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مسئلهبیان
 کنونيتالشاز گیلکهایگروهجامعه تاتو کرد، ترک، تالش، جمله قوميمختلفياز

وجوداختالفاتیهازماندرشرايطوکهتشکیلشده با مختلفدرجواريکديگربودهو

درپژوهشحاضراندداشتهگروهيهمزيستيسعيدریاشهيرهایتفاوتجزئيو سعي.

بهيکديگراقوامونزديکيبهبودروابطمتقابلوافزايشهمزيستيبرایالگويياستشده

بحثتبیینشود. اهمیتخاصيهاتیقومامروزه از فرهنگيآن پیامدهایاجتماعيو و

اهمیت است. جوامعمسئلهبرخوردار حدیاستکهچندقومیتدر فرهنگيبه نژادیو

کند.امنیتمليجوامعراتهديدوياتضمینتواندمي

 هایسالدر کشورهایهادرگیریاخیر در عقیدتي و قومي مختلف منازعات و

ايرا همسايه احتمال و تأثیرپذيرین حوادث اين از کشور در ساکن ازاقوام يکي به

تبديلشدهاست.رويدادهایمربوطبهاقوامکرد،عرب،ترکو...خارجازهایمهمدغدغه

بهتعادلگذارازکشمکشوتعارض.شودميقوميمحسوبمسائلازبارزهاینمونهکشور

یامسئلهمیسراستجانبههمه،تبیینومطالعهعلميووهمزيستيمتقابلتنهاباترسیم

ممکنیابرنامهبررسيگستردهاجتماعيبودهودرغیراينصورتاجرایهرمستلزمکه

؛واردآوردیامنطقهبرروابطقوميودرنهايتبرامنیتمليویريناپذجبراناستخسارت

عو اين کردن پیدا با است آن بر سعي بنابراين ارائه راهکارهايي وکردامل، منازعات تا

 اجتماعي،سیاسيوفرهنگيکاهشيابد.مسئلهیاحتماليقوميبهعنوانيکهادرگیری



چارچوبنظری
نظریهمزيستيفرهنگيواجتماعياستفادهشدهکهازالگویپژوهشیهاافتهيدرتحلیل

فراخواني ازبا سیاسي،یهاهينظرترکیبي لهمبادبسیج همبستگي، کنش،یهمانندساز،

بهدستآمدهاستقوميييگراکثرتونمتقابلنمادي صرفچندیریکارگبهازآنجاکه.

الزمویهابخشیریکارگبهبنابراينسعيدرکندميانجامپژوهشعلميرامحدودنظريه

باهاهينظربیقتطعلتاينامردر.بودهاستدراينپژوهشهاهينظرمفیدازهرکداماز

اساسييهاداده بر که یهامصاحبهبود مطالعاتاسنادیو مشارکتيبهعمیق، مشاهده

اند.دستآمده

،کريميبنگريدبه)کنديموبرقومیترابرحسبمفهومفعالیتسیاسيپوياتعريف

عاملسيمشترکونهاصليانیایمشترکتجربهسیابرايناساس.(1390:115-148

قوميدرتالشهایگروهاينامردرمورد.(102همان:)اصليپیدايشوجدانگروهياست

منطقهتالشاحساسوابستگيدارندزيرادرنسبتبهقوميهایگروهنیزمصداقدارد،اين

مؤثريکيازعواملتواندميواينامربودهمشترکتوتجربیاتسیاسيمردمتالشخاطرا

.استقوميساکندرتالشهایگروههمزيستيبینبر

 مبادله نظريه ديگر بینهایيهنظراز همزيستي روابط تبیین در استفاده مورد

تالشقوميهایگروه بالواست. نظريه پیتر تالشيکياز استکه پردازانمکتبمبادله
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جتماعيباشدگرايياعيوواقعیتایرابپروراندکهتلفیقيازرفتارگرايياجتماداشتنظريه

(.1379:434ريترز،)


يکجرياناجتماعيمي» مبادلهرا هایاولیهيانداندکهريشهدرجربالو،

هایپیچیدهازقبیلساختوسازمانبسیاریازپديدهوشناختيداردروان

آ از اموراجتماعي همه تبیین در بالو اصلي تمايل است. شده ايجاد ن

«شودمبادلهاستوهمهرفتارهامانندمبادلهتبیینمياجتماعيازدريچه

.(1371:258آزادارمکي،)

برايشانافرادهرگاهاحساسکننديکگروهپاداشبیشتریراازگروهديگر»

:1379)ريتزر،«گردندمينوبهعبارتيعضوآشوندميداردجذبآنگروه

436.)



يکجامعهانسجا مردم اتحاد يگانگيو سمتهاآناسبابحرکتم، یهاهدفبه

مفهوميمعموالًاجتماعييهمبستگايانسجام».مطلوباستورشدجامعهرادرپيدارد

هکسطحيدرآنپايهبرکهرسانديمرا واندوابستهيکديگربهجامعهيکياگروهاعضا

1367)بیرو،«يکديگرندنیازمندمتقابلطوربه :400« ازنهارگانیکهمبستگي(.

فرآوردههمبستگيگونهاين.يابدميپرورشهايشانتفاوتازبلکهجامعهافرادهایهمانندی

آناعضایمیانتفاوتيابند،بیشتریتفاوتجامعهيککارکردهایهرچه.استکارمیتقس

(.1378:190)کوزر،«شدخواهدترفزوننیز

 بهکارتقسیمتخصصو وابستگيافراد باعثهمبستگيارگانیکيو جديد دوره در

هایگروهروابطبیندربررسيمهمهایيکيازنظريهیهمانندسازنظريه.شودمييکديگر

 یهاگروه بین در ساختاری و فرهنگي اختالفات کاهشقوميساکندرمنطقهتالشاست.

قومي  و همگن یاجامعه الگو کامل اجرای صورت در .ستاهمانندسازی الگوی نتايجاز

 نخواهد مؤثری نقش قدرت و ثروت نابرابر توزيع برای قومیت و آمد خواهد وجود به متجانس

(.1385:53،امیری )صالحيداشت

 نمادینظريه متقابل هبکنش قومیت، تبیین جمعيهاجنبشمنظور رفتار و

قوميوتکوينناسیونالیسمقوميبهعنوانيکيازمظاهرتنوعفرهنگيوشکافهایروهگ

دربررسي(.ايننظريه1381:16)اديبي،استاجتماعيموردتوجهانديشمندانقرارگرفته

هایگروهروابطهمزيستي تالشفراخوانيشده منطقه قوميساکندر ترينمهم»است.

همزيستينظريهکنشمتقابتأکید هایگروهلنمادیدر اجتماعيیريپذجامعهقومي، و

(.1384:163ت،)فورساي«شدناست

 بلومر همهاخصومتطبقنظر هاياحساس، قومياغلبحسيکیهایهمسازو

قوميونژادیازفراينداجتماعيهایگروهمفهوموديگراستهایگروهگروهدررابطهبا

شودميیبندمفصلوسپسبهوسیلهنخبگانسیاسيردیگيمکلشدناولیهوثانويهش

 1390)کريمي، :201.) گروهي منتقلواسطهبههمزيستي بعد نسل به شدن اجتماعي

http://jameshenasee.blogfa.com/cat-13.aspx#_ftn1
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قوميوهایگروهاستکهدرآنيگروهدرونازجملهالگوهایارتباطتکثرگرايي».شودمي

 مذهب، حفظخودورسومآدابنژادیدرعیناينکهزبان، کننديمرا باپذيرجامعه، شده،

قوميونژادی،هایاقلیتکهدرآناستوياالگويياجتماعيآيندميديگرکنارهایگروه

عینحفظ يکسانياجتماعيبرخوردارندهایتفاوتدر از «خود 1388)عضدانلو، :494.)

برتأکیدضمنشودوميمربوطناهمگنيباشدنمواجهنحوهمسئلهبهفرهنگيتکثرگرايي

جامعه،درموجودفکریهاینحلهومذاهبها،فرهنگتعددوکثرتشناختنرسمیتبه

متعددهایانديشهلتحمواجتماعيرفتارهایحیطهدرمخالفینحقوقبهگذاردناحترام

(.1385:158)سیاپرا،دهدميقرارتوجهموردراهمديگر



پژوهشهایپرسش
برمؤثراجتماعيوعواملهازمینهگوييبهاينپرسشاصلياستکهپاسخدصدپژوهشدر

 هایگروههمزيستي در آنپرسش؟اندکدمتالشجامعهقومي مقاله که ديگر راهايي ها

کندبهاينشرحاستبررسيمي

خيتارطولدرساکنتالشقوميهایگروه .1 يکديگرياسیسوقايعچه جوار در را

د؟انکردهتجربه

ويفرهنگ،یاقتصاد،یشاونديخو،ياجتماعمبادلهروابطايآ .2 يستيهمزدر...

 ؟اندداشتهينقشيقومهایگروه

اقتصادیاجتماعیازهاینرفعجهتيقومهایگروهايآ .3 و وابستگيگريکديبهي

 ؟دارند



شناسیروش
هرگروهقومينشوندگامصاحبهاست.باتکیهبرروشتحقیقکیفيبودهفوقپژوهشانجام

مصاحبهازطريقروشگلولهبرفيشناسايي شوندگانازهرگروهقوميدرسرتاسرشدند.

ومرزدقیقيبینآنانقابلترسیمنیستامامي بوده توانگفتدرمنطقهتالشپراکنده

اهسراورشتتعدادگیلکها،درمجاورتانزلي،صومعهمجاورتآستاراواردبیل،تعدادترک

تات تعداد تالش و خلخال مجاورت در استو بیشتر کردها و ها از؛ بسیاری بنابراين

اند.شوندگانباتوجهمحلاستقراروسکونتشاندرداخلمنطقهتالشانتخابشدهمصاحبه

آن مقايسه و اطالعات توصیف و تحلیل برای استفاده اکتشافي روش از است.ها شده

)مصاحبهومطالعاتمیدانيبرداری(ویشفمطالعاتاسنادی)يقاطالعاتموردنیازازطر

برایسنجشوتفهمييليتأوتفسیربرتأکیدباازتحلیلکیفيوشدهگرداوریمشاهده(

گرفتهشدهاست.گیریبهرههاونتیجهداده

باتکیهبرمطالعاتاسنادی،مصاحبهعمیق،مشاهدهمشارکتيومقالهدرتالشاست

مفهومهمزيستياجتماعيره باشد.بازانديشيیافتتحلیليدر اينمیانسعيداشته در

وسوگیرییداورشیپوانجامتحقیقبدونودردینظرمحققلحاظنششدهدرهیچمو
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برمتنياواقعهمطالعهوباتأثیرگذارتاريخي–صورتگیرد.برايناساسزمینهاجتماعي

.دانشدهتحلیلنظریهدايت



پژوهشجامعهمورد
جامعه تحقیق اين مطالعه درقوميهایگروهمورد تالشساکن در)طوالش(شهرستان

هشتپرواسالماستانگیالن لیسار، کهاستدرشهرهایحويق، ازآنجا برمؤثرعواملو

منطقهمد ايندر )کرد،تالش،ترک،تاتوگیلک(ساکنقومي مختلفهایگروههمزيستي

ونیزمرزهایتالششهرقلمروجغرافیاييداخلارتباطيايناقوامشاملمحدودهاست،نظر

تالشوهایکوهقوميدرمحدودهتالشوتاتدرمرزاسالموخلخال،تالشوکرددرمرز

مناطقگیلکدرمرزتالشووخلخال،تالشوترکدرمرزتالشوآستاراواردبیلوتالش

نشینگیلک برمدرا 1395و1394ازمحدودهزمانيپژوهش.(1)نقشهشمارهردیگير

.است
استانگیالنموقعیتشهرستانتالشدر:1نقشه

 


استانگیالنیزيربرنامهسازمانمديريتسايتمنبع:


مهاجرت گذرگاه در گرفتن قرار جهت به تالش ترکیبیهامنطقه با تاريخي

بافتجمعییهاتیقوم تاريخيومختلفدر تناسبپیشینه به استکه مواجه تيخود

شده مستقر و سرزمینتوزيع گستره اجتماعيدر تالشتحوالتسیاسيو اقواماند. با ها

ترک جمله تات،هالکیگ،هامختلفياز تسننوها مذاهبتشیعو با و ارتباطکردها در
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پژوهشهستند اين در گروهکه همزيستي عوامل در فوق های تالش وجودجامعه با

هایقوميدرطيسالیانطوالنيموردبررسيقرارگرفتهاست.تفاوت

پژوهشهاییافته
چونحوادثييهامؤلفهتوانميقوميساکندرجامعهتالشهایگروهبامطالعهروابطبین

تخصص مبادله، روابط اقوام، بین مشترک اجتماعيسیاسي و اجتماعي همسازی گرايي،

هرکدامازايندانستکهمؤثردرجامعهمتکثرقوميرادرايجادهمزيستيبینآنانشدن

شوند.ميعواملتشريح



)بسیجسیاسی(مشترکیاسیسحوادثتجربه

تالش،ترک،کرد،گیلکوتاتهایگروهبامروریبرپیشینهتاريخيروابطقوميدربین

خاطراتوتجربیاتمشترکيجنگوستیزبايکديگردردورانهاازگروهکهاينمیابييدرم

وارندد دوران در تجربیاتديگریبهبود روابطنیز که بیندارند صورتمشترکدر به

 از هایگروههرکدام گرفته دورانوقوميشکل بارز ويژگي عنوان به قوم هر تاريخ در

است.شدهثبتگذشته


آمدهيموجودبهمرکزییهادرتقمشکالتيکهمیانچادرنشینانتالشو»

دراصلمربوطبهاختالفشکلوساختمانتشکیالتمرکزیبامفهومتازه

شک و آن تالشي ايلیاتي رژيم ساختمان و آنل مانع اختالف اين و بوده

بگردانند.شدهيم وابسته ملي کادر مجموعه به را خود ايلي نهادهای که

گوناگونيفراوانشیوه هاييوجود ،ردیگيبرمدرکهسازمانسیاسيايلرا

 تحلیلرا قدربهاينتجزيهو اينسازديمکافيپیچیده با تماموصف. در

وجودبرخيمنافعهاآنمنطقهموردبحثدراصلوپايهتشکیالتسیاسي

.اينمنافعياستکهتماماعضامیابييبازمومشترکاساسيرايجمعدسته

قلباينجوامعچادرنشینتال آناندگشتهمجتمعهاسازمانشکهدر در

اينمنافعمشترکشاملدفاعازخودجامعه،حقوقمربوطهستندسهیم .

همکاریدر سهولتو برایايجاد ترتیباتياستکه مشترکو چراگاه به

باوجودآنکهاينمنافع،همگيدارای.رديپذيمبزرگصورتیهاکوچموقع

يکصورتبهراهاآنتوانيمدرمناطقمختلفنیستند،هماناهمیتنسبي

 پیدايش سبب که یهاسازمانمنبعي منطقه در ايلي تالشسیاسي

(.1383:96)قرباني،«موردنظرقراردادانددهيگرد



گروه افراد از مطرحبرخي شکل اين به را خود تالشتجربه در ساکن قومي های

کنندمي
گیلک،کرد،تالشوتاتبعدازگذشتچندينسالقوميترک،هایگروه»

 سپری جملهکردنو از مختلفي حوادث طي و مشترک تاريخي دوره
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،مبادالتاقتصادیواجتماعي،تالشامروزیوتازهاتاخت،هاشورش،هاجنگ

اينموضوعاستکهايناقوامامروزهدرکنارهمخاطربهانددادهراتشکیل

ترکساکنتالش()پیمانکاظمي،«کننديمندگيخوبيوخوشيزبه

تجربهسیاسيمشترکونهاصليانیایمشترک،عاملاصليپیدايشوجدانگروهي

.است


کهاستمنسجميقومجامعهکييخيتارلحاظازتالش،يقومجامعه»

باوستهیپوردیگيممشترکزبانوفرهنگخ،يتارزبان،ازراخودتيهو

منافعهيپابرزیآممسالمتيزندگيزبانهایاقلیتايهيهمسانهمگجوامع

تاتساکنرضوانشهر()عليعبدلي،«استداشتهمشترک


باعثنزديکي مواردیاستکه مشترکاز منافع و منابع وشدهاگروهسرزمین، ه

طاينمنافعمشترکشاملدفاعازخودجامعه،حقوقمربو.»دهديمروابطقوميراشکل

مراکز ترتیباتياستکهبرایايجادسهولتوهمکاریدردادوستدبهچراگاهمشترک، و

 صورت ملي بزرگ مراسم همانپذيردميمواقع دارای همگي منافع اين آنکه وجود با .

 مناطقمختلفنیستند، هاآنتوانمياهمیتنسبيدر يکمنبعيکهسببصورتبهرا

(.97همان:«)،موردنظرقراردادانددهيگردمشترکونهادهایهاسازمانپیدايش


دارایپیشینههایگروه» قومي، عینداشتناختالفاتداخليو انسانيدر

 مشترکي واسطهبهسیاسي يا دوستانه کهاندبودههاکشمکشبرخوردهای

«دهديموتجربهمشترکراشکلبرگرفتهقسمتيازتاريخهردوقومرادر

ساکنتالش(کاغذی،ترک)نسرين



یاقتصادویاجتماعمبادلهروابط

هایگروهنزديکيیهانشانه...يکيازوجودمبادالتمختلفاقتصادی،اجتماعي،فرهنگيو

قوميمنطقهتالشهایگروهمجاورتازمنظرنظريهمبادلهپیتربالو،قوميبهيکديگراست.

.دهدميبینافرادراافزايشطههمزيستيوراباحتمالمشارکتیچندبعددرفضای


کاالها» محليتولید معیشتيی اقتصاد نیازتالشان،در جوابگوی

نیازبهمبادلهوهتولیدکنندگانبود با باپیدايشمازادتولید، يکديگر کاالها

.شکلگرفتنمبادالتدرهاستشکلگرفتمختلفومبادالتوجودداشته

کاالهاييبودکهنیازهایزندگيوتهیهنیتأمانوحقیقتراهيبرایجبر

(تالشساکنهشتپر)کمالسازمند،«شدتولیدنميهاتالشتوسط
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 گیالن نقاط بقیه تالشو بین کار نیروی محدود سببتبادل شديد ورودجريان

بازناندامدارانهمراه(.1367:193)بازن،شدهاستکارگرانآذربايجانيبهايرانخزری

شهرهایگیالن،نیرویکارالزمجهتنشابضاعتيبزنانروستاييفقیروزنانشهرنشین

)همان(.کنندميتأمینرابرنجزارهاوجینبه

تجاریمنطقهرادردستداشتند.بسیاریازهایفعالیتبسیاریازهاترک»

لحاف پاالن، دوختانواع داشتمانند مهارتخاصي به نیاز که واموری

)سعیدفتحالهي،«گرفتميوتهیهچادرسیاه،توسطکردهاصورتتشک

ترکساکنهشتپر(



بیناقواممختلفبازارهاعرصهمبادله:1تصوير


منبع:نگارنده



« محلي، روز بازار خاصدر کاالهایمختلفتولیدیيکقوم .شدميارائه

یهابستهمثالً گوسفندهالکگیتوسطشدهخشکیهايماهچای، توسط،

هاتالش انواعمحصوالتصنايعشهریهاترکو قاليو پارچه، قند، نمک، ،

 پوستهاترکتوسط توسط، کشاورزی و لبني محصوالت انواع جانوران،

هاتالش وصدفوورآالتيز، بند گردن انواع عطر، و...(، مرواريد )انگشتر،

 توسطیهاپارچهانگشتر، عدسو... عرضهمختلف، بازار به «شدميکردها

تالشساکناسالم()الیاسپورنوری،



اجتماعيوفرهنگيازجملهزبان،آدابویهايژگيووتبادلسوکيتبادلکاالهااز

هایقوميامروزهنیزوجوددارد.درمیانگروهسنن


هاشينما» هامسابقه، محليهایگروهیهایبازو جملهمختلف )از

روابطخويشاوندی،نوازندگيآنان،یهاشينما(،آالتموسیقيويندوااسب

مکانتحويلکاالهاورسومآداب زمانو همهخاصو یهاجنبهحکايتاز
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)پويان«.مبادالتوتبادالتاجتماعيوفرهنگيبیناقوامداردیراقتصادیغ

(تالشساکناسالمپورشفقتي،

شمارههمسرآيندهبیوجوجستمحلبراینيترمناسببرایجوانانبازارهفتگي

اتفاقروديم مالقاتيبینيکدخترويکپسرکهبرایهمافتديموبسیار کهدرآنجا

:1367بازن،)پردازديمترتیبدهندودراينصورتنامزدجوانخرجهمهرااندشدهنامزد

555.)


بعدازمباترينمهم» دلهاقتصادیوروابطعاملاجتماعيهمزيستيقومي،

کاالهاومحصوالتتولیدی،رابطهازدواجوپیوندزناشوييبیناقوامدادوستد

)سعیدافراسیابي،کردساکنتالش(«.مختلفساکندرمنطقهتالشاست



ياعروسهمسر،قومي،انتخابهایگروهديگرباارتباطبرقراریبهيکساناقوامعالقه

همزيستيهمسايگي،ازمواردیاستکهدربحثوخويشاوندیروابطاقوامديگر،ازداماد

قوميهایگروه اهمیت تالشحائز استجامعه مجموع از مصاحبه. کهها مشخصشد

فاصله مذهبي و قوم هیچ از و داشته خويشاوندی رابطه منطقه اقوام تمامي با تالشان

اندنگرفته تحقیر پستو هیچقوميرا يا خويشاوندیودادوستددرد.دانننميو تجاری،

عروسي،سمدرهرمرحلهازمرامثالًقوميمشهوداست.هایگروهنیرویکار،ارتباطباديگر

عروس و حنابندان عقد، مرحله تا گرفته برون بله و خواستگاری همهاز شرکت بران،

پهایگروه وهمهمیهماناناز يکمجلسعروسيبالمانعبوده احترامقوميدر ذيراييو

متناسبويکسانيبرخوردارند.



کارتقسیمتخصصو/گریکدیبهیقومهایگروهیوابستگ

همبستگيارگانیکي نشانافتهيانسجاموحدتدر بادهندهاجتماعي افراد اجتماعي تمايز

اغلبمهاجريندرحرفهمخصوصمتخصصهستندوهرشخصتوسطقوم»يکديگراست.

خويشانو دعوتو کار به همسايگانخود متنوعهستندمانندحرفهشودمييا بسیار ها

کارگرانوخیاطان،بافندگانا،بناه،نجارقنادی،کارگراني،نقاشساختمان،کارگراننانواي

 آهنگر، قبیلجوشکار، کشمیسفنياز غیرهبستچوب، و ساز 532)همان:« واسطهبه(.

 ايجایهایاورفنورود و نو اندهایجديدیشکلگرفتهحرفهجديدیهاتخصصد برکه

درمسیرهاتیفعالتنوع»قابلتحلیلاست؛نظريهماتريالیسمفرهنگيماروينهريساساس

خزریازاينهمبیشتراستمانندآمادهنمودنبرنجزارها،چیدنمرکبات،صید،یهااستان

لزومهمزيستياجتماعيدرجامعه(.503همان:«)کارهایشهری،صنعتگریودرودگری

تالش اساسامروزی بر گذشته( هاشباهت)برخالف اساسنیستهایهمانندو بر بلکه

هاتفاوت ييزهايتماو دلیلاستکه به تخصصمورد جامعه وجودنیاز استبه و؛آمده

وابستگيهاینمونه از نشان است.هاگروهديگر، نیازهایيکديگر يکمثالًجهترفع در
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،ممکنکنندگانشرکتقوميوجوددارند.عالوهبرهایگروهمراسمعروسيافرادیازهمه

 قوميديگرواگذارشدهباشد.هایگروهاستبرخيازاموربهافرادیاز

 

همسازیدردولتاستیسنقشویاجتماع–یفرهنگتماس

 قومي گروه يک پیرویوبهنوعيشودميدربرخيمواردباعثهمزيستياقوامیسازهیشب

اجتماعيفرهنگي یهايژگيو از مرجع گروه و اقتصاد، زبان، یهانهیزم در ديگريا رسوم،

 سیاست و... تالشامکان»است. جامعه وجانبههمهدر نداشته وجود اقوام کردن همانند

«.ومشکلاستبرزمانافکاروعقايدمردمبسیاریسازهیشب گیلکساکن)صديقبدری،

قوانیناجراييوقضاييتالش( مذهبيا هرچندممکناستدربرخيمواردماننددين،

ييهایهمانندکشور عموميهرگزقابلاجرایسازکسانيبیناقواموجودداشتهباشداما

سطوابستگيبهواحدهایسیاسيويااداریخارجازمحدودهعموميوادارهآنتو.ستین

 مراکز از اقوام یریگمیتصماعضایساير منطقه از خارج استیهمانندسازهاینمونهاز

 هاگروه»(.643)همان: اما همشوند به شبیه ظاهر يکديگرعمالًممکناستفقطبه با

.(کردساکنتالشاباصلتحیدری،)«نداشتهباشندهمزيستي


« شوهری، محارمييگراجنسهمچند با ازدواج جامعه،، قوانین نقض ،

وعدمپیرویازهنجارهایاجتماعيدرسطحیروکجوابستگيبهبیگانگان،

ازجملهمواردیاستکهازجانبهمهتالش(وحتيملي)يقوم )ايران(،

هایگروه تلقي ناشايست و ممنوع رفتارها،شدقومي سنجش مالک و ه

.شساکنتالش(کمالسازمند،تال)«اسالمياست–فرهنگايراني



اجتماعیشدنافراددرجامعهمتکثرقومی

یهايژگيوقوميساکندرتالشوانتقالهایگروهيکيازعواملمهمهمزيستيدربین

.2درجامعهمتکثرقومياست1یوسپساجتماعيشدنپذيرجامعههمزيستيبهنسلبعد،

تعاملاقوامساکندربنگريمیهاگرازديدمکتبکنشمتقابلنمادیبهبررسياينقض ،

.جاریبودهاستدرمتنزندگيهموارهتالش

چندمذهبيویهاازدواج نواحيازداليلاينادعايزبانچندمیانقومي، در است.

 هم با مختلف مختلفتالشاقوام و ازدواج رابطه دارندخويشاوندی اين در هاخانوادهو

 يادچندزبانرزمانهمکودکبهطور تالشبهيچندزبانگ.ردیگيما کودکانساکندر

فهم تعمیق افزايشو و پذيرشفرهنگديگری افزايشقدرت و شدن اجتماعي معني

طوالنيدرکشورمابودهاست.یهاسدهفرهنگيوتمدنيدر

                                                           
1
 socialization 

ازنظرهربرتبلومرولياندکاررفتهپذيریواجتماعيشدنمعادليکديگربهاگرچهدرفارسيمفاهیمجامعه2

پذيریناستوتنهابعدازجامعهمعنيذوبشدنويکيشدنوجاافتادندرجامعهکال اجتماعيشدنبه

 تواندرخدهد.استکهفراينداجتماعيشدنمي











105...هایقوميتيگروهزيسهماجتماعي–هایفرهنگيزمینه

و اجتماعي فرهنگي، اقتصادی، و مراودات تالش در ساکن مختلف اقوام بین ...

درقوميیهاچالشآنانشايدبتواندبهعنوانالگوييبرایکاهشزیآممسالمتهمزيستي

.باشدمينواحيمناقشهآمیزقو
 

علي» وجود یهاتیقومرغم عوامل سرزمینينيآفروحدتگوناگون، چون

ايرانیان زبانفاخرپارسيودينمشترکهموارهدرذهنوضمیر مادری،

اقوامايرانيممانعتنمودهاستبودهوازتفرقنيآفرنقشجاریو امادر؛

راپايانهاآنمجموعهويتايرانيبرهمهمنازعاتواختالفاتغلبهيافتهو

.)گیلکساکنتالش)قاسمتجربهکار،«دادهاست
 

عواملايجادهمزيستياقوامترينمهمقوميومذهبيازهایتفاوتپذيرش»

اقوام همه است. تالشبوده جامعه ودر عقايد داشتن عین مذاهبدر و

مشترکجامعهعملکردهوبهآنیهاارزشباورهایخاصقومي،برطبق

گذارنديماحترام کردها، اهلتسننوتشیعدارایمسجدهاترک. وحوزه،

ترکساکنلیسار(،قدمخوش)کامران«علمیهمختصبهخودهستند



ساجداهلسنتوتشیعبافاصلهکمتریاز...مر،خرجگیلودراسالم،هشتپمثالً

به).درمواردیکهامکانساختمسجدجداگانهوجودنداشتهباشداندگرفتهيکديگرقرار

مذهبيدلیل گروه دو هر امکاناتمالي( مراسمکمبود يکديگر کنار در سني( و )شیعه

 برگزار کنندميمذهبيخويشرا . ضمنهاگروههمه قومي(، وهاتفاوتقبول)مذهبيو

وجامعههستندمعتقدبههمبستگيوهمزيستيدرکناريکديگرخاصگروهيهایويژگي

چندقوميبرپايهاحتراممتقابلشکلگرفتهاست.

اجتماع،محتوایجامعه اقتصاد، قومیت، پذيریواجتماعيشدنبرحسبجنسیت،

مراسمي متفاوتاست. جغرافیا هاافتیضبرگزاریچونمذهبو یمشترکهايمهمانو

 هاجشنقومي، مناسکورودبهسنتکلیفوعضويتدر یاداریوهاسازمانیمختلف،

هایقوميديگرراساختهوافرادیاجتماعيدرکنارگروههانقشاجتماعيمشترکماهیت

.سازديمرابرایزندگيدراينجامعهچندقوميآماده

اجتماعي،یهایروکجمیزانباالیکنندکههرامطرحميرساناناينکتبرخياطالع

ارتباطيبهفرهنگواجتماعيشدنيکقومخاصنداردوبیشتربهآنموقعیتيمربوط

استکهاينمردمدرمحیطجامعهباآنروبروهستندوتوسلبهفرهنگقومييکگروه

رنگاهعلميبهاينقضیهاست.تنهاسرپوشگذاشتنبخاصبرایتبیینرفتارهایناپسند

 تالشاز حقیقتجامعه بهعنوانتکتکدر هرچندجامعه و تشکیلشده ساختافراد

( نهايتکنندهنییتعکل(، در اما هستندکهتصمیمگرفتهومسیرخودراهاانساناست،

.کنندميانتخاب
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مواردیاستک» انسانياز برایافراد ويژگياختیار بحثقائلشدن در ه

کهدرجامعهتالشباييهاانسانبنابراين؛همزيستيبايدبهآنتوجهشود

مختلفقوميدرارتباطهستند،سعيدرشکلبخشیدنوتعديلهایگروه

مساعدهافرهنگ و مناسب شرايط کردن فراهم جهت جامعه شرايط و

 به هستندیهاوهیشهمزيستي گوناگون » اکنترکس،قدمخوش)کامران

لیسار(



پذيرجامعهعوامل يعنىافراد، هاگروهکننده ىتوسطپذيرجامعهکهييهاسازمانو

ازخانوادهوشبکهاندعبارتدرجامعهچندقوميتالش؛افتديماتفاقهاآنودردرونهاآن

 وسايل آموزشى، نهادهای همساالن، و دوستان گروه ويجمعارتباطخويشاوندان، شغل ،

یهاطیمح و نهادها یهاکانونکاری، اجتماعى، طبقات مانندهایگروهمذهبى، مرجع

.مذهبيوقوميهایگروه

« تالش، ييهایبازهمکودکانساکندر هنگامهایگروهاز به قوميمختلفدارند.

،)اباصلتحیدری«شودميردوبدلوباورهابیندوطرفهاارزشبازیبسیاریازکردارها،

توجهبهيجمعدستهیهایبازدرمخصوصاًساکنتالش(.کرد یهاارزششرايطانتقالو

 فراهم بیشتر ارزششود.يممشترک نمايش و پذيرشپذيرش در همساالن گروه های

نقششارز فرد سوی از اجتماعي یاکنندهنییتعهای گروهکنديمايفا در عضويت .

برای)ازهرقومومذهبي(کودکهمساالن دهدکهایقرارميدرزمینهبارنینخستانرا

جمع»افتدفاقميایدرآناتگونهطرحسنجیدهپذيریبدونهیچبیشترينقسمتجامعه

فراهمهاآنچونفوتبالزمینهنزديکيييهایبازهمسالدرهایگروهشدن «سازديمرا

تالشساکنسیاهداران(.)فاطمهحسرتي،


یگروهيهایبازیمشترکدرهاارزشتقال:ان2ريتصو


1394تابستاناسالم،منبع:نگارنده،
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یداخليازسویمنطقهتالشهامهاجرتمليوجذباکثردرسطحتجربهتاريخي

نابود حکايتازبهرسمیتشناختهشدنتکثرفرهنگيوقوميوعدمپروایمهاجراناز

منطقهتالشدارد.شدنهويتقوميخودپسازمهاجرتبه



هایافتهتحلیل
همزيستيکهکردهنگارندهدراينپژوهشبهعواملمختلفيدرهمزيستياجتماعياشاره

اقوام مجاورت و همسايگي مهمدر از هامؤلفهترين دراست. پژوهشگری هر ذهن شايد

دامابعدازعواملاجتماعيهمزيستيگروهيمتوجهمبادلهگروهيبیناقوامشويابيشهير

مصاحبهنقشیهادادهعمیقوواکاوییهامصاحبهوتحلیلیاکتابخانهمرورمجدداسناد

شد.تجربهرخدادهایتاريخيوترپررنگتجربهحوادثووقايعسیاسيوتاريخيمشترک

مخصوصاً است. ساخته فراهم يکديگر به اقوام براینزديکي را برایمثالسیاسيزمینه

آبشخورهاوهاچراگاهييبرسرهادرگیری؛اندشدهقوميکردواردمنطقههایگروهکهزماني

 و اينشرايطبهوجودهاتالشبینکردها در است. آمده بر تجربهگیریيکشکلعالوه

صورتگرفتهخونمقتول(یازادر)دادنيکدخترایمبادلهتاريخيمشترک،–سیاسي

است.

د که مردماني تمام سرزمین ر تالش تاريخکنندميزندگي و مشترک سرنوشت ،

يشوورغمتنوعگتکوينيافتهووجوهمشترک)عليسالیاندرازواحدیدارندکهدرطول

ويژگيتنوعقوميدرترينمهم.دادهاسترابهيکديگرپیوندهاآن(قوميمحليویهازبان

درساختهويتهاآنانياقوامونقشمشترکتالشوتفاوتآنباسايرجوامع،اصالتاير

جداسازیاعمالزندگيفرهنگيواجتماعياينمردمازاعمالمذهبيبسیارايرانياست.

تالشوهمقومبودناهلتسننوتشیعنقشبزرگيدراينهمبستگيدارد.دشواراست.

برادرانخويشاونديک برادراندينيهستند، عینحالکه يکقومايناندر از ديگرندکه

.اندتالشمتکثرومطلوبدریاجامعهبرخاستهوبرایساخت

بههمگراييوپیوستگيودرمیرمستقیغبینقوميبهصورتيیهامبادلهودادوستد

 از است. یهاگذشتهنهايتبههمزيستيگروهيانجامیده تات،هاتالشدور اقوامکرد، با

خاصیهايژگيو.روابطاقتصادیباهرگروهازاقوامداشتندوگیلکروابطاقتصادیترک

 دارد. هاتالشخودرا نظرفروشبرنجبا هالکیگمبادالتچندانياز با ،هاترکندارنداما

يااينکهمبادالتکرمابريشمایدراينزمینهدارندتگستردهمبادالهاتاتکردهاوگاهي

وابستهبهیاورفنگیردوعلتآنوجودصنايعوصورتميهالکیگوهاتالش)پیله(بین

دربرخيمواردروابطيکسانيباهردوگروه ابريشمدرمنطقهشرقومرکزگیالناست.

)دام(باهردوگروه)ترکوگیلک(فروشومبادلهحیوانات؛شودميترکوگیلکبرقرار

مي وانجام شود ينیزمبیسخريد از گوجه زنجانیهاترکو يا انواعاردبیل خريد و

گیرد.صورتميهالکیگهایخزریازمیوه
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ترکدامدارانتالش،کردوترکمورداستفادهمشچشمه:3تصوير


1393اسالم،،رضاقربانيريکمنبع:



 یهاسالدر با اقتصادی مبادالت گسترش ازهاترکاخیر برخي رواج باعث

وهاترکشدهاست.درگذشتهمبادالتبینهالکیگوحتيهالشتااصطالحاتترکيبین

محصوالتکشاورزیمبادلهشداماامروزهمحدودميیپروردامبهمحصوالتداميوهاتالش

دربرخيمواردکردمايحتاجعشايرتالشوگردانترکنیزرايجشدهاست.درگذشتهدوره

فراهممي اينمبادالتدرسطحبردند.مي،چای،نمکو...سودقندوازمبادالتکردندرا

یهاتیفعالراهبرایونقلحملووسايلآالتنیماشقرارداشتوامروزهباافزايشخردی

بهگونهمنطقهدرهاترکاقتصادی برنجدروهایچوبایکهبرخيکارخانهبیشترشده

.دهدنجامميااقتصادیدرسطحکالنبودهوفعالیتهاترکدست

بهدنبالبهمرورزماناست.رگذاریتأثدرنوعروابطمبادلهیاورفنقومیتدرکنار

اهمیتخاصپیدامنطقهگسترششهرنشینيوافزايشجمعیتونیازها،بازارهایهفتگي

صورتدائمي به و کرده و و شهرها تعداد به جمعه تا شنبه حتيهابخشهفتگياز و

افزايشدادهوبازاراين.شودميناطقمختلفبرگزارمدرهادهستان بههاروابطانسانيرا

افراد.ديآيمبهشماراقواممنطقهاجتماعينمايانگرهمبستگيويکپارچگيیعنواننماد

،هاجنجالاخبار،شايعات،،عمومي،تجاری،ومنافعشخصيمسائلدربارهحاضردربازارها

هاافشاگری،هابدگويي بحث دولتي امور پیوندهایکنندميو از بسیاری بازارها اين در .

.کنندميخويشاوندیشکلگرفتهوبسیاریازجوانانشريکزندگيآيندهخودراانتخاب

 همزيستي ديگر عوامل انجامگردهماييهاگروهاز و يکديگر با مردم رودررويي و

ازگیریبهرهقوميوهایسنتايتقوانینوورعهانيیآجایآوردنهمراسموتشريفاتوب

ترمحکمشعائرومناسکبههنگامحضوردرايننوعمجالساستکهپیوندفرهنگياقوامرا

قوميهایگروهساختهاست.شرکتهرکدامازاقوامدرمراحلمختلفمراسمسنتيديگر

بهيکديگرهاآن وهاشينما.سازديمدگيآشنامختلفزنیهاوهیشهوباکردترکينزدرا

اجتماعيوفرهنگيکارکردخاصخودرایهادهيپدهمهنیزماننديجمعدستهیهایباز
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بارزهماهنگيوهمکاریاستکهدرمنطقهموردمطالعهبینهایداشتهويکيازنمونه

.خورديمقوميمختلفدرسنینمتفاوتبهچشمهایگروه

عواملهمزيس تيبرخياز هانيیآمربوطبه برداشتومناسکو داشتو کاشت،

رابیشترهاآنياريگریباعثافزايشروابطبیناقواممختلفشدهونزديکياستیپروردام

کنديم مناطقفعالیتغالب. یاجلگهدر دامداریانجام کوهستان در است.کشاورزیو

 مبارتولیروستانشینانتالشبرایانجامکار، زندگيبهترد، طبیعتو با بهياریوزه نیاز

اند.کردههمکاریياکارگروهيداشتهوبايکديگرروابطدوستانهکاریبرقرار

یهایاورفنپیامدهایوشهریبینونقلحملسیستمبهبودازناشيارتباطيعوامل

جمله از تلويزيونارتباطي درسینماوراديو، و مهاجران جذب در نهايتنقشمهمي

همزيستيآناندرکناريکديگرداشتهاست.

بانگاهياجماليبهمقدمهواصولمتعدددارد.يپررنگنقشقانوننیزدرهمزيستي

 سوم اصل ويژه به ايران اسالمي جمهوری اساسي عنوانتوانميقانون به دريافتهمه

 قانون مقابل در ايراني امراندکسانيشهروندان اين ع. از يکي همزيستي هایگروهوامل

برایبرتریدلیليدرقانوناساسيرنگونژادوقوموزبان.شودميمختلفقوميمحسوب

اقوامساکنبنابرايننمونههمزيستيگروهي؛استافرادنیستزيرابرمبنایاصولاسالمي

غیره( و کرد گیلک، تات، ترک، )تالش، اقتصادیتوانميرا روابطاجتماعي، سیاسيدر ،

فرهنگيانتخابات) و...(، نظام با همراهي ملي، و فرهنگي(محلي مراسم در و)همراهي

کرد.اعتقادیومذهبيمشاهده


هاپیشنهاد
 تالشوجودبا مختلفساکندر همزيستيگروهيبیناقوام حدزمینه برایرسیدنبه

مطلوب است. الزم سطحتالشمضاعفي اين به دستیابي ونظامریهمکابرای دولتي

هایگروهتحلیلروابط و تجزيه نتايج از یریگبهره .باضروریاست)مردم(قوميهایگروه

تالش اينتوانايي از یریگبهره راهکارهای از برخي قوميآنان، هويت و قوميساکندر

شود.ميارائه شرحزير به اجتماعي همزيستي همزيستيگروهيوتقويت برای هاگروه

فرهنگي اجتماعي ثرگراييتک .1  و قومي افزايشهمزيستي راهکارهای از يکي و

 .استملي قوميدرسطحهایگروه منافع کنندهنیتأم

 مناصب قوميدرهایگروهنیروهایانساني از استفاده و تمرکزگرايي از پرهیز .2

 است.مؤثرقوميهایگروهدولتيدرازبینبردنعواملبروزتشنجبین

،مساجدوبقاعمتبرکههاقبرستانمشترکدوقومکهفضاهایمرزیدرمناطق .3

آموزشيهمزيستيهایشودودورهنیتأمفعالیتآزادانهاقواممختلفاستامکان

 .باالرودهاگروهتاآگاهيعموميشودبامربیانيازهردوقومبرگزار

از تالش .4  اجتماعي، یهاینابرابر بردن بین برای اقتصادیو فراهم امکانکردن

مانند عمومي امکانان به برابر وپرورشآموزشدسترسي مسیرهایونقلحمل، ،
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...درمناطقمحروموتقسیمعادالنهبودجهروستاييویهاطیمحبرایوآمدرفت

 .وامکانات

 .هاگروهیبراساسنیازهایروزمرهپذيرجامعهيجمعارتباطوسايلکردنفراهم .5

عوامل .6 به توجه توسعهمانندهمزيستيمشترک اسالم، دين ايران، سرزمین

 ...انساني،سالمتاجتماعيو

فرهنگيوکردنپررنگمذهبيوهایگروهجلوگیریازتقابل .7 مشترکاتديني،

 اجتماعينهادهایمدني.

جمعيبهیهارسانهازطريقنفساعتمادبهفرهنگيوايجادیهایخودباورتقويت .8

ت و اساسلويزيونخصوصراديو سالگرفتهانجامیهامصاحبه)بر ده در آنچه

بودهيجزئبسیاراندکوصورتگرفتهگذشتهباعنوانرسانهمليدراينرابطه

 است(.

 

گیرینتیجه
اساسيافته جملهپژوهشهایبر مختلفياز قوميتالشمحلزندگياقوام چند جامعه

ومذهبي،دينيتکثروتنوعشیعهوسنيبودهوتالش،کرد،ترک،گیلکوتاتبامذاهب

آيد.ميشماربهجامعههایاينويژگيازایمنطقهمتفاوتهایفرهنگخردهوجودوقومي

دوره مساعدبودنشرايطايناقوامدر سیاسييا هایتاريخيمختلفبهداليلاقتصادی،

شدهآب ساکن آن در و منطقه اين وارد اينوهوا در همزيستيپژوهشزمینهاند. های

نقشگروه مشترکسیاسي، تجربه روابطو پیشینه جمله تالشاز منطقه قوميدر های

هاوارتباطات،ورسوم،دينومذهب،راهمبادلهدراقتصاد،همیاریوخويشاوندی،انواعآداب

نقشدولتدرهمزيستيبهتفصیلجامعه قانوناساسيو برپذيریواجتماعيکردن، و

وهارابطهقرارگرفتهوتماميوتحلیلپايهاسنادومدارکتاريخيوپژوهشيموردبررسي

یپژوهشفراخوانيشدهوهادادهیمتناسبباهاهينظریاحتماليواصليکشفوهاشهير

جهتتحلیلروابطارائهشدهاست.«همزيستياجتماعيوفرهنگيالگوی»
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 ساکندرتالشهایقوميگروهفرهنگيواجتماعيدربینهمزيستيتحلیلگویال:1نمودار




يستيهمزیریگشکلعواملزيردرگرفتهلعاتاسنادیومیدانيصورتمطااساسبر

:مؤثرندتالشجامعهدريقومهایگروه

اند.کردهختجربهيتارطولدريرامشترکياسیسحوادثهایقوميگروه .1

گروه .2 هبین قومي مختلف ،یاقتصاد،یشاونديخو،ياجتماعمبادلهروابطای

 وجوددارد....ويفرهنگ

تخصص .3 اساس افراد،بر یازهاینرفعجهتهای بیناجتماع–اقتصادی ي،

کاروجوددارد.هایمختلفقوميتقسیمگروه

مهميدردولتنقشاستیسوبرقراربودهياجتماع–يفرهنگتماسبیناقوام .4

 ستياقوامدارد.همزي

گروه .5 انسانياز افراد وياجتماعي،قومچندجامعههایمختلفقوميدر شده

.سازنديمهایهمزيستيرابهنسلبعدمنتقلويژگي

بهدريقومهایگروه .6 پايبندی جامعهي،قومخاصیهانيیآعین ساخت در

 کنند.ميمشارکت

اينم به ابتدایورود تالشدر ساکندر روابطافراد ديگر اقوام مجاورتبا نطقهو

یهاجنگبرسرمراتعوآبشخورها،نزاعهایخونین،مختلفيازجملهکشمکش،درگیری

سیاست از اقوام يکاز طرفداریهر سیستمخاصيسیاسيبا )سیاستدولتمرکزیيا

 ازدواجو مبادالتمختلفاقتصادیکاالهایتولیدی، توسعهنيهمسرگزقومي(، روابطيو
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یمشترکمذهبيومليداشتهوهانيیآخويشاوندیبهخارجازقومخود،انجاممراسمو

همزيستي به زمان مرور اقوامانددهیرسزیآممسالمتبه از قوم هر برخورد نوع چند هر .

امابهمرورزمانبراثرافزايشمبادالتدولتمرکزیبودهاستیهااستیسمجاوربراساس

واسطه قومي،همبستگيارگانیکيبههایداتاقتصادیواجتماعيگستردهبینگروهومراو

بهتخصص نیاز پهنهشدههایگوناگونبینآنانايجاد زمانبه بهمرور وهايستيهمزو

برایانتقالويژگيزیآممسالمتروابط شدهوتداومهایهمزيستيايجادافزودهشدهاست.

هایجامعهپذيریواجتماعيشدننسلجديدبراساسويژگيجامعهالزماست،هاآناين

ودرنهايتزندگيعادیدريکجامعهچندقوميبراساسنظريهتکثرگراييپذيردصورت
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