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چكيده
كه مهمترين ابزار جهت نشان شودميو كليدي در جغرافياي سياسي محسوبقوميت يكي از مباحث اساسي

در اين بين محققان و مراكز مطالعاتي زيادي در داخل و خارج كشور به . دادن پراكنش فضايي آن، نقشه است

هدف از اين تحقيق كه بر اساس روش . اندهاي ايران پرداختههايي از موقعيت فضايي قوميتترسيم نقشه

نتايج تحقيق نشان . ي قوميت در ايران استهانقشهتحليلي نگارش يافته است، بررسي انتقادي -وصيفيت

و در نتيجه نبود ها هاي صورت گرفته كشور به بحث قوميتسرشماريبه دليل عدم توجه ، بههانقشهدهد اين مي

خوبي نشان دهند چرا كه اكثر اند توزيع فضايي قوميت را در ايران بهآمارهاي دقيق قوميتي نتوانسته

. اندصورت مركز و پيرامون نشان دادهه، كشور را از اين لحاظ ب)كنندگان داخليبويژه ترسيم(كنندگان ترسيم

هاي آن به حاشيه كشور كشيده شده و زبانهها را شامل گشته و بازوها مركزي كه قسمت اعظم فضاي نقشه

تر نشان دادن و گستردهها وام، به تصوير نكشيدن تنوع واقعي قوميتترسيم نادرست پراكنش فضايي اق. است

. هاستاز جمله مهمترين نقايص اين نقشهها بيش از حد موقعيت و فضاي بعضي از اقوام نسبت به ساير قوميت

و به شودميهاي زيادي براي اقوام كشوراين نحوه كارتوگرافي قوميتي خود عاملي است كه موجب حساسيت

تواند عنوان يك ابزار مهم براي نماد نگاري ملي، خود مينقشه بهكهدر حالي. انجامدنيتي شدن مسئله اقوام ميام

.در تبديل كردن تهديدات مسئله اقوام به فرصت، نقش بسيار مهمي را ايفاء كند

.ننقشه، ايرا،كارتوگرافي قوميت،قوميت:كليديهايهواژ

:dheidar@ut.ac.irE-mailدار مكاتباتنويسنده عهده∗
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مقدمه-1

به عقيده روالن برتون . استها و كليدي در جغرافياي سياسي، مبحث قوميتاز مباحث اساسي

اگر جغرافياي سياسي موجوديت و نقش اقوام را در رده نخست قرار ندهد، چيزي جز 

چارچوبي خالي و تابلويي بدون تصوير نخواهد بود زيرا اقوام، مردمان و ملتها بازيگران حقيقي 

در اين بين . (Breton, 2001: 99)هستندها ن به حكومتدهندگاتاريخ، آفريدگان و جان

يابي آنها در سطح كره زمين و شكل دادن به ، موقعيتهاقوميتكارتوگرافي در شناخت 

معنايبهكارتوگرافي كه در معناي وسيع . كندميبديلي ايفاء جغرافياي متصور افراد نقش بي

، ستون باشدميفضايي به شكل نقشه رساني اطالعاتنمايش و ثبت تقسيمات فضا و پيام

رود و همواره در كانون علم جغرافيا قرار شمار ميمركزي همه اشكال دانش جغرافيايي به

تأثيري ترسيم شده بر جغرافياي ذهني ما بسيار هانقشه. (Blacksell, 2010: 45)داشته است

هاي پذيريم؛ چرا كه از ويژگيميوسيله آن را ناخودآگاهههاي ارائه شده بدارند و ما اغلب ايده

كشور ما، ايران، . عينيت يك آرمان دست نيافتني استكهدر حاليمهم نقشه، عيني بودن است 

كه در طول تاريخ با هم به زندگي در اين فضاي جغرافيايي گيرد اقوام زيادي را در بر مي

فضايي آنها وجود ندارد؛ به و چگونگي توزيع هاقوميت؛ اما آمار رسمي در مورد اندپرداخته

در ايران ترسيم شده است كه ها ي مختلفي در مورد پراكنش فضايي قوميتهانقشههمين دليل 

اي كه در گونهاند؛ بهو فضاي آنها را در ايران نشان دادهها هر كدام از آنها به شكلي قوميت

تأثيربر تصوير ذهني ما ها نقشهاينكهنظر به . توان يافتايران دو نقشه مشابه از اقوام را نمي

ي هانقشهاين تحقيق به بررسي ، در دهندنوبه خود به رفتار ما شكل ميبهزيادي دارند، و 

. قوميت در ايران با ديدي انتقادي پرداخته شده است

روش تحقيق-2

باشد و هدف از انجام آن كالبد شكافي تحليلي مي-روش تحقيق اين پژوهش توصيفي

هاي مورد نياز براي انجام پژوهش بر داده. ي قوميت ايران از ديدگاه انتقادي استاهنقشه

همچنين برخي از اطالعات مورد نياز، . اي و اينترنتي گردآوري شده استاساس منابع كتابخانه
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هاي كشوراستاندر برخي از دكترا كارشناسي ارشد و دانشجويان از طريق مصاحبه با 

. آوري شده استجمع

مباني نظري-3

قوميت - 1-3

ي گذشته به يك موضوع عمده در علوم اجتماعي و سياسي تبديل شده هاقوميت طي دهه

در يونان : نويسدمياليزابت تونكين در خصوص تحول واژه قوميت . )Green, 2006: 2(است

-يا دولتبود كه در زمره واحدهاي سياسي ملت اي هقوم و جامعه قبيلمعنايبهباستان قوميت 

در قرن . ي مردم غيرخودي بودها، بلكه معناي آن در برگيرنده، تودهگرفتنميملت قرار 

ي مسيحي و هاامپراطوري عثماني و با اتكاء به واژه ملت، گروهتأثيرپانزدهم ميالدي تحت 

خود يك درك مثابهبهناميدند و رفته رفته با ظهور ناسيوناليسم، اين واژه 1قومكليمي خود را

معرف انگاشته شد و از يك گروه غيرخودي مذهبي تغيير معنا داد و در قرن نوزدهم اين واژه 

ي مشترك متمايز از ديگران به هادر زبان انگليسي براي نشان دادن گروهي از مردم با ويژگي

ي فرهنگي مانند هاويژگيجاي مشتركات مذهبي و نژادي براي اشاره به كار رفت و سپس به

به باور بسياري از نويسندگان تعريف قوميت . (Torabi, 2009: 118)كار رفتو آيين بهزبان 

اي در ي سر در گم كنندههاباشد چرا كه دانشمندان رويكردشناخت يك ميدان مين ميمثابهبه

، كه كنندمينويسندگاني مانند استوارت هال، باليبار و والرشتاين ادعا . انددادهمورد آن ارائه 

پذير اجتماعي مشاهده كرد، كه هيچ يك ساخت پالستيكي و انعطافعنوانبهميت را بايد قو

ي خاص كساني كه هاويژگي اساسي و مخرج مشتركي ندارد و استخراج معاني آن به موقعيت

ي مختلفي از قوميت هاتعاريف و برداشت. (Green, 2006:4)كنند، بستگي دارد آن بيان مي

. انداز دانشمندان و محققان از ديدگاهي به تعريف اين واژه پرد اختهشده است و هر كدام 

قوميت را اگر نوعي احساس مشترك درباره تعلق به يك گروه اجتماعي مجزا از بقيه در نظر 

 Seyed(يابدميبگيريم، بايد آن را هويتي جمعي بدانيم كه در تعريف اعضاء از خود بازتاب

1- Ethnos
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Emami, 2006: 154.(يي از اصل و نسب هامي، يك جمعيت انساني با اسطورهگروه قو

مشترك، خاطرات تاريخي واحد، يك يا چند عنصر فرهنگي و ارتباط با ميهن يا سرزمين 

كوپر ).Chandra, 2003: 6(1باشندميشوند كه داراي حس همبستگيميمشترك ناميده

بر نوعي عضويت و تعلق استوار داند كه ميسازماندهي اجتماعية ترين مقولقوميت را بنيادي

ي تاريخي، فرهنگ، مذهب و زبان مشترك هااست و بر مبناي احساس برخورداري از ريشه

قوميت . لين قوميت چگونگي تعلق به يك گروه قومي استنظر مكبه. بنياد نهاده شده است

 :Hassan Poor, 2003(ي مشترك استهاي تاريخي و سنتهاشامل آگاهي نسبت به ريشه

وبر گروه قومي را گروهي دانسته كه اعضايش نسبت به پيشينه تاريخي، فرم فيزيكي، ). 25-27

 :Hafeznia & others(دآداب و رسوم، خاطرات مشترك، باور مشترك يا يكسان داشته باشن

بورگاتا بر خالف اختالف نظرهايي كه بين انديشمندان در تعريف مفهوم نظربه). 9 :2005

دهنده قوميت شامل ي نشانهاو شاخصها دارد، اما آنان راجع به ويژگيقوميت وجود

جغرافيايي واحد، زبان، مذهب، آداب و رسوم، فولكلور، برخورداري اعضاي گروه از ريشه

موسيقي، الگوهاي سكونت مشترك، برخورداري از مالحظات سياسي مشابه بويژه در رابطه با 

اري از نوعي احساس تمايز و متفاوت بودن از ديگران سرزمين و نهادهاي سياسي و برخورد

با اين وجود بدوي گرايان، ابزارگرايان و ساختارگرايان، سه . (Ibid: 25-27)توافق دارند

بدوي گرايان، هويت قومي را متأثر از . ديدگاه مرتبط با قوم، قوميت و هويت قومي دارند

ابزار گرايان، آن را وسيله بر.دانندميتعلقات اوليه انسان به يك گروه و يا فرهنگ خاص

كنند؛ و ميبرداريمنافع خود آن را ساخته و از آن بهرهتأمينشمارند كه رهبران در جهت مي

ي هاوسيله ساختاركنند كه در فرايند زماني بهميپذير قلمدادساختارگرايان، قوميت را امري تحول

).Maghsoudi, 2001: 21(يابدميرسياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي استمرا

نقشه و ديدگاه انتقادي- 2-3

و ساير مصنوعات وابسته به كارتوگرافي بخش مهمي از ميراث فرهنگي ما هستند كه ها نقشه

به نقل از آنتوني اسميت-1
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ي معاصر و عالئق ژئوپليتيكي خاص در هر هاآيينه وضعيت تاريخي دانش جغرافيا، ايدئولوژي

& Jenny)باشند اي از زمان ميبرهه Hurni, 2011: 402) .اي پذيرفته شده طور گستردههب

بخش اصلي تكنولوژي، روش شناسي و زبان جغرافيدانان را تشكيل ها است كه نقشه

يك ابزار اصلي جغرافيا جهت شناخت درنظر عنوانبهو (Perkins, 2003: 341)دهندمي

مردم جغرافيا بدون نقشه براي بسياري ازبنابراين .)Cosgrove, 2005: 27(شوندگرفته مي

شكلي از گفتمان هستند كه ها نقشه. (Maps and power, 2011: 236)تصور است غيرقابل

ستون مركزي «كه كارتوگرافي كندميهاروي بيان .كنندميدانش جغرافيايي را توليد و تكثير

 :Culcasia, 2006(»طور كامل كشف نشده استهمه اشكال دانش جغرافيايي است كه به

681 - ر جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك بر ويژه دي مهم جغرافيايي بهابسياري از نظريه). 688

ي جغرافيايي و نوع خاصي از سيستم تصوير كه قابليت توجيه آن نظريه را هانقشهمبناي 

,Mirheydar)اند، ارائه شده استداشته در سنت قدرت ها نقشهبدين ترتيب . (310 :2010

ي سياسي كه در بردارنده جغرافياي نظامي با ژئواستراتژي و ژئوپليتيك است، نه تنها جغرافيا

 Herb(تر شده استي جديد برجستههاحياتي باقيمانده است، بلكه حتي با ظهور تكنولوژي

& Others, 2009: 232( ي هافرضها روابط فضايي نشان داده شده بر روي نقشهچرا كه ؛

شكل نقشه نتايج تحقيقات جغرافيايي مشخصاً بهكهدر حاليآورند، ميوجودجغرافيايي را به

ي سنتي از نقشه و كارتوگرافي در هابنديدر كل بايد گفت كه فرمول. شوندارائه داده مي

كشي گسترش يافته است و اند، چرا كه مفهوم نقشه و نقشهتغيير يافتهشدتبهي اخير هادهه

اند و ي كارتوگرافي در معرض بررسي منتقدانه قرار گرفتههاماييادعاهاي سنتي در مورد بازن

. كشي در جغرافيا و فراتر از آن تغيير شكل يافته استكاربرد و اهميت نقشه

يك رسانه انتقال دهنده پيام به تناسب مقاصد و اهداف و عنوانبهدر ديدگاه انتقادي نقشه 

از اين ديدگاه نقشه . خنثي نيستاي هپديددهندگان آن بوده و نگار و سفارشنيات نقشه

را روي سطح زمين به ها فضائي پديده-گزينشي با اهداف ويژه، پراكندگي مكانيصورتبه

دهد هميشه نمايش وضعيت واقعي در واقع آنچه كه نقشه نمايش مي. آوردمينمايش در

با روابط قدرت كه نيست، و با هر نمايش، شكاف بين واقعيت و آنچه كه نمايش داده شده



_________________________1392پاييزوم، سفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال نهم، شماره 6

ي با ناپذيراجتنابطوربهها بنابراين نقشه. شودمي، پرشودميدرون ساختار اجتماعي مصرف

ند، در روابط قدرت گرفتار دهدهند و همچنين آنچه كه نمايش نميآن چه كه نمايش مي

:Batuman, 2010(دشونمي از گناهي خود را ها امروزه بينقشهطبق اين ديدگاه ). 222

اين است بيانگر ، چه عمدي و چه سهوياز عينيتها سازي كارتوگرافمخفي. انددادهدست 

از طريق استفاده از رنگ، تحريف اندازه، ها نقشه. ي اجتماعي هستندهاساختها كه همه نقشه

، خودبرداري، براي بينندهي فراگير در نقشههاي ثابت و ديگر شيوههاتحديد حدود فضا، جهت

:Fotiadis, 2009(دآورنميها فراهمري از جهان، كشورها و ديگر سرزمينتصو كه ؛ )6

. هميشه واقعي نيست

نقشه؛ هويت و وحدت ملي- 3-3

قدرتمند از وحدت ملي و يك محصول فرهنگي در اي هبا ظهور دولتهاي ملي، نقشه به نشان

از طريق استفاده از ها نقشه. (Batuman, 2010: 222)تحقق گفتمان ملي تبديل شده است

توانند به مي...ي تصويري، نمادهاي چشمگير و ها، شكلهاي تصوير، عالئم، رنگهاسيستم

عناصر زيادي هرچند. (Culcasia, 2006: 685-688)ي احساسي كمك كنندهاايجاد واكنش

ك از شوند؛ اما تصاوير كارتوگرافيگيري خود و ديگران از نظر هويت ملي ميمنجر به شكل

اند، يك عنصر قدرتمند در قرار داده شدهايمنطقهي جهاني يا هانقشهيك كشور كه در متن 

:Fotiadis, 2009(ساخت اين هويت است ي ملي به ايجاد و حفظ يك هويت هانقشه).6

، و »ما«وسيله نمايش گرافيكي شكل سرزمين كشور كه در داخل تمام خطوط آن همه هملي، ب

ي هانقشهاز طريق عمدتاًكنند و ، كمك ميشودميتصور» آنها« ط آن همه در خارج از خطو

سرزمين ملي در شكل كارتوگرافيكي يك تصوير . شودميملي است كه سرزمين شناخته

آورد، كه شهروندان آن يك واحد همگن و يكپارچه فراهم ميعنوانبهقدرتمندي از كشور 

:Ibid(توانند شناسايي شوندمي 20-24.(

ي آن هاخطوط و رنگ«كنند كهبرخي نويسندگان نقشه را به اشعار حماسي تشبيه مي

طور كه اشعار ؛ زيرا همان)Zeigler, 2002:684(»دهدتحقق روياهاي بزرگ را نشان مي
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گيري فرهنگ و هويت كمك شوند و به شكلحماسي باعث همبستگي هر چه بيشتر مردم مي

يك گفتمان سياسي عنوانبهگرايي ملي. د چنين نقشي را ايفا كنندتوانننيز ميها كنند نقشهمي

اي كه مدرك و شاهدي به نقشهنيازمند يك ارتباط اساسي با يك سرزمين ويژه است كه دائماً

اجتماعات تصور شده عنوانبهها عبارت ديگر ملتبه.، اشاره داردشودمياز وجود ملت مربوطه

عالوه بر اين در درون گفتمان . ات وجودشان اشاره دارندبه شكل قلمرو آنها براي اثب

پشتيباني از حافظه تاريخي و عنوانبهناسيوناليسم، ميهن هميشه يك سرزمين تاريخي است كه 

يك ابزار عنوانبهبنابراين نقشه . كندميوجود ابدي ملت خدمت تأييداتحاد مردم با يكديگر و 

ن خود در درون يك تصوير جذاب پديدارماهر براي ارتباط بصري ملت با ميه

تواند تاريخ يك ملت را حفظ كند و وحدت ميو؛(Batuman, 2010: 220-223)شودمي

. ببخشد

نقشه قومي- 4-3

ي قوميت از جمله مذهب، زبان، مليت، تابعيت هابرداري از جنبهنقشه قومي عبارت است از نقشه

بندي خود غرب، براي توصيف سنت غربي در دستهاز طرف ديگر اين اصطالح . و فرهنگ اقوام

كار به... يي مانند متمدن، وحشي، بدوي و پيشرفته و هابنديدر مقابل ديگران از طريق طبقه

بندي و ي طبقههاكارتوگرافي ارائه شده از نژاد و قوميت در بردارنده يك رشته از سيستم. رودمي

اين نوع از نقشه . شودميمفاهيم مختلف استفادهكشي است كه براي انتقال ي نقشههاتكنيك

روند . ي مذهبي، احساس مليت و زبان استهاي فرهنگي از جمله زمينههاشامل تمركز بر تفاوت

كهدر حالي. توسعه يافت1برگ هاوسوسيلهبهي قرن نوزدههاي قومي در اطلسهانقشه

داري آمريكا از مرزها براي كنفرانس صلح بري آماري در نقشههاكارتوگرافي قومي بر اساس داده

ي قومي شامل مليت، زبان و مذهب در بسياري از هاي گروههاامروزه داده. پاريس، شكل گرفت

را در ها تا اين توزيع قوميتدهدميي كوچك جغرافيايي اجازه هاي مدرن در واحدهاسرشماري

.(Winlow, 2009: 1-4)نقشه نشان داد

1- Berghaus
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قيق ي تحهايافته-4

ايران سرزمين اقوام زيادي است كه در طول تاريخ با هم به زندگي در اين فضاي جغرافيايي 

ي هانحوي است كه اطالق واژهتعدد و تنوع اقوام تشكيل دهنده جامعه ايران به. اندپرداخته

كثيرالقوم و جامعه چند قومي به تركيب جمعيتي آن از واقعيتي غيرقابل انكار خبر 

–جغرافياييواحدياكشور200بامقايسهدرايران.(Maghsoudi, 2003: 45)دهدمي

 & Abbasi(استبرخوردارگوناگوني قومي،بيشترينازنسبي،طوربهجهان،فعليسياسي

Sadeghi, 2006: 1.(ي رسمي ايران آمارهاي مربوط به قوميت هادليل اينكه در سرشماريبه

از تركيب قومي ايران صورت گرفته است كه هيچ كدام از وجود ندارد؛ برآوردهاي مختلفي 

آنها صحيح نبوده و تنها بر اساس تخمين تنوع قوميتي و جمعيتي برآورد شده است و به هيچ 

اين امر را از اختالفاتي كه اين آمارها با هم . منبع دقيق استناد كردعنوانبهتوان به آنها وجه نمي

:توان دريافتميخوبيبهدارند 

58تركيب زباني جمعيت ايران سازمان سيا، »هاي جهان كتاب واقعيت«اطالعات بر اساس * 

درصد9هاي تركي، تركي و ديگر گويشدرصد 26هاي فارسي، فارسي و گويشدرصد

درصد2تركي استانبولي و درصد1عربي، درصد1بلوچي، درصد1لري، درصد2كردي، 

,World fact book(هاي ديگر استزبان 2008.(

درصد فارس، 65شامل 2008بر اساس تخمين كتابخانه كنگره، تركيب قومي ايران در سال * 

درصد تركمن، 1درصد بلوچ، 2درصد عرب، 2درصد لر، 6درصد كرد، 7درصد آذري، 16

آشوري و گرجي ي ارمني،هادرصد گروه1قشقايي و كمتر از درصد 1

).http://www.globalsecurity.org/military/world/iran/groups.htm(است

درصـد  7درصـد گيلكـي و مازنـدراني،    8درصد آذربايجاني، 24ها فارس، درصد ايراني51* 

درصــد ديگــر 1درصــد تــركمن و 2درصــد بلــوچ، 2درصــد لــر، 2درصــد عــرب، 3كــرد، 

).http://www.infoplease.com/ipa/A0855617(اقوام

، عرب )درصد9(درصد جمعيت كشور ايران، بزرگترين گروه قومي، اقوام كرد 50فارس با * 

و گيلكي ) درصد26(ها ، آذري)درصد2(، لر ) درصد2(، تركمن)درصد2(، بلوچ )درصد3(
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. )http://www.thefirstpost.co.uk(دهندميكيل جمعيت ايران را تش) درصد8(و مازندراني

يي هانقشهو شبه ها همچنين محققان و مراكز مطالعاتي زيادي چه در داخل و چه در خارج، نقشه

ت فضايي موقعينحويبهاند كه هر كدام در ايران ترسيم كردهها از وضعيت و موقعيت فضايي قوميت

: شودميپرداختهها كه در اين مقاله به بررسي برخي از اين نقشهانددادهرا نشان ها قوميت

زباني ملت ايران و ارتباط آن با فضاهاي -الگوي فضايي ساختار قومي: 1شماره) كروكي(شبه نقشه 

انساني مجاور

Source: Hafeznia, 2002: 153
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الگوي نسبت تجانس بخش مركزي و پيراموني ملت: 2ره شما) كروكي(شبه نقشه

Source: Hafeznia, 2002: 158

الگوي ساختار قومي در ايران: 3شماره ) كروكي(شبه نقشه

Source: Afzali & Zarghami, 2009: 80
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در كشورهاقوميتپراكندگي : 1نقشه شماره 

Source: Pishgahifard & Omidi, 2009: 52

. اندشدهچهار نقشه و شبه نقشه از جغرافيدانان سياسي ايران جهت بررسي انتخاب اين

هر دو مشابه اند، اما آنچه باعث شده كه 2و 1ي شماره هانقشهالزم به توضيح است كه شبه 

1نيا موقعيت اعراب را در شبه نقشه شماره در اينجا با هم آورده شوند، اين است كه حافظ

كه (شبه نقشه افضلي. شده استبرطرفاين نقيصه 2در شبه نقشه شماره نشان نداده اما

و ) است1پور و هوركاد و ديگراننيا، كريمينقشه ترسيم شده بوسيله حافظ3تركيبي از 

قوم فارس، بلوچ، تركمن، عرب، ترك و كرد 6هر دو ايران را در نيا،مچنين شبه نقشه حافظه

از طرف ديگر آنها، قوم . انددادهواقعي نشان نمعنايبهي ايران را اند و تنوع قوميتخالصه كرده

1- Hourcade & Others
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و وجود آنها را انددادهفارس را در مركز و ديگر اقوام را تنها در حاشيه باريكي از كشور قرار 

كنند به ميو حتي در مواردي فضايي زندگي 1ي اجتماعيهااقليتصورتبهكه در مركز كشور

در كشور به درستي هاپراكنش فضايي آذريهانقشهو شبه هانقشهاين در. اندتصوير نكشيده

در شمال غربي ايران در عمدتاًقرار دارند و هااين گروه پس از فارس. نشان داده نشده است

، اردبيل و زنجان استقرار داشته و ادامه آن به استان همدان، ي آذربايجان غربي و شرقيهااستان

عالوه بر اين در شهرهاي تهران، قم، قزوين و . ن گسترش يافته استكردستان و غرب گيال

 ,Hafeznia(شوندميادغام اجتماعي جمعيت قابل توجهي را شامل صورتبهاراك نيز 

رويدادهاي تاريخي و با رشد گسترده راهها و ارتباطات دليلبهاز طرف ديگر ). 157 :2002

حتي در زاهدان شاهد ،اندشدهسر كشور پراكنده در سراهادر يكصد سال اخير آذربايجاني

ي مقيم زاهدان هستيم و بسياري از امور بازرگاني و مبادالت شهرهاي هاحسينيه آذربايجاني

منزله پايتخت و شهري تهران نيز به. دهندميي مقيم آن انجام هاجنوبي و بندري كشور را آذري

 ,Kavianirad(ر را در خود جاي داده استبا كاركرد ملي، بيشترين جمعيت آذري زبان كشو

2010: 150.(

قسمت اعظم استان آذربايجان غربي ترك نشان داده شده 2و 1ي شماره هانقشهدر شبه 

مساوي صورتبهو تركها در اين استان حداقل هااست؛ اين در حالي است كه نسبت كرد

كردنشين ) رضائيه(اروميه در استان آذربايجان غربي نواحي غرب و جنوب درياچه. است

توان از در غرب درياچه اروميه نواحي ماكو، قطور شاهپور، و در جنوب درياچه مي. هستند

در واقع در استان . (Parnian, 2001: 17)مناطق مهاباد، پيرانشهر، نقده، اشنويه و تكاب نام برد

ز شهرستانهاي اين استان و تركها با هم زندگي كرده و در هر كدام اهاآذربايجان غربي كرد

اين شبه نقشه همچنين قسمت جنوبي قروه را فارس قلمداد . اقوام ترك و كرد وجود دارند

درصد از استان 40توان گفت نزديك به از طرف ديگر با برآورد تخميني مي. كرده است

دقيقي از آنهـا در يـك   طور دقيق نيستند ولي در صورتي كه آمارهاي اجتماعي قابل تصويرسازي در روي نقشه بهاقليت-1

كشـي آنهـا را   تـوان بـا روشـهاي گرافيكـي و بـا اسـتفاده از عالئـم مختلـف نقشـه         فضاي جغرافيايي وجود داشته باشد مي

.تصويرسازي كرد
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نشاه، ي كنگاور، سنقر، صحنه و هرسين، و قسمتي از شهرستان كرماهاكرمانشاه شامل شهرستان

كه قوم غالب در اين استان كرد است و درصد بسيار در حاليفارس نشان داده شده است،

نژاد غالب در منطقه كرمانشاهان از قريب . خوردكمي، فارس، عرب و لر در آن به چشم مي

2و 1در شبه نقشه شماره . (Ibid: 36)هزار سال قبل از ميالد مسيح كرد بوده و هست

م استان ايالم جزء قوم فارس محسوب شده است؛ در صورتي كه جمعيت همچنين قسمت اعظ

ي شيروان چرداول، دره شهر، هاشهرستان. كنندندرت در استان ايالم زندگي ميفارس به

جز هكه بدر حالياندشدهدهلران، مهران و ملكشاهي مناطقي هستند كه فارس قلمداد 

باشند و بخش كوچكي در و آبدانان كه لر ميي دره شهر، دهلران هاي از شهرستانهاقسمت

. باشندميدهلران كه عرب هستند؛ بقيه اين شهرستانها كرد 

2اثري از وجود اعراب در ايران نيست اما در شبه نقشه شماره 1در شبه نقشه شماره 

ي سوسنگرد، هاموقعيت آنها در غرب استان خوزستان نشان داده شده است كه شامل شهرستان

اين در حالي است . هر، آبادان، شادگان، بندر ماهشهر و قسمتي از شهرستان اهواز استخرمش

ي استان خوزستان قوم عرب با درصدهاي مختلف وجود دارد، بنابراين هاكه در تمام شهرستان

در . كامل، نادرست استطوربهاختصاص تنها بخشي از استان خوزستان به اعراب و آن هم 

دليل موقعيت آن و اين شهرستان بهكهدر حاليتبار هستند كلي عربطورهباين نقشه آبادان 

و پااليشگاههاي نفتي، تعداد زيادي از اقوام مختلف كشور از جمله فارس و لر را در هاشركت

قوم غالب كهدر حاليبقيه استان خوزستان قوم فارس قلمداد شده است، . خود جاي داده است

. در اين ناحيه لر هستند

تنها قسمت جنوبي شهرستان زاهدان بلوچ ذكر شده است در 1در شبه نقشه شماره 

. صورتي كه اين شهرستان از تنوع قومي برخوردار است و قوم غالب آن بلوچ است

قسمت مهمي از جمعيت را هاهمچنين در شمال استان سيستان و بلوچستان نيز بلوچ

تان كرمان شامل رودبار، جيرفت، كهنوج و ي جنوبي اسهادر شهرستان. دهندتشكيل مي

قلعه گنج نيز قسمت بيشتر جمعيت بلوچ است كه در اين نقشه تنها قسمت جنوبي 

شهرهاي جنوب كرمان شامل .بلوچ نشان داده شده استعنوانبهشهرستان قلعه گنج 
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ر حاجي آباد دي از رودان وهاكهنوج، رودبار، منوجان و نودژ و شهرهاي جاسك و بخش

ي هادر بخش).Poor Moosavi & Others, 2008: 83(نشين هستندهرمزگان نيز بلوچ

محدودتري در استان صورتبهجنوب استان خراسان، كرمان و مشرق استان هرمزگان و 

استان گلستان واقع دردر.(Hosseini, 2006: 43)كنندگلستان نيز قوم بلوچ زندگي مي

زندگي تركمن، سيستاني، بلوچ، قزاق،نظير فارس، ترك،ياقوام مختلف

.)http://www.golestan.gov.ir/layers.aspx?quiz=page&PageID=74(كنندمي

چنين در آباد و همآباد و بلوچدر شهر آزادشهر، سرتپه، جاللعمدتاًگلستان استان بلوچهاي 

. آباد ساكن هستندشهر مينودشت و در گرگيج

خورد، اين است كه تمام استانهاي نيا به چشم مياي كه در شبه نقشه حافظمسألهمهمترين 

بويژهاستان خراسان رضوي و .خراسان رضوي، شمالي و جنوبي را فارس نشان داده است

ندگي اقوام مختلف ايران است و محل ز) ع(وجود حرم مطهر امام رضا دليلبهشهر مشهد 

خراسان شمالي نيز محل زندگي اقوام . در اين شهر مشاهده كردتوانميتنوع قومي را تقريباً

عربهاي خراسان نيز بيشتر در جنوب و مركز . كرد، لر، ترك، تركمن، تات، بلوچ و فارس است

براي اعراب ت كه حضور اعراب در اين بخش از كشور اين اسعلت «.خراسان ساكن هستند

اقليم گرم و خشك بيشتر شدند صدر اسالم كه از جنوب غربي ايران و از خوزستان وارد مي

با خلق و خو و عادات و امكانات آنها منطبق بوده ي ايرانبياباننواحي صفحات جنوبي ايران و 

. بنابراين در اين منطقه نيز حضور دارند).Ahmadian, 1995: 68(»است

و اندكردهقوم خالصه 6، افضلي و ضرغامي نيز تعداد اقوام را در 3شه شماره در شبه نق

. اندقوم كرد، ترك، بلوچ، تركمن و عرب را تنها در حاشيه كشور به تصوير كشيده5موقعيت 

. نيا از دقت بيشتري در اين زمينه برخوردار استنسبت به شبه نقشه حافظ3شبه نقشه شماره 

تركيبي از اقوام صورتبهدر نشان دادن استان آذربايجان غربي توانميدي اين دقت را تا حدو

اين نقشه . كرد و ترك و نشان دادن كردها در سه استان ايالم، كردستان و كرمانشاه مشاهده كرد

ي هادر استانهاي سيستان و بلوچستان، كرمان، هرمزگان و استاننسبتاًرا نيز هاموقعيت بلوچ

اين امر كهدر حالياما شهرستان زابل را بلوچ قلمداد كرده است . اده استخراسان نشان د
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در استان ايالم درصدي از قوم لر در شهرستانهاي دره شهر، آبدانان و دهلران . صحيح نيست

را مانند هااين نقشه نيز موقعيت عرب. كه در اين نقشه نشان داده نشده استكنندميزندگي 

نيز 3شبه نقشه شماره . ي آن اشاره شدهاان داده است كه در باال به نقصنشنياحافظشبه نقشه 

ي هاهمچنين قسمت. خراسان را به كلي فارس قلمداد كرده است1همانند شبه نقشه شماره 

ي بوشهر، هرمزگان و قسمتي از استان خوزستان فارس هاحاشيه خليج فارس يعني استان

، ها، لرها، بلوچهاو جزاير شمالي خليج فارس پارسهاهدر كرانكه در حالياندشدهقلمداد 

، ها، بهبهانيهاكازروني: ي آميخته مانندهاو طايفههاييآفريقاو حتي ها، هنديها، الريهاعرب

داراي گويش و هاساكن هستند كه هركدام از اين اقوام و طايفه... وها، تنگستانيهادشتي

.(Afshar, 1997: 241)ي خاص خود هستندهالهجه

. ي قبل نشان داده شده استهانقشهشبه تنوع قومي ايران بهتر از1در نقشه شماره 

فضاي اقوام اندكردهكنندگان اين نقشه كه توزيع فضايي اقوام در حاشيه كشور را ترسيم ترسيم

مثال عنوانبه. انددادهرا كمتر از آنچه هستند، نشان ... و ها، بلوچها، كردهااصلي از جمله ترك

در . ي كردستان و كرمانشاه با وجود كرد بودن، كرد قلمداد نشده استهاقسمت اعظم استان

در صورتي كه لرها در انددادهاين نقشه شمال استان ايالم را تركيبي از اقوام لر و كرد نشان 

نوب شرقي كنندگان، جنوب و جهمچنين ترسيم. فضايي سكني ندارندصورتبهشمال ايالم 

كهدر حاليايالم و شمال غربي استان خوزستان را تركيبي از اقوام فارس و عرب قلمداد كرده، 

فضايي تنها در شهرستان دهلران صورتبهي ايالم هادر استان ايالم فارس وجود ندارد و عرب

كرده كل استان خوزستان را عرب و مقداري نيز فارس قلمدادتقريباًاين نقشه . وجود دارند

در قسمت هاكه استان خوزستان تركيبي از اقوام لر در ارتفاعات غربي، عرباست در حالي

از طرف ديگر صنايع عظيم نفت و گاز باعث شده تا تنوع قوميتي . باشدميهااي و فارسجلگه

اما . داقليت اجتماعي در آن وجود دارصورتبهاز همه اقوام تقريباًاين استان بسيار باال باشد و 

اندگرفتهاين نقشه كل شهرستان كرمان را عرب در نظر كنندگانترسيممايه شگفتي است كه 

شهر در جنوب در اين نقشه شهرستان نيك. در اين شهرستان قوم غالب، فارس استكهحاليدر

و منابع بلوچ نشان داده شده است، بلوچ محسوب هانقشهسيستان و بلوچستان كه در تمامي 
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و عربها نشان داده شده هاهمچنين قسمت اعظم خراسان جنوبي تركيبي از فارس. استنشده

.در قسمت زيادي ازجنوب اين استان بلوچها ساكن هستندكهدر حالياست، 

:گيردميفضايي اقوام در ايران مورد بررسي قرار در زير چند نقشه ديگر از توزيع

در ايراني عمده هاقوميتموقعيت : 2نقشه شماره 

Source: http://atropatena.miyanali.com/3 

را نشان داده بلكه تعداد جمعيت آنها را نيز ذكر هانه تنها موقعيت قوميت2نقشه شماره 

وجود اهقوميتگونه آمار دقيقي از جمعيت كرده است، اين در حالي است كه در ايران هيچ

كهطوريبهتر از آنچه هست نشان داده نشين را بسيار گستردهاين شبه نقشه قلمرو ترك.ندارد

ديگر معايب اين نقشه عبارتند از . بيشترين جمعيت ايران را به اين قوم اختصاص داده است

داد نشين قلمداد شده است؛ تعاي عرببه اشتباه تمام استان خوزستان و بوشهر منطقه: اينكه

دانسته و تنها بخش باريكي از قسمت نشينرا خيلي كم و استان آذربايجان غربي را تركهاكرد
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طور كامل لر قلمداد شده است؛ كل جنوبي آن كردنشين محسوب شده است؛ استان ايالم به

بخش شرقي استان هرمزگان بلوچ و شهرستان زابل را كه زابلي هستند نيز بلوچ نشان داده شده 

ترك محسوب قسمت اعظم استان خراسان شمالي كه از تنوع قومي برخوردار است،است؛

.نشين توصيف شده استالريايمنطقهشده است؛ و قسمت اعظم استان هرمزگان 

پراكنش فضايي اقوام در ايران: 3شمارهنقشه

Hassan, 2008: 11Source:

مشخص نكرده است و تنها به برخي از تنوع قوميتي را در ايران به درستي 3شمارهنقشه

اين است كه 3نكته مهم در نقشه شماره . ناقص پرداخته استطوربهاقوام، آن هم در حاشيه و 

قوم كرد، ترك، عرب، بلوچ و تركمن نشان داده 5نامي از قوم فارس برده نشده است و تنها 

در اين نقشه نيز استان . ستشده است و در بقيه نقاط اين نقشه اشاره به قوم خاصي نشده ا

همچنين قسمت اعظم استان هرمزگان را . ي كردنشين قلمداد نشده استهاايالم جزء استان

محسوب نشينعرببيابانك و قسمت شرقي جاسك را نيز جزء منطقه . عرب دانسته است

نيز شهر و كنارك يي از سراوان، نيكهابخش. استنشينبلوچكرده در صورتي كه اين منطقه 
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. قلمداد نشده استنشينبلوچجزء مناطق 

پراكنش فضايي اقوام در ايران:4نقشه شماره 

Source: http://www.thefirstpost.co .uk/4783,news-comment,news-
politics,iran- the-ethnic-map

اما از. وع قوميتي ايران را نسبت به نقشه قبلي بهتر نشان داده استتن4نقشه شماره

ي هرمزگان و خوزستان را هامثال قسمت اعظم استانعنوانبه. يي نيز برخوردار استهانقص

را همانند نقشه قبلي نشان داده هاعرب و قسمت اعظم استان ايالم را لر دانسته است اما بلوچ

اين است كه كل استان آذربايجان غربي كه تركيبي از دو 4از ديگر ايرادات نقشه شماره . است

. را كرد محسوب كرده استباشدميوم ترك و كرد ق
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ي ايرانهاقوميتتوزيع فضايي :5نقشه شماره 

Source: http://www.mapsofworld.com

تصويري عمومي از ، گرفته شده است»1ي جهانهانقشه«كه از سايت 5شماره نقشه

اين نقشه به اشتباه قسمت اعظم استان هرمزگان را عرب، كل . دهدميران ارائه ساختار قومي اي

ي از هالر قلمداد كرده و بخشاستان آذربايجان غربي را كرد و قسمت اعظم استان ايالم را

ي از شرق استان هرمزگان را بلوچ محسوب نكرده هاو بخششهر و كناركي نيكهاشهرستان

نشان نداده و قسمت ام ترك و تركمن را در استان خراسان شماليهمچنين موقعيت اقو. است

.ي خوزستان و هرمزگان را به اشتباه عرب محسوب كرده استهااعظم استان

1- Maps of the World
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توزيع جغرافيايي اقوام در ايران:4شماره )كروكي(شبه نقشه

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Iran_ethnic_groups_map.png

نمايان است، فضاي خالي از جمعيت كشور است كه بخش 4آنچه كه در شبه نقشه شماره 

در اين نقشه قسمت شرقي هرمزگان و جنوب . نقشه را در بر گرفته استقابل توجهي از

ترين قسمت كرمان خالي از جمعيت كي در جنوبيشرقي سيستان و بلوچستان و بخش كوچ

همچنين فارياب، بخشي از جيرفت، شمال غربي كرمان، شمال شرقي . نشان داده شده است

اصفهان بيش از نصف از استان يزد، شرق و جنوب غربي استان خراسان جنوبي خالي از سكنه 

از . داراي جمعيت هستندي زيادي از اين مناطق،هاقسمتكهدر حالينشان داده شده است، 

در استان خراسان شمالي ناديده گرفته شده و قسمت اعظم استان هاسوي ديگر موقعيت ترك

ي هانقشهنسبت به 5اما جنبه مثبت شبه نقشه شماره . هرمزگان عرب نشان داده شده است
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ز نيمي از بهتر نشان داده است، با اين حال بيش انسبتاًديگر اين است كه موقعيت لرها را 

. لر قلمداد كرده در صورتي كه اين امر صحيح نيستعنوانبهاستان ايالم را 

قلمرو اقوام اصلي ايران:5شماره )كروكي(شبه نقشه

Source: www.bilgisayar
؛ مثل بلوچستان، اندشدهنشان داده » ستان«بيشتر اقوام با پسوند 5در شبه نقشه شماره 

اين شبه نقشه نيز آذربايجان غربي را ترك، ايالم را كرد، لر و لك، . ...لرستان، عربستان و 

يي از هاقسمت اعظم خوزستان و بوشهر را عرب، قسمت اعظم استان هرمزگان و قسمت

ي قبلي خيلي كم نامي هانقشهدر كهدر حالي. كرمان و فارس را الرستان محسوب كرده است

كنندگانترسيم. خشي را با عنوان لكستان آورده استبرده شده است ولي اين نقشه بهااز لك

اين نقشه وجود كردها را در استان خراسان شمالي به تصوير نكشيده و فضاي يكدستي از 
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. اين پهنه وسيع مناطق غيرآذري را نيز در بر گرفته استكهدر حاليداده هاكشور را به آذري

تجزيه و تحليل -5

ي ترسيم شده در داخل و خارج كشور درباره هانقشهو شبه هاقشهندر اين پژوهش تعدادي از 

پراكنش فضايي اقوام ايران مورد بررسي و تحليل انتقادي قرار گرفت كه هر كدام از آنها با 

دقيقي غيرتوجه به نبود آمار دقيق از پراكنش فضايي و جمعيت اقوام در ايران، بر پايه اطالعات

. تند كه در جدول زير به مهمترين آنها اشاره شده استو تخميني، داراي نقايصي هس

ي بررسي شده در مورد پراكنش فضايي اقوام در ايرانهانقشهمهمترين نقايص :2جدول شماره 

مهمترين نقايص عنوان

قـوم  بـويژه ترسيم نادرست توزيع فضايي اقوام و عدم نشان دادن تنوع قومي و سكوت در مورد اقوام ديگـر  
.....و اختصاص فضاي مركزي كشور و قسمت اعظم حاشيه آن به قوم فارس و عرب و لر

1شبه نقشه 

.ي نقشه اول را دارد با اين تفاوت كه در اين نقشه به قوم عرب نيز اشاره شده استهاهمان كاستي 2شبه نقشه 
بلـوچ نشـان   عنوانبهابل را است با همان نقائص، فراتر از آن اين نقشه شهرستان ز2شبيه نقشه شماره تقريباً

.داده است
3شبه نقشه 

ترسيم نادرستي از توزيع فضايي اقوام داشته است و اقوام را تنها در حاشـيه بسـيار بـاريكي از كشـور نشـان      
ايـراد اساسـي ديگـر نشـان دادن شهرسـتان كرمـان       . داده و با يك ديد تحقيرآميزي به آنها اشاره شـده اسـت  

.باشدمينمايي و گسترده نشان دادن فضاي قوم عرب عرب و بزرگعنوانبه
1نقشه 

در راستاي ترسيم نادرست توزيع فضايي اقوام، قوم ترك را بزرگترين قوم ايران دانسته و فضـاي آن را بسـيار   
ي خوزسـتان  هاقسمتي از مناطق غير ترك را در بر گرفته، همچنين كل استانكهطوريبهنشان داده ترگسترده
.هر را به قوم عرب اختصاص داده استو بوش

2نقشه 

قسمت اعظم فضاي كشور را سفيد نشان داده و نامي از قوم فـارس بـرده نشـده    . عدم نشان دادن تنوع قومي
كرد قلمداد كرده و استان ايالم را جزئي از كردها در نظر نگرفتـه  عنوانبهاستان آذربايجان غربي را است؛ كل
.است

3نقشه 

نقشه كل استان آذربايجان غربـي را كـرد، قسـمت اعظـم خوزسـتان و هرمزگـان را عـرب و بخـش         در اين 
.وسيعي از استان ايالم را لر قلمداد كرده است

4نقشه 

اين نقشه كل استان آذربايجان غربي را كرد، قسمت اعظم خوزستان و هرمزگان را عرب و بخش وسـيعي از  
.فارس قلمداد كرده استعنوانبهرا شهر و كناركار، نيكي چابههاشهرستان،استان ايالم را لر

5نقشه 

ي قبلي را در مـورد خوزسـتان و   هانقشهاين نقشه نيز اشتباه - با ايجاد پهنه وسيع جغرافيايي خالي از جمعيت
.ي ديگر بهتر نشان داده استهانقشههرمزگان تكرار كرده است اما موقعيت لرها را نسبت به 

4شبه نقشه

از ديگر نقائص اين نقشـه ايـن اسـت كـه كـل اسـتان       . اسامي اقوام با پسوند ستان آمده است5در شبه نقشه 
ي كرمـان و فـارس بـا    هـا يي از استانهاآذربايجان غربي را ترك و بخش وسيعي از استان هرمزگان و قسمت

اختصـاص داده شـده   هاعنوان الرستان نشان داده شده است و فضاي جغرافيايي خوزستان و بوشهر به عرب
.است

5شبه نقشه
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بويژه آنهايي كه توسط جغرافيدانان -ي ترسيم شده هانقشهو شبه هانقشهدر اين بين بيشتر 

.شوددو ويژگي مشترك دارند كه در زير به آنها پرداخته مي-اندشدهسياسي تهيه 

در مورد قوم لرهانقشهو شبه هانقشهسكوت -1-5

قوم عنوانبهي ترسيم شده اين است كه لرها را هانقشهو شبه هانقشهي مشترك از جمله ويژگ

در صورتي كه قسمت مهمي از . اندكردهقلمداد هااند و آنها را در زمره فارسنياوردهشماربه

از نژاد آريايي هستند و نزديك به سه هالرها يا كاسيت. دهندجمعيت كشور را لرها تشكيل مي

 ,Maghsoudi(اندبه ايران آمدهركزياز آسياي مهاآرياييپيش همانند ديگرهزار سال 

ي چهارمحال و هالرها در بسياري از استانهاي كشور سكني دارند از جمله استان).62 :2003

بختياري، لرستان، كهكيلويه و بويراحمد، ايالم، كرمانشاه، فارس، اصفهان، خراسان شمالي و 

. باشندميمحل سكونت لرها ... ان، همدان و رضوي، بوشهر، هرمزگ

از نظر كهدر حالياندشدهقلمداد هاي بررسي شده قوم لر، جزء فارسهانقشهدر بعضي از 

اگر . فرد خود را دارندي منحصر بههاويژگيهاتجانس نژادي، آداب و رسوم و فرهنگ، لر

ش از هر قوم ديگري با هم تجانس مالك قضاوت بر اساس تشابهات باشد، اقوام كرد و لر بي

اكثر روشنفكران ايران لر «:نويسدي آن ميهامرتضايي نويسنده كتاب زبان كردي و لهجه. دارند

شناسان معروف چون ارزش ايرانباتحقيقات علمي و . دانندرا از كرد جدا و از يك نژاد نمي

اين دهندهنشانريخي و علمي شواهد بسيار زياد تا.... دكتر فريج، سرمالكم، هاس، براون و

شناسي، حاالت روحي، عادات و رسوم، آثار و كرد و لر از لحاظ اصول علم قيافهنكته است كه

اي و فونتيك خاص لغوي يكي شواهد تاريخي و باستاني و سرزميني، ادبيات توده

). Amanollahi, 1991: 38(»هستند

ترسيم نادرست توزيع فضايي اقوام-2-5

انددادهرا در حاشيه باريكي از كشور نشان هاي بررسي شده قوميتهانقشهو شبه هانقشهاكثر

جز هبهانقشهگان اين كنندترسيم. نشاني از حضور اقوام در مركز كشور نيستهانقشهو در اين 

م الز. انددادهحاشيه باريكي از كشور مابقي سرزمين ايران را تحت عنوان يك قوم واحد نشان 
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ي پيشين در مورد اقوام و ايالت بويژه سياست هاي حكومتهاسياستدليلبهبه ذكر است كه 

هادر واقع هر كدام از اين حكومت. كوچ اجباري آنها، تنوع قومي در سراسر كشور وجود دارد

براي حفظ قدرت و كنترل بر فضاي ايران، اندداشتهمنشاء و خاستگاه قومي اكثراًكه 

شدميكه مهمترين آنها در مقابله با ساير اقوام و ايالت گرفته اندگرفتهرا در پيش ييهاسياست

ي قومي و احتمال هاچرا كه مهمترين منشاء تهديد براي آنها جدا از تهديدات خارجي، شورش

برده شده در رابطه با اقوام از سوي كاربهمهمترين استراتژي . به قدرت رسيدن آنها بود

جابجايي اقوام در . ركزي، كوچ اجباري و پراكندگي فضايي آنها بوده استي مهاحكومت

ديگر، يك سنت سياسي در شيوه كشور جايبهمناطق مختلف ايران و كوچاندن آنان از جايي 

اهداف و مقاصد . دار و مكرر بوده استشمار رفته و در تاريخ ايران امري سابقههداري ما ب

در نتيجه . چربيده استي ديگر ميهاامر چشمگيرتر بوده و بر جنبهسياسي، نظامي و امنيتي اين 

ي قومي طي تاريخ پر فراز و نشيب آن در هاسرزمين ايران وارث تمدني كهن است كه گروه

اين اقوام در كوره تاريخ به . اندكردهكنار هم زيسته و تجربيات تاريخي مشتركي را كسب 

 ,Ahmadi(انددادهي و تمدني واحدي را شكل و پيكره فرهنگاندهيكديگر جوش خورد

ايرانفالتدرطبيعيمحيطوفرهنگميانپيچيدةاز سوي ديگر روابط). 51-62 :2000

مثابهبهفرهنگ.استايران شدهفالتمحدودةدرساكناقوامفرهنگيتنيدگيهمدرساززمينه

گذارتأثيريكديگر برايرانفالتاييجغرافيمحدودةدرآناجزايتمامكهتنيده،همدركليتي

 Afzali(استبودهايرانيتمدنوفرهنگنامبهتمدنيفرهنگيانداز مچشكنندةخلق،اندهبود

& Zarghami, 2009: 77-82 .(كرده رو تنوع قومي در هر بخشي از ايران نمود پيدااز اين

يست، تهران يك ايران كوچك مثال استان تهران تنها مختص به قوم فارس نعنوانبه. است

ي خراسان رضوي، البرز، قم، هااستان. رود كه همه اقوام در آن حضور دارندميشماربه

هرمزگان به علت وجود حرم ائمه، نزديكي به استان تهران و بازار كار خوب از تنوع قومي 

.برخوردارند

:دهدميمسئله را نشان بهتر اين هابررسي پراكنش فضايي در مورد برخي اقوام و استان

ي يزد، هرمزگان، كهگيلويه و بويراحمد، هادر تركيب جمعيتي هر يك از استانهاآذري
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مازندران، لرستان، كرمان، سيستان وبلوچستان، خوزستان، بوشهر، ايالم، گلستان، گيالن، 

، كرمانشاه، فارس، سمنان، خراسان، تهران، اصفهان، چهارمحال بختياري، قم، كردستان

 & Karimi Poor(1محدود تا گسترده قرار دارندصورتبهي مركزي و همدان هااستان

Mohamadi, 2009: 116 .(دهي چندين دوره از در شكلهادر واقع نقش آذري

ي پادشاهي ايران سبب مهاجرت پراكنده آنها به ساير نقاط بويژه در پايتخت و هاحكومت

,Hafeznia & Others)نواحي شمالي كشور گرديده است در چشم انداز كلي و . (15 :2010

ي قشم، الوان، هااي استان خوزستان؛ جزيرهعمومي، اقوام عرب ايران نيز در منطقه جلگه

؛ بخشي از ساحل شمالي خليج فارس در )ي عرب زبانهاميهمان(شيف، ابوموسي 

ي هادر استاني لنگه و گناوه؛ بخش كوچكي در جنوب سرخس؛ نقاط پراكنده هاشهرستان

). Ibid: 92(خراسان، كرمان، فارس و ايالم و گتوهاي شهري در شيراز و بهبهان ساكن هستند

ي جاسك، كهنوج هااي از استان سيستان و بلوچستان، شهرستاني عمدههانيز در بخشهابلوچ

ي جنوبي استان خراسان، هاو همچنين در بخش(Karimi Poor, 2006: 144)و نهبندان

اكثريت . برندميان و مشرق استان هرمزگان و عده كمي هم در استان گلستان به سركرم

جمعيت استان گلستان را تركمن، خراسان شمالي را كرد، ترك و فارس، خراسان رضوي را 

-Pishgahifard & Omidi, 2009: 57(دهندميتشكيلهاو كردها، بلوچها، تركهافارس

اغلب فارس زبان تلقي شده است با توجه به موقعيت هانقشهن استان همدان كه در اي). 59

ي مختلفي را در هاو قوميتهاخاص جغرافيايي و محل تالقي با استانهاي همجوار، گويش

همچنين مسألهاين . باشندميلرها و لكها ،كردها،هاخود جاي داده است از جمله آنها آذري

فارسها در مركز و مراكز . هاي مختلف قلمداد شوديتباعث شده كه اين استان مركز تعامل قوم

در شمال غرب و شرق همدان در مجاورت استانهاي ) آذريها(شهرستانهاي استان، تركها 

كردها در غرب و شمال غرب همدان در مجاورت استانهاي كردستان و ،مركزي و زنجان

هاي ذرياند درصد آگرايي و تقسيمات كشوري اشاره كردهكتاب ژئوپليتيك ناحيه116پور و محمدي در صفحه كريمي-1

اي هها اشاراند كه در اينجا الزم به ذكر است كه در هيچ كدام از سرشمارينوشته1375اين استانها را بر اساس سرشماري 

.ها نشده و بنابراين چنين آماري صحت علمي ندارندبه قوميت
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در . ستان سكونت دارندكرمانشاه و لرها نيز در جنوب استان همدان در مجاورت استان لر

پراكنش فضايي ... ي استان فارس نيز اقوام مختلف فارس، لر، عرب، ترك و هاشهرستان

گفت كه تنوع قوميتي در بيشتر نقاط توانميبه اين ترتيب . را متنوع ساخته استهاقوميت

از . شودنميخالص ديده صورتبهكشور وجود دارد و هيچ قوم خاصي در سراسر كشور 

خود تركيب قوميتي كه شودميزيادي جمعيت در كل كشور جابجادرف ديگر ساالنه تعداط

محل 1385تا 1375نفر طي سالهاي 11783772در مجموع . كندميكشور را دستخوش تغيير 

ي هادر بين استان) درصد51/40(نفر 4774041، انددادهاقامت خود را در داخل كشور تغيير 

و محل اندشدهدر داخل استان محل زندگي خود جابجا ) درصد49/59(7009731كشور و 

نفر به استان تهران مهاجرت و 1438406كه از اين تعداد اندكردهسكونت جديد انتخاب 

بعد از استان تهران بيشترين وارد شدگان مربوط به استان خراسان رضوي بوده . اندشدهساكن 

بيشترين تعداد مربوط به استان آذربايجان شرقي بوده از مجموع وارد شدگان به تهران . است

 Population and(دهدميدرصد از كل مهاجران وارد شده به استان تهران را تشكيل 12كه 

Housing Census of Iran, 2006: 22.(

گيرينتيجه-6

اص آمار رسمي و دقيقي از جمعيت، مكان و فضاي اقوام ايراني به علت حساسيت خدر ايران

ي قوميتي هانقشهو شبه هانقشهسياسي در دست نيست و اين مسئله موجب شده است كه 

و شبه هانقشهاين . موجود هر كدام توزيع فضايي اقوام در كشور را به شكلي ترسيم كنند

هر كدام نقايصي دارند كه بزرگترين نقص آنها ترسيم نادرست توزيع فضايي اقوام در هانقشه

نشان دادن موقعيت و فضاي ترگستردهو هاقوميتم تصويرسازي واقعي تنوع سطح كشور، عد

را در حاشيه باريكي از كشور نشان داده و هاقوميت،هانقشهاكثر . استهاقوميتبعضي از 

ي اجتماعي و فضايي زندگيهااقليتصورتبهاقوام در ساير نقاط كشور كه وجودبهاي هاشار

ي آن بخش عظيمي از هادر مقابل فضاي مركزي كشور كه بازوها و اندام، اندكردهكنند، نمي

حاشيه كشور را نيز در بر گرفته است تحت عنوان يك قوم واحد در نظر گرفته شده است؛ در 
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ي موجود بر جغرافياي هانقشهاز آنجا كه . صورتي كه تنوع قومي در سراسر كشور وجود دارد

اين نحوه كارتوگرافي ؛دهندميرا شكل خود به رفتار مانوبههبزيادي دارند و تأثيرمتصور ما 

هم ي زيادي هم براي اقوام كشور دارد وهاقوميت در ايران خود عاملي است كه حساسيت

يك ابزار مهم عنوانبههانقشهكهدر حالي؛ شودميموجب امنيتي شدن مسئله اقوام در كشور

در تبديل كردن تهديدات مسئله اقوام به فرصت عمل ند توانميبراي نمادنگاري ملي، خود 

ي ملي يك عنصر قدرتمند در ساخت هويت ملي، حفظ وحدت و همبستگي ملي هانقشه. كنند

ي هابا گنجاندن تركيب قومي جمعيت ايران در سرشماريشودميبنابراين پيشنهاد. باشندمي

ي رسمي از توزيع قومي كشور تهيه و هانقشهملي، توزيع واقعي اقوام در كشور به دست آيد و 

زنند پيشنهادمياز سوي ديگر به پژوهشگراني كه در اين زمينه دست به پژوهش. انتشار يابد

.شود كه با دقت بيشتري به اين امر مبادرت ورزندمي

قدرداني-7

ري كه انشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتدانند كه از تمامي دميبر خود الزمگارندگان ن

، قدرداني انددادهژوهش ياري انجام اين پخود ما را در ارزشمندبا مصاحبه و اظهار نظرهاي

.عمل آورندهب
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