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چکیده
گیرد.فضادرروایتهانریلوفورباسهانیزدربرمیتحلیلگفتمانعالوهبرمتن،فضار
هایمتنوع،بناشود.درمناطقناهمگنکشورباهویتمفهومتسلطوخلقوتعدیلهمراهمی

گیردکهنوعیهایموقعیتجغرافیایی،کالبدیومعناییفضا،گفتمانیشکلمیبرویژگی
هایگفتمانآورد؛اینخردهناییبهوجودمیالگویاقتداررادرآنمناطقبرحسبنظاممع

مناطقمختلفبنابرجنسوجهغالبفضایادرهماهنگیباهمهستندیادرتضادوتعارض.
باعث که است کشور به فرهنگی و سیاسی اقتصادی، امنیتی، از اعم غالب نگاه نوع

حاصلازتقسیدهیدالومدلولسامان دریکمنظومهگفتمانیِ شود.ماتکشوریمیها
ایرانهایاستانازهرکدامناهمگنموقعیتبهتوجهباکهاستپرسشاصلیتحقیقاین

ایچگونهبهسمتوگفتمانغالبدرتقسیماتکشوری،کنشوتعامالتدرسطحناحیه
دهیمطلوبفضا،دالمرکزیگفتماناصلیبایدازچنانیابد؟درسامانگراییسوقمیهم

حاشیهقدرتی مناطق بتواند توسطآن، شده تولید اقتدار که باشد بهبرخوردار را طورای
مفصل با تا حفظکرده یکدیگر نزدیکبا ارتباطیتنگاتنگو در بندیدوبارهمنسجمو

 هایشناوردریکزنجیره،زمینههمگراییبیشتررافراهمکند.دال
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بیانمسئله
هایمتعددقومی،مذهبی،زبانی،سیاسیوفرهنگیاستکهبرهمینایرانکشوریباهویت

اطالقنامچندقومیتیبهترکیبجمعیتی است. چالشواگراییوهمگراییمواجهبوده اساسبا

ترینگروهقومی،عیتایران،بزرگدرصدجم25جامعهایرانی،واقعیتیانکارنشدنیاست.فارسبا

هادرصد(،آذری5درصد(،لر)5درصد(،ترکمن)5درصد(،بلوچ)9درصد(،عرب)3اقوامکرد)

وگیلکیومازندرانی)52) تشکیلمی2درصد( جمعیترا درصد( 7935دهند)میرحیدر، :72.)

محاسبات ایرانشیعه همچنینبا درصد نود از کنونیکمتر اکثر اتفاقجمعیتاستانبهقریباند.

کردستان،نصفتاسیدرصدجمعیتآذربایجانغربی،هرمزگان،سیستانوبلوچستانوکرمانشاه

استانوبخشقابل این،توجهیاز بر عالوه گیالنوبوشهرسنیهستند. گلستان، هایخراسان،

هایپراکندهمذهبیهاودیگرفرقهیهودیها،ها،زرتشتیها،آشوریپیروانسایرادیانمانندارمنی

(.اگرافرادیکهداراییکفرهنگواحدهستند،در7927:75پور،درایرانوجوددارند)کریمی

آید؛ایراننیزهوجودمییکناحیهجغرافیاییخاصسکونتداشتهباشند،نواحیرسمیفرهنگیب

کزی،ناحیهفرهنگیآذربایجان،کردستان،تواندبهنواحیفرهنگیرسمیتقسیمشود:ناحیهمرمی

بلوچستان،لرستان،بختیاری،خوزستان،ترکمن،سیستان،مازندران،بوشهروفارسجنوبی)اعظمی

 پورموسوی، 7935و هویت55: بسیاریموارد(. در گاه خود، ماهیتمتکثر به هایاجتماعیبنا

هایایمانندایالت،دودمانفرقههایمیانکشمکشاند.آفرینندهتضادوبرخوردوکشمکشبوده

ها:(.حکومت7935:753هایجامعهایرانبودهاست)احمدی،هایمحلیازویژگیمحلی،وکانون

هاییخارجیهایمحلیاستانیودولتکنندوفاداریملیراجایگزینوفاداریهموارهتالشمی

دولت همه تقریباً سرکنند. جهتجمعیتیو روهایاز این از هستند، نامتحد و ناهمسان زمینی

شناساییبهحکومت سیاستِ پیگیریوعملیاتیکنند. عنوانیکیازهاوحدتمناطقمختلفرا

پردازدوگاهیبهمفهومنیاز؛هاینظریمسئلهتنوعوچندفرهنگیگاهیبهمفهومتقاضامیحلراه

یمختلفقومی،فرهنگی،مذهبیاست،درحالیهاتقاضامبنیبرخواستشناساییازسویگروه

شود.کهنیازاصوالًمنجربهتحمیل،خشونتوبحرانمی

هایسانیهادرمواجههبااینتنوعوتکثرمتاثرازچگونگیپراکنشناهمرهیافتحکومت

جغرافی ایدئولوژیسیاسیحاکماست. راداخلیو نوعناحیه کشورهایمختلفسه داناندر

می قرار مطالعه مورد دچار-7دهند: واگرایی به طبیعی و انسانی سببعوامل به که مناطقی

مناطقی-9هاییخارجیهستند؛مناطقیکهدرتماسووابستگییاارتباطبادولت-5شوند؛می
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نگرش اقتصادیجمعیتیو عالیق اینرویکردکه دارند. مرکز متفاوتینسبتبه هایسیاسی

امنیتجغرافی نگاه از برخاسته کشور، مناطق به استدانان یکپارچگی مبحث به محور

)کاویانی 7929راد، مانند2-4: عناوینی با کشور قومی تحوالت تحلیل در شده یاد موارد (؛

انقالبهایروانزمینه از است. بررسیقرارگرفته سیاسیمورد اقتصادیو اجتماعی، شناسی،

ایناحیهسیدنرضاشاه،نزدیکدودهه،ایرانشاهدبیشترینتحرکاتقومیمشروطهتابهقدرتر

ناحیه عمده ششجریان اینمدت، در است. استانبوده در مرزهایکشور حاشیه هایایدر

کردستان،آذربایجان،گیالن،خراسانوبلوچستانبهوقوعپیوست.اینششجریانعبارتنداز:

خیابانی-7 شیخمحمد قیام آذربایجان؛ رهبریمیرزاکوچک-5در درنهضتجنگلبه خان

قیامکلنلمحمدتقی-9گیالن؛ -4خانپسیاندرخراسان؛ -2شورشخداوردیدرخراسان؛

خزعلطلبیشیخغائلهجدایی-2محمدخاندربلوچستان؛طلبدوستگراوجداییجریانقبیله

ازمیاناینششتحرکعمدهناحی خانپسیان،نهضتای،سهجریانمحمدتقیهدرخوزستان.

آشوب،بحرانونوساناتسیاسی95جنگلوشورشخداوردیماهیتیغیرقومیداشتند.دردهه

پیروزی پساز داد. رخ کردستان و آذربایجان ناحیه بحران یافتو نمود اجتماعیدوباره و

طیفیازخواسته نیزکشوربا روشد؛ستردهطبقاتیوقومیروبههایمتنوعوگانقالباسالمی،

داریازسویضعفحکومتمرکزی،عدماستقرارکاملنهادهایجدید،فقدانتجربهحکومت

تصمیم مراکز تعدد تنشزمامداران، بسیاریمسائلدیگر و وجودگیری، به کشور در هاییرا

رانبایکیاغیوابستهبهآورد.بابههمپیوستنزنجیرهتقاضاهایقومی،کردهادرشمالغربای

اسماعیل بهنام سمیتقو فروردینآقا و اسفند در و حرکتدرآمده به مهره اولین ،7922عنوان

دربرگرفتوبهدنبالآندرگیریمیانترکمن وآشوبودرگیریمناطقشمالیکشوررا ها

خرمشهروآباد تظاهراتاعرابدرشهرهایاهواز، انوسپسموجنیروهایدولتیپیشآمد.

،22کارانهدرناحیهجنوباستانخوزستانرافراگرفت.آذربایجاندرپاییزسالحرکاتخراب

بلوچستاننیزبهدستخوشآشوبشدکهبه مرزجنوبشرقیکشور، صورتسرعتمهارشد.

نشینباچالشمواجهمقطعیدچاربحرانوستیزشدکهحاکمیتدولترادردرمناطقبلوچ

رد.منازعاتکوچکدربعدمحلینیزدرشهرهاییمانندبوشهروانزلیوسایرمناطقرویدادک

(.539-7925:4)مقصودی،

ادغامحکومتمرکزیایرانهموارهدرصددکاستنازواگرایی هایهویتیبودهوسعیدر

یاستمذکور،کشورهایچندگانه،تحتعنوانملتایرانداشتهاست.علیرغمسهاوهویتگروه
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هویت رشد هویتشاهد سربرآوردن و سابق ازهای مطالباتی همواره که است جدیدی های

کنش اثر بر شده مدیریتفضایایجاد وهایاینهویتحکومتمرکزیدارند. هایچندگانه

هایطلبدکهعالوهبرنادیدهنگرفتنتفاوتگراییوانسجام،راهبردیرامیمهدایتآنبهسمته

هاکاستهوهادرچارچوبقانوناساسی،ازرویاروییاینهویتهویتیوبهرسمیتشناختنآن

هم آنموجب بیشتر شود.گرایی ملی یکپارچگی و اتحاد مسیر در مکانیزم ها پایداریاز های

دیافتگی،داشتننگرشتوسعهپایداربهسرزمیناستکهبادرنظرگرفتنپیونمدیریتوتوسعه

نظاماکولوژیکیدرمدیریتسرزمینیبهموانظام سیاسیواجتماعیبا ردیمانندهایاقتصادی،

یضمکانی،تقویتقدرتمردم،حمایتازحقوقانسانی،عدمتمرکز،یکپارچگیفضا،عدمتبع

شودتادرچارچوباینمکانیزم،اصولیمانندتفویضاختیاربهمناطق،پاسخگوییو..تأکیدمی

)احمدی ملتوسرزمینحفظشود یکپارچگیدولتو ضرورتبررسی7922:2پور، آنچه .)

شود،گفتمانغالبدرفضایتقسیماتکشوریکنونیاستکهدهیفضاراباعثمیمسئلهسازمان

نظاممعناییحاصلازآنالگوییازاقتدارراایجادکردهکهباعثنوعیواگراییودرواقعنابرابری

دهیکنونیفضاایفاینقشکردهاست،شکافیاضاییشدهاست.آنچهبیشازهمهدرسامانف

جوارهابهکشورهایهمهایفضاییاستکهادامهآنهایفرهنگیازناحیهاقوامواقلیتگسست

ناحیهمی ترساز درخصوصتقسیماتکشوریایجادرسد. امنیتیرا نوعینگاه گراییهمواره

هبهجایتبدیلتهدیدهابهفرصتوازبینبردنریشهبحرانوواگرایی،تمرکزوتککردهک

ساختبودنراچارهامرقراردادهاست.نگاهامنیتیبهدرونکشوربادیدپیوستاریمناطقدرونیبه

جوارشکلگرفته،درحالیکهقلمروهایپیرامونایرانکهروزگاریجزءآنمحسوببیرونوهم

اند.شدند،حدوددویستسالاستکهازایرانجداشدهمی

روش ماننددر عناصری متن، بر عالوه گفتمان، تحلیل نوین نهادها،کنشسوژههای ها،

گیرند.سوالیکهدراینجامحصوالتفرهنگیوموارددیگرنیزموردپژوهشتجربیقرارمی

توجهبهموقعمطرحمی والگوینناهمگنهرکدامازاستایتشودایناستکهبا هایکشور

شکلگرفتهبنابهنوعنظاممعناییحاصلازگفتمانغالبدرتقسیماتکشوریشکلگرفتهو

ایجادشدهواینهاییدرفضایآنناحیهبنابرمؤلفهچهنوعتعامالتوکنش هایتحلیلفضا

کنش یکتعامالتو با چگونه فراگفتمانی فضای در میها پیدا ارتباط بهدیگر منجر تا کنند

پژوهشبرآنیمتابااستفادهازتحلیلفضااینگراییبیشتردرمناطقمختلفکشورشود؟درهم

ذیلتحلیلگفتمان،روابطکنشگرانمختلفیرابررسیکنیمکهاشتراکاندکیبایکدیگردارند
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کنیم.اینهاراترسیممیرتباطیاینهویتهازنجیرهاهایآنوضمنتحلیلفضایمتاثرازکنش

پژوهشبارویکردانتقادیدرصددتحلیلگفتمانحاصلازتقسیماتکشوریایراناستتابه

نابرابریدرعرصهتوزیعخدماتوامکاناتوتخصیصظرفیتواستعدادهاوامکاناتهراستانی

بهخودآناستانمنتقدباشد.

 

روشتحقیق
ایدربسترتحلیلتحلیلیوبااستفادهازمنابعکتابخانه-براساسروشتوصیفیپژوهشاین

هایتحلیلآنتبیینوانتقادیگفتمانوبهسبکتحلیلفضاانجامشدهاست.ابتدافضاومؤلفه

ازیافته استفاده تحلیلفضایشکلگرفتهدرمناطقناهمگنکشوربهلحاظقومی،سپسبا ها،

ونهایتاًدرروایتکالنازفضا،درپیشودمیعنوانروایتخردبررسیفرهنگیو..بهمذهبی،

.استدهیمطلوبفضاییارائهمدلیبرایسامان

 

ادبیاتنظری

گفتمان
هاییمند،موضوعاتیاابژهاینظامگونهداندکهبههامیایازرویهفوکوگفتمانرامجموعه

آن درباره که میهارا میسخن شکل بهگویند، قدرت از گفتمان، از بحث در عنواندهند.

هایکلیخودراداردوایرژیمحقیقتخودوسیاستشود.هرجامعهعنصریکلیدییادمی

داردکهنقشحقیقتهاراوامیدهدوآنهاییاستکهآنجامعهپرورشمیآن،انواعگفتمان

 )میلز، کنند ایفا 7922را گفتمان52: که بود ویمعتقد موقعیت(. وهایگوناگون، هایویژه

می وجود هویتبه و برایکارگزار متفاوتی گفتمانعمدتاً نمونه برای بهآورند. هایمربوط

کنند؛دوماینکههاییمتمایزومتناقضیازخودتولیدمیورزش،دولت،مذهبو..اغلبنسخه

یابد،باساختارهایارتباطبایکسلسلهاعمالاجتماعیبروزمیهایچندگانهافرادکهدرهویت

می ارتباط )بزرگهویتی به(Blommaert, et l, 2015: 109یابد ساختارها این به. مثال عنوان

تربایکدیگرارتباطهایکالنشوند.هویتمذهب،قومیت،طبقه،جنسیتوفرهنگمربوطمی

هممربوطمی به و شوندیافته 7935)احمدی، مقوله27: گفتمانیبه رویکرد ایناساس، بر .)

هادارندوهاریشهدرگفتمانمدرناست،معتقداستکههویتکهبخشیازدیدگاهپست هویت

ها،هویتهممتغیرودگرگونشوندهمحوربودنگفتمانبرویژگیعدمانسدادطلبیوواقعیت بنا
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 هابهتناسبشودوبنابراین،انسانمی د،هویتنیزدگرگوناست.چنانچهگفتماندگرگونشو

هویتگفتمان ها، )احمدی، دارند 7935هایچندگانه وجود(.گفتمان21: مکان و زمان در ها

هارامدنظرقرارداد.هاحتماًبایدمحدودهزمانیوموقعیتجغرافیاییآندارندوبرایبررسیآن

بایدبهشناساییگفتمانرگفتمانبرایبررسیتغییروتحولد ابتدا هایمتخاصمپرداختوها

اینگفتمانهایمفصلسپسدال در دورهبندیشده در هایتاریخیمتفاوتیهایمتخاصمرا

طورخالصهگفتمانعملساختمندی(.به7935:795شناساییوباهممقایسهکرد)منوچهری،

هاییکند؛عنصربهنشانهشودوعناصررابهبعدتبدیلمییبندیانجامماستکهازطریقمفصل

می )گفته باشند نشده مصرف یکگفتمان در که در(David, et al, 2016: 96شود پس، .

تولیدمیسازمان نیزگفتمانغالبنوعیاقتدار همدهیفضا گراییکندکهمنجربهواگرایییا

شود.واحدهایسیاسیمی



فضا 
مداری،قابلیتآندربررسیهایتحلیلگفتمانوبحثحکومتترینجنبهشاخصیکیاز

کارگیریقدرتاست.فوکوبراینباوراستعنوانابزاریبرایبهگیریازفضابهچگونگیبهره

(.مفهوم7922:52کارگیریقدرت،فضااهمیتیاساسیدارد)تیلورودیگران،کهدرجریانبه

آید؛چوندرفضاشناختیبهشمارمیترینمفاهیمدررویکردانسانکنندهنوتعیینتریفضاازمهم

می ونوعیجامعیتفرهنگیمشاهده درخودجایداده ابعادزندگیانسانرا تمام فضا، شود.

ازتحلیلفضایکالبدیوشخصیآغازادواردهالکند.تحلیلفضادرنزدکسانیمانندمنتقلمی

های(.تحلیلفضاازشاخه7922:2یابد)رضوانی،ترینابعادفضاییتداوممیتابزرگشودومی

قدرتسازمان سازمان از الگویی با همواره فضا است؛ گفتمان تحلیل است.جدید دهیشده

ایمطلوباست،الگویرفتاریسازمانفضاییازاینجهتکهخواهانالگوییخاصازسوژه

داند؛چونداندمیند.الگوهاییازرفتاررامجازوالگوهاییراغیرمجازمیکخاصیراطلبمی

تواندوروایتکالناز.درحوزهنظریمی(Widdowson, 2016: 139یکسازمانقدرتاست)

مطالعه تأثیرپذیریسوژه براساسانفعالو را وسوژه نسبتفضا روایتاول، برشمرد: را فضا

گریسوژهراداندوموقعیتوآفرینشفضاراموجبسوژگیسوژهمیکندوروایتدوم،می

می جستجو فضا )در موقعیت(Toolan, 2015: 88کند از: عبارتند فضا ساختاری وجه سه .

معناییرسوب ارزشیو بار کالبدیو موقعیتمادیو )جوادکاشی،جغرافیایی، فضا در کرده
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متما7923:3 موقعیتجغرافیاییفضا کالبدمادی(. یاآنجاست. یزکنندهدورونزدیکواینجا

است؛ کرده پیدا حضور فضا منزله به بیننده، چشم به که است مادی و عینی قضایای فضا،

دهیکرده،منجرهایبعدمادیفضاکهالگوهایمختلفازکنشفردییاجمعیراسامانمؤلفه

هتولیدقدرت،مسائلیراجدیگرفتهواموریرابهحاشیهبهایجادتمایزشدهوبراساسرابط

بهعبارتیدیگر،سازماننمادیننامیدهمیمی بعدمعناییفضا،  :Slembrouck, 2016شود)راند.

دارایسازندگانمتعددیاستکهبهاعتبارهرکدامازاینگروه(36 فضا دارای. هایسازنده،

فضایمسلط-7نیزدرهرمکانبهتعاملسهفضااشارهدارد:رهانریلوفوسازماننمادیناست.

خلقفضاکهبهتواناییتولیدفضاهایمقاومتدر-5کهباوجهتولیدکنندهبازاقتدارارتباطدارد؛

تعدیلفضاکهناظربهمناطقمیانیوتعدیلشدهمیانفضای-9مقابلفضایاقتدارمربوطاستو

باشد)کوهن،مدربرگیرندهجوانباقتداروهمجوانبمقاومتاست،میقدرتواقتدارکهه

توانبراساسابعادی(.باکنکاشدرتعاملسازندگانفضادرهرناحیهازکشور،می5559:21

آمدهازفضاپیبرد؛اینبعدهاعبارتنداز:دستشمردبهنوعالگویبهبرمیمارگارتکوهنکه

 و ارتباط موجب میهمفضا هم با افراد میانهویتی عرصه نوعی میشود، تولید وذهنی کند

گروه معانیاست)متمایزکننده و رمزها واسطه اجتماعیبه .(Wodak, 2011: 5هایگوناگون

ترینعناصریکفرهنگبودهوترینومقاومهایذهنیمحوریمعتقداستکهواقعیتهاکسلی

هایهنریوغیرهکهاساساًذهنیوانتزاعیهستندواتمحلی،سنتعبارتنداز:مذهب،زبان،ادبی

هایفرهنگیهارادربرابردیگرارزشبهتوانتفکروساختنایدهمربوطندکهتصوراتوایدئال

هایپیشوهایمناطقناهمگنایراندرسال(.بنابرکنشسوژه7937:2دهند)هاگت،شکلمی

بایدالگویشکلگرفتهبراساسهرکدامازابعادفضارایافت.پسازپیروزیانقالب،

 

 سازندگانفضا

هایکنشگروبهعبارتیسازندگانعمدهفضاهستند.بنابرپنجقومیتعمدهکشورکهسوژه

طورخالصهموقعیتجغرافیایی،کالبدیومعناییفضایشکلگرفتهحاصلازمکان،درادامهبه

هابافضایمسلطوگفتماناصلیوالگویشوندتاازاینرهگذربهنوعتعامالتآنفیمیمعر

تعاملاینقومیت سابقه به بنا میفضاییکه پرداخته حکومتمرکزیشکلگرفته، با شود.ها

هامتأثیرازهفتشاخصاست:زبان،گراییسیاسیملتگراناحیهپیوستگیفرهنگیوحتیناحیه

هایجمعیتیدرای،میزانمشارکتگروهنژادوقومیت،توسعهمتوازنیانامتوازنناحیهمذهب،
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المللیازنیرویواگرا.ایوملی،ساختاراجتماعیقویومیزانپشتیبانیبینمدیریتسیاسیناحیه

هم نیرویواگرایییا بستر و بنیاد که مذکور موارد بر میعالوه عواملگراییرا دیگرسازند،

تأثیرپذیریگروه میزان نیروها، این برای سیاستتواناسازی از قومی هایدولتمرکزی،های

استقرارگروه و بودنقلمرو درحاشیه میزانپرتبودنو شکلسرزمینیدولت، هایوسعت،

هایجمعیتیازعواملیهستندکهبرانرژیقومیوموقعیتداخلییامرزیمحلاستقرارگروه

)کریمیگریز تأثیرگذارند جانبمرکز و مرکز 7929پور،از هویت(.4-9: بودنکارکرد ساز

هایمؤلفهعنوانیکیازشودکهبهمیمرزهایجغرافیاییمنجربهاحساسمتمایزبودنازدیگران

ترووبیشنفوذناپذیراست؛چنانچهمرزهاشفافناپذیرهویتنیازمندمرزهایپایداروکمجدایی

هایسازندگانکندوبههویتافرادوگروهترباشد،احساسمتمایزبودنبیشترنمودپیدامیقیقد

هارسد.چونترسیمچنینمرزهاییبررویقلمرومکانیوبازتولیدوحفظآنآسیبجدینمی

مسلطآسان گفتمان بهدر سرزمین و مکان است، بستریمناسببرایهویتتر سازیوعنوان

هویتدرمیومتدا بخشیبه 7935آید)قالیباف، آن77: ایرانبا میانمسائلملیکه از فولر .)

هاراتهدیداستراتژیکمعرفیکردهاست.ها،کردهاوآذریمواجهاست،فقطسهمسئلهبلوچ

 

 هابلوچ-الف

بلوچستانایرانباوسعت بین722براساسموقعیتجغرافیایی، 54هزارکیلومترمربع، 95تا

22درجهعرضشمالیو ازشمالبهسیستانودرجهطولشرقینصف15تا النهارگرینویچ،

کویرلوت،ازشرقبهپاکستان،ازجنوببهدریایعمانوازغرببهکرمانمحدوداست.طول

ترینقسمتدرامتدادکوهکوکیلومتروعرضآندرپهن225آنازملکسیاهتابندرگواتر

از جزءایالتکرمانبودهاستواکنونبه912ایرانشهر، بلوچستانسابقاً کیلومتربیشترنیست.

هایایراناست.موقعیتجغرافیاییاینناحیهبهدلیلنااسماستانسیستانوبلوچستانیکیازاست

صعب مخدر، افغانستانبرایحملمواد نزدیکیمرز بلوچستانو بودنناحیه وجودکویرالعبور

هایفرعی،منجربهرشدپدیدهقاچاقشدهلوتبیناینناحیهوناحیهمرکزیایرانوایجادراه

است.ازسویدیگرعاملنژاد،زبان،فرهنگمشترکمیانایرانوپاکستانارتباطاتراافزایش

کند؛بعضیمیدادهاست.قومبلوچدرنواحیمرزیسهکشورایران،پاکستانوافغانستانزندگی

شده همجدا از بینسهکشور بعضیدر و بیندوکشور بلوچازازطوایفبلوچدر قوم اند.

دانستهاست.پسازحملهاعراببهایرانهایدورخودراموردستمحکومتمرکزیمیزمان
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اجمبه.تهکنندرابرلشکریانعربمقاومتمیهابهداخلبلوچستانمهاجرتکردهودرببلوچ

هاراشکستبویهادامهیافتوسپسغزنویانآنهادردورهیعقوبلیثوعضدالدولهآلبلوچ

هاادامهپیداکردودردورهدادند.سپسدردورهسلجوقیانومغوالنمجدداًاینحمالتبهبلوچ

بلوچ ازنظرتقسیمات، تارومارشدند. تقسیممینادرشاه شوندکهبیشترهایایرانبههفتقبیله

مهمآن هستند. چادرنشین عشیرهها زندگی ویژگی طبقاتترین مشخص حضور بلوچ، ای

طبقه هر استکه اجتماعی طبقهگوناگون همان امتیازاتمعین از خود چارچوبرده ایدر

مهایمهکند.بلوچیازگویشبرخورداراستوبنابرآنازامتیازاتمعینهمانطبقهاستفادهمی

ایراناستکهدولهجهشمالیوجنوبیدارد.اکثریتقریببهاتفاقمردمسیستانوبلوچستان

 زرتشتیان و بوده شاملمی2مسلمان کلجمعیترا از در% و پرتبودن دورافتادگی، شوند.

ویژهگسستگیفضایسرزمینیازسایرمناطقکشور،منجربهتأثیرگذاریاندکحاشیهبودن،به

هابرخالفسایراقوامسازندهفضا،نقشچندانیدرناحیهدرمقیاسکشوریشدهاست.بلوچاین

نداشته بلوچتحوالتکشور انفعال همچنیناند. موقعیتو بعد انزوایجغرافیایییا ناشیاز ها

است)کریمی سایرمناطقکشور تعاملاندکبا 7927پور، بیشتربلوچ792: حنفیمذهب(. ها

ازهستند هم خوانین هستند، استان این در فضا عمده سازندگان که عادی مردم بر عالوه .

محسوبگروه فضا آورنده وجود به ثروت صاحبان رده در که هستند دیگر اجتماعی های

قومیتیشوند.خوانینمانندقطبدرناحیهبلوچستانعملکردهوباافرادبرپایهمسائلفرهنگیمی

کنندوسمبلقدرتمادیونظامیهستند.عالوهبرآنصاحبقدرتمعنوینیزیرابطهبرقرارم

کردهتوسطخوانیندراینناحیهقراردارد.مولویدرهایرسوبتأثیرارزشهستندوفضاتحت

تقویتمیرابطه کنندوازموقعیتاقتصادیخوبیبرخوردارند.ایمتقابلباخوانیننفوذهمرا

هاقراردارند.اینناحیهازوضعیتهاپیشیگرفتهوروحانیونزیرنفوذخانمولویسلطهخانبر

گراییدرآنمشهوداست.فضایناحیهسیستانوبلوچستانبیشترازبداقتصادیرنجبردهوقوم

انگراییباپاکستانمتأثیرازگفتمآنکهتأثیرمتأثیرازگفتمانداخلیباشد،بهدلیلتعاملوهم

و خوانین از: بودند عبارت که ناحیه در اصلی گروه سه انقالب، از قبل است. مرزی برون

روحانیونونیروهایچپبهغرب،کشورهایمسلمانمذهبسنیوبلوکشرقابرازوفاداری

کردهوبااشارهبهتمایزاتقومیومذهبیحاکمبرناحیهخواستارجداییآنازایرانواستقرار

یمجزابودند.پسازانقالب،آشوبدرسیستانوبلوچستانبروزکردوامنیتونظمناحیهدولت

برجبههآزادی عالوه ناامنیداد. به احزابوگروهجایخودرا هایچپوبخشبلوچستان،
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پیشراست وحدتبلوچ، جبهه مانند سازمانگرا بلوچ، آزادی برای خلق جبهه مرگبلوچ،

دهیسیاسینظامیهابهسازمانسرخوسایرگروهمبلوچستان،نبردبلوچ،ستارهدموکراتیکمرد

ثباتینارضایتیقومبلوچدرهر(.بی7927:522پور،هادرمقابلنظامدستزدند)کریمیبلوچ

هاوهمچنینافغانستاناستکهدوکشورایران،پاکستانوپیامدهایآنبرایتمامیتارضیآن

 از یکی )فولر، است ژئوپلتیکی پایدار 7919ابعاد از(.گرایش522: بستری در قومی های

وابستگیپیوستگی و قبیلهها و ایلی ادبیات،های خلق به قومی نخبگان و کرده پیدا تجلی ای

هاینژادی،مقاومتودشمنانمشترکبرایخلقهایتاریخی،ریشهها،قهرمانان،ریشهاسطوره

هایواگرادرناحیهسیستانهاوجریاناند.آنچهموجبرشدگروهبلوچپرداختهملیهویتقومی

بهداشتی،علمی فرهنگی،اجتماعی، وبلوچستانشدهمحرومیتدرتمامابعاداعمازاقتصادی،

(.7919:922استکهرشدجمعیتنیزمتأثرساختهاست)فولر،



کردها-ب
دامنهکردستانناحیهوسیعیاستکهحد هایجنوبارمنستان،حدجنوبیآنشمالیآن،

کیلومتروعرضآناز7555تا255درهروددجلهاست؛طولآنازجنوبشرقیبهشمالغربی

755 می455تا ساکنمیکیلومتر و ترکیه عراق، ایران، کشور چهار در کردها و باشند.باشد

هفالتآذربایجان،ازشرقبههمدانوازغربتاقسمتیازکردستاندرداخلایران،ازشمالب

رود؛بعضیازکردهادرآذربایجانوبعضیدرقسمتشمالیخراسانمرزایرانوعراقپیشمی

امازندگیمی ایراناست؛ عشایر ایالتو سایر مشابه تقریباً کرد، اجتماعیقوم ساختار کنند.

ست.ایلکردازعشیرهتشکیلشدهوعشیرهبهتیرهوانسجامقبایلکرد،بیشترازسایرایالتا

تقسیممی خیل به نیز بودهتیره کنترلحکومتمرکزیگریزان از غالباً کردها بیشترشود. اند.

ازصدسالپیشبهیک بسیاریازجانشینیرویآوردهایالتکرد، مردم زبانکردیکه اند.

فشمالومشرقایرانومردمانشمالوشرقنواحیغرب،شمالغرب،وجنوبغربیوطوای

هایزبانفارسیکنند،ازشاخهترکیهوعراقوقسمتیازسوریهوعشایرقفقازبهآنتکلممی

طورمطلقزبانیاستکهدرمیانتمامیایالتوعشایرکردبااختالفگویشوباستاناستوبه

قبیلهباقبیلهدیگرمتفاوتاست.دولهجهبعضیعباراتوتعبیراتمعمولاستوگویشیک

سخنمی آندو جنوبیبا کردهایشمالیو کردیکه تقسیماتزبانکرمانجیو از گویند،

گوینددرایرانبانامگورانیشناختهشدهکردیاست.لهجهسومکهکردهابهآنمچومچومی
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ویازمذهبامامشافعیپرداختند.است.باپیدایشتقسیماتدرمذهبتسنن،اکثرکردهابهپیر

اقلیتینیزبهمذاهبیهمچونحنفی،مالکی،حنبلیوشیعهرویآوردند.برخیکردهانیزدرویش

دامداریاستو کشاورزیو بر متکی صنعتی، توسعه دلیلعدم به کردستان مسلکهستند.

فعالیتمی ایندو به اینناحیه در سازندگانفضا نرخباالیبیپردازقسمتعمده سوادی،ند.

درردیفاستان ایناستانرا است.بیکاریوخدماتبهداشتیحداقل، قرارداده هایمحروم

طلبخود،تماستاریخیاتحادشورویهاواحزابجداییکردهابهدلیلتاریخطوالنیجنبش

هایپرجمعیتکرددرالمللیمسئلهکردهابهدلیلحضوراقلیتسابقباجنبشکردوجنبهبین

آیند.تازمانیکهمناسباتایرانوترکیهبرمبنایمحکمیعراقوترکیهیکمعضلبهشمارمی

برداریازقضیهکردهاعلیهدیگرینخواهدبود.کدامازدوکشورخواهانبهرهاستوارباشد،هیچ

بهجنبشملیکر توجه قالببحرانبا در مسئلهکردها عراق، ناحیهددر در هایادواریخود

 )فولر، شد خواهد 7919پدیدار :732 ستیزه552و انقالب(. پیروزی اوایل در کردستان های

هاییکبحرانقومیراداشتهاست.اسالمیتمامویژگی



 هاترکمن-ج

برموقعیتجغرافیایی،صحرایترکمندرجلگهوسیعی 72/24بینبنا درجهطول95/22تا

درجهطول912هزارو72درجهعرضشمالیقراردارد.وسعتاینصحرا92الی92شرقیو

کیلومتر912هزارو72صحرادرجهعرضشمالیقراردارد.مساحتترکمن92الی92شرقیو

 و شوروی و ایران مرز اترکدر رود ترکمن، جلگه شمالی حد است. آن،مربع جنوبی حد

هاکشیدهشدهایمصنوعیبرایجداکردنقراءوالیتوترکمنباشدکهتپهریزشاهمرزمیخاک

هادرهادرسهکشورترکمنستان،ایرانوافغانستانساکنهستند.پراکنشجمعیتیآناست.ترکمن

می مشاهده نیز سوریه چینو عراق، ترکمنکشورهایترکیه، طایفههایایرانشود. قومی، ایاز

هایمهمیچونصحراتیرهترکمنهستندکهتوسطامیرانسامانیمسلمانشدند.امروزهدرترکمن

لی،تریهممانندتکه،مورچههایکوچککنند.تیرهیوت،گوگالن،نخورلی،وسالورزندگیمی

هارابرگزید.تعدادیازآنتواننامبرد.قومترکمنپسازاسالمآوردن،شاخهحنفیلیرامیآنه

مراتبیداشتند.تمامصحراسلسلهاند.علمایمذهبیدرمناطقترکمنبهتصوفوعرفانرویآورده

هایفرهنگیوعاداتتقریباًمشابهیبرخوردارند.هرکنندوسنتهابهترکمنیصحبتمیترکمن

وابستگی نابقبیلهترکمنطوایفمتعددیدارد. تحتهایقومی، الشعاعقراررابریدرونطایفهرا
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دادهوباوجودتفاوتدراستفادهازمواهباقتصادیواجتماعی،وحدتویکپارچگیکماکان

ترکمنحفظمی صنایعشود. ماهیگیری، دامداری، اموریمانندکشاورزی، به تجارتها دستیو

دسرزمینیواحاطهشدنتوسطسایرهادرمقیاسملیوقلمروحدوپردازند.جمعیتکمترکمنمی

است بوده ناحیه این واگرایی کاهش در اصلی عوامل از معیشت شیوه تغییر کنار در اقوام

صحرابالفاصلهپسازپیروزیانقالب،دچارمناقشهودرگیری(.ترکمن7927:793پور،)کریمی

هایناحیهمذکرشدهاست.درگیریشدکهعلتآنتغییرنامبندرشاهبهبندرترکمنیابندراسال

گنبدبرخیمؤلفهترکمن و چارچوببحرانقومیصحرا در اما بوده؛ دارا هایبحرانقومیرا

ایمحسوبهاوتحرکاتدراینناحیهباتوجهبهاینکهنوعیحرکتناحیهگنجد؛درگیرینمی

حکومتناحیهمی تقاضاهایجدیبرایاستقرار فاقد اما هویتقومیاشود، قومیاستو یو

(.7925:597مبناییبراینزاعوبحراننبودهاست)مقصودی،

 

هاآذری-د

شمالیو9343تا2292ناحیهآذربایجانازنظرموقعیتریاضیبیندوعرضجغرافیایی

النهارگرینویچگستردهشدهاست.ناحیهصفشرقیازن2243́تا9́44ازنظرطولجغرافیایی

کیلومترمربعدرشمالغربایرانقرارداردکهازشمال325،752آذربایجانبامساحتینزدیکبه

باکشورهایآذربایجان،ارمنستانوجمهوریخودمختارنخجوانوازغربباکشورهایترکیهو

راقوازجنوببااستانزنجانوکردستانوازجنوبشرقیبااستانگیالنمرزمشترکداردع

 7924)صفوی، استان37: از(. بیش و شرقی آذربایجان اردبیل، شامل ایران زبان آذری های

هادراند؛آذریدرصدجمعیتآذربایجانغربیوزنجان،وزنهتعادلیووحدتملیایرانبوده45

اند.درآذربایجانشرقیواردبیلجمعیتبیشتردراستانکشورکمابیشحضوریدائمیداشته52

جنوبغربیسکونتدارند. غربو مناطق غربیدر آذربایجان در مرکزیو مناطقشرقیو

و2/75نشینمساحتهایآذریپیوستگیسرزمینیاستان وسعتکشور نسبتبه درصدیآن

هارکشوربخشیازکارکردهایفالتاستراتژیکآذربایجاناست.هستهداشتنمرزمشترکباچ

هاطیتاریخ،(.ترک745-7927:745پور،عقیدتیایرانجدیدآذربایجاناست)کریمی-سیاسی

اند؛پراکنشجغرافیاییترکهادرسهکشورایران،هایمختلفدرآذربایجانزندگیکردهباتیره

جمهوریآذربایج اردبیلوترکیه، غربی، شرقیو استانآذربایجان چهار داخلکشور در و ان
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هایساکنآذربایجان،شوندکهعبارتندازقزلباشزنجاناست.اینقومبههشتگروهتقسیممی

کوه قزلباشدشتمغان، ارومیه، و قزلباشهایسبالن آذربایجان، ناحیه وهایساکن هایاینانلو

هایفارساینانلو،بهارلوونفرازطوایفخمسهفارسی،قشقاییوه،سهطایفهبغدادساکندرقموسا

قزاقوترکمن تکهوکوگالنساکندردشتگرگانوشمالخراسان، هایهایقبایلیموت،

ساکندرگنبدکاووس،گرگان،بندرترکمنوایالتترکسایرنواحیمانندقزوین،سیرجانو

تماعی،ایالتترکزبانازنظامخانخانیوتقسیمطبقاتیمشابهسایراقواموکرج.ازنظرساختاراج

ورسوموازشمالشرقیبهجنوبغربیحرکتکنند،ازآدابکنندوهرچهایالتپیرویمی

ترمیفرهنگمحلیافزایشوفرهنگملیکمرنگ (ازنظراقتصادی7924:757شود)صفوی،

آیند.هایمهمصنعتیوکشاورزیبهشمارمیغربکشور،ازقطبنشیندرشمالمناطقآذری

قومیتجربهآذربایجانشرقیبعدپیروزیانقالبسهکشمکشعمدهرادرحوزهمسائلسیاسی

 است: بروزآشوب-7کرده ایرانو هایموضوعتشکیلحزبجمهوریاسالمیخلقمسلمان

دی و آذر در 7922شهری برنامه-5؛ و انضمامهایآنناسیونالیستطرح طلبیسویارسدر

آذربایجانایرانبهجمهوریآذربایجانپسازفروپاشیشورویوتشکیلکشورآذربایجانواحد؛

هانشینبرایتحققشعارترکستانبزرگ.عالوهبرناکامبودنتالشایجادتنشدرمناطقآذری-9

آذری مناطق در قومی بحران ایجاد عالقهنشیبرای و هویتایرانیخویش،مندیآذرین به ها

:7929موضوعبازگرداندنهفدهشهرقفقازتوسطنخبگانآذرینیزمطرحشدهاست)مقصودی،

545.)

 

هاعرب-ه
93درجهو25دقیقهتا47درجهو41کیلومترمربع،بین59224استانخوزستانبامساحتىحدود

22درجهو53نهارگرینویچوالدقیقهطولشرقىازنصف تا دقیقهعرض4درجهو99دقیقه

درصد29/7هایایرانعرب7921تاسالشمالىازخطاستوا،درجنوبغربىایرانواقعشدهاست.

تشکیلمی باوجودآنکهاندرکنشفضاییونوسازیفرهنگی،ازجمعیتکلکشوررا دادند.

پراکنشجغرافیاییایل و تحتطایفهها خوزستان در بنیادهایعربرا اما است، داده قرار تأثیر

طایفه مانند: پابرجاست؛ پراکنش آن جغرافیایی فضاهای و بنیساختار بنیهای حروان،طرف،

....)کریمیبنی و خضرج نعیم، 7929پور، اساس9: بر ایشان، جامعه قدرتدر توزیع ساختار .)

دراسازمانقبیله براساسسلسلهایاست. نیزمانندسایراقوامایرانی، شیوخدرینجا مراتبسنتی،
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به قبایل رؤسای و دارند قرار قدرت شناختهراسهرم عشایر توده و شیوخ میان واسطه عنوان

استانمی بینتمام مذهبیخوزستان همگنیممتاز درشوند. ترکیبجمعیتیآنو و هایکشور

قبیلهعرباقلیتقرارگرفتنجمعیت ساختار طولی، پراکنشجغرافیاییپیوسته استان، ایوزبان

تضادهایحاصلازآنونفوذاندکدرقدرتسیاسیازعواملمؤثردرکاهشواگراییاینناحیه

ایودامنهآنحتیدرشرایطجنگوانقالبهایخوزستانغالباًکمشدتودورهاند.بحرانبوده

هابهخوزستان،جمعیت(.باسرازیرشدنفارس793-7927:745پور،)کریمینیزمحدودبودهاست

فارس و یافته کاهش حدودی تا بهاعراب مهمها نقش داشتهمراتب ناحیه در را وتری اند

اقلیتهایدامنهکشمکش به مربوط نگراندار خوزستان اعرابهایقومیدر است. نبوده کننده

ورسومقبیله،معانیرسوخکردهدرفضاسازماننمادینفضاکهشاملآدابخوزستانبااستفادهاز

اندکهعالوهبرتضادباازطریقزبانوبیرقو..،بنابرگفتمانخودنوعیازقدرتراسازمانداده

سازمانقدرتایجادشدهتوسطقومیتیمانندبختیاری،باگفتمانمرکزیومفهوممحوریآننیز

وشدهوسوژهکنشگرباماهیتعربازاستعدادیبالقوهدرخلقفضاکهبامقاومتهمراهرروبه

هایوهابیدراینناحیهنیزمعانیونمادهایهایحزبیقومیوگروهبوده،برخورداراست.جریان

دیگریرابهفضاواردساختهکهتعدیلفضاراتوسطحکومتمرکزیبهمراتبباچالشبیشتری

کند.اجههمیمو

 

تحلیلفضا
ایناهمگنکهمحدودهگفتمانیپنجقومسازندهفضااست،درایرانشکلپنجفضایناحیه

هایشکلگرفتهدرهرناحیهوگرفتهکههرکدامبنابهسابقهتاریخیوشدتوضعفبحران

اومتدربرابرفضایاند.خلقفضاناظربهتولیدفضایمقمکانجغرافیاییبهخلقفضادستزده

مسلطواقتداراست؛بنابراین،سوژهکنشگردرالگویخلقفضاهموارهدرپیمضمحلنمودن

وجهاقتدارغالبوبازتولیداقتداریاستکهبتواندفضایمسلطرامدیریتوازآنخودنماید.

خاصبرقرارکردههویتیمیانافرادیکقومیتدرروایتخردازفضا،فضانوعیارتباطوهم

هویتیافراددرسطحملیاست.درروایتکالنازفضا،بایدراهبردیرابرگزیدکهارتباطوهم

ذهنیترشود،عرصهمیانبیشترشدهومنجربهکاهشواگراییشود.هرچهفضایمسلطپررنگ

برمقاومتسوژهترشدهوبیشترسعیدرخلقفضادارند.خلقفضاکهکنشگرانمتفاوتگسترده

داللتدارد،هنگامیکهسوژهکنشگرمایلبهپذیرفتناقتدارتولیدشدهدرزنجیرهمعناییفضای
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یابد،هویتمکانیاست.کند.مؤلفهجغرافیاییکهباخلقفضاارتباطمیمسلطنیست،بروزمی

شود؛مکانهامینهاییداردکهباعثتمایزآنازسایرمکامکانواحدیازفضاستوویژگی

ها،سیاستواقتصادساختهفرهنگوعناصرآنماننداعتقاداتدینی،فناوری،ارزشتأثیرتحت

برخیقلمروفیزیکیومحیطمادیگروهمی عاملاولیهبرایشکلشود. را هایگیریگروهها

می بمتعدد افراد دهنده پیوند عامل را گروه مکانی هویت دیگر برخی و یکدیگردانند ا

دادهبرشمرده نشان فرهنگی جغرافیدانان تحتاند. فضا که واند اثراتسیاسی و پیامدها تأثیر

تواندبرارتباطاتشودکهاینامرمیمیفرهنگیقراردارد؛فضاازعواملمجاورتوفاصلهتأثیر

ودرکفر ارچوبناحیهیاهایمکانیوفضاییدرچتفاوتهنگیویانبودآناثرگذارباشد.

هاستوهمابعاد،موقعیتوشوندکههممحلاستقرارپدیدهایدرسطحزمینبررسیمیناحیه

 7922جهتینسبیدارد)رضوانی، گروه1: متمایزکننده فضا بعدمعنایی، در هایگوناگونو(.

رروایتهایاجتماعیاستکههرکدامرمزهاومعانیخاصخودرادارند.پس،فضادهویت

هایذهنیوایجادتمایزبینهویتهویتی،تولیدعرصهمیانکالنبایدازهرسهکارکردایجادهم

شودکههمناظربهفضایمسلطاستوگوناگونبهرهگیرد.بنابراین،مقولهتعدیلفضاطرحمی

روبه تقاضاها نیاز با تعدیلفضا بعد واقع، در همخلقفضا؛ است. نگاهرو ساماننوع دهیدر

مطلوبفضابایددرارتباطباسهوجهساختاریآنباشد؛یعنیاگرنوعنگاهفرهنگیباشد،بیشتر

دهیمطلوبفضانگاهاقتصادیباشد،بیشتربربعدیابدواگردرسامانبابعدمعناییفضاپیوندمی

می تأکید مادی و میکالبدی مطرح فدرالیسم و همانشود حاضرگونهشود؛ حال در که

محوربودهوبرهمیناساسشکلحکومتمتمرکزاست.دهیفضابراساسنگاهامنیتسامان

 

کاویبنابرتحلیلفضاگفتمان
مثابهنظریهودرواقعبهگیرندایکهشکلمیفیاییودورههابهاقتضایهرمحدودهجغراگفتمان

عحکومتمتمرکزکهمحوریتدرآنبامرکزاست،گفتمانشوند.باتوجهبهنوحلارائهمیراه

اصلیوغالبدرفضایتقسمیاتکشورینیزدرفضایپایتختشکلگرفتهاست.ترتیباتفضایی

(7924:471عادالنهبایدشاملهمگنیخصوصیاتاجتماعیوسیاسیواقتصادیباشند)هاگت،

سیاست فرهنگ، اقتصاد، پیوستگی حاضر، حال دردر پایتخت نقشمتمرکز به منجر هم به

دهیکنونیفضاشدهست.فضایمرکزبراساسسهنوعفضایبرشمردهتوسطلوفور،فضایسامان

کندوبهدنبالاینتولیداقتداروباتوجهبهبعدمسلطاست.فضایمسلطبهنوعیتولیداقتدارمی
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می رانده حاشیه به مناطقی فضا، کالبدی و دالمادی همان عبارتی به که شدهشوند طرد های

از غالبحاصل گفتمان مرکزی دال حاضر حال در تهرانیسم یا مرکزگرایی هستند. گفتمانی

هابرخالفموقعیتجغرافیاییکهپایداراست،ناپایدارندوهنگامیدهیفضاست؛گفتمانسازمان

پاشند.بینپنجناحیهدداشتوفرومیاینخواهنکهکارکردخودراازدستبدهند،دیگرجاذبه

ایدارند،بااکثریتهایزبانیومذهبیعمدهناهمگنکهسازندگانفضایآنبایکدیگرتفاوت

زمینهنوعیواگراییفرهنگیدرجریاناست؛چراکهروایت کهساکنانپایتختسیاسیهستند،

زنابرابریفضاییاست؛ساکناننواحیکالنازفضایکنونیناظربهخلقفضاست.خلقفضاناشیا

براساسنیازمطالبه شاندررونقوسعادتگرهستندوبراساسنقشوسهممحروموحاشیه،

تربراساسکشورمدعیهستندودرنهایتممکناستمردمیکناحیهنسبتبهجامعهبزرگ

 )هاگت، باشد داشته تقاضاهایی استحقاق و شایستگی 7924اصل شیوه427: بر بنا مدیریت(.

تهران مرکزییعنی دال پایتختیا سوی گرایشبه و رویکرد دال،متمرکز، این است، گرایی

هاعبارتنداز:گیرند.اینمدلولآفریندکهدریکزنجیرهارتباطیباهمقرارمیهاییرامیمدلول

تحقیرشهرستانی توسعهوپیشرفت، رفاه،مدرنیته، ایننظاممعناییدریچههبورکراسی، . و... ایا

گراییتنهازمینهرابرایهمکند.بنابرایندالمرکزینهاستکهجامعهازطریقآنبهبیروننگاهمی

هاوها،دوختسالگذشتهطراحیهاافزودهاست؛درسیبیشترایجادنکرده،بلکهبرزمینهواگرایی

ترشدهاستتروبدقوارهتر،مندرسهاهرروزکهنهیاستانخانهمرکزیتهران،برارفوهایخیاط

)کریمی 7927پور، شکل751: بنابراینبا بهدالگیریزنجیره(. طبیعیاستانها، اینطور هاییدر

هایشمالغربیوغربیاعنوانمثالاستانها،بهگیرند.ازمیانایناستانمحدودهگفتمانیقرارنمی

دالجنوبغربکشو میهایراندهر خوانده شناور یا گفتماناصلیشده محدوده در شوندکه

گفتمانیرادرآنحوزهجغرافیاییمختصشدنبهحاشیه،هرکدامخردهاندودرپیراندهنگنجیده

برماهیتسازندگانفضا،یکنظاممعناییمختصبهآنموقعیتخودبهوجودآورده بنا اندکه

دهد.درگفتماناینمناطق،دالمرکزی،نابرابریفضاییاستکهبهاقتضایکلمیجغرافیاییراش

ایرفتارتدافعیاستگراییگونهآفریند؛ناحیهگراییرامیهایخاصیمانندناحیهآنناحیهمدلول

می شمار سرزمینخاصبه اصالتو پاسداشتهویت، واکنشیبه نمادهایکه به توجه با رود.

گرایانبهتبلیغیاییورخدادهاییکهدربسترآنناحیهجغرافیاییدرطیزمانرخداده،ناحیهجغراف

گراییپیشبردمنافعوعالیقخاصپردازند؛پسهدفدرناحیهشانمیایباورهاومطالباتناحیه

تودهمردمایوتدبیرتنگناهایسرزمینیناحیهاستکهبیشترباحسهویتجمعیبرآمدهازناحیه
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شاملمی (.7922:1راد،شود)کاویانییاهویتمحلیشدهاستکهابعاداقتصادیوفرهنگیرا

گراییدالمرکزیگفتمانسازندگانفضادرخوزستان،کردستان،آذربایجانو..هنگامیکهناحیه

اعتناییبهبیهاییماننداحساسمحرومیتنسبی،ارتقایواحدسیاسی،خودگردانی،شود،مدلول

آفریندکهسازمانیازمرکز،اصالتهویتقومی،مادرمقابلدیگری،طنزهایقومیتیو...رامی

آورد.بنابراینهویتمکانیبرهویتملییاهویتفضاییدرروایتقدرترادرآنجابهوجودمی

یخلقشدهتحتتأثیرکندومنجربهواگراییدرعرصهملیخواهدشد.فضاکالنغلبهپیدامی

همخرده زنجیره یک در و گرفته قرار شده ایجاد خردهگفتمان از حاصل فضای با ارزیی

یابد.سهشکافعمدهفعالدرروایتکالنازهایمجاوردرآنناحیهجغرافیاییارتباطمیگفتمان

می را کشور سامانفضای که برد نام مواجهتوان چالش با را فضا مطلوب بردهی و ساخته

توسعه؛-شکافاستقالل-7گیرینوعگفتمانحاصلازآنمؤثربودهاستکهعبارتنداز:شکل

هاونیازهایناشیاز(.چالش7935:27نخبه)امینی،-شکافتوده-9توسعه؛-شکافعدالت-5

شکاف میاین مختلفبروز اشکال به فعال آزادیهای به نیاز سیانماید: وهای اجتماعی سی،

نیازبهعدالتاجتماعیوآفرینیجامعهمدنیدرقدرتوتصمیمفرهنگیونقش گیریسیاسی،

هاوامتیازاتعمومی،نیازبهبرابریواقتصادیدرگسترهعمومیجامعهودسترسیبرابربهفرصت

اقلیت نیاز کشور، گوناگون مناطق میان در ملی ثروت عادالنه دینتوزیع بههای قومی و ی

 )احمدی، امتیازاتملی از برابر 7935برخورداری :995 چنینمیلر(. را هویتایرانی بعد پنج

هایمشترکاستوار.براساسباوربهسهیمبودندرویژگی7داندکه:شمردوآنراهویتیمیبرمی

هایوفعالاستوجلوه.هویتیکهپویا9.هویتیکهبراساستداومتاریخیبناشدهاست؛5است؛

.برپیوندگروهیازمردمبامکانجغرافیاییخاصتأکیددارد4گوناگونیازخودبروزدادهاست؛

(.7935:772.دارایفرهنگعمومیمشترکاست)احمدی،2و

 

گیرینتیجه
برنوعگفتمانغالببادالمرکزیتهرانسازمان .گراییاستدهیکنونیفضایکشوربنا

با که است داده سازمان را قدرت از نوعی و کرده ایجاد را مسلطی فضای گفتمان این

میخرده تعارضقرار در متفاوتفضا، سازندگان با ناهمگنیازکشور مناطق بهگفتمان گیرد؛

هاییمانندکردستان،خوزستان،آذربایجان،شود،دالترمیهماناندازهکهدالگفتمانیپررنگ

شود.وبلوچستانوگرگاندرگفتمانحاصلازتقسیماتکشوریبهحاشیهراندهمیسیستان
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هایکردستان،خوزستان،آذربایجانشرقیو..ودرصددرصدنرخبیکاریاستانآمارباالیده

عدالتیفضاییراسببشدهاست.سوادیوضعفامکاناتفرهنگیوبهداشتینوعیبیباالیبی

دهیهایگفتمانیمستعدوبالقوهکمتراستفادهشود،بافقدانتوازنبیشتردرسامانهرچهازنشانه

هایمختلفهایخاصیدرزمینههاوتواناییشویم.چنانچهفضایهرناحیهقابلیتفضامواجهمی

ظرفیت و استعداد پروراندنآن به باید آنفضا باشد، داشته .. فرهنگیو آموزشی، اقتصادی،

وضعیتاختصا انجامشود. شودکههمازفضایمسلطکاستهشودوهمتعدیلفضا صداده

درناحیهجغرافیاییخاصخودشمطلوبحاصلشده،وضعیتیاستکهآنخرده گفتمانرا

چراکهپیشرفتوتوسعه مثبتخواهدبود. محدودکردهوتعامالتحاصلازبعدمعناییفضا

هاییتخصیصدادهشدهازبارمعناییدرفضاکاستهورفیتواحدسیاسیوایجادفرصتوظ

ستکهاراهبردی«دگردیسیگفتمانی»کند.بنابراینشرایطرابرایرشدعدالتفضاییآمادهمی

پیشنهادمیبرایسازمان گفتماندهیمؤثرومطلوبفضا نیازاستتا شرایطکنونی، در شود.

برگزیدندال در تجدیدنظر مدلولمرکزیبا درعرصهمرکزی، همپیونددهدکه به هاییرا

کالنملیبهنحومؤثریباهمارتباطیابندورویکردهایفرهنگی،اقتصادی،امنیتی،اجتماعیو

ایوملیرا...رادرکنارهمدربرگیرد.اگردالمرکزیعدالتباشد،بایدسهسطحمحلی،ناحیه

دانگفتمانیمدنظرقراردهد.چنانچهدالمرکزیمفهومبقایملیعنوانمیبهتناسبوفراخوربه

مدلول اساس بر را خود باید گفتمان بهرهباشد، و ملی هویت مانند وهایی نمادها از گیری

ورسومکردهدرفضابازآفرینیکند.هویتملیباخطملی،زبانملی،آدابهایرسوبارزش

چنانچهیکیو..یکزنجیرهگفتمانیبهوجودمیمشترکملی،سرودملی،آرمانمل آورد.

کنار در تهران که گیرد شکل ایران مرکزی دال محوریت با جغرافیایی گفتمانی منظومه

خوزستان،لرستان،کردستان،آذربایجانوسایرمناطقکشوردریکزنجیرهقرارگیردتابهنوعی

شکلمرکزتضعیفزمینهفرهنگیواگراییحاشیه با برشود. عالوه گفتمانی، گیریایندایره

بهره در فضا ظرفیتیکپارچگی و امیتازاتملی از قادرگیری حکومتمرکزی محلی، هایی

روهایفعالدرکشورروبههاونیازهایناشیازشکافخواهدبودبهشکلمؤثرتریباچالش

این دگردیسیگفتمانی»شود. » را تعدیلفضا بعد برخالفگفتمانباید باشد، داشته همراه به

دربرمی را مناطقمیانیفضا تعدیلفضا، دربردارد. را یعنیهمکنونیکهبعدتسلطفضا گیرد؛

شود.هرگاهگفتمانمرکزیبامحوریتدالتهرانمفهوماقتداروهممفهوممقاومتراشاملمی

کن تولید خود معنایی نظام بر بنا را اقتدار از خردهشکلی که مثالًد مرکزی دال با گفتمانی
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نماید.خوزستانبهمقاومتدربرابرآنجهتفروریختنسلطهبپردازد،تعدیلفضاضروریمی
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