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ساماندهیفضابراساستحلیلگفتمانمناطقناهمگنایران 

افشین متقی -1سهیال عباسپور گماری

2


دریافت-7932/1/52:پذیرش 7931/4/5:

چکیده 
تحلیلگفتمانعالوهبرمتن،فضارانیزدربرمیگیرد.فضادرروایتهانریلوفورباسه
مفهومتسلطوخلقوتعدیلهمراهمیشود.درمناطقناهمگنکشورباهویتهایمتنوع،بنا
برویژگیهایموقعیتجغرافیایی،کالبدیومعناییفضا،گفتمانیشکلمیگیردکهنوعی
گفتمانهای


آورد؛اینخرده
الگویاقتداررادرآنمناطقبرحسبنظاممعناییبهوجودمی
مناطقمختلفبنابرجنسوجهغالبفضایادرهماهنگیباهمهستندیادرتضادوتعارض.
نوع نگاه غالب اعم از امنیتی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی به کشور است که باعث
ساماندهیدالومدلولهادریکمنظومهگفتمانیِحاصلازتقسیماتکشوریمیشود.

استانهای ایران
پرسشاصلیتحقیقاین است که با توجه به موقعیت ناهمگن هرکدام از  
وگفتمانغالبدرتقسیماتکشوری،کنشوتعامالتدرسطحناحیهایچگونهبهسمت

یابد؟درساماندهیمطلوبفضا،دالمرکزیگفتماناصلیبایدازچنان

همگراییسوقمی

قدرتی برخوردار باشد که اقتدار تولید شده توسط آن ،بتواند مناطق حاشیهای را بهطور
منسجمودرارتباطیتنگاتنگونزدیکبایکدیگر حفظکردهتابامفصلبندیدوباره
دالهایشناوردریکزنجیره،زمینههمگراییبیشتررافراهمکند.

واژگانکلیدی :گفتمان ،فضا،سازندگانفضا،تحلیلفضا،گفتمانکاوی 

.7دانشیارجغرافیایسیاسیدانشگاهخوارزمی(نویسندهمسئول)
.5دانشجویدکتریجغرافیایسیاسیدانشگاهخوارزمی

 a.mottaghi@khu.ac.ir
 std_abbaspour@khu.ac.ir
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بیانمسئله 
ایرانکشوریباهویتهایمتعددقومی،مذهبی،زبانی،سیاسیوفرهنگیاستکهبرهمین
اساسباچالشواگراییوهمگراییمواجهبودهاست.اطالقنامچندقومیتیبهترکیبجمعیتی
جامعهایرانی،واقعیتیانکارنشدنیاست.فارسبا25درصدجمعیتایران،بزرگترینگروهقومی،
اقوامکرد(3درصد)،عرب(9درصد)،بلوچ(5درصد)،ترکمن(5درصد)،لر(5درصد)،آذریها
درصد)جمعیتراتشکیلمیدهند(میرحیدر.)72:7935،

(52درصد)وگیلکیومازندرانی(2
قریببهاتفاق جمعیت استان
همچنین با محاسبات کنونی کمتر از نود درصد ایران شیعهاند .اکثر  
کردستان،نصفتاسیدرصدجمعیتآذربایجانغربی،هرمزگان،سیستانوبلوچستانوکرمانشاه
وبخشقابل توجهیازاستانهایخراسان،گلستان،گیالنوبوشهرسنیهستند.عالوهبراین،

پیروانسایرادیانمانندارمنیها،آشوریها،زرتشتیها ،یهودیهاودیگرفرقههایپراکندهمذهبی
درایرانوجوددارند(کریمیپور.)75:7927،اگرافرادیکهداراییکفرهنگواحدهستند،در

هوجودمیآید؛ایراننیز

یکناحیهجغرافیاییخاصسکونتداشتهباشند،نواحیرسمیفرهنگیب
میتواندبهنواحیفرهنگیرسمیتقسیمشود:ناحیهمرکزی،ناحیهفرهنگیآذربایجان،کردستان،
بلوچستان،لرستان،بختیاری،خوزستان،ترکمن،سیستان،مازندران،بوشهروفارسجنوبی(اعظمی
و پورموسوی .)55 :7935 ،هویتهای اجتماعی بنا به ماهیت متکثر خود ،گاه در بسیاری موارد
فرقهایمانندایالت،دودمانهای
آفرینندهتضادوبرخوردوکشمکشبودهاند .کشمکشهایمیان 

محلی،وکانونهایمحلیازویژگیهایجامعهایرانبودهاست(احمدی.):7935:753،حکومتها
هموارهتالشمیکنندوفاداریملیراجایگزینوفاداریهایمحلیاستانیودولتهاییخارجی
کنند .تقریباً همه دولتهای از جهت جمعیتی و سرزمینی ناهمسان و نامتحد هستند ،از این رو
حکومتهاوحدتمناطقمختلفراپیگیریوعملیاتیکنند.سیاستِشناساییبهعنوانیکیاز
هاینظریمسئلهتنوعوچندفرهنگیگاهیبهمفهومتقاضامیپردازدوگاهیبهمفهومنیاز؛

راهحل
تقاضامبنیبرخواستشناساییازسویگروههایمختلفقومی،فرهنگی،مذهبیاست،درحالی
کهنیازاصوالًمنجربهتحمیل،خشونتوبحرانمیشود .
سانیهای
رهیافتحکومتهادرمواجههبااینتنوعوتکثرمتاثرازچگونگیپراکنشناهم 

داخلی وایدئولوژی سیاسی حاکماست .جغرافیدانان در کشورهایمختلف سهنوعناحیهرا
مورد مطالعه قرار میدهند -7 :مناطقی که به سبب عوامل انسانی و طبیعی به واگرایی دچار
میشوند؛-5مناطقیکهدرتماسووابستگییاارتباطبادولتهاییخارجیهستند؛-9مناطقی
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که عالیق اقتصادی جمعیتی و نگرشهای سیاسی متفاوتی نسبت به مرکز دارند .این رویکرد
جغرافیدانان به مناطق کشور ،برخاسته از نگاه امنیتمحور به مبحث یکپارچگی است

(کاویانیراد)4-2 :7929 ،؛ موارد یاد شده در تحلیل تحوالت قومی کشور با عناوینی مانند

زمینههای روانشناسی،اجتماعی،اقتصادی و سیاسیموردبررسی قرارگرفتهاست .ازانقالب
ناحیهای
سیدنرضاشاه،نزدیکدودهه،ایرانشاهدبیشترینتحرکاتقومی 

مشروطهتابهقدرتر
بوده است .در این مدت ،شش جریان عمده ناحیهای در حاشیه مرزهای کشور در استانهای
کردستان،آذربایجان،گیالن،خراسانوبلوچستانبهوقوعپیوست.اینششجریانعبارتنداز:
 -7قیام شیخ محمد خیابانی در آذربایجان؛  -5نهضت جنگل به رهبری میرزاکوچکخان در
گیالن؛ -9قیامکلنلمحمدتقیخانپسیاندرخراسان؛ -4شورشخداوردیدرخراسان؛-2
طلبیشیخخزعل


غائلهجدایی
طلبدوستمحمدخاندربلوچستان؛ -2


گراوجدایی

جریانقبیله
درخوزستان.ازمیاناینششتحرکعمدهناحیهای،سهجریانمحمدتقیخانپسیان،نهضت
جنگلوشورشخداوردیماهیتیغیرقومیداشتند.دردهه95آشوب،بحرانونوساناتسیاسی
و اجتماعی دوباره نمود یافت و بحران ناحیه آذربایجان و کردستان رخ داد .پس از پیروزی
انقالباسالمی،نیزکشورباطیفیازخواستههایمتنوعوگستردهطبقاتیوقومیروبهروشد؛
ضعفحکومتمرکزی،عدماستقرارکاملنهادهایجدید،فقدانتجربهحکومتداریازسوی

زمامداران ،تعدد مراکز تصمیمگیری ،و بسیاری مسائل دیگر تنشهایی را در کشور به وجود
آورد.بابههمپیوستنزنجیرهتقاضاهایقومی،کردهادرشمالغربایرانبایکیاغیوابستهبه
نام اسماعیلآقا سمیتقو بهعنوان اولین مهره به حرکت درآمده و در اسفند و فروردین،7922
آشوبودرگیریمناطقشمالیکشوررادربرگرفتوبهدنبالآندرگیریمیانترکمنهاو
نیروهایدولتیپیشآمد.تظاهراتاعرابدرشهرهایاهواز،خرمشهروآبادانوسپسموج
حرکاتخرابکارانهدرناحیهجنوباستانخوزستانرافراگرفت.آذربایجاندرپاییزسال،22

سرعتمهارشد.مرزجنوبشرقیکشور،بلوچستاننیزبهصورت


دستخوشآشوبشدکهبه
مقطعیدچاربحرانوستیزشدکهحاکمیتدولترادردرمناطقبلوچنشینباچالشمواجه

کرد.منازعاتکوچکدربعدمحلینیزدرشهرهاییمانندبوشهروانزلیوسایرمناطقرویداد
(مقصودی .)539-4:7925،
حکومتمرکزیایرانهموارهدرصددکاستنازواگراییهایهویتیبودهوسعیدرادغام
گروههاوهویتهایچندگانه،تحتعنوانملتایرانداشتهاست.علیرغمسیاستمذکور،کشور
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شاهد رشد هویتهای سابق و سربرآوردن هویتهای جدیدی است که همواره مطالباتی از
حکومت مرکزی دارند .مدیریت فضای ایجاد شده بر اثر کنشهای این هویتهای چندگانه و
گراییوانسجام،راهبردیرامیطلبدکهعالوهبرنادیدهنگرفتنتفاوتهای

هدایتآنبهسمتهم
هویتیوبهرسمیتشناختنآنهادرچارچوبقانوناساسی،ازرویاروییاینهویتهاکاستهو

موجب همگرایی بیشتر آنها در مسیر اتحاد و یکپارچگی ملی شود .از مکانیزمهای پایداری
مدیریتوتوسعهیافتگی،داشتننگرشتوسعهپایداربهسرزمیناستکهبادرنظرگرفتنپیوند

نظامهایاقتصادی،سیاسیواجتماعیبانظاماکولوژیکیدرمدیریتسرزمینیبهمواردیمانند
یکپارچگیفضا،عدمتبعیضمکانی،تقویتقدرتمردم،حمایتازحقوقانسانی،عدمتمرکز،
تفویضاختیاربهمناطق،پاسخگوییو..تأکیدمیشودتادرچارچوباینمکانیزم،اصولیمانند

یکپارچگیدولتوملتوسرزمین حفظشود(احمدیپور.)2: 7922،آنچه ضرورتبررسی
مسئلهسازماندهیفضاراباعثمیشود،گفتمانغالبدرفضایتقسیماتکشوریکنونیاستکه

نظاممعناییحاصلازآنالگوییازاقتدارراایجادکردهکهباعثنوعیواگراییودرواقعنابرابری
ضاییشدهاست.آنچهبیشازهمهدرساماندهیکنونیفضاایفاینقشکردهاست،شکافیا

ف
گسستهایفرهنگیازناحیهاقوامواقلیتهایفضاییاستکهادامهآنهابهکشورهایهمجوار
رسد.ترسازناحیهگراییهموارهنوعینگاهامنیتیرادرخصوصتقسیماتکشوریایجاد


می
کردهکهبهجایتبدیلتهدیدهابهفرصتوازبینبردنریشهبحرانوواگرایی،تمرکزوتک
ساختبودنراچارهامرقراردادهاست.نگاهامنیتیبهدرونکشوربادیدپیوستاریمناطقدرونیبه
بیرونوهمجوارشکلگرفته،درحالیکهقلمروهایپیرامونایرانکهروزگاریجزءآنمحسوب
شدند،حدوددویستسالاستکهازایرانجداشدهاند .

می
در روشهای نوین تحلیل گفتمان ،عالوه بر متن ،عناصری مانند کنش سوژهها ،نهادها،
محصوالتفرهنگیوموارددیگرنیزموردپژوهشتجربیقرارمیگیرند.سوالیکهدراینجا

مطرحمیشودایناستکهباتوجهبهموقعیتناهمگنهرکدامازاستانهایکشوروالگوی

شکلگرفتهبنابهنوعنظاممعناییحاصلازگفتمانغالبدرتقسیماتکشوریشکلگرفتهو
چهنوعتعامالتوکنشهاییدرفضایآنناحیهبنابرمؤلفههایتحلیلفضاایجادشدهواین
تعامالت و کنشها در فضای فراگفتمانی چگونه با یکدیگر ارتباط پیدا میکنند تا منجر به
همگراییبیشتردرمناطقمختلفکشورشود؟دراینپژوهشبرآنیمتابااستفادهازتحلیلفضا
ذیلتحلیلگفتمان،روابطکنشگرانمختلفیرابررسیکنیمکهاشتراکاندکیبایکدیگردارند
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هاراترسیممیکنیم.این

وضمنتحلیلفضایمتاثرازکنشهایآنهازنجیرهارتباطیاینهویت
پژوهشبارویکردانتقادیدرصددتحلیلگفتمانحاصلازتقسیماتکشوریایراناستتابه
نابرابریدرعرصهتوزیعخدماتوامکاناتوتخصیصظرفیتواستعدادهاوامکاناتهراستانی
بهخودآناستانمنتقدباشد .
روشتحقیق 
اینپژوهشبراساسروشتوصیفی-تحلیلیوبااستفادهازمنابعکتابخانهایدربسترتحلیل
انتقادیگفتمانوبهسبکتحلیلفضاانجامشدهاست.ابتدافضاومؤلفههایتحلیلآنتبیینو
سپسبااستفادهازیافتهها،تحلیلفضایشکلگرفتهدرمناطقناهمگنکشوربهلحاظقومی،

مذهبی،فرهنگیو..بهعنوانروایتخردبررسیمیشودونهایتاًدرروایتکالنازفضا،درپی
ارائهمدلیبرایساماندهیمطلوبفضاییاست .
ادبیاتنظری 
گفتمان 
گونهاینظاممند،موضوعاتیاابژههایی
داندکهبه 


هامی

ایازرویه

فوکوگفتمانرامجموعه
را که درباره آنها سخن میگویند ،شکل میدهند .در بحث از گفتمان ،از قدرت بهعنوان
شود.هرجامعهایرژیمحقیقتخودوسیاستهایکلیخودراداردو

عنصریکلیدییادمی
هاراوامیداردکهنقشحقیقت


دهدوآن

هاییاستکهآنجامعهپرورشمی

آن،انواعگفتمان
را ایفا کنند (میلز .)52 :7922 ،وی معتقد بود که گفتمانهای گوناگون ،موقعیتهای ویژه و
عمدتاً متفاوتی برای کارگزار و هویت به وجود میآورند .برای نمونه گفتمانهای مربوط به
هاییمتمایزومتناقضیازخودتولیدمیکنند؛دوماینکه

ورزش،دولت،مذهبو..اغلبنسخه
ارتباطبایکسلسلهاعمالاجتماعیبروزمییابد،باساختارهای

هویتهایچندگانهافرادکهدر

بزرگ هویتی ارتباط مییابد (et l, 2015: 109

 .)Blommaert,این ساختارها بهعنوان مثال به

مذهب،قومیت،طبقه،جنسیتوفرهنگمربوطمیشوند.هویتهایکالنتربایکدیگرارتباط
یافته و به هم مربوط میشوند (احمدی .)27 :7935 ،بر این اساس ،رویکرد گفتمانی به مقوله
مدرناست،معتقداستکههویتهاریشهدرگفتمانهادارندو

هویت کهبخشیازدیدگاهپست
محوربودنگفتمانها،هویتهممتغیرودگرگونشونده


برویژگیعدمانسدادطلبیوواقعیت
بنا
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شودوبنابراین،انسانهابهتناسب

است.چنانچهگفتماندگرگونشود،هویتنیزدگرگون 
می
).گفتمانها در زمان و مکان وجود

گفتمانها ،هویتهای چندگانه دارند (احمدی21 :7935 ،
دارندوبرایبررسیآنهاحتماًبایدمحدودهزمانیوموقعیتجغرافیاییآنهارامدنظرقرارداد.

برایبررسیتغییروتحولدرگفتمانهاابتدابایدبهشناساییگفتمانهایمتخاصمپرداختو
سپس دالهای مفصلبندی شده در این گفتمانهای متخاصم را در دورههای تاریخی متفاوتی
).بهطورخالصهگفتمانعملساختمندی
شناساییوباهممقایسهکرد(منوچهری 795:7935،
استکهازطریقمفصلبندیانجاممیشودوعناصررابهبعدتبدیلمیکند؛عنصربهنشانههایی

گفته میشود که در یک گفتمان مصرف نشده باشند (et al, 2016: 96

 .)David,پس ،در

کندکهمنجربهواگرایییاهمگرایی

سازماندهیفضانیزگفتمانغالبنوعیاقتدارتولیدمی
واحدهایسیاسیمیشود .


فضا 
هایتحلیلگفتمانوبحثحکومتمداری،قابلیتآندربررسی

یکیازشاخصترینجنبه
گیریازفضابهعنوانابزاریبرایبهکارگیریقدرتاست.فوکوبراینباوراست


چگونگیبهره
کهدرجریانبهکارگیریقدرت،فضااهمیتیاساسیدارد(تیلورودیگران.)52:7922،مفهوم
فضاازمهمترینوتعیینکنندهترینمفاهیمدررویکردانسانشناختیبهشمارمیآید؛چوندرفضا
نوعیجامعیتفرهنگیمشاهدهمیشود.فضا،تمامابعادزندگیانسانرادرخودجایدادهو

منتقلمیکند.تحلیلفضادرنزدکسانیمانندادواردهالازتحلیلفضایکالبدیوشخصیآغاز

ترینابعادفضاییتداوممییابد(رضوانی.)2:7922،تحلیلفضاازشاخههای

میشودوتابزرگ

جدید تحلیل گفتمان است؛ فضا همواره با الگویی از سازمان قدرت سازماندهی شده است.
سازمانفضاییازاینجهتکهخواهانالگوییخاصازسوژهایمطلوباست،الگویرفتاری

داندمیداند؛چون


ند.الگوهاییازرفتاررامجازوالگوهاییراغیرمجازمی
خاصیراطلبمیک
.درحوزهنظریمیتواندوروایتکالناز

یکسازمانقدرتاست()Widdowson, 2016: 139
فضارابرشمرد:روایتاول،نسبتفضاوسوژهرابراساسانفعالوتأثیرپذیریسوژهمطالعه
داندوموقعیتوآفرینشگریسوژهرا


فضاراموجبسوژگیسوژهمی
میکندوروایتدوم ،

در فضا جستجو میکند (2015: 88

 .)Toolan,سه وجه ساختاری فضا عبارتند از :موقعیت

جغرافیایی،موقعیتمادیو کالبدیوبارارزشیومعناییرسوبکردهدرفضا (جوادکاشی،
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.)3:7923موقعیتجغرافیاییفضامتمایزکنندهدورونزدیکواینجایاآنجاست.کالبدمادی
فضا ،قضایای عینی و مادی است که به چشم بیننده ،به منزله فضا حضور پیدا کرده است؛
هایبعدمادیفضاکهالگوهایمختلفازکنشفردییاجمعیراساماندهیکرده،منجر

مؤلفه
بهایجادتمایزشدهوبراساسرابطهتولیدقدرت،مسائلیراجدیگرفتهواموریرابهحاشیه
راند.بعدمعناییفضا،بهعبارتیدیگر،سازماننمادیننامیدهمیشود(


می

Slembrouck, 2016:

.)36فضادارایسازندگانمتعددیاستکهبهاعتبارهرکدامازاینگروههایسازنده،دارای
سازماننمادیناست.هانریلوفورنیزدرهرمکانبهتعاملسهفضااشارهدارد-7:فضایمسلط
کهباوجهتولیدکنندهبازاقتدارارتباطدارد؛-5خلقفضاکهبهتواناییتولیدفضاهایمقاومتدر
مقابلفضایاقتدارمربوطاستو-9تعدیلفضاکهناظربهمناطقمیانیوتعدیلشدهمیانفضای
مدربرگیرندهجوانباقتداروهمجوانبمقاومتاست،میباشد(کوهن،

قدرتواقتدارکهه
.)21:5559باکنکاشدرتعاملسازندگانفضادرهرناحیهازکشور،میتوانبراساسابعادی
دستآمدهازفضاپیبرد؛اینبعدهاعبارتنداز:
شمردبهنوعالگویبه 

کهمارگارتکوهن  
برمی
فضا موجب ارتباط و همهویتی افراد با هم میشود ،نوعی عرصه میانذهنی تولید میکند و
متمایزکننده گروههای گوناگون اجتماعی به واسطه رمزها و معانی است (2011: 5

.)Wodak,

هایذهنیمحوریترینومقاومترینعناصریکفرهنگبودهو

هاکسلیمعتقداستکهواقعیت
عبارتنداز:مذهب،زبان،ادبیاتمحلی،سنتهایهنریوغیرهکهاساساًذهنیوانتزاعیهستندو
بهتوانتفکروساختنایدهمربوطندکهتصوراتوایدئالهارادربرابردیگرارزشهایفرهنگی
شکلمیدهند(هاگت.)2:7937،بنابرکنشسوژههایمناطقناهمگنایراندرسالهایپیشو

پسازپیروزیانقالب،بایدالگویشکلگرفتهبراساسهرکدامازابعادفضارایافت .
سازندگانفضا
پنجقومیتعمدهکشورکهسوژههایکنشگروبهعبارتیسازندگانعمدهفضاهستند.بنابر

موقعیتجغرافیایی،کالبدیومعناییفضایشکلگرفتهحاصلازمکان،درادامهبهطورخالصه

فیمیشوندتاازاینرهگذربهنوعتعامالتآنهابافضایمسلطوگفتماناصلیوالگوی

معر
فضایی که بنا به سابقه تعامل این قومیتها با حکومت مرکزی شکل گرفته ،پرداخته میشود.
گراناحیهگراییسیاسیملتهامتأثیرازهفتشاخصاست:زبان،


پیوستگیفرهنگیوحتیناحیه
نژادوقومیت،توسعهمتوازنیانامتوازنناحیهای،میزانمشارکتگروههایجمعیتیدر

مذهب ،
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ایوملی،ساختاراجتماعیقویومیزانپشتیبانیبینالمللیازنیرویواگرا.


مدیریتسیاسیناحیه
گراییرامیسازند ،عواملدیگر

عالوهبرمواردمذکور کهبنیادوبسترنیرویواگرایییا هم
تواناسازی برای این نیروها ،میزان تأثیرپذیری گروههای قومی از سیاستهای دولت مرکزی،
وسعت ،شکلسرزمینیدولت ،میزانپرت بودنو درحاشیهبودنقلمروواستقرارگروههای
قومیوموقعیتداخلییامرزیمحلاستقرارگروههایجمعیتیازعواملیهستندکهبرانرژی
گریز از مرکز و جانب مرکز تأثیرگذارند (کریمیپور .)9-4 :7929،کارکرد هویتساز بودن
مؤلفههای
شودکهبهعنوانیکیاز 

مرزهایجغرافیاییمنجربهاحساسمتمایزبودنازدیگران 
می
وبیشنفوذناپذیراست؛چنانچهمرزهاشفافترو


ناپذیرهویتنیازمندمرزهایپایداروکم

جدایی
کندوبههویتافرادوگروههایسازندگان

قیقترباشد،احساسمتمایزبودنبیشترنمودپیدامی
د 
آسیبجدینمیرسد.چونترسیمچنینمرزهاییبررویقلمرومکانیوبازتولیدوحفظآنها

در گفتمان مسلط آسانتر است ،مکان و سرزمین بهعنوان بستری مناسب برای هویتسازی و
ومبخشی به هویت درمیآید(قالیباف.)77 :7935،فولرازمیانمسائلملیکه ایرانباآن
تدا 
ها،کردهاوآذریهاراتهدیداستراتژیکمعرفیکردهاست .

مواجهاست،فقطسهمسئلهبلوچ
الف-بلوچها
براساسموقعیتجغرافیایی،بلوچستانایرانباوسعت 722هزارکیلومترمربع،بین  54تا95
درجهطولشرقینصفالنهارگرینویچ،ازشمالبهسیستانو

درجهعرضشمالیو 22تا 15
کویرلوت،ازشرقبهپاکستان،ازجنوببهدریایعمانوازغرببهکرمانمحدوداست.طول
کیلومتروعرضآندرپهنترینقسمتدرامتدادکوهکو

آنازملکسیاهتابندرگواتر225
 912کیلومتربیشترنیست.بلوچستانسابقاًجزءایالتکرمانبودهاستواکنونبه
ایرانشهر،از 
اسماستانسیستانوبلوچستانیکیازاستانهایایراناست.موقعیتجغرافیاییاینناحیهبهدلیل
نزدیکیمرزافغانستانبرای حملموادمخدر،صعبالعبور بودنناحیهبلوچستانووجودکویر
لوتبیناینناحیهوناحیهمرکزیایرانوایجادراههایفرعی،منجربهرشدپدیدهقاچاقشده
است.ازسویدیگرعاملنژاد،زبان،فرهنگمشترکمیانایرانوپاکستانارتباطاتراافزایش
میکند؛بعضی
دادهاست.قومبلوچدرنواحیمرزیسهکشورایران،پاکستانوافغانستانزندگی 
ازطوایفبلوچدر بین دوکشوروبعضی دربینسهکشور ازهمجدا شدهاند.قومبلوچاز
هایدورخودراموردستمحکومتمرکزیمیدانستهاست.پسازحملهاعراببهایران


زمان
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رابرلشکریانعربمقاومتمیکنند.تهاجمبه

بلوچهابهداخلبلوچستانمهاجرتکردهودرب

هادردورهیعقوبلیثوعضدالدولهآلبویهادامهیافتوسپسغزنویانآنهاراشکست


بلوچ
دادند.سپسدردورهسلجوقیانومغوالنمجدداًاینحمالتبهبلوچهاادامهپیداکردودردوره
نادرشاهتارومارشدند.ازنظرتقسیمات،بلوچهایایرانبههفتقبیلهتقسیممیشوندکهبیشتر
آنها چادرنشین هستند .مهمترین ویژگی زندگی عشیرهای بلوچ ،حضور مشخص طبقات

گوناگون اجتماعی است که هر طبقهای در چارچوب رده خود از امتیازات معین همان طبقه
برخورداراستوبنابرآنازامتیازاتمعینهمانطبقهاستفادهمیکند.بلوچیازگویشهایمهم
ایراناستکهدولهجهشمالیوجنوبیدارد.اکثریتقریببهاتفاقمردمسیستانوبلوچستان
مسلمان بوده و زرتشتیان  %2از کل جمعیت را شامل میشوند .دورافتادگی ،پرت بودن و در
حاشیهبودن،بهویژهگسستگیفضایسرزمینیازسایرمناطقکشور،منجربهتأثیرگذاریاندک

اینناحیهدرمقیاسکشوریشدهاست.بلوچهابرخالفسایراقوامسازندهفضا،نقشچندانیدر
تحوالت کشور نداشتهاند .انفعال بلوچها ناشی از انزوای جغرافیایی یا بعد موقعیت و همچنین
).بیشتربلوچهاحنفیمذهب

تعاملاندکباسایرمناطقکشوراست(کریمیپور792:7927،

هستند .عالوه بر مردم عادی که سازندگان عمده فضا در این استان هستند ،خوانین هم از
گروههای اجتماعی دیگر هستند که در رده صاحبان ثروت به وجود آورنده فضا محسوب

شوند.خوانینمانندقطبدرناحیهبلوچستانعملکردهوباافرادبرپایهمسائلفرهنگیقومیتی


می
یکنندوسمبلقدرتمادیونظامیهستند.عالوهبرآنصاحبقدرتمعنوینیز
رابطهبرقرارم 
هایرسوبکردهتوسطخوانیندراینناحیهقراردارد.مولویدر


تأثیرارزش
هستندوفضاتحت
رابطهایمتقابلباخوانیننفوذهمراتقویتمیکنندوازموقعیتاقتصادیخوبیبرخوردارند.

مولویهاپیشیگرفتهوروحانیونزیرنفوذخانهاقراردارند.اینناحیهازوضعیت

سلطهخانبر
بداقتصادیرنجبردهوقومگراییدرآنمشهوداست.فضایناحیهسیستانوبلوچستانبیشتراز

آنکهتأثیرمتأثیرازگفتمانداخلیباشد،بهدلیلتعاملوهمگراییباپاکستانمتأثیرازگفتمان

برون مرزی است .قبل از انقالب ،سه گروه اصلی در ناحیه که عبارت بودند از :خوانین و
روحانیونونیروهایچپبهغرب،کشورهایمسلمانمذهبسنیوبلوکشرقابرازوفاداری
کردهوبااشارهبهتمایزاتقومیومذهبیحاکمبرناحیهخواستارجداییآنازایرانواستقرار
دولتیمجزابودند.پسازانقالب،آشوبدرسیستانوبلوچستانبروزکردوامنیتونظمناحیه
جایخودرابهناامنیداد.عالوهبرجبههآزادیبخشبلوچستان،احزابوگروههایچپو
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راستگرا مانند جبهه وحدت بلوچ ،پیشمرگ بلوچ ،جبهه خلق برای آزادی بلوچ ،سازمان

دموکراتیکمردمبلوچستان،نبردبلوچ،ستارهسرخوسایرگروههابهسازماندهیسیاسینظامی
هادرمقابلنظامدستزدند(کریمیپور.)522:7927،بیثباتینارضایتیقومبلوچدرهر


بلوچ
دوکشورایران،پاکستانوپیامدهایآنبرایتمامیتارضیآنهاوهمچنینافغانستاناستکه
یکی از ابعاد پایدار ژئوپلتیکی است (فولر.)522 :7919 ،گرایشهای قومی در بستری از
پیوستگیها و وابستگیهای ایلی و قبیلهای تجلی پیدا کرده و نخبگان قومی به خلق ادبیات،
اسطورهها،قهرمانان،ریشههایتاریخی،ریشههاینژادی،مقاومتودشمنانمشترکبرایخلق
هاوجریانهایواگرادرناحیهسیستان


اند.آنچهموجبرشدگروه

بلوچپرداخته
هویتقومیملی

وبلوچستانشدهمحرومیتدرتمامابعاداعمازاقتصادی،فرهنگی،اجتماعی،بهداشتی،علمی
استکهرشدجمعیتنیزمتأثرساختهاست(فولر .)922:7919،

ب-کردها 
کردستانناحیهوسیعیاستکهحدشمالیآن،دامنههایجنوبارمنستان،حدجنوبیآن
7555کیلومتروعرضآناز
درهروددجلهاست؛طولآنازجنوبشرقیبهشمالغربی255تا 
455کیلومتر میباشد و کردها در چهار کشور ایران ،عراق ،ترکیه و ساکن میباشند.
 755تا  
قسمتیازکردستاندرداخلایران،ازشمالبهفالتآذربایجان،ازشرقبههمدانوازغربتا
مرزایرانوعراقپیشمیرود؛بعضیازکردهادرآذربایجانوبعضیدرقسمتشمالیخراسان

زندگی میکنند .ساختار اجتماعی قوم کرد ،تقریباً مشابه سایر ایالت و عشایر ایران است؛ اما
انسجامقبایلکرد،بیشترازسایرایالتاست.ایلکردازعشیرهتشکیلشدهوعشیرهبهتیرهو
تیره نیز به خیل تقسیم میشود .کردها غالباً از کنترل حکومت مرکزی گریزان بودهاند .بیشتر
جانشینیرویآوردهاند.زبان کردیکهمردم بسیاریاز

ایالتکرد ،ازصدسالپیش بهیک
نواحیغرب،شمالغرب،وجنوبغربیوطوایفشمالومشرقایرانومردمانشمالوشرق
کنند،ازشاخههایزبانفارسی

ترکیهوعراقوقسمتیازسوریهوعشایرقفقازبهآنتکلممی
باستاناستوبهطورمطلقزبانیاستکهدرمیانتمامیایالتوعشایرکردبااختالفگویشو
بعضیعباراتوتعبیراتمعمولاستوگویشیکقبیلهباقبیلهدیگرمتفاوتاست.دولهجه
کرمانجی و کردی که کردهای شمالی و جنوبی با آن دو سخن میگویند ،از تقسیمات زبان
کردیاست.لهجهسومکهکردهابهآنمچومچومیگوینددرایرانبانامگورانیشناختهشده
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است.باپیدایشتقسیماتدرمذهبتسنن،اکثرکردهابهپیرویازمذهبامامشافعیپرداختند.
اقلیتینیزبهمذاهبیهمچونحنفی،مالکی،حنبلیوشیعهرویآوردند.برخیکردهانیزدرویش
مسلک هستند .کردستان به دلیل عدم توسعه صنعتی ،متکی بر کشاورزی و دامداری است و
قسمتعمده سازندگانفضا دراینناحیه بهاین دوفعالیتمیپردازند.نرخباالی بیسوادی،
بیکاریوخدماتبهداشتیحداقل،ایناستانرادرردیفاستانهایمحرومقراردادهاست.

هاواحزابجداییطلبخود،تماستاریخیاتحادشوروی

کردهابهدلیلتاریخطوالنیجنبش
سابقباجنبشکردوجنبهبینالمللیمسئلهکردهابهدلیلحضوراقلیتهایپرجمعیتکرددر

عراقوترکیهیکمعضلبهشمارمیآیند.تازمانیکهمناسباتایرانوترکیهبرمبنایمحکمی

کدامازدوکشورخواهانبهرهبرداریازقضیهکردهاعلیهدیگرینخواهدبود.

استوارباشد،هیچ
ددرعراق،مسئلهکردهادرقالببحرانهایادواریخوددرناحیه

باتوجهبهجنبشملیکر
پدیدار خواهد شد (فولر732 :7919 ،و  .)552ستیزههای کردستان در اوایل پیروزی انقالب
اسالمیتمامویژگیهاییکبحرانقومیراداشتهاست .

ج-ترکمنها
بنابرموقعیتجغرافیایی،صحرایترکمندرجلگهوسیعی بین 24/72تا 22/95درجهطول
شرقیو 92الی 92درجهعرضشمالیقراردارد.وسعتاینصحرا 72هزارو 912درجهطول
شرقیو92الی 92درجهعرضشمالیقراردارد.مساحتترکمنصحرا 72هزارو912کیلومتر
مربع است .حد شمالی جلگه ترکمن ،رود اترک در مرز ایران و شوروی و حد جنوبی آن،
باشدکهتپهایمصنوعیبرایجداکردنقراءوالیتوترکمنهاکشیدهشده


ریزشاهمرزمی

خاک
است.ترکمنهادرسهکشورترکمنستان،ایرانوافغانستانساکنهستند.پراکنشجمعیتیآنهادر
کشورهای ترکیه ،عراق ،چین و سوریه نیز مشاهده میشود .ترکمنهای ایرانی ،طایفهای از قوم
ترکمنهستندکهتوسطامیرانسامانیمسلمانشدند.امروزهدرترکمنصحراتیرههایمهمیچون

تریهممانندتکه،مورچهلی،


هایکوچک
یوت،گوگالن،نخورلی،وسالورزندگیمیکنند.تیره
آنهلیرامیتواننامبرد.قومترکمنپسازاسالمآوردن،شاخهحنفیرابرگزید.تعدادیازآنها

صحراسلسلهمراتبیداشتند.تمام

بهتصوفوعرفانرویآوردهاند.علمایمذهبیدرمناطقترکمن
ترکمنهابهترکمنیصحبتمیکنندوسنتهایفرهنگیوعاداتتقریباًمشابهیبرخوردارند.هر

قبیلهترکمنطوایفمتعددیدارد.وابستگیهایقومی،نابرابریدرونطایفهراتحتالشعاعقرار
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دادهوباوجودتفاوتدراستفادهازمواهباقتصادیواجتماعی،وحدتویکپارچگیکماکان
حفظمیشود.ترکمنهابه اموریمانند کشاورزی،دامداری،ماهیگیری ،صنایعدستیو تجارت

میپردازند.جمعیتکمترکمنهادرمقیاسملیوقلمروحدودسرزمینیواحاطهشدنتوسطسایر

اقوام در کنار تغییر شیوه معیشت از عوامل اصلی در کاهش واگرایی این ناحیه بوده است
).ترکمنصحرابالفاصلهپسازپیروزیانقالب،دچارمناقشهودرگیری

(کریمیپور793:7927،

شدکهعلتآنتغییرنامبندرشاهبهبندرترکمنیابندراسالمذکرشدهاست.درگیریهایناحیه
ترکمنصحرا و گنبدبرخیمؤلفههایبحرانقومی رادارابوده؛ امادر چارچوببحرانقومی

نمیگنجد؛درگیریهاوتحرکاتدراینناحیهباتوجهبهاینکهنوعیحرکتناحیهایمحسوب

میشود ،اما فاقد تقاضاهای جدی برای استقرار حکومت ناحیهای و قومی است و هویت قومی
مبناییبراینزاعوبحراننبودهاست(مقصودی .)597:7925،
آذریها 

د-
ناحیهآذربایجانازنظرموقعیتریاضیبیندوعرضجغرافیایی 92 22تا 43 93شمالیو
صفالنهارگرینویچگستردهشدهاست.ناحیه
تا 43  22شرقیازن 
ازنظرطولجغرافیایی́ 44  9
́
آذربایجانبامساحتینزدیکبه752،325کیلومترمربعدرشمالغربایرانقرارداردکهازشمال
باکشورهایآذربایجان،ارمنستانوجمهوریخودمختارنخجوانوازغربباکشورهایترکیهو
عراقوازجنوببااستانزنجانوکردستانوازجنوبشرقیبااستانگیالنمرزمشترکدارد
(صفوی .)37 :7924 ،استانهای آذری زبان ایران شامل اردبیل ،آذربایجان شرقی و بیش از
45درصدجمعیتآذربایجانغربیوزنجان،وزنهتعادلیووحدتملیایرانبودهاند؛آذریهادر

استانکشورکمابیشحضوریدائمیداشتهاند.درآذربایجانشرقیواردبیلجمعیتبیشتردر

52
مناطق شرقی و مرکزی و در آذربایجان غربی در مناطق غرب و جنوب غربی سکونت دارند.
پیوستگی سرزمینی استانهای آذرینشین مساحت  75/2درصدی آن نسبت به وسعت کشور و
داشتنمرزمشترکباچهارکشوربخشیازکارکردهایفالتاستراتژیکآذربایجاناست.هسته
عقیدتیایرانجدیدآذربایجاناست(کریمیپور.)745-745:7927،ترکهاطیتاریخ،

سیاسی-
باتیرههایمختلفدرآذربایجانزندگیکردهاند؛پراکنشجغرافیاییترکهادرسهکشورایران،
ترکیه ،جمهوری آذربایجان و در داخل کشور چهار استان آذربایجان شرقی و غربی ،اردبیل و
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زنجاناست.اینقومبههشتگروهتقسیممیشوندکهعبارتندازقزلباشهایساکنآذربایجان،

دشت مغان ،کوههای سبالن و ارومیه ،قزلباشهای ساکن ناحیه آذربایجان ،قزلباشهای اینانلو و
بغدادساکندرقموساوه،سهطایفهاینانلو،بهارلوونفرازطوایفخمسهفارسی،قشقاییهایفارس
هایقبایلیموت،تکهوکوگالنساکندردشتگرگانوشمالخراسان،قزاقهای


وترکمن
ساکندرگنبدکاووس،گرگان،بندرترکمنوایالتترکسایرنواحیمانندقزوین،سیرجانو
کرج.ازنظرساختاراجتماعی،ایالتترکزبانازنظامخانخانیوتقسیمطبقاتیمشابهسایراقوامو
ازشمالشرقیبهجنوبغربیحرکتکنند،ازآدابورسومو

ایالتپیرویمیکنندوهرچه 
فرهنگمحلیافزایشوفرهنگملیکمرنگترمیشود(صفوی)757:7924،ازنظراقتصادی
مناطقآذرینشیندرشمال غربکشور،ازقطبهایمهمصنعتیوکشاورزیبهشمارمیآیند.

آذربایجانشرقیبعدپیروزیانقالبسهکشمکشعمدهرادرحوزهمسائلسیاسیقومیتجربه

کردهاست -7:موضوعتشکیل حزب جمهوریاسالمی خلقمسلمان ایرانوبروزآشوبهای
شهری در آذر و دی 7922؛  -5طرح و برنامه ناسیونالیستهای آنسوی ارس در انضمامطلبی
آذربایجانایرانبهجمهوریآذربایجانپسازفروپاشیشورویوتشکیلکشورآذربایجانواحد؛
-9ایجادتنشدرمناطقآذرینشینبرایتحققشعارترکستانبزرگ.عالوهبرناکامبودنتالشها
برای ایجاد بحران قومی در مناطق آذرینشین و عالقهمندی آذریها به هویت ایرانی خویش،
موضوعبازگرداندنهفدهشهرقفقازتوسطنخبگانآذرینیزمطرحشدهاست(مقصودی:7929،
 .)545
عربها 
ه -
93
59224کیلومترمربع،بین41درجهو47دقیقهتا25درجهو 

استانخوزستانبامساحتىحدود
دقیقهطولشرقىازنصفالنهارگرینویچو 53درجهو 22دقیقهتا 99درجهو 4دقیقهعرض
عربهایایران7/29درصد
شمالىازخطاستوا،درجنوبغربىایرانواقعشدهاست.تاسال 7921
ازجمعیتکلکشورراتشکیلمیدادند.باوجودآنکهاندرکنشفضاییونوسازیفرهنگی،

پراکنش جغرافیایی ایلها و طایفههای عرب را در خوزستان تحتتأثیر قرار داده است ،اما بنیاد
ساختار و فضاهای جغرافیایی آن پراکنش پابرجاست؛ مانند :طایفههای بنیطرف ،بنیحروان،
بنینعیم ،خضرج و (....کریمیپور .)9 :7929 ،ساختار توزیع قدرت در جامعه ایشان ،بر اساس

ینجانیزمانندسایراقوامایرانی،براساسسلسلهمراتبسنتی،شیوخدر

سازمانقبیلهایاست.درا
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راس هرم قدرت قرار دارند و رؤسای قبایل بهعنوان واسطه میان شیوخ و توده عشایر شناخته
میشوند .همگنیممتازمذهبی خوزستان بینتمام استانهایکشور و ترکیب جمعیتیآنودر
اقلیت قرارگرفتن جمعیت عربزبان استان،پراکنش جغرافیاییپیوستهطولی ،ساختارقبیلهای و
تضادهایحاصلازآنونفوذاندکدرقدرتسیاسیازعواملمؤثردرکاهشواگراییاینناحیه
اند.بحرانهایخوزستانغالباًکمشدتودورهایودامنهآنحتیدرشرایطجنگوانقالب

بوده
).باسرازیرشدنفارسهابهخوزستان،جمعیت

(کریمیپور793-745:7927،

نیزمحدودبودهاست
اعراب تا حدودی کاهش یافته و فارسها بهمراتب نقش مهمتری را در ناحیه داشتهاند و
کشمکشهای دامنهدار مربوط به اقلیتهای قومی در خوزستان نگرانکننده نبوده است .اعراب
سازماننمادینفضاکهشاملآدابورسومقبیله،معانیرسوخکردهدرفضا

خوزستانبااستفادهاز
ازطریقزبانوبیرقو،..بنابرگفتمانخودنوعیازقدرتراسازماندادهاندکهعالوهبرتضادبا
سازمانقدرتایجادشدهتوسطقومیتیمانندبختیاری،باگفتمانمرکزیومفهوممحوریآننیز
روبهروشدهوسوژهکنشگرباماهیتعربازاستعدادیبالقوهدرخلقفضاکهبامقاومتهمراه

بوده،برخورداراست.جریانهایحزبیقومیوگروههایوهابیدراینناحیهنیزمعانیونمادهای
دیگریرابهفضاواردساختهکهتعدیلفضاراتوسطحکومتمرکزیبهمراتبباچالشبیشتری
مواجههمیکند .
تحلیلفضا 
پنجفضایناحیهایناهمگنکهمحدودهگفتمانیپنجقومسازندهفضااست،درایرانشکل
گرفتهکههرکدامبنابهسابقهتاریخیوشدتوضعفبحرانهایشکلگرفتهدرهرناحیهو
مکانجغرافیاییبهخلقفضادستزدهاند.خلقفضاناظربهتولیدفضایمقاومتدربرابرفضای
مسلطواقتداراست؛بنابراین،سوژهکنشگردرالگویخلقفضاهموارهدرپیمضمحلنمودن
وجهاقتدارغالبوبازتولیداقتداریاستکهبتواندفضایمسلطرامدیریتوازآنخودنماید.
درروایتخردازفضا،فضانوعیارتباطوهمهویتیمیانافرادیکقومیت خاصبرقرارکرده
است.درروایتکالنازفضا،بایدراهبردیرابرگزیدکهارتباطوهمهویتیافراددرسطحملی
ترشود،عرصهمیانذهنی


بیشترشدهومنجربهکاهشواگراییشود.هرچهفضایمسلطپررنگ
کنشگرانمتفاوتگستردهترشدهوبیشترسعیدرخلقفضادارند.خلقفضاکهبرمقاومتسوژه
داللتدارد،هنگامیکهسوژهکنشگرمایلبهپذیرفتناقتدارتولیدشدهدرزنجیرهمعناییفضای
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کند.مؤلفهجغرافیاییکهباخلقفضاارتباطمییابد،هویتمکانیاست.

مسلطنیست،بروزمی
هامیشود؛مکان

مکانواحدیازفضاستوویژگیهاییداردکهباعثتمایزآنازسایرمکان
فرهنگوعناصرآنماننداعتقاداتدینی،فناوری،ارزشها،سیاستواقتصادساخته

تحتتأثیر 

گیریگروههای


هاراعاملاولیهبرایشکل

شود.برخیقلمروفیزیکیومحیطمادیگروه

می
متعدد میدانند و برخی دیگر هویت مکانی گروه را عامل پیوند دهنده افراد با یکدیگر
برشمردهاند .جغرافیدانان فرهنگی نشان دادهاند که فضا تحت تأثیر پیامدها و اثرات سیاسی و

فرهنگیقراردارد؛فضاازعواملمجاورتوفاصلهتأثیرمیشودکهاینامرمیتواندبرارتباطات
ودرکفرهنگیویانبودآناثرگذارباشد.تفاوتهایمکانیوفضاییدرچارچوبناحیهیا
شوندکههممحلاستقرارپدیدههاستوهمابعاد،موقعیتو


ایدرسطحزمینبررسیمی
ناحیه
جهتینسبیدارد(رضوانی.)1:7922،دربعدمعنایی،فضامتمایزکنندهگروههایگوناگونو
هویتهایاجتماعیاستکههرکدامرمزهاومعانیخاصخودرادارند.پس،فضادرروایت

هویتی،تولیدعرصهمیانذهنیوایجادتمایزبینهویتهای

کالنبایدازهرسهکارکردایجادهم
گوناگونبهرهگیرد.بنابراین،مقولهتعدیلفضاطرحمیشودکههمناظربهفضایمسلطاستو
هم خلق فضا؛ در واقع ،بعد تعدیل فضا با نیاز تقاضاها روبهرو است .نوع نگاه در ساماندهی
مطلوبفضابایددرارتباطباسهوجهساختاریآنباشد؛یعنیاگرنوعنگاهفرهنگیباشد،بیشتر
یابدواگردرساماندهیمطلوبفضانگاهاقتصادیباشد،بیشتربربعد


بابعدمعناییفضاپیوندمی
کالبدی و مادی تأکید میشود و فدرالیسم مطرح میشود؛ همانگونه که در حال حاضر
دهیفضابراساسنگاهامنیتمحوربودهوبرهمیناساسشکلحکومتمتمرکزاست .


سامان
گفتمانکاویبنابرتحلیلفضا 

درواقعبهمثابهنظریهو

فیاییودورهایکهشکلمیگیرند

گفتمانهابهاقتضایهرمحدودهجغرا
راهحلارائهمیشوند.باتوجهبهنوعحکومتمتمرکزکهمحوریتدرآنبامرکزاست،گفتمان
اصلیوغالبدرفضایتقسمیاتکشورینیزدرفضایپایتختشکلگرفتهاست.ترتیباتفضایی
عادالنهبایدشاملهمگنیخصوصیاتاجتماعیوسیاسیواقتصادیباشند(هاگت)471:7924،
در حال حاضر ،پیوستگی اقتصاد ،فرهنگ ،سیاست به هم منجر به نقش متمرکز پایتخت در
ساماندهیکنونیفضاشدهست.فضایمرکزبراساسسهنوعفضایبرشمردهتوسطلوفور،فضای

مسلطاست.فضایمسلطبهنوعیتولیداقتدارمیکندوبهدنبالاینتولیداقتداروباتوجهبهبعد
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مادی و کالبدی فضا ،مناطقی به حاشیه رانده میشوند که به عبارتی همان دالهای طرد شده
گفتمانی هستند .مرکزگرایی یا تهرانیسم در حال حاضر دال مرکزی گفتمان غالب حاصل از
سازماندهیفضاست؛گفتمانهابرخالفموقعیتجغرافیاییکهپایداراست،ناپایدارندوهنگامی
دداشتوفرومیپاشند.بینپنجناحیه

کهکارکردخودراازدستبدهند،دیگرجاذبهاینخواهن
هایزبانیومذهبیعمدهایدارند،بااکثریت

ناهمگنکهسازندگانفضایآنبایکدیگرتفاوت
کهساکنانپایتختسیاسیهستند،زمینهنوعیواگراییفرهنگیدرجریاناست؛چراکهروایت
کالنازفضایکنونیناظربهخلقفضاست.خلقفضاناشیازنابرابریفضاییاست؛ساکناننواحی
محروموحاشیه،براساسنیازمطالبهگرهستندوبراساسنقشوسهمشاندررونقوسعادت

کشورمدعیهستندودرنهایتممکناستمردمیکناحیهنسبتبهجامعهبزرگتربراساس

اصل شایستگی و استحقاق تقاضاهایی داشته باشد (هاگت .)427 :7924 ،بنا بر شیوه مدیریت
متمرکز ،رویکرد و گرایش به سوی پایتخت یا دال مرکزی یعنی تهرانگرایی است ،این دال،
آفریندکهدریکزنجیرهارتباطیباهمقرارمیگیرند.اینمدلولهاعبارتنداز:

مدلولهاییرامی
بورکراسی،رفاه،مدرنیته،توسعهوپیشرفت،تحقیرشهرستانیهاو....ایننظاممعناییدریچهای
استکهجامعهازطریقآنبهبیروننگاهمیکند.بنابرایندالمرکزینهتنهازمینهرابرایهمگرایی
هاافزودهاست؛درسیسالگذشتهطراحیها،دوختهاو

بیشترایجادنکرده،بلکهبرزمینهواگرایی
هاهرروزکهنهتر،مندرستروبدقوارهترشدهاست

رفوهایخیاطخانهمرکزیتهران،برایاستان
ها،بهطور طبیعی استانهاییدر این
(کریمیپور.)751 :7927،بنابراینباشکلگیریزنجیره دال 

ها،بهعنوانمثالاستانهایشمالغربیوغربیا
محدودهگفتمانیقرارنمیگیرند.ازمیانایناستان 

جنوب غرب کشور دالهای راندهشده یا شناور خوانده میشوند که در محدوده گفتمان اصلی
شدنبهحاشیه،هرکدامخردهگفتمانیرادرآنحوزهجغرافیاییمختص

نگنجیدهاندودرپیرانده

خودبهوجودآوردهاندکهبنابرماهیتسازندگانفضا،یکنظاممعناییمختصبهآنموقعیت

کلمیدهد.درگفتماناینمناطق،دالمرکزی،نابرابریفضاییاستکهبهاقتضای

جغرافیاییراش
آفریند؛ناحیهگراییگونهایرفتارتدافعیاست


گراییرامی

هایخاصیمانندناحیه
آنناحیهمدلول
کهواکنشیبهپاسداشت هویت،اصالتو سرزمین خاصبه شمارمیرود.با توجهبهنمادهای
یاییورخدادهاییکهدربسترآنناحیهجغرافیاییدرطیزمانرخداده،ناحیهگرایانبهتبلیغ

جغراف
پردازند؛پسهدفدرناحیهگراییپیشبردمنافعوعالیقخاص


شانمی
باورهاومطالباتناحیه 
ای

ناحیهایوتدبیرتنگناهایسرزمینیناحیهاستکهبیشترباحسهویتجمعیبرآمدهازتودهمردم

ساماندهی فضا بر اساس تحلیل گفتمان مناطق ناهمگن ایران

111

شود(کاویانیراد.)1:7922،

یاهویتمحلیشدهاستکهابعاداقتصادیوفرهنگیراشاملمی
هنگامیکهناحیهگراییدالمرکزیگفتمانسازندگانفضادرخوزستان،کردستان،آذربایجانو..

بیاعتناییبه
شود،مدلولهاییماننداحساسمحرومیتنسبی،ارتقایواحدسیاسی،خودگردانی  ،
مرکز،اصالتهویتقومی،مادرمقابلدیگری،طنزهایقومیتیو...رامیآفریندکهسازمانیاز
قدرترادرآنجابهوجودمیآورد.بنابراینهویتمکانیبرهویتملییاهویتفضاییدرروایت

کالنغلبهپیدامیکندومنجربهواگراییدرعرصهملیخواهدشد.فضایخلقشدهتحتتأثیر
خردهگفتمان ایجاد شده قرار گرفته و در یک زنجیره همارزیی با فضای حاصل از خرده

هایمجاوردرآنناحیهجغرافیاییارتباطمییابد.سهشکافعمدهفعالدرروایتکالناز

گفتمان
فضای کشور را میتوان نام برد که ساماندهی مطلوب فضا را با چالش مواجه ساخته و بر
شکلگیرینوعگفتمانحاصلازآنمؤثربودهاستکهعبارتنداز-7:شکافاستقالل-توسعه؛

-5شکافعدالت-توسعه؛-9شکافتوده-نخبه(امینی.)27:7935،چالشهاونیازهایناشیاز
این شکافهای فعال به اشکال مختلف بروز مینماید :نیاز به آزادیهای سیاسی ،اجتماعی و
آفرینیجامعهمدنیدرقدرتوتصمیمگیریسیاسی،نیازبهعدالتاجتماعیو


فرهنگیونقش
اقتصادیدرگسترهعمومیجامعهودسترسیبرابربهفرصتهاوامتیازاتعمومی،نیازبهبرابریو
توزیع عادالنه ثروت ملی در میان مناطق گوناگون کشور ،نیاز اقلیتهای دینی و قومی به
برخورداری برابر از امتیازات ملی (احمدی .)995 :7935 ،میلر پنج بعد هویت ایرانی را چنین
برمیشمردوآنراهویتیمیداندکه.7:براساسباوربهسهیمبودندرویژگیهایمشترکاستوار
است؛.5هویتیکهبراساستداومتاریخیبناشدهاست؛.9هویتیکهپویاوفعالاستوجلوههای
گوناگونیازخودبروزدادهاست؛.4برپیوندگروهیازمردمبامکانجغرافیاییخاصتأکیددارد
و.2دارایفرهنگعمومیمشترکاست(احمدی .)772:7935،
نتیجهگیری 

دهیکنونیفضایکشوربنابرنوعگفتمانغالببادالمرکزیتهرانگراییاست.

سازمان
این گفتمان فضای مسلطی را ایجاد کرده و نوعی از قدرت را سازمان داده است که با
خردهگفتمان مناطق ناهمگنی ازکشور با سازندگان متفاوت فضا ،در تعارض قرار میگیرد؛ به

هماناندازهکهدالگفتمانیپررنگترمیشود،دالهاییمانندکردستان،خوزستان،آذربایجان،

وبلوچستانوگرگاندرگفتمانحاصلازتقسیماتکشوریبهحاشیهراندهمیشود.

سیستان
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آمارباالیدهدرصدنرخبیکاریاستانهایکردستان،خوزستان،آذربایجانشرقیو..ودرصد
سوادیوضعفامکاناتفرهنگیوبهداشتینوعیبیعدالتیفضاییراسببشدهاست.

باالیبی
هایگفتمانیمستعدوبالقوهکمتراستفادهشود،بافقدانتوازنبیشتردرساماندهی


هرچهازنشانه
فضامواجهمیشویم.چنانچهفضایهرناحیهقابلیتهاوتواناییهایخاصیدرزمینههایمختلف

اقتصادی ،آموزشی ،فرهنگی و  ..داشته باشد ،آن فضا باید به پروراندن آن استعداد و ظرفیت
اختصاصدادهشودکههمازفضایمسلطکاستهشودو همتعدیلفضاانجامشود.وضعیت
مطلوبحاصلشده،وضعیتیاستکهآنخردهگفتمانرادرناحیهجغرافیاییخاصخودش

محدودکردهوتعامالتحاصلازبعدمعناییفضامثبتخواهدبود.چراکهپیشرفتوتوسعه
رفیتهاییتخصیصدادهشدهازبارمعناییدرفضاکاستهو
واحدسیاسیوایجادفرصتوظ 
شرایطرابرایرشدعدالتفضاییآمادهمیکند.بنابراین«دگردیسیگفتمانی»راهبردیاستکه
دهیمؤثرومطلوبفضاپیشنهادمیشود.درشرایطکنونی،نیازاستتاگفتمان

برایسازمان
مرکزی،مدلولهاییرا به همپیوند دهد کهدرعرصه

مرکزیبا تجدیدنظر دربرگزیدندال 
کالنملیبهنحومؤثریباهمارتباطیابندورویکردهایفرهنگی،اقتصادی،امنیتی،اجتماعیو
...رادرکنارهمدربرگیرد.اگردالمرکزیعدالتباشد،بایدسهسطحمحلی،ناحیهایوملیرا
بهتناسبوفراخوربهعنوانمیدانگفتمانیمدنظرقراردهد.چنانچهدالمرکزیمفهومبقایملی

باشد ،گفتمان باید خود را بر اساس مدلولهایی مانند هویت ملی و بهرهگیری از نمادها و
هایرسوبکردهدرفضابازآفرینیکند.هویتملیباخطملی،زبانملی،آدابورسوم

ارزش
یو..یکزنجیرهگفتمانیبهوجودمیآورد.چنانچهیک

مشترکملی،سرودملی،آرمانمل
منظومه گفتمانی جغرافیایی با محوریت دال مرکزی ایران شکل گیرد که تهران در کنار
خوزستان،لرستان،کردستان،آذربایجانوسایرمناطقکشوردریکزنجیرهقرارگیردتابهنوعی
شود.باشکلگیریایندایرهگفتمانی،عالوهبر

زمینهفرهنگیواگراییحاشیهمرکزتضعیف

یکپارچگی فضا در بهرهگیری از امیتازات ملی و ظرفیتهایی محلی ،حکومت مرکزی قادر
هاونیازهایناشیازشکافهایفعالدرکشورروبهرو

خواهدبودبهشکلمؤثرتریباچالش
شود .این «دگردیسی گفتمانی» باید بعد تعدیل فضا را به همراه داشته باشد ،برخالف گفتمان
کنونیکهبعدتسلطفضارادربردارد.تعدیلفضا،مناطقمیانیفضارادربرمیگیرد؛یعنیهم

مفهوماقتداروهممفهوممقاومتراشاملمیشود.هرگاهگفتمانمرکزیبامحوریتدالتهران

شکلی از اقتدار را بنا بر نظام معنایی خود تولید کند که خردهگفتمانی با دال مرکزی مثالً
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خوزستانبهمقاومتدربرابرآنجهتفروریختنسلطهبپردازد،تعدیلفضاضروریمینماید .
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