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مالدم



پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي و تغییر شكل مرزها و قلمروهاي گذشته و زايش کشورهايی نو از دل آن ،ايران بـا
کشورهاي جديد و نوظهوري در مرزهاي شمال و شمالشرقی خود همسايه شد .اين کشورها که در منطقه آسیاي مرکزي
و قفقاز قرار گرفتهاند ،بهدلیل خالء قدرت ناشـی از فروپاشـی شـوروي و نیـز جايگـاه بـا اهمّیّـ شـان ،محـلّ توجّـه و
سیاستگذاري ايران قرار گرفتند .کشورهاي مذکور نیز بهدنبال کسب منفع در محیط بینالمللی دس به همكـاريهـاي
گسترده اي با کشورهاي جهان از جمله کشورهاي منطقه زدند و در اين بین نگـاهی خـاب بـه ايـران بـهعنـوان قـدرتی
منطقهاي ،در حال پیشرف و تأثیرگذار بر جريانات منطقه داشتند .اين امـر سـبب کششـی دو جانبـه بـه همكـاري بـین
کنشگران 3ايرانی و اين کشورها شد .جمهوري آذربايجان نیز يكی از اين کشورهاي تازه استقالل يافته بود کـه مووـو
اين پژوهش نیز کنكاشی براي درک روابط دو جانبه اين کشور با ايران اس  .در ابتداي امر و در نگاهی کلّـی بـه فضـا و
بسترهاي موجود می توان چنین استنباط کرد که ايران و جمهوري آذربايجان دو کشور در همسايگی يكديگر هستند و بـا
توجّه به اين امتیاز جغرافیايی ،عامل فاصله که امري هزينهزا اس و منجر بهکاهش سود آوري و امتیازهـا (هـ از لحـا
مادّي و ه از لحا معنايی) در روابط دو جانبه بین کشورها میشود را حذف میکنـد .بـهگونـهاي کـه ايـن کشـورها از
رابطهي همسايگی که دارند میتوانند امتیازهاي بیشتري نسب به ارتباطشان با اکثر کشورهاي غیرهمسايه درياف کنند.
همچنین اين دو کشور داراي ريشههـا ي تـاريیی و فرهنگـی و اشـتراکات مـذهبی ،قـومی و زبـانی و هم وشـانیهـاي
جغرافیايی ازجمله گسترش فضايی مذهب (شیعی) و قومیّ (آذري ،ارمنی ،تالشی و غیـره) در پهنـه سـرزمینی دو کشـور
هستند.
با وجود امتیازهاي فراوانی که در يک نگاه ابتدايی در روابط دو کشور براي هر يک از طرفین وجود دارد ،رابطه بـین
آنها در حال عادي باقی مانده و گهگاه به آشفتگی و تعارض نیز میگرايد .اين فرم و ساختار ژئوپلیتیكی نامناسب حـاک
در روابط بین دو کشور با توجّه به فرص هاي زيادي که براي گسترش روابـط دوجانبـه وجـود دارد ،ذهـن هـر کـارگزار
سیاسی 6و پژوهشگري را به کاوش وامیدارد .اما از آنجا که پیگیري و حل هر مسـألهاي نیـاز بـه شـناخ و درک آن از
سوي محقق دارد و قبل از چارهانديشی و ارائه هر راهكاري در رابطه با مسألهي مورد نظر ،ابتدا بايـد بـه درکـی کامـل و
همهجانبه از آن رسید ،از اينرو ما در اين مقاله بهدنبال تفسیر و فه ساختار ژئوپلیتیكی حاک بـرروابط دوجانبـه ايـن دو
کشور و فرايندهاي ساخ دهنده به اين ساختار از منظري برساخ گرايانه هستی  .ايـن نوشـته بـا درکـی کـه از سـاختار
ژئوپلیتیكی حاک بهدس خواهد داد ،و با توجّه به نگاه فراگیر و همه سويه دانش جغرافیـا و رويكـرد برسـاخ گرايـی 1و
هارمونی که در اين نوشته بین آنها بهوجود آمده اس  ،مسیري نو را براي ارائهي راهكارها در مقالهها و نوشتههاي آتی از
منظري معتدل ،میانه و مبتنی بر شناختی همهجانبهتر باز میکند .هدف و ورورت اين پژوهش نیز از اين مسـأله نمايـان
میشود .از اينرو میکوشی تا در قالبی برساخ گرايانه به بررسی مووو پرداخته و درصدد پاسـیگويی بـه ايـن سـاال
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تحليلساختارژئوپليتيكيحاشمبرروابطدوجانب ایرانوجمهوري ...

اساسی باشی که ساختار ژئوپلیتیكی حاک در روابط دو جانبهي ايران و جمهوري آذربايجان بعد چگونه و تح تأثیر چـه
فرايندهايی برساخته شده اس ؟ اين مقاله مشتمل بر دو فرویه اس  .يكی اينكه به نظر میرسد ساختار ژئوپلیتیكی حاک
بر روابط ايران و جمهوري آذربايجان از ديالكتیک (جدل و کشمكش) میان فراينـدهاي همگراسـاز و واگراسـاز برسـاخته
میشود و در فرویهي دوم نیز چنین به نظر میآيد که هرچه فرايندهـاي واگراسـاز بیشـتر و گسـتردهتـر از فراينـدهـاي
همگراساز باشند آشفتگی در ساختار ژئوپلیتیكی حاک بر روابط دوجانبه بیشتر اس .

مبانينظري 
نظريهي برساخ گرايی ريشه در جامعهشناسی شناخ دارد که در کتابی با عنوان ساخ اجتماعی واقعیّـ (رسـالهاي در
جامعهشناسی شناخ ) توسّط برگر و لوکمان در دهه  3824مطرح شـد (مشـیرزاده . )161 :3191 ،هرچنـد کـه اصـطالح
برساخ گرايی در مطالعات سیاسی و بینالمللی ،ابتدا در دههي  3894توسّط نیكالس اونف بهکار برده شد ،اما بیشـتر بـا
آثار الكساندر ون شناخته شده اس (سلیمی.)13 :3192 ،
يكی از مفاهی بنیادي در تئوري برساخ گرايی همانا مفهوم "ساختار " اس  .از نظر الكساندر ون ساختار هر نظـام
اجتماعی شامل سه عنصر اس  :شرايط مادي ،منافع و انگارهها .اين عناصر اگرچه با ه در ارتباط هستند ،در يک معنا از
يكديگر متمايز هستند و نقشهاي متفاوتی در تبیین دارند .اهمّیّ شرايط مادّي تا حدي با منافع قوام پیـدا مـیکنـد ،امـا
يكی نیستند .به همین ترتیب  ،منافع تا حدي با انگارهها قوام میيابند ،اما اين دو يک چیز نیستند .اين تمايزات اين معنـا
را میرساند که از نظر اهداف تحلیلی بهتر اس توزيع اين سه عنصر را بهعنوان "ساختارها "يی جداگانه ـ ساختار مادي،3
ساختار منافع 6و ساختار معنايی (ذهنی 1يا تصوّري -)0تلقّی کنی  ،در اين صورت بايد به ياد داشته باشی که آنها همیشـه
در نقطهاي به ه می رسند ،پس بنابراين وروري اس که همیشه پیامدهاي اجتماعی آن را نیز به خـاطر داشـته باشـی .
بدون انگارهها منافعی وجود ندارد ،بدون منافع شرايط مادّي معناداري وجود ندارد ،بدون شـرايط مـادّي در کـل واقعیّتـی
وجود ندارد و در نهاي

3

براي هر نظام اجتماعی مفرووی ،تنها ساختار (بهشـكل واحـدي) وجـود دارد ( Wendt, 1999:

.)139
همانطور که ذکر شد يكی از عناصر ساختار اجتماعی ،ساختار معنايی اس که ناشی از انگارههاي کنشـگران اسـ
که با توجّه به خود و ديگري و بر اساس نقش و انتظارات متقابل کنشـگران قـوام مـیيابـد .خـود ايـن "انگـارههـا " 2و
"تصوّرات " کنشگران منجر به شكلگیري تصوّر "خود " و "ديگري " میشود و بدين ترتیب "هويّ " را ساخ میدهد.
هويّ در اثر فرايندهاي اجتماعی تشكیل میشود .پس از متبلور شدن ،باقی میماند ،تغییر میکند ،يـا حتّـی در نتیجـهي
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روابط اجتماعی از نو شكل میگیرد (برگر و لوکمان .)612 :3197 ،هر هويّتی تعريف اجتماعی کنشـگر اسـ و ريشـه در
نظريههايی دارد که کنشگران به شكل دستهجمعی دربارهي خود و ديگـران دارنـد و بـه سـاختار جهـان اجتمـاعی قـوام
میبیشند ( .)Wendt, 1992: 436-38بنابراين کنشگران براساس اين انگارهها و تصوّرات ذهنی ،خود را از ديگران بـاز
میشناسند و به مفهوم کیستی خود و ديگري نائل میشوند.
بر پايهي اين نظام معنايی (که دربرگیرنده انگارهها ،تصوّرات و در نتیجه هويّ هاي خاب) اسـ کـه منـافع قابـل
تعريف میشوند و هر کنشگر منافع خود را بر اساس نظام هويّتی خود جس وجو میکنـد .بايـد گفـ هويّـ هـا اسـاس
منافعاند و کارگزاران مجموعه منافعی مستقل از بستر جامعه را دارا نمیباشند که آنها را پیگیري کنند ،در عـوض در يـک
فرايند از موقعیّ هاي تدافعی به دفا از منافع خـود مـیپردازنـد ( .)Wendt, 1992: 398براسـاس هويّـ جمعـی کـه
مه ترين نو هويّ در تحلیل روابط کنشگران بینالمللی و بهويژه دول ها میباشد ،چهار دسته از منافع شكل میگیرد:
الف) امنیّ مادّي( 3سرزمین و ساختار حكمرانی) ( )Mitzen, 2004: 1؛
ب) امنیّ هستی شناختی 6که موجد میل به هويّ هاي اجتماعی باثبات اس (يعنـی کنشـگران تمايـل بـه حفـ
هويّ خود دارند)؛
ج) شناسايی 1بهعنوان کنشگر از سوي ديگر کنشگران بهشكلی وراي بقا از طريق استفاده از زور عريان؛
د) توسعه به معناي تأمین خواس هاي انسانی براي زندگی بهتر که دول ها در سطح جمعـی مسـئول آن شـناخته
میشوند (.)Wendt, 1994: 385
کنشگران براساس نظام معنايی خود به ساختار مادّي نگاه میکنند و به آن واقعیّـ مـیبیشـند در حـالیکـه ايـن
ساختار مادّي بدون ايدههاي کنشگران واقعیّتی ندارد و از ارزش ساقط اس  .بنابراين ساختار مادّي نیز در ارتباط تنگاتنگ
با ساختار معنايی (يعنی هويّ و انگارهها) و ساختار منافع قرار دارد.
جغرافياوظرفيتهايآن 

آنچه میتوان در مورد ارتباط ،هماهنگی و همسازي رويكرد برساخ گرايی با دانش جغرافیا مطرح کرد ،خود طرح برخـی
از مفاهی بنیادي اين عل را وروري میسازد .اگر تعريف گريفی تیلور ،يعنی جغرافیا بهعنوان عل روابط متقابل انسان و
طبیع (شكوهی )39 :3196 ،را نقطه شرو خود در نظر بگیري بايد گف که جغرافیا ه به انسان و نیروهاي اجتمـاعی
و مباحثی همچون هويّ و فرهنگ و غیره میپردازد که در قالب جغرافیاي سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی قابل طرح اسـ
و ه به طبیع و امكانات و منابع و فرص ها و محدودي هـاي ناشـی از آن و نیـز ابزارهـاي بهـرهگیـري از آن ماننـد
تكنولوژي و غیره میپردازد و همچنین به بررسی اين عوامل بهصورت پاياپاي ،هماهنگ و در ارتباط با ه اقدام میکنـد
.)Pis
hg ahi
( fard and Others, 2010: 460
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در عل جغرافیا و نیز جغرافیاي سیاسی و ژئوپلیتیک بهعنوان زيرشاخهاي از آن ،همانند برساخ گرايان مـیتـوان از
ديالكتیكی میان طبیع و جامعه سین گف  .بايد گف رابطهي انسان و طبیع از نظرگاه جغرافیا رابطهاي متقابل اس ،
همانطور که افراد و گروهها در مكانهاي میتلف بر اساس ايدهها و ساختار معنايی خاب خود دس به تعامل با محـیط
اطرافشان میزنند ،عوامل محیطی و مادّي نیز در قالب و جايگاههايی از فرص ها  ،محدودي ها و موقعیّـ هـاي خـابّ
ژئوپلیتیكی يک مكان يا سرزمین گرفته تا نمادها  ،مكانهاي عمومی و خصوصی و بناهاي ياد بود و غیـره در چـارچوب
جغرافیاهاي فرهنگی میتلف و میتص هر مكان در انگارهها ،کنش و شكل تعامـل کنشـگران انسـانی خـود را بازتولیـد
میکنند .همانطور که در رويكرد برساخ گرايی اعتقاد بر اين اس که هر ساختار معنايی میتص کنشـگران خـابّ آن
اس که شايد براي کنشگرانی که خارج از آن ساخ هستند گنگ و نافه باشد ،در دانش جغرافیا نیز اين واقعیّ را حتّی
بهتر از هر عل ديگري میتوان پیگیري کرد .بهگونهاي که بايد گف هر ساختار معنايی برساخته شـده در يـک حیطـهي
مكانی و در قالب فضايی خاب اس و ريشه در جغرافیاي فرهنگی آن مكان و سرزمین خاب دارد ،کـه ايـن جغرافیـاي
فرهنگی بر توصیف و تجزيه و تحلیل نحوهي تفاوت و يكسانی در زبان ،مذهب ،اقتصـاد ،حكومـ و ديگـر پديـدههـاي
فرهنگی از مكانی به مكان ديگر تكیه دارد (جردن و راونتري .)33 :3194 ،همانطور که فوکـو بـا اشـاره بـه فضـامندي
زندگی اجتماعی و تأکید بر "فضاي بیرونی " در يكی از سینرانیهايش میگويد :فضايی که در آن زنـدگی مـیکنـی ... ،
فضايی ناهمگون اس  ، ...ما درون خالئی زندگی نمیکنی که میشود با مجموعهاي متنوّ از نشانهها و سايهروشـنهـا
رنگآمیزي شود ،بلكه درون مجموعهاي از روابط زندگی میکنی که محلها را ترسی میکنند؛ محلهايی که قابل فـرو
کاس به يكديگر نیستند و مطلقاً نمیتوان تصوير آنها را روي همديگر انداخ (سوجا .)372 :3197 ،اين بیـان فوکـو بـه
افتراق مكانی در جغرافیا اشاره دارد که نمیتوان تصاوير خلق شده و فرمهاي ناشی از فرايندهاي خاب در يـک مكـان را
به ديگر مكانها تعمی داد .تكرار مداوم انوا خاصی از رفتارهـا ،بـا مكـانهـاي خاصّـی در هـ مـیآمیـزد  ...و چنـین
مكانهايی تجارب مشترک بین مردم و استمرار زمانی را فراه آورده و تثبی میکننـد (کرنـگ .)303 :3191 ،بنـابراين
کنشگران يک عرصهي جغرافیاي بر پايهي اين تصوّرات  ،انگارهها و تجارب مشترک بـه هـويّتی مشـترک و مبتنـی بـر
ساختار مكانی ـ فضايی خاصی قوام میبیشند که اين هويّ و ساختار معنايی به نوبه خود کنش اين کارگزاران را کنترل
کرده و جه میبیشد .کنشگران بر اساس اين نظام هويّتی خاب به پیگیري منافع چهارگانه (که در بـا مطـرح شـد)
دس زده و ساختار مادّي را نیز بر اساس اين ايدهها و منافع ناشی از آن تفسیر میکنند .در مورد نقش و جايگاه دول ها
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نیز بايد گف اگر چه برساخ گران به کنشگري کارگزاران غیردولتی نیز معتقدند ولی هنوز به دول ها بهعنـوان کنشـگر
اصلی توجّه خاصی دارند (مشیرزاده  .)110 :3192 ،در دانش جغرافیاي سیاسی و ژئوپلیتیک نیز توجّه ويـژهاي بـه دولـ
میشو د .از منظر جغرافیاي سیاسی ،دول نهادي سرزمینی اسـ کـه بـدون آن سـرزمین ،دولـ وجـود خـارجی نـدارد
(میرحیدر )36 :3197 ،در اين رابطه بايد گف سرزمین فضـايی اجتمـاعی شـده اسـ (شـبلینگ )392 :3193 ،کـه ايـن
خصیصه را توسّط ملّ به خود میگیرد و ملّ براي تأمین نیازهاي خود (و بر طبق نظام هويّتی خود) نهاد دول را بنیـان
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 .3در اينجا ما واژه دول را معادل stateدر نظر میگیري .
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میگذارند (میرحیدر )31 :3197 ،که بر مبناي رواي عمومی مردم پا میگیرد (مجتهدزاده و حاف نیا .)1 :3197 ،به باور
ون عالوهبر جامعه ،دول ها رابطهاي درونی با سرزمین نیز دارند .بدون سرزمین دولتی وجود ندارد .اما از يک جنبه مه ،
مايكل من درس میگويد که "دول  ...يک مكان اس " (  .)Wendt, 1999: 211کنشگران اعـ از افـراد و دولـ هـا
ريشه مكانی و سرزمینی دارند و همواره در مكان و فضاي خاصی در حال کنش هستند و در بستر همین سرزمین  ،مكان
و فضاي جغرافیايی اس که ساختارها شكل میگیرد ،دگرگون و بازتولید شده و حتّی از نو برسـاخته مـیشـوند .در يـک
کالم بايد گف از آنجا که کشور بهعنوان يک واحد جغرافیايی ـ سیاسـی ،فصـل مشـترک و مرکـز ثقـل و واحـد مرجـع
مطالعات در جغرافیاي سیاسی و روابط بینالملل اس (میر حیدر و حمیدي نیا  )33 :3193،زم اسـ تـا از رويكردهـاي
میتلف روابط بینالملل با توجّه و حف چارچوب جغرافیايی تحقیق در تحلیلهاي ژئوپلیتیكی مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد.
بنابراين مطالب بايد گف رويكرد برساخ گرايی به برساخته بودن واقعیّ اجتماعی ـ جغرافیايی باور دارد و اين واقعیّ ها
در يک بستر مكانی و س رزمینی و در چارچوب فضايی خاب و نیز در تعاملی بین کنشگران و در ارتباط با ساختار اجتماعی
ـ جغرافیايی فعلی و بر اساس ساختار معنايی دخیل در کنشها که بهدنبال منافع و سیاس هاي پیگیر آنها در محیط مادّي
هستند قوام میيابد که اين ساخ حاک خود در رفتار کنشگران عرصه بازيگري تأثیرگذار میباشد و بـهوسـیلهي اعمـال
محدودي از طريق قواعد و هنجارها در کنش کارگزاران ،باعث ساخ يابی مجدّد آنها میشود.
در باب روابط بین واحدهاي دول

ـ ملّ و چگونگی سیاس خارجی بايد گف افتراق در فضاهايی که دولـ هـاي

میتلف در آن رشد نمودهاند ،هويّ ها و ساختارهاي اجتماعی متفاوت را شكل میدهد و منفع جويی کنشگران عرصهي
سیاس خارجی را متفاوت با يكديگر قوام میدهد که سبب رقاب  ،دوستی يا دشـمنی بـه تناسـب اشـتراک يـا تضـاد در
فضاهاي جغرافیايی و درنتیجه منافع متعاقب آن بین آنها میگردد .در انتها بايد گف سیاس خارجیهاي متفاوت نیز کـه
براساس جغرافیاي فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی متفاوت اس  ،مجموعهاي از رفتارها و گفتارهايی اس که ريشه مكانی و
فضايی متفاوت دارند و درمجمو کردارهاي ژئوپلیتیكی قلمداد میشوند .کردار بـه رفتارهـا و گفتارهـاي کالمـی اطـالق
میشود که با توجّه به ريشهدار بودن آنها در فضاهاي جغرافیايی و دامنه فضايی آنها با عنوان کردارهاي ژئوپلیتیكی آورده
 . )Pisدول ها در عرصهي سیاس خارجی و روابـط متقابـل بـا
hg ahi
میشوند ( fard and O thers, 2010: 460 - 461
ديگر کشورها با تكیه بر هويّ هاي فضاي جغرافیاي ملّی خود و نیـز هويّـ هـاي فضـايی کـه در صـحنه بـازيگري در
فضاهاي منطقهاي و جهانی کسب میکنند و نیز فرص ها و محدودي هايی که ناشی از واقعیّ هاي ژئـوپلیتیكی اسـ ،
شكل رفتاري خود را تنظی میکنند که بنابراين تفسیر رفتارهاي بازيگران در سطح بینالمللی و سیاسـ خـارجی ريشـه
ژئوپلیتیكی دارد.
باتوجّه به تطبیق و همسازي که بین اين رويكرد و دانش جغرافیا از نظر چارچوب ،مفـاهی و روش وجـود دارد و بـا
نظر به ظرفی با ي جغرافیا و نیز رويكرد برساخ گرايی براي پذيرش مفاهی جديد ،ما به بررسی روابط دو جانبه کشور
ايران و جمهوري آذربايجان با نگاهی جغرافیايی ـ برساخ گرايانه پرداخته و در تحلیل خود به جاي ساختار اجتماعی ون
از ساختار ژئوپلیتیكی جه درک بهتر و همهجانبهتر ،بهره بردهاي .
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روشتحاليق 
نظر بهشیوهي خاب و بینابینی که رويكرد ويژه جغرافیاي برساخ گرايی با توجّه به هستی شناسی خاب خود در شناخ
و بررسی پديدهها دارد ،مقالهي حاور در بحث روششناسی راهی میانه دارد و از روشی هرمنوتیكی ـ اثباتی بهـره جسـته
اس  .جمعآوري دادهها و اطالعات نیز بهشیوهي کتابیانهاي و اسنادي انجام گرفته اس  .در اين رابطه با رجو به قوانین
اساسی دو کشور ايران و جمهوري آذربايجان و برخی سینان مسئولین دو کشور به تحلیل مـتن پرداختـه شـده و مـابقی
اطالعات از کتب و مقا ت موجود در کتابیانهها اخذ و تحلیل شده اس .

بحثهاویافت ها 

چگونگيبرساختگيساختارژئوپليتيكيحاشمبرروابطدوشوور 
همانطور که در بیش نظري گفته شد يک ساختار ژئوپلیتیكی در اثر فرايندهاي میتلفی قوام میيابد که ايـن فراينـدها
براساس ساختارهاي مفروض سهگانه در طیفی از فرايندهاي معنايی و هويّتی ،منفعتی و مادّي قرار میگیرند .در اينجا مـا
اين فرايندها را از نظر اثرگذاري به دو دسته تقسی کردهاي :
.9فرایندهايموترکبينشنوگرانایرانيوآذري(همگراساز) 
ايرانیها و آذريها با توجّه به سرزمین مشترکی که در گذشته داشته و تعامل و کنش متقابل کـه در قالـب ايـن فضـا در
طول تاريخ داشتهاند بهطور طبیعی داراي برخی انگارهها و تصوّرات در طیّ زمان بودهاند که هنوز در بین آنها پايدار اس .
هرچند پس از جدايی آذربايجان در سال  3969توسّط روسیه طیّ معاهدهي ترکمنچاي در اثر پیوستن به فرهنگ اروپـايی
(  )Yunus, 2006: 112رفتهرفته تا حدودي تضعیف شدهاند .اما برخی خاطرات مشترک تاريیی اين کنشگران همواره بر
شكل کنش آنها تأثیرگذار اس  .يكی از منابع مشترک در برساختگی انگارهها و هويّ جمعی کنشـگران ايرانـی و آذري،
اسالم و تشیّع میباشد که از اين نظر دو گروه کنشگران را به يكديگر نزديک میسازد .هرچند کیفی و عمق اين عنصـر
هويّتی در بین آنها متفاوت اس  .عامل مشترک ديگر در برساختگی فضاي مشـترک هـويّتی ايـن کنشـگران ،فرهنـگ،
فولكلور و بعضی سنّ هاي مشترک آنها اسـ  .ايرانـیهـا و آذريهـا در برگـزاري مراسـمی همچـون اعیـاد اسـالمی و
غیراسالمی و سوگواري امام حسین ( ) و غیره مشترکند .همچنین آيین نوروز باستانی ،عـالوهبـر ايـران زمـین در همـه
جمهوريهاي آسیاي مرکزي و استان سین کیانگ در غرب چین ،باشكوه برگزاري میشود .يكی از سرزمینهاي نوروز ،از
گستره جهانی فرهنگ و میراث نوروز بهاري ،جمهوري آذربايجان اس  .همچنین موسـیقی ايرانـی و دسـتگاههـاي آن از
چارگاه ،سه گاه و همايون و بیات ترک و شور ،در آذربايجان به جاودانگی رسیده اس (امیر احمديان.)28 -74 :3190 ،
عالوهبر اين میبايستی به اهمّیّ ژئوپلیتیكی و منافع ناشی از آن اشاره کرد که دو کشور را به همكاري و همگرايی
در روابطشان تشويق میکند .ايران ،جمهوري آذربايجان را فرصتی براي برقراري ارتباط با اروپا از طريق قفقـاز و دريـاي
سیاه میداند (حاف نیا .)73-76 :3191 ،همچنین قرارگیري ايران بین دو حوزهي خزر و خلیج فارس ،که هر دو حـوزه از
قطبهاي انرژي دنیا محسوب میشوند ،اهمّیّ ژئوپلیتیكی و استراتژيكی خاصی بدان بیشیده اس  .ايـن نقـش در بعـد
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سیاسی به لحا تضمین صلح و ثبات و حل و فصل مناقشات اهمّیّ انكارناپذيري دارد .اين موقعیّ به لحا جغرافیـايی
چنان جايگاهی به ايران بیشیده اس که در حمل و نقل ،تبادل کا و خدمات اع از جادهاي ،ريلی و حتّی هـوايی بـین
دو حوزه شمال ـ جنوب و حتّی شرق ـ غرب و همچنین انتقال انرژي توانسته نقش بیبديل و غیر هماوردي داشته باشـد
(صفري .) 28 :3191 ،در اين بین ،کشور آذربايجان نیز جه ارتباط با آسیاي مرکزي و شرق آسیا و نیز حوزه خلیج فارس
و درياي عمان نیاز به استفاده از فضاي سرزمینی ايران و در نتیجه نزديكی و همكاري با اين کشور دارد .در نتیجه ،منافع
دو کشور که ناشی از ساختار معنايی آنهاس ايجاب میکند بهسوي همكاري حرک کنند .
.2فرایندهايمتضادبينشنوگرانایرانيوآذربایجاني(واگراساز) 
 تالابلناشيازهویّتجغرافيایي-تاریخيشنوگرانایرانيوآذري 
از نظر موقعیّ و فضاي جغرافیايی ،ايرانیان باتوجّه به شكل قرارگیري سرزمین شان همواره با اقـوام میتلفـی در ارتبـاط
بودهاند (حاف نیا )30،33 :3193 ،و اين اقوام تح عنوان مهاجرت يا هجوم ،به سرزمین ايران آمدهاند و از اين باب ايران
زمین محل حشر و نشر و تعامل اقوام میتلفی بوده اس  .موقعیّ خاب ژئوپلیتیكی سـرزمین ايـران سـبب شـده تـا در
همسايگی قدرتها و اقوام مهاجمی همچون روم و تورانیها در عصر باستان قرارگیرند و در دورهي اسالمی و نیـز دوران
معاصر ،ايرانیان با اقوامی مانند ترک ،عثمانی ،انگلیس ،روسیه و آمريكا مواجه گردند که به خاطر فضا و موقعیّ با اهمّیّ
 .)Pisاهمّیّـ سـرزمین ايـران
hg ahi
آن همواره سعی بر دس اندازي بر اين سـرزمین را داشـتهانـد (fard, 2010: 462
رفتهرفته به تصوّر و انگارهاي عمیق در بین ايرانیان منجر شد ،بهنحوي که در آثار و نقشههاي جغرافیدانان ايرانی ،ايـران
زمین همیشه بهترين اقلی و در مرکز عال تصوّر شده اسـ (شـكوهی )34 ،8 ،7 ،2 :3171 ،و حتّـی در ادبیـات و شـعر
فارسی نیز نمود پیدا کرده اس  .اين باور به نوعی جغرافیاي افسانهاي ـ که در مرکزيـ آن سـرزمین "ايـران ويـج " يـا
"خونیرس " قرار دارد که از فريدون به نیاي ايرانیان (ايرج) به ارث رسیده اس (خیر انديش و شـايان )33 -36 :3174 ،ـ
منجر شده و به مفهوم ارض ملكوت در ادبیات عرفانی ايران شكل داده اس  .بنابراين جاي تعجّب نیس که نگاه ايـران
به جهان درعمق ايرانمدار اس و در اين ديدگاه چنان تعصّبی وجود دارد که همیشه براي بیگانگـان قابـل درک نیسـ
(فولر .)3 :3171 ،اين انگاره با نمايان شدن هرچه بیشتر موقعیّ ژئوپلیتیكی و کشف منابع گـاز و نفـ و نیـز در جريـان
جنگ اوّل و بهويژه دوم جهانی که از ايران بهعنوان پل پیروزي ياد شد بیش از پیش در بین ايرانیان تقوي شد .اهمّیّـ
ايران و تصوّر ناشی از آن به ساخ يابی انگارهها ي ديگري از قبیل انگـاره تـرس از سـلطه بیگانگـان بـر ايـن سـرزمین
ارزشمند ،توه توطئه بیگانگان و دس نشاندگی برخی خواب و سیاستمداران منتهی میشد که خود به زنـدگی شیصـی
ايرانیان نیز رسوخ کرده (حاف نیا )382-387 :3193 ،و گاهی آثار زيان باري را در تاريخ سیاسی ايران بـهجـاي گذاشـته
اس  .از جمله میتوان به ناکامی دول مردمی مصدّق و شكس آن پس از ملّیشدن صنع نف اشـاره کـرد (همـايون
کاتوزيان .)664-663 : 3197 ،تاريخ ايرانیان نیز که برآمده از جغرافیاي خابشان میباشد نیـز بـهگونـهاي گسـترده بـر
شكليابی ساختار معنايی اين کنشگران تأثیرگذار بوده اس  .ايرانیان از يک طرف بهوجود پادشاهان سرشناسـی همچـون
کورش و داريوش و پیامبر بزرگی همچون زردش (رازي )32 :3107 ،و سلسلههاي باشكوه و قدرتمند خود در دورههـاي
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پیش و پس از اسالم افتیار میکنند و هرگز شكوهمندي حكوم شاهنشاهی و خاطره کشور بزرگ و يك ارچـه را از يـاد
نبردهاند و بدينگونه به برتري سرزمین و قوم خود واقف بودهاند و از سوي ديگر تلییهاي شكس و دس اندازي توسّط
مهاجمین بهويژه در دوره معاصر سبب حسّاسیّتی عمیق نسب به ارتباطشان با خارجیها میشود که در طول تـاريخ ايـن
خصیصه سبب ظهور جنبشها يی مانند شعوبیه که جه احیاي فرهنگ ايرانی و اسالم واقعی در برابر تحقیري که اعراب
به ديگر اقوام و بهخصوب ايرانیان روا میداشتند (فولر 32 :3171 ،و پیروز )86،81 :3192 ،و نیز انقالب اسالمی در سـال
 37شده اس  .در اين راستا کنشگران آذربايجانی نیز با توجّه به قرارگیري سرزمینشان بین قدرتهـايی همچـون ايـران،
روسیه ،ترکیه و اسرائیل در سطح منطقهاي و آمريكا در سطح فرامنطقهاي و جهانی ،به نوعی از تصـوّرات و انگـارههـاي
مبتنی بر حسّاسیّ موقعیّ ژئوپلیتیكی سرزمین خود دس يافتهانـد و بـه اهمّیّـ آن از منظـر قـدرتهـاي همسـايه و
غیرهمسايه واقفاند .اين تفكّر که بهطور معمول در هر کشوري میتواند وجود داشته باشـد بـههمـراه تـرس آذريهـا از
الحاق سرزمینشان به ايران يا روسیه يا بیشی از آن به ارمنستان ،شكل حادي به خود گرفته اس بهگونهاي که بـهويـژه
در رابطه با ايران در بیانیهها و مواد قانون اساسی اين کشور بهوووح نمود پیدا کرده اسـ (واحـدي.)661-662 :3196 ،
اين امر به سابقه تعلّق سرزمین آذربايجان به ايران و در برههاي از زمان به روسیه برمیگردد کـه بـه نگـاه آذريهـا بـه
نحوي خاب نسب به اين دو کشور ،بهخصوب ايران ساخ داده اس  .درمقابل ،طرح مسألهي آذربايجان بزرگ که تـا
حدودي ناشی از جنبش پان ترکی و اشاعه آن در آذربايجان اس منجر به برساخته شدن انگاره اتحاد همه آذربايجانیهـا
و پیوند سرزمینهاي آذري زبان شده اس که نمود آن را میتوان در انديشههاي ابوالفظل ايلچی بیگ ،رهبر جبهه خلـق
آذربايجان و رئیس جمهور آذربايجان در سال  3886مشاهده کرد که آرزو میکرد که حتّی با زانو ه که شـده بـه تبريـز
برود (تقوي اصل .) 309 :3178 ،از نظر تاريیی نیز آذربايجان همواره يكی از مناطق تابعه ايران بـوده اسـ کـه در طـیّ
قرارداد ترکمنچاي در سال  3969توسّط روسها از ايران جدا شد .بنابراين داراي تاريیی همسان با ايرانیان بـودهانـد امـا
کارگزاران دولتی و نیبگان سیاسی آذربايجان همواره سعی کردهاند تاريخ گذشته را بهشكلی ديگـر بازنويسـی کننـد و در
قالب دايرهالمعارفها و در سطح مدارس آذربايجان نیز چنین امري درعمل براي کودکان و نوجوانـان آذري آمـوزش داده
میشود (امیر احمديان 046 -041 :3190 ،و .)384 -382بنابراين ه ايرانیان بر پايهي انگارهها و تصوّرات ناشی از تاريخ
و موقعیّ ژئوپلیتیكی خاب خود داراي حسّاسیّ در روابط خارجیشان میباشند و عالوهبـر آن بـر اسـاس تصـوّر ايـران
مرکزي درعمل بهدنبال سهمی از معاد ت در منطقه قفقاز و آذربايجان مـیباشـند و هـ اينكـه کنشـگران آذري داراي
حسّاسیّ خاب تاريیی ـ ژئوپلیتیكی نسب به ايران میباشند و از اين رو اين انگارهها در روابط شان همواره بـهاشـكال
میتلف مشكلآفرين اس .
 هویّتقوميهملّيمتضادبينشنوگراندوشوور 
همانطور که در شاهنامه بهعنوان نماد کتبی فرهنگ  ،افتیارات و آمال ايرانیان ،بزرگتـرين دشـمن ايرانیـان تـورانیهـا
قلمداد شدهاند و از همان ابتدا قوم ايرانی و ترک بهعنوان رقبا و دشمنان يكديگر در منطقه حضور داشتهاند .خواه و ناخواه
ايرانیان عقبه خود را به ايران باستان میرسانند و آذريها نیز بهواسطهي جنبش پان ترکی و آگـاهی قـومی ناشـی از آن
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خود را جزئی از ملّ ترک میدانند که نیاي آنها به توران و توران زمین میرسد کـه البتـه ايـن انديشـه بیشـتر در بـین
کارگزاران دولتی و نیبگان بهعنوان کنشگران اصلی وجود دارد .منازعه بین ايرانیان و انیرانیهـا کـه در قفقـاز جنـوبی و
آذربايجان ،قدمتی به طول تاريخ ايران دارد ،تا سال  3839میالدي در راستاي مطامع اروی بوده و از اين تـاريخ بـه بعـد
همزمان با تشكیل جمهوري آذربايجان ماهیتی قومی و فرهنگی پیدا کرد (بیات .)319 :3199 ،تضاد هويّ قومی ـ ملّـی
میان کنشگران ايرانی و آذري بیشتر در بین آذريها بارز اس  ،بهگونهاي کـه اوج آن را در همـین جنـبش پـان ترکیـزم
میبینی  .پان ترکیزم به لحا ماهی  ،يک ايدئولوژي نژادپرستانه و در عین حال بهشدّت رمانتیک و تییّلی اسـ  .تأکیـد
بر يگانگی نژاد ترک در کشورهاي پراکنده داراي لهجههاي متفاوت ترکی ،ايجاد يک ام راتوري رويايی از دل اروپا تا دل
چین و استفاده از نمادهايی چون گرگ خاکستري (بوزکورت) 3در نشريهها و تبلیغهاي پان ترکیستی (نظیـر حـزب ملّـی)
نمونهي اين رمانتیس و تییل گرايی اس ( ندو33 :3196 ،و .)30اين رفتار قومی آذريها بهعنوان قومیتی ترک زبان و
ادعاهاي گاه و بیگاه آنها مبنی بر اتحاد آذريها که بیشترين جمعیّـ شـان در ايـران سـاکنانـد درعمـل امنیّـ مـادّي
کنشگران ايرانی (بیشی از جمعی  ،سرزمین و تمامی اروی) را به خطر میاندازد و باعث واکنش آنها میشود.


سكوالریزمآذربایجانيها 

اسلمگرایيایرانياندربرابرليبرا ه

اسالم بهعنوان يكی از مه ترين عوامل انگارهساز و ساخ دهنده به هويّ جمعی ايرانیان اس  .با ورود آن بـه ايـران در
تعاملی پاياپاي با تاريخ ،جامعه و جغرافیاي اين سرزمین همواره نقشی مه در برساختگی ساختار معنايی کنشگران ايرانی
داشته اس  .در طول حدود  3044سال ،اسالم تأثیرات عمیقی را بر انديشـه و تصـوّرات ايرانیـان گذاشـته و در چـارچوب
جغرافیاي فرهنگی ايران زمین تأثیرات زيادي نیز پذيرفته اس (مطهري 133-123 :3126 ،و .)173-197
در دورهي معاصر مفهوم جديدي از درون مفاهی اسالمی سر برآورد و با عنوان خیزش اسـالمی رويكـرد و نگـاهی
خاب را در بین مسلمانان و از جمله ايرانیان بهوجود آورد .خیزش اسالمی در واقع ،احیاي مـاثّر و موکـد تعهّـدات دينـی
اس  ،اين خیزش که پهنه جغرافیايی گستردهاي را دربرگرفته اس با بسیاري از تفكّرات دنیاي جديد میالف اس (برگر،
 .)61 :3194تفكّر سیاسی مقاوم اسالمی در برابر فرهنگ غـرب در انديشـههـاي سـیّد قطـب در مصـر ،ابـوا علی در
پاکستان و آي ا ..موسوي خمینی (و همچنین نواب صفوي) در ايران به روشنی ظاهر گرديده اس که هر کدام به نـوعی
گفتمان اسالم مبارز را رهبري کردهاند و در گستره جهان اسالم مقاوم در برابر غلبه فرهنگ و حاکمی سیاسی لیبـرال
غرب را ترويج نمودهاند (اس وزيتو .)144 :3197 ،اين خیزش معاصر با توجّه به نظر محمّد اقبال شاعر و فیلسوف معـروف
مسلمان که اسالم را به شكلی ماهوي غیرسرزمینی میداند (سیمبر )344 :3193 ،درعمل سرزمین خاصّی را مدّ نظر قـرار
نمیدهد و توجّه آن به همه مسلمانان در تمامی گوشه و اکناف جهان اس  .در اين تفكّر جديد بر پايـهي مفـاهی سـنّتی
اسالم ،نوعی تعريف جديد از تقابل کفر و ايمان ارائه شده اس  .بهگونهاي که سید قطب برپايـهي تئـوري جاهلیّـ کـه
محوري آن آيه  34سوره مائده میباشد همه جوامع و نظ هاي فعلـی را نفـی کـرده اسـ (قطـب )36 -332 :3102 ،و
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براساس آن جامعهاي که ه اکنون ما در آن زندگی میکنی را همچون جامعـهي جـاهلی مكّـه مـیدانـد و آن را شـامل
کمونیس ها ،جوامع ب پرس (همچون ژاپن ،فیلی ین و  ،)...يهوديها ،مسیحیان ،ئیکهـا و سـكو رهـا مـیدانـد کـه
استكبار جهانی و در کل غرب ،بنیان و مبدأ نظ مبتنی بر جامعه جاهلی و حكوم ها و احزاب سكو ر و غیر اسـالمی در
جوامع اسالمی را ايادي نظ جاهلی میداند (سیّد قطب .)39 ،336 -333 ،366 :3179 ،انقالب اسالمی سال  37در ايران
از درون همین انديشه خیزش اسالمی و تفكّر سیاسی مقاوم اسالمی ،برآمـده اسـ  .بـهگونـهاي کـه هـ در سـینان
بنیانگذار انقالب اسالمی (که خود از سردمداران تفكّر جديد مقاوم اسالمی اس ) و ه از متن قانون اساسی جمهـوري
اسالمی بهويژه در مقدمه و نیز اصل  33آن میتوان به اين امر پی برد .در برابر اين انديشه ،تفكّر غربی لیبرال ـ سكو ر
در جمهوري آذربايجان حاک اس بهگونهاي که در يكی از بندهاي اصلی بیانیه رسمی دول آذربايجان به پیشبرد اصول
دموکراسی مبتنی بر بازار آزاد ( واحدي )661-660 :3196 ،اشاره شده اس که اين مفهوم و انديشه در سیاسـ خـارجی
جمهوري آذربايجان با توجّه به مادّهي  34قانون اساسی اين کشور که مبتنی بر شكلگیري ارتبـاط آذربايجـان بـا سـاير
کشورها براساس اصول معیّن جهانی و مطابق با قواعد بینالمللی اس نمود پیدا کرده اس  .بر اساس اين انديشه سیاسی
لیبرالی و فلسف ه خاب آن خود به خود دو انگاره مبتنی بر اين رويكرد در جامعه آذري شكل میگیرد :يكی محافظهکـاري
و میالف با جنگ و انقالب (پازارگاد 371 :3101 ،و دوورکین )346 :3170 ،اس که از متن مكتب لیبرالیزم میجوشـد و
در برابر انديشهي انقالبی اسالم بهويژه تفكّر نوين سیاسی اسالم مبارز قرار میگیرد و ديگري باورمنـد شـدن بـه انگـاره
سكو ريزم (جدايی دين از سیاس ) که بهمعناي عدم ورود هیچ فرد ديندار و معتقدي در صورت حف باورها و اعتقاداتش
به صحنه سیاس (برقعی 61 :3193 ،و حسینی قائ مقامی )671 :3178 ،میباشد .از اين رو انديشهها و تصوّرات متضـاد
سیاسی حاک بر کنشگران ايرانی و آذري بهويژه در سطح کارگزاران دولتی باعث ساخ يابی يک ساختار واگرا در روابـط
دوجانبه آنها میشود؛ زيرا اين دو نگاه خاب بهطور واوح در پی حذف يكديگرند همانطور که آي ا ..خمینی در يكـی از
سینرانیهايش کشورهايی مانن د ترکیه (و آذربايجان) را ايادي نظ جاهلی و اسـتكبار جهـانی محسـوب کـرده و وظیفـه
حكوم اسالمی میداند که مردم مسلمان را از اسارت اين حكوم ها نجـات دهنـد (خمینـی )67-69 :26 ،و در مقابـل
آذريها يكی از اصول مطرح در سیاس خارجی خود را سعی در جلوگیري از نفوذ ايدئولوژي حكوم ايران قـرار دادهانـد
(واحدي663 -662 :3196 ،و دهشیار .)9 :3193 ،بنابراين اين تضاد ايدئولوژيک نه تنهـا مهـ تـرين عامـل واگراسـاز در
روابط ايران و جمهوري آذربايجان اس بلكه سبب تقابل ايران با نظ حاک بر جهان اس به نحوي که بسیاري از ديگر
عوامل يا ناشی از اين مسأله هستند يا اينكه بهوسیلهي آن تشديد میشوند و قوّت میگیرند .بسیاري از چالشهايی که در
روابط ايران با ساير کشورها در عرصه ژئوپلیتیک جهانی ايجاد میشود ريشه ايدئولوژيک و معنايی دارد که در سطح منافع
و عاليق خود را نشان میدهد چراکه نظام جمهوري اسالمی ايران هويّ و عل وجودي خود را از اسالمگرايی میگیـرد
و پیگیري مواوع اسالمی در عرصه بینالملل از خصیصههاي اصلی کنشگران ايرانی اس  .در ادامه عوامل ناشی از ايـن
تضاد ايدئولوژيک بیشتر توویح داده میشوند.
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 بازیگرانمنطال ايوفرامنطال اي 
يكی ديگر از فرايندهاي واگرا ساز در روابط دو جانبهي ايران و جمهوري آذربايجان که بهصـورت جـدّي در سـاخ يـابی
ساختار ژئوپلیتیكی حاک بر روابط آنها تأثیر میگذارد ،مسألهي قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي و شكل ارتباطشان بـا
ايران و بهخصوب جمهوري آذربايجان و نحوهي دخال آنها در امور جاري بین دو کشور اس که سبب برسـاخته شـدن
تصوّرات و کنشهاي ناشی از آن در اذهان هر يک از دو طرف ايرانی و آذربايجانی میشود.
يكی از قدرتهاي فرامنطقهاي که نقش مهمی در تكوين روابط بین ايران و جمهوري آذربايجان دارد ايا ت متّحده
آمريكاس  .بهطور قطع هژمونی آمريكا میطلبد که اين کشور در تمامی "مناطق " بهعنوان يک قدرت مداخلهگر ،بهطـور
فعا نه ايفاي نقش کند .بنابراين منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز نیز از اين حیث بی نصیب نمانده اس  .در میان کشورهاي
فرامنطقهاي که چش به منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز دوخته بودند ،ايا ت متّحده مه ترين مورد بهشمار میرود .ايا ت
متّحده با بهرهگیري از طرحها ي اقتصادي گسترده که بیشـتر مربـوط بـه عملیـات اسـتیراج و ترانزيـ نفـ و انـرژي
جمهوري آذربايجان می شود ،نفوذ خزنده خود را در اين منطقه آغاز کرد .جمهوري آذربايجان نیز در میان کشورهاي قفقاز
به خاطر موقعیّ ويژه راهبردي و مه تر از همه به خاطر ذخاير نفتیاش مورد توجّه شرک هـاي نفتـی بـزرگ آمريكـا و
غرب قرار گرف .
عواملی که سبب اهمّیّ قفقاز و آذربايجان در سیاس خارجی ايا ت متّحده آمريكا شده اس را میتوان ايـنگونـه
طبقهبندي کرد:
 -3افزايش نیاز به انرژي در آينده (اعلمی )63 :3196 ،و همچنین تسلط بر منابع انرژي.
 -6جلوگیري از نفوذ روسیه؛
 -1جلوگیري از نفوذ ايران و مبارزه با اسالمگرايی به رهبري ايران (اعلمی)9 :3196 ،؛
 -0اهمّیّ ژئوپلتیک منطقه براي ايا ت متّحده آمريكا بهويژه پس از  33س تامبر (اعلمی)63 :3196 ،؛
 -3تقوي جوامع مسلمان سكو ر ،بهطـور اخـص ترکیـه و آذربايجـان علیـه گـروههـاي شـبه نظـامی اسـالمی
(امیراحمديان)37 :3193 ،؛
 -2حف ووع موجود و تقوي نهادهاي کشورهاي منطقه در راستاي اهداف و حضور دراز مدت خود در منطقه؛
 -7تحكی مناسبات امنیّتی با کشورهاي منطقه و دستیابی به بازارهاي منطقه و گسترش تجارت در آن؛
 -9حماي از گسترش نفوذ ترکیه.
حضور ايا ت متّحده آمريكا در آذربايجان تا قبل از  33س تامبر در قالب عملیات استیراج و ترانزي نف و انرژي و
پس از آن با رويكردي نظامی و با عنوان مبارزه با تروريزم صورت گرف و جمهوري آذربايجان نیز بیدرنگ امكانات فضا
و اراوی خود را در اختیار آمريكا قرار داد (امیر احمديان.)303 :3196 ،
همچنین جمهوري آذربايجان در ابعاد سیاسی ،اقتصادي ،فرهنگی و امنیّتی داراي روابـط خـوبی بـا اسـرائیل اسـ .
اسرائیل در بیش کشاورزي و بهخصوب نف و گاز سرمايهگذاري فراوانی انجام داده اس (کاظمی.)039 -090 :3190 ،
بهعالوه اسرائیل در خاک آذربايجان فعّالیّ هاي جاسوسی علیه ايران انجام میدهـد کـه در سـال  6441دومـین پايگـاه
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اطالعاتی خود را در منطقه جنوبی آذربايجان با هدف جمعآوري اخبار از ايران و با نصب دستگاههـاي شـنود آغـاز کـرده
اس (کاظمی .)37 :3191 ،همچنین رژي صهیونیستی در کنار مقابله با اسالمگرايی در جمهـوري آذربايجـان ،بـهدنبـال
تقوي فرقههاي واله در اين کشور با استفاده از خالءهاي متعدّد موجود در جمهـوري آذربايجـان اسـ  .در ايـن راسـتا،
تبديل کردن باکو به پايتی بهايیها مورد توجّه تل آويو اس  .اين مووو در سال  6443فاش شد و پس از پـیگیـري
سفارت اسرائیل در باکو و کسب مجوز مقامات جمهوري آذربايجان ،انجمن بهايیان فعالی خود را در جمهوري آذربايجان
عمالً آغاز کرده اس (کاظمی .)076 :3190 ،رابطهي جمهوري آذربايجان با آمريكا و اسرائیل ه امنیّ هسـتیشـناختی
کنشگران ايرانی در وجه اسالمیاش را باتوجّه به رويه ودّ اسالمی اين دو کشور بهعنوان بانیان نظ جاهلی در برابر نظ
الهی به خطر میاندازد و ه امنیّ توسعهاي و مادّي کنشگران ايرانی را تهديد میکند .اين دو کشور کـه راهبـران نظـ
نوين جهانی هستند .بهدنبال اين دنیايی کردن و هرچه بیشتر مصرفی کردن مردم جهان هستند و در اين راستا میالف و
دشمن کشورهايی هستند که همانند جمهوري اسالمی ايران درصدد برقراري نظمی مبتنی بر دستورات دينـی و اخالقـی
میباشند .بنابراين ايران بهعنوان سردمدار مبارزه با نظ جاهلی نسب به روابط کشورهاي اسالمی و بـهويـژه کشـورهاي
همسايه خود با اين دسته کشورها حسّاس اس .
آذربايجانیها همچنین داراي روابط گستردهاي با ترکیه با توجّه به علقههاي قومی و زبانی بین آن دو کشور هسـتند
 .)Nuriبهويژه جريان پان ترکیزم عاملی براي نزديكی اين دو کشور اس  .ترکیه اوّلین کشوري بود که
(yev, 2007: 18
استقالل جمهوري آذربايجان را به رسمیّ شناخ ( بیگدلی .)326 :3177 ،اين رابطه تنگاتنـگ بـا ترکیـه بـا توجّـه بـه
حسّاسیّ کنشگران ايرانی به مسأله پان ترکیزم و الحاق گرايی آذريها بر پايهي اين انديشه و نیز حماي ترکیـه از ايـن
جريان باعث واکنش منفی ايرانیان نسب به اين شكل از رابطه کنشگران آذري با ترکیه میشود .در مورد رابطه جمهوري
آذربايجان با روسیه نیز ،اتحاد گه گاه آذربايجان با روسیه بر سر مسأله خزر و مسائل منطقهاي (شوري )397 :3197 ،کـه
منافع مادّي و توسعهاي ايران را به خطر میاندازد ،موجب ناروايتی کنشگران ايرانی میشود .در ارتباط بـا شـكل ارتبـاط
ايران با ديگر کشورها و تأثیر آن بر روابط دو جانبهي ايران و جمهوري آذربايجان ،تا حدودي میتوان به رابطه ايـران بـا
ارمنستان اشاره کرد که باتوجّه به درگیري آذريها و ارمنیها بر سر سرزمینهاي مورد مناقشه ،اين رابطه امنیّـ مـادّي
آذريها را تهديد میکند و میتواند تأثیري منفی در روابط دو کشور داشته باشد .همانطـور کـه در مسـأله قـره بـان نیـز
مشاهده شد.
 دیگرفرایندهايواگراساز 
از ديگر فرايندهاي واگرا ساز میتوان به عدم تعیین رژي حقوقی درياي خزر (دهقان )306 :3190 ،و چالشهـاي بـین دو
کشور بر سر کشف منابع نفتی و گازي در درياي خزر و بهويژه در حوزه البرز (کو يی و مودب )21 :3192 ،اشاره کرد که
منجر به تعارض و آشفتگی در روابط بین دو کشور میشود .که اين چالشها ناشی از رقاب بر سر منافع مبتنی بر امنیّـ
مادّي و توسعه دو کشور ـ که از هويّ جمعی کنشگران جامعه آنها ناشی میشود ـ اس .
رويههاي گذشته کنشگران دو طرف نیز در ساخ دهی به فرايندهاي چالشزا و واگراساز در روابـط دو کشـور مـاثّر
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اس  .بهعنوان مثال مناقشه قرهبان و اعتقاد آذريها به جانبداري ايران از ارمنـیهـا بـا وجـود شـیعه بـودن آذربايجـان و
 )C orو نیز تعلل  3ماهه ايران در شناسايی جمهـوري آذربايجـان بـهعنـوان
مسیحی بودن ارمنستان (nell, 2001: 324
کشوري مستقل ـ هرچند قبل از آن هاشمی رفسنجانی در آذرماه از طريق تريبون نماز جمعـه اسـتقالل کشـورهاي جـدا
شده از شوروي را اعالم کرده بود ( بیگدلی )326 :3177 ،ـ سبب پیدايش تصوّراتی منفی در بین کنشگران آذري نسـب
به ايرانیان شده اس .

شكل.9مد مفهوميپژوهش 
(مأخذ :نگارندگان )3198 ،
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نتيج گيري 
در اين مقاله سعی شد تا به طرح و بررسی فرايندهاي برسازنده ساختار ژئوپلیتیكی حـاک در روابـط دو جانبـهي ايـران و
جمهوري آذربايجان از منظري برساخ گرايانه پرداخته شود تا بتوانی به درک و فهمی از چگـونگی ايـن سـاختار حـاک
برسی  .ساختار ژئوپلیتیكی حاک که در برگیرنده ساختار معنايی ،ساختار منافع و ساختار مادّي اس و در طیّ زمان تكوين
يافته و به فرم و ساخ کنونی رسیده اس  ،خود ناشی از فرايندهايی بوده که در کنش متقابل بین ساختار و کـارگزاران و
تعامل خود کارگزاران با يكديگر در چارچوب جغرافیاهاي فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی دو کشور قوام يافتـه اسـ  .در ايـن
بررسی مشیّص شد که برخی از فرايندهاي همگراساز از قبیل تشیّع ،فرهنگ و رسوم ،مراس و اعیاد مشترک مانند نوروز
و نیز بحث همسايگی و نیازمنديهاي متقابل ژئوپلیتیكی سبب نزديكی کنشگران ايرانی و آذري به يكديگر مـیگـردد و
ساختار ژئوپلیتیكی حاک را به سم بهبود سوق میدهد؛ اما در برابر ،فرايندهايی از قبیل تقابل هويّتی ناشی از جغرافیـا و
تاريخ ،قومی و تضاد در شكل حكوم ها و نظام سیاسی (اسالمگرايی کنشگران ايرانی و لیبرال ـ سـكو ريزم آذريهـا)
اين کنشگران ،بههمراه برخی رويههاي منفی مانند مسألهي قرهبان  ،تعلّل در شناسايی آذربايجان توسّـط ايـران و برخـی
رفتارهاي مشكلزاي جمهوري آذربايجان و نیز ارتباطات چالشزا (میان کنشگران دو طرف) با کشورهايی ماننـد آمريكـا،
اسرائیل ،ترکیه و تا حدودي روسیه از جانب آذربايجان و ارم نستان از سوي ايران (حـال درسـ يـا غیـر واقعـی از منظـر
آذريها) و همچنین مسأله رژي حقوقی درياي خزر درعمل باعث برساختگی ساختار ژئوپلیتیكی عادي شده کـه گـاه بـه
آشفتگی و تعارض نیز میگرايد .بنابراين فرض اوّل در اينجا اثبـات مـیشـود کـه ديالكتیـک (جـدل وکشـمكش) میـان
فرايندهاي واگراساز و همگراساز سبب ساخ يابی چنین ساختار ژئوپلیتیكی شدهاند و فرض دوم نیز چنین تأيید مـیشـود
که ما در اين مقاله شاهد بودي کثرت فرايندهاي واگرا ساز و گسـتردگی آنهـا نسـب بـه فراينـدهاي همگراسـاز سـبب
برساختگی يک ساختار ژئوپلیتیكی آشفته در روابط دو کشور شده اس  .از اينرو بهگونهاي معنادار آشفتگی و تعارض بین
فرايندها ،خودش را در کلیّ ساختار حاک بر روابط بازتولید کرده و شكل کنونی آن را قوام بیشیده اس .
با توجّه به مطالب و تحلیلهاي صورت گرفته در اين مقاله به اين نتیجه میرسی کـه بـا وجـود برخـی اشـتراکات
کنشگران ايرانی و آذري داراي تضاد در نظام معنايی بوده و اين امر سبب تعريف منافع متضاد و چالش ساز براي يكديگر
هستند ،و بنابراين دس به تفاسیر متفاوتی از محیط مادّي و نیز قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي میزنند .اين پژوهش
از آنجا که براساس رويكرد برساخ گرايی نگاشته شده و اين نظريه منابع مادّي را به تنهايی براي ايجاد روابط مبتنی بـر
همكاري نمیداند و عوامل معنايی و هويّتی را مه ترين پديده اثرگذار در روابط بین کشـورها قلمـداد مـیکنـد ،بنـابراين
منافع دو ملّ ايران و آذربايجان تح شعا ايدئولوژي متضاد دول هايشان قرار گرفتـه اسـ  .در کـل از زمـان انقـالب
اسالمی به بعد در اثر ظهور ايدئولوژي سیاسی اسالم مبارز و مقاوم اسالمی و نیز نفوذ آمريكـا و اسـرائیل در منطقـه و
پذيرش نظام سكو ر توسّط کشورهاي منطقه روابط ايران با کشورهاي همسايه از جمله جمهوري آذربايجـان مبتنـی بـر
تضاد ايدئولوژيک اس  .اين تضاد ايدئولوژيک نوعی تضاد در منافع دو ملّ ايجاد کرده اس  .از اين رو جه تنش زدايی
و ارتقاي سطح روابط دو کشور و خروج از آشفتگیهاي فعلی راهكارها و پیشنهادهاي زير ارائه میگردد:
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 -3از آنجا که براساس رويكرد برساخ گرايی کنشگران جه بهبود روابط میبايستی دسـ بـه بـازتعريف نظـام
معنايی خود بزنند تا براين اساس منافع نزديکتري نیز به ه داشته باشـند ،کنشـگران ايرانـی و آذربايجـانی زم اسـ
ساختار معنايی و هويّتی خود را نسب به يكديگر بازتعريف کنند تا منافعی سـازگارتر بـا يكـديگر داشـته باشـند و تفسـیر
نزديكی از محیط مادّي و بازيگران ديگر داشته باشند.
 -6از آنجا که گاه دو کشور که در ايدئولوژي و نظام معنايی بايكديگر تضاد دارند ولی از نظر ژئوپلیتیكی به يكديگر
نیازمندند ناگزير به تسامح در اختالفات ايدئولوژيکاند ،دول هاي ايران و جمهوري آذربايجان نیز بهتر اس با تأکیـد بـر
نیازمندهاي متقابل ژئوپلیتیكی از قبیل امتیازات همسايگی ،قرارگیري در مناطق حساس جهان ،همسايگی با درياچه خـزر
و مسائل آن ،مباد ت تجاري و غیره از طرح مسائل ايدئولوژيک حتّی ا مكان بهصورت صريح خودداري نمايند.
 -1دو کشور میتوانند با تأکید بر عواملی مانند اشـتراکات مـذهبی (تشـییع) ،سـن هـا و رسـوم مشـترک و سـاير
اشتراکات فرهنگی که جزء پتانسیلهاي دو ملّ براي همگرايی هستند به جاي مسائل چـالش برانگیـز ،بـه همسـويی و
همگرايی بیشتري دس يابند.
 -0از آنجا که يكی از عوامل چالش برانگیز ادعاهاي سرزمینی و قومی دول ها و ساير کنشگران بر يكديگر اسـ ،
توصیه میشود مسئولین دو کشور بهويژه آذريها از طرح مسائل مربوط به آذربايجان ايران و مانورهاي سیاسـی بـر سـر
مالكی اين مناطق امتنا بورزند.
 -3دو کشور سعی کنند بدون دخال بازيگرانی مانند آمريكا ،اسـرائیل (از طـرف جمهـوري آذربايجـان) و حمايـ
صريح از برخی کشورها مانند ارمنستان (از طرف ايران) ،که باعث چالش بین آنها میشود مسائل مرزي و منطقهاي خـود
را (مانند مسأله رژي حقوقی درياي خزر) بهصورت دوجانبه حل و فصل نمايند.
 -2پیشنهاد جداگانه براي کنشگران ايرانی بهخصوب در سطح مسئولین و دول اين اس که سعی نمايند باتوجّـه
به اهداف انقالبی و عدال خواهانهاي که دارند حتّی ا مكان با رويكردي واقعگرايانه بر توان اقتصادي ،نظامی ،سیاسی و
فرهنگی خود بیافزايند تا بتوانند در رقاب با ديگر بازيگران منطقهاي و فرامنطقهاي ،بهويـژه میالفـان ايـدئولوژيکشـان
منافع بیشتري را در کشورهاي همسايه کسب کنند.
 -7همچنین دول ايران میبايستی با تحرک بیشتري در حوزه سیاس خارجی و دي لماسی آسـیبهـاي ناشـی از
تضاد ايدئولوژيک با ساختار آنارشیک جهان به رهبري ابرقدرتها ،بهخصوب ايا ت متّحده را کاهش دهد.
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