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 چكيده
رغـم اينكـه يـك ملـت را           كننـد بـه     هاي سرزميني كشورهاي مختلف زندگي مي       مردمي كه درون چارچوب مرز    

املي از  ريشه اين تمايزات در دين، مذهب، قوميت، زبـان و عـو           .  هستند  دهند داراي تمايزات بسياري     تشكيل مي 
اگر افرادي كه داراي يك فرهنگ واحد هـستند         . سازند، قابل جستجو است     اين دست كه مجموعاً فرهنگ را مي      

كشور ايران . آيند وجود مي در يك منطقه جغرافيايي خاص سكونت پايدار داشته باشند، نواحي فرهنگي رسمي به
 فرهنگي مختلفي تشكيل شده است از آنجا كه به سبب گستردگي سرزميني و تاريخ پرفراز و نشيب آن از نواحي

هاي آنها بهتر است در حـد امكـان    هاي گوناگوني دارند، براي پوشش دادن خواسته      هاي مختلف خواسته    فرهنگ
 -در اين پژوهش نگارندگان بـا اسـتفاده از روش توصـيفي           . مرز نواحي فرهنگي و كاركردي بر هم منطبق باشد        

اند كه چه عواملي موجبات اين عدم    دم انطباق در كشور پرداخته و مشخص كرده       تحليلي به بررسي داليل اين ع     
انطباق را فراهم و از سوي ديگر اين عدم انطباق چه نتايجي را در پي داشته است؟ هدف از انجام اين پـژوهش               

ـ           ل و شناخت حدود و پراكندگي نواحي فرهنگي رسمي در ايران است تا ميزان كارايي اين نواحي مشخص و عل
  . نتايج انطباق با هم تبيين شود

تـأثير مالحظـات    نتيجه بررسي نشان داد كه عدم انطباق نواحي فرهنگي رسمي و كاركردي در ايـران تحـت        
اي داشـته   رساني بوده است و در برخي موارد نتايج دوگانـه          هاي محلي و خدمات      امنيتي، رقابت  –اداري، دفاعي   
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 از يـك سـو سـبب كنتـرل واگرايـي، تقويـت همبـستگي ملـي و حفـظ                     طوري كه ناهمگوني بيان شده      است به 
اي، قطبـي شـدن قـدرت و ثـروت      يكپارچگي سرزميني شده است اما از سوي ديگر با توسـعه نـامتوازن ناحيـه      

  . نارضايتي از نظام حاكم را در پي داشته است

  . ايران،نظام سياسي، امنيت مليناحيه فرهنگي رسمي، ناحيه فرهنگي كاركردي، گروه فرهنگي،  : كليديهاي هواژ
  

  مقدمه -1

 كشور وجود دارد، محققين در تالشـند كـه   200از آنجايي كه امروزه در روي كره زمين بيش از   
همچنين علت موفقيت و عدم موفقيـت آنهـا         . اختالفات اين كشورها را با يكديگر تشريح كنند       

در اين ميـان بـسياري از آنـان    . نمايندالمللي بيان  اي و بين  هاي مختلف ملي، منطقه     را در عرصه  
ها كه زيربناي بسياري از مسائل مذكور اسـت           بدون توجه به ساختارهاي فرهنگي داخلي كشور      

هاي سياسي حاكمه كـه بـر روي ايـن سـاختارهاي فرهنگـي بنـا شـده،                    صرفاً به توصيف نظام   
اختارهاي فرهنگـي و  هاي سياسي گاهي به دليل عدم تجانس و هماهنگي با سـ   نظام. پردازند  مي

اند چرا كه هرچـه       اي مواجه   هاي عمده   داخلي جامعه براي اداره و پيشرفت كشور خود با چالش         
رو باشـد     كشوري با عدم تجانس داخلي كه خود نتيجه جغرافياي فرهنگي متكثـر اسـت، روبـه               

خـصوص در مـواقعي كـه نظـام           اين امـر بـه    . نظام سياسي آن با مشكالت بيشتري مواجه است       
تر  هاي فرهنگي را پوشش دهد نمايان   ياسي به دليل ماهيت خود نتواند برخي از نيازهاي گروه         س

كننـد    هاي حاكم در كشورهايي كه از نظر فرهنگي متكثرند، سعي مـي             به همين دليل نظام   . است
يكـي از  . هاي شـهروندان خـود را پوشـش دهنـد     تا با انجام برخي اقدامات، بسياري از خواسته   

كـه دولـت    ين اقدامات سازماندهي سياسي فضا بر اساس نواحي فرهنگي است، چنان   ا مهمترين
سازد و بـا   ها تا حد امكان با نواحي فرهنگي منطبق مي   نواحي كاركردي خود را در حدود ايالت      

از سـوي  . دهـد  ها را پوشش مـي  ها نيازهاي فرهنگي ساكنان ايالت     وضع قوانيني در درون ايالت    
رو هستند، آنها قبل از هر چيز پاسدار وحدت سرزميني و  ئل ديگري نيز روبه  با مسا  دولتهاديگر  

اند به همين سبب در صددند تا بـه هـر وسـيله ممكـن در مرحلـه اول مـانع از        يكپارچگي ملي 
پاشيدگي سرزميني و در مرحله دوم نظام سياسي كشور شـوند كـه ايـن امـر آنهـا را بـر آن                         هم
 مذهبي، واگرايي و عواملي از اين دست كه از ديد همـه             -ي قومي خواه  دارد تا هر نوع زياده      مي
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بـه همـين سـبب    . شود را شديداً سركوب كنند هايي نامعقول تلقي مي    هاي سياسي خواست    نظام
آنها در ترسيم خطوط مرزهاي نواحي كاركردي و ميزان انطباق آنها با نـواحي فرهنگـي بـسيار                  

  . ريزي، سياسي و امنيتي است حظات اداري، برنامهمحتاط هستند، احتياطي كه برخاسته از مال
 هدف از سازماندهي سياسي فضا در هر كشور در درجه اول ارائه بهينه خدمات به               مهمترين

حداكثر شهروندان و در مرحله بعـد اداره و كنتـرل افـرادي اسـت كـه در چـارچوب مرزهـاي             
داراي عـدم تجـانس فرهنگـي       در كشورهايي كه نواحي درون كشور       . كنند  سرزميني زندگي مي  
شود در حد امكان مرزهـاي نـواحي    هاي متفاوتي دارند، سعي مي ها خواسته است و اين فرهنگ 

  . كاركردي را بر مرزهاي نواحي فرهنگي منطبق سازند
ـتالف در                  ايران كشوري است كه از فرهنگ      هاي مختلف تشكيل شـده و مـردم كـشور فـارغ از اخ

ملتـي كـه بـه شـهادت تـاريخ يكـي از         . انـد   ت ايـران را تـشكيل داده      قوميت، مذهب و زبان همگي مل     
هاي جهان است، در طول تاريخ ايران سازماندهي سياسـي فـضا تحـوالت زيـادي را              ترين ملت   ديرپاي

توان در قبض و بـسط    تغييراتي كه علت آن را مي     . سپري كرده و تغييرات مختلفي را تجربه نموده است        
در امتـداد ايـن تغييـرات گـاهي     . ثباتي جستجو كرد هاي آرامش و بي    دوره هاي سياسي و    سرزمين، نظام 

ايم و زماني اين انطباق با درجه كمتري وجود داشته  شاهد انطباق باالي نواحي كاركردي و فرهنگي بوده    
  . هاي مختلف متفاوت بوده است است كه اين ميزان در نقاط گوناگون كشور بسته به زمان

وص از زمان رژيم پهلوي به بعد شاهد عدم انطباق نواحي كاركردي و             در دوره حاضر به خص    
فرهنگي در بسياري از نقاط كشور هستيم كه اين عدم انطباق پيامدهاي مثبت و منفي خاص خود                 

در اين پژوهش برآنيم تا ضمن بررسي كلي نواحي فرهنگي و كـاركردي             . را به همراه داشته است    
بـه  . اق اين دو را مورد تجزيـه و تحليـل و بررسـي قـرار دهـيم      كشور، علل و پيامدهاي عدم انطب     

ها پاسخ دهد كـه عـدم انطبـاق نـواحي             عبارت ديگر اين پژوهش در صدد است تا به اين پرسش          
در ) مثبـت و منفـي   (فرهنگي و كاركردي در ايران نتيجه چه عواملي است؟ و اين امر چه تبعـاتي                

د علل عـدم انطبـاق بـين نـواحي فرهنگـي و نـواحي       رس پي داشته است؟ در اين راستا به نظر مي       
همچنـين عـدم انطبـاق      . كاركردي بيش از هر عامل ديگر مالحظات اداري و امنيتـي بـوده اسـت              

نواحي كاركردي و فرهنگي تبعات مثبتي چون وحدت و يكپارچگي ملـي و تبعـات منفـي چـون             
  .و ثروت را منجر شده استهاي درون فضايي انحصار قدرت  اي و رقابت توسعه نامتوازن منطقه
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   بحث نظري -2

فضاي درون كشور يكسان نيـست و هـر مكـاني بـا مكـان ديگـر از لحـاظ ماهيـت توسـعه و              
هـا   هاي طبيعي، فرهنگي و تاريخي دارند، از حيث تنوع در سـليقه       هاي اقتصادي، تفاوت    فرصت
ابرابري در ميزاني هاي سياسي جمعيت و نگرش آنها نسبت به حكومت و نيز از لحاظ ن و آرمان

: 1379مـوير، ( كننـد   تواند اراده خود را بر قلمرو متبوع خود تحميل كند، فرق مـي              كه دولت مي  
كنند داراي تمايزات بسياري      افرادي كه در چارچوب فضاي سرزميني كشورها زندگي مي        ) 196

قوميـت، مـذهب،   . اند كنند، متنوع   هستند، اين تمايزات بسته به مكاني كه افراد در آن زندگي مي           
  . گردد زبان و عادات و عالئق محلي ريشه اين تمايزات محسوب مي

هـاي   رغم تفاوت در بسياري از موارد مـذكور ملـت         اما افراد در درون كشورهاي مختلف به      
اين موضوع نبايد به ايـن معنـا        . كنند  دهند كه اهداف مشتركي را دنبال مي        واحدي را تشكيل مي   

يري يك ملت در درون مرزهـاي سـرزميني يـك كـشور، افـراد همـه                 گ  تفسير شود كه با شكل    
هاي فرهنگي، اختالفات، عالئق و اهداف خود را يـك سـو نهـاده و صـرفاً در راسـتاي                      ويژگي

تواند در چندين سطح ممكـن باشـد و هـر             از آنجايي كه هويت مي    . كنند  منافع ملي حركت مي   
ـ           فردي مي  : 1384برتـون، ( دين هويـت را بپـذيرد     تواند به صورت همزمان و به شكل عادي چن

كنند ميان اهداف، تمايالت و عالئق فرهنگي خود بـا            ، افراد و شهروندان كشورها سعي مي      )23
. عالئق و منافع ملي نوعي توازن برقرار كنند كه توجه به يكي باعث محروميت از ديگري نشود              

 در راسـتاي اهـداف و منـافع    هاي سياسي نيز با آگاهي از اين موضوع همواره سعي دارنـد             نظام
آميز، برادرانـه و در عـين حـال بـسيار منـسجم ميـان شـهروندان بـا                     ملي نوعي رابطه مسالمت   

آنها با مهندسي سياسـي فـضاي داخلـي سـعي در            . وجود بياورند   ها و عالئق مختلف به      فرهنگ
 معنـا اسـت   مهندسي سياسي بـدين . هاي انساني داخلي دارند   مهار و استفاده بهينه از موجوديت     

انگيـز نهادينـه    روي را در مقوالت تفرقه اي طراحي شود كه ميانه  كه قوانين بازي سياسي به گونه     
هاي قومي  سازد، تمايالت ويرانگر را محدود نمايد و بر نيروي گريز از مركز حاصل از سياست         

هـا و   تهاما از آنجايي كه نواحي مختلف كشور داراي خواسـ ). 79: 1379دي سيسك،   ( فائق آيد 
 بـراي جلـب رضـايت شـهروندان بـا      دولتهـا باشد در بسياري از موارد  هاي مختلفي مي    فرهنگ
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ها بـراي رهـايي نـسبي از          حل  ترين و در عين حال بهترين راه        اند، يكي از ساده     مشكالتي مواجه 
به عبارت ديگر . ها با مرز نواحي فرهنگي است اين مشكل منطبق كردن مرزهاي اياالت و استان  

هـاي   حلـي سـاده بـراي رهـايي از تـنش      نطباق مرزهاي نواحي فرهنگي رسمي و كاركردي راه   ا
  . احتمالي ميان دولت و شهرونداني است كه داراي فرهنگ يكساني نيستند

ميزان تطابق محيطي يك نظام سياسي با قلمرو تحت حاكميتش يكي از معيارهاي ماندگاري   
كه كارشناسان معتقدند نظامي كه از استعداد تطـابق         اي    و مشروعيت نظام سياسي است، به گونه      

زيـرا  ). 136: 1381تاجيـك، (محيطي بيشتري برخوردار باشد از امنيت بيشتري برخوردار است          
توانـد بـه      كننـد، مـي     تطابق با محيط داخلي شهرونداني كـه در چـارچوب مرزهـا زنـدگي مـي               

وعيت نظـام حـاكم و حفـظ         اجتماعي خود برسند و اين امر ضمن مشر        -هاي فرهنگي   خواست
هـاي    البته بسياري از نظام   . كند  امنيت كشور، سالمت سرزمين را نيز تا حدود زيادي تضمين مي          

كنند با استفاده از راهكارهايي  آنها سعي مي. سياسي به داليل متعدد قادر به انجام اين امر نيستند      
هـاي    نـدي متـداخل گـروه     ب  سازي، محروميت از مشاركت و امكانـات و ناحيـه           ديگر نظير ملت  

تـر شـدن موضـوع الزم اسـت ماهيـت             براي روشـن  ). 1الگوي شماره   ( فرهنگي را كنترل كنند   
  . نواحي فرهنگي رسمي كاركردي را با وضوح بيشتري تشريح كنيم

هـايي بـا يـك يـا چنـد خصيـصه              اي كه توسط انسان      با عنوان ناحيه   1ناحيه فرهنگي رسمي  
جغرافيدانان فرهنگي اغلب سعي در تعيـين  . شود  تعريف مي فرهنگي مشترك اشغال شده است،      

جـردن و   (اي از خصايص يـك فرهنـگ دارنـد            محدوده نواحي فرهنگي با استفاده از مجموعه      
اي   كه قوميت، مذهب، زبان، آداب و رسوم، عقايد اجتماعي و در پاره           ) 14-17: 1380راونتري،  

در غالـب مـوارد بـراي تعيـين         . روند  ر مي  اين خصايص به شما    مهمترينموارد تاريخ و اقتصاد     
شود و با توجـه بـه اهـداف، خـصايص             محدوده يك ناحيه فرهنگي همه موارد باال منظور نمي        

اين . شود  فرهنگي خاصي انتخاب و مرز ناحيه بر اساس گستره پخش آن خصيصه مشخص مي             
اي   ازهموضوع حاكي از آن است كـه نـواحي فرهنگـي رسـمي مفهـومي ابـداع شـده و تـا انـد                       

در حالي كـه ناحيـه   . اند و گستره قلمرو آنها بستگي به نوع خصيصه مورد تعريف دارد         اختياري

                                                           
 .  در طول مقاله مراد از نواحي فرهنگي همان نواحي فرهنگي رسمي است و منظور از نواحي كاركردي نواحي فرهنگي كاركردي است- 1
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فرهنگي كاركردي از ناحيه فرهنگي رسمي كامالً متفاوت اسـت، وجـه تمـايز ناحيـه فرهنگـي                  
رسمي، تجانس فرهنگي آن است به عالوه ناحيه فرهنگي رسـمي بـيش از آن كـه عينـي باشـد        

. در مقابل ناحيه فرهنگي كاركردي معموالً از نظر فرهنگي همگن نيـست  . اعي است ذهني و انتز  
منظـور كـاركرد سياسـي، اجتمـاعي و يـا اقتـصادي        اي است كه بـه   اين واحد جغرافيايي، منطقه   

طور كه بيان شد براي مرزبندي يـك ناحيـه فرهنگـي              همان). 21: همان(سازماندهي شده است    
كنند بايد يك يا چند ويژگي مشترك را داشته باشـند بـه               ندگي مي افرادي كه درون يك ناحيه ز     

هاي هـر فرهنـگ زبـان،     از ميان خصيصه. نحوي كه بتوان آنها را يك گروه فرهنگي اطالق كرد       
ها دارند، بنابراين گزافه نخواهـد        قوميت و مذهب نقش بارزتري در ايجاد تمايز با ساير فرهنگ          

  . اند هاي هر ناحيه فرهنگي هبود اگر بگوييم اين سه ويژگي پاي
هـاي نـواحي مختلـف ايـران سـعي شـده اسـت تـا دو                   در اين مقاله نيز با توجه به ويژگي       

از . خصيصه و در مواردي هر سه خصيصه را معيار تشخيص نواحي فرهنگي رسمي قرار دهـيم     
سوي ديگر با توجه به سازماندهي سياسي فضاي موجود كشور، نواحي فرهنگـي كـاركردي را                

هرچند كه اين امر بيشتر بسته به ماهيت و هدف پژوهش اسـت             . ايم  معادل استان تشخيص داده   
  . توان اطالق كرد ها مي توان گفت كه نواحي فرهنگي را صرفاً به استان و نمي

ي فرهنگـي خاصـي در اقليـت          هايي از يك فرهنـگ در ناحيـه         در برخي از مناطق نيز گروه     
كنند كه ما ايـن منـاطق را جزايـر فرهنگـي               مسلط زندگي مي   هستند و در احاطه گروه فرهنگي     

 دهنـد  تـوجهي را در خراسـان تـشكيل مـي      ها كـه اقليـت قابـل        ها و بلوچ    ها، كرد   ترك. ناميم  مي
ها در ناحيه فرهنگي فارس و اعراب در بندر چـارك در       به همراه قشقايي  ) 122: 1377صادقي،(

  .هرمزگان از اين نوعند
هـايي از دو فرهنـگ مجـاور           نيز فرهنگ يك منطقه جغرافيايي ويژگي      در بسياري از مناطق   

هاي فرهنگي بلوچستان و هرمزگان را دارد همچنين     خود را دارد مانند جنوب كرمان كه ويژگي       
ايـن منـاطق را     . هايي از فرهنگ لـري و كـردي را دارا هـستند             ها در استان ايالم كه ويژگي       لك
اما در اين پژوهش بـا توجـه بـه نزديكـي و تـشابهات             .  كرد توان مناطق گذار فرهنگي تعبير      مي

كـه   ايم چنان بيشتر با يكي از نواحي فرهنگي مجاور آنها را بخشي از نواحي مجاور قلمداد كرده          
  .مورد اول را در ناحيه بلوچستان و مورد دوم را در ناحيه فرهنگي كردستان قرار داديم
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  دولتهاهاي فراروي  اختالفات فرهنگي و چالش :1الگوي شماره 

  

   روش تحقيق -3

در ابتدا ضـمن معرفـي و توصـيف حـدود           ،   تحليلي است  -روش تحقيق اين پژوهش توصيفي    
نواحي فرهنگي رسمي و نواحي فرهنگي كاركردي، علل عدم انطباق اين دو را مـورد تجزيـه و     

د بررسـي قـرار   تجليل قرار داده و سپس پيامدهاي گذشته، حال و آينده اين عدم تطابق را مـور          
اي و اسنادي است هرچند كه در     در اين راستا منابع مورد استفاده بيشتر از نوع كتابخانه         . دهد  مي

  . مواردي از مصاحبه نيز استفاده شده است

  هاي پژوهش   يافته-4

توان به نواحي فرهنگي رسمي تقـسيم         سرزمين ايران را مي    : نواحي فرهنگي رسمي   -4-1

   :نمود كه عبارتند از

تـرين گـروه قـومي كـشور ايـران       قوم فارس قـديمي  ):فارسي( ناحيه فرهنگي مركزي   -1
اين گروه  . شود كه بخش زيادي از فضاي كشور را به خود اختصاص داده است              محسوب مي 
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هاي تهران، سـمنان، اصـفهان،    قومي شيعه مذهب بيشتر در نواحي مركزي كشور شامل استان      
هـاي فـارس، قـزوين، همـدان و خراسـان سـاكن        ز استانهايي ا يزد، كرمان، مركزي و بخش 

  باشد؛  مي
شود كـه     ها به مردم منطقه آذربايجان گفته مي        ها يا آذري    ترك : ناحيه فرهنگي آذربايجان   -2
اين گروه پس از    . لحاظ فرهنگي مشتركات زيادي با مردم جمهوري آذربايجان و تركيه دارند            به

هـاي آذربايجـان      در بخش شمال غربي ايران در استان      . اردها در تركيب ملي ايران قرار د        فارس
غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل و زنجان استقرار داشته و ادامه آن به استان همدان، كردستان و                

عالوه بر اين در شهرهاي تهران، قم، قـزوين و اراك نيـز بـه               . غرب گيالن گسترش يافته است    
هـا    آذري). 157: 1381نيا،    حافظ(شود  را شامل مي  توجهي    صورت ادغام اجتماعي جمعيت قابل    

لحاظ مذهبي شيعه هستند آنها از زمان حكمراني سلسله صفويه تا امروز نقش فعال و مؤثري               به
 گـروه   مهمتـرين انـد و      را در ساختارهاي مختلف سياسي، اداري و اجتماعي ايران بـازي كـرده            

   .روند شمار مي ها به قومي بعد از فارس
باشـند    لحاظ جمعيت مـي     كردها سومين گروه از اقوام ايراني به       :فرهنگي كردستان  ناحيه   -3

تـرين   ترين و اصيل اين گروه از قديمي. كنند كه در نواحي غرب و شمال غرب ايران زندگي مي    
. انـد   شد، سـاكن بـوده      اي كه كردستان ناميده مي      اقوام ايراني هستند كه در طول تاريخ در منطقه        

نوز هم محل سكونت اين قوم است در تقسيمات سياسي فعلي به چنـد بخـش            اين منطقه كه ه   
كردهـاي ايـران در حـال حاضـر در          . هاي مختلفـي قـرار دارد       تقسيم شده و در محدوده استان     

هـايي از     و بخـش  ) مهاباد، بوكان و نقده   (هاي كردستان، كرمانشاه، ايالم، آذربايجان غربي         استان
. شـوند  مذهبي كردها بـه دو گـروه سـني و شـيعه تقـسيم مـي      از حيث  . كنند  همدان زندگي مي  
 اهل سنت و شافعي مذهبند و گروهي اقليت نيز داراي مذاهب ديگـري              غالباًكردهاي كردستان   

هاي ديگـري چـون اهـل         كردهاي منطقه ايالم عمدتاً شيعه هستند و در كنار آن مسلك          . هستند
يعه مذهب، اكثريت كردهاي كردسـتان در       نظر از كردهاي ش     بنابراين صرف . حق نيز وجود دارد   

رغم تشابهات فرهنگي بيشتر با بدنه  كردها به. مؤلفه مذهب با بخش مذهبي كشور تفاوت دارند     
هـاي سياسـي و اداري        ها برخالف آنها مشاركت زيادي در عرصـه         اصلي كشور نسبت به آذري    

اند و بخـش      ي حاكم گذاشته  هادولتاي را فرا راه        عديده اند بلكه همواره مشكالت     ايران نداشته 
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ويـژه تـاريخ      در تاريخ ايران به   . اند   را متوجه آرام كردن خود كرده      دولتهاتوجهي از توان      قابل
البتـه  . طلب ياد شـده اسـت   زا، واگرا و استقالل معاصر همواره از آنها به عنوان قوميتي بحران       

طلبانه نيست    يراني اوالً جدايي  اين امر تا حد زيادي واقعيت ندارد چرا كه تمايالت كردهاي ا           
هـا خـود را ايرانـي         گيرد، آنها حتي بـيش از بقيـه ايرانـي           و ثانياً تمام مردم كرد را در بر نمي        

  ).139: 1381پور،  كريمي(دانند  مي
رغم داشتن قوميت و زبان مشترك با توجه به مؤلفه مذهب ناحيه فرهنگـي                طور كلي به    به

  : و ناحيه كوچكتري تقسيم كرد كه عبارتند ازتوان به د رسمي كردستان را مي
ناحيه فرهنگي كردستان كه محدوده شهرهاي كردنشين آذربايجان غربي نظير مهابـاد،             .1

دژ، ميانـدوآب و يـك پـنجم نقـده و             هايي از سلماس، شـاهين      سردشت، بوكان و بخش   
 را شـامل    نشين استان كرمانشاه    استان كردستان به استثناي قروه و بيجار و شهرهاي سني         

  ؛)14- 19: 1377آقا،  حاجي( شود مي
ناحيه فرهنگي كرمانشاه كه شهرهاي قروه و بيجار بـه همـراه شـهرهاي شـيعه نـشين           .2

 شـود   كرمانشاه و شهرهاي استان ايـالم بـه اسـتثناي دره شـهر و دهلـران را شـامل مـي                    
  ).13- 16: 1377طاهري، (

توجهي از فضاي سرزميني ايران       لبخش قاب  ايران،   بلوچستان :بلوچستان ناحيه فرهنگي    -4
: 1371افشارسيـستاني،  ( كيلومتر مربع است  173461هد كه مساحت آن معادل        را پوشش مي  

ها به جزء استان سيستان و بلوچستان در استان كرمان، هرمزگان و جنوب خراسان  بلوچ). 25
مل كهنـوج،   شهرهاي جنـوبي كرمـان شـا   ).Hassan, 2008: 6( توجهي دارند نيز جمعيت قابل

آباد در هرمزگان     هايي از رودان و حاجي      رودبار، منوجان و نودژ و شهرهاي جاسك و بخش        
هـاي اسـتان سيـستان و بلوچـستان و شـرق               درصد بلـوچ   95بيش از   . نشين هستند   بلوچهم  

همه ) 23  و37  و85: 1377مطالعات طرح جامع تقسيمات كشوري، (هرمزگان سني مذهبند    
كنند بـر     كرمان و آنهايي كه در شمال و شمال شرق هرمزگان زندگي مي           هاي ساكن در      بلوچ

همـه كمتـر     از »ها بلوچ«ميان اقوام ايراني    بدون شك در   .ها شيعه هستند    خالف اكثريت بلوچ  
. دارد تاريخي خاص خـود را     اجتماعي و   داليل سياسي،  ، اين شناخت كم    كه اند شناخته شده 

بگيريم،  نظر قوم بلوچ در جامعه ايراني در   ت مخدوش از  اطالعا كنار در را هرگاه اين كمبود  
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ر، فقر، خشكـسالي    مخد قاچاق مواد  مردم آن با   بلوچستان و  عمومي از  تصور :توان گفت   مي
آنها در طول تاريخ همواره در حاشيه حيات سياسي قرار داشـته            . پيوند خورده است  و ناامني   

انـزواي جغرافيـايي منطقـه      ). 116: 1384،  احمـدي (دهند    امروزه نيز به همين روند ادامه مي      
هاي مركزي در گذشته توجه زيادي به  بلوچستان و تفاوت مذهبي آنها باعث شده كه حكوت

 1383 و 1375،  1365،  1355هـاي     ها در سـال     بندي استان   كه در نقشه سطح     آنها نكنند، چنان  
 و 113و 132 و 152: 1385راسـتي،  (نيافته كشور قرار داشته است       در محدوده مناطق توسعه   

اند و همواره   نداشتهدولتهاهاي شيعه نظر مساعدي به  ها وحتي بلوچ به همين دليل بلوچ). 96
  . اند  بودهدولتهادر مناطق محل سكونت خود باعث دردسر و ايجاد مشكل براي 

اين ناحيه فرهنگي گستره سرزميني سكونت قـوم لـر را در بـر               : ناحيه فرهنگي لرستان   -5
هاي مرزي استان همدان و ايـالم بـه همـراه شـمال      گيرد كه عالوه بر استان لرستان بخش     مي

  . دهند  درصد جمعيت كشور را تشكيل مي2شود كه مجموعاً  خوزستان را شامل مي
هـاي كهكيلويـه و بويراحمـد، چهارمحـال و             اين ناحيه كه اسـتان     : ناحيه فرهنگي بختياري   -6

  . گيرد، محل تمركز قوم بختياري است رق خوزستان را در بر ميبختياري، غرب استان فارس و ش
نـشين اسـتان خوزسـتان و         هاي عرب   كه محدوده  ):ها  عرب( ناحيه فرهنگي خوزستان     -7

  . گيرد مجاور مرز عراق را در بر مي
گيرد كه عالوه      اين ناحيه قلمرو فضايي قوم تركمن را در بر مي          : ناحيه فرهنگي تركمن   -8

ان گلستان يعني شهرهاي بندر تركمن، گميشان، مخـدوم قلـي، آق قـال، گنبـد،                بر شمال است  
ها در سه مؤلفه قوميت،       تركمن. گيرد  هايي از خراسان شمالي را نيز در بر مي          مراوه تپه بخش  

  . زبان و مذهب با ساير نقاط كشور متفاوتند
بلوچـستان بـا   هاي شـمالي اسـتان سيـستان و        اين ناحيه بخش   : ناحيه فرهنگي سيستان   -9

   .گيرد هايي از استان خراسان جنوبي را در بر مي مركزيت زابل به همراه قسمت
هايي از گلستان  اين ناحيه كه عالوه بر استان مازندران بخش : ناحيه فرهنگي مازندران-10

هاي جنوب غربي درياي مازندران شروع شده و در امتـداد خـط    گيرد از كرانه    مي  را نيز در بر   
كند و با توجـه       تا اواسط بخش درياي مازندران و نزديك شهر رودسر امتداد پيدا مي           ساحلي  

  .  به توپوگرافي به طرف جنوب گسترش يافته است
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هاي از اسـتان زنجـان و         اين ناحيه عالوه بر استان گيالن بخش       : ناحيه فرهنگي گيالن   -11
   . استشود، گويش گيلكي مشخصه اصلي اين ناحيه قزوين را نيز شامل مي

هاي اسـتان هرمزگـان بـه اسـتثناي جاسـك،       اين ناحيه شهر : ناحيه فرهنگي هرمزگان  -12
گيرد، همچنين    آباد و ميناب را در برمي       پارسيان، بندر چارك و برخي مناطق روستايي حاجي       

   .گيرند هاي منوجان و نودژ در جنوب استان كرمان نيز در اين ناحيه قرار مي شهر
اين ناحيه استان بوشهر، غـرب هرمزگـان و          :بوشهر و فارس جنوبي    ناحيه فرهنگي    -13

  . گيرد هاي جنوبي استان فارس نظير الر و المرد را در برمي شهرستان

  نواحي فرهنگي رسمي ايران: 1 نقشه شماره

كشورها براي اداره بهتر سرزمين ناگزيرنـد آن را          :نواحي فرهنگي كاركردي ايران    -4-2
ترين كشورها    شايد تنها در مورد كوچك    . تر تقسيم كنند    اداري كوچك  - به واحدهاي سياسي  

امكان دارد تا از پايتخت يك كشور، بدون اتخاذ يك يا چند طبقه واسط اداري، به طور كامل 
در اين ميان بسته بـه نـوع        ). 251: 1379موير،(و مستقيم بر سرزمين آن كشور حكومت كرد         

 نــوعي از تقــسيمات كــشوري و دولتهــاي آن  جغرافيــاي- هــاي سياســي حكومــت و ويژگــي
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تقـسيمات  . كننـد   سازماندهي سياسي فضا را انتخاب كرده و بر مبناي آن كـشور را اداره مـي               
يابي سيستم اداري و مديريت سرزمين و مجرايي براي      كشوري در واقع جايگاهي براي شكل     

ر فــراهم رشــد متــوازن ســرزمين و جلــوگيري از رشــد نــامتوازن عرصــه جغرافيــايي كــشو
سابقه تقسيمات كشوري در ايران به قبل از ورود         ). 42: 1384احمدي و احمدي پور،   (كند  مي

دهد اولـين دولـت و       هاي تاريخي نشان مي     كه بررسي   چنان. گردد  اسالم و دوره باستان بر مي     
ــان    ملتــي كــه قلمــرو ســرزميني خــود را از نظــر سياســي ســازماندهي كــرده اســت، ايراني

ش از  . ه1280نخستين قانون تقسيات كشوري ايران در سال        ). 393: 1381يا،  ن  حافظ(اند  بوده
 آبان ماه 16مصوب » قانون تقسيمات كشوري«توان  تصويب مجلس گذشت، با اين وجود مي

تـرين   ش را كامـل .هــ   1316 دي مـاه     19يافته آن مـصوب       ويژه شكل تكامل    ش به .هـ  1316
در واقع اصالحيه اين . ايران تا آن تاريخ دانستقوانين و مقررات شناخته شده و در دسترس     

ريزي شد، اساس كليه تغييـرات   قانون كه بر اساس سيستم ژاكوبني و نيازهاي مليتاريستي پي        
سازماندهي سياسي فضا از ). 76: 1381پور،  ميكري(هاي بعدي تا امروز بوده است و اصالحيه

 كـه تعـداد نـواحي كـاركردي         است چنـان  آن تاريخ تا امروز تغييرات زيادي را به خود ديده           
افزايش يافته اسـت و بـه       ) استان( ناحيه   30به  ) استان( ناحيه   10سه برابر يعني از     ) ها  استان(

رسد اين روند به سوي انطباق بيشتر نواحي و خرده نواحي فرهنگي رسمي با نواحي                 نظر مي 
ستان البرز به مركزيت كرج طوري كه اينك موضوع ا به. فرهنگي كاركردي همچنان ادامه يابد   

  .را مطرح كرده است
رشد سه برابري تعداد نواحي فرهنگي كـاركردي، گـستره جغرافيـايي آنهـا و شـكل ترسـيم                  

  :  آنها عبارتند ازمهمترينمرزهاي آنها معلول عوامل متعددي بوده است كه 
  شرايط جغرافيايي كشور؛ - 
  افزايش جمعيت؛ - 
  اداره بهينه كشور؛ - 
  ساني؛ر خدمات - 
  كنترل انتظامي؛  - 
   امنيتي؛- مالحظات دفاعي - 
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  هاي سياسي؛ نفوذ شخصيت - 
  .سازي ملت - 

  هاي تحقيق  تجزيه و تحليل يافته-5

يابي علل عدم انطباق نواحي فرهنگـي رسـمي و كـاركردي بـرآييم، بايـد                  اگر در صدد ريشه   
چـرا كـه    . يگر باز نـدارد   توجه داشته باشيم كه تمركز به يك عامل ما را از توجه به عوامل د              

 ناحيه فعلي نتيجه آن اسـت محـصول يـك           30بندي كاركردي در ايران كه        قطعاً فرايند ناحيه  
هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اداري و  فرآيند طوالني مدت و دخيل بودن عوامل و شاخص
  : آنها عبارتند ازمهمترينامنيتي در ابعاد محلي و كالن بوده است كه برخي از 

 قطعاً هرچه يك ناحيه جغرافيايي از وسعت بيشتري برخـوردار باشـد             :ظات اداري مالح - 1
تر خواهـد بـود و بـديهي اسـت كـارگزاران دولتـي در فراينـد اداره آن بـا                       اداره آن مشكل  

شوند كه با توجه به موقعيت جغرافيايي ايـن ناحيـه در درون              رو مي   هاي زيادي روبه    چالش
در چنين نواحي براي جلوگيري از      . ا متفاوت خواهد بود   ه  مرزهاي ملي نوع و ميزان چالش     
 امنيتـي نيـاز بـه      - هاي حكـومتي و اداره و كنتـرل انتظـامي           توسعه نامتوازن، كارايي دستگاه   

مسئولين كارآمد و توجه به ظرايف مديريتي است، عاملي كه اگر به آن توجه نشود تبعـات                 
حيه جغرافيايي بسيار زيـاد باشـد يـا    اگر وسعت يك نا. منفي زيادي به دنبال خواهد داشت   

نظام حاكم نيروي كارامد براي اداره چنين مناطقي نداشته باشد براي سهولت اداره آن را به                
كنند و در اين صورت كمتر به يكپـارچكي فرهنگـي آن ناحيـه                تر تقسيم مي    نواحي كوچك 

يگـر مـشهود    عامل مالحظات اداري در تقسيم خراسان بيش از هـر عامـل د            . شود  توجه مي 
مانـدگي آن     كـه كارشناسـان وسـعت بـيش از حـد آن را يكـي از عوامـل عقـب                     بود، چنان 

، وسعت اين استان سبب افزايش بار مسئوليت مديران آن         )15: 1378،  احمديان( دانستند  مي
 برابر بار   9) خراسان بزرگ (به عبارت ديگر، بار مسئوليتي مديران در اين استان          . استان بود 

 توجه آن كـه      نكته قابل ). 44: 1378نيا،    حافظ( ديران كهكيلويه و بويراحمد بود    مسئوليتي م 
پوشي كنيم كه بخـشي از   اگر از برخي مناطق در جنوب و شمال غرب استان خراسان چشم         

آيند، استان خراسان قبل از تقسيم يك ناحيه       ناحيه فرهنگي سيستان و تركمن به حساب مي       
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 مالحظات اداري همچنين عامل مهمي در تقسيم نـواحي          .رفت  فرهنگي رسمي به شمار مي    
  . فرهنگي كردستان، آذربايجان و فارس بوده است

بندي ايران مشهود     توجه به اين عامل هميشه در فرايند ناحيه        : امنيتي -مالحظات دفاعي  - 2
كه ساسانيان در تقسيمات كشوري خود به امـور لـشكري و امنيـت توجـه                  بوده است چنان  

 امنيتـي نقـش     - در دوره معاصر نيز مالحظـات دفـاعي       ) 376: همان(دادند    يزيادي نشان م  
شـود در منـاطقي كـه خطـر      كه مالحظه مـي  بارزي در تقسيمات كشوري داشته است، چنان 

 مذهبي وجود دارد، تالش شده تا با تقسيم آنهـا بـه چنـد ناحيـه     - هاي قومي   واگرايي گروه 
 مذهبي ضمن جلوگيري از واگرايي از       - قوميهاي    كاركردي و همچنين ادغام با ساير گروه      

طريق كنترل آنها، قدرت آنها را تقسيم كنند، امري كه به وضوح در مرزهاي شـمال غربـي،              
تقسيم ناحيه فرهنگي آذربايجان و قرار دادن آن در . غرب و جنوب شرقي قابل رويت است

جزيـه طلـب و پـان     ناحيه كاركردي سبب شده است تا دولت بتواند به راحتي نيروهاي ت         5
طلبانـه برخـي    در ناحيه فرهنگي كردستان نيز به دليل ادعاهاي اسـتقالل      . ترك را كنترل كند   

هاي كرد سعي شده با تقسيم اين ناحيه به چند ناحيه كاركردي و قرار دادن شـهرهاي                   گروه
همچنـين تقـسيم ناحيـه    . نشين در آنها تا حدي نيروهاي واگرا را خنثـي كننـد     ترك و شيعه  

رهنگي بلوچستان و قرار دادن آن در محدوده چهار ناحيه كاركردي خراسـان، سيـستان و                ف
بلوچستان، هرمزگان و كرمان و از سويي ديگر قرار دادن دو گروه قومي بلوچ و سيـستاني                 

هـا در ايـن راسـتا         رغم برخي ضـرورت     هاي متفاوت فرهنگي و عدم تقسيم آن به         با ويژگي 
 ).Crane, Lal and Martini, 2008: 53( قابل تأمل است

گيـري نـواحي كـاركردي در     هاي محلي نيز عامل مهمـي در شـكل        رقابت :رقابت محلي  - 3
گيـرد كـه خـرده     ها زماني شكل جدي و بحراني به خـود مـي            كشور بوده است، اين رقابت    

يكـي از عوامـل تقـسيم       . هاي درون ناحيه داراي وزن ژئوپليتيكي تقريباً برابري باشند          ناحيه
ه فرهنگي رسمي بختياري به دو ناحيه كهكيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختيـاري     ناحي

 . اند هاي سمنان و بوشهر با آن مواجه هاي محلي بوده است، عاملي كه استان عامل رقابت

از آنجايي كـه بيـشتر نـواحي فرهنگـي داراي گـستره              :رساني و توسعه مناطق     خدمات - 4
ن منـاطق   اي  توسعهرساني و     شود فرايند خدمات    ر سبب مي  جغرافيايي وسيعي هستند، اين ام    
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هـاي توپوگرافيـك امكـان ارتبـاط      رو شود همچنين در نواحي كه ويژگـي  با مشكالتي روبه  
كنـد، مقامـات ملـي بـراي رفـع            مد بين واحدهاي يك ناحيه فرهنگـي را محـدود مـي           آكار

از سويي بـه  . بينند نميتر   اي جزء تقسيم ناحيه به واحدهاي كوچك        معضالت ياد شده چاره   
هايي بين نـواحي صـورت        ها در تقسيم بودجه، نابرابري      دليل عدم تناسب فضايي بين استان     

يكي ديگر از علل تقسيم . افتادگي برخي نواحي شده است گيرد كه اين عامل سبب عقب    مي
رساني است امـري كـه در تقـسيم اسـتان      يند خدماتآناحيه فرهنگي بختياري تسريع در فر  

 .شد راسان نيز عاملي كليدي محسوب ميخ

در گذشته بـسياري از دانـشمندان تكثـر          :سازي  تسريع يكپارچگي ملي و فرايند ملت      - 5
كردند اما بر اساس نگـاه تـازه    فرهنگي را مانعي در جهت توسعه و امنيت كشور قلمداد مي   

هـاي   ثبـاتي سياسـي، تـنش       به فرهنگ، اين تصور كه تكثر فرهنگي عـاملي اساسـي در بـي             
ايـن نگـاه    ). 136: 1387افـروغ، ( اجتماعي و پس رفت اقتصادي است، تصوري غلط است        

داند اما  هاي بومي مي مد توسعه و مغاير با ارزشآهاي فرهنگي را محصول الگوي ناكار تنش
اند، يكـي از      هايي كه از نواحي فرهنگي مختلفي تشكيل شده         با اين حال هنوز هم در كشور      

ها حفظ يكپارچگي ملي اسـت بـه همـين دليـل آنهـا سـعي                  حكومتهاي     دغدغه مهمترين
ها و راهكارهايي اين مشكل را بر طرف كنند كه اين امـر بخـش                 كنند با تدوين سياست     مي

با ايـن حـال اگـر نـواحي داراي          . كند  توجهي از توان و هزينه دولت را صرف خود مي           قابل
ز نظـر بيـنش و آگـاهي در سـطح           اي نبوده و همچنين شـهروندان ا        مشتركات قابل مالحظه  

هاي نـواحي بـه مـشتركات نـواحي توجـه       بااليي نباشند كه بتوانند به جاي تأكيد بر تفاوت       
 در مواجهـه بـا تكثـر    دولتهاسياست . كنند، تضميني براي موفقيت اين سياست وجود ندارد 

لـي  هـا را بايـد در شـرايط داخ          نواحي فرهنگي متفاوت و متكثر است كه ريشه اين تفاوت         
كشور، ميزان مشتركات فرهنگي نواحي، بينش سياسي شهروندان، نوع نظام سياسي، سـابقه             

در . همزيستي و زندگي در كنار يكديگر و از همه مهمتر داشتن اهداف واحد جستجو كـرد      
كنند   مشكل آفرين بوده است، آنها سعي ميدولتهاكشورهايي كه تكثر نواحي فرهنگي براي 

هـا، آمـوزش و     رسـانه . سـازي را تـسريع كننـد        يند ملـت  آهاي مختلف فر  با استفاده از ابزار   
هاي نيل به ايـن     هاي قومي از ابزار     پرورش، تغيير بافت جمعيتي، مرزبندي نواحي و آميزش       



  __________________________     1387 پاييز و زمستان سوم،م، شماره چهارفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال      90

روند در ايران نيز با توجه به تكثر نواحي فرهنگـي و مـشكالت مقطعـي            هدف به شمار مي   
 براي دولت مركزي سعي شده بـا اسـتفاده از           هاي فرهنگي   وسيله برخي گروه    ايجاد شده به  

ها است كه در  هاي فرهنگي ايران قرن گروه.  كنند1سازي را تعميق برخي ابزارها فرايند ملت 
در مـواقعي  . اند كنند و ملت ايران را تشكيل داده     درون چارچوب سرزميني ايران زندگي مي     

اند با بزرگ جلـوه دادن   طلبان سعي كرده    كه دولت مركزي ضعيف بوده است برخي فرصت       
هاي فرهنگي كشور در راستاي مقاصد خود ساكنان برخي نـواحي را بـراي                اختالفات گروه 

هـا   ها و تـرك  خصوص در مورد كردها، عرب    اين موارد به  . جدا شدن از كشور تشويق كنند     
 با اقدام بـه تـداخل مرزهـاي         دولتهابه همين سبب در اين مناطق       .  است )با شدت كمتري  (

اند ضـمن كـاهش و خنثـي كـردن نيروهـاي       حي فرهنگي رسمي و كاركردي سعي كرده     نوا
خطـوط تقـسيمات   . هـاي قـومي تـسريع كننـد     واگرا، يكپارچگي ملي را از طريـق آميـزش       

كشوري در غرب و شرق كشور كه قبل از انقالب اسالمي ترسيم شده اسـت و پـس از آن                    
در غرب كـشور سـعي شـده بـا     . يت استنيز بدون تغيير باقي مانده است، گوياي اين واقع 

قرار دادن دو گروه قومي ترك شيعه و كرد سني در درون يك واحد فرهنگي كـاركردي از                  
. طريق آميزش قومي ضمن خنثي كردن نيروهاي واگـرا يكپـارچگي ملـي را تـسريع كننـد                 

هـار  كه قرار دادن شهرهاي كردنشين مهاباد و بوكان در آذربايجان غربي در راسـتاي م                چنان
زيرا ايـن دو شـهر همـواره مـورد          . نيروهاي واگرا در اين دو شهر كليدي قابل تفسير است         

. هاي كردي بوده است كه تشكيل جمهوري مهاباد نـشاني بـر ايـن مدعاسـت                 توجه جنبش 
همچنين قرار دادن نواحي روستايي بيجار با تبار آذري و مذهب شيعه در استان كردستان و         

مذهب پاوه و جوانرود در كنار همتباران شيعه آنها در كرمانشاه تا            قرار دادن شهرهاي سني     
هـاي    از سوي ديگر قرار گـرفتن سيـستاني       . حد زيادي در همين راستا صورت گرفته است       

هاي بلـوچ و سـني    هاي بلوچ در سيستان و بلوچستان و جاسكي        شيعه مذهب در كنار سني    
د زيادي در راستاي تـضعيف واگرايـي        نشين هرمزگان نيز تا ح      مذهب در كنار نواحي شيعه    

                                                           
شود صحيح نيست  ايران كه سابقه ملت بودن آن ادوار تاريخي طوالني را شامل ميسازي قطعأ براي ملت  يند ملتآ واژه تسريع فر - 1

 .كند يكي بودن را تداعي مي هم بودن و رسد كه مفهوم يادآوري ملت بودن، با تر به نظر مي بنابراين واژه تعميق مناسب
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ها صورت گرفته است كه در قرار دادن ناحيه فرهنگي تركمن بين دو واحد فرهنگـي                  بلوچ
 . كاركردي نيز صورت گرفته است

 

  پيامدهاي عدم انطباق نواحي فرهنگي رسمي و كاركردي 

تـأثير   حـت بنـدي كـاركردي ايـران ت    ينـد ناحيـه  آطور كه در مبحث قبل مشاهده شد فر   همان 
مالحظات مختلفي بوده است و در نتيجه اين عوامل نواحي فرهنگي رسمي و كـاركردي بـر                 

اند، امري كه در غالب موارد براي اداره و پيشرفت كـشور و حفـظ تماميـت                   هم منطبق نبوده  
توان موارد بـاال را نتـايج         اي كه مي    گونه  رسد، به   ارضي و يكپارچگي ملي ضروري به نظر مي       

اما با اين حال اين عدم انطباق پيامدهاي منفي نيز در برداشـته             .  عدم تطابق دانست   مثبت اين 
  :دهيم  برخي از آنها را مورد بررسي قرار ميادامهاست كه در 

بـه دليـل عـدم انطبـاق نـواحي فرهنگـي رسـمي و                :غالب شدن يك گروه فرهنگـي      -1
مرزهاي يك ناحيه فرهنگـي  كاركردي در بيشتر موارد، دو يا سه گروه فرهنگي در چارچوب      

. ها وجـود نداشـته اسـت    اند و تناسب جمعيتي مناسبي نيز بين اين گروه  كاركردي قرار گرفته  
شود البته اين بدان معنا نيست كه         ها مي   اين امر سبب تسلط يك گروه فرهنگي بر ساير گروه         

ت، زيرا در ها مسلط شده اس    هر گروه فرهنگي كه داراي جمعيت بيشتري است بر ساير گروه          
برخي نواحي فرهنگي گروه اقليت همواره بر اكثريت مسلط بوده است كه اين امر پيامـدهاي        

ساز  گروه غالب با به انحصار در آوردن قدرت و ثروت، زمينه. دنبال داشته است مختلفي را به  
هـاي آذري بـر كردهـاي شـافعي           غلبه تـرك  . مشكالت مختلفي براي گروه اقليت شده است      

هـاي   هـا بيـشتر موقعيـت     آذربايجان غربي سبب شده تا به استثناي برخـي از دوره        مذهب در 
در اسـتان كردسـتان نيـز همـين         . شغلي دولتي و به تبع آن بودجه استان در اختيار آنان باشد           

در نتيجه اجتماعي از غير بوميان و ساكنان شهرهاي قروه و بيجار            . وضعيت حاكم بوده است   
ش  . ه1376 هرچنـد كـه ايـن وضـعيت از سـال             اند  ر اختيار داشته  بيشتر مناصب دولتي را د    

 درصدي غير بوميان و بوميـان شـيعه         33تاكنون دچار تغييراتي شده است و به همراه كاهش          
). 476: 1383كوهشكاف، (  درصد افزايش يافت 32 به   1/14سهم مديران بومي اهل تسنن از       

ـ  در عرصه مديريت كالن كشور نيز وضع به همين        ، تنهـا  ش .ه 1384ه اسـت و تـا سـال    گون
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). 35: 1385اسـماعيل زاده،  (انـد    درصد كردها در مديريت سياسي كشور حضور داشته       82/1
هـاي    رغم جمعيت كمتـر بـه يمـن نافرمـاني           ها به   همچنين در سيستان و بلوچستان، سيستاني     

ر اختيار دارند ها و اختالف آنها در مؤلفه مذهب با بدنه اصلي كشور قدرت را د       مقطعي بلوچ 
در استان كرمان نيز اكثريت فارس بـر        .  كه بيشتر مناصب دولتي در اختيار آنان است         طوري  به

ـ   توسـعه  دليـل عـدم      مهمتـرين اقليت بلوچ شيعه در جنوب استان مسلط است عاملي كه            ن اي
  . بخش از استان بوده است

روه فرهنگـي، انحـصار   همان طور كه اشاره شد تسلط يك گ :اي   توسعه نامتوازن منطقه   -2
در بيشتر موارد تعلقات و تعـصبات فرهنگـي اجـازه تقـسيم          . دنبال دارد   قدرت و ثروت را به    

برد كه اين عامـل مقـدمات تخـصيص اعتبـارات بـه               عادالنه و متوازن اعتبارات را از بين مي       
هاي خاصي را فراهم كرده و سبب قطبي شدن توسعه و انباشـت سـرمايه در محـدوده                    مكان

در نتيجه برخي از مناطق به سـطح بـااليي از پيـشرفت و      . رد عالقه گروه غالب شده است     مو
نيافته و در مواردي وضعيت       هاي درون ناحيه توسعه     اند در حالي كه ساير بخش       توسعه رسيده 

جنوب استان كرمان بهترين مثال از اين نوع است، جايي كه بـه سـبب      . بسيار نامطلوبي دارند  
ترين مناطق كـشور   مانده روت در دست ساكنان شمالي استان يكي از عقب        انحصار قدرت و ث   

هـاي    رغم محدوديت   هاي شمالي استان به     وجود آورده است، اين در حالي است كه شهر          را به 
در هرمزگان نيز تـشكيل مثلثـي از   . تري برخوردارند    از وضعيت توسعه مطلوب    ،طبيعي بيشتر 

ميان كه تقريباً همه مناصـب دولتـي را در اختيـار دارنـد              بوميان شيعه، بوميان شافعي و غيربو     
مانـدگي شهرسـتان    توجهي به ساكنين حنفي مذهب شرق استان شده است كه عقـب    سبب بي 

همچنين نفـوذ و قـدرت انـدك مـردم          . جاسك و ظهور مناطقي چون بشاگرد نتيجه آن است        
انايي در جذب اعتبـارات     و به تبع آن عدم تو     ) سابق( جنوب خراسان در اداره استان خراسان     

ماندگي اين ناحيه داشت امري كه عاقبت مـسئولين   اي نقش مؤثري در عقب      عمراني و توسعه  
در سيستان و بلوچـستان نيـز شـمال نـواحي          . را وادار به تأسيس استان خراسان جنوبي نمود       

  . استان وضعيتي به مراتب بهتر از نواحي جنوبي آن دارد
 نزاع بر سر سازماندهي، تـصرف و اداره    ): مذهبي –قومي  ( هاي درون فضايي    رقابت -3

ها نقش مهمي  مكان). 30: 1384دادس،( آميز و خشن بوده است  پيچيده، رقابتغالباًسرزمين  
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هاي انساني داشته است، در جايي كه كنترل مكان به دليل فراهم سـاختن                سرنوشت گروه در  
خوردار است، خشونت بـه ابـزار حـساب         اي بر   هاي مناسب از اهميت ويژه      امنيت و موقعيت  

كه قرار گرفتن اكثريت افـراد        چنان). 19: 1379،  موير(شود    شده مهندسي اجتماعي تبديل مي    
يك گروه قومي در يك واحد سياسي داخلي، رضايت و آرامش را به دنبـال خواهـد داشـت              

اراي يك كانون   قرار دادن يك يا چند گروه قومي، در محدوده يك ناحيه سياسي كه طبيعتاً د              
هاي نارضايتي و  شود و زمينه خواهد بود به ايجاد تنش و رقابت بين اعضاي دو قوم منجر مي

هاي انـساني بـا       قرار گرفتن گروه  ). 41: 1384پور،  احمدي و احمدي  (كند    ناامني را فراهم مي   
يژه هاي متفاوتي دارند در يك فضاي جغرافيايي بـو          هاي متمايز كه خواسته     فرهنگ و ويژگي  

زماني كه فضاي مورد منازعه براي هر دو گروه داراي بار احساسي خاصي باشد به نوعي كه                 
ها به    تأثير قرار دهد، سبب تبديل رقابت       حس همساني سرزميني رفتار اجتماعي آنان را تحت       

هاي درون فضايي كمـابيش در بيـشتر نـواحي كـشور      رقابت. شود منازعات درون فضايي مي  
ين مسأله در برخي نواحي از شـدت بيـشتري برخـوردار اسـت و آن زمـاني       وجود دارد اما ا   

باشند رقابتي پنهان يا آشكار       است كه بين دو گروه قومي كه در مؤلفه مذهب نيز متفاوت مي            
هاي درون فضايي در بيشتر   اگرچه رقابت . بر سر اداره و كنترل سرزمين وجود خواهد داشت        

. ع رقابت بيشتر در نواحي مرزي كشور پديدار شده اسـت          نواحي ايران وجود دارد اما اين نو      
 و كردستان نمونه بارزي از اين نوع اسـت          1ها و كردها در آذربايجان غربي       رقابت بين آذري  
ها در سيستان و  ها و بلوچ سيستاني هاي خوزستان و غير بوميان عمدتاً لر و رقابت بين عرب

ها ضمن آن كه بخش مهمي        اين رقابت . ا دانست توان دليلي بر اين مدع       را نيز مي   2بلوچستان
اي را    افتادگي و توسعه نامتوازن ناحيـه       دهد، عقب   از وقت و انرژي سياسي طرفين را هدر مي        

كنــد، ســرمايه و  در مــواردي كــه يــك گــروه تــسلط نــسبي پيــدا مــي . نيــز بــه دنبــال دارد
  . كند هاي دولتي را به سمت و سوي خاصي هدايت مي گيري تصميم

طور كه بيان شد به داليل مختلف در بيشتر موارد يك گـروه               همان :كشي فرهنگي   نخبه -4

                                                           
 .هاست  در اوايل انقالب اسالمي يكي از بهترين مثالهاي نقده  اين رقابت گاهي در گذشته به منازعات خونين تبديل شده است، درگيري- 1
 برخي از كارشناسان بسياري از حوادث تروريستي نظير اعمال گروهك تروريستي جنداهللا عليه مسئولين دولتي و شهروندان شعيه را با -2

  .دانند اين موضوع مرتبط مي
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فرهنگي از قدرت و نفوذي بيش از سايرين در يك ناحيه فرهنگي كاركردي برخوردار است               
هاي شغلي  و به دليل غلبه تعلقات و تعصبات فرهنگي در موارد بسياري از قرار دادن فرصت            

رغـم   شـود نخبگـان بـه    اين عامل سبب مـي  . كند   فرهنگي امتناع مي   هاي  در اختيار ساير گروه   
ايـن  . شايستگي صرفاً به دليل تعلق به فرهنگي خاص نتوانند در ساختار جامعه جذب شوند             

كشي فرهنگي ياد كرد در بيشتر نواحي كـشور وجـود             توان از آن به عنوان نخبه       پديده كه مي  
هاي سيستم اداري كشور دانست   ضعف مهمترينز  به طوري كه شايد بتوان آن را يكي ا        . دارد

ايـن پديـده بـه     . پـذيرد   كه اثرات مستقيمي از سازماندهي نامناسب فضاي سياسي كشور مـي          
هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، كردستان، كرمانشاه، آذربايجان غربي و      وضوح در استان  

ي از جملـه مهـاجرت      بـار   با شدت كمتر در خوزستان قابل مشاهده اسـت كـه اثـرات زيـان              
  .نخبگان از ناحيه و فرار مغزها از كشور را در پي دارد

   
  علل و نتايج عدم انطباق نواحي فرهنگي رسمي و كاركردي در ايران: 1 جدول شماره

  



 95...     سازماندهي سياسي فضا و نواحي فرهنگي و     _________________________________

هاي شـهروندانش را       زماني كه نظام سياسي حاكم نتواند خواسته       : كاهش مقبوليت نظام   -5
ويژه اگر شهروندان دريابند كه عامـل خـارجي            يافت، به  برآورده كند مقبوليت عامي نخواهد    

در اين . هاي آنها از دولت مركزي، دخيل نيست نيز در راستاي عدم توجه به نيازها و خواسته 
طـور    صورت آنها ريشه بسياري از مشكالت روزمره خود را در داخـل كـشور دانـسته و بـه                  

 سـبب نارضـايتي آنـان از نظـام        دهند كـه ايـن عامـل        اخص به نظام سياسي حاكم نسبت مي      
در نتيجــه، كــاهش مقبوليــت و در مــواردي عــدم . سياســي و دســتگاه حاكمــه خواهــد شــد
اي نامتوازن و     در چنين شرايطي توسعه ناحيه     .شود  مشروعيت نظام سياسي حاكم را سبب مي      

ماندگي برخي نواحي فرهنگـي بـه همـراه عـدم مـشاركت نخبگـان فرهنگـي در بدنـه                    عقب
داري كشور موجبات نارضايتي آنان از نظام شده كه اگر مشاركت سياسي از جمله              ا - سياسي

ها در نظر بگيريم، ميزان مـشاركت در برخـي      عنوان يكي از معيار     مشاركت در انتخابات را به    
  . دار است نواحي فرهنگي معني

  گيري  نتيجه-6

را به واحدهاي كاركردي هاي سياسي حاكم بر كشورها براي اداره بهتر سرزمين خود آن      نظام
بندي ضـمن   اين تقسيم. كنند تري تقسيم و برخي اختيارات خود را به آنها تفويض مي       كوچك

هـاي شـهروندان      شود بـسياري از نيازهـا و خواسـته          آن كه باعث سهولت در اداره كشور مي       
نند، ك هاي مختلفي تعلق دارند و در نواحي فرهنگي مختلفي زندگي مي كشور را كه به فرهنگ

توانـد    كنـد كـه ايـن امـر مـي           پوشش داده و ميزان مشاركت آنها در اداره كشور را بيشتر مـي            
. دنبال داشته باشـد  حداكثر استفاده از توان و نيروي انساني براي پيشرفت و تعالي كشور را به    

بندي و ميزان اختيارات محول شده به آنهـا در سـطح              البته هيچ اتفاق نظري درباره نوع ناحيه      
كشورهاي دنيا وجود ندارد و كشورهاي مختلف با توجه به شرايط سياسي داخلـي، وسـعت                

بندي را انتخاب كرده و بـر مبنـاي     كشور، نواحي فرهنگي و تهديدات خارجي نوعي از ناحيه        
آن برخي اختيارات را به نواحي محول كرده و ميـزان مـشاركت سـاكنان نـواحي را در اداره                    

بندي، الزامي به تطابق نـواحي فرهنگـي      نند كه در اين نوع ناحيه     ك  ناحيه و كشور مشخص مي    
هـاي    در ايران نيز گرچه با توجه بـه تعلـق ملـت بـه گـروه               . رسمي و كاركردي وجود ندارد    
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. فرهنگي مختلف شاهد تكثر نواحي فرهنگي هستيم اما نواحي كـاركردي بـسيار متكثرترنـد              
هـاي     كه اين عدم انطباق ضمن آن كه ريشه        جداي از آن بر نواحي فرهنگي نيز منطبق نيستند        

هـاي ايـن پـژوهش نـشان      يافتـه . مختلفي دارد، پيامدهاي مختلفي نيز برجاي گذاشـته اسـت        
. دهد كه علل اين عدم انطباق بيش از هر عامل ديگر مالحظات اداري و امنيتي بوده است                  مي

داره بهتر سـرزمين و  همچنين اين عدم انطباق تبعات مثبتي چون وحدت و يكپارچگي ملي، ا         
هـاي درون     اي و رقابـت     رساني و تبعات منفي چون توسـعه نـامتوازن منطقـه            تسهيل خدمات 

اين بررسي نشان داده اسـت كـه عـدم       . فضايي انحصار قدرت و ثروت را در پي داشته است         
انطباق در نواحي فارس مركزي، خراسان، بختياري و تاحدي آذربايجان ناشـي از مالحظـات          

ويژه شرق و غرب كشور بيشتر عامـل امنيتـي دخيـل            وده است اما در مناطق مرزي به      اداري ب 
كه عدم انطباق نـواحي فرهنگـي كردسـتان، كرمانـشاه، خوزسـتان، لرسـتان،             چنان. بوده است 

هرمزگان، بلوچستان، سيستان، آذربايجان و تركمن صحرا بيش از هـر عـاملي از مالحظـات                
 عامل نيز به خاطر ترس از حركات واگرايانه و كنترل نيروهاي       اين. امنيتي تأثير پذيرفته است   

تـوان جلـوگيري از حركـات     كه يكي از نقاط قوت ايـن عـدم تطـابق را مـي       واگراست، چنان 
هاي قومي تا حـدود زيـادي وحـدت ملـي را              واگرايانه دانست كه ضمن آن از طريق آميزش       

هـاي فرهنگـي    دست برخي گروهاگرچه از سوي ديگر انحصار قدرت در  . تقويت كرده است  
هـاي    اي، هدر رفتن استعدادهاي انساني برخي نـواحي و رقابـت            سبب توسعه نامتوازن ناحيه   

هاي زيادي براي كـشور دارد، امـا نكتـه در خـور توجـه آن       درون فضايي شده است كه زيان  
قبال از  است كه با توجه به پيامدهاي منفي ياد شده از يك سو و ثبات اوضاع داخلي و عدم ا                  

نظـر در سـازماندهي    هاي واگرا و در نتيجه اضمحالل و منزوي شدن بيشتر آنها تجديـد          گروه
زيـرا  . بندي مجدد در بيشتر نقـاط كـشور امـري ضـروري خواهـد بـود                 سياسي فضا و ناحيه   

بندي كاركردي فعلي باعث انحصار و در اختيار گرفتن قدرت توسط يك گروه فرهنگي  ناحيه
سـاز    آميز منجـر شـده اسـت ايـن رونـد زمينـه              هاي منازعه    نابرابر و رقابت   شده كه به توسعه   

هـا در منـاطق زيـر وجـود دارد كـه        ايـن رقابـت  مهمترين .تري خواهد بود هاي بزرگ   چالش
  : عبارتند از

  ها و كردها در آذربايجان غربي؛  رقابت آذري - 
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 ها در خوزستان؛ ها، لرها و بختياري رقابت عرب - 

 ها در سيستان و بلوچستان؛  ها و بلوچ انيرقابت سيست - 

هـاي خـود و همچنـين     رقابت ساكنان جنوب استان كرمان و شرق هرمزگان با هم اسـتاني      - 
 .هاي خود ها با هم استاني رقابت تركمن

با توجه به گستردگي برخي نواحي فرهنگي نظير آذربايجان و فارس بديهي است كه اداره 
بنابراين الزم است نواحي فرهنگـي را بـه         .  بسيار دشوار است   آنها تحت يك ناحيه كاركردي    

هاي فرهنگـي متفـاوت تاحـد     تر تقسيم كرده ولي از قرار دادن گروه    نواحي كاركردي كوچك  
تر   هاي درون فضايي سبب تقسيم عادالنه       اين عامل جداي از كاهش رقابت     . امكان پرهيز شود  

  . شود بودجه نيز مي
تقـسيم نـواحي    . اد واحدهاي فرهنگي بزرگ نيز اجتنـاب شـود        از سوي ديگر بايد از ايج     

حـل بـراي جلـوگيري از تبعـات منفـي             تر بهتـرين راه     فرهنگي به واحدهاي فرهنگي كوچك    
تقسيمات كشوري است زيرا جداي از واگذاري برخي اختيارات و تقسيم عادالنـه ثـروت در        

 با توجـه بـه بـسياري از مـسائل و            .تر است   درون آنها كنترل انتظامي و امنيتي آنها نيز راحت        
هاي آينده نيز وجود دارد هرگونه تغييـر در خطـوط             هاي موجود كه احتماالً تا دهه       حساسيت

غرب احتماالً تبعـات منفـي زيـادي را در پـي خواهـد داشـت و             تقسيمات كشوري در شمال   
نواحي جـدا از  اما در ساير  . شود از تغيير مرزها در اين نواحي جداً خودداري شود           توصيه مي 

بندي كاركردي، خطوط تقسيمات كشوري وجود دارد و ضرورت آن نيز  امكان تغيير در ناحيه
به شدت در فارس مركزي، بلوچستان، سيستان، هرمزگان، بوشهر و فارس جنـوبي احـساس               

گستردگي واحدهاي كاركردي كرمان، فارس و اصـفهان همچنـين توسـعه نـامتوازن      . شود  مي
 نواحي كه نتيجه گستردگي حوزه مديريتي و در برخي موارد انحصار قدرت             اي در اين    منطقه

مورد  هاي بي از سويي حساسيت. سازد است، ضرورت تقسيم و باز ترسيم مرزها را نمايان مي   
هاي محيطي و انساني ايـن نـواحي    نشين نيز باعث عدم استفاده از توان     نسبت به نواحي بلوچ   

واگرايانه مقطعـي بـوده و در حـال حاضـر تقريبـاً وجـود          در اين نواحي حركات     . شده است 
بسياري از مباحث و مسائل مطرح شده اين ناحيه، ريشه در وضـعيت بـد اقتـصادي و            . ندارد

 امنيتـي   - سوء مديريت سياسي دارد و مسائل جاري در اين نواحي بيـشتر از آن كـه سياسـي                 
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و شرور كه از اقتصاد غيرقانوني بدين معنا كه وجود برخي افراد سركش . باشد، انتظامي است  
تر است كه ناشي از عدم كنترل كـافي بـر سـرزمين بـوده و ارتبـاط             دار  كنند، مسأله   ارتزاق مي 

كه اين امر نيز ناشي از گستردگي اين ناحيـه بـوده و سـوء               . چنداني با واگرايي سياسي ندارد    
 با تقسيم اين ناحيه به      استفاده كشورهاي غربي از اين موضوع امري عادي و بديهي است، اما           

شـود،   تر ضمن آن كه امكان كنترل انتظامي و حتي سياسـي آن بيـشتر مـي                 چند ناحيه كوچك  
. كاهد اي شديد اين مناطق مي   كند و از عدم تعادل ناحيه       ن مناطق را تسريع مي    اي  توسعهيند  آفر

با نظام سياسي ها در سطوح مديريتي هماهنگي آنها را  همچنين با امكان مشاركت بيشتر بلوچ 
بوشهر و فـارس جنـوبي نيـز كـه يـك ناحيـه              . شود  بيشتر كرده و رضايت آنها نيز فراهم مي       

تحقق اين امـر جـداي از كـاهش         . فرهنگي است امكان تبديل به يك ناحيه كاركردي را دارد         
هـاي سـاحلي بـراي بخـش          وسعت استان فارس و تبعات منفي آن امكان استفاده از قابليـت           

بال اسـتفاده مانـدن سـواحل كـشور نيـز            كند و از      وندان كشور را نيز فراهم مي     زيادي از شهر  
پذير است چرا كه با  امري كه در جنوب كرمان و شرق هرمزگان نيز امكان. شود جلوگيري مي

تشكيل يك ناحيه كاركردي متشكل از شـهرهاي جنـوب كرمـان و شـرق هرمزگـان ضـمن                    
تخصيص اعتبـار بـه آن فراينـد توسـعه ناحيـه تـسريع       مشاركت بيشتر آنها در اداره ناحيه، با  

مانـدگي بيـشتر منـاطقي چـون          يابد و از عقـب      هاي اقتصادي نيز كاهش مي      شود و شكاف    مي
جداي از آن با خارج كردن نواحي جنوب كرمـان از  . شود بشاگرد و كهنوج هم جلوگيري مي    

در  .گيـرد   تري صـورت مـي    انزواي جغرافيايي از سواحل شرق استان هرمزگان نيز استفاده به         
اند، بديهي است در اين       هاي فرهنگي جديدي را خلق كرده       مواردي مرزهاي كاركردي هويت   
  . شود موارد نياز به تغيير احساس نمي

  ها   پيشنهاد-7

با توجه به مسائلي كه بيان شد الزم است مسئولين براي استفاده بهتر از تنوع فرهنگي، توسعه 
توانند موارد زير     هاي انساني مي    نقاط كشور و حداكثر استفاده از توان      و پيشرفت متوازن همه     

  :نظر قرار دهند را مد
  سازماندهي مجدد فضاي سياسي با نگرشي سيستمي؛  - 
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 هاي قومي در درون يك واحد كاركردي؛ جلوگيري از قرار دادن گروه - 

 تقسيم نواحي فرهنگي به نواحي كاركردي كوچك و متجانس؛ - 

 بر تقسيم عادالنه قدرت؛ نظارت  - 

 نظارت بر استخدام كارگزاران دولتي؛ - 

 هاي فرهنگي خاص؛  عدم حمايت ويژه از گروه - 

 عدم انتصاب مديران متعصب در رأس واحدهاي كاركردي؛  - 

 هاي فرهنگي از طريق مديريت توزيع منابع؛ كاهش اختالفات ميان گروه - 

 مال غرب؛ بندي كاركردي در ش عدم تغيير در ناحيه - 

ريزي براي تغيير هرچه زودتر در نواحي مركزي، سيستان و بلوچـستان، هرمزگـان و     برنامه - 
 بوشهر و فارس جنوبي؛

  .نظارت و اهتمام بر عدالت جغرافيايي در پهنه سرزمين - 
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