هایانسانشناسيايران


پژوهش
دوره،7شماره1
بهاروتابستان،1396صص 113-95



گروههایقومی 
زمینههایفرهنگی-اجتماعیهمزیستی 

درجامعهتالش 
رضاقربانيريک
سعیدمعدني

1
2

تاريخدريافت 1395/10/5:
تاريخپذيرش 1396/9/11:

چکیده 
اينپژوهشبهبررسيروابطگروهيمیاناقوامجامعهتالشپرداختهاست.چگونگيهمزيستياقوام
از جمله ترک ،تالش ،کرد ،تات و گیلک با مذاهب مختلف اسالمي در کنار يکديگر با حداقل
يتواندمنازعاتقوميرابهيکمسئلهاجتماعي،
شههایاينهمزيستيم 
یهاوپیداکردنري 
درگیر 
آدابورسوم ،باورها ،اعتقادات و ديگر
سیاسي و فرهنگي کاهش دهد .هر قومي دارای فرهنگ  ،
ميتواند منشأ و عامل نزاع و
شاخصههايي  است که با گروه قومي مجاور متفاوت است و حتي  

یهای فرهنگيواجتماعيبههمزيستيقوميدستيافت.
برنامهريز 
يتوان با 
درگیریگردد،امام 
گروههای
نهها وعوامل اجتماعيمؤثر برهمزيستي 
اينپژوهش بامطرحکردن اينسؤال که :زمی 
کدماند؟  باروشاسنادیوتکیهبرمنابعمکتوب،مصاحبهعمیق،مشاهده
قوميدرجامعه تالش  
مشارکتي و استفاده از روش اکتشافي در توصیف و تحلیل اطالعات صورت گرفته است .پس از
دادهها و اطالعات مورد نیاز پژوهش ،ترکیبي از نظريههای بسیج سیاسي وبر ،مبادله،
جمعآوری  

کثرتگرايي قوميدربررسيوتهیهمدل
همبستگيدورکیم،همانندسازی،کنشمتقابلنمادیو 
يرسیم
افتههای پژوهش،بهايننتیجهم 
شدهاند .براساسي 
همزيستياجتماعيدرتالش،فراخواني 
مکار،همسازیواجتماعيشدندر
که :تجربهمشترکتاريخي،مبادالتفرهنگيواجتماعي،تقسی 
بودهاند.
گروههایقوميمؤثر 
همزيستي 

کلیدواژگان:تالش،تکثرقومي،روابطقومي،گروهقومي،همزيستي .
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بیانمسئله 
گروههای قومي مختلفي از جمله تالش ،ترک ،کرد ،تات و گیلک
جامعه کنوني تالش از  
زمانهای مختلفدرجواريکديگربودهوباوجوداختالفات
تشکیلشدهکه درشرايطو 
داشتهاند.درپژوهشحاضر سعي

شهای سعيدرهمزيستي گروهي 
تفاوتهای ري 

جزئيو
شده است الگويي برای بهبودروابطمتقابلوافزايشهمزيستي ونزديکياقوام بهيکديگر
تها و پیامدهای اجتماعي و فرهنگي آن از اهمیت خاصي
تبیین شود .امروزه بحث قومی 
برخوردار است .اهمیت مسئله قومیت در جوامع چندنژادی و فرهنگي به حدی است که
ميتواندامنیتمليجوامعراتهديدوياتضمینکند .

درگیریها  و منازعات مختلف قومي و عقیدتي در کشورهای

سالهای اخیر 
در  
همسايه ايران و احتمال تأثیرپذيری اقوام ساکن در کشور از اين حوادث به يکي از
دغدغههایمهم تبديلشدهاست.رويدادهایمربوطبهاقوامکرد،عرب،ترکو...خارجاز

گذارازکشمکشوتعارض بهتعادل

ميشود .
نمونههایبارزازمسائل قوميمحسوب 
کشور 
مسئلهای

همهجانبه میسراست 
وهمزيستيمتقابلتنهاباترسیم،تبیینومطالعهعلميو 
برنامهای ممکن
کهمستلزم بررسيگستردهاجتماعيبودهودرغیراينصورتاجرایهر 
منطقهایواردآورد؛

جبرانناپذيریبرروابطقوميودرنهايتبرامنیتمليو

استخسارت
بنابراين سعي بر آن است با پیدا کردن اين عوامل ،راهکارهايي ارائه کرد تا منازعات و
درگیریهایاحتماليقوميبهعنوانيکمسئلهاجتماعي،سیاسيوفرهنگيکاهشيابد.



چارچوبنظری 
افتههایپژوهشازالگوینظریهمزيستيفرهنگيواجتماعياستفادهشدهکه
درتحلیلي 
با فراخواني ترکیبي از نظريههای بسیج سیاسي ،مبادله ،همبستگي ،همانندسازی ،کنش
بهکارگیری صرفچند
کثرتگرايي قومي بهدستآمدهاست.ازآنجاکه  
متقابلنمادين و 
بخشهای الزمو
بهکارگیری  
نظريه انجامپژوهشعلميرامحدودميکند بنابراينسعيدر 
مفیدازهرکدامازنظريهها دراينپژوهش بودهاست .علتاينامردرتطبیق نظريهها با
مصاحبههای عمیق ،مطالعات اسنادی و مشاهده مشارکتي به

دادههايي بود که بر اساس 

دستآمدهاند .

وبرقومیترابرحسبمفهومفعالیتسیاسيپوياتعريفميکند(بنگريدبه کريمي،
 .)148-115:1390برايناساس تجربهسیاسيمشترکونهاصليانیایمشترک عامل
اصليپیدايشوجدانگروهياست(همان.)102:اينامردرموردگروههایقوميدرتالش
گروههایقومينسبتبه منطقهتالشاحساسوابستگيدارندزيرادر
نیزمصداقدارد،اين 
ميتوانديکيازعواملمؤثر
خاطراتوتجربیاتسیاسيمردمتالشمشترکبودهواينامر 
برهمزيستيبینگروههایقوميساکندرتالشاست .
يههای مورد استفاده در تبیین روابط همزيستي بین
نظريه مبادله از ديگر نظر 
گروههای قومي تالش است .پیتر بالو يکي از نظريهپردازان مکتب مبادله است که تالش
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همزيس
زمینههایفرهنگي–اجتماعي 
 

عيوواقعیتگرايياجتماعيباشد

داشتنظريهایرابپروراندکهتلفیقيازرفتارگرايياجتما

(ريترز .)434:1379،

يانهایاولیه
بالو،مبادلهرايکجرياناجتماعيميداندکهريشهدرجر 

«
بسیاریازپديدههایپیچیدهازقبیلساختوسازمان

روانشناختيدارد و

اجتماعي از آن ايجاد شده است .تمايل اصلي بالو در تبیین همه امور
مبادلهاستوهمهرفتارهامانندمبادلهتبیینميشود»

اجتماعيازدريچه 

(آزادارمکي .)258:1371،
« افرادهرگاهاحساسکننديکگروهپاداشبیشتریراازگروهديگربرايشان
ميگردند» (ريتزر:1379،
ميشوند وبهعبارتيعضوآن 
داردجذبآنگروه 
 .)436


هدفهای
آنها به سمت  
انسجام ،يگانگي و اتحاد مردم يک جامعه اسباب حرکت  
مطلوباستورشدجامعهرادرپيدارد«.انسجام يا همبستگي اجتماعي معموالً مفهومي
وابستهاند و

يرساند که بر پايه آن در سطحي کهاعضاگروه يا يک جامعه به يکديگر 
را م 
بهطور متقابل نیازمند يکديگرند» (بیرو« .)400 :1367،همبستگي ارگانیک نه از

فرآورده

مييابد.اينگونههمبستگي
تفاوتهايشان پرورش 

همانندیهایافرادجامعهبلکهاز 

مکاراست.هرچهکارکردهایيکجامعه تفاوتبیشتریيابند،تفاوتمیاناعضایآن
تقسی 
فزونترخواهدشد»(کوزر .)190:1378،
نیز 
تقسیمکار در دوره جديد باعث همبستگي ارگانیکي و وابستگي افراد به

تخصص و 
يکيازنظريههای مهمدربررسي روابطبینگروههای

ميشود .نظريههمانندسازی 
يکديگر 
گروههای
قوميساکندرمنطقهتالشاست.کاهش اختالفات فرهنگي و ساختاری در بین 
جامعهای همگن و

قوميازنتايج الگوی همانندسازی است .در صورت اجرای کامل الگو
متجانس به وجود خواهد آمد و قومیت برای توزيع نابرابر ثروت و قدرت نقش مؤثری نخواهد
داشت(صالحي امیری .)53:1385،
نظريه کنش متقابل نمادی به منظور تبیین قومیت ،جنبشها و رفتار جمعي
روههای  قوميوتکوينناسیونالیسمقوميبهعنوانيکيازمظاهرتنوعفرهنگيوشکاف
گ 
اجتماعيموردتوجهانديشمندانقرارگرفتهاست(اديبي.)16:1381،ايننظريهدربررسي
مهمترين
گروههای قومي ساکن در منطقه تالش فراخواني شده است « .
روابط همزيستي  
جامعهپذيری واجتماعي

تأکید نظريهکنش متقابل نمادیدر همزيستيگروههای قومي ،
شدناست»(فورسايت .)163:1384،
یهای قومي اغلب حس يک
يها و همساز 
خصومتها ،هم احساس 

طبق نظر بلومر 
گروههای ديگراست و مفهومگروههای قوميونژادیازفراينداجتماعي
گروهدررابطهبا 
ميشود
مفصلبندی  

يگیرد وسپسبهوسیلهنخبگانسیاسي
شدناولیهوثانويهشکلم 
بهواسطه اجتماعي شدن به نسل بعد منتقل
(کريمي .)201 :1390 ،همزيستي گروهي  
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گروههایقوميو
درونگروهياستکهدرآن 
ميشود«.تکثرگراييازجملهالگوهایارتباط 

جامعهپذير شده،با

يکنند،
آدابورسوم خودراحفظم 
نژادیدرعیناينکهزبان،مذهب ،
اقلیتهایقوميونژادی،
ميآيندوياالگويياجتماعياستکهدرآن 
گروههایديگرکنار 

تفاوتهای خود از يکساني اجتماعي برخوردارند» (عضدانلو.)494 :1388 ،

در عین حفظ 
ميشودوضمنتأکیدبر
تکثرگراييفرهنگيبهمسئلهنحوهمواجهشدنباناهمگنيمربوط 
نحلههای فکری موجود در جامعه،
فرهنگها ،مذاهب و  

به رسمیت شناختن کثرت و تعدد 
انديشههای متعدد

احترام گذاردن به حقوق مخالفین در حیطه رفتارهای اجتماعي و تحمل 
ميدهد(سیاپرا .)158:1385،
همديگرراموردتوجهقرار 


پرسشهایپژوهش 

زمینههاوعواملاجتماعيمؤثربر
پاسخگوييبهاينپرسشاصلياستکه 
پژوهشدرصدد 
پرسشهايي ديگر که مقاله آنها را

کدماند؟ 
گروههای قومي در جامعه تالش  
همزيستي  
بررسيميکندبهاينشرحاست 

گروههای قومي ساکن تالش در طول تاريخ چه وقايع سیاسي را در جوار يکديگر
 .1
کردهاند؟ 
تجربه 
 .2آيا روابط مبادله اجتماعي ،خويشاوندی ،اقتصادی ،فرهنگي و  ...در همزيستي
داشتهاند؟

گروههایقومينقشي

گروههای قومي جهت رفع نیازهای اجتماعي و اقتصادی به يکديگر وابستگي
 .3آيا  
دارند؟


روششناسی 

مصاحبهشوندگانهرگروهقومي

انجامپژوهشفوقباتکیهبرروشتحقیقکیفيبودهاست.
شدند.مصاحبهشوندگانازهرگروهقوميدرسرتاسر

ازطريقروشگلولهبرفيشناسايي
منطقهتالشپراکندهبودهومرزدقیقيبینآنانقابلترسیمنیستاماميتوانگفتدر

سراورشتتعدادگیلکها


ها،درمجاورتانزلي،صومعه

مجاورتآستاراواردبیل،تعدادترک
و در مجاورت خلخال و تالش تعداد تاتها و کردها بیشتر است؛ بنابراين بسیاری از
شوندگانباتوجهمحلاستقراروسکونتشاندرداخلمنطقهتالشانتخابشدهاند.


مصاحبه
برای تحلیل و توصیف اطالعات و مقايسه آنها از روش اکتشافي استفاده شده است.
یشبرداری)و مطالعاتمیداني (مصاحبهو
اطالعاتموردنیازازطريق مطالعاتاسنادی(ف 
مشاهده)گرداوریشدهو ازتحلیلکیفيباتأکید بر تفسیر تأويلي وتفهمي برایسنجش
گیریبهرهگرفتهشدهاست .


هاونتیجه

داده
مقالهدرتالشاستباتکیهبرمطالعاتاسنادی،مصاحبهعمیق،مشاهدهمشارکتيو
رهیافتتحلیليدرمفهومهمزيستياجتماعيبازانديشيداشته باشد .دراين میانسعي
شدهدرهیچموردینظرمحققلحاظنشود وانجامتحقیقبدونپیشداوری وسوگیری
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صورتگیرد.برايناساسزمینهاجتماعي–تاريخيتأثیرگذار برمتنياواقعهمطالعهوبا
شدهاند .
هدايتنظریتحلیل 


جامعهموردپژوهش 
گروههای قومي ساکن در شهرستان تالش (طوالش) در
جامعه مورد مطالعه اين تحقیق  
استانگیالن درشهرهایحويق،لیسار،هشتپرواسالم است وازآنجاکهعواملمؤثر بر
گروههایمختلف قومي(کرد،تالش،ترک،تاتوگیلک)ساکن دراين منطقهمد
همزيستي 
نظراست،محدودهارتباطيايناقوامشاملقلمروجغرافیاييداخلشهرتالشونیزمرزهای
کوههایتالشو
قوميدرمحدودهتالشوتاتدرمرزاسالموخلخال،تالشوکرددرمرز 
خلخال،تالشوترکدرمرزتالشوآستاراواردبیلوتالشوگیلکدرمرزتالشومناطق
يگیرد (نقشهشماره .)1محدودهزمانيپژوهش از  1394و1395
گیلک نشین رادربرم 
است .
نقشه:1موقعیتشهرستانتالشدراستانگیالن 


برنامهريزیاستانگیالن 
منبع:سايتسازمانمديريت 


منطقه تالش به جهت قرار گرفتن در گذرگاه مهاجرتهای تاريخي با ترکیب
تهای مختلف در بافت جمعیتي خود مواجه است که به تناسب پیشینه تاريخي و
قومی 
تحوالت سیاسي و اجتماعي در گستره سرزمین توزيع و مستقر شدهاند .تالشها با اقوام
تاتها و کردها و با مذاهب تشیع و تسنن در ارتباط
لکها  ،
مختلفي از جمله ترکها ،گی 
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هستند که در اين پژوهش عوامل همزيستي گروههای فوق در جامعه تالش با وجود
تفاوتهایقوميدرطيسالیانطوالنيموردبررسيقرارگرفتهاست .


یافتههایپژوهش 

مؤلفههاييچونحوادث
ميتوان 
گروههایقوميساکندرجامعهتالش 
بامطالعهروابطبین 
سیاسي مشترک بین اقوام ،روابط مبادله ،تخصصگرايي ،همسازی اجتماعي و اجتماعي
شدندرجامعهمتکثرقوميرادرايجادهمزيستيبینآنانمؤثردانستکههرکدامازاين
ميشوند .
عواملتشريح 

تجربهحوادثسیاسیمشترک(بسیجسیاسی) 
گروههای تالش،ترک،کرد،گیلکوتات
بامروریبرپیشینهتاريخيروابطقوميدربین 
گروههاازدردورانجنگوستیزبايکديگرخاطراتوتجربیاتمشترکي
ييابیمکهاين 
درم 
دارند و در دوران بهبود روابط نیز تجربیات ديگری دارند که به صورت مشترک در بین
گروههای قومي شکل گرفته و در تاريخ هر قوم به عنوان ويژگي بارز دوران
هرکدام از  
گذشتهثبتشدهاست .

يآمده
درتهایمرکزیبهوجودم 
«مشکالتيکهمیانچادرنشینانتالشوق 
دراصلمربوطبهاختالفشکلوساختمانتشکیالتمرکزیبامفهومتازه
آن و شکل و ساختمان رژيم ايلیاتي تالشي بوده و اين اختالف مانع آن
يشده که نهادهای ايلي خود را به مجموعه کادر ملي وابسته بگردانند.
م
يگیرد،
وجود گوناگوني فراوان شیوههايي که سازمان سیاسي ايل را در برم 
يسازد .با اين وصف در تمام
بهقدر کافي پیچیده م 
اين تجزيه و تحلیل را  
آنها وجودبرخيمنافع
منطقهموردبحثدراصلوپايهتشکیالتسیاسي 
ييابیم.اينمنافعياستکهتماماعضا
دستهجمعيومشترکاساسيرابازم 

گشتهاند در آن
سازمانها مجتمع 

جوامعچادرنشینتالشکهدرقلباين
سهیمهستند .اينمنافعمشترکشاملدفاعازخودجامعه،حقوقمربوط
به چراگاه مشترک و ترتیباتي است که برای ايجاد سهولت و همکاری در
يپذيرد.باوجودآنکهاينمنافع،همگيدارای
کوچهایبزرگصورتم 
موقع 
بهصورتيک
آنهارا 
يتوان 
هماناهمیتنسبيدرمناطقمختلفنیستند،م 
سازمانهای سیاسي ايلي در منطقه تالش

منبعي که سبب پیدايش 
دهاندموردنظرقرارداد»(قرباني .)96:1383،
گردي 


برخي از افراد گروههای قومي ساکن در تالش تجربه خود را به اين شکل مطرح
ميکنند 

گروههای قوميترک،گیلک،کرد،تالشوتاتبعدازگذشتچندينسال
« 
و سپری کردن دوره تاريخي مشترک و طي حوادث مختلفي از جمله
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تاختوتازها،مبادالتاقتصادیواجتماعي،تالشامروزی
شورشها ،

جنگها،

دادهاندبهخاطر اينموضوعاستکهايناقوامامروزهدرکنارهم
راتشکیل 
يکنند»(پیمانکاظمي،ترکساکنتالش) 
بهخوبيوخوشيزندگيم 

تجربهسیاسيمشترکونهاصليانیایمشترک،عاملاصليپیدايشوجدانگروهي
است .

«جامعه قومي تالش ،از لحاظ تاريخي يک جامعه قومي منسجم است که
يگیرد و پیوسته با
هويت خود را از زبان ،تاريخ ،فرهنگ و زبان مشترک م 
مسالمتآمیز بر پايه منافع

اقلیتهای زباني زندگي 
جوامع همگن همسايه يا  
مشترکداشتهاست»(عليعبدلي،تاتساکنرضوانشهر) 


گروهها شده و
سرزمین ،منابع و منافع مشترک از مواردی است که باعث نزديکي  
روابطقوميراشکلميدهد «.اينمنافعمشترکشاملدفاعازخودجامعه،حقوقمربوط
بهچراگاهمشترک،مراکزدادوستد وترتیباتياستکهبرایايجادسهولتوهمکاریدر
مواقع مراسم بزرگ ملي صورت ميپذيرد .با وجود آنکه اين منافع همگي دارای همان
بهصورت يک منبعي که سبب
آنها را  
ميتوان  
اهمیت نسبي در مناطق مختلف نیستند  ،
دهاند،موردنظرقرارداد»(همان .)97:
سازمانهاونهادهایمشترکگردي 

پیدايش

گروههای  انسانيدر عین داشتناختالفات داخلي و قومي ،دارای پیشینه
« 
بودهاند که
کشمکشها  

بهواسطه برخوردهای دوستانه يا 
سیاسي مشترکي  
يدهد»
قسمتيازتاريخهردوقومرادربرگرفتهوتجربهمشترکراشکلم 
(نسرينکاغذی،ترکساکنتالش) 


روابطمبادلهاجتماعیواقتصادی 
گروههای
نشانههاینزديکي 
وجودمبادالتمختلفاقتصادی،اجتماعي،فرهنگيو...يکياز 
گروههایقوميمنطقهتالش
قوميبهيکديگراست.ازمنظرنظريهمبادلهپیتربالو،مجاورت 
ميدهد .
درفضایچندبعدیاحتمالمشارکتورابطههمزيستيبینافرادراافزايش 

«تولید کاالهای محلي در اقتصاد معیشتي تالشان ،جوابگوی نیاز
باپیدايشمازادتولید،نیازبهمبادله کاالهابا يکديگر

تولیدکنندگانبوده و 
وجودداشته ومبادالتمختلفشکلگرفتهاست.شکلگرفتنمبادالتدر
نیازهایزندگيوتهیه کاالهاييبودکه

حقیقتراهيبرایجبرانوتأمین 
تولیدنميشد»(کمالسازمند،تالشساکنهشتپر) 

تالشها
توسط 
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تبادل محدود نیروی کار بین تالش و بقیه نقاط گیالن سبب جريان شديد ورود
کارگرانآذربايجانيبهايرانخزری شدهاست (بازن.)193:1367،زناندامدارانهمراه با
يبضاعت شهرهایگیالن،نیرویکارالزمجهتنشا
زنانروستاييفقیروزنانشهرنشینب 
وجینبهبرنجزارهاراتأمینميکنند(همان) .
فعالیتهایتجاریمنطقهرادردستداشتند.بسیاریاز

ترکهابسیاریاز
« 
اموری که نیاز به مهارت خاصي داشت مانند دوخت انواع پاالن ،لحاف و
ميگرفت»(سعیدفتحالهي،
تشک وتهیهچادرسیاه،توسطکردهاصورت 
ترکساکنهشتپر) 

تصوير:1بازارهاعرصهمبادلهبیناقواممختلف 



منبع:نگارنده 

ميشد.
«در بازار روز محلي ،کاالهای مختلف تولیدی يک قوم خاص ارائه  
لکها،گوسفند توسط
خشکشده توسطگی 

يهای 
بستههای چای،ماه 
مثالً  
ترکها ،نمک،قند،پارچه،قاليوانواعمحصوالتصنايعشهری
تالشها و 

ترکها ،پوست جانوران ،انواع محصوالت لبني و کشاورزی توسط
توسط  
تالشها ،زيورآالت و صدف (انگشتر ،مرواريد و ،)...عطر ،انواع گردن بند و

ميشد»
پارچههای مختلف ،عدس و ...توسط کردها به بازار عرضه  
انگشتر  ،
(الیاسپورنوری،تالشساکناسالم) 




يهایاجتماعيوفرهنگيازجملهزبان،آدابو
کسووتبادلويژگ 
تبادلکاالهاازي 
درمیانگروههایقوميامروزهنیزوجوددارد .

سنن

گروههای مختلف محلي (از جمله
یهای  
مسابقهها و باز 

شها ،
«نماي 
شهای نوازندگيآنان ،روابطخويشاوندی،
اسبدواني)،آالتموسیقيونماي 

جنبههای
آدابورسوم خاص و زمان و مکان تحويل کاالها همه حکايت از  
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غیراقتصادی مبادالتوتبادالتاجتماعيوفرهنگيبیناقوامدارد»( .پويان
پورشفقتي،تالشساکناسالم) 

جستوجوی همسرآيندهبهشمار

مناسبترين محلبرای 

برایجوانانبازارهفتگي
يافتد کهدرآنجامالقاتيبینيکدخترويکپسرکهبرایهم
يرود وبسیاراتفاقم 
م
يپردازد(بازن:1367،
شدهاند ترتیبدهندودراينصورتنامزدجوانخرجهمهرام 
نامزد 
 .)555

مهمترين عاملاجتماعيهمزيستيقومي،بعدازمبادلهاقتصادیوروابط
« 
دادوستد کاالهاومحصوالتتولیدی،رابطهازدواجوپیوندزناشوييبیناقوام
مختلفساکندرمنطقهتالشاست»(.سعیدافراسیابي،کردساکنتالش) 


گروههایقومي،انتخابهمسر،عروسيا
عالقهيکساناقوامبهبرقراریارتباطباديگر 
داماد از اقوامديگر ،روابط خويشاوندی و همسايگي،ازمواردیاستکهدربحث همزيستي
مصاحبهها مشخص شد که

گروههای قومي جامعه تالش حائز اهمیت است .از مجموع 

تالشان با تمامي اقوام منطقه رابطه خويشاوندی داشته و از هیچ قوم و مذهبي فاصله
نميدانند .در دادوستد تجاری ،خويشاوندی و
نگرفتهاند و يا هیچ قومي را پست و تحقیر  

نیرویکار،ارتباطباديگرگروههایقوميمشهوداست.مثالًدرهرمرحلهازمراسمعروسي،
از خواستگاری و بله برون گرفته تا مرحله عقد ،حنابندان و عروسبران ،شرکت همه
گروههای قومي دريکمجلس عروسيبالمانعبوده وهمهمیهمانانازپذيراييواحترام

متناسبويکسانيبرخوردارند .

تقسیمکار 

گروههایقومیبهیکدیگر/تخصصو
وابستگی 
افته اجتماعي نشاندهنده تمايز اجتماعي افراد با
انسجامي 

در همبستگي ارگانیکي وحدت 
يکديگراست «.اغلبمهاجريندرحرفهمخصوصمتخصصهستندوهرشخصتوسطقوم
حرفهها بسیار متنوع هستند مانند
ميشود  
و خويشان و يا همسايگان خود به کار دعوت  
کارگراننانوايي،نقاشساختمان ،کارگران قنادی ،نجار ،بناها ،بافندگان ،خیاطان و کارگران
بهواسطه
چوببست ساز و غیره» (همان  .)532 :
مکش  ،
فني از قبیل جوشکار ،آهنگر ،سی 
حرفههای جديدی شکل گرفتهاند که بر
تخصصهای جديد  

یهای نو و ايجاد 
ورود فناور 
تهادرمسیر
اساسنظريهماتريالیسمفرهنگيماروينهريسقابلتحلیلاست؛«تنوعفعالی 
استانهای خزریازاينهمبیشتراستمانندآمادهنمودنبرنجزارها،چیدنمرکبات،صید،

کارهایشهری،صنعتگریودرودگری»(همان.)503:لزومهمزيستياجتماعيدرجامعه
یها نیست بلکه بر اساس
امروزی تالش (برخالف گذشته) بر اساس شباهتها و همانند 
تفاوتها و تمايزهايي است که به دلیل تخصص مورد نیاز جامعه به وجود آمده است؛ و

نمونههای ديگر ،نشان از وابستگي گروهها جهت رفع نیازهای يکديگر است .مثالً در يک
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شرکتکنندگان،ممکن

گروههای قوميوجوددارند.عالوهبر
مراسمعروسيافرادیازهمه 
گروههایقوميديگرواگذارشدهباشد.
استبرخيازاموربهافرادیاز 
تماسفرهنگی–اجتماعیونقشسیاستدولتدرهمسازی 
ميشودوبهنوعيپیروی يک گروه قومي
شبیهسازیدربرخيمواردباعثهمزيستياقوام 
نههای زبان ،رسوم ،اقتصاد،
يهای فرهنگي و اجتماعي گروه يا مرجع ديگر در زمی 
از ويژگ 
همهجانبه همانند کردن اقوام وجود نداشته و
سیاست و ...است« .در جامعه تالش امکان  
زمانبر ومشکلاست»( .صديقبدری،گیلکساکن
شبیهسازی افکاروعقايدمردمبسیار 
تالش)  هرچندممکناستدربرخيمواردماننددين،مذهبياقوانیناجراييوقضايي
کسانسازی عموميهرگزقابلاجرا

یهايي بیناقواموجودداشتهباشداماي
کشورهمانند 
نیست  .وابستگيبهواحدهایسیاسيويااداریخارجازمحدودهعموميوادارهآنتوسط
نمونههای همانندسازی است
مگیری خارج از منطقه از  
اعضای ساير اقوام از مراکز تصمی 
(همان« .)643 :گروهها ممکن است فقط به ظاهر شبیه به هم شوند اما عمالً با يکديگر
همزيستينداشتهباشند»(اباصلتحیدری،کردساکنتالش) .

جنسگرايي ،ازدواج با محارم ،نقض قوانین جامعه،

«چند شوهری  ،
هم
کجرویوعدمپیرویازهنجارهایاجتماعيدرسطح
وابستگيبهبیگانگان ،
قومي (تالش)وحتيملي (ايران)،ازجملهمواردیاستکهازجانبهمه
گروههای قومي ممنوع و ناشايست تلقي شده و مالک سنجش رفتارها،

فرهنگايراني–اسالمياست»(کمالسازمند،تالشساکنتالش) .


اجتماعیشدنافراددرجامعهمتکثرقومی 
يهای
گروههای قوميساکندرتالشوانتقالويژگ 
يکيازعواملمهمهمزيستيدربین 
2
1
جامعهپذيریوسپساجتماعيشدن درجامعهمتکثرقومياست .

همزيستيبهنسلبعد،
اگرازديدمکتبکنشمتقابلنمادیبهبررسياينقضیهبنگريم،تعاملاقوامساکندر
تالشهموارهدرمتنزندگيجاریبودهاست .
ازدواجهای میانقومي،چندمذهبيوچندزباني ازداليلاينادعا است.درنواحي

خانوادهها

مختلف تالش اقوام مختلف با هم رابطه ازدواج و خويشاوندی دارند و در اين 
يگیرد .چندزبانگي کودکان ساکن در تالش به
همزمان چند زبان را ياد م 
کودک به طور  
معني اجتماعي شدن و افزايش قدرت پذيرش فرهنگ ديگری و افزايش و تعمیق فهم
سدههایطوالنيدرکشورمابودهاست .
فرهنگيوتمدنيدر 
socialization

1

کاررفتهاندوليازنظرهربرتبلومر

اگرچهدرفارسيمفاهیمجامعهپذيریواجتماعيشدنمعادليکديگربه

2
ناستوتنهابعدازجامعهپذيری

اجتماعيشدنبه معنيذوبشدنويکيشدنوجاافتادندرجامعهکال
استکهفراينداجتماعيشدنميتواندرخدهد.
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مراودات اقتصادی ،فرهنگي ،اجتماعي و  ...بین اقوام مختلف ساکن در تالش و
مسالمتآمیز آنانشايدبتواندبهعنوانالگوييبرایکاهشچالشهای قوميدر

همزيستي
نواحيمناقشهآمیزقوميباشد .
وحدتآفريني چون سرزمین

تهای گوناگون ،عوامل 
عليرغم وجود قومی 
« 
مادری،زبانفاخرپارسيودينمشترکهموارهدرذهنوضمیرايرانیان
نقشآفرين بودهوازتفرقاقوامايرانيممانعتنمودهاست؛امادر
جاریو 
آنها راپايان
مجموعهويتايرانيبرهمهمنازعاتواختالفاتغلبهيافتهو 
دادهاست»(قاسمتجربهکار،گیلکساکنتالش( .
مهمترينعواملايجادهمزيستياقوام
تفاوتهایقوميومذهبياز 

«پذيرش
در جامعه تالش بوده است .همه اقوام و مذاهب در عین داشتن عقايد و
ارزشهای مشترکجامعهعملکردهوبهآن
باورهایخاصقومي،برطبق 
ترکها،اهلتسننوتشیعدارایمسجدوحوزه
يگذارند.کردها ،
احترامم 
خوشقدم،ترکساکنلیسار) 

علمیهمختصبهخودهستند»(کامران


مثالً دراسالم،هشتپر،خرجگیلو ...مساجداهلسنتوتشیعبافاصلهکمتریاز
گرفتهاند.درمواردیکهامکانساختمسجدجداگانهوجودنداشتهباشد (به
يکديگرقرار 
دلیل کمبود امکانات مالي) هر دو گروه مذهبي (شیعه و سني) در کنار يکديگر مراسم
تفاوتها و

گروهها (مذهبي و قومي) ،ضمن قبول 
ميکنند .همه  
مذهبي خويش را برگزار  
ويژگيهایخاصگروهيمعتقدبههمبستگيوهمزيستيدرکناريکديگرهستندوجامعه

چندقوميبرپايهاحتراممتقابلشکلگرفتهاست .
محتوایجامعهپذيریواجتماعيشدنبرحسبجنسیت،قومیت،اقتصاد،اجتماع،

يهای مشترک
افتها و مهمان 
مذهب و جغرافیا متفاوت است .مراسمي چون برگزاری ضی 
سازمانهایاداریو

جشنهای مختلف،مناسکورودبهسنتکلیفوعضويتدر
قومي ،
یاجتماعيدرکنارگروههایقوميديگرراساختهوافراد

نقشها
اجتماعيمشترکماهیت 
يسازد .
رابرایزندگيدراينجامعهچندقوميآمادهم 
یهای اجتماعي،
کجرو 
هرامطرحميکنندکهمیزانباالی 

برخياطالعرساناناينکت

ارتباطيبهفرهنگواجتماعيشدنيکقومخاصنداردوبیشتربهآنموقعیتيمربوط
استکهاينمردمدرمحیطجامعهباآنروبروهستندوتوسلبهفرهنگقومييکگروه
خاصبرایتبیینرفتارهایناپسند تنهاسرپوشگذاشتنب رنگاهعلميبهاينقضیهاست.
تکتک افراد تشکیل شده و هر چند جامعه به عنوان ساخت
در حقیقت جامعه تالش از  
انسانها هستندکهتصمیمگرفتهومسیرخودرا
نکننده است،امادرنهايت 
(کل)،تعیی 
ميکنند .
انتخاب 
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«قائل شدن ويژگي اختیار برای افراد انساني از مواردی است که در بحث
انسانهايي کهدرجامعهتالشبا
همزيستيبايدبهآنتوجهشود؛ بنابراين 
گروههای مختلفقوميدرارتباطهستند،سعيدرشکلبخشیدنوتعديل

فرهنگها  و شرايط جامعه جهت فراهم کردن شرايط مناسب و مساعد

خوشقدم ،ترک ساکن
وههای گوناگون هستند» (کامران  
همزيستي به شی 
لیسار) 


جامعهپذيرىتوسط

سازمانهايي که

جامعهپذير کنندهيعنىافراد،گروهها و

عوامل
عبارتاندازخانوادهوشبکه

يافتد؛درجامعهچندقوميتالش
آنهااتفاقم 
آنهاودردرون 

ارتباطجمعي ،شغل و

خويشاوندان ،گروه دوستان و همساالن ،نهادهای آموزشى ،وسايل 
کانونهای مذهبى ،طبقات اجتماعى ،گروههای مرجع مانند
طهای کاری ،نهادها و  
محی 
گروههایمذهبيوقومي .

گروههای قومي مختلف دارند .به هنگام
یهايي از  
«کودکان ساکن در تالش ،همباز 
ارزشها وباورهابیندوطرفردوبدل ميشود» (اباصلتحیدری،
بازیبسیاریازکردارها ،
ارزشهای
دستهجمعي شرايطانتقالوتوجهبه 
یهای  
کرد ساکنتالش) .مخصوصاً درباز 
يشود .پذيرش و نمايش ارزشهای گروه همساالن در پذيرش
مشترک بیشتر فراهم م 
کنندهای ايفا ميکند .عضويت در گروه

شهای اجتماعي از سوی فرد نقش تعیی 
ن
ارز 
ایقرارميدهدکه


درزمینه
همساالن (ازهرقومومذهبي)کودکانرابراینخستین بار 
فاقميافتد «جمع

گونهطرحسنجیدهایدرآنات


پذيریبدونهیچ

بیشترينقسمتجامعه
يسازد»
آنها رافراهمم 
یهايي چونفوتبالزمینهنزديکي 
گروههای همسالدرباز 
شدن 
(فاطمهحسرتي،تالشساکنسیاهداران) .

یهایگروهي 
ارزشهایمشترکدرباز 
تصوير:2انتقال 

منبع:نگارنده،اسالم،تابستان 1394
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مهاجرتهایداخليازسویمنطقهتالش

تجربهتاريخيدرسطح مليوجذباکثر
حکايتازبهرسمیتشناختهشدنتکثرفرهنگيوقوميوعدمپروایمهاجرانازنابود
شدنهويتقوميخودپسازمهاجرتبهمنطقهتالشدارد .


یافتهها 
تحلیل 
نگارندهدراينپژوهشبهعواملمختلفيدرهمزيستياجتماعياشارهکرده که همزيستي
مؤلفهها است .شايد ذهن هر پژوهشگری در
در همسايگي و مجاورت اقوام از مهمترين  
شهيابي عواملاجتماعيهمزيستيگروهيمتوجهمبادلهگروهيبیناقوامشودامابعداز
ري 
دادههایمصاحبهنقش
مصاحبههایعمیقوواکاوی 

کتابخانهایوتحلیل

مرورمجدداسناد
پررنگتر شد.تجربهرخدادهایتاريخيو

تجربهحوادثووقايعسیاسيوتاريخيمشترک
مخصوصاً  سیاسي زمینه را برای نزديکي اقوام به يکديگر فراهم ساخته است .برای مثال
چراگاههاوآبشخورها

درگیریهاييبرسر

شدهاند؛
زمانيکهگروههایقوميکردواردمنطقه 
شکلگیری يک تجربه
تالشها به وجود آمده است .در اين شرايط عالوه بر  
بین کردها و  
مبادلهای (دادنيکدختردر ازای خونمقتول)صورتگرفته

سیاسي– تاريخيمشترک ،
است .
تمام مردماني که در سرزمین تالش زندگي ميکنند ،سرنوشت مشترک و تاريخ
تکوينيافتهووجوهمشترک(عليرغمتنوعگويشو

واحدیدارندکهدرطولسالیاندراز
مهمترينويژگيتنوعقوميدر
آنهارابهيکديگرپیونددادهاست .
قومي) 
زبانهایمحليو 

آنهادرساختهويت
تالشوتفاوتآنباسايرجوامع،اصالتايرانياقوامونقشمشترک 
ايرانياست .جداسازیاعمالزندگيفرهنگيواجتماعياينمردمازاعمالمذهبيبسیار
دشواراست  .تالشوهمقومبودناهلتسننوتشیعنقشبزرگيدراينهمبستگيدارد.
اينان در عین حال که برادران ديني هستند ،برادران خويشاوند يکديگرند که از يک قوم
تالشاند .
جامعهایمتکثرومطلوبدر 

برخاستهوبرایساخت
مبادلههایبینقوميبهصورتيغیرمستقیمبههمگراييوپیوستگيودر

دادوستدو
تالشها با اقوام کرد ،تات،
گذشتههای دور  

نهايت به همزيستي گروهي انجامیده است .از 
يهای خاص
ترکوگیلکروابطاقتصادی داشتند.روابطاقتصادیباهرگروهازاقوامويژگ 
لکها ندارنداماباترکها،
خودرادارد.تالشها مبادالتچندانيازنظرفروشبرنجباگی 
تگستردهایدراينزمینهدارند يااينکهمبادالتکرمابريشم

تاتها مبادال
کردهاوگاهي 
صورتميگیردوعلتآنوجودصنايعوفناوری وابستهبه

لکها 
(پیله)بینتالشها وگی 
ابريشمدرمنطقهشرقومرکزگیالناست.دربرخيمواردروابطيکسانيباهردوگروه
ميشود؛ فروشومبادلهحیوانات (دام)باهردوگروه(ترکوگیلک)
ترکوگیلکبرقرار 
ترکهای اردبیل يا زنجان و خريد انواع
بزمیني و گوجه از  
انجام ميشود و خريد سی 
صورتميگیرد .

لکها
میوههایخزریازگی 
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چشمهمورداستفادهمشترکدامدارانتالش،کردوترک 

تصوير:3

منبع:رضاقربانيريک،اسالم 1393،




ترکها باعث رواج برخي از
سالهای اخیر گسترش مبادالت اقتصادی با  
در  
ترکهاو
لکهاشدهاست.درگذشتهمبادالتبین 
لشهاوحتيگی 
اصطالحاتترکيبینتا 
محدودميشداماامروزهمبادلهمحصوالتکشاورزی

دامپروری
تالشهابهمحصوالتداميو 

نیزرايجشدهاست.درگذشتهدورهگردانترکودربرخيمواردکردمايحتاجعشايرتالش

ميبردند .اينمبادالتدرسطح
رافراهمميکردندوازمبادالت قند،چای،نمکو...سود 

تهای
حملونقل راهبرایفعالی 
نآالت ووسايل 
خردیقرارداشتوامروزهباافزايشماشی 
ایکهبرخيکارخانههایچوب و برنجدر


بیشترشدهبهگونه
ترکها درمنطقه 
اقتصادی 
نجامميدهد .

ترکهابودهوفعالیتاقتصادیدرسطحکالنا
دست 
قومیتدرکنار فناوری درنوعروابطمبادلهتأثیرگذار است .بهمرورزمانبهدنبال
گسترششهرنشینيوافزايشجمعیتونیازها،بازارهایهفتگي منطقه اهمیتخاصپیدا
بخشها و حتي
کرده و به صورت دائمي و هفتگي از شنبه تا جمعه به تعداد شهرها و  
ميشود .اينبازارهاروابطانسانيراافزايشدادهو به
دهستانها در مناطقمختلفبرگزار 

يآيد .افراد
عنواننمادی اجتماعينمايانگرهمبستگيويکپارچگياقواممنطقه بهشمارم 
جنجالها،

حاضردربازارها درباره مسائل ومنافعشخصي ،تجاری ،عمومي ،اخبار،شايعات،
ميکنند .در اين بازارها بسیاری از پیوندهای
افشاگریها و امور دولتي بحث  

بدگوييها ،
ميکنند .
خويشاوندیشکلگرفتهوبسیاریازجوانانشريکزندگيآيندهخودراانتخاب 
گروهها گردهمايي و رودررويي مردم با يکديگر و انجام
از عوامل ديگر همزيستي  
بهرهگیریاز
نهاورعايتقوانینوسنتهایقوميو 
مراسموتشريفاتوبهجایآوردنآيی 
شعائرومناسکبههنگامحضوردرايننوعمجالساستکهپیوندفرهنگياقوامرامحکمتر
گروههای قومي
ساختهاست.شرکتهرکدامازاقوامدرمراحلمختلفمراسمسنتيديگر 
شها و
يسازد.نماي 
وههای مختلفزندگيآشنام 
کتر کردهوباشی 
آنها رابهيکديگرنزدي 

دستهجمعي نیزمانندهمه پديدههای اجتماعيوفرهنگيکارکردخاصخودرا
یهای  
باز 
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داشتهويکيازنمونههای بارزهماهنگيوهمکاریاستکهدرمنطقهموردمطالعهبین

يخورد .
گروههایقوميمختلفدرسنینمتفاوتبهچشمم 

نها و مناسک کاشت ،داشت و برداشت و
برخي از عوامل همزيستي مربوط به آيی 
آنهارابیشتر
دامپروریاستياريگریباعثافزايشروابطبیناقواممختلفشدهونزديکي 

جلگهای کشاورزی و در کوهستان دامداری انجام است.
يکند .فعالیت غالب در مناطق  
م
روستانشینانتالشبرایانجامکار،تولید،مبارزهباطبیعتوزندگيبهتر نیازبهياریو

کردهاند .
همکاریياکارگروهيداشتهوبايکديگرروابطدوستانهکاریبرقرار 
یهای
بینشهری و پیامدهای فناور 
حملونقل  
عوامل ارتباطي ناشي از بهبود سیستم  
ارتباطي از جمله راديو ،تلويزيون و سینما نقش مهمي در جذب مهاجران و در نهايت
همزيستيآناندرکناريکديگرداشتهاست .
قانوننیزدرهمزيستينقشپررنگي دارد.بانگاهياجماليبهمقدمهواصولمتعدد
ميتوان دريافت همه به عنوان
قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران به ويژه اصل سوم  
گروههای
کساناند .اين امر يکي از عوامل همزيستي  

شهروندان ايراني در مقابل قانون ي
ميشود.درقانوناساسيرنگونژادوقوموزباندلیليبرایبرتری
مختلفقوميمحسوب 
افرادنیستزيرابرمبنایاصولاسالمياست؛بنابرايننمونههمزيستيگروهياقوامساکن
ميتوان در روابط اجتماعي ،اقتصادی ،سیاسي
(تالش ،ترک ،تات ،گیلک ،کرد و غیره) را  
(انتخابات محلي و ملي ،همراهي با نظام و ،)...فرهنگي (همراهي در مراسم فرهنگي) و
اعتقادیومذهبيمشاهدهکرد .


پیشنهادها 

با وجود  زمینه همزيستي گروهي بین اقوام مختلف ساکن در تالش برای رسیدن به حد
مطلوب تالش مضاعفي الزم است .برای دستیابي به اين سطح همکاری نظام دولتي و
گروههای
بهرهگیری از نتايج تجزيه و تحلیلروابط 
گروههای قومي (مردم)ضروریاست.با 

بهرهگیری از توانايي اين
قومي ساکن در تالش و هويت قومي آنان ،برخي از راهکارهای 
ميشود .
گروهها برای تقويتهمزيستيگروهيو همزيستي اجتماعي به شرحزير ارائه 

 .1تکثرگرايي اجتماعي و فرهنگي يکي از راهکارهای افزايش همزيستي قومي و
گروههایقوميدرسطح ملياست.
نکننده منافع 
تأمی 
گروههای قومي در مناصب
 .2پرهیز از تمرکزگرايي و استفاده از نیروهای انساني  
گروههایقوميمؤثراست.
دولتيدرازبینبردنعواملبروزتشنجبین 
قبرستانها،مساجدوبقاعمتبرکه

 .3درمناطق مرزی فضاهای مشترکدوقومکه
شودودورههایآموزشيهمزيستي

استامکانفعالیتآزادانهاقواممختلفتأمین
گروههاباالرود.
بامربیانيازهردوقومبرگزارشودتاآگاهيعمومي 
یهای اجتماعي ،اقتصادی و فراهم کردن امکان
 .4تالش برای از بین بردن نابرابر 
حملونقل ،مسیرهای
آموزشوپرورش  ،

دسترسي برابر به امکانان عمومي مانند 





پژوهشهایانسانشناسيايران،دوره،7شماره1

110

.5
.6
.7
.8

طهایروستاييو...درمناطقمحروموتقسیمعادالنهبودجه
رفتوآمدبرایمحی 

وامکانات.
گروهها.
جامعهپذيریبراساسنیازهایروزمره 

ارتباطجمعي

فراهمکردنوسايل
توجه به عوامل مشترک همزيستي مانند سرزمین ايران ،دين اسالم ،توسعه
انساني،سالمتاجتماعيو...
گروههای مذهبيوپررنگ کردن مشترکاتديني،فرهنگيو
جلوگیریازتقابل 
اجتماعينهادهایمدني.
رسانههایجمعيبه
اعتمادبهنفسازطريق 

یهایفرهنگيوايجاد
تقويتخودباور 
انجامگرفته آنچه در ده سال
مصاحبههای  

خصوص راديو و تلويزيون (بر اساس 
گذشتهباعنوانرسانهمليدراينرابطهصورتگرفته بسیاراندکوجزئي بوده
است).

نتیجهگیری 

بر اساس يافتههای پژوهش  جامعه چند قومي تالش محل زندگي اقوام مختلفي از جمله
تالش،کرد،ترک،گیلکوتاتبامذاهبشیعهوسنيبودهوتنوعوتکثرديني،مذهبيو
ميآيد.
ويژگيهایاين جامعه به شمار  

منطقهای از 

فرهنگهای متفاوت 

قومي و وجود  
خرده
ايناقوامدردورههایتاريخيمختلفبهداليلاقتصادی،سیاسييامساعد بودنشرايط

آبوهوا وارد اين منطقه و در آن ساکن شدهاند .در اين پژوهش زمینههای همزيستي

گروه های قومي در منطقه تالش از جمله پیشینه روابط و تجربه مشترک سیاسي ،نقش

ورسوم،دينومذهب،راههاوارتباطات،


مبادلهدراقتصاد،همیاریوخويشاوندی،انواعآداب
جامعه پذيریواجتماعيکردن،قانوناساسيونقشدولتدرهمزيستيبهتفصیل وبر

رابطههاو
پايهاسنادومدارکتاريخيوپژوهشيموردبررسيوتحلیلقرارگرفتهوتمامي 
دادههایپژوهشفراخوانيشدهو
شههایاحتماليواصليکشفونظريههایمتناسببا 
ري 
«الگویهمزيستياجتماعيوفرهنگي»جهتتحلیلروابطارائهشدهاست .
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گروههایقوميساکندرتالش
نمودار:1الگویتحلیلهمزيستيفرهنگيواجتماعيدربین 





شکلگیریهمزيستي
لعاتاسنادیومیدانيصورتگرفتهعواملزيردر 

براساسمطا
گروههایقوميدرجامعهتالشمؤثرند :

کردهاند .
گروههایقوميحوادثسیاسيمشترکيرادرطولتاريختجربه 

.1
 .2بین گروههای مختلف قومي روابط مبادله اجتماعي ،خويشاوندی ،اقتصادی،
فرهنگيو...وجوددارد.
 .3بر اساس تخصصهای افراد ،جهت رفع نیازهای اقتصادی – اجتماعي ،بین
هایمختلفقوميتقسیمکاروجوددارد .


گروه
 .4بیناقوامتماس فرهنگي –اجتماعي برقراربودهو سیاست دولتنقش مهميدر
همزيستياقوامدارد.
 .5افراد انساني از گروههای مختلف قومي در جامعه چند قومي ،اجتماعي شده و
يسازند .
ويژگيهایهمزيستيرابهنسلبعدمنتقلم 

نهای خاص قومي ،در ساخت جامعه
گروههای قومي در عین پايبندی به آيی 

.6
مشارکتميکنند.
افراد ساکن در تالش در ابتدای ورود به اين منطقه و مجاورت با اقوام ديگر روابط
جنگهای
مختلفيازجملهکشمکش،درگیریهایخونین،نزاع برسرمراتعوآبشخورها ،

سیاسي با طرفداری هر يک از اقوام از سیاستي خاص (سیاست دولت مرکزی يا سیستم
قومي)،مبادالت مختلفاقتصادیکاالهایتولیدی،ازدواجوهمسرگزينيوتوسعه روابط
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نهایمشترکمذهبيومليداشتهو
خويشاوندیبهخارجازقومخود،انجاممراسموآيی 
دهاند .هر چند نوع برخورد هر قوم از اقوام
مسالمتآمیز رسی 

به مرور زمان به همزيستي 
استهایدولتمرکزیبودهاستامابهمرورزمانبراثرافزايشمبادالت
مجاوربراساسسی 
ومراوداتاقتصادیواجتماعيگستردهبینگروههایقومي،همبستگيارگانیکيبهواسطه
يها و
نیازبهتخصصهایگوناگونبینآنانايجادشده وبه مرورزمانبه پهنههمزيست 

هایهمزيستيايجادشدهوتداوم


افزودهشدهاست.برایانتقالويژگي
مسالمتآمیز 

روابط
پذيریواجتماعيشدننسلجديدبراساسويژگيهایجامعه


جامعه
آنها الزماست ،
اين 
صورتپذيرد ودرنهايتزندگيعادیدريکجامعهچندقوميبراساسنظريهتکثرگرايي
يگیرد .
شکلم 





























تيگروههایقومي 113...

همزيس
زمینههایفرهنگي–اجتماعي 
 

منابع
گروههایکوچک،اصفهان:جهاددانشگاهي.
جامعهشناسي 

مقدمهایبر

اديبي،مهدی(.)1381
هایجامعهشناسي،چاپدوم،تهران:سروش.

آزادارمکي،تقي( .)1381
نظريه
منطقهای قوميدرشمالايران)،ترجمهمظفرامینفرشچیان،مشهد :موسسه

بازن،مارسل( .)1367تالش(
چاپوانتشاراتآستانقدسرضوی.
برومبرژه،کريستیان ( .)1370مسکنومعماری درجامعهروستاييگیالني،تهران :وزارتفرهنگوآموزش
عالي،موسسهمطالعاتوتحقیقاتفرهنگي .
بیرو،آلن(.)1367فرهنگعلوماجتماعي،ترجمهباقرساروخاني،چاپدوم،تهران:کیهان .
نظريهجامعهشناسيدردورانمعاصر،ترجمهمحسنثالثي،چاپچهارم،تهران:علمي.

ريتزر،جورج(.)1379
سیاپرا،يوژني(«.)1385تکثرگراييفرهنگيبرخط(آنالين)»،فصلنامهرسانه،شماره.67
صالحي امیری،سیدرضا (.)1385مديريت منازعات قومي در ايران :نقد و بررسي الگوهای موجود و ارائه
الگوی مطلوب ،تهران:مرکز تحقیقات استراتژيک .
تاتهاوتالشان،تهران:ققنوس.
عبدلي،علي(.)1369مطالبيدرزمینهتاريخ،فرهنگوجامعه 
مفاهیماساسيجامعهشناسي،چاپسوم،تهران:ني.

عضدانلو،حمید(.)1388آشناييبا
فورسايت ،دانلسون آر ( ،)1384پويايي گروه  ،ترجمه مهرداد فیروزبخت و منصور قنادان ،تهران :موسسه
خدماتفرهنگيرسا.
قربانيريک،رضا(.)1383تغییراتفرهنگي(ازکوچتااسکان)،پاياننامهکارشناسيارشد،دانشگاهتهران .
نديشۀبزرگانجامعهشناسي،ترجمهمحسنثالثي،چاپپنجم،تهران:علمي .

کوزر،لوئیس(.)1377زندگيوا
کريمي،علي(.)1390درآمدیبرجامعهشناسيتنوعقومي-مسائلونظريه،تهران:انتشاراتسمت.
Harris, M. (1968). The Rise of Anthropological Theory: A Theories of Culture. Crowell.
Moreau, K. (1999). Influences des rapports sociaux de domination sur la construction de l'i
dentite ethnique: l'exemple des descendants d'Algeriens de France. Les Cahiers du
CÉRIEM, (4), 25-36.

