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Abstract
 

The Caucasus is described as a broad region of diversified geographically , ethnically, 

religiously and linguistically, it has deep historical roots, formed the mountains chain bridge 

link between the continents of Asia and Europe, were unanimous labels on the word of the 

Caucasus miss the influence of the geographic factor for its mountains and its inception 

geological, as well as the social impact of the tribes residing in their regions and ruled by a 

period of time, multiple languages  fired a name that reflects the nature of the mountains and 

the extent of its importance to each of a people who has that region a historical, cultural and 

economic ties, and despite differences and the multiplicity of names that were fired at the 

Caucasus, but in the end indicate the name of one  

 


