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فهرست مطالب 
۸ فهرست	تصاویر		
۹ فهرست	جداول		
۱۰ فهرست	نمودارها		
۱۱ فهرست	اشکال		
۱3 سخنی	با	خوانندگان		
۱۹ پیش	گفتار		
23 فصل	اول:	هویت	و	قومیت	
25 مقدمه		
32 ۱-۱.	قومیت:	بررسی	تاریخی	ـ	اجتماعی	و	تقسیم	بندی	های	آن	
37 ۱-۱-۱.	تعریف	قومیت	و	مفهوم	های	مرتبط	با	آن		
44 2-۱.	هویت		
47 ۱-2-۱.	رویکردهای	نظری	به	هویت	
54 2-2-۱.	سطوح	هویت	
56 ۱-2-2-۱.	هویت	قومی	
57 2-2-2-۱.	هویت	دینی	
60 3-3-2-۱.	هویت	ملی	
6۱ 3-۱.	هویت	و	قومیت		
6۱ ۱-3-۱.	هویت	قومی	در	جهان		
65 2-3-۱.	هویت	قومی	در	خاورمیانه	
69 3-3-۱.	هویت	ایرانی	
72 ۱-3-3-۱.	مؤلفه	های	هویت	ملی	ایرانیان	
75 2-3-3-۱.	هویت	ملی	ایرانیان	در	دوران	معاصر	
77 3-3-3-۱.	هویت	های	قومی	در	ایران	
79 4-3-3-۱.	هویت	های	قومی	و	دینی	در	قانون	اساسی	جمهوری	اسالمی	ایران	
82 4-3-۱.	هویت	و	قومیت	مناطق	مختلف	ایران	
83 ۱-4-3-۱.	بلوچ	ها	
85 2-4-3-۱.	ترک	ها	)آذری	ها(		
86 3-4-3-۱.	فارس	ها	)فارس	زبان	ها(	
89 4-4-3-۱.	کردها	
9۱ 5-4-3-۱.	عرب	ها	
92 4-۱.	رابطۀ	هویت	و	قومیت		
93 5-۱.	جهانی	شدن	و	هویت	اقوام	
98 6-۱.	عدالت	اجتماعی	
۱03 7-۱.	صلح	و	دوری	از	خشونت	
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۱۱0 8-۱.	شرح	حال	اقوام	
۱۱۱ ۱-8-۱.	جمعیت	اقوام	و	بافت	قومی	در	ایران	معاصر	
۱۱5 2-8-۱.	موقعیت	جغرافیایی	ایران	و	اقوام		
۱۱6 ۱-2-8-۱.	بلوچ	ها	
۱۱7 2-2-8-۱.	ترک	ها		
۱۱7 3-2-8-۱.	فارس	ها	)مناطقی	که	به	فارسی	سخن	می	گویند(	
۱۱8 4-2-8-۱.	کردها	
۱۱8 5-2-8-۱.	عرب	ها	
۱۱9 3-8-۱.	جغرافیا	و	تأثیر	آن	بر	شکل	گیری	هویت	اقوام	
۱20 4-8-۱.	تبارشناسی	زبان	اقوام		
۱2۱ ۱-4-8-۱.	زبان	بلوچی	
۱2۱ 2-4-8-۱.	زبان	ترکی	/	آذری	
۱22 3-4-8-۱.	زبان	فارسی		
۱23 4-4-8-۱.	زبان	کردی	
۱24 5-4-8-۱.	زبان	عربی	
۱24 5-8-۱.	دین	و	مذهب	اقوام	ایرانی	
۱25 ۱-5-8-۱.	بلوچ	ها	
۱25 2-5-8-۱.	ترک	ها	)آذری	ها(	
۱25 3-5-8-۱.	فارس	ها	
۱25 4-5-8-۱.	کردها	
۱26 5-5-8-۱.	عرب	ها	
۱26 6-8-۱.	آداب	ورسوم	اقوام	
۱42 7-8-۱.	ساختار	قومی	ـ	عشیره	ای	بر	پایۀ	سنت	
۱45 ۱-7-8-۱.	نقش	ادیان	)مذاهب(	در	برساخت	قومی		
۱6۱ 9-۱.	هویت	خواهی	اقوام	ایرانی	
۱66 ۱0-۱.	اقتصاد	محلی	اقوام	
۱70 ۱۱-۱.	اهداف	و	اهمیت	پژوهش		

۱73 یاتی	درباِب	هویت	و	قومیت	 فصل	دوم:	نظر
۱75 مقدمه		
۱76 ۱-2.	هویت	در	علوم	انسانی	
۱79 2-2.	هویت	در	مطالعات	اجتماعی	ـ	فرهنگی	
۱87 3-2.	هویت	در	علوم	سیاسی		
۱90 4-2.	هویت	از	منظر	سنت،	مدرنیسم،	و	پسامدرنیسم	
۱95 5-2.	هویت	از	منظر	شاخه	های	دیگر	علوم	انسانی	
20۱ 6-2.	انواع	هویت	
20۱ ۱-6-2.	هویت	قومی	
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204 2-6-2.	هویت	ملی	
208 3-6-2.	هویت	جهانی	
2۱3 4-6-2.	هویت	دینی		
2۱8 5-6-2.	هویت	جنسی	
220 7-2.	هویت	و	رسانه		
220 ۱-7-2.	هویت	و	سوژه	بودگی	در	جهان	رسانه	ای	
223 2-7-2.	بازنمایی	رسانه	ای	هویت	قومیت	ها	
226 3-7-2.	اینترنت؛	مکان	زدایی	از	قومیت	
228 8-2.			نظریه	های	قومیت	
228 ۱-8-2.	رویکردهای	کالن	
230 ۱-۱-8-2.	رویکرد	های	کالسیک	
234 2-۱-8-2.	جامعه	شناسان	کالسیک	و	قومیت	
247 3-۱-8-2.	نومارکسیسم	و	قومیت	
248 4-۱-8-2.	کارکردگرایی	و	قومیت	
249 2-8-2.	قومیت	در	نظریۀ	برد	متوسط		
252 ۱-2-8-2.	فاصلۀ	اجتماعی	
253 2-2-8-2.	احساس	محرومیت	نسبی	
254 3-2-8-2.	تعامل	گرایی	نمادین،	ساخت	اجتماعی،	و	قومیت	
255 3-8-2.	فمینیسم	و	قومیت	
260 4-8-2.	پست	مدرنیسم	و	قومیت	
264 5-8-2.	ماهیت	قومیت	و	ناسیونالیسم	
266 ۱-5-8-2.	رویکرد	دیرینه	گرا	
268 2-5-8-2.	رویکرد	ابزارگرا		
270 3-5-8-2.	رویکرد	برساخت	گرا	
272 9-2.			نظریه	های	سیاسی	شدِن	قومیت	
277 ۱-9-2.	بسیج	قومی		
277 2-9-2.	رقابت	بر	سر	منابع	
278 3-9-2.	استعمار	داخلی		
28۱ 4-9-2.	رقابت	نخبگان	
282 5-9-2.	انتخاب	عقالنی	
290 6-9-2.	بین	المللی	شدِن	قومیت	ـ	جهانی	شدِن	قومیت	
292 ۱0-2.	صلح	پایدار	
294 ۱-۱0-2.	صلح	در	اندیشۀ	دین	محور	اسالم		
298 ۱۱-2.	عدالت	اجتماعی	

3۱7 فصل	سوم:	نتایج	و	یافته	های	تحقیق		
3۱9 مقدمه		
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320 ۱-3.	تعامل	یا	تقابل	هویت	دینی	و	هویت	ملی		
322 ۱-۱-3.	نهادهای	ملی	و	مذهبی	
33۱ 2-۱-3.	نقش	هویت	ملی	
339 3-۱-3.	استراتژی	فرهنگی	ایرانی	ـ	اسالمی	
350 4-۱-3.	هزینۀ	اهداف	ایدئولوژیک	
356 5-۱-3.	نماد؛	ابزار	هویت	خاص	
362 6-۱-3.	نمادهای	رسمی	به	منزلۀ	عامل	همبستگی	
368 2-3.	مرزهای	فرهنگی	بین	قومی	
369 ۱-2-3.	تلقی	سنت	به	منزلۀ	قومیت	
376 2-2-3.	نقش	زبان	مادری	
385 3-2-3.	امت	به	جای	ملت	
39۱ 4-2-3.	تملک	زمین	
394 5-2-3.	هم	قومی	و	مرز	
402 3-3.	پیوند	یا	گسست،	پیشینۀ	هویت	ایرانی	
404 ۱-3-3.	برتری	ایران	زمین	
4۱۱ 2-3-3.	خوش	بینی	تاریخی	
4۱6 3-3-3.	نوستالژی	هویتی	
42۱ 4-3-3.	حذف	سبقۀ	ایران	باستان	
424 4-3.	عدم	کارآمدی	جنبش	های	قومی	و	ملی	
425 ۱-4-3.	راهبرد	های	سیستم	سیاسی	ایران	
429 2-4-3.	نبود	رهبری	در	مطالبات	
434 3-4-3.	انزوای	نیروهای	فعال	اجتماعی	و	مدنی	
440 گاهی	به	حقوق	 4-4-3.	ناآ
444 5-4-3.	ساختار	اجتماعی	اقوام	
454 ۱-5-3.	ناکارآمدی	نهادهای	محلی	
458 2-5-3.	به	حاشیه	راندِن	تعاونی	ها	و	بخش	خصوصی	
462 3-5-3.	غیاب	احزاب	سیاسی	آزاد	
472 4-5-3.	عدم	تطابق	ساختار	سیاسی	
476 5-5-3.	ماکروسفالیزه	شدِن	سلسله	مراتب	شهری		
48۱ 6-5-3.	فرافکنی	بحران	ها	
485 7-5-3.	دوگانه	انگاری	جهان	
490  8-5-3.	دوگانه	انگاری	در	ارزش	ها	
494 9-5-3.	توسعه	نیافتگی	به	عنوان	امر	ذاتی	
502 6-3.	رابطۀ	دولت	و	اقوام		
504 ۱-6-3.	غیاب	نهادهای	مذهبی	اقلیت	ها	در	مرکز		
5۱۱ 2-6-3.	دسترسی	آزاد	به	رسانه	
525 3-6-3.	شرایط	اقتصادی	اقوام		
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537 4-6-3.	شرایط	ویژۀ	محیطی	اقوام		
544 5-6-3.	استفادۀ	ابزاری	از	اقوام	
550 6-6-3.	میلیتاریسم	سیاسی	
556 7-6-3.	انحصار	فرهنگی	
564 7-3.	بحران	های	سیاسی	و	اجتماعی		
565 ۱-7-3.	نحوۀ	تعامل	با	جهان	
575 2-7-3.	وجود	دولت	های	درسایه		
579 3-7-3.	منافع	فردی	و	جمعی	
586 3-7-4.	تنگناهای	جنسیتی	
594 3-7-5.	فراگیری	نارضایتی	و	تشدید	مطالبات		
599 6-7-3.	افراطی	گری		
604 7-7-3.	حذف	فرهنگ	ها		
6۱۱ 8-7-3.	فروپاشی	اجتماعی	
622 8-3.	عبور	از	بحران		
622 ۱-8-3.	حفظ	هویت	قومی	
629 2-8-3.	همسویی	منافع	قومی	و	ملی	
633 3-8-3.	بازنگری	در	باورها	
639 4-8-3.	استفاده	از	ظرفیت	های	دموکراتیک	
645 5-8-3.	حقوق	شهروندی	
654 6-8-3.	زمینه	های	سکوالریسم	
659 7-8-3.	ماندن	در	مسیر	اعتدال	
664 8-8-3.	آشتی	ملی	
670 9-8-3.	صلح	پایدار	
685  
677 فصل	چهارم:	جمع	بندی	و	نتیجه	گیری	
679 مقدمه	
694 2-4.	سیاست	گذاری	ها	و	اقدامات	پیشنهادی	
695 ۱-2-4.	تحقق	عدالت	اقتصادی	
699 2-2-4.	تحقق	عدالت	اجتماعی	و	فرهنگی	
705 3-2-4.	تحقق	عدالت	سیاسی	
707 4-2-4.	تحقق	رفاه	اجتماعی	
709 5-2-4.	نقش	رسانه	های	گروهی	در	همبستگی	اقوام	)وجود	عدالت	رسانه	ای	در	میان	اقوام(	
7۱2 6-2-4.	توجه	بیشتر	به	نقش	تقریب	مذاهب	و	ادیان	در	ایران	
7۱4 7-2-4.	استفاده	از	ظرفیت	های	دموکراتیک	قانونی	و	اجرایی	کردِن	اصول	معطل	ماندۀ	آن	
7۱5 فهرست	منابع	
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فهرست تصاویر
۱29 تصویر	شمارۀ		۱-۱:	فرهنگ	پوششی	و	موسیقی	تعاشیق	
۱33 تصویرشمارۀ	2-۱:فرهنگ	پوششی،	موسیقی،	و	رقص	کردها	
۱36 تصویر	شمارۀ	3-۱:پوشش	زنان	گیلک	
۱39 تصویر	شمارۀ	4-۱:	فرهنگ	پوششی،	موسیقی،	و	رقص	عرب	ها	
۱42 تصویر	شمارۀ	5-۱:	فرهنگ	پوششی	و	موسیقی	بلوچ	ها	
۱55 تصویر	شمارۀ	6-۱:	مولوی	عبدالحمید	از	رهبران	اهل	سنت	ایران	
۱57	 تصویر	شمارۀ	7-۱:	شیخ	سید	طه	کمالی	زادۀ	حسینی	نقشبندی	
۱58 تصویر	شمارۀ	8-۱:	احمد	مفتی	زاده	رهبر	مکتب	قرآن	
۱59 تصویر	شمارۀ	9-۱:	سید	عبدالکریم	موسوی	اردبیلی	از	مراجع	تقلید	ایرانی	شیعه	
۱60 تصویر	شمارۀ	۱0-۱:	سید	عبدالنبی	موسوی	امام	جمعۀ	خرمشهر	
۱6۱ 	تقلیِد	نواندیش	

ِ
تصویر	شمارۀ	۱۱-۱:	آیت	الله	یوسف	صانعی	از	مراجع

۱8۱ تصویر	شمارۀ	۱-2:	استاد	شهریار	از	شاعران	ترک	
۱85 تصویر	شمارۀ		2-2:	استادان	هه	ژار	و	هیمن	از	بزرگان	کرد	
330 تصویر	شمارۀ	۱-3:	مصاحبه	با	شاهین	سپنتا	
335 تصویر	شمارۀ	2-3:	مصاحبه	با	عزیز	نعمتی	
342 تصویر	شمارۀ		3-3:	مصاحبه	با	اشکان	زارعی	
348 تصویر	شمارۀ	4-3:	مصاحبه	با	فاطمه	)کژال(	هواس	بیگی	
366 تصویر	شمارۀ		5-3:	مصاحبه	با	عبدالحمید	ایران	نژاد	
383 تصویر	شمارۀ	6-3:	مصاحبه	با	امیر	سجادی	
392 تصویر	شمارۀ	7-3:	مصاحبه	با	میثم	سفیدخوش	
406 تصویر	شمارۀ	8-3:	مصاحبه	با	سردار	کیانی	
4۱7 تصویر	شمارۀ	9-3:	مصاحبه	با	محمد	رمضانی	
423 تصویر	شمارۀ	۱0-3:	مصاحبه	با	سید	طه	حسینی	
443 تصویر	شمارۀ	۱۱-3:	مصاحبه	با	مسعود	عزیزی	
458 تصویر	شمارۀ	۱2-3:	مصاحبه	با	صالح	پایانیانی	
472 تصویر	شمارۀ	۱3-3:	مصاحبه	با	ظاهر	سارایی	
478 تصویر	شمارۀ	۱4-3:	مصاحبه	با	علی	بختیارپور	
488 تصویر	شمارۀ	۱5-3:	مصاحبه	با	رسول	نامی	
506 تصویر	شمارۀ	۱6-3:	مصاحبه	با	حسن	ناصر	
508 تصویر	شمارۀ	۱7-3:	صف	نمازگزاران	اهل	سنت	در	یکی	از	نمازخانه	های	شهر	تهران	
5۱7 تصویر	شمارۀ	۱8-3:	مصاحبه	با	باسم	حمادی	
524 تصویر	شمارۀ	۱9-3:	مصاحبه	با	قاسم	آل	کثیر	
545 تصویر	شمارۀ	2۱-3:	موالنا	عبدالحمید	اسماعیل	زهی	
548 تصویر	شمارۀ	22-3:	مصاحبه	با	عبدالسالم	بزرگ	زاده	
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554 تصویر	شمارۀ	23-3:	مصاحبه	با	مهری	پاکزاد	
562 تصویر	شمارۀ	24-3:	مصاحبه	با	عبدالرشید	تریز	
570 تصویر	شمارۀ	25-3:	مصاحبه	با	ماموستا	عبدالسالم	محمودیان	
583 تصویر	شمارۀ	26-3:	مصاحبه	با	محسن	گودرزی	
596 تصویر	شمارۀ	27-3:	مصاحبه	با	تافگه	حسن	پور	
607 تصویر	شمارۀ	28-3:	مصاحبه	با	خالد	شیخی	
627 تصویر	شمارۀ	29-3:	مصاحبه	با	سردار	سارانی	
640 تصویر	شمارۀ	30-3:	مصاحبه	با	صالح	الدین	خدیو	
648 تصویر	شمارۀ	3۱-3:	مصاحبه	با	پیمان	ناصح	پور	
653 تصویر	شمارۀ	32-3:	مصاحبه	با	ریاض	علی	فرهانی	
66۱ تصویر	شمارۀ	33-3:	مصاحبه	با	عبدالرحمن	احمدی	)نفر	وسطی(	
66۱ تصویر	شمارۀ	34-3:	مصاحبه	با	سهام	سجیرانی	
673 تصویر	شمارۀ	35-3:	مصاحبه	با	جواد	طریری	
676 تصویر	شمارۀ	35-3:	مصاحبه	با	جواد	طریری	
685 کید	بر	صلح	 تصویر	شمارۀ	۱-4:	مدل	مفهومی	بررسی	هویت	قومی	در	ایران	با	تأ

فهرست جداول
45 جدول	شمارۀ	۱-۱:	هویت	از	دیدگاه	علوم	مختلف	
90 جدول	شمارۀ	2-۱:	سطح	هویت	در	میان	کردهای	ایران	و	عراق	
۱۱4 جدول	شمارۀ	3-۱:	جمعیت	استان	های	کشور	براساس	سرشماری	سال	های	85،	90،	و	95	شمسی	
۱5۱ جدول	شمارۀ	4-۱:	ادیان	و	مذاهب	براساس	داده	های	مرکز	آمار	ایران	)۱395( 
۱94 جدول	شمارۀ	۱-2:	چار	چوب	کلی	سه	رویکرد	)سنتی،	مدرن،	و	هویت(		
207 جدول	شمارۀ	2-2:	دیدگاه	چند	نویسندۀ	ایرانی	دربارۀ	هویت	ملی	)رشیدی،	۱394( 
209 جدول	شمارۀ	3-2:	انواع	هویت	از	نظر	گیدنز	
2۱0 جدول	شمارۀ	4-2:	سه	دیدگاه	رایج	درمورد	جهانی	شدن	
2۱2 جدول	شمارۀ		5-2:	وجوه	تمایز	هویت	قومی	و	هویت	ملی	از	نظر	اسمیت	
298 جدول	شمارۀ		6-2:	گفتمان	شناسی	از	منظر	مکاتب	جامعه	شناسی	

جدول	شمارۀ	۱-3:	گرایش	های	سیاسی	محلی	گرا	در	میان	اقوام	مرزنشین	و	سیاست	های	
398 دولت	مرکزی	ایران	درمورد	اقوام	در	دورۀ	پهلوی	

جدول	شمارۀ		3-2:	گرایش	های	سیاسی	محلی	گرا	در	میان	اقوام	مرزنشین	و	سیاست	های
399 	دولت	مرکزی	ایران	درمورد	اقوام	در	دورۀ	بعداز	انقالب	
680 جدول	شمارۀ	۱-4:	هویت	از	دیدگاه	علوم	مختلف	)رشیدی،	۱394( 
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فهرست نمودارها
339 نمودار	شمارۀ	۱-3:	ارتباطات	قومی	-	خواص	
339 نمودار	شمارۀ	2-3:	ارتباطات	قومی	ـ	عوام	
354 نمودار	شمارۀ		3-3:	شکاف	و	تبعیض	مذهبی	ــ	خواص	
354 نمودار	شمارۀ	4-3:	شکاف	و	تبعیض	مذهبی	ــ	عوام	
36۱ نمودار	شمارۀ		5-3:	میزان	محدودیت	پوشش	ـ	خواص	
362 نمودار	شمارۀ		6-3:	میزان	محدودیت	پوشش	ـ	عوام	
38۱ نمودار	شمارۀ		7-3:	مشروعیت	یادگیری	به	زبان	مادری	ـ	خواص	
38۱ نمودار	شمارۀ		8-3:	مشروعیت	یادگیری	به	زبان	مادری	ـ	عوام	
479 نمودار	شمارۀ	9-3:	َده	شهر	پرجمعیت	ایران	براساس	سرشماری	عمومی	۱395	شمسی	
490 نمودار	شمارۀ	۱0-3:	میزان	احساس	تبعیض	سیاسی	قومی	ـ	خواص	
490 نمودار	شمارۀ	۱۱-3:	میزان	احساس	تبعیض	سیاسی	قومی	ـ	عوام	
5۱9 نمودار	شمارۀ	۱2-3:	میزان	رضایت	از	صداوسیما	ـ	خواص	
5۱9 نمودار	شمارۀ	۱3-3:	میزان	رضایت	از	صداوسیما	ـ	عوام	
529 نمودار	شمارۀ	۱4-3:	فرصت	برابر	اشتغال	اقوام	ـ	خواص	
529 نمودار	شمارۀ	۱5-3:	فرصت	برابر	اشتغال	اقوام	ـ	عوام	
529 نمودار	شمارۀ	۱6-3:	میزان	نرخ	بیکاری	)به	نقل	از	مرکز	آمار	ایران(	
53۱ تصویر	شمارۀ	20-3:	مصاحبه	با	علی	حامد	ایمان	
535 نمودار	شمارۀ	۱7-3:	میزان	احساس	شکاف	و	تبعیض	اقتصادی	ـ	خواص	
536 نمودار	شمارۀ	۱8-3:	میزان	احساس	شکاف	و	تبعیض	اقتصادی	ـ	عوام	
585 نمودار	شمارۀ	۱9-3:	همسویی	منافع	فردی	و	جمعی	ـ	خواص	
585 نمودار	شمارۀ	20-3:	همسویی	منافع	فردی	و	جمعی	ـ	عوام	
593 نمودار	شمارۀ	2۱-3:	فرصت	برابر	زنان	ـ	خواص	
593 نمودار	شمارۀ	22-3:	فرصت	برابر	زنان	ـ	عوام	
598 نمودار	شمارۀ	23-3:	اصالح	وضعیت	کوتاه	مدت	ـ	خواص	
598 نمودار	شمارۀ	24-3:	اصالح	وضعیت	کوتاه	مدت	ـ	عوام	
598 نمودار	شمارۀ	25-3:	اصالح	وضعیت	بلندمدت	ـ	خواص	
598 نمودار	شمارۀ	26-3:	اصالح	وضعیت	بلندمدت	ـ	عوام	
609 نمودار	شمارۀ	27-3:	محدودیت	در	مراسم	ـ	خواص	
6۱0 نمودار	شمارۀ	28-3:	محدودیت	در	مراسم	ـ	عوام	
6۱5 نمودار	شمارۀ	29-3:	وضعیت	سیاسی	کشور	ـ	خواص	
6۱5 نمودار	شمارۀ	30-3:	وضعیت	سیاسی	کشور	ـ	عوام	
628 نمودار	شمارۀ	3۱-3:	استفاده	از	شبکه	های	خارجی	هم	زبان	ـ	خواص	
628 نمودار	شمارۀ	32-3:	استفاده	از	شبکه	های	خارجی	هم	زبان	ـ	عوام	
65۱ نمودار	شمارۀ	33-3:	رضایت	از	حقوق	شهروندی	ــ	خواص	
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65۱ نمودار	شمارۀ	34-3:	احساس	تبعیض	حقوق	شهروندی	قومی	ــ	خواص	
658 نمودار	شمارۀ	35-3:	مذهب	رسمی	ـ	خواص	
658 نمودار	شمارۀ	36-3:	مذهب	رسمی	ـ	عوام	

فهرست اشکال
73 شکل	شمارۀ	۱-۱:	مؤلفه	های	هویت	ملی	ایرانی	
۱۱6 شکل	شمارۀ	2-۱:	نقشۀ	ایران	و	همسایگانش	
۱20 شکل	شمارۀ	3-۱:	نقشۀ	پراکندگی	اقوام	و	مذاهب	در	ایران	
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سخنی	با	خوانندگان	

آنچه	پیش	روست	پژوهش	جامعی	درباب	هویت	و	قومیت	با	محوریت	صلح	است	که	در	
سیزده	استان	ایران	با	نگاهی	مردم	شناختی	انجام	گرفته	است.	عالقه	مندی	من	برای	مطالعه	
دربارۀ	هویت	و	قومیت	همواره	وجود	داشته	است	و	این	گرایش	را	تعلقم	به	کردها	تشدید	
هم	می	کند.	بسیاری	از	نگرش	ها،	گفته	ها	و	شنیده	های	قومی،	و	خاطرات	جنگ	بخشی	
از	تجارب	زیستۀ	من	از	دوران	کودکی	را	تشکیل	می	دهد،	من	در	منطقه	ای	نه	چندان	دور	
از	شهرهای	مرزی	و	نزدیک	به	عراق	و	با	اندکی	مسافت	از	مرز	ترکیه	زندگی	کرده	و	بزرگ	
شده	ام	و	شاید	به	درک	مشخص	و	روشن	تری	از	هویت	و	قومیت	رسیده	ام.	دلیِل	دیگِر	
عالقه	مندی	ام	به	پژوهش	دربارۀ	هویت	و	قومیت	به	سوابق	مطالعاتی	و	کارهای	پژوهشی	ام	
این	 بازمی	گردد؛	 آن	 محروم	 و	 روستایی	 جوامع	 و	 ایران	 در	 بیشتر	 و	 کشورها	 دیگر	 در	
پژوهش	ها	مرا	در	ارتباط	مستقیم	با	قومیت	هایی	قرار	می	داد	که	در	مناطقی	کم	برخوردار	
	به	شناخت	ابعاد	و	زوایای	

ْ
و	محروم	از	توسعه	زندگی	می	کنند	و	این	مواجهه	و	ارتباط

مختلفی	قومیت	ها	انجامید.	دلیل	سوم	مطالعه	و	تحقیق	دربارۀ	هویت	و	قومیْت	ضرورت	
شناخت	این	قومیت	ها	از	یکدیگر	و	نیز	ضعف	ها	و	کمبودهایی	است	که	در	سیاست	های	
مرکزی	محور	از	دیرباز	وجود	داشته	است	و	به	عدم	تقسیم	عادالنۀ	ثروت	و	قدرت	در	
مناطق	مختلف	و	موضوع	مهم	و	ناگشودۀ	مرکز	ـ	پیرامون	منجر	می	شود.	دلیل	مهم	دیگْر	
نقش	و	اهمیت	صلح	در	جغرافیا	و	تاریخ	ایران	به	خصوص	در	برهۀ	حساس	فعلی	است	
با	محوریت	صلح	را	به	انجام	رسانم.	 تا	پژوهش	هویت	و	قومیت	 که	مرا	بر	آن	داشت	
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این	پژوهش	که	کار	مطالعاتی	آن	به	طور	عمده	برروی	افراد	طبقۀ	متخصص	و	نخبۀ	این	
گروه	ها	و	با	درصدی	کمتر	برروی	گروه	عوام	و	مردم	کوچه	و	بازار	آغاز	شد،	در	درجۀ	
نخست	به	دنبال	پاسخگویی	به	این	پرسش	هاست	که	قومیت	ها	چه	درکی	از	خودشان	و	
از	هویت	های	دیگری	دارند		که	با	آن	ها	غیریت	سازی	می	کنند	و	خود	را	در	کجای	ساختار	
سیاسی،	اقتصادی،	و	جامعۀ	امروز	ایران	می	بینند	و	نظرشان	دربارۀ	همگرایی،	مشارکت	

سیاسی،	زبان	مادری،	و	مرکز	ـ	پیرامون	چیست.	
پدیدۀ	قومی	شدن	و	شکل	گیری	هویت	ها	و	خرده	فرهنگ	های	مادوِن	هویِت	ملی	در	
دورۀ	معاصر	اهمیتی	مضاعف	یافته	است	و	عواملی	مانند	تقسیمات	سرزمینی	براساس	
در	 نقش	مهمی	 استعمار	 و	 ایدئولوژی	ها،	 و	محرومیت	ها،	 نابرابری	ها	 ملی،	 حکومت	
قومی	شدِن	جوامع	داشته	اند.	بسیاری	از	صاحب	نظران	جهانی،	پیش	بینی	می	کردند	که	
بعداز	سال	های	جنگ	جهانی	دوم	و	به	دنباِل	پی	گرفتِن	برنامه	های	کالن	و	یکدست	سازی	
ساختاری	در	سطح	بین	الملل	و	عصر	جهانی	شدن	و	همچنین	همراه	با	رشد	شهرنشینی	و	
تحصیالت،	تسهیل	رفت	وآمد	به	محیط	های	مختلف،	و	فضای	رسانه	ای	که	به	کوچک	تر	
شدِن	قلمرِو	زمانی	و	مکانی	انجامیده	است،	گرایش	های	قومیتی	تضعیف	خواهد	شد	
و	جوان	تحصیل	کردۀ	امروزی	چندان	در	قیدوبند	این	موضوع	قرار	نخواهد	گرفت،	اما	
روند	خودمختاری	در	جمهوری	های	شوروی	سابق	و	مستعمرات	انگلیس	و	ادامۀ	فرایند	
اروپا	و	کشورهای	توسعه	یافته	و	ده	ها	مورد	دیگر	حکایت	 هویت	طلبی	قومی	در	قلب	
دارد.	 جدید	 دنیای	 در	 دیدگاه	ها،	 این	 همۀ	 علی	رغم	 قومی،	 گرایش	های	 بودِن	 زنده	 از	
مواردی	که	نشان	می	دهد	روند	هویت	یابی	قومی	را	نباید	مختص	جهان	سوم	و	کشورهای	

توسعه	نیافته	دانست.
اهمیت	موضوع	قومیت	ها	برای	ایران	که	کشوری	دارای	تنوع	قومیتی	بسیار	است،	در	
با	دیگر	کشورها،	صدچندان	است	و	در	یک	قرن	اخیر،	گرایش	های	قومی	در	 مقایسه	
میان	اقوام	ایرانی	با	شدت	و	ضعف	متفاوتی	وجود	داشته	است،	اگرچه	برخی	قومیت	ها	
دولت	 استقرار	 قبل	از	 گفتنی	است	 ملتی	مستقل	می	دانند.	 در	جایگاه	 را	 ایران	خود	 در	
مدرن	در	ایران،	تمایز	دولت	از	اقوام	آسان	نبود،	زیرا	سران	اقوام	و	قبایل	در	ساختار	دولت	
حضور	داشتند	و	دولت	و	اقوام	ایرانی	به	یکدیگر	وابسته	بودند	و	نظام	واحدی	را	تشکیل	
می	دادند	که	هویت	ایرانی	بود.	دولت	برای	بسیج	سپاه	و	اخذ	مالیات	و	عوارض	و	تأمین	
امنیت	مرزها	متکی	به	گروه	های	قومی	متکی	بود	و	گروه	های	قومی	نیز	در	قدرت	دولتی	
	این	

ً
سهیم	بودند	و	از	آن	منتفع	می	شدند	و	اگر	تعادل	میان	آن	دو	به	هم	می	خورد،	مجددا
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تعادل	برقرار	می	شد.	این	وضعیت،	به	ویژه	در	قرن	اخیر	و	در	مقاطع	تاریخی	ای	همچون	
انقالب	مشروطه،	جنگ	جهانی	اول	و	دوم،	اخراج	رضاشاه	و	روی	کار	آمدِن	پهلوِی	دوم	
و	نیز	پیروزی	انقالب	اسالمی،	در	بعضی	از	مناطق	حاشیه	ای	ایران	پدید	آمد،	ولی	با	
نیروهای	مرکزی	می	شود	گفت	که	عمر	تشکیالت	سیاسی	ـ	اداری	محلی	 قدرت	یابی	

خودگردان	کوتاه	بود.	
قوانین	 از	 قومی	 گروه	های	 که	 می	دهد	 نشان	 ایران	 در	 اقوام	 تاریخی	 پیشینۀ	 بررسی	
تبعیض	آمیز	به	ویژه	دربارۀ	زبان،	مذهب،	و	حقوق	مدنی	شان	آزرده	بوده	اند.	در	انقالب	
مشروطه	حقوق	این	گروه	ها	درنظر	گرفته	نشد	و	در	زمان	پهلوی	نیز	نشر	و	توزیع	روزنامه	ها،	
مجالت،	و	کتب	زبان	های	قومی	به	شدت	منع	می	شد.	امروزه	دلیل	عمده	و	ریشۀ	اساسی	
این	نارضایتی	ها	را	می	توان	در	احساس	نابرابری	های	سیاسی،	اقتصادی،	فرهنگی،	زبانی،	
مذهبی،	و	...	در	میان	اقوام	و	به	هنگام	مقایسۀ	خود	با	دیگر	گروه	های	قومی	و	به	خصوص	
فارس	زبانان	دانست.	در	زمینۀ	سیاسی،	کردها،	ترک	ها،	عرب	ها،	و	بلوچ	ها	بر	این	باورند	
که	در	ساختار	سیاسی	کشور	جایگاه	درخوری	ندارند	و	در	ُپست	های	اساسی	رده	باالی	
مملکتی	مسئوالنی	از	گروه	قومیتی	آن	ها	وجود	ندارد.	در	زمینۀ	اقتصادی،	مناطق	پیرامونی	
فاقد	امکانات	الزم	اند	و	این	باور	وجود	دارد	که	بخش	عمدۀ	امکانات	کشور	در	استان	های	
که	 باورند	 این	 بر	 موردمطالعه	 اقوام	 فرهنگی،	 بخش	 در	 است.	 شده	 جمع	 مرکزنشین	
در	برگزاری	جشنواره	ها	و	همایش	های	منطقه	ای	با	محدویت	های	بسیاری	مواجه	اند	و	
رسانه	های	ملی	و	محلی	آنچنان	که	باید	و	شاید،	آیین	های	فرهنگی	این	مناطق	را	پوشش	
و	بازتاب	نمی	دهد	و	در	خدمت	فرهنگ	محلی	آنان	نیست	و	در	بخش	آموزش	وپرورش،	
هیچ	کتاب	درسی	به	زبان	مادری	آنان	وجود	ندارد	و	کودکان	کرد،	ترک،	عرب،	و	بلوچ	
مجبورند	با	زبان	دوم	به	آموزش	و	تحصیل	در	مدارس	کشور	بپردازند.	از	نظر	مذهبی،	
با	مذهب	رسمی	 از	کردها	دارای	گرایش	مذهبی	متفاوت	 نیز	بخشی	 و	 بلوچ	ها	 بیشتر	
کشورند	و	این	گروه	ها	بر	این	باورند	که	نگاه	مذهبی	مسئوالن	حکومتی	باعث	شده	است	

تا	در	تمامی	ابعاد	سیاسی،	فرهنگی،	اجتماعی،	و	اقتصادی	مورد	ظلم	واقع	شوند.
آنچه	نام	برده	شد	تنها	بخشی	از	مطالبات	گروه	های	قومی	در	قرن	اخیر	و	به	خصوص	
در	سال	های	بعداز	پیروزی	انقالب	اسالمی	است،	مطالباتی	که	همواره	با	نگاه	امنیتی	
	انسجام	و	وفاق	ملی	دانسته	شده		اند	و	به	صورت	

ّ
با	آن	برخورد	شده	است	و	آن	ها	مخل

مقابله	ای،	قهری،	و	خشونت	آمیز	با	این		نوع	مطالبات	برخورد	شده	است.	درنتیجه،	به	
رفتارهای	خشونت	آمیز	میان	مرکز	و	گروه	های	قومی	منجر	شده	است	که	بر	وحدت	و	
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انسجام	ملی	خللی	جبران	ناپذیر	وارد	ساخته	است.
محسوب	 مدرن	 اجتماعی	 هویت	های	 انواع	 از	 ملیت	 و	 قومیت	 این	که	 با	توجه	به	
می	شوند	و	از	یک	سو،	در	قرن	نوزدهم،	قومیت	به	گروه	های	مردمی	ای	که	خارج	از	پولیس	
سرمایه	داری	زندگی	می			کردند	اطالق	می			شد	و	در	قرن	بیستم،	این	مفهوم	برای	گروه	های	
	ذیل	واژۀ	ملت	تعریف	

ً
مردمی	ای	با	زبان،		قلمرو،	و	تاریخ	مشترک	به	کار				می	رفت	که	اوال

	دست	کم	زبان	یا	حتی	قلمرویی	متمایز	از	ملت	داشتند	و	در	تقابل	و	
ً
می			شدند	و	ثانیا

و	 درون	خود،	 زبانی	 تکثرهای	 یکسان	سازی	 	خود،	
ِ
تاریخ برساختِن	 به	 ملت	 با	 رقابت	

مشخص	سازی	قلمرو	خود	دست	می			زدند	و	ازسوی	دیگر،	ملیت	بیانگر	هویتی	است	
که	تداوم	و	پیشینۀ	تاریخی	دارد	که	بازگوکنندۀ	مجموعه	ای	از	تعهدها	و	وظایف	گروهی	
از	مردم	است	که	به	یک	مکان	جغرافیایی	خاص	تعلق	دارند،	مردمی	که	با	هم	تصمیم	
می	گیرند،	عمل	می	کنند	و	نتیجه	می	گیرند،	بنابراین	امروزه،	دو	دیدگاه	و	تعبیر	متفاوت	بین	
احزاب	سیاسی،	کنشگران،	و	فعاالن	مدنی	در	این	باره	وجود	دارد.	همچنین	با	توجه	به	
ابهاماتی	که	کاربرد	هویت	قومی	و	هویت	ملی	دربر	دارد	و	آگاهی	بر	این	که	در	میان	برخی	
از	اقلیت	های	حاضر	در	سرزمین	ایران،	تأکید	زیادی	بر	به	کار	بردِن	واژۀ	»ملت«	به	جای	
واژۀ	»قوم«	قصد	هیچ	گونه	فروکاست	 بردِن	 به	کار	 این	تحقیق	در	 »قوم«	دیده	می	شود،	
مفهومی	ندارد	و	ازآن	جاکه	این	تحقیْق	درصدد	رعایت	روحیۀ	علمی	است	و	قصِد	دخالت	
دادِن	ارزش	های	فردی	در	روند	تحقیق	را	ندارد،	نگارنده	با	پرداختن	به	این	دیدگاه	ها	در	
بخش	نظری	پژوهش،	به	شناخت	الزم	و	دقیقی	از	این	دیدگاه	ها	رسیده	است	و	ضمن	
احترام	به	هردو	دیدگاه	رایج،	این	پژوهش	با	نگاهی	مردم	شناسانه	و	قوم	نگارانه	شکل	گرفته	
است	و	پژوهنده،	در	جای	جای	این	پژوهش،	از	هردو	تعبیِر	قوم	و	ملت	بهره	برده	و	نگاه	
بی	طرفانۀ	خود	را	حفظ	کرده	است	و	به	دور	از	تعصب،	به	مسئلۀ	هویت	و	قومیت	پرداخته	

است.
همچنان	که	اشاره	شد،	این	پژوهش	به	دنبال	پاسخگویی	به	این	پرسش	ها	بوده	است:	
ـ	قومیت	ها	چه	درکی	از	خود	و	از	هویت	های	دیگری	دارند		که	با	آن	ها	غیریت	سازی	

می	کنند؟	
ـ	خود	را	در	کجای	ساختار	سیاسی،	اقتصادی،	و	جامعۀ	امروز	ایران	می	بینند؟	

ـ	نظرشان	دربارۀ	همگرایی،	مشارکت	سیاسی،	زبان	مادری،	و	مرکز	ـ	پیرامون	چیست؟	
ـ	آیا	فضای	فکری	و	عملی	برای	کسب	استقالل	بیشتر	در	میان	قومیت	ها	وجود	دارد؟	
و	به	مطالعه	و	بررسی	چرایی	این	موارد	پرداخته	است	و	برای	رسیدن	به	پاسخ،	در	
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این	پژوهش،	از	روش	های	علمی	و	انجام	مصاحبه	های	متعدد	با	نخبگان	و	نیز	در	سطح	
مردمی	استفاده	شد	که	نتایج	به	دست	آمده	ضمِن	نشان	دادِن	مطالباِت	فعلی	هریک	از	
گروه	های	قومی	موردمطالعه	به	روشی	صلح	آمیز،	می	تواند	یاری	رسان	تصمیم	گیرندگان	
	مسالمت	آمیز	مسائل	آن	ها	باشد	و	به	وفاق	و	انسجام	ملی	نیز	کمک	

ّ
دولتی	درجهِت	حل

کند	و	امید	است	که	چنین	شود.
رعایت	حق	شناسی	ایجاب	می	کند	از	افرادی	قدردانی	کنم	که	در	تحقق	این	پژوهش	
و	درطوِل	بازۀ	زمانی	مراحل	مختلف	آن،	از	من	حمایت	کردند.	از	اعضای	خانواده	ام	که	
هیچ	گاه	از	حمایت	بی		قیدوشرطشان	کاسته	نشد	و	در	همۀ	مراحل	سخت	این	کار	درکناِر	
من	بودند	و	همچنین	از	دوستان	نزدیکی	که	در	این	فرایند	مطالعاتی	و	پژوهشی	تشویقم	
کردند	سپاس	گزارم.	از	همۀ	افرادی	سپاس	گزارم	که	گرد	هم	آمدند	و	روایت	های	این	کار	را	
جمع	آوری	و	تحلیل	کردند	تا	این	پژوهش	جامع	به	دست	آید.	به	طور	ویژه	قدردان	دستیاران	
و	همکارانم	خانم	رزا	همتی	و	آقای	سید	محمد	)جمال(	حسینی	هستم	که	در	مراحل	
تحقیق	همراهم	بودند	و	در	هماهنگی	و	جمع	آوری	مطالب	و	منابع	به	من	کمک	کردند.	از	
خانم	ساناز	تبری	بابت	بازخوانی	مطالب	و	اضافه	کردِن	برخی	نقل	قول	ها	متشکرم.	افراد	
و	نهادهای	زیادی	به	تکمیل	این	پژوهش	یاری	رساندند	که	این	پژوهش	و	به	خصوص	
بخش	میدانی	آن،	تنها	ازطریِق	سفرهای	اکتشافی،	آموزش	میدانی،	حمایت	و	همکاری	
آن	ها	محقق	شد.	در	این	زمینه،	از	آقایان	و	خانم	ها	رزا	همتی،	ساناز	تبری،	دکتر	هاورێ	
برای	مشاوره	 نازمی	 دکتر	مسلم	 و	 سرخابی،	کوردستان	شاهمرادی،	محسن	معروفی،	
و	نظارت	بر	روند	تحلیل	ها	سپاس	گزارم.	از	آقای	سید	محمد	)جمال(	حسینی	و	آقای	
معروفی	به	دلیل	انجام	تحلیل	های	کّمی	پژوهش	و	کمک	در	استخراج	داده	های	میدانی	
و	 ویرایش	 بابت	 نکوکار	 از	خانم	مرضیه	 نمودارها	تشکر	می	کنم.	 و	 تنظیم	جدول	ها	 و	
	در	ویرایش	محتوایی	این	اثر	تشکر	می	کنم.	تشکر	ویژه	

ً
نکته	بینی	و	دقت	نظرشان	خصوصا

دارم	از	آقای	دکتر	حسن	رشیدی	که	متن	نهایی	کتاب	را	بازخوانی	کردند	و	با	ارائۀ	مشاوره	
و	تذکر	دربارۀ	اصالحات	موردنیاز	به	یکدست		و	دقیق	تر	شدِن	این	اثر	کمک	نمودند.	از	
خانم	شفق	رحمانی	برای	بازخوانی	و	مرور	ادبیات	نظری	متن	سپاسگزارم.	همچنین	از	
پروفسور	عباس	ولی	برای	مشاوره	درخصوِص	متن	و	الگوی	اولیۀ	این	کتاب	تشکر	فراوان	

دارم.	
و	 دوستان	 پیشنهادهای	 و	 بخردانه	 نظرهای	 مهمان	نوازی	ها،	 حمایت	ها،	 مرهون	
همکاران	در	سیزده	استان	و	شهرستان	های	تهران،	اصفهان،	آذربایجان	غربی	و	شرقی،	
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و	 سیستان	 و	 سمنان،	 بوشهر،	 خوزستان،	 ایالم،	 کرمانشاه،	 کردستان،	 اردبیل،	 زنجان،	
بلوچستان	هستم؛	بسیاری	از	عزیزانی	که	برای	گرفتِن	مصاحبه	ها	مهمان	خانه	هایشان	
بودیم	و	بسیاری	دیگر	که	در	هماهنگی	و	ارتباطات	میدانی	به	آسان	تر	شدِن	مراحِل	این	
پژوهش	کمک	کردند	که	به	علت	کثرت	اسامی	نمی	شود	از	آنان	نام	برد	و	از	افرادی	که	
خواستند	نامی	از	آن	ها	در	این	کار	برده	نشود،	برای	همکاری	و	لطفشان،	سپاسگزارم.	
در	 که	 اجتماعی	 و	سایر	شخصیت	های	 دینی	 نهادهای	 از	جامعۀ	روحانیان،	 همچنین	
این	تحقیق	به	من	مدد	رساندند	سپاسگزارم.	به	طور	ویژه	قدردان	افراد	مصاحبه	شونده	و	
خانواده	هایشان،	ازجمله	افراد	مسئول	در	ادارات	و	ارگان	های	خدمات	اجتماعی،	بهداشتی	
و	دانشگاه	های	مختلف	سراسری	کشور،	دانشگاه	آزاد	اسالمی	و	پیام	نور،	ازجمله	دانشگاه	
الزهرا	و	دانشگاه	تبریز	هستم،	چراکه	از	ارائۀ	دانش	و	اطالعاتشان	برای	تکمیل	این	تحقیق	

دریغ	نکردند.	
کامیل	احمدی
۱399	شمسی

kameelahmady.com
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پیش	گفتار	

از	ویژگی	های	دنیای	جدید،	رهایی	انسان	از	بندها	و	حصارهای	محدود	سنتی	است	که	
بر	این	اساس،	به	جای	این	که	انسان	ها	ملزم	و	مقید	به	پذیرش	انگاره	ها،	ارزش	ها،	قواعد	
	به	تعریف	و	بازتعریف	آن	ها	

ً
و	هنجارهای	سنتی	آبا	و	اجدادی	خود	باشند،	خوْد	مستقال

می	پردازند.	مفهوم	هویت۱	و	این	که	افراد	در	کدام	گروه	قرار	بگیرند	یکی	از	این	مفاهیم	
	به	دنبال	کسب	آن	اند.	البته	بسیاری	از	صاحب	نظران	

ً
است	که	در	دنیای	جدید،	افراد	مستقال

گرفتِن	 درپیش	 به	دنباِل	 و	 دوم	 جهانی	 جنگ	 سال	های	 بعداز	 که	 می	کردند	 پیش	بینی	
برنامه	های	کالن	و	یکدسِت	ساختاری	در	سطح	ملل	و	عصر	جهانی	شدن2	و	همچنین	
همراه	رشد	شهرنشینی	و	تحصیالت،	آسان	تر	شدِن	رفت	وآمد	به	محیط	های	مختلف	و	
فضای	رسانه	ای	که	به	کوچک	تر	شدِن	قلمرِو	زمانی	و	مکانی	انجامیده	است،	گرایشات	
قومیتی	تضعیف	خواهد	شد	و	جوان	تحصیل	کردۀ	امروزی	چندان	در	قیدوبند	این	موضوع	
قرار	نخواهد	گرفت.	اما	روند	خودمختاری	در	جمهوری	های	شوروی	سابق	و	مستعمرات	
انگلیس	و	ادامۀ	فرایند	هویت	طلبی	قومی	در	قلب	اروپا	و	کشورهای	توسعه	یافته،	نظیر	
ایتالیا	)شمال	و	 ایرلند	شمالی،	ولز(،	اسپانیا	)کاتالونیا،	باسک(،	 انگلیس	)اسکاتلند،	
جنوب	ایتالیا،	ونتو	در	ونیز(،	لهستان	)سیلسیای	علیا(،	سوئیس	)ژورا(،	بلژیک	)فالندر	
شمالی(،	فرانسه	)بریتانی(،	قبرس	)بخش	ترک	نشین	شمال	قبرس(	و	ده	ها	مورد	دیگر،	

1. Identity

2. Globalization
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نشان	از	زنده	بودِن	گرایش	های	قومی،	برخالف	همۀ	این	دیدگاه	ها،	در	دنیای	جدید	دارد.	
در	یک	قرن	اخیر،	گرایش	های	قومی	در	میان	اقوام	ایرانی	نیز	با	شدت	و	ضعف	متفاوتی	
وجود	داشته	است.	در	سال	های	ابتدایِی	حکومِت	محمدرضاشاه	و	در	آذربایجان،	فرقۀ	
دموکرات	توانست	برای	مدت	حدود	یک	سال	اعالم	خودمختاری	کند	و	ادارۀ	مناطقی	
از	آذربایجان	را	به	دست	گیرد.	در	همان	زمان،	در	کردستان	نیز	حزب	دموکرات	کردستان	
توانست	کنترل	تعدادی	از	شهرهای	کردنشین	را	به	دست	گیرد.	در	سال	های	بعداز	انقالب	
نیز	بیشتِر	مناطِق	کردنشین	درگیر	جنگ	هایی	در	رابطه	با	هویت	خواهی	قومی	بودند۱.	در	
دوران	رضاشاه	و	محمدرضاشاه،	مناطق	بلوچ	نشین	نیز	شاهد	اتفاقاتی	در	این	زمینه	بود	که	
بعداز	مدتی،	با	اقدامات	مقابله	ای	حکومت	مرکزی	آتش	این	درگیری	هاخاموش	شد.	در	
میان	عرب	ها	نیز	گرایش	های	هویت	خواهانۀ	قومی،	در	یک	قرن	اخیر،	همواره	وجود	داشته	
است	و	آخرین	فعالیت	های	آن	ها	در	این	زمینه	را	می	توان	تالش	ها	و	اقدامات	گروه	االهوازیه	
دانست	و	ایْن	نشان	از	وجود	نارضایتی	هایی	با	صبغۀ	قومیتی	داشت	که	دلیل	عمده	و	ریشۀ	
اساسی	این	نارضایتی	ها	را	می	توان	در	احساس	نابرابری	های	سیاسی،	اقتصادی،	فرهنگی،	
زبانی،	مذهبی،	و	دیگر	عواملی	دانست	که	در	میان	اقوام	وجود	داشته	است،	به	گونه	ای	که	
به	هنگام	مقایسۀ	خود	با	دیگر	گروه	های	قومی	و	به	خصوص	فارسی	زبانان	اوج	گرفته	است.	
در	زمینۀ	سیاسی،	اقوام	کرد	و	ترک	و	عرب	و	بلوچ	بر	این	باورند	که	در	ساختار	سیاسی	
کشور	جایگاه	آن	چنانی	ندارند	و	در	پست	های	اساسی	وزارت،	استانداری،	سفارت	و	
دیگر	مقام	ها،	مسئوالنی	از	گروه	قومیتی	آن	ها	وجود	ندارد.	در	زمینۀ	اقتصادی	نیز	این	باور	
وجود	دارد	که	بخش	عمدۀ	امکانات	کشور	در	استان	های	مرکزنشین	جمع	شده	است	و	
مناطقی	نظیر	آذربایجان	اگر	امروزه	دارای	امکاناتی	است،	بیشتر	نتیجۀ	تالش	های	خوِد	
مردمان	آن	مناطق	یا	صنایع	کارخانه	ای	ساخته	شده	در	دوران	قبل	از	انقالب	اسالمی	است.	
در	بخش	فرهنگی،	اقوام	موردمطالعه	بر	این	باورند	که	محدودیت	هایی	برضد	جشنواره	ها	
و	همایش	های	منطقه	ای،	جشن	ها	و	آداب	ورسوم	محلی	آن	ها	انجام	می	شود	و	رسانه	های	
خدمت	 در	 و	 نمی	دهند	 بازتاب	 را	 آن	ها	 فرهنگی	 پوشش	 باید	 چنان	که	 محلی	 و	 ملی	
فرهنگ	های	محلی	نیستند.	دربارۀ	زبان	مادری،	با	وجوِد	عمر	چهل	سالۀ	انقالب	اسالمی،	
کودکان	گروه	های	مختلف	قومی	همچنان	مجبورند	که	با	زبان	دوم	به	آموزش	و	تحصیل	

۱.	برای	مطالعۀ	بیشتر	رک:	
L. Cameron (2008), Growth with or without Equity: The Distributional Impact of Indonesian 
Development, Asian-pacific Economic Literature, 16 (2), PP. 1-17
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	دوران	تحصیل،	واحدی	جهت	آموزش	رسمی	به	زبان	
ّ
در	مدارس	کشور	بپردازند	و	در	کل

مادری	وجود	ندارد.	گروه	های	قومیتی	بلوچ	و	نیز	بخشی	از	کردها،	از	لحاظ	مذهبی،	
دارای	گرایش	مذهبی	ای	متفاوت	با	مذهب	رسمی	کشورند	و	بر	این	باور	هستند	که	نگاه	
ایدئولوژیک	مسئوالن	باعث	شده	است	تا	اجحاف	هایی	برضد	آن	ها	در	این	زمینه	صورت	
بگیرد.	نبود	مسجدی	ویژۀ	اهل	سنت	در	شهر	تهران	یا	عدم	اختصاص	ُپست	های	باالی	
مدیریتی	به	پیروان	این	گروه	ازجملۀ	خواسته	های	مهم	مردمان	این	گروه	است	که	برخالف	

وعده	های	مختلفی	که	به	آن	ها	داده	می	شود	تاکنون	عملی	نشده	است۱.	
و	 گذشته	 قرن	 یک	 در	 قومی	 گروه	های	 مطالبات	 از	 بخشی	 تنها	 مذکور	 موارد	
به	خصوص	در	سال	های	بعداز	پیروزی	انقالب	اسالمی	است،	مطالباتی	که	همواره	با	
	انسجام	و	وفاق	ملی	دانسته	شده	اند	

ّ
نگاه	امنیتی	با	آن	ها	برخورد	شده	است	و	آن	ها	مخل

رفتارهای	 به	 درنتیجه،	 و	 است	 شده	 برخورد	 آن	ها	 با	 قهری	 و	 مقابله	ای	 به	صورت	 و	
خشونت	آمیز	میان	مرکز	و	گروه	های	قومی	انجامیده	است	که	بعداز	مدتی	و	با	تضعیف	
گروه	های	قومی،	بر	مردمان	آن	سرزمین	ها	سکوتی	ناخوشایند	حاکم	شده	است.	در	این	
دوران	نیز	هیچ	گونه	اقدام	عملی	درجهِت	تحقق	مطالبات	قومی	و	رسیدن	به	عدالت	و	
انجام	 خشونت	آمیز	 اقدامات	 مجدد	 شکل	گیری	 از	 جلوگیری	 برای	 اجتماعی	 برابری	
نمی	گیرد.	این	درحالی	است	که	کوشش	حاکمیت	همواره	باید	در	این	جهت	باشد	تا	
ضمن	پذیرش	تنوع	فرهنگی	و	گوش	دادن	به	خواسته	های	اقوام	مختلف،	که	بسیاری	از	
	ایجاد	رفتارهای	خشونت	آمیز	شود	و	از	دریچۀ	

ِ
آن	ها	در	چارچوب	قانون	نیز	قرار	دارد،	مانع

صلح	و	فضای	گفت	وگو	و	تعامل،	با	فعال	کردِن	احزاب	و	سازمان	های	مردم	نهاد	و	میسر	
	این	موضوعات	و	معضالت	باشد.	

ّ
کردِن	فضای	مناسب	برای	نخبگان	قومی	به	دنبال	حل

نتیجۀ	نادیده	گرفتِن	تفاوت	های	فرهنگی	و	درپیش	گرفتِن	سیاست	همانندگردی	و	انجام	
اقدامات	افراطی	گرایانه	هم	از	جانب	مرکز	و	هم	از	جانب	ممکن	است	داشته	باشد	آن	
باشد	که	به	جای	تحقق	عدالت	و	برابری،	بعداز	مدتی،	رفتار	خشونت	آمیز	از	گوشه	ای	

دیگر	سربرآورد	و	این	فرایند	همواره	ادامه	یابد.
بر	همین	اساس،	در	تحقیق	پیش	رو،	تالش	شد	تا	ضمن	بررسی	موضوع	هویت	خواهی	
در	میان	پنج	گروه	قومی	فارس	)یا	فارس	زبان(،	ترک،	کرد،	بلوچ،	و	عرب،	مطالبات	و	

۱.	هوشمند	و	همکارش	داده	ها	و	تحلیل	های	مفیدی	را	در	این	باره	ارائه	کرده	اند،	برای	مطالعۀ	بیشتر،	رک:	هوشمند،	
ردنشین،	در	حمید	احمدی،	ایران هویت، ملیت، قومیت،	

ُ
احسان	و	کوه	شکاف،	ناهید	)۱38۱(،	روند	توسعه	در	مناطق	ک

تهران:	مؤسسه	تحقیقات	علوم	انسانی
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خواسته	های	گروه	های	مختلف	قومی	ای	بحث	و	بررسی	شود	که	می	تواند	عاملی	جهت	
دستیابی	به	برابری	و	عدالت	اجتماعی	باشد	و	درنتیجه،	باعث	رسیدن	به	صلحی	پایدار	
	بیان	این	موارد	ازطریِق	

ً
در	جامعه	و	برون	رفت	از	کشمکش،	جنگ،	و	آشوب	شود.	قطعا

روش	های	علمی	و	با	انجام	دادِن	مصاحبه	های	متعدد	با	نخبگان	و	نیز	در	سطح	مردمی،	
روشی	 با	 موردمطالعه	 قومِی	 گروه	های	 از	 هریک	 فعلِی	 مطالباِت	 دادِن	 نشان	 ضمِن	
	مسالمت	آمیز	اختالفات	

ّ
صلح	آمیز،	می	تواند	یاری	رسان	تصمیم	گیرندگان	درجهِت	حل

باشد	و	به	وفاق	و	انسجام	ملی	نیز	کمک	کند.	

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ONقومیت	و	هویت	اول:	فصل
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مقدمه	

هویت	در	جهان	امروز	اشکال	نوینی	یافته	است	و	به	نظر	می	رسد	که	اهمیت	آن	درحال	
	از	دهۀ	۱990	میالدی	به	بعد،	مطالبات	در	این	زمینه	گسترش	

ً
افزایش	است،	مخصوصا

بیشتری	داشته	است.	ازآن	جاکه	هویت	مقوله	ای	ذاتی	و	ثابت	نیست،	بلکه	مفهومی	سیال	
است،	هر	هویتی	محصول	گفتمان	خاصی	است	و	بر	این	اساس،	هویت	پدیده	ای	ایستا	
و	ثابت	نیست،	بلکه	می	توان	آن	را	همچون	یک	فرایند	فهم	کرد	و	بدان	جنبۀ	تاریخی	
و	درحال	شدن	داد.	پدیدۀ	قومیت	ـ	قوم	گرایی	و	شکل	گیری	هویت	ها	در	دوران	معاصر	
دولت	 براساس	 سرزمینی	 تقسیمات	 همچون	 عواملی	 و	 است	 یافته	 مضاعف	 اهمیتی	
ملی،	نابرابری	و	محرومیت	ها،	ایدئولوژی	ها	و	سیاست	های	پسااستعماری	نقش	مهمی	
در	قوم	گرایی	جوامع	بشری	داشته	است.	هویت	قومی۱	از	نوع	هویت	اجتماعی2	است	و	
مجموعۀ	خاصی	از	عوامل	عینی،	ذهنی،	فرهنگی،	اجتماعی،	عقیدتی،	و	نفسانی	است	
که	در	یک	گروه	انسانی	متجلی	می	شود	و	آن	را	نسبت	به	دیگر	گروه	ها	متمایز	می	سازد.	در	
این	نوع	هویت،	روابط	عاطفی	اعضا	بیشتر	است	و	در	مقایسه	با	جامعۀ	کلی،	همگنی	و	
یکدستی	بیشتری	بر	آن	حاکم	است.	در	این	نگرش،	هویت	قومی	در	مرتبۀ	پایین	تری	از	
هویت	ملی	قرار	دارد	و	قومیت3	یکی	از	هویت	های	اجتماعی	مدرن	است	که	زیرمجموعۀ	

1. Ethnic identity

2. Social identity

3. Ethnicity
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هویت	ملی	است	و	هویت	ملی	فراگیرترین	و	گسترده	ترین	هویت	اجتماعی	در	سطح	
جامعه	است	و	شامل	مجموعۀ	ویژگی	ها،	دلبستگی	ها	و	پیوندهای	جغرافیایی،	تاریخی،	
فرهنگی،	حماسی،	و	قومی	است	که	زندگی	انسانی	را	دربر	می	گیرد	و	عضو	جامعه	به	آن	
می	بالد	و	افتخار	می	کند.	درواقع،	هویت	ملی	مجموعه	ای	از	آثار	و	مشخصه	هایی	است	
که	سبب	تفاوت	جوامع	ملی	با	یکدیگر	می	شود.	هویت	ایرانی	دارای	اجزا	و	عناصری	
است	که	با	آن	شناخته	می	شود.	برخی	نمادهای	ملی،	مانند	پرچم،	سرود	ملی،	اسطوره	ها،	

عید	نوروز	و	مانند	آن،	معرف	کشور	ایران	است.
ازجانب	 جمعی	 هویت	 تکثرات	 مدیریت	 نوع	 که	 است	 شده	 آشکار	 دیگر	 امروزه	
حکومت	ها	کیفیت	مدیریت	و	حکمرانی	آن	ها	را	رقم	می	زند	و	به	نوعی	جایگاه	دموکراسی	
را	تعیین	می	کند	و	باید	گفت	ازجمله	مسائل	اساسی	در	جوامع	چندقومیتی	چگونگی	پیوند	
اجتماعات	قومی	با	یکدیگر	و	کیفیت	ایجاد	اجتماع	ملی	فراگیر	و	پایدار	است.	انسجام	و	
همگرایی	اجتماعی	در	چنین	جوامعی	متأثر	از	کم	وکیف	روابط	بین	قومی	است	که	در	این	
حالت،	یکپارچگی	اجتماعی	در	سایۀ	پیوند	و	همگرایی	اقوام	شکل	می	گیرد.	قومیت	ها	
و	فرهنگ	های	موجود	در	یک	جامعه	با	رویکردهای	مختلفی	ممکن	است	بررسی	شود.	
برای	یک	جامعه	شناس	موضوع	های	نظم	اجتماعی،	انسجام	اجتماعی،	استانداردسازی	

رفتارها،	و	همچنین	توسعۀ	فرهنگی	موردتوجه	است.
در	گذشته	و	حال،	تکثر	و	تنوع	هویتی	واقعیتی	موجود	در	بیشتر	جوامع	بوده	است.	در	
دورۀ	معاصر	نیز	باوجوِد	فرایندهای	نوسازی	و	برقراری	نهادهای	مدرن،	این	تنوع	هویتی	
نیافت،	بلکه	به	موضوعی	مناقشه	آمیز	حول	تمایزها	و	تفاوت	های	هویتی	 نه	تنها	کاهش	
بدل	شد.	همچنین	از	نیمۀ	دوم	قرن	بیستم	میالدی،	فرایندهای	جهانی	شدن،	مانند	رشد	و	
گسترش	روزافزون	رسانه	ها	و	از	انحصار	خارج	شدِن	کنترل	و	مدیریت	رسانه	ها،	باعث	رشد	
	همگام	با	سایر	تحوالت	اجتماعی	و	

ً
آگاهی	های	هویتی	و	امکان	بازنمایی	آن	ها	شد	و	اتفاقا

فرهنگی،	تنوع	و	تکثر	هویتی	را	بیشتر	کرد	و	درکناِر	منابع	دیرین،	مانند	نژاد	و	دین	و	مذهب	
و	ملیت،	هویت	خواهی	های	نوین	مبتنی	بر	جنسیت،	گرایش	های	جنسی،	سبک	زندگی،	

گروه	های	شبه	دینی،	و	دیگر	عوامل،	تقاضای	به	رسمیت	شناخته	شدن	داشتند.	
ایران	سرزمین	اقوام	متنوع	و	به	عبارتی،	کشوری	چندقومیتی	است	و	موضوع	همگرایی	
یا	واگرایی	قومی	در	رابطه	با	انسجام	اجتماعی	و	وفاق	اجتماعی۱	جای	تأمل	دارد.	از	دوران	

1. Social consensus
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هخامنشی	به	بعد،	به	طور	نسبی،	زبان	فارسی	بر	زبان	های	دیگر،	ازجمله	زبان	عربی	و	
کردی	و	ترکی	و	بلوچی،	استیال	پیدا	کرد	و	به	عنوان	زبان	رسمی	درنظر	گرفته	شد.	اگرچه	
عده	ای	از	کارشناساْن	رسمی	بودِن	زبان	فارسی	را	به	دوران	رضاشاه	نسبت	می	دهند	که	وی	
همواره	در	تالش	بود	تا	هویت	های	زبانی	و	قومی	را	حول	محور	فرهنگی	ملی	واحد	شکل	
دهد،	این	سیاست	های	قومی	و	هویتی	درطوِل	تاریخ	سیاسی	و	اجتماعی	ایران	همواره	
وجود	داشته	است	و	با	وقوع	انقالب	اسالمی،	سیاست	های	قومی	در	جمهوری	اسالمی	
ایران،	به	رغم	شناسایی	تنوع	قومی	در	قانون	اساسی،	تابع	شرایط	زمان	قرار	گرفت	و	در	
بسیاری	موارد،	معنای	هویتی	آن	ها	بازنمایی	نشد.	درواقع،	بیشتر	درطوِل	تاریخ	سیاسی،	
حکومت	های	ایران	همواره	درپِی	همسان	سازی	اقوام	بوده	اند؛	یعنی	دیدگاه	حکومت	داران	
بیشتر	ادغام	هویت	های	متلون	در	قالب	هویتی	واحد	و	در	زیر	چتر	قوم	فارس	بوده		است.	
سال	 در	 ایرانی	 اقوام	 درخصوِص	 کالن	 سیاست	های	 تصویب	 حتی	 مصداقی،	 به	طور	
۱378	)حق	پناه،	۱382(،	به	اتخاذ	یک	رویۀ	مشخص	درقباِل	اقوام	منجر	نشد	و	ِاعمال	

سلیقه	های	مختلف	در	مناطق	گوناگون	کشور	ادامه	یافت.
هویت	قومی	یکی	از	عوامل	شکل	دهنده	به	هویت	فرهنگی	هر	جامعه	است.	هویت	
فرهنگی	را	باید	بخشی	از	هویت	اجتماعی	دانست	که	بر	پایۀ	تمایز	فرهنگی	قرار	دارد،	تمایزی	
که	زمینه	های	آن	را	باید	در	سنت	ها	و	آداب	ورسوم،	ارزش	ها،	باورها،	و	حافظۀ	تاریخی	هر	
قوم	یا	ملت	جست	وجو	کرد	)محسنی،	۱386(.	هویت	قومی	ارتباط	نظام	مند	و	مداوم	
تفاوت	های	فرهنگی	بین	گروه	هایی	است	که	خود	را	متمایز	از	هم	می	پندارند.	این	ارتباط	
هنگامی	برقرار	می	شود	که	تفاوت	های	فرهنگی	به	تعامالت	اجتماعی	مربوط	شوند.	بنابراین،	

باید	آن	را	در	سطح	زندگی	اجتماعی	مطالعه	کرد،	نه	در	سطح	فرهنگ	نمادین.
و	 آداب	ورسوم،	 زبان،	مذهب،	 نظیر	 فرهنگی،	 بنیاد	شناسه	های	 بر	 را	 قومی	 هویت	
پیشینۀ	تاریخی،	تعریف	می	کنند	که	با	تمسک	به	آن،	افراد	با	تماِم	یا	برخی	از	جنبه	های	
هویتِی	یک	گروه	پیوند	می	یابند.	پژوهشگران	علوم	اجتماعی	در	اوایل	قرن	بیستم	میالدی،	
نابهنجاری	 و	 واپس	گرایی	 نوعی	 اغلب	 را	 زبانی	 و	 قومی	 نژادی،	 هویت	های	 و	 عالیق	
تاریخی	قلمداد	می	کردند	که	دربرابِر	کمونیسم،	تسلیم	و	نابود	می	گردد	یا	در	چارچوب	
نهادهای	لیبرال	دموکرات	ادغام	و	حل	می	شود.	قومیْت	بازمانده	از	مراحل	اولیۀ	تحول	
جامعۀ	انسانی	به	شمار	می	رفت	که	دیر	یا	زود	ازمیان	خواهد	رفت	)گل	محمدی،۱386( 
و	چنین	پنداشته	می	شد	که	با	گسترش	نظام	سرمایه	داری،	استقرار	دولت	های	ملی،	افزایش	
فرایند	 و	 آموزش	 و	 افزایش	سطح	سواد	 سطح	مراودات	و	اطالعات،	رشد	شهرنشینی،	
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جامعه	پذیری،	هویت	خواهی	های	قومی	به	بایگانی	تاریخ	سپرده	خواهد	شد.	این	مدعا	
با	طرح	نظریه	های	مربوط	به	جهانی	شدْن	پشتوانۀ	نظری	قوی	تری	یافت.	گمان	می	رفت	
که	فرایند	جهانی	شدن،	به	ویژه	جهانی	شدِن	فرهنگ،	به	استقرار	و	حاکمیت	یک	فرهنگ	
بر	گسترۀ	گیتی	منجر	شود	و	فرهنگ	های	بومی	و	شیوۀ	زیست	خرده	فرهنگ	های	قومی	و	
حتی	زبان	آن	ها	به	فراموشی	سپرده	شود	)توحیدفام،۱382(.	گروهی	دیگر	اما	معتقدند	که	
جهانی	شدن	نه	تنها	باعِث	ازبین	رفتِن	قومیت	ها	نخواهد	شد،	بلکه	با	ابزاری	که	دراختیار	
تقویت	 به	 منجر	 کرده،	 فراهم	 را	 قومی	 خودآگاهی	 رشد	 موجبات	 می	دهد،	 قرار	 آن	ها	
جنبش	های	قومی	می	شود.	لذا	برای	بررسی	تأثیر	جهانی	شدن	بایستی	مؤلفه	های	هویت	
قومی	بررسی	شود.	در	این	دیدگاه،	روند	جهانی	شدن	به	معنای	فراموشی	فرهنگ	های	
بومی،	قومی	و	منطقه	ای	نیست،	بلکه	جهانی	شدن	موجب	تقویت	ظهور	چارچوب	های	
هویت	های	جمعی	غیرملی	گردیده	که	مهم	ترین	آن	ها	هویت	های	قومی	هستند.	درواقع،	
جامعۀ	جهانی	درحالی	وارد	هزارۀ	سوم	شد	که	هویت	های	قومی،	نژادی	و	زبانی	اهمیت	
	اکثر	کشورهای	دنیا	با	جنبش	ها	و	

ً
دوچندان	یافتند	و	به	جرئت	می	توان	گفت	که	تقریبا

دنیا	 در	 امروزه	 )احمدی،	۱397،	ص	65(.	 هستند	 گریبان	 به	 دست	 قومی	 ستیزهای	
8000	قوم	با	6700	زبان	مختلف	زندگی	می	کنند.	بااین	حال،	تنها	۱92	دولت	عضو	

سازمان	ملل	هستند	)خوبروی	پاک،	۱380(.
هویت	ملی۱	مفهومی	بسیار	کلیدی	و	درحال	تحول	است	که	به	ویژه	درمورد	کشوری	
مانند	ایران	نقشی	اساسی	در	شکل	گیری	رفتار	و	موضع	گیری	سیاسی	مردم	و		دولتمردان	و	
	کشور	دارد.	درصورت	پذیرش	این	ادعای	ریشه	ای	که	هویت	هر	فرد	و	

ّ
از	آن	طریق،	کل

جامعه	عامل	شکل	دهی	اندیشه	ها،	افکار	و	رفتار	آن	فرد	و	جامعه	محسوب	می	شود	و	امروزه	
یکی	از	مهم	ترین	عناصر	شکل	دهندۀ	هویت	هر	فرد	هویت	ملی	است،	پس	از	آن،	بررسی	
فرایند	شکل	گیری	و	تحول	هویت	ملی	به	عنصری	کلیدی	در	فهم،	تحلیل،	پیش	بینی	و	حتی	
شکل	دهی	رفتار	سیاسی	هر	فرد	و	جامعه	تبدیل	می	شود.	این	ادعا	بدان	معناست	که	درصورت	
درک	صحیح	سازوکار	شکل	دهی	و	تأثیر	بر	هویت	فردی	و	جمعی	و	در	بحث	ما،	هویت	ملی	
می	توان	بر	رفتار	سیاسی	افراد	و	جوامع	تأثیر	گذاشت.	شکل	دهی	رفتار	سیاسی	دیگران	معنای	
صحیح	مهم	ترین	عنصر	محوری	سیاست	یعنی	قدرت	است.	قدرت	به	عنوان	مفهوم	محوری	
سیاست	به	معنای	توان	تأثیر	بر	رفتار	دیگران	است	و	این	ادعا	به	معنای	اساس	قدرت	است.	

1. National identity
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این	ادعا	بیان	می	کند	که	کنترل	شکل	دهی	و	تأثیر	بر	هویت	به	مهم	ترین	سازوکار	و	در	مواردی	
به	هدف	اصلی	سیاست	تبدیل	شده	است.

کشورهای	 اصلی	 مسائل	 از	 یکی	 ملی	 هویت	 و	 قومی	 هویت	های	 میان	 نسبت	
یکدیگر	 به	 سیاسی	 ـ	 اجتماعی	 هویت	 نوع	 دو	 این	 دیدگاه	 زیرا	 است،	 چندقومیتی	
پیامدهای	گسترده	ای	دارد	و	یکی	از	عوامل	تعیین	کنندۀ	صلح	و	انسجام	ملْی	امنیت	پایدار	
و	کارآمدی	دولت	هاست.	اگر	هویت	های	قومی	موجود	در	یک	سرزمین	بتوانند	خود	را	
ذیل	یک	هویت	کالن		تعریف	کنند،	آن	سرزمین	به	سمت	انسجام	ملی	و	بهره	گیری	از	
تمام	ظرفیت	های	خود	پیش	خواهد	رفت	و	درمقابل،	چنانچه	هویت	های	قومی	خود	
را	در	تضاد	و	تعارض	با	هویت	ملی	یا	با	سایر	قومیت	ها	بدانند،	امنیت	ملی،	اقتصاد،	و	
یکپارچگی	دولت	به	خطر	می	افتد.	در	جغرافیای	امروز	جهان،	کمتر	کشوری	را	می	توان	
یافت	که	به	صورت	تاریخی	از	نظر	قومی	و	زبانی	و	مذهبی	مانند	ایران	متنوع	باشد.	بخشی	
از	فرازونشیب	تاریخ	این	سرزمین	محصول	همین	تنوع	قومی	بوده	است.	کشمکش	های	
سیاسی	و	درگیری	های	نظامی	با	قومیت	غالب	و	با	قومیت	ها	/		ملیت	های	دیگر،	شکل	گیری	
دیدگاه	های	ناسیونالیستی	دربارۀ	فرهنگ	قومی	و	...	از	پیامدهایی	است	که	به	دنبال	این	

	ملی	تأثیر	گذاشته	است. تنوع	هویتی	ایجاد	شده	و	هم	زمان	بر	هویت	های	قومیـ	
هرچند	واقعیت	تنوع	و	تکثر	هویتی	در	ایران	کمتر	انکار	شده	است،	به	دلیل	وجود	
جامعه،	 فرهنگی	 و	 اقتصادی،	 سیاسی،	 ساختار	 در	 موجود	 نابرابری	های	 و	 تبعیض	
کشمکش	ها	و	فعالیت	های		هویت	خواهانه	حول	دو	محور	قومیت	و	مذهب	در	یک	صد	
سال	گذشته	به	وقوع	پیوسته	است.	قومیت	در	مقاطع	مختلف،		به	واسطۀ	حوادث	سیاسی	
و	نظامی،	برجستگی	ویژه	ای	یافته	است،	اما	پس	از	تشکیل	دولت	مدرن	در	ایران،	هویت	
قومی	همواره	به	عنوان	یک	موضوع	موردتوجه		صاحب	نظران		رشته	های	مختلف	ازجمله	
است.	حجم	 بوده	 و		مردم	شناسی	 تاریخ،	 علوم	سیاسی،	جامعه	شناسی،		مردم	شناسی،	
بسیار	زیاد	تحقیقات	و	مقاالت	نگاشته	شده	دربارۀ	هویت	قومی	لزوم	تحلیل	دوبارۀ	آن	ها	
به	کاری	 را	 آن	ها	 نکات	اصلی	 استنتاج	 و	 استخراج	 و	منسجم	درجهِت	 	به	صورت	کلی	

ارزشمند	بدل	می	سازد.
اسالمی،	 هویت	 ایرانی،	 هویت	 ملی،	 هویت	 از	 اعم	 هویت	 مسئلۀ	 	درعین	حال،	
	امنیتی	 هویت	قومی،	و	دیگر	انواع	هویت		به	مثابۀ	یک	مشکل	اجتماعی	و	معضل	سیاسیـ	
	ازسوی		دولتمردان،	سیاسیون،		روزنامه	نگاران،	و	عالمان	علوم	انسانی	مطرح	شده	و	مورد	
بحث	قرار	گرفته	است.	در	این	میان،	مطالعات	و	پژوهش	های	بسیار	دربارۀ	بحران	هویت	
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ملی	یا	رابطۀ	هویت	ملی	و	هویت	قومی	مؤید	این	نظر	است.
هویت	جمعی	افراد	در	جامعۀ	ایرانی	نیز	از	منابع	متعددی	برخوردار	است	که	ازجمله	
مهم	ترین	آن	ها	هویت	ملی	و	هویت	قومی	یا	محلی	است.	این	دو	منبع	هویت	درطوِل	
تاریخ	طوالنی	این	سرزمین		به	صورت	توأمان	شکل	گرفته		و	ایجاد	شده	اند.	بنابراین،	هم	
ماهیتی	دیرینه	دارند	و	هم	می	توانند	برساخته	ای	جدید	باشند.	هویت	ملی،	به	دلیل	تاریخ	
طوالنی	سرزمین	ایران	)بین	7	تا	3	هزار	سال	پیش	تاکنون(	و	حفظ	مرزهای	جغرافیایی	
و	سرحدات	آن	ـ	دست	کم	در	وضع	موجود	آن	ـ	و	استقالل	سیاسی	و	در	سال	های	اخیر،	
		به	سبب	برخورداری	از	

ً
به	دلیل	سیاست	های	فرهنگی	رایج	از	دورۀ	پهلوی	تاکنون	و		نهایتا

میراث	مشترک	و	پرنفوذ	ادبی،	فرهنگی،	و	هنری	تقویت	شده	است.	
	زبانی	 هویت	قومی	نیز	بنابه	دالیل	مهمی،	ازجمله	برخورداری	از	اشتراکات	فرهنگیـ	
درون	قومی،	تعامالت	و	روابط	عاطفی	درون	گروهی،	بروز	جنبش	های	دسته	جمعی	در	
	اسکان	اقوام	خاص،	رشد	رسانه	های	محلی،	جهانی	شدن،	رشد	احساس	

ّ
مناطق	محل

قومی	و	طرح	مطالبات	خاص	قومی،	 بر	نخبگان	 بزرگ	 تأثیر	قدرت	های	 خودآگاهی،	
برجسته	و	تقویت	شده	است.	به	عبارت	دیگر،	بنابه	دالیل	ساختاری،	هویت	های	متنوعی	
در	کنشگران	ایرانی	به	طور	توأمان		به	وجود	آمده	است،		به	طوری	که		درکناِر	هویت	ملی	و	
هویت	قومی،	هویت	مذهبی	و	هویت	مدرن	)یا	جهانی	شده(	و	هویت	منطقه	ای	نیز	در	
این	جا	تشکیل	شده	و	تکوین	یافته	است.	ملت	و	هویت	ملی	مفاهیم	مرتبط	با	یکدیگرند	و	

	ملتی	با	ویژگی	های	امروزی	آن	الزم	است	تا	هویت	ملی	شکل	گیرد.	
ً
	اصوال

گفتمان	غالب	قومی	از	دیرباز	)و	به	خصوص	از	سال	های	آخر	قرن	نوزدهم	میالدی	و	
گسترش	تفکر	آریایی	گری	و	همراه	با	سیاست	های	همسان	سازی۱	رضاشاه	تا	به	امروز	و	
ادامۀ	سیاست	همسان	سازی	به	کمک	رسانه	ها(	با	شدت	و	ضعف		سعی	در	یکسان	سازی	
هویتی	اعم	از	مذهب	و	قومیت	داشته	است	و		با	تکثرگرایی	و	تنوع	در	هویت	مخالف	بوده	
است.	استدالل	دولت	های	مختلف	برای	یکسان	سازی	هویتی	در	ایران	حفظ	انسجام	و	
امنیت	ملی	و	یکپارچگی	سیاسی	کشور	بوده	است	و		ازاین	رو،	همواره	زمینه	برای	سانسور	
و	حذف	هویت	فرهنگی	و	سیاسی	اقوام	در	ایران	فراهم	بوده	است.	اما	نکتۀ	مغفول	و	
که	 قومی،	 فرهنگ	های	 به	 نگاه	 و	 سیاست	گذاری	 شیوۀ	 این	 که	 است	 آن	 توجه	 درخور	
ریشه	ها	ی	تاریخی	قوی	ای	در	ذهن	و	زندگی	مردم	این	سرزمین	دارند،	در	به	خطر	انداختِن	

1. Assimilation
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امنیت	ملی	تأثیر	فراوانی	داشته	است	و	به	احساس	محرومیت	اقوام	و	دسترسی	نداشتِن	
ناعادالنۀ	 توزیع	 درواقع،	 است.	 منجر	شده	 در	کشور	 قدرت	 و	 ثروت	 و	 منابع	 به	 آن	ها	
ثروت،	منزلت،	و	قدرت	در	میان	اقوام	مختلف	و	تقویت	احساس	محرومیت	در	میان	
اقوام	به	پررنگ	تر	شدِن	شکاف	میان	اقوام	و	حاکمیت	انجامیده	است	و	ظهور	جنبش	ها	و	
گروه	های		هویت	طلب	سیاسی	را	به	دنبال	داشته	است.	سرکوب	این	گروه	های		هویت	طلب	
به	دست	حکومت	مرکزی	باعث	تقویت	احساسات	قوم	گرایانه	و	رادیکال	شده	است	که	
تهدیدی	جدی	برای	امنیت	و	انسجام	ملی	به	شمار	می	روند	تا	جایی	که	بسیاری	از	اقوام	
خود	را	فراتر	از	یک	قوم	در	ایران	می	بینند	و	از	خود	به	نام	ملت	و	اقلیت	ملی	یاد	می	کنند.	
این	اقلیت	های	قومی	ـ	ملی	از	یک	سو،	با	محدودیت	در	تبلیغ	و	شناساندن	ارزش	های	
و	 مواجه	اند	 مادری	 زبان	 به	 آموزش	 مثال،	 برای	 و	 خود	 فرهنگ	 و	 هویت	 	قومی	ـ	ملی	
	ازسوی	دیگر،	درمعرِض	فشار	حکومت	مرکزی	در	زمینۀ	القای	ارزش	های	فرهنگ	مسلط	
به	عنوان	ارزش	های	برتر	قرار	دارند	که	این	وضعیت	به	تعمیق	شکاف	و	تعارض	میان	اقوام	

و	حاکمیت	دامن	می	زند.
مشکل	هویت	از	نظر	تاریخی	مبحثی	کالسیک	است.	درک	هویت	در	رویکردها،	
گفتمان	ها،	و	نظریه	ها	متنوع	و	گسترده	است	و	از	موضوع	های	محوری	دانش،	از	فلسفه	گرفته	
تا		زبان	شناسی،		روان	شناسی،	جامعه	شناسی	و	علوم	سیاسی،	است.	در	دهۀ	نود	میالدی،	
هویت	به	یکی	از	چارچوب	های	وحدت	بخش	مباحث	روشنفکری	و	به	قول	جنکینز،	به	
»نشانه	ای	از	روزگار«	تبدیل	شده	است	)جنکینز،۱38۱(.	طی	دو	دهۀ	گذشته	و	به	دلیل	
هم	زمانی	روندهای	مختلف،	شاهد	ظهور	پدیدۀ	جدیدی	با	عنوان	افزایش	آگاهی	های	
	ریشه	در	نارضایتی	های	اقتصادی	

ً
هویتی	)قومی،	جنسیتی،	و	مذهبی(	هستیم	که	الزاما

و	سیاسی	ندارد.	به	عبارت	دیگر،	آن	هایی	که	در	اعتراضات	و	جنبش	های	هویتی	حضور	
	از	طبقات	پایین	و	کارگری	یا	گروه	های	سیاسی	نیستند	)قهرمان	پور،	۱388(.	

ً
دارند	الزاما

برخالف	پارادایم	نوسازی	که	اثرات	نوسازی	مانند	شهرگرایی،	عرفی	شدن	و	صنعتی	شدن	
با	وفاداری	میهن	پرستانه	در	 )و	رسانه	ها(	را	دارای	توان	ایجاد	فرهنگ	یکدست	مردمی	
تقابل	با	وفاداری	های	قومی	و	قبیله	ای	می	دانست،	خیزش	دوبارۀ	قومیت	گرایی	)در	اواخر	
قرن	بیستم	میالدی(	نه	تنها	یک	واقعیت	علمی	در	رّد	این	ادعا	بود،	بلکه	یک	مفهوم	کلیدی	
برای	سرشت	روابط	اجتماعی	شد	)گاالگر،	2005(.	از	اواخر	قرن	نوزدهم	میالدی	که	
بیان	کامل	آن	را	در	عصر	 زمان	ظهور	بحران	تجدد	است،	گفتمانی	شکل	می	گیرد	که	
مابعد	تجدد	و	نظریۀ	مابعد	نوگرایی	می	یابیم.	این	گفتمان	را	تکثرگرایی	هویتی	می	نامند	
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)کچوئیان،	۱384(.	بخشی	از	این	تکثرگرایی	هویتْی	خود	را	در	بازشناسی	قومیت	ها	و	
به	چالش	کشیدِن	هویت	ملی	می	نمایاند.	

بدین	سان	اهمیت	پژوهش	حاضر	در	بافت	موزاییکی	جامعۀ	ایران	آشکار	می	شود.	
جامعۀ	ایران	از	دیرباز	دارای	زیست		جهانی	چندقومیتی	بود	و	از	هویت	های	جمعی	متکثر	
و	متنوع	قوام	یافته	است.		ازاین	رو،	برخی	از		صاحب	نظران	بر	این	باورند	که	هر	تبیینی	که	
بخواهد	به	تعمیمی	درباِب	این	جامعۀ	چندقومیتی	بپردازد،	بدون	عنایت	و	بررسی	عامل	
قومیت،	از	کفایت	و	بسندگی	برخوردار	نخواهد	بود.	با	توجه		به	اهمیت	فزاینده	و	پایدار	
اجتماعات	قومی	در	تکوین	و	تحکیم	انسجام	اجتماعی،	بررسی	علمی	اقوام	بیش	از	پیش	
موردتوجه	است.همبستگی	قومی	و	انسجام	هویت	ها	در	جوامع	چندقومی	و	چندفرهنگی	
می	تواند	صلح	ایجاد	کند	و	شکاف	های	قومی	را	ترمیم	کند.	اهمیت	موضوع	و	مسئلۀ	اصلی	
در	این	جا	چگونگی	و	چرایی	هویت	جمعی	اقوام	در	کشور	ایران	است.	هویت	جمعی	یا	
اجتماعی	شناسۀ	آن	حوزه	و	قلمرویی	از	حیات	اجتماعی	است	که	فرد	با	ضمیر	»ما«	خود	
را	متعلق	و	منتسب	و	مدیون	بدان	می	داند	و	دربرابِر	آن	احساس	تعهد	و	تکلیف	می	کند.	

۱-۱.	قومیت:	بررسی	تاریخی	ـ	اجتماعی	و	تقسیم	بندی	های	آن

	/ اتنوس	 یونانی	 اصطالح	 در	 ریشه	 قومیت،	 معنای	 به	 	،»Ethnicity« اصطالح	 گرچه	
	برای	اشاره	به	بت	پرستان	خارج	از	تمدن	هلنی	و	سپس	برای	

ً
اتنیکوس	دارد	که	معموال

اشاره	به	غیریهودیان	یا	غیرمسیحیان	و	افراد	درجه	دو	به	کار	می	رفت،	ولی	استفادۀ	علمی	و	
	جدید	است.	دی.	ریسمن۱	در	سال	۱953	میالدی،	اصطالح	قومیت	

ً
عمومی	از	آن	تقریبا

در	جامعه	شناسی	را	وضع	کرد،	ولی	در	دهه	های	۱960	و	۱970	میالدی	مورداستفادۀ	
گسترده	واقع	شد	)Glazer and Moynihan, 1975).	بااین	حال،	از	همان	آغاز،	واژۀ	قومیت	
درزمرۀ	مباحث	داغ	جامعه	شناسی	و	انسان	شناسی	قرار	داشت.	اصطالح	قومیت	برای	
	
ً
	ویژه	ای	از	تفاوت	های	فرهنگی	وضع	شد،	ولی	مجموعه	معناهای	تقریبا

ِ
معنادار	کردِن	نوع

متفاوتی	به	خود	گرفت.	درحالی	که	در	سنت	انگلیسی	ـ	امریکایی،	مفهوم	قومیت	بیشتر	
معادلی	برای	گروه	های	اقلیت	در	درون	جامعۀ	بزرگ	تر	ملت	ـ	دولت	کاربرد	داشت،	ولی	
در	سنت	اروپاییان،	همیشه	قومیت	مترادف	با	مفهوم	ملت	به	کار	می	رفت	که	براساس	
تاریخی	و	براساس	مفاهیم	اصالت	و	سرزمین	تعریف	می	شد.	هرچند	هدف	مشترک	

1. David Reisman
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هردو	سنت	آن	بود	که	برای	مفهوم	»نژاد«۱	ـ	که	محبوبیت	همگانی	یافته	بود،	اما	به	سبب	
	به	خطر	افتاده	بود	ـ	جایگزینی	بیابند.	بااین	حال،	در	گفتمان	های	

ً
تجربۀ	آلمان	نازی	شدیدا

عمومی	اروپا	و	آمریکای	شمالی،	مفهوم	قومیْت	صبغۀ	»نژادی«	یافته	است،	به	این	معنی	
	زیست	شناختی	آن	حفظ	شده	است	و	تاکنون	نیز	به	جای	کلمۀ	

ً
که	نژاد	به	مفهوم	تقریبا

قومیت	به	راحتی	استفاده	شده	است.
به	عالوه،	فروپاشی	امپراتوری	های	استعماری	در	دهه	های	۱950	و	۱960	میالدی	
سردرگمی	بیشتری	در	پیوند	با	مسائل	نژادی،	فرهنگی	و	قومیتی	پدید	آورد.	مهاجران	جدید	
از	مناطق	مستعمرۀ	سابق،	که	آشکارا	با	مردِم	خوِد	اروپا	متفاوت	بودند،	به	میهن	اصلی	
استعمارگران	پیشین	اروپایی	سرازیر	شدند.	به	دنبال	تحکیم	گفتمان	عمومی	و	حقوقی	
بنابراین،	 شدند.	 تعریف	 قومی«2	 »گروه	 عنوان	 تحت	 گروه	ها	 این	 شمالی،	 امریکای	
فاالمان	ها،	 ولشی	ها،	 )مانند	 سرزمین	 و	 اصالت	 براساس	 قومیت	 قدیمی	 تعریف	های	
والونی	ها،	و	غیره(	حفظ	شدند	و		درعین	حال،	تعریف	جدیدی	از	قومیت	تحت	عنوان	
گروه	اقلیت	مهاجر	)مانند	پاکستانی،	هند	غربی،	سریالنکایی،	و	غیره(	بدان	افزوده	شد.
فروپاشی	کمونیسم	و	فدراسیون	هایی	که	به	سبک	شوروی	درجهِت	خطوط	»قومی«	
شکل	گرفته	بودند	و	ظهور	سیاست	های	»پاک	سازی	قومی«3	در	بالکان	و	قفقاز	مشکِل	
تعریف	این	گونه	اصطالحات	را	پیچیده	تر	ساخت.	با	آغاز	نبردها	در	خاک	یوگسالوی	پیشین	
	اصطالح	قومی	

ً
و	پوشش	رسانه	ای	گسترده	و	تأثیرگذاِر	»پیکار	قومی«	در	این	کشور،	ظاهرا

به	مترادفی	تحقیر	کننده	برای	مفاهیم	قبیله	ای،	ابتدایی،	بربری،	و	واپس	مانده	تبدیل	شد.
سرانجام	آن	که	تحولی	دیگر	باعث	شد	تا	اصطالح	قومی	به	حوزۀ	سیاست	گذاری	نیز	
وارد	شود	و	این	تحول	عبارت	بود	از	جریان	فزایندۀ	پناه	جویان	و	پناهندگان	و	مهاجران	
	
ً
الزاما که	 استرالیا	 و	 شمالی	 امریکای	 و	 غربی	 اروپای	 به	 شرقی	 اروپای	 از	 اقتصادی	
تفاوت	های	فیزیکی،	فرهنگی،	یا	مذهبی	مهم	یا	قابل	توجهی	نیز	با	میزبانان	خود	نداشتند،	
	انتظار	برای	تصمیم	به	پذیرش	پناهندگی،	رنج	

ً
ولی	از	موقعیت	قانونی	نامطمئنی،	مثال

می	بردند.	در	این	ساختار،	اصطالح	»قومیت«	باز	هم	گاه	به	افراد	غیرشهروندی	که	ساکن	
»سرزمین	ما«	هستند	اطالق	می	شود،	درست	همان	گونه	که	در	روزگار	یونان	باستان	و	در	

سرزمین	یهودیه،	به	مردم	درجه	دو	اطالق	می	شد.

1. Race

2. Ethnic group

3. Ethnic cleansing
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	کوتاه	این	اصطالح	نشان	می	دهد	این	حقیقت	است	که	قومیت	معناهای	
ِ
آنچه	تاریخ

چندگانه	ای	را	دربر	دارد.	این	انعطاف	پذیری	و	ابهام	مفهومی	زمینۀ	مساعدی	برای	وقوع	
تنها	 یاد	شده	 مفهوم	 گرچه	 می	کند.	 ایجاد	 سیاسی	 سوءاستفاده	های	 نیز	 و	 سوء	فهم	ها	
به	حوزه	های	دانشگاهی	محدود	شده	است،	اما	همین	که	در	قالب	عبارت	هایی	مانند	
اثرات	 نهادی	وارد	شد،	 و	 قانون	گذاری	 به	حوزۀ	 یا	»گروه	قومی«	 »اقلیت	های	قومی«۱	
	
ً
بسیار	ویرانگر	آن	نیز	آشکار	گردید.	تعریف	های	نهادینه	و	دیوان	ساالرانه	از	قومیت،	مثال
تعریف	رسمی	گروهی	از	افراْد	تحت	عنوان	اقلیت	های	قومی	یا	گروه	قومی،	نه	تنها	عامل	
	پویایی(	روابط	گروهی	و	فردی	

ً
بسیار	نیرومندی	است	که	باعث	شیء	شدگی	)معموال

می	شود،	بلکه	این	گونه	تعریف	ها	عامل	سرکوب	نیز	به	شمار	می	آیند،	زیرا	افراد	را	در	قفس	
وابستگی	های	غیرداوطلبانه	اسیر	می	سازند.	در	چنین	وضعیتی،	تفاوت	فرهنگی	که	گاه	
	قابل	تغییر،	انعطاف	پذیر،	و	مبهم	است	جالب	توجه	و	قانونمند	می	شود	و		ازاین	رو،	

ً
ماهیتا

دربرابِر	تغییر	اجتماعی	قرار	می	گیرد.	پس	می	توان	نتیجه	گرفت	که	امروزه	برداشت	های	
این	 و	 است	 شده	 اشتباهات	جدی	 دستخوش	 قومیت	ها	 سایر	 از	 قانون	گذاران	 و	 مردم	
برای	 است.	 فرهنگی	 تفاوت	 به	 غیرجامعه	شناختانه	 	

ً
عمیقا نگرش	 از	 ناشی	 اشتباهات	

روشن	سازی	تمامی	این	سوءاستفاده	ها	و	سوءبرداشت	های	تاریخی	و	جغرافیایی	روزگار	
	تا	کجا	و	چگونه	قابل	کاربست	بوده	است	و	

ً
کنونی	باید	شرح	داد	که	مفهوم	»قومی«	دقیقا

قومیت	در	جامعه	شناسی	معاصر	در	کدام	معنا	یا	معانی	به	کار	رفته	است.
	
ِ
اصطالح به		 وبر2،	 ماکس	 به	استثنای	 جامعه	شناسی،	 کالسیک	 عصر	 پژوهشگران	
قومی	چندان	توجهی	نکرده	اند.	بنابراین،	جامعه	شناسان	برای	نشان	دادِن	قدرِت	تفاوِت	
ابتدایی	 آثار	 به	خصوص	به	 و	 انسان	شناسی	 به	 و	جغرافیایی،	 تاریخی	 از	جنبۀ	 فرهنگی	
فردریک	بارث3	)۱969(	توجه	می	کنند.	پیش	از	بارث،	تفاوت	فرهنگی	به	شکل	سنتی	از	
	گفته	می	شد	که	گروه	ها	از	خصوصیات	فرهنگی	

ً
درون	به	بیرون	توضیح	داده	می	شد.	مثال

مختلفی	مانند	اشتراک	در	زبان،	سبک	زندگی،	خاستگاه،	مذهب،	عالمت	های	جسمانی	
آن	ها	 شدِن	 متمایز	 و	 یکتایی	 باعث	 که	 برخوردارند	 و	...	 تغذیه	ای	 عادت	های	 تاریخ،	
	ایستا،	مداوم،	و	دست	نخورده	تلقی	می	شد.	

ً
	یا	عمدتا

ً
می	شود.	فرهنگ	پدیده	ای	نسبتا

تفاوت	فرهنگی	برحسب	تعلقات	گروهی	فهم	می	شد	)برای	نمونه،	فرانسوی	بودن	به	منزلۀ	

1. Ethnic minority

2. Max Weber 

3. Fredrik Barth 
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تعلق	به	فرهنگی	متمایز	و	متفاوت	با	فرهنگ	انگلیسی	تلقی	می	شد(.	کتاب	گروه	ها	و	
مرزهای	قومی۱	بارث	چیزی	کمتر	از	انقالب	کوپرنیکی	در	عرصۀ	مطالعۀ	قومیت	نبود.	

به	درون	 بیرون	 از	 را	 قومیت	 بازگشت.	وی	 تفاوت	فرهنگی	 از	 به	درک	سنتی	 بارث	
تعریف	کرد	و	چنین	شرح	داد:	»مالکیِت«	برخی	ویژگی	های	فرهنگی	موجب	تفاوت	
گروه	اجتماعی	نمی	شود،	بلکه	تعامل	اجتماعی	با	دیگر	گروه	هاست	که	تفاوت	را	ممکن،	
آشکار،	و	از	لحاظ	اجتماعی،	معنادار	می	کند.	به	بیان	خوِد	بارث،	»از	این	دیدگاه،	کانون	
نه	تعلق	برخی	ویژگی	های	مادی	فرهنگی	به	گروهی	خاص	بلکه	مرز	 اساسی	تحقیق	
قومیت	است	که	معرف	گروه	است«.	تفاوت	تنها	دراثِر	تعامل	با	دیگران	ایجاد	می	شود	و	
	هویت	فرانسوی	تنها	دراثِر	برخورد	با	هویت	انگلیسی،	آلمانی،	

ً
توسعه	و	ادامه	می	یابد.	مثال

دانمارکی،	و	به	لحاظ	فرهنگی	و	سیاسی	معنادار	می	شود.		ازاین	رو،	نقطۀ	تأکید	در	مطالعۀ	
	ساختار	زبان،	شکل	رسوم	خاص،	ماهیت	

ً
تفاوت	های	قومی	از	مطالعۀ	حامالن	آن	)مثال

عادت	های	تغذیه(	به	مطالعۀ	مرزهای	فرهنگی	و	تعامالت	اجتماعی	تغییر	کرده	است.	
مرزهای	قومی	پیش	از	هرچیز	به	عنوان	محصول	کنش	اجتماعی	درنظر	گرفته	می	شوند.	
تفاوت	فرهنگی	به	خودی	خود	مولد	اجتماعات	قومی	نیست؛	تماس	اجتماعی	با	دیگران	
است	که	به	تعریف	و	مقوله	بندی	»ما«	دربرابِر	»آن	ها«	منجر	می	شود.	هویت	های	گروهی	
همیشه	باید	در	رابطه	با	آن	چیزی	که	نیستند،	یعنی	افرادی	که	عضو	گروه	نیستند،	تعریف	
شوند	)Eriksen, 1993(	و	بدین	گونه	است	که	این	تفاوت	ها	درجهِت	تمایزاِت	بین	فرهنگی	

مرز	را	نیز	تعریف	می	کنند.
به	عالوه،	پژوهش	بارث	شالوده	ای	برای	فهم	قومیت	برحسب	دیدگاه	های	کل	نگرانه	و	
نه	خاص	نگرانه	پدید	آورد.	از	آن	جاکه	فرهنگ	و	گروه	های	اجتماعی	تنها	در	نتیجۀ	تعامل	
با	همتایان	خود	شکل	می	گیرند،	قومیت	را	نمی	توان	تنها	به	گروه	های	اکثریت	محدود	
کرد.	همان	گونه	که	جنکینز2	)۱997(	و	ایساجیو3	)2000(	به	درستی	استدالل	کرده	اند،	
نمی	توان	گروه	های	قومی	اقلیت	را	بدون	بررسی	گروه	های	قومی	اکثریت	در	یک	کشور	
جامعه	شناسی	 در	 دوم	 جهانی	 جنگ	 پس	از	 غالب	 مدرن	گرای	 پارادایم	 کرد.	 مطالعه	
)مکتب	نوسازی(،	به	طور	سنتی،	قومیت	را	پس	ماندۀ	بینش	محدود	گذشته	تلقی	می	کرده	
است	که	با	گسترش	صنعتی	شدن،	شهرنشینی،	توسعۀ	نظام	های	آموزش	ملی،	و	نوسازی	

1. Ethnic Groups and Boundarias

2. Jenkins

3. Isajiw
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	محو	خواهد	شد.	براساس	این	پارادایم،	تفاوت	قومی	برحسب	دیدگاه	های	
ً
جامعه	عمدتا

نوسازی	 پارادایم	 منتقدان	سرسخت	 دیگر،	حتی	 می	شد.		ازسوی	 تحلیل	 خاص	نگرانه	
این	منتقدان،		درعین	حال	که	سعی	 به	قومیت	را	حفظ	کردند.	 این	دیدگاه	خاص	نگرانه	
می	کردند	با	تأکید	بر	ظهور	دوبارۀ	قومیت	در	امریکا	در	دهه	های	۱970	و	۱980	میالدی،	
نظریۀ	مکتب	نوسازی	را	بی	اعتبار	سازند،	به	همان	نسبت،	مسئوِل	محدود	کردِن	مفهوِم	
قومیت	به	گروه	های	اقلیت	نیز	بودند.	استدالل	آن	ها	مبنی	بر	این	که	»بیداری	قومیت	ها«	
اندیشۀ	دیگ	مذاب	را	بی	اعتبار	می	سازد،	به	همین	نسبت،	دچار	نقصان	است،	چون	این	
این	 است.	 قومیت	 از	 دیدگاه	خاص	نگرانه	 بر	 مبتنی	 به	سادگی	 تاریخی	 	

ً
کامال استدالِل	

دسته	از	منتقدان	با	باور	به	این	که	هویت	های	قومی	بیش	از	تصور	مدرن	گرایان	پایدارند،	
می	کوشند	تا	با	حفظ	دیدگاه	های	خاص	نگرانه	و	نیز		ذات	انگارانه	از	تفاوت	فرهنگی	به	
تحقیقات	خود	ادامه	دهند.	اگر	قومیت	از	زاویۀ	نگرش	کل	نگری	و	به	عنوان	موضوعی	
برای	تعامل	اجتماعی،	فرهنگی،	و	هویتی	مورد	تحلیل	قرار	گیرد،	بدان	معنا	خواهد	بود	که	
هیچ	گروِه	اجتماعِی	برخوردار	از	آگاهی	فرهنگی	و	سیاسی	وجود	ندارد	که	بتواند	روایت	
قابل	قبولی	از	نیای	مشترک	بدون	تأکید	بر	نوعی	گرایش	قومی	ایجاد	کند.	به	عبارت	دیگر،	
تا	زمانی	که	تعامل	اجتماعی	و	فرهنگ	سازی	با	توسل	به	مذهب،	زبان،	اصالت،	و	دیگر	
عوامل	وجود	داشته	باشد،	قومیت	نیز	وجود	خواهد	داشت	و	درواقع،	این	همان	جایی	

است	که	جامعه	شناسی	و	انسان	شناسی	اجتماعی	وارد	مرحله	می	شوند.
قومیت	چیز	خاص	یا	مایملک	جمعی	معّین	و	متعلق	به	گروه	خاصی	نیست.	کنشگران	
اجتماعی	در	جریان	روابط	و	تعامالت	اجتماعی،	تمایزهای	فرهنگی	خود	را	بازمی	شناسند	
و	این	گونه	ازطریِق	همتایان	خود	بازشناخته	می	شوند.	اگرچه	بارث	توضیح	داده	است	که	
تماس	اجتماعی	پیش	شرط	تفاوت	گروه	قومی	است،	ولی	ِصرف	تماس	باعث	نمی	شود	تا	
احساِس	تعلِق	گروهِی	معناداری	از	لحاظ	جامعه	شناختی	شکل	بگیرد.	همان	گونه	که	وبر	
)۱968(	تأکید	کرده	است،	اگر	تعامل	اجتماعی۱	اثربخش	واقع	شود	و	مهم	تر	از	آن،	کنش	
جمعی	انسان	ها	ُبعد	سیاسی	بیابد،	»باور	به	قومیت	مشترک«	ممکن	شدۀ	اعضای	گروه	در	

قالب	جامعۀ	سیاسی	درخواهد	آمد.
شیلیا	کروچر2	قوم	را	»عده	ای	ازمردم	با	نیا	و	فرهنگ	مشترک	که	دارای	گرایش	های	
فرهنگی	مشترک	مثل	زبان،	فرهنگ،	الگوهای	خویشاوندی،	و	ظاهر	فیزیکی	مشترک	

1. Social interaction

2. Sheilia L. Croucher
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هستند«	می	داند	)Croucher, 2004(.	از	نظر	وی،	دو	گروه	نظریه	پردازان	جاویدانگار	و	
ابزارگرا	درمورد	قومیت	وجود	دارند	که	جاویدانگاران	بر	نقش	روابط	خویشاوندی	وخونی	
و	وابستگی	های	ابتدایی	اجتماعی	و	بیشتر	بر	ابعاد	روان	شناسانه	و	فرهنگی	قوم	گرایی	تأکید	
دارند.	درمقابل،	ابزارگرایان	تداوم	قوم	گرایی	را	به	کارکردهایی	که	برحسب	تجمع	منافع	و	
جنبش	گروه	ها	در	تعقیب	دستاوردها	سیاسی	یا	اقتصادی	انجام	می	شود	نسبت	می	دهند.	
	به	زبان	جامعه	شناسی،	برخالف	گونه	گونی	هایی	که	بین	قومیت	ها	به	چشم	می	خورد،	
قومیت	حاصل	فرهنگی	است	که	سیاسی	شده	است.	بدین	سان	هدف	از	بررسی	رفتار	
گروه	قومی	شناسایی	تفاوت	های	فرهنگی	حاصل	از	روابط	گروهی	نیست.	تنها	زمانی	
به	 به	سبب	رسیدن	 تفاوت	فرهنگی	 این		گونه	گونی	ها	عالقه	مند	می	شویم	که	 بررسی	 به	
مقاصد	سیاسی	بسیج	شود،	زمانی	که	بازیگران	اجتماعی	ازطریِق	فرایند	کنش	اجتماعی،	
اجتماعی	 محیط	 تغییر	 به	 گفتن	 پاسخ	 برای	 را	 مشترک	 اصالت	 به	 مربوط	 روایت	های	
بازآفرینی	می	کنند.	تفاوت	فرهنگی	که	برحسب	تفاوت	قومی	تعریف	شده	باشد،	هنگامی	
معنادار	می	شود	که	تفاوتی	معطوف	به	عمل	بسیج	گروهی	و	پوینده	باشد،	وگرنه	ِصرف	
	به	این	دلیل	که	قومیت	مانند	دیگر	جنبه	های	

ً
	مسئلۀ	مهمی	نیست.	به	هرحال،	دقیقا

ْ
تفاوت

روابط	اجتماعی	در	بیشتر	مواقع	نیرویی	پویا	و	سیال	است،	دامنۀ	پژوهش	جامعه	شناختی	
و	انسان	شناسی	اجتماعی	نیز	وسیع	تر	و	نافذتر	از	بررسی	پدیده	های	ایستاست.

۱-۱-۱.	تعریف	قومیت	و	مفهوم	های	مرتبط	با	آن	

کسفورد،	فرهنگ	نگاران	 الی	کدوری۱	می	نویسد	که	در	یکی	از	چاپ	های	فرهنگ	انگلیسی	آ
واژۀ	قومیت	را	کفر	یا	موهومات	کفرآمیز	تعریف	کرده	اند،	درحالی	که	در	عصر	حاضر،	این	

تعریف	هیچ	گونه	کاربردی	ندارد.
	.۱ دارد:	 معنی	 دو	 وبستر2،	 انگلیسی	 زبان	 بین	المللی	 فرهنگ	 در	 »قومی«،	 واژۀ	
غیرمسیحیان	و	غیرکلیمیان،	کسانی	که	به	مسیحیت	نگرویده	اند،	مثل	کفار	و	بت	پرستان	
که	مخالف	یهودیت	و	مسیحیت	اند؛	2.	منسوب	به	ویژگی	های	جسمی	و	ذهنی	نژادها	
مشترک.	 ویژگی	های	 و	 رسوم	 براساس	 بشری	 نژادِی	 گروه	های	 دادِن	 تمیز	 به	 مربوط	 یا	
کاربرد	 هنوز	 دوم	 تعریف	 به	نظر	می	رسد،	 بی	اعتبار	 تعریف	نخست	 امروزه	 درحالی	که	

1. Elie Kedourie
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ذهنی	 و	 جسمی	 ویژگی	های	 و	 نژادی«	 »گروه	های	 »نژادها«،	 به	 خاص	 به	طور	 و	 دارد	
به	 گرایش	نیافته	 »ملل	 یعنی	 اول،	 تعریف	 دیگر،	 عبارت	 به	 می	کند.	 اشاره	 نژادها	 در	
داده	 ازدست	 را	 یعنی	»نژادهای	بشری«،	کاربرد	خود	 تعریف	دوم،	 به	نفع	 مسیحیت«،	
است	)احمدی،	۱397،	ص	30(.	بدین	گونه	جایگزینی	یک	معیار	نژادی	به	جای	یک	
معیار	مذهبی	تنها	تغییر	صورت	گرفته	در	تعریف	قومیت	نبوده	است.	دانشمندان	علوم	
اجتماعی،	از	اواسط	قرن	بیستم	میالدی،	به	معیارهای	دیگری	ازجمله	معیارهای	فرهنگی	
اشنایدر۱،	کاربرد	 لوئیس	 به	گفتۀ	 قومی	توجه	کرده	اند.	 یا	گروه	های	 قومیت	 تعریف	 در	
مفهوم	فرهنگی	واژۀ	»قومی«	چنان	زیاد	شد	که	تدوین	کنندگاِن	سومین	فرهنگ	بین	المللی	

وبستر	دو	تعریف	جدید	ذیل	را	به	تعریف	قومیت	افزوده	اند.
نظیر	سیاهان،	 فرهنگی	یک	گروه	خاص	 و	 زبانی،	 نژادی،	 از	عالیق	 ۱.	ریشه	گرفته	

ایرلندی	ها،	ایتالیایی	ها،	آلمانی	ها،	لهستانی	ها،	و	سایر	گروه	ها؛
2.	ریشه	گرفته	از	یک	فرهنگ	اولیۀ	بیگانه.	

نکتۀ	جالب	و	یکی	از	عوامِل	مخدوش	کنندۀ	مطالعْه	ورود	مطالعات	قومی	در	سایر	
	رشته	های	علوم	اجتماعی،	به	ویژه	جامعه	شناسی	و	علوم	سیاسی،	است	که	باعث	شده	
و	 شود	 سپرده	 به	فراموشی	 زیادی	 	

ّ
حد تا	 قومیت	 نژادی	 و	 مذهبی	 اصلی	 مفاهیم	 است	

جنبه	های	فرهنگی	آن	بیشتر	مدنظر	قرار	گیرد.		ازاین	رو،	تئودورسن2،	در	فرهنگ	جدید	
جامعه	شناسی	خود،	گروه	قومی	را	این	گونه	تعریف	می	کند:

»...	گروهی	با	سنت	فرهنگی	مشترک	و	احساس	هویتی	که	آن	را	به	عنوان	یک	گروه	
فرعی	از	یک	جامعۀ	بزرگ	تر	مشخص	می	کند.	اعضای	هر	گروه	قومی	از	لحاظ	ویژگی	های	

خاص	فرهنگی	از	سایر	اعضای	جامعۀ	خود	متمایز	هستند.«	)همان،	ص	3۱(
به	نظر	می	آید	که	تعداد	و	نوع	ویژگی	های	درنظرگرفته	شده	برای	تعریف	قومیت	یا	گروه	
قومی	به	هدف	محقق	در	استفاده	از	آن	تعریف	بستگی	دارد	و	تا	به	امروز،	تعریف	دقیق	
قومیت	و	مفهوم	بندی	از	آن	صورت	نگرفته	است.	به	بیان	ایساجیو،	از	شصت	و	پنج	مطالعۀ	
وسیع	جامعه	شناختی	و	انسان	شناسانه	تا	به	امروز،	فقط	سیزده	نویسنده	تعریفی	از	قومیت	
	ارائه		داده	اند.	دلیل	عمدۀ		دشواری	های	تعریف	آن	است	که		واژۀ	قومیت	در	علوم	اجتماعی	
	جدید	است	و	مفهوم	آن	نیز	با	گسترش	حیطۀ	مطالعات	تغییر	یافته	است.	

ً
واژه	ای	نسبتا

واقعیت	این	است	که	درخصوِص	ویژگی	های	تعاریف	این		واژه	ها	یا	اصطالحات	مانند	

1. Louis l. synder

2. George A. Theodorson
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بسیاری	از	دیگر	مفاهیم	علوم	اجتماعی	هیچ	گونه	توافقی	میان	دانشمندان	علوم	اجتماعی	
وجود	ندارد.	مذهب،	زبان،	و	نهادهای	مجزای	اجتماعی،	و	نه	نژاد،	ویژگی	های	قومیت	در	
تعریف	اشلی	مونتاگو۱	)۱962(	است.	مونتاگو	از	این	ویژگی	ها	در	تعریف	خود	استفاده	

کرد	تا	نشان	دهد	که	نژاْد	معیار	مهمی	در		گروه	بندی	های	جوامع	بشری	نیست.
میلتون	گوردون2	نژاد	و	مذهب	و	ریشۀ	ملی	را	در	تعریف	خود	به	کار	گرفت	تا	ثابت	
کند	که	گروه	های	مذهبی	و	نژادی	در		جامعۀ	آمریکا	جوامع	فرعی	را	تشکیل	می	دهند.	
اسکار	هندلین3	فقط	از	معیار	فرهنگ	در	تعریف	خود	استفاده	کرد،	زیرا	هدفش	تبیین	بقای	

.)Handlin, 1975(	بود	فرهنگ	انتقال	ازطریِق	ها	نسل			بین	در	قومی	های	گروه
	پذیرفته	نشده	است.	

ً
بااین	حال،	به	کارگیری	معیار	فرهنگی	در	تعریف	قومیت	کامال

برخی	با	توجه	به	ویژگی	های	اولیۀ	نژادی	و	بیولوژیِک	مفهوِم	قومیت،	از	وارد	کردِن	ویژگِی	
فرهنگی	به	عنوان	یک	معیار	در	تعریف	این	مفهوم	انتقاد	کرده	اند.	به	گفتۀ	این	منتقدان،	
درنظر	گرفتِن	مالِک	مبهِم	فرهنگی	در	تعریف		واژه	ای	که	مفهوم	آن	مبتنی	بر	ویژگی	هایی	
	اشنایدر	تأکید	می	کند	که	تعریف	اصیل	

ً
	بیولوژیک	است	توجیه	ناپذیر	است.	مثال

ً
	ذاتا

واژۀ	»قومی«،	به	طور	خاص،	به	ویژگی	های	جسمی	و	ذهنی	در	نژادها	یا	گروه	های	نژادی	
اشاره	دارد.	به	این	ترتیب،	تعریف		واژۀ	قومی	با	تعریف	واژۀ	»نژادی«	مترادف	و	درنتیجه،	
با	کلیۀ		دشواری	های	مرتبط	با	مفهوم	نژاد	مواجه	می	شود.	مسئلْه	زمانی	پیچیده	تر	شد	که	
تعریف		واژۀ	قومی	ویژگی	های	فرهنگی	و	نیز	نژادی	به	خود	گرفت	و	در	این	مفهوم		به	کار	
رفت.	اشنایدر	می	نویسد:	»جامعه	شناسان	و		انسان	شناسان	واژۀ	قومی	را	از	مفهوم	و	معنی	
اولیه	اش	دور	کردند	و	آن	را	در	مفهوم	فرهنگی	به	کار	گرفتند،	درحالی	که	این	عمل	با	توجه	

به	علم	معناشناسی	عملی	نادرست	است.«	
	واژۀ	قومیت،	دراصل،	برای	مطالعۀ	یک	چهارچوب	تاریخی	خاص،	یعنی	ایاالت	متحده	
آمریکا،		به	وجود	آمد	که	در	آن،	گروه	های	مختلف	نژادی،	زبانی،	و	مذهبِی	دارای			ملیت	های	
اولیۀ	گوناگون	زندگی	می	کردند.	ایساجیو	با	بررسی	بیست	و	هفت	تعریِف	برگرفته	از	آثاِر	
نظرِی	مرتبط	تأکید	کرد	که	بیشتر	این	تعریف	ها	به	گروه	های	قومی	آمریکای	شمالی	اشاره	
دارد.	درواقع،	بیشتر	آثار	اولیه	دربارۀ	قومیت	و	گروه	های	قومی	به	مطالعات	موردی	در	آمریکا	
مربوط	بوده	است.	این	آثار	به	دورۀ	مقبولیت	نظریۀ	»کورۀ	مذاب«4	بازمی	گردد	که	براساس	

1. Ashely Montagu

2. Milton Gordon

3. Oscar Handlin

4. Melting pot theory
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آن،	گروه	های	قومی	گوناگون	در	این	جامعه	سرانجام	در	فرهنگ	و	شیوۀ	زندگی	آمریکایی	
حل	می	شدند.	نکتۀ	جالب	این	جاست	که	کاربرد	واژۀ	»قومیت«	زمانی	رایج	شد	که	گلیزر	
و	موینیهان	حاصل	مطالعات	خود	دربارۀ	گروه	های	قومی	آمریکا	را	در	سال	۱975	میالدی	

منتشر	کردند.	پس	از	آن،	این	واژه	کاربرد	جهانی	یافت.	اشنایدر	می	نویسد:
»تا	این	زمان	کلمۀ	»قومیت«	در			هیچ	یک	از	فرهنگ	های	عمومی	زبان	وجود	نداشت	
و	در	هیچ	دایرةالمعارف	فرهنگ	علوم	اجتماعی	نیز	ذکری	از	آن	به	میان	نیامده	بود.	درواقع،	
به	هویت	قومی	و	گروه	های	قومی	اشارتی	شده	بود،	ولی	به	قومیت	خیر.	کلمۀ	جدید	

به	سرعت	در	مطالعات	مربوط	به	ناسیونالیسم	بارها	ظاهر	شد.«	)همان(
محبوبیت	نظریۀ	کورۀ	مذاب	ده	ها	مطالعۀ	موردی		دربارۀ	گروه	های	قومی	در	آمریکا	
آغاز	 نیز	 نظریه	 این	 رّد	 به	دنبال	داشت.	 را	 این	جامعه	 در	 آن	ها	 راه	های	حل	شدِن	 نیز	 و	
موج	جدیدی	از	مطالعات	قومی	را	به	وجود	آورد	.	گلیزر۱	و	موینیهان2	در	تحقیقی	تحت	
عنوان	»ورای	کورۀ	مذاب«3	مطالبی	دربارۀ	بقای	هویت	قومی	گروه	هایی	نظیر	سیاهان،	
	
ً
پورتوریکویی	ها،	یهودیان،	ایتالیایی	ها	و	ایرلندی	های	شهر	نیویورک	منتشر	ساختند.	تقریبا
در	همان	ایام،	فرضیۀ	مارکوس	لی	هانسن4	درمورد	»نسل	سوم«	یا	بقای	هویت	قومی	در	
آمریکا	بسیاری	از	پژوهشگران	و	علمای	حوزۀ	قومیت	را	تشویق	کرد	تا	این	پدیده	را	در	
آمریکا	بررسی	کنند.	از	آن	پس،	مسئلۀ	بقای	هویت	قومی	موضوع	صدها	کتاب	و	مقاله	در	
نشریات	دانشگاهی	و	تخصصی	شد.	در	قلمرِو	جنبه	های	نظری	قومیت،	غالب			نظریه	ها	با	
توجه	به	تجارب	و	تجربیات	حاصل	از	مسائل	قومی	آمریکای	شمالی	تدوین	شده	است.	
در	آثار	اولیه،	بیشتِر	مثال	های	ارائه	شده	برای	توجیه	نظری	دو	رهیافت	اصلی	در	نظریه	های	
مربوط	به	قومیت	)کهن	گرایی	دربرابِر	نوگرایی	یا	ابزارگرایی(	برگرفته	از	موارد	موجود	در	

آمریکای	شمالی	یا	اروپا	بود.
اشکرف5	و	همکارانش،	برای	اطالق	قومیت	و	گروه	قومی،	تجمعی	در	درون	یک	جامعه	
بزرگ	را	مفروض	می	گیرند	که	با	داشتِن	تباِر	مشترِک	واقعی	یا	مفروض،	برای	آن	ها،	یک	
آگاهی	مشترک	از	هویت	قومی	مجزا	و	یک	کانون	و	منبع	فرهنگی	در	یک	یا	چند	عنصر	

1. Nathan Glazer

2. Daniel Patrick Moynihan

3. Nathan Glazer & Daniel P. Moynihan (1963), Beyond the Meltiing Pot, Cambridge, MA: 
M. I. T. Press

4. Marcus Lee Hansen

5. Ashcreft
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نمادین	تعریف	شده	است.	این	مشخصات	فرهنگی	)حافظۀ	مشترک	تاریخی،	سرچشمه	ها،	
یا	تاریخ	و	تجارب	تاریخی(	همواره	نسبت	به	زبان	و	مکان	معّین،	که	گروه	قومی	تجربه	

.)Ashcreft & Griffthin, 1998, p. 84(	بود	خواهند	پویا	ترکیب	یک	در	کنند،	می
به	جنبه	های	 اجتماعی	 علوم	 دانشمندان	 از	 نسل	جدیدی	 در	دهۀ	۱970	میالدی،	
سیاسی	مسئلۀ	قومیت	پرداختند	و	تالش	کردند	تا	تعریف	های	یکسانی	از	گروه	قومی	
و	ملیت	ارائه	دهند.	ساخت	و	کاربرد		واژه	های	جدیدی	چون	»ناسیونالیسم	قومی«۱	و	
»سیاست	قومی«2	به	وسیلۀ	این	پژوهشگران	به	آشفتگی	و	سردرگمی	موجود		دربارۀ	مسئلۀ	
	محورِی	آن	ها	

ِ
قومیت	افزود.	باوجوِد	تفاوت	های	روش	شناسانه	و	نظری	این	آثار،	موضوع

برابر	دانستِن	مفهوِم	قومیت	با	مفهوم	ملیت	و	دولت	سازی	بود.	اصطالحات	ناسیونالیسم	
قومی	و	سیاست	قومی	را	به	ترتیب،	دو	تن	از	دانشمندان	علوم	سیاسی،	واکر	کونور3	و	
جوزف	روتشیلد4،	ساختند	که	دراصل	مسئلۀ	دولت	ملی	»در	صحنۀ	بین	المللی«	و	دولت	
در»سیاست	های	داخلی«	محور	مطالعاتشان	بود.	طرح	ابعاد	سیاسی	قومیت	و	مفاهیم	
وابسته	به	آن	دربارۀ	واژۀ	»ملت«،	به	ویژه	پس	از	تالش	برای	تبیین	مشکالت	داخلی	جوامع	
غیرغربی	با	به	کارگیری		واژه	های	قومیت،	گروه	های	قومی،	و	ناسیونالیسم	قومی،	عامل	

تشدید	آشفتگی	و	مخدوش	شدِن	مطالعاِت	قومی	بود.
یکی	بودِن	مفهوِم	قومیت	و	ملت	پیش	از	انتشار	آثار	کونور	نیز	در	برخی	مطالعات	
منعکس	بود،	اما	ساخت	واژۀ	ناسیونالیسم	قومی	و	تعمیم	کاربرد	آْن	حاصِل	تالش	اوست.	
کونور	در	مقالۀ	خود	به	نام	»ملت	سازی	یا	ملت	پاشی«5	مفهوم	ملیت	و	مطالعات	توسعۀ	
موردنظِر	کارل	دویچ6	را	به	چالش	طلبید.	از	نظر	کونور،	موجود	خالصی	به	نام	دولت	ملی	
وجود	ندارد	و	ملت	واقعی	همان	گروه	قومی	است.	او	از	کسانی،	نظیر	گلیزر	و	موینیهان	
و	تئودورسن،	که	گروه	های	قومی	را	گروه	های	اقلیت	می	دانستند	انتقاد	کرد،	کسانی	که	
معتقد	بودند	گروه	قومی	گروهی	با	سنت	فرهنگی	و	احساس	هویت	مشترک	به	عنوان	یک	
گروه	فرعی	از	یک	جامعۀ	بزرگ	تر	است.	کونور	ضمن	اشاره	به	ریشۀ	یونانی		واژۀ	قومیت	
در	تعریف	ماکس	وبر	از	این	واژه،	که	در	هردو	مورد	با	ملت	یکسان	است،	به	تعریِف	خود	

1. Ethnic nationalism

2. Ethnic politics

3. Walker Connor

4. Joseph Rothschild

5. Nation-buldino or nation-destoring

6. Karl Deutsch
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گاه	می	پردازد.	به	نظر	کونور،	گروه	قومی	یک	مقولۀ	 از	ملت	به	عنوان	یک	گروه	قومی	خودآ
اساسی	بشری	است	)و	نه	یک	گروه	فرعی(	که	از	وحدت	نژادی	و	فرهنگی	برخوردار	
است.	تنها	عاملی	که	به	یک	گروه	قومی	ماهیت	ملیت	می	دهد	»خودآگاهی«	است.	با	
توجه	به	چنین	تعریفی	از	ملت،	از	کسانی	که	ناسیونالیسم	را	برحسب	میزان	وفاداری	به	
دولت	تعریف	می	کنند،	انتقاد	می	نماید.	از	نظر	او،	خطای	عمده	در	رهیافت	های	علمی	
	دربارۀ	ناسیونالیسم	گرایش	به	برابر	دانستِن	ناسیونالیسم	با	احساس	وفاداری	دولت	به	جای	
وفاداری	به	ملت	است.	درواقع،	معیار	کونور	برای	برابر	دانستِن	مفهوم	قومیت	و	ملیت	
مبنایی	نژادی	است،	زیرا	از	نظر	او،	گروه	قومی	براساس	وحدت	نژاد	و	فرهنگ	توصیف	

می	شود	)احمدی،	۱397،	ص	38(.
اندازه	ای	در	تعریف	قبیله۱	نیز	 تا	 ابهام	های	مربوط	به	تعریف	گروه	قومی	و	قومیت	
وجود	دارد.	مشکل	اساسی	از	آن	جا	ناشی	می	شود	که	در	برخی	موارد،	همان	ویژگی	های	
درنظرگرفته	شده	برای	گروه	های	قومی	به	قبایل	نیز	نسبت	داده	شده	است	و	بنابراین،	از	آن	ها،	
	متمایز	و	مشخص	در	داخل	یک	جامعۀ	بزرگ	تر	یاد	می	شود.	

ً
با	عنوان	گروه	های	کامال

این	مسئله	بیشتر	در	متون	انسان	شناسی	و	جامعه	شناسی	آشکار	است	که	در	آن	ها،	دو	
نادیده	 با	یکدیگر	خلط	شده	است	و	تفاوت	های	میان	آن	ها	 قبیله	و	گروه	قومی	 مفهوم	
گرفته	می	شود.	آنچه	اهمیت	دارد	این	است	که	در	جامعۀ	ایرانی،	بحث	نه	بر	سر	قبایل	با	

ویژگی	های	خاص	خود	بلکه	بر	سر	اقوام	با	تمام	خصوصیات	منتسب	به	آن	هاست.
از	نظر	برخی		انسان	شناسان،	جوامع	قبیله	ای	گروه	های	مشخص	و	واحدهای	فرهنگی	
	خودمختارند.	رئول	نارول2،	در	اثِر	

ً
متمایزی	اند	که	در	حالت	انزوا	به	سر	می	برند	و	کامال

معروِف	خود،	قبیله	را	چنین	تعریف	می	کند:	گروهی	از	مردم	که	شیوۀ	زندگی	اشتراکی	و	
اکتسابی	آن	ها	یک	فرهنگ	کلی	می	سازد	تا	یک	فرهنگ	فرعی.	پاتریشیا	کرون3	می	نویسد:
کسی	با	این	اندیشه	مخالف	نیست	که	قبیله	نوعی	جامعه	است	که	با	اهمیت	دادن	به	
ویژگی	های	بیولوژیک،	همه	و	یا	بخش	اعظم	نقش	های	اجتماعی	خود	را	خلق	می	کند	یا	
به	عبارت	دیگر،	قبیله	جامعه	ای	است	که	براساس	خویشاوندی،	جنسیت،	و	سن،	نظام	
یافته	است.	جامعه	ای	که	از	اصل	سازمانی	غیربیولوژیک	استفادۀ	گسترده	ای	می	کند	قبیله	
نیست،	هرچند	ممکن	است	خویشاوندی،	جنسیت،	و	سن	جنبه	های	مختلف	آن	را	تنظیم	

1. Tribe

2. Raoul Naroll

3. Patricia Crone
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کند.	برعکس،	هر	تعریفی	از	قبیله	که	اصل	بیولوژیکی	را	نادیده	بگیرد	تعریف	معتبری	
نیست.	بنابراین،	قبیله	یک	جامعۀ	بدوی	است،	زیرا	اساس	سازمانی	بیولوژیک	دارد	و	این	

ویژگی	را	طبیعت	به	آن	داده	است.
یکسان	دانستِن	مفهوم	قبیله	و	ملت	یا	گروه	قومی	در	آثار	آن	دسته	از	دانشمندان	علوم	
اجتماعی	)جامعه	شناسی،	علم	تاریخ،	و	علوم	سیاسی(	که	رهیافت	های	انسان	شناسی	را	
در	مسئلۀ	قبیله	و	قبیله	گرایی	به	عاریه	گرفته	اند	نیز	منعکس	است.	اما	واقعیت	این	است	که	
میان		انسان	شناسان	هیچ	گونه	توافقی	بر	سر	تعریف	قبیله	وجود	ندارد،	زیرا	معرفت	شناسی	
آن	ها	با	یکدیگر	متفاوت	است.	براساس	تعریف	های	اولیه،	قبیله	یک	گروه	فرهنگی	همگن	
و	واحد	است	که	اعضای	آن	به	یک	زبان	سخن	می	گویند،	یک	نظام	واحد	و	باثبات	سیاسی	
و	اجتماعی	و	همچنین	یک	سرزمینی	دائمی	دارند.	عنصر	اصلی	در	تعریف	گروه	های	

	مشترک	با	پایه	و	اساس	خویشاوندی	مشخص	است.	
ّ
قبیله	ای	جد

می	گیرند	 درنظر	 قبیله	 برای	 اجتماعی	 علوم	 دانشمندان	 بیشتر	 که	 دیگری	 ویژگی	
انزوای	آن	از	سیستم	مرکزی	سیاسی	یا	دولت	و	روابط	خصم	آمیزش	با	این	نهاد	است.	
این	دوگانگی	میان	قبیله	و	دولت	نوعی	تقسیم	بندی	مفهومی	است	که	بیشتر	دانشمندان	
علوم	اجتماعی	آن	را	می	پذیرند.	براساس	این	نظر،	قبیله	و	دولت	با	یکدیگر	در	تضادند.	
دولت	منبع	نظم	و	تولید	است،	درحالی	که	جامعۀ	قبیله	ای	منبع	طغیان	است.	همان	گونه	که	
کریستنسن۱	اشاره	می	کند،	این	دیدگاه	نخستین	بار	ازطرف	مقامات	استعماری	پذیرفته	
شد،	کسانی	که	سابقۀ	تربیتی	ایشان	تصور	روشنی	درمورد	نقش	دولت	به	آن	ها	داده	بود.	
پس	از	آن،	حاکمان	محلی،	ازجمله	حکام	و	مقامات	خاورمیانه،	این	دیدگاه	را	پذیرفتند،	

زیرا	بیشتر	درپِی	استحکام	قدرت	دولت	های	خود	بودند.
پاتریشیا	کرون،	که	از	قبیله	با		عنوان	یک	سازمان	بیولوژیک	و	یک	جامعۀ	بدوی	یاد	
می	کند،	ضمن	پذیرش	ویژگی	تقابل	قبایل	با	دولت	ها،	تأکید	می	کند	که	»قبیله	هرچه	
که	باشد،	یک	جامعۀ	دولت	ناپذیر	است.	قبیله	و	دولت	اختالف	فاحش	با	هم	دارند«	و	
»قبایل	باید	نابود	شوند	تا	راه	برای	دولت	ها	گشود	شود«.	از	نظر	او،	قبایل	تکامل	نمی	یابند	

و	نقشی	در	ایجاد	دولت	ایفا	نمی	کنند	)احمدی،	۱397،	ص	42	و	43(.
دانشمندان	علوم	اجتماعی	قبیله	را	از	لحاظ	ساختار	اجتماعی	ـ	فرهنگی	و	روابط	آن	
با	دولت	مشابه	گروه	قومی	تعریف	می	کنند	و	بدین	سان	هم	معنایی	قبیله	و	گروه	قومی	را	

1. R. O. Christensen
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توجیه	می	کنند	و	به	آن	مشروعیت	و	درنتیجه	توان	تبدیل	شدن	به	یک	ملت	را	می	دهند.	این	
امر	به	ویژه	در	مطالعات	قبیله	ای	و	قومی	خاورمیانه	مصداق	پیدا	می	کند.

2-۱.	هویت	

پرسش	از	ذات	و	ماهیت	انسان	و	نیز	نسبت	او	با	دیگران	)مقولۀ	هویت(	گوهر	اصلی	
اندیشه	و	تفکر	انسان	درطوِل	حیات	روانی،	فکری،	و	تمدنی	وی	بوده	و	دغدغۀ	اصلی	
بشر	را	تشکیل	می	داده	است.	هرچند	هویت،	از	آغاز	تمدن،	ذهن	آدمی	را	به	خود	مشغول	
داشته،	هرگز	رنگ	کهنگی	به	خود	نگرفته	و	در	دوران	مختلف	به	شکل	های	گوناگونی	
ظاهر	شده	است.	اصطالح	هویت	از	منظر	لغوی	به	هستی،	وجود،	و	سرشت	اشاره	دارد	

)فارابی،	۱393،	ص	۱0۱2(.	
واژۀ	هویت	یا	Identity	ریشه	در	زبان	التین	دارد	و	از	Identitas	که	از	Idem	به	معنی	
»مشابه	و	یکسان«	ریشه	می	گیرد.	این	واژه	در	یک	معنا	به	ویژگی	یکتایی	و	فردیت،	یعنی	
تفاوت	های	اساسی	که	یک	شخص	را	از	همۀ	کسان	دیگر		به	واسطۀ	هویت	»خودش«	
اشخاص	 آن	 در	 که	 ویژگی	همسانی	 به	 دیگر،	 معنای	 در	 و	 دارد	 اشاره	 متمایز	می	کند،	
می	توانند	به	هم	پیوسته	باشند	و	یا	ازطریِق	گروه	یا	مقوالت	براساس	صور	مشترک	برجسته	ای	
نظیر	ویژگی	های	قومی	و	...	به	دیگران	بپیوندند	داللت	دارد	)بایرون،	۱997،	به	نقل	از	

فکوهی،	۱380،	ص	63	و	64(.	
در	تبارشناسِی	مفهوِم	هویت،	می	توان	ریشه	ها	ی	وجودی	آن	را	در	اعماق	تاریخ	بشری	
تاریخ	بشریت	دارد.	مسئله	مند۱  بلندای	 به	 این	مفهوم	سابقه	ای	 جست	وجو	کرد؛	یعنی	
شدِن	هویت	از	زمانی	که	بشر	آغاز	به	شناخت	خود	کرد	و	با	پرسش	»من	کیستم«	مواجه	
شد،	شروع	شد.	آدمی	همواره	جویای	کشف	هویت	خویش	بوده	و	از	موقعیت	و	جایگاه	
م	پرس	وجو	کرده	است.	لذا	همواره	با	مسئلۀ	هویت	در	حیات	فردی	و	

َ
خود	در	این	عال

اجتماعی	اش	سروکار	داشته	است	و	این	مسئله	درزمرۀ	دغدغه	های	حیاتی	بشر	درطوِل	
تاریخ	به	شمار	می	رفته	است	تا	آن	جا	که	می	توان	ریشۀ	بسیاری	از	نزاع	ها	و	کشمکش	ها	
درطوِل	تاریخ	را	به	جدال	بر	سر	نحوۀ	»آشکارگی	هویت«	یا	»ابراز	وجود«	مربوط	دانست	
)رهبری،	۱388،	ص	۱5(	به	عبارتی،	فکر	هم	زمان	تمایز	و	یکسان	یابی	بین	خود	و	دیگری	
تا	سطوح	کالن	 از	سطوح	فردی	 به	عالوه،	 بوده	است	و	 انسان	همراه	 با	 اوان	کودکی	 از	

1. Problematization
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اجتماعی	قابل	رهیابی	است	که	چگونه	انسان	براساس	شاخصه	هایی	هم	تفاوت	ها	و	هم	
همسانی	ها	خود	با	دیگران	را	شناسایی	می	کند	و	براساس	آن،	خویش	را	دسته	بندی	فردی	

و	اجتماعی	می	نماید.
کمتر	مفهومی	است	که	به	اندازۀ	هویت	واجد	معانی	متعدد	باشد.	رّدپای	این	مفهوم	را	
می	توان	در	گفت	وگوهای	روزمره	تا	بحث	های	علمی	و	دانشگاهی	یافت.	وجود	مفاهیم	
مترادف	یا	نزدیک	و	مرتبط	متعدد	برای	هویت	مانند	مِن	فاعلی۱،	مِن	مفعولی2،	ما،	درِک	
ما	از	خود،	تصور	از	خود،	خودبازنمایی،	خودآگاهی،	خودانگاره،	ایگو،	سوپرایگو،	و	

شخصیت	نیز	از	همین	جا	سرچشمه	می	گیرد	)دوران	و	محسنی،	۱382،	ص	8۱(.

جدول	شمارۀ	۱-۱:	هویت	از	دیدگاه	علوم	مختلف

محور اصلی بحثنوع هویتمحور اصلی بحثعلوم مختلف

ماهیت و چیستی و علتفردیهویت شخصیمنطق

دایرۀ فردی و جمعیهویت وجودیفلسفه مرکز  هویت  و  »وجود«	 پِی	 در	
تصورات است.

ازآِن	خداوند فردی و جمعیهویت اوعرفان و  خدا  را  راستین  هویت 
می داند.

با جمعیهویت ملیعلوم سیاسی رابطه  و  حکومت،	 ملت،	 دولت،	
هویت ملی

ناخودآگاه،	محدودۀ فردیهویت فردیروان شناسی خود،	من،	ضمیر 
فردیت

یکی شدن با خود و دیگران،	هویت در جمعیهویت جمعیجامعه شناسی
انواع جمع ها و گروه ها

هویت را در انواع جمع ها و گروه های جمعیهویت فردیمردم شناسی
رد
ُ
خ

1. I

2. ME
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مفهوم	 این	 به	 توجه	 پیشگامان	 به	عنوان	 فروید2	 و	 اریکسون۱	 چون	 روان	شناسانی	 از	
علم	 در	 هویت	 از	 تعریف	 نخستین	 میالدی،	 	۱986 سال	 در	 اریکسون	 کرده	اند.	 یاد	
	روان	شناسی	را	ارائه	داد.	براساس	تعریف	اریکسون،	هویت	جریان	تلفیق	تغییرات	فردی	و	
نیازهای	اجتماعی	برای	آینده	است.	اریکسون	تشکیل	هویت	را	شامل		به	وجود	آمدِن	یک	
احساس	این	همانی	و	وحدت	شخصیت	می	داند	که	فرد	احساس	می	کند	و	دیگران	آن	را	
تشخیص	می	دهند	)ادیب	راد،	۱383،	ص	۱84(.	مفهوم	هویت	در	حوزه	های	مختلف	
)	روان	شناسی،	جامعه	شناسی،	علوم	سیاسی،	و	دیگر	حوزه	های	مرتبط(	مورد	بررسی	و	
مطالعه	قرار	گرفته	است.	می	توان	گفت	هویْت	موضوعی	میان	رشته	ای	و	نسبتی	است	که	
فرد	بین	عوالم	ذهنی	خود	و	واقعیت	برقرار	می	کنند	)فیرحی،	۱383؛	نوچه	فالح،	۱383،	
از	دیدگاه	روان	شناختی،	شکل	گیری	 به	نقل	از	جوادزادۀ	شهشهانی،	۱383،	ص	58(.	
هویت	با	طرح	سؤال	های	اساسی	درمورد	معنای	زندگی،	هدف	از	زندگی	و	...	در	دوران	
نوجوانی	آغاز	می	شود.	انسانی	که	به	پاسخ	این	سؤال	های	اساسی	رسیده	است	و	هویت	
شکل	یافته	داشته	باشد	می	تواند	در	موقعیت	ها	و	ابعاد	مختلف	زندگی،	بسیار	آسان	تر	و	
بهتر	تصمیم	بگیرد	و	کمتر	دچار	سردرگمی	و	ابهام	و	اغتشاش	فکری	شود.	این	درحالی	
است	که	نوجوانان	و	جوانان	امروزی	با	مشکالتی	ازجمله	نداشتِن	هدف	یا	معنایی	برای	
و	مسائل	دیگر	 و	اضطراب،	 ناامیدی	 زندگی،	مشکل	در	عرصۀ	تصمیم	گیری،	مشکل	
مواجه	اند	که	این	مسئله	به	یک	بحران	جدی	برای	متولیان	امور	اجتماعی	تبدیل	شده	است.	
در	علوم	اجتماعی،	مفهوم	هویت	به	عنوان	یکی	از	پیچیده	ترین	مفاهیم	مورد	توجه	
محققان	رشته	های	مختلف	به	ویژه		روان	شناسی،	جامعه	شناسی،	و	علوم	سیاسی	قرار	گرفته	
است.	مفهوم	هویت،	آن	گونه	که	امروزه	در	ادبیات	علمی	و	دانشگاهی	مطرح	است،	از	نظر	
جایگاه	و	مبدأ	اولیه،	منشأ	روان	شناسانه	دارد.	اگرچه	سابقۀ	کاربرد	آن	در	معارف	نظری	و	
به	ویژه	فلسفه	قدیمی	تر	است،	کاربرد	روان	شناسانۀ	این	مفهوم	رواج	بیشتری	یافته	است	

)میرمحمدی،	۱383،	ص	89(.
برخالف	نظر	روان	شناسان،	روان	شناسان	اجتماعی	و	جامعه	شناسان	می	خواهند	بر	
این	واقعیت	تأکید	کنند	که	احساس	هویت	فردی	به	واسطۀ	دیالکتیک	میان	فرد	و	جامعه	
	در	نگرش	ها	و	احساسات	افراد	

ً
شکل	می	گیرد.	آنان	گرچه	می	پذیرند	که	هویت	معموال

نمود	می	یابد،	اما	بستر	شکل	گیری	آن	زندگی	جمعی	است.	هویت	اجتماعی	نمودیافته	در	

1. Erik Erikson

2. Sigmund Freud
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شخصیت	جدا	از	دنیای	اجتماعی	دیگر	افراد	معنایی	ندارد.	فردها	بی	همتا	و	متغیر	هستند،	
	به	صورت	اجتماعی	و	به	واسطۀ	مراحل	گوناگون	فرایند	اجتماعی	شدن	

ً
اما	شخصیت	کامال

و	جامعه	پذیری	ساخته	می	شود	)گل	محمدی،	۱38۱،	ص	222	و	223(،	امری	که	خوْد	
ریشه	در	تفاوت	هایی	نگرشی	و	روشی	برای	مطالعۀ	انسان	و	کنش	هایی	دارد	که	براساس	

آن،	روان	شناسی	بر	فرد	و	جامعه	شناسی	بر	جامعه	تمرکز	کرده	است.

۱-2-۱.	رویکردهای	نظری	به	هویت

نظر	به	این	که	در	پژوهش	حاضر،	بحث	از	هویت	در	قالب	هویت	اجتماعی	)ملی،	قومی،	
و	دینی(	نمود	بیشتری	دارد،	بنابراین،	تمرکز	و	توجه	پژوهشگر	بر	ابعاد	مفهومی	و	نظری	
و	 جامعه	شناسان	 دیدگاه	های	 و	 رویکردها	 به	 پرداختن	 و	 بود	 خواهد	 اجتماعی	 هویت	
روان	شناسان	اجتماعی	دربارۀ	هویت	اجتماعی	در	دستور	کار	قرار	خواهد	گرفت،	در	یک	
تقسیم	بندی	کلی	می	توان	نظریه	ها	را	در	سه	پارادایم	ساختاری۱،	کنشگرایانه2،	و	تلفیقی	یا	

عاملیت	ـ	ساختار3	بررسی	کرد.	
	ساختار	می	باشد	و	در	نظریۀ	آن	ها،	به	ساختار	

ْ
در	پارادایم	ساختاری،	واحد	تحلیل

برتری	بیشتری	نسبت	به	فرد	داده	می	شود.	براساس	این	دیدگاه،	هرچند	نظام	اجتماعی	
از	مجموعۀ	کنشگران	فردی	تشکیل	گردیده،	اما	در	تحلیل	نهایی،	این	کنشگران	سهمی	
فرهنگی،	 اجتماعی،	 ساختاری	ـ	اقتصادی،	 شرایط	 از	 متأثر	 و	 منفعل	 	

ً
کامال و	 نداشته	

تاریخی		می	باشند.	در	این	دیدگاه،	کنشگر	آفریده	و	مخلوق	نظام	اجتماعی	است.	بر	این	
اساس،	هویت	نیز	به	عنوان	یک	واقعیت	اجتماعی4	متأثر	از	ساختار	و	شرایط	اجتماعی	
بوده	و	فرد	در	شکل	گیری	هویت	خود	نقشی	مؤثر	ندارد.	تغییرات	هویت	نیز	تابع	تغییرات	
محیطی	است.	تا	موقعی	که	تغییری	در	محیط	صورت	نگیرد،	هویت	نیز	تغییری	نمی	کند	

)عبداللهی،	۱375،	ص	۱3۱(.	
اگرچه	جامعه	شناسان	کالسیک	و	به	ویژه	جامعه	شناسان	ساختارگرا	به	طور	مشخص	
اندیشۀ	 البه	الی	 در	 اما	 نداده	اند،	 انجام	 منسجمی	 تئوریکی	 کار	 هویت	 پروژۀ	 روی	

1. Equal structural paradigm entity

2. Pragmatic

3. Structureagency

4. Social fact
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اجتماعی	آن	ها	می	توان	مباحثی	را	استخراج	نمود	که	می	تواند	نشان	دهندۀ	نگرش	آن	ها	
به	این	مقوله	باشد.	امیل		دورکیم۱	پس	از	تقسیم	جوامع	به	ابتدایِی	ساده	و	صنعتِی	پیچیده،	
موضوع	پیدایش	تقسیم	کار	و	رواج	تخصص	و	رشد	هویت	فردی	را	مطرح	می	نماید	و	
	درکناِر	این	پدیده	ها	از	پیدایش	نوعی	همبستگی	که	وی	آن	را	همبستگی	ارگانیکی	درمقابِل	
همبستگی	مکانیکی	یاد	می	کند.	این	نوع	همبستگی،	در	نظر	وی،	موجب	نوعی	یگانگی	
اجتماعی	ناشی	از	تفاوت	پذیری	است.	وی	در	البه	الی	این	نوع	یگانگی		به	وجودآمده،	
به	دنبال	یک	نوع	وفاق	اخالقی	است،	وفاقی	که	فرد	را	نسبت	به	جامعه	یا	دولت	وفادار	سازد	
)عالقه	بند،	۱372،	ص	4۱(.	درنتیجه،	در	چنین	جامعه	ای،	سطح	هویت	جمعی	اعتال	

می	یابد.	
به	 نوین،	 جوامع	 با	 سنتی	 جوامع	 مقایسۀ	 پس	از	 و	 خود	 دیدگاه	های	 بیان	 در	 وبر	
سطح	 اعتالی	 و	 عام	 ضوابط	 بر	 مبتنی	 عقالنی3	 کنش	های	 و	 ابزاری2	 عقالنیت	 رشد	
نوین	 دنیای	 منحصربه	فرد	 ویژگی	 وبر	 می	کند.	 اشاره	 در	جوامع	جدید	 هویت	جمعی	
آن،	هویت	ها	 به	تبع	 که	 ابزاری	می	داند	 به	خصوص	عقالنیت	 فزایندۀ	عقالنیت	 را	رشد	
تبدیل	می	شوند	 به	هویت	های	عقالیی	 از	حالت	سنتی	و	عاطفی	 نیز	اعتال	می	یابند	و	
بر	 عقالنیت	 عامل	 این	 اهمیت	یابی	 براساس	 درواقع،	 )عبداللهی،	۱375،	ص	۱23(.	
پایۀ	اندیشه	وبر،	در	دوران	جدید	برخالف	دوران	سنتی	که	مبنای	هویتی	افراد	براساس	
ویژگی	های	انتسابی	بود	و	فرد	ویژگی	های	هویتی	خود	را	از	اجداد	خود	می	گرفت،	افراد	
	به	دنبال	تعریف	هویت	خود	می	گردند	و	درطوِل	زندگِی	خود،	به	طور	دائمی،	آن	

ً
مستقال

را	بازتعریف	می	کنند.	بنابراین،	امروزه	دیگر	منش	های	سنتی	و	فرهنگی	نیستند	که	هویت	
یک	فرد	را	می	سازند	و	فراینِد	تجدْد	زمینۀ	رهایی	فرد	را	از	دایرۀ	تنگ	نهادها	و	عوامل	سنتی	

هویت	سازی	فراهم	آورده	است.
زیمل4،	در	جامعه	شناسی،	صوری	از	روابط	اجتماعی	و	هندسۀ	اجتماعی	را	تعریف	
می	کند.	در	ضریب	هندسی	موردنظر	او،	اعداد	و	فاصله	ها	می	باشند؛	یعنی	در	روابط	فرد	
و	جمع،	به	جرم	یا	حجم	اجتماعی	و	میزان	تشابه	و	مقایسه	پذیری	فاصلۀ	اجتماعی	توجه	
می	کند.	با	توجه	به	این	عوامل،	فرد	در	جمع	تحلیل	می	رود،	ولی	نشاِن	هویِت	جمعِی	

1. Émile Durkheim

2. Instrumental rationality

3. Rational actions

4. Georg Simmel
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	پذیرش	فرد	در	اجتماعات	دیگر	را	با	
ْ
کوچک	درپیشانی	خود	دارد.		درعین	حال،	این	عوامل

مشکل	مواجه	می	کنند،	درحالی	که	در	جامعۀ	صنعتی،	ابعاد	فرهنگی،	اجتماعی،	سیاسی،	
و	اقتصادی	از	هم	متمایز	می	شوند	و	فرد	ضمن	سروکار	داشتن	با	ابعاد	مختلف،	زیر	سلطۀ	
هیچ	واحد	یا	بخش	خاصی	قرار	نمی	گیرد	و	ابعاد	شخصیتی	او	نیز	متمایز	و	گسترده	تر	
می	شود.	لذا	فرد	از	استقالل	عمل	و	فردیت	بیشتری	برخوردار	است.	این	امر	او	را	قادر	
می	سازد	تا	براساس	ضوابط	رسمی	و	عقالنی	عام	تری	عمل	کند.	بنابراین،	با	افزایش	حجم	
و	تفاوت	پذیری	بیشتر	اشکال	یا	صورت	های	اجتماعی،	همبستگی	بین	گروهی	بیشتر	و	

هویت	جمعی	نیز	عام	تر	می	شود	)همان،	ص	۱25(.
تعیین	کنندۀ	 نقش	 به	 قائل	 تعامل	گرا	 یا	 کنشگرایانه	 دیدگاه	 ساختارگرایان،	 برخالف	
عاملیت	یا	کنشگر	اجتماعی	است.	مطابق	این	نظریه،	این	افراد	هستند	که	ساختار	را	شکل	
می	دهند	و	هم	آن	ها	هستند	که	تغییرات	را	در	ساختار	به	وجود	می	آورند.	در	این	دیدگاه،	
هویت	را	به	عنوان	پدیده	ای	درحال	ایجاد	شدن	و	جدید	می	دانند	که	در	هیچ	زمان	و	مکانی	
ثابت	نخواهد	بود	و	همواره	درحال	شکل	گیری	و	تغییر	است.	قضیۀ	بنیادین	در	تعامل	گرایی	
نمادین	از	این	قرار	است	که	مردم	معانی	نمادین	را	به	اشیا،	رفتارها،	خودشان،	و	دیگران	
الصاق	می	کنند	و	این	معانی	را	طی	تعامل،	منتقل	می	نمایند	و	بسط	می	دهند.	افراد	نه	
برمبنای	خصوصیات	غیرانتزاعی	اشیا	بلکه	بر	مبنای	معانی	ای	که	این	اشیا	برای	آنان	دارند،	
رفتار	می	کنند	)همان،	ص	۱32(.	آن	ها	معتقدند	که	انسان	از	ابتدای	زندگی	اجتماعی	
دارای	یک	هستۀ	بنیادین	یا	یک	هویت	نسبی	اولیه	است	که	در	جریان	جامعه	پذیری	و	
کنش	متقابل	با	دیگران،	هر	روز	هویت	های	جدیدی	را	ایجاد	می	کند.	از	نظر	پیروان	این	
مکتب،	هیچ	گاه	هویت	کامل	نیست	و	هر	روز	درحال	ایجاد	شدن	است.	واحد	تحلیل	
کنشگرایان	فرد	است	و	در	نظریۀ	آن	ها	به	فرد	برتری	بیشتری	نسبت	به	جامعه	داده	می	شود	

)ترنر،	۱998،	ص	375382(.
براساس	دیدگاه	مید۱،	»خود«	]ego[	برایندی	از	مفهوم	)I(	و	)me(	است.	در	تئوری	
مید،	)I(	»مِن	فاعلی«	و	»me«	»مِن	مفعولی«	از	اهمیت	بیشتری	برخوردار	است.	»مِن	
فاعلی«	به	جنبه	های	نمادی	و	خالق	»ما«	]می	پردازد[	و	»مِن	مفعولی«	حاصل	ارتباطات	
اجتماعی	و	شبکۀ	تعامالت	و	فرایندهای	اجتماعی	است.	»مِن	فاعلی«	از	نظر	مید	هویت	
و	»مِن	 قابل	جست	وجوست	 انگیزشی	خود	 ُبعد	 در	 و	 نیافته	 انسان	است،	شکل	 فردی	

1. George Herbert Mead
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مفعولی«	هویت	جمعی	است،	سازمان		یافته	و	شکل		گرفته	است	که	در	فرایند	اجتماعی	
شدن	پدید	می	آید	که	برایند	تعاریف	دیگران	از	من	است.	غالب	بودِن	هرکدام	از	جنبه	های	
»مِن	فاعلی«	و	»مِن	مفعولی«	بستگی	به	شرایط	فرد	و	زندگی	اجتماعی	او	دارد.	از	نظر	
وی،	رفتار	یک	فرد	را	تنها	می	توان	ازطریِق	فهم	رفتار	کلی	گروه	اجتماعی	اش	دریافت،	
زیرا	کنش	های	فردی	به	کنش	های	اجتماعی	گسترده	تری	وابسته	اند.	پس	خوِد	یک	فرد	به	
ساختار	و	سازمان	اجتماعی	اش	وابسته	است.	وی	در	بحث	های	خود	از	چگونگی	تکوین	
»خود«	به	عنوان	شخصیت	فرد،	در	چارچوب	اجتماعی،	از	ایفای	نقش	افراد	صحبت	
می	کند.	به	نظر	او،	خویشتِن	فرد	بدون	ارتباط	با	دیگری	تصورناپذیر	است	که	در	صحنۀ	

روابط	متقابل	اجتماعی	خود	را	نشان	می	دهد	)عبداللهی،	۱375،	ص	۱33(.	
یکی	از	نخستین	نظریه	هایی	که	پایۀ	نظریات	و	تئوری		های	هویت	اجتماعی	محسوب	
می	شود،	نظریۀ	خود	آینه	سان۱	کولی2	است	که	مید	نیز	آن	را	توسعه	داده	است.	در	این	
نظریه،	نقش	جامعه	در	شکل	گیری	هویت	افراد،	به	ویژه	نوجوانان،	بیان	شده	است.	کولی	
معتقد	است	که	انسان	ها	حرکات	و	اشارات	دیگران	را	برای	دیدِن	آن	ها	به	کار	می	گیرند.	
افراد	درمعرِض	 آینه	شبیه	است.	 بازتاب	 به	 دارند	 از	خود	 افراد	 که	 او،	تصوراتی	 به	زعم	
واکنش	های	دیگران	نسبت	به	رفتارشان	قرار	می	گیرند.	بنابراین،	انسان	ها	با	خواندِن	حرکات	
و	اشاراِت	دیگران،	خود	را	به	مثابۀ	شیئی	می	بینند	)اشرفی،	۱377،	ص	۱6(.	کولی	معتقد	
بود	که	خوْد	در	نتیجۀ	درگیرشدن	در	فرایند	اجتماعی	حاصل	می	شود	و	برایند	دیالکتیکی	
مِن	فردی	و	مِن	اجتماعی	است.	مِن	فردی	و	مِن	اجتماعی	دوقلوهای	توأمان	هستند	که	به	
قول	گورویچ3،	هم	فراخوان	در	وجود	هر	فردند.	خوْد	همان	هویت	انسان	است	و	زمانی	که	
	جامعۀ	انسانی	بتواند	این	هویت	را	کسب	کند،	به	شناخت	خود	نیز	نائل	

ِ
کودک	یا	نوع

بیرون	 می	شود.	خوْد	زمانی	شکل	می	گیرد	که	کودک	میان	خود	و	متعلقاتش	نسبت	به	
تفاوت	قائل	شود	)تنهایی،	۱387(.

رد	و	کالن	می	باشد	
ُ
از	نظر	جامعه	شناسان	تلفیق	گرا،	جامعه	عرصۀ	هم	نشینی	عناصر	خ

که	نموِد	عینِی	آْن	مشروعیت	دادن	به	تکثرگرایی	و	قبول	وجود	هویت	های	جمعی	گوناگون	
از	 یکی	 تلفیق	گرا،	 جامعه	شناسی	 به	عنوان	 گیدنز4،	 )توسلی،	۱398،	ص	۱6(.	 است	

1. Looking glass self theory

2. Charles Horton Cooley

3. Georges Gurvitch

4. Anthony Giddens
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شناخته	ترین	و	جامع	ترین	کوشش	ها	را	در	راستای	تلفیق	عاملیت	و	ساختار	انجام	داده	
است	و	نظریۀ	هویت	را	با	توجه	به	نظریۀ	ساختاربندی	می	خواهد	توضیح	دهد.	بدین	معنا	
که	کنشگر		به	صورت	بازاندیشانه	ای	به	ارزیابی	فعالیت	های	خود	در	ساخت	اجتماعی	
در	 آن	ها	 توانایی	 نتیجۀ	 	

ً
اساسا افراد	 اجتماعی	 شرایط	 تغییر	 و	 تأثیرگذاری	 و	 می	پردازد	
بازاندیشی	نسبت	به	رفتار	خویش	است	)ذکایی،	۱38۱،	ص	3(.

افراد	بشر	سعی	دارند	که	خود	را	مطابق	عرف	و	هنجارهای	جامعه	ای	که	در	آن	زندگی	
می	کنند	تعریف	کنند.	کنش	متقابل	از	این	حیث	بر	جایگاه	فرد	در	جامعه	تأکید	دارد.	به	عبارتی	
دیگر،	آن	ها	به	یک	نوع	هویت	شخصی	اعتقاد	دارند	که	برخاسته	از	جامعه	است.	آنتونی	
گیدنز	هویت	شخصی	را	چیزی	در	نتیجۀ	تداوم	کنش	های	اجتماعی	فرد،	که	به	او	تفویض	
شده	باشد،	نمی	داند،	بلکه	آن		را	چیزی	می	داند	که	به	طور	مداوم	و	روزمره	ایجاد	می	شود	و	در	
فعالیت	های	بازتابی	خویش	مورد	حفاظت	و	پشتیبانی	قرار	می	گیرد	)گیدنز،	۱398،	ص	۱(.	
	ذاتی	آن	شخص	نیست.	هویت	

ً
از	این	گفتۀ	گیدنز	برمی	آید	که	هویت	هر	شخصی	لزوما

نقشی	نیست	که	ازطرف	جامعه	به	شخص	تفویض	شود،	بلکه	هویت	فرایند	معناسازی	
ثابت	 است	که	درطِی	زندگی	روزمره	و	مکانیسم	های	آن	ساخته	می	شود.	هویت	هرگز	
نیست،	بلکه	متطور	و	متحول	یا	»دینامیک«	است	)الطایی،	۱382،	ص	39(.	تحوالت	
دنیای	جدید	و	تقسیم	کار	بین	المللی،	پایان	جنگ	سرد،	گسترش	مهاجرت	ها،	و	دیگر	
عوامل	باعث	توجه	به	هویت	های	گروهی	شد	و	بررسی	هویت	های	گروهی	و	اجتماعی	
	می	توان	به	نگرانی	

ً
یکی	از	نگرانی	های	علوم	اجتماعی	در	دوران	اخیر	بوده	است.	مخصوصا

پست	مدرنیست	ها	درمورد	زوال	فرهنگی	معاصر	اشاره	کرد.	
به	نظر	گیدنز،	هویت	افراد	براساس	خودآگاهی	و	هم	توسط	شرایط	و	موقعیت	های	
اجتماعی	در	زمان	و	مکان	شکل	می	گیرد.	وی	معتقد	است	که	عملکردهای	اجتماعی،	
رونِد	بازتابی	بودِن	آن،	عقالنیت	و	خودآگاهی	فرد،	و	بازاندیشی	آْن	هویت	فرد	را	همیشه	
امروزین	هم	 نهادهای	 که	 در	عصر	جدید	 به	ویژه	 قرار	می	دهد،	 فرایند	ساخت	یابی	 در	
دخالت	دارند.	به	زعم	وی،	هرچیزی	در	زندگی	اجتماعی	از	آنچه	سیستم	های	جهانی	
دربر	می	گیرند	تا	آنچه	که	وضعیت	فکری	یک	فرد	محسوب	می	شود،	در	یک	کردار	و	
راه	و	رسم	اجتماعی		به	وجود	می	آید.		ازاین	رو،	گیدنز	معتقد	است	که	هویت	فرد	در	روند	
ساخت	یابی	و	با	توجه	به	موقعیت	ها،	شرایط	و	احوال	و	اوضاع	اجتماعی،	اقتصادی	و	نیز	

خودآگاهی	شکل	می	گیرد	)گیدنز،	۱398،	ص	8۱(.	

T.me/AVAYeBUF

https://T.me/AVAYeBUF


از مرز تا مرز         52     

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

کاستلز۱	هویت	را	مرتبط	با	متن	و	زمینه	های	اجتماعی	می	داند	که	سیاست	های	مربوط	
به	آن	را	باید	در	جایگاه	تاریخی	آن	ها	بررسی	کرد.	به	نظر	او،	دنیا	و	زندگی	ما	به	دست	
جریان	های	متضاد	جهانی	شدن	و	هویت	شکل	می	گیرد.	انقالب	تکنولوژی	اطالعات	و	
بازسازی	ساختارهای	سرمایه	داری	شکل	تازه	ای	از	جامعه،	یعنی	جامعۀ	شبکه	ای،	را	پایه	
گذارده	است.	وی	هویت	را	فرایند	معناسازی	براساس	یک	ویژگی	فرهنگی	یا	مجموعۀ	
اولویت	داده	می	شود	 بر	منابع	معنایی	دیگر	 از	ویژگی	های	فرهنگی	که	 به	هم	پیوسته	ای	
تعریف	می	کند	که	برای	کنشگر	جمعی،	ممکن	است	چندین	هویت	وجود	داشته	باشد،	
تناقض	است.	 و	 تنش	 اجتماعی،	سرچشمۀ	 و	کنش	 برای	خودبازنمایی	 این	کثرت	 اما	
معنا	به	منزلۀ	یکی	شدِن	نمادیِن	کنشگراِن	اجتماعی	با	مقصود	و	هدف	کنش	است.	او	
خصیصه	های	متمایزی	را	برای	جامعۀ	شبکه	ای	و	اطالعاتی	کنونی	قائل	است	که	منجر	
به	هویت	های	متمایزی	نسبت	به	دوران	ماقبل	می	گردد،	چراکه	با	افزایش	ارتباط	متقابل	
تحت	تأثیر	جهانی	شدن	و	ازطرف	دیگر،	تأکید	بر	هویت	های	محلی	)مقاومت(،	روند	
هویت	گزینی	افراد	دستخوش	تغییر	و	دگرگونی	است	و	برحسب	تعامل	دیالکتیکی	محلی	
و	جهانی	بازساخته	می	شوند.	کنشگران	اجتماعی	بر	مبنای	احساس	کاهش	مشروعیت	
نظام	سیاسی	خود	و	احساس	تبعیض	ناعادالنۀ	سیاسی	و	اقتصادی	یا	اجتماعی	واکنش	
نشان	می	دهند	و	هویت	یا	تشخص	خود	را	از	جماعت	هایی	می	گیرند	که	با	ویژگی	تدافعی	
و	یا	برنامه	دار	درصدد	ارائۀ	هویت	جدید	هستند	و	این	امر	به	دو	صورِت	خاص	گرایانه	و	

عام	گرایانه	است	)کاستلز،	۱380(.
اولین	 برای	 و	همکارانش	 تاجفل2	 توسط	 به	طور	مشخص	 اجتماعی	 نظریۀ	هویت	
بار	طرح	شد،	اما	ریشه	ها	ی	این	نظریه	به	نظریۀ	»تعارض	واقع	گرایانه«	مظفر	شریف3 
	بر	سر	منافع	

ً
بازمی	گردد	که	براساس	آن،	تعارض	میان	گروه	ها	)درصورت	تعامل(	معموال

کمیاب	و	نحوۀ	توزیع	آن	ها	اتفاق	می	افتد.	بنابر	تعریف	شریف،	اعضای	گروه	بنابر	اهداف	
مشترکی	که	برای	خود	تعریف	می	کنند،	درمقابِل	اعضای	برون	گروه	قرار	می	گیرند.	وی	
بر	این	باور	بود	که	در	شرایط	دشوار،	افراد	جذب	گروه	هایی	می	شوند	که	دستورالعملی	
ایدئولوژیک	برای	جهانی	بهتر	و	دشمنی	که	برای	تحقق	آن	ایدئولوژی	بایستی	نابود	شوند	
دارند	)نظری	و	پیرانی،	۱396،	ص	80(.	تاجفل	هویت	اجتماعی	را	با	عضویت	گروهی	

1. Manuel Castells

2. Henri Tajfel

3. Muzafer Sherif
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از	 ارزشی	می	داند.	 و	 از	سه	عنصر	احساسی،	شناختی،	 را	متشکل	 آن	 و	 پیوند	می	زند	
این	منظر،	هویت	اجتماعی	عبارت	است	از	برداشت	فرد	از	خود	به	نسبت	شناخت	و	
آگاهی	از	عضویت	در	یک	گروه	به	همراه	ُبعد	ارزشی	و	احساسی	مرتبط	با	آن	عضویت	
نوعی	 را	 اجتماعی	 هویت	 می	توان	 منظر،	 این	 از	 )گل	محمدی،	۱386،	ص	233(.	
خودشناسی	فرد	در	رابطه	با	دیگران	دانست.	این	فرایند	مشخص	می	کند	که	فرد	از	لحاظ	

	روان	شناسی	و	اجتماعی	کیست	و	چه	جایگاهی	دارد	)تاجیک،	۱384،	ص	52(.	
به	نظر	تاجفل،	اجتماع	از	افرادی	تشکیل	شده	است	که	با	هم	براساس	پایگاه	و	قدرتشان	
رابطه	دارند	و	ساختار	این	ارتباط	برای	شکل	بندی	هویت	دارای	اهمیت	است.	وی	فرایندی	
را	که	خودشان	درون	گروه	را	از	برون	گروه	جدا	می	کنند	طبقه	بندی	اجتماعی	می	نامد	و	باور	
دارد	هویت	اجتماعی	در	یکی	از	همین	فرایندهای	درونی	کردِن	مقوله	بندی	های	اجتماعی	
پدید	می	آید	)ایمان	و	کیذقان،	۱382،	ص	82(.	تاجفل	و	همکارانش	استنباط	می	کنند،	
طبقه	بندی	اجتماعی	سبب	طرفداری	گروهی	و	ارزیابی	مثبت	از	درون	گروه	می	شود	و	
،	در	تقسیم	منافع	نسبت	به	گروه	خواهد	داشت.	این	نظریه	

ً
درنتیجه،	نوعی	سوگیری،	مثال

بر	این	واقعیت	تأکید	می	کند	که	طبقه	بندْی	فرایندی	پویا	و	وابسته	به	متن	است	که	در	روابط	
مقایسه	ای	با	متنی	معّین	تعیین	می	شود.	در	طبقه	بندی،	همیشه	تفاوت	بین	گروهی	بیشتر	
از	تفاوت	درون	گروهی	است	)جوادی	یگانه	و	عزیزی،	۱387،	ص	۱96(.	طبقه	بندْی	
رقابِت	اجتماعِی	میان	گروهی	را	ایجاد	می	کند.	با	تداوم	نگاه	مثبت	افراد	به	گروه	خودی	
با	گروه	غیرخودی،	سوگیری	های	ادراکی	و	الگوهای	رفتاری	تبعیض	آمیز	و	 در	مقایسه	

درنتیجه،	تعارض	پدید	می	آید	)کاتم	و	دیگران،	۱386،	ص	232	و	233(.
از	دیگر	متفکرانی	که	در	پارادایم	تعریف	اجتماعی	و	تحت	تأثیر	اندیشه	های	جورج	
هربرت	مید	به	بررسی	مفهوم	هویت	پرداخته	است	ریچارد	جنکینز	را	می	توان	نام	برد.	به	
باور	وی،	هویت	اجتماعی	خصلت	یا	خصیصۀ	همۀ	انسان	ها	به	عنوان	موجوداتی	اجتماعی	
است	و	از	این	لحاظ،	سرچشمۀ	معنا	و	تجربه	برای	مردم	است	و	می	توان	بر	این	امر	صحه	
گذاشت	که	هویت	برساخته	می	شود.	از	نظر	جنکینز،	هویت	اجتماعی	یک	بازی	است	
این	مطلب	است	که	 از	 ما	 اجتماعی	درک	 بازی	می	شود«.	هویت	 آن	»رودررو	 در	 که	
چه	کسی	هستیم	و	دیگران	کیستند	و	از	آن	طرف،	درک	دیگران	از	خودشان	و	افراد	دیگر	
چیست.		ازاین	رو،	هویت	اجتماعی	نیز	همانند	معنا	ذاتی	نیست	و	محصول	توافق	و	عدم	
توافق	است	و	می	توان	درباِب	آن	نیز	به	چون	وچرا	پرداخت	)جنکینز،	۱38۱،	ص7	و	8(.
آنچه	یک	گروه	انسانی	را	هویت	می	بخشد	شباهتی	است	که	باعث	تفاوت	آن	ها	از	
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گروه	های	دیگر	می	شود.	شباهت	و	تفاوت	معناهایی	هستند	که	افراد	آن	ها	را	می	سازند.	
فرهنگی	 ابزارهای	 عینیت	می	بخشد.	 را	 و	شباهت	 تفاوت	 فرایند	 بشری	 فرهنگ	جوامع	
بین	جوامع	بشری	می	شوند.	زبان،	 هویت	ساز	باعث	شکل	گیری	مقوله	های	هویتی	در	
و	...	 تغذیه،	 ورزش،	 سرگرمی،	 و	 تفریحات	 زیباشناختی،	 عالیق	 پوشاک،	 مذهب،	
مواردی	فرهنگی	هستند	که	برای	زندگی	هر	گروهی	ایجاد	معنا	می	کنند	و	باعث	شباهت	
درون	گروهی	و	تفاوت	از	برون	گروه	می	شود.	بر	این	اساس،	یک	گروه	و	یا	حتی	یک	فرد	
می	تواند	در	موقعیت	های	گوناگون	هویت	های	متعددی	برای	خود	بسازد	و	خود	را	بدان	ها	
این	که	دیگران	 برای	دانستن	 	زندگی	اجتماعی	بدون	وجود	راهی	

ً
بدانند.	»	اصوال متعلق	

کیستند	و	بدون	نوعی	درک	از	این	که	خوِد	ما	کیستیم	غیرقابل	تصور	است«.	جنکینز	در	
پرورش	نظریۀ	هویت	اجتماعی	اش	تحت	تأثیر	اندیشه	های	کسانی	چون	هربرت	مید،	
اروینگ	گافمن۱،	و	فردریک	بارِث	مردم	شناس	است.	جنکینز	شکل	گیری	نظریۀ	خویش	را	
به	این	صورت	خالصه	می	کند:	»اگر	هویت	شرط	ضروری	برای	حیات	اجتماعی	است،	
برعکس	آن	نیز	صادق	است.	هویت	فردی	که	در	خویشتنی	تجسم	یافته	جدا	از	سپهِر	
بر	شباهت	 تفاوت	و	هویت	جمعی	 بر	 اجتماعِی	دیگران	معنادار	نیست.	هویت	فردی	
تأکید	دارد.	اما	هویت	فردی	و	خویشتنی	به	طور	کامل	در	اجتماع	ساخته	می	شوند؛	یعنی	
در	فرایندهای	اجتماعی	شدِن	اولیه	و	متعاقب	و	در	فرایندهای	جاری	تعامل	اجتماعی	که	
در	چارچوب	آن	ها،	افراد	درطوِل	عمرشان،	خود	و	دیگران	را	تعریف	و	بازتعریف	می	کنند.	
خاستگاه	این	دیدگاه،	پراگماتیسم	آمریکایی	است	که	از	نظریات	اثرگذار	چارلز	هورتون	
کولی	و	مید	بهره	برده	است.	از	کار	آنان	برداشتی	از	»خود«	به	عنوان	ترکیبی	جاری	و	در	
عمل	هم	زمان،	از	تعریف	خود	)درونی(	و	تعاریف	خود	که	دیگران	عرضه	کنند	)برونی(	
	استدالل	مرا	آشکار	می	سازد،	

ّ
حاصل	می	شود.	به	این	ترتیب،	برای	آن	الگوی	بنیادی	که	کل

الگویی	به	دست	داده	می	شود؛	یعنی	دیالکتیک	درونی	ـ	برونِی	شناسایی	به	عنوان	فرایندی	
که		به	واسطۀ	آن	همۀ	هویت	ها،	اعم	از	فردی	و	جمعی،	ترکیب	می	یابند.«	)همان،	ص	35(

2-2-۱.	سطوح	هویت

مفهوم	هویت	را	می	توان	به	دو	دستۀ	فردی	و	جمعی	تقسیم	بندی	نمود.	تفاوت	عمده	ای	که	

1. Erving Goffman
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این	دو	دارند	در	این	است	که	اولی	بر	تفاوت	و	تمایز۱	و	دومی	بر	همانندی	و	ادغام2	تأکید	
دارد.	به	سخن	دیگر،	هویِت	فردی3	یکتا	و	مختص	هر	شخص	است	و	به	مجموعه	ای	از	
ویژگی	ها	گفته	می	شود	که	فرد	با	منتسب	نمودِن	آن	ها	به	خود،	خود	را	از	دیگران	متمایز	کرده	و	
به	وسیلۀ	آن	یک	حّس	تداوم	و	استقالل	شخصی	پیدا	می	کند	)احمدی،	۱386،	ص	86(.	
ولی	هویت	جمعی4	ازطریِق	همانندسازی	با	اعضای	گروه	تحقق	می	یابد	و	دربرگیرندۀ	
آن	بخش	از	زندگی	اجتماعی	است	که	فرد	با	ضمیر	»ما«	خود	را	متعلق	به	آن	می	داند	
و	دربرابِر	آن	متعهد	می	شود	)مانند	ما	ایرانیان،	ما	شرقی	ها،	و	...(.	انسان	ها	نیز	به	تعداد	
هستند	 متفاوت	 اجتماعی	 هویت	 حائز	 مختلف	 »ما«های	 در	 عضویت	 و	 نقش	ها	
)رزازی	فر،	۱379،	ص	۱02(.	بنابراین،	هویت	اجتماعی	به	مجموعۀ	وابستگی	های	یک	
نفر	به	نظام	اجتماعی5	همچون	طبقۀ	جنسی،	سنی،	اجتماعی،	قوم،	ملت،	و	غیره	مربوط	
می	شود	)گامپرز،	۱982،	ص	97(.	با	توجه	به	این	توضیحات،	می	توان	گفت	منابع	و	
ابزارهای	هویت	اجتماعی	عالقه	به	فرهنگ	مشترک،	سرزمین	مشترک،	زبان	مشترک،	و	
تاریخ	مشترک	است	و	منابع	و	ابزارهای	هویت	فردی	نیز	خودانگارۀ	منسجم	و	عزت	نفس	
این	نکته	را	فراموش	کنیم	که	هویت،	چه	فردی	باشد	و	چه	جمعی،	 نباید	 البته	 است.	
مفهومی	اجتماعی	است،	زیرا	ویژگی	های	فردی	ای	مانند	نام	گذاری	یک	بچه	نیز	براساس	
ازآن	جاکه	می	خواهیم	بحث	هویت	 و	 تاریخی	و	اجتماعی	شکل	می	گیرد	 پیشینۀ	 یک	
را	روی	رده	ها	و	گروه	های	اجتماعی	بررسی	کنیم،	پسوند	اجتماعی	را	نیز	به	این	مفهوم	

افزوده	ایم.
هویت	جمعی	شناسۀ	آن	حوزه	و	قلمرویی	از	حیات	اجتماعی	است	که	فرد	با	ضمیر	
ما	خود	را	متعلق	و	منتسب	بدان	می	داند	و	دربرابِر	آن	احساس	تعهد	و	تکلیف	می	کند،	
مانند	ما	عبداللهی	ها،	ما	لرها،	ما	ایالمی	ها،	ما	ایرانیان،	ما	مسلمانان،	ما	شرقی	ها،	ما	
انسان	ها،	و	...	.	این	که	من	در	وهلۀ	اول	خودم	را	با	کدام	یک	از	این	هویت	ها	معرفی	کنم	
و	دربرابِر	آن	احساس	تعهد	و	تکلیف	کنم	هویِت	جمعِی	غالِب	مرا	نشان	می	دهد.	این	
به	بزرگ	و	عام،	 از	کوچک	و	خاص	 ترتیبی	 هویت	های	جمعی	را	می	توان	در	سطحی	
هم	شهری،	 هم	زبان،	 هم	قوم،	 هم	روستا،	 هم	محله،	 یا	 هم	طایفه	 یا	 هم	فامیلی	 از	 مانند	

1. Differentiation

2. Integration

3. Individual identity

4. Collective identity

5. Social system
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در	 را	 افراْد	هویت	جمعی	 این	 کرد.	 دیگر،	دسته	بندی	 نوع	 و	هر	 هم	مذهب،	هم	وطن،	
فرایند	اجتماعی	شدن	و	زندگی	در	جامعه	کسب	می	کنند	و	نوع	آن	و	مختصات	آن	به	
ویژگی	های	جامعه	و	خوِد	فرد	و	کم	وکیف	روابط	متقابل	میان	فرد	و	جامعه	بستگی	دارد	
مختلف	 هویتی	 سطوح	 مطالعۀ	 حاضر،	 پژوهش	 در	 )عبداللهی،	۱377،	ص	63(.	
مدنظر	است.	پایین	ترین	سطح	هویت	تحت	عنوان	هویت	قومی	شناخته	می	شود.	در	
سطح	َبعدی	دین	و	مذهب	به	عنوان	مؤلفه	ای	دیگر	مدنظر	قرار	می	گیرد	که	در	این	سطح،	
هویت	دینی	/	مذهبی	تعریف	مفهومی	می	شود.	سطح	باالتر	از	این	دو	هویْت	هویت	ملی	
است	که	با	توجه	به	جامعۀ	موردمطالعۀ	ما	)ایران(	این	سطح	یک	سطح	فراگیر	است	و	همۀ	
اقوام	و	مذاهب	موردمطالعه	را	شامل	می	شود.	برای	بررسی	مفهومی	این	سطوح	هرکدام	از	

این	سطوح	به	صور	مبسوط	واکاوی	خواهند	شد.

۱-2-2-۱.	هویت	قومی

هویت	قومی	یکی	از	انواع	هویت	جمعی	است	که	به	مجموعۀ	مشخصه	ها	و	ویژگی	هایی	
بین	اعضای	قوم	یک	 از	قوم	های	دیگر	متمایز	می	کند	و	 اطالق	می	شود	که	یک	قوم	را	
احساس	تعلق	به	یکدیگر	ایجاد	و	آن	ها	را	منسجم	می	کند.	هویت	قومی	یکی	از	مهم	ترین	
انواع	هویت	است	که	به	خصوص	در	کشورهایی	که	از	تنوع	قومی	و	فرهنگی	برخوردارند،	
اهمیت	ویژه	ای	دارد.	این	نوع	از	هویْت	بخشی	از	هویت	اجتماعی	افراد	است	که	درکناِر	
هویت	های	دیگر،	مانند	هویت	محلی،	منطقه	ای،	نژادی،	فرهنگی،	و	غیره	قرار	می	گیرد.	
هویت	قومی	با	مفاهیم	هم	خانواده	اش	همچون	»گروه	قومی«	و	»قومیت«	درهم	تنیده	
نیز	سخت	 قومی	 آن	ها	درک	هویت	 و	شناسایی	 تعریف	 بدون	 به	طوری	که	 شده	است،	

می	شود.
قومیت		واژه	ای	است	که	به	طور	فزاینده	از	دهۀ	۱960	میالدی	تاکنون	برای	تفاوت	های	
انسانی	در	حیطۀ	فرهنگ،	سنت،	زبان،	الگوهای	اجتماعی،	و	تبار	به	کار	برده	می	شود.	
واژۀ	قوم۱	از	واژۀ	یونانی	Ethnos	به	معنی	ملت	آمده	است.	در	انگلیسی،	کاربرد	اولیۀ	واژۀ	
ارتباط	اجتماعی	 به	تفاوت	های	فرهنگی	ملت	های	مشترک	برمی	گردد.	قومیْت	 	Ethnic

ویژه	ای	بین	عامل	هایی	است	که	خودشان	را	به	لحاظ	فرهنگی	از	اعضای	گروه	های	دیگر	که	

1. Ethnic
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با	آن	ها	حداقلی	از	کنش	متقابل	منظم	را	دارند	متفاوت	می	بیند.	همچنین	قومیت	می	تواند	
به	عنوان	هویت	اجتماعی	)ناشی	از	یک	تمایز	و	تفاوت	با	دیگران(	به	وسیلۀ	خویشاوندهایی	
افسانه	ای	یا	استعاری	تعریف	شده	باشد.	گروه	های	قومی	تمایل	دارند	که	اسطوره	هایی	از	

سرچشمۀ	مشترک	داشته	باشند	)حاجیانی	و	همکاران،	۱394،	ص	2	و	3(.
دارد	 افراد	 از	 و	یکسانی	دسته	ای	 بر	همگانی	 قومی	داللت	 برخی	معتقدند	هویت	
که	دارای	منشأ،	سرنوشت،	تجربه	های	تاریخی،	و	احساس	مشترک	و	در	برخی	موارد،	
اقامت	جغرافیایی	مشترک	هستند.	برخی	نیز	آن	را	مفهومی	می	دانند	که	می	تواند	از	عوامل	
و	 از	مسعودنیا	 نقل	 به	 استیو،	 و	 باشد	)مایکل	 متأثر	 فرهنگی	 و	 نمادی،	 زادگاه،	 نژادی،	

همکاران،	۱393،	ص	۱44(.
در	تعریف	هویت	قومی،	اتفاق	نظر	چندانی	وجود	ندارد	و	هر	متفکر	و	اندیشمندی	
با	برجسته	کردِن	یکی	از	ویژگی	های	هویتی	به	تعریف	آن	مبادرت	کرده	است.	آنچه	از	
بررسی	این	تفاوت	ها	به	دست	می	آید،	این	است	که	مسئلۀ	محوری	در	تعریف	هویت	
بنابراین،	هویت	قومی	را	بر	 قومی	را	مؤلفه	ها	و	عناصر	هویت	قومی	تشکیل	می	دهد.	
تعریف	 تاریخی	 پیشینه	 و	 آداب	ورسوم،	 زبان،	مذهب،	 نظیر	 فرهنگی	 بنیاد	شناسه	های	
می	یابند	 پیوند	 گروه	 یک	 هویتی	 جنبه	های	 برخی	 یا	 تمام	 با	 افراد	 آن،	 با	 که	 می	کنند	
)گل	محمدی،	۱38۱،	ص	۱59(.	البته	خوِد	این	مؤلفه	ها	و	عناصر	نیز	متنوع	اند	و	نقش	
	یک	گروه	

ً
آن	ها	در	هویت	دهی	به	اقواْم	متفاوت	است.	در	علوم	اجتماعی	معاصر،	عموما

قومیتی		به	صورت	بیان	مجموعه	ای	از	تنوع	ها	و	ویژگی	های	برآمده	از	دین،	فرقه،	کاست،	
منطقه،	زبان،	تبار،	نژاد،	فرهنگ،	و	...	تعریف	می	شود	که	گاه	یک	قومیت	به	تنهایی	فقط	
با	آن	منطبق	است	و	گاهی	نیز	شامل	ترکیبی	از	 یکی	از	این	عناصر	را	دربر	می	گیرد	و	

آن	هاست.

2-2-2-۱.	هویت	دینی

در	مفهوم	سازی	هویت	اجتماعی،	عنصر	عمده	و	مشترک	درمورد	پایۀ	تشکیل	یک	هویت	
جمعی	را	»احساس	تعلق«	درنظر	می	آورند	و	هویت	دینی	به	عنوان	سطحی	از	سطوح	
مختلف	هویتی	را	می	توان	احساس	تعلق	به	دین	موردقبول	اجتماع	عام	درنظر	گرفت.	
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الیاده۱	تعاریف	از	دین	را	آن	قدر	متعدد	و	متنوع	می	داند	که	حتی	دراختیار	نهادِن	فهرستی	
از	آن	ها	غیرممکن	است.	اگر	تعاریف	موجود	از	دین	و	نقص	و	ابهام	هایی	که		دربارۀ	آن	ها	
صورت	گرفته	است	را	استقرا	کنیم،	درمی	یابیم	که	تعریف	دین	بسیار	دشوار	است،	چون	
دین	پدیده	ای	پیچیده	و	برخوردار	از	ابعاد	متنوع	است	و	به	هرحال،	تلقی	های	رایج	درمورد	
دین	گاه	به	نحو	پسین	و	بر	مبنای	مالحظات	و	اطالعات	انسان	شناسی	و	جامعه	شناسی	و	
امثال	آن	پدید	آمده	است	و	این	تلقی	ها	بسیار	متنوع	اند	)تامسون،	۱38۱،	ص	30(	که	
در	این	تحقیق،	نه	بررسی	تمام	این	تنوعات	فکری	بلکه	گذاری	از	آن	ها	آمده	است	که	
نشان	دهد	این	مشخصۀ	اجتماعی	در	شکل	گیری	هویت	جمعی	و	تداوم	آن	نقش	آفرینی	

می	کند.
برخورداری	از	دین	و	تعالیم	مذهبی	مشترک،	پای	بندی	و	وفاداری	به	آن،	اعتقاد،	و	
تمایل	به	مناسک	و	آیین	های	مذهبِی	فراگیر	در	فرایند	شکل	دهی	هویت	ملی	بسیار	مؤثر	
اجتماعی	 روابط	 در	 مهمی	 عامل	 کارکردی،	 لحاظ	 از	 این	که	 عالوه	بر	 مذهب	 است.	
به	حساب	می	آید،	موجب	دلگرمی،	سرزندگی،	نشاط،	و	اشتیاق	عمومی	است.	ضمن	
آن	که	در	بسیاری	مواقع،	مذهب	در	مفهوم	جامعه	شناختی	با	تأکید	بر	ُبعد	عینی	و	خارجی	
است	 درآمیخته	 فرهنگی	 میراث	 و	 تاریخ،	 دولت،	 ازجمله	 ملی	 مضامین	 سایر	 با	 آن،	
اهمیت	 از	بخش	های	جهان	 پاره	ای	 در	 )حاجیانی،	۱379،	ص	203(.	گرچه	مذهب	
ایجاد	 در	 به	تنهایی	 ازآن	جاکه	 اما	 داده،	 ازدست	 همبستگی	 مهم	 عامل	 به	منزلۀ	 را	 خود	
تأثیر	شگرف	دارد،	هنوز	عامل	مهم	 فرهنگ،	آداب	ورسوم،	و	سنِن	بسیاری	از	کشورها	
ملیت	محسوب	می	شود	)عالم،	۱383،	ص	۱55(	و	هرچه	به	امروز	نزدیک	تر	می	شویم،	
	از	دورۀ	مدرنیته	به	بعد،	این	عاملیت	دین	کم	رنگ	تر	می	شود،	ولی	تحقیقات	

ً
خصوصا

مختلف	حاکی	از	آن	است	که	هنوز	دین	در	هویت	آفرینی	جمعی	حضوری	فعال	دارد.
همان	گونه	که	جامعه	شناساِن	دین	تصریح	کرده	اند،	دین	به	عنوان	یک	نظام	فرهنگی	
خود	 حول	 را	 جمعی	 »ما«ی	 یک	 همواره	 مناسک(	 و	 هنجارها،	 ارزش	ها،	 )باورها،	
آن	 به	 اسالم	 در	 و	 است	 غیرسرزمینی	 یا	 غیرقلمرویی	 اجتماعی	 که	 می	آورد	 	به	وجود	
»امت«	می	گویند	)طالبان،	۱388،	ص	26(.	بدین	صورت،	هویت	دینی	عبارت	است	
از:	تعریف	فرد	از	میزاِن	مذهبی	بودِن	خودش	)خودارزیابی	مذهبی(	همراه	با	احساس	
تعلق	به	اجتماع	دینی	و	»ما«ی	مسلمانان	و	احساس	تعهد	به	اجتماع	دینی	)سفیری	و	

1. Mircea Eliade
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همکاران،	۱393،	ص	۱66(.
بر	همین	اساس،	هویت	دینی	در	سه	ُبعد	قابل	بررسی	می	شود:	١.	خودارزیابی	مذهبی؛	
2.	تعلق	به	اجتماع	دینی؛	3.	تعهد	به	اجتماع	دینی.	مذهبی	بودن	حداقل	تا	اندازه	ای	
ممکن	است	با	ارزش	های	عقلی	و	احساسی،	که	عضویت	گروه	مذهبی	مشخص	می	کند،	
توضیح	داده	شود.	بدین	معنا،	تلقی	فرد	از	مذهبی	بودِن	خود	به	عنوان	یک	صفت	اصلی	
در	سنجش	هویت	دینی	مطرح	هست	)حاجیانی،	۱388،	ص	453(.	تعلق	به	گروه،	
از	کلید	واژه	های	 که	 اجتماعی	است	 اهمیت	احساسی	هویت	 و	 ارزش	 درواقع،	همان	
تعریِف	هویِت	اجتماعِی	تاجفل	محسوب	می	گردد.	این	همدلی	یا	احساس	تعلق	مشترْک	
این	 )چلبی،	۱375،	ص	20(.	 می	گردد	 محسوب	 »ما«	 احساِس	 اصلِی	 خمیرمایۀ	
احساِس	تعلْق	گروه	مؤمنان	را	به	عنوان	»ما«	با	»درون	گروه«	از	»دیگران«	)غیرمؤمنان	به	
آن	دین	خاص(	به	عنوان	برون	گروه	متمایز	می	کند.	بدین	سان	تعلق	به	اجتماع	دینی		به	وجود	
آورندۀ	نوعی	احساس	هم	ذات	پنداری	میان	فرد	و	اجتماع	دینی	است	که	بر	مبنای	آن،	
	مسلمانان	

ً
هرچه	تعلق	فرد	به	اجتماع	دینی	قوی	تر	باشد،	توهین	و	تحقیر	به	هم	دینان	)مثال

یا	شیعیان(	را	توهین	به	خویش	تلقی	می	کند	و	دربرابِر	آن	واکنش	نشان	می	دهد	)البته	در	
	از	نظر	مفهومی	متضمن	

ً
درجات	مختلف(	)طالبان،	۱388،	ص	2430(.	تعهد		اصوال

نوعی	ضرورت	است،	ضرورت	برای	کسی	در	انجام	چیزی	)چلبی،	۱375،	ص	70(.	
تعهد	به	یک	هویت	را	می	توان	به	وسیلۀ	هزینه	های	گردآوری	شده	پیرامون	آن	روابطی	که	
به	یک	هویت	وابسته	اند،	اندازه	گیری	کرد.	»تعهد	به	اجتماع	دینی«	به	معنای	آن	است	که	
چون	فرد	دربرابِر	سرنوشت	هم	دینان	خویش	و	گروه	دینی	اش	و	همچنین	آیندۀ	اجتماع	
دینی	اش	احساس	مسئولیت	دارد،	درنتیجه،	حاضر	به	پرداخت	هزینه	های	مادی	و	معنوی	
برای	حمایت	و	پشتیبانی	از	گروه	دینی	اش	است	)طالبان،	۱388،	ص	25(	و	این	امری	
است	که	انسجام،	توافق،	و	تمایزی	که	هویت	بدان	اشاره	دارد	را	نشان	می	دهد	و	بدین	
اجتماعی	 گروه	های	 و	 جوامع	 جمعی	 هویت	 مباحث	 در	 دین	 نقش	 که	 است	 عبارت	

برجسته	تر	می	نماید.
از	هویت	هایی	 استمرار	است.	بسیاری	 نکتۀ	مهم	در	شناخت	هویت	دینی	مسئلۀ	
که	در	دورۀ	کودکی	پرورانده	می	شوند،	درطوِل	عمر،	تا	حد	زیادی	ثابت	می	مانند،	اما	
	در	دوران	نوجوانی	روی	می	دهد	)دوان	و	

ً
درمورد	هویت	دینی،	»تغییر	در	هویت«	عمدتا

همکاران،	به	نقل	از	سفیری	و	همکاران،	۱393،	ص	۱69(.
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3-3-2-۱.	هویت	ملی

ملت۱	از	مفاهیم	اساسی	برای	فهم	هویت	ملی2	است،	باوجوِد	تعاریف	متعدد	از	ملت،	
تعریف	آنتونی	اسمیت3	از	آن	بسیار	جامع	است.	از	نظر	وی،	ملت	یک	جمعیت	انسانی	
و	وظایف	 اقتصاد،	حقوق،	 فرهنگ	عمومی،	 اسطوره	ها،	خاطرات،	 تاریخ،	 با	سرزمین،	
قانونی	مشترکی	اندKarimli, 2000, p. 175(4(.	هویت	ملی	عالی	ترین	سطح	هویتی	جمعی	
محسوب	می	شود	و	امروزه	به	دلیل	وجود	دولت	ـ	ملت	ها،	به	لحاظ	سلسله	مراتبی	برتر	از	
سایر	سطوح	هویتی	قرار	دارد.	هویت	ملی	از	تعلِق	خود	به	یک	سرزمین	و	دولت	ملی	یا	به	
	آن	آگاهی	

ّ
عبارتی،	به	کشور	خاصی	سرچشمه	می	گیرد،		به	طوری	که	نسبت	به	موجودیت	کل

و	به	آن	احساس	وفاداری	دارد	)عباسی	قادی	و	خلیلی،	۱390،	ص	50(.	در	تعریفی	دیگر،	
هویت	ملی	به	معنای	احساس	وفاداری	به	عناصر	و	نمادهای	مشترک	در	اجتماع	ملی	و	
در	میان	مرزهای	تعریف	شدۀ	سیاسی	است.	براساس	این	تعریف،	میزان	تعلق	و	وفاداری	
افراد	درون	یک	اجتماع	ملی	را	به	هریک	از	عناصر	نمادهای	ملی،	سرزمین،	دین	و	آیین،	
آداب	و	مناسک،	تاریخ،	زبان	و	ادبیات،	مردم	و	دولت،	شدت	احساس	هویت	ملی	افراد	آن	
اجتماع	ملی	مشخص	می	سازد	)یوسفی،	۱380،	ص	۱8(.	برخی	اندیشمندان	هویت	ملی	
را	به	معنای	عبور	از	هویت	های	سنتی،	همچون	مذهب،	قوم،	و	قبیله،	به	هویت	های	فراگیرتر	
می	دانند	)رجایی،	۱382،	ص	۱2(.	بر	این	اساس،	هویت	ملی	هویتی	است	که	افراد	به	جای	
این	که	خود	را	براساس	تعلقات	قومی	ـ	قبیله	ای	شناسایی	کنند،	بر	مبنای	تعلق	به	ملتی	خاص	
با	جغرافیا	و	نظام	حکومتی	معّین	شناسایی	می	کنند.	هویت	ملی	باید	چنان	فراگیر	باشد	که	
تعارضی	بین	هویت	اولیه	)فردی	ـ	قومی(	و	هویت	فراگیر	)ملی(	ایجاد	نکند.	براساس	این	
تعریف،	ویژگی	های	هویت	ملی	را	می	توان	داشتِن	ملتی	خاص،	جغرافیای	سرزمینی،	و	
نظام	حکومتی	معّین	خالصه	کرد	)بنی	هاشمی،	۱383،	ص	۱5(.	عماد	افروغ	هویت	ملی	
را	متشکل	از	چهار	سطح	می	داند	که	عبارت	اند	از:	سطح	جهان	بینی	و	ایدئولوژیک،	سطح	
ارزش	ها،	سطح	هنجارها،	و	سطح	نمادها.	وی	سطح	جهان	بینی	و	ایدئولوژیک	را	مهم	ترین	

1. Nation

2. National identity

3. Anthony Smith

4.	برای	مطالعه	بیشتر:
Eric Hobsbawim (2012), Nations and Nationalism Since 1780, Cambridge University 
Press, p. 137; A. Smit (2013), Theories of Nationalism, London: Gellner, A (2006), Nation 
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ُبعد	هویت	ملی	می	داند.	وی	از	دیدگاه	فرهنگی	به	هویت	ملی	نگاه	می	کند	و	عامل	اصلی	
هویت	سازی	ملی	را	عامل	فرهنگی	می	داند.	وی	از	دیدگاه	هایی	که	مؤلفۀ	اساسی	هویت	
ملی	را	نژاد،	خون،	و	تبار	می	داند	به	شدت	انتقاد	می	کند	)افروغ،	۱380،	ص	۱7(.	به	طور	
کلی	و	در	یک	تعریف	نهایی،	هویت	ملی	را	می	توان	یک	حّس	بالنده	میان	مردمی	دانست	که	
به	طور	طبیعی	به	یکدیگر	تعلق	دارند	و	از	منافع	مشترک،	تاریخ	مشترک،	و	سرنوشت	مشترک	
برخوردارند.	هویت	ملی	مفهومی	دووجهی	است	که	هم	زمان	بر	تشابه	و	تمایز	داللت	دارد،	
بدین	صورت	که	از	یک	سو،	با	تأکید	بر	مشترکات	و	مالک	های	پیوند	دهنده،	»ما«	را	پیرامون	
محوری	واحد	متحد	و	متعهد	می	کند	و		ازسوی	دیگر،	این	»ما«	را	در	وجود	تشابهات	داخلی	

و	تمایزاتش	با	دیگری	شناسایی	می	کند	)صنیع	اجالل،	۱384،	ص	۱0(.

3-۱.	هویت	و	قومیت	

۱-3-۱.	هویت	قومی	در	جهان	

به	 تعلق	خاطر	 افزایش	 و	 قومی	 هویت	های	 شکل	گیری	 برخی	 موجود،	 ادبیات	 در	
خرده	فرهنگ	های	مادون	هویت	ملی	در	جریان	جهانی	شدن	را	با	تضعیف	پیوند	سرزمینی	
و	فرهنگ	غالب	مترادف	می	دانند	و	همگرایی	و	انسجام	ملی	را	درمعرِض	خطر	توصیف	
می	نمایند	و	آن	را	از	عوامل	تهدید	کنندۀ	امنیت	ملی	محسوب	می	کنند.	درمقابل،	این	ایده	
وجود	دارد	که	تنوع	قومی	ـ	زبانی	در	یک	جامعه	نشان	دهندۀ	روحیۀ	مدارای	شهروندانی	
است	که		درکناِر	یکدیگر	در	صلح	زندگی	می	کنند.	در	فرهنگ	جامعه	شناختی،	هویت	به	
	پایدار	فرد	از	کیسیتی	و	چیستی	خود	در	رابطه	با	افراد	و	گروه	های	

ً
معنای	پنداشت	نسبتا

دیگر	شکل	می	گیرد	که	ازطریِق	تعامالت	اجتماعی	و	در	فرایند	اجتماعی	شدن،	تکوین	
می	یابد	)Johnson, 1977(	و	این	درطوِل	تاریخ	بشر،	تنوعات	زیادی	از	گروه	های	اجتماعی	
را	در	بین	جوامع	انسانی	مختلف	رقم	زده	است	و	امروزه	شاهد	اقوام،	ملل،	و	سطوح	متکثر	

ردتر	و	کالن	تر	از	آن	ها	در	جهان	هستیم.	
ُ
خ

هویت	قومی	یکی	از	انواع	هویت	جمعی	است	که	به	ویژگی	های	فرهنگی	ای	اطالق	
می	شود	که	یک	قوم	را	از	اقوام	دیگر	متمایز	می	کند	و	بین	اعضای	یک	قوم	نوعی	احساس	
تعلق	به	یکدیگر	ایجاد	می	نماید	و	آن	ها	را	منسجم	می	کند.	هویت	قومی	در	سطحی	
	واژگانی	همچون	قومیت	و	گروه	

ً
قرار	دارد.		اصوال یا	جامعه	ای	 از	هویت	ملی	 پایین	تر	
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قومی	ریشه	ها	ی	جدیدی	دارند	و	تا	قبل	از	قرن	بیستم	میالدی	به	ندرت	در	پژوهش	های	
جامعه	شناسان	و	مردم	شناسان	دیده	می	شد.	

در	گفتمان	مردم	عادی،	درست	همانند	گفتمان	رایج	در	بین	برخی	پژوهشگران	فعال	
یا	 قومی«،	 »نژاد«،	»ملیت«2،	»گروه	 نظیر	»قومیت«۱،	 از	اصطالحاتی	 این	حوزه،	 در	
	قاره	ای	به	جای	یکدیگر	استفاده	می	شود.		ازاین	رو،	در	جامعۀ	

ً
هویت	منطقه	ای	و	عمدتا

انگلیس،	از	برچسب	هایی	مانند	»آسیایی«	بیشتر	برای	اشاره	به	تجمعی	قومی	استفاده	
می	شود	که	اصالت	آن	به	منطقۀ	جغرافیایی	خاصی	در	شبه	قارۀ	هندوستان	)پنجاب،	سند،	
پشتونستان،	و	بلوچستان(	بازمی	گردد.	اصطالح	مزبور	همچنین	می	تواند	توصیفی	»نژادی«	
فردی	باشد	که	پوستی	سبزه،	چشمانی	قهوه	ای	یا	موی	سیاه	و	صاف	دارد.	همچنین	و	
	درعین	حال،	این	برچسب	می	تواند	برای	اشاره	به		ملیت	هایی	مانند	پاکستانی	یا	بنگالدشی	
	
ً
استفاده	شود،	ولی	در	بیشتر	مواقع،	نشان	دهندۀ	عالمت	مذهبی	خاصی	است	و	معموال
برای	عالمت	گذاری	مسلمانان	به	کار	می	رود.	سرانجام	این	که	این	نام	نشان	دهندۀ	مکان	
خاصی	غیراز	اروپا	است.	به	همین	شکل،	برای	مردم	ایرلند	شمالی	نیز	گاهی	برچسب	
گروه	های	مذهبی	خاص	)کاتولیک	یا	پروتستان(،	گاه	برچسب	ملیت	آن	ها	که	نشان	دهندۀ	
وفاداری	آن	ها	به	ملت	ـ	دولت	خاص	و	نوع	گذرنامه	ایشان	)ایرلندی	یا	انگلیسی(	است،	
گاه	برچسب	ریشۀ	جغرافیایی	آن	ها	)اولستری	ها	یا	ایرلندی	های	شمالی(	استفاده	می	شود	
و	گاهی	نیز	براساس	اصطالحات	قومی	ـ	سیاسی	مانند	جمهوری	خواه،	سلطنت	طلب،	

اتحادطلب،	و	ملی	گرا	دسته	بندی	می	شوند.
واژۀ	قوم	یا	اتنیک	از	واژۀ	یونانی	اتنوس	و	اتنیکوس	ریشه	گرفته	که	به	معنای	کافرکیش	
و	بی	دین	است.	در	زبان	یونانی،	واژۀ	یادشده	مضمونی	منفی	و	مطرود	داشته	است.	این	
واژه،	از	قرن	هجدهم	به	این	سو،	مضمون	منفی	خود	را	ازدست	داده	و	به	واژه	ای	خنثی	
بدل	و	هم	معنا	با	مفهوم	نژاد	به	کار	گرفته	شده	است.	حتی	در	ایاالت	متحده	و	در	آستانۀ	
ایتالیایی	ها	و	سایر	اقلیت	های	دیگر،	درمقابِل	اکثریِت	مردِم	 جنگ	جهانی،	یهودیان	و	
انگلیسی	تبار،	یک	قوم	خوانده	می	شدند	و	از	آن،	مقصودی	احترام	آمیز	داشتند.	واژۀ	قوم	
معنای	ثابتی	ندارد	و	همراه	با	تحوالت	دگرگون	شده	است.	در	یکی	از	چاپ	های	فرهنگ	
کسفورد	که	در	اواخر	قرون	گذشته	تدوین	شده،	برای	واژۀ	قوم،	معنای	کفر	یا	 انگلیسی	آ
موهومات	کفرآمیز	آورده	شده	است.	این	معنا	به	تدریج	جای	خود	را	به	معنای	مردم	شناختی	

1. Ethnicity

2. Nationality
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و	جامعه	شناسی	داد.	در	فرهنگ	بین	المللی	زبان	انگلیسی	وبستر،	دو	معنا	برای	واژۀ	قوم	
ارائه	شده	است:	نخست	قوم	به	معنای	غیرمسیحیان	و	غیرکلیمیان	است،	مانند	کفار	و	
ویژگی	های	 به	 ناظر	 واژه	 این	 مسیحیت	اند.	سپس	 و	 یهودیت	 مخالف	 که	 بت	پرستانی	
جسمی	و	ذهنی	نژادی	ها	یا	مربوط	به	تمیز	دادِن	گروه	های	نژادی	براساس	رسوم	و	ویژگی	
مشترک	دانسته	شده	است.	به	این	ترتیب،	معنای	واژۀ	قوم	از	امری	مذهبی	برای	مشخص	
کردِن	کفار	یا	افراد	غیرهم	کیش	به	معنای	اجتماعی	تحول	یافت	و	اموری	چون	رسوم	یا	
ویژگی	های	نژادی	مبنای	تعریف	آن	شد.	در	اواسط	قرن	بیستم،	با	اضافه	شدِن	معیارهای	
فرهنگی	در	تعریف	قومیت،	تحول	دیگری	در	معنای	واژۀ	قوم	روی	داد	و	آن	را	بیشتر	به	
مفهومی	اجتماعی	نزدیک	کرد.	به	گفتۀ	لوییس	اشنایدر،	کاربرد	مفهوم	فرهنگی	واژۀ	قوم	
آن	چنان	زیاد	است	که	تدوین	کنندگاِن	سومین	فرهنگ	بین	المللی	وبستر	دو	تعریف	جدید	
به	تعریف	قومیت	افزودند:	۱.	قوم	ریشه	گرفته	از	عالیق	نژادی،	زبانی،	و	فرهنگی	گروه	
خاص	نظیر	سیاهان،	ایرلندی	ها،	ایتالیایی	ها،	آلمانی	ها،	لهستانی	ها،	و	سایر	گروه	ها؛	2.	
قوم	ریشه	گرفته	از	فرهنگ	اولیۀ	بیگانه.	نقطۀ	مشترک	همۀ	تعاریف	آن	است	که	واژۀ	یادشده	

ناظر	به	گروهی	اقلیت	درمقابِل	اکثریت	است	)احمدی،	۱397،	ص	30	و	3۱(.	
به	این	ترتیب،	می	توان	سیر	تحول	واژۀ	قوم	را	در	مسیر	کلی	اش	ترسیم	کرد.	معنای	این	
واژه	از	قرون	ابتدایی	بر	مضمون	مذهبی	و	مشخص	کردِن	افراِد	غیرهم	کیش	داللت	داشت	
و	در	قرون	جدید	به	معنایی	اجتماعی	تغییر	یافت.	در	مسیر	دوم،	واژۀ	قوم	از	مفهوم	نژاد	
جدا	شد	و	به	مفهومی	برای	مشخص	کردِن	تمایزاِت	فرهنگی	به	کار	رفت.	در	این	تحول،	
براساس	 فرهنگی	 تمایزات	 به	 خونی	 و	 جسمی	 خصوصیات	 براساس	 نژادی	 تمایزات	
رسوم،	عقاید،	و	در	عبارتی	کلی،	هویت	اجتماعی	و	فرهنگی	دگرگون	شد.	از	رهگذر	
این	تغییرات،	قومیت	کاربرد	گسترده	ای	یافت	و	برای	نامیدِن	گروه	های	متمایِز	فرهنگی،	

اجتماعی،	و	سیاسی	استفاده	شد.	
تلقی	 فرایند	ملت	سازی	 در	 ابزاِر	مؤثری	 ایدئولوژی	ملت	ساْز	 به	عنوان	 ناسیونالیسم	
ایدئولوژی	در	نقش	محرک	ملت	ها	در	قرن	 به	عنوان	یک	 این	مفهوم	 می	شود،	چنان	که	
بیستم	سبب	ایجاد	دولت	ـ	ملت	های	ملی	در	سطح	جهان	شد،	ولی	عالوه	بر	آن،	به	عنوان	
یک	احساس	تعلق،	نوعی	وفاداری	و	اطاعت	مدنی	غیرمتمرکز	می	توانست	تبلورسیاسی	
نداشته	باشد.	اما	تبلور	سیاسی	ناسیونالیسم،	که	از	نظر	برتون	)۱384،	ص	248	و	249( 
با	 اغلب	در	همراهی	 را	 پروژۀ	ملی	 و	 بیابد	 نیز	 تبلور	دولتی	 توانست	 بسیاری	موارد	 در	
یک	ایدئولوژی	دیگر	به	اجرا	درآورد،	در	دو	شاخۀ	بزرگ	قابل	طبقه	بندی	است:	نخست	
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ملی	گرایی	اروپایی،	و	سپس	ملی	گرایی	ضدامپریالیستی	و	ضداستعماری.	نخستین	شکل	
هم	زمان	با	ظهور	دولت	های	ملی	اروپایی	در	قرن	نوزدهم	میالدی	به	وقوع	پیوست.	پس	از	
جنگ	جهانی	دوم،	ملی	گرایی	به	دلیل	پیشینۀ	بسیار	منفی	آن	تضعیف	شد	و	تا	مدت	ها	از	
حضور	در	عرصۀ	سیاسی	محروم	بود،	ولی	همراه	با	بحران	اقتصادی	و	آشوب	علیه	کارگران	
و	مهاجران	مسلمان	ساکن	اروپا	در	سال	های	دهۀ	هفتاد	قرن	بیستم	میالدی	دوباره	آغاز	

شد	و	هنوز	نیز	ادامه	دارد.
دومین	شاخۀ	ملی	گرایی	در	مستعمرات	سابق	کشورهای	اروپایی	و	اغلب	به	صورت	

واکنشی	درمورد	اعمال	خشن	و	تحقیرآمیز	اروپاییان	نسبت	به	بومیان	آغاز	شد.	
آنتونی	دی.	اسمیت،	که	خود	از	بنیان	گذاران	دیدگاه	نمادپردازی	قومی	است،	قوم	را	
چنین	تعریف	کرده	است:	»قوم	عبارت	است	از	یک	جمعیت	انسانی	مشخص	با	یک	
سرزمین	 یک	 با	 پیوند	 مشترک،	 فرهنگی	 عناصر	 و	 خاطرات	 مشترک،	 اجدادی	 افسانۀ	
تاریخی	یا	وطن	و	با	میزانی	از	حّس	منافع	و	مسئولیت«	)اسمیت،	۱377،	ص	۱86(.	قوم	
موجودی	است	جمعی	که	از	همبستگی	اراده	ای	کمابیش	روشن،	قابلیت	سازمان	یافتگی،	
فردریک	 )برتون،	۱396،	ص	۱0۱(.	 است	 برخوردار	 یافتن	 تداوم	 و	 خویش،	 از	 دفاع	
	به	

ً
بارث	دربارۀ	قوم	چنین	می	گوید:	»واژۀ	گروه	قومی	در	ادبیات	انسان	شناسی	معموال

جمعیتی	اطالق	می	شود	که	دارای	خودمختاری	زیادی	در	بازتولید	زیستی	خود	باشد،	
به	وحدت	 باشد	که	درون	اشکال	فرهنگی	 بنیادین	مشترکی	داشته	 ارزش	های	فرهنگی	
آشکاری	گرد	هم	آمده	باشند	و	یک	میدان	ارتباطی	و	کنش	متقابل	بسازند،	دارای	یک	
احساس	تعلق	به	یک	واقعیت	بیرونی	باشند	که	آن	ها	را	از	دیگران	تفکیک	کند.«	بنابراین،	
مهم	ترین	خصوصیات	یک	قوم	را	می	توان	در	موارد	زیر	دانست:	نیاکان	مشترک	واقعی	یا	
باور	به	نیاکانی	اسطوره	ای،	نام	مشترک،	سرزمین	مشترک،	زبان	مشترک،	فضاهای	مشترک	
زیستی،	رسوم	و	آداب	مشترک،	ارزش	های	مشترک،	احساس	تعلق	به	یک	گروه	واحد	

)همان،	ص	235(.
از	 را	 خودشان	 که	 می	دانند	 مردم	 از	 دسته	هایی	 را	 قومی	 گروه	های	 ناندا۱	 و	 وارمز	
گروه	های	دیگر	جامعه	یا	از	جامعه	ای		بزرگ	تر	به	عنوان	یک	کل	متمایز	می	کنند.	یک	گروه	
قومی	میان	خود	و	گروه	های	دیگر	در	جامعه	به	ترسیم	مرزهای	قومی	می	پردازند	که	چنین	
از	 و	هم	عامل	جدایی	شان	 دروِن	گروه	ها	 تقویت	همبستگی	 مرزبندی	هایی	هم	سبب	

1. Richard Warmrs & Serena Nanda 
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گروه	های	دیگر	می	شوند.	این	مرزها	باید	مبتنی	بر	یک	زبان،	میراث	نژادی،	یا	مذهب	
هویت	 بنابراین،	 باشند.	 مشترک	 وطن	 یک	 یا	 مشترک،	 ارزش	های	 مناسک،	 مشترک،	
قومی	تجربه	ای	ذهنی	فردی	است	که	شخص	را	به	یک	گروه	قومی	خاص	وابسته	می	کند	
)وارمز،	۱998،	ص	205(	و	احساس	می	کند	فرهنگی	که	وی	در	آن	متولد	شده	است	

مرکز	و	کانون	فرهنِگ	جهان	است.

2-3-۱.	هویت	قومی	در	خاورمیانه

مسائلی	که		دربارۀ	قومیت	و	قبیله	گرایی	مطرح	شد	در	آثار	نظری	معتبر	و	مطالعات	موردی	
مربوط	به	خاورمیانه	منعکس	است.	این	مسائل	عبارت	اند	از:	عدم	ارائۀ	تعریف	از	قومیت،	
گروه	قومی،	ملت	یا	ناسیونالیسم	قومی،	کمبود	کار	نظری	در	تبیین	پدیدۀ	ناسیونالیسم	
قومی	در	غرب،	گرایش	آثار	نظری	به		کاربرد	غیرانتقادی			نظریه	های	مربوط	به	تبیین	قومیت	
یا	ناسیونالیسم	قومی	که	تفاوت	های	ساختاری،	اجتماعی	ـ	سیاسی	و	تاریخی	موجود	

میان	دو	سیستم	را	نادیده	می	گیرد.
برخی	پژوهشگران	خاورمیانه	شناس	مفاهیم	قومیت	و	اصطالحات	وابسته	به	آن	را	
م	تلقی	می	کنند	و	آن	ها	را	برای	تحلیل	پراکندگی	های	زبانی	و	مذهبی	

ّ
جهان	شمول	و	مسل

موجود	در	منطقه	به	کار	می	برند.	چنین	نگرشی	که	درواقع،	میراث	سنت	رفتارگرایی	در	
علوم	اجتماعی	و	مقایسه	های	فراملی	غیرتاریخی	است،	این	نظریه	پردازان	و	پژوهشگران	
را	متقاعد	می	سازد	که	در	مطالعات	خود	به	ارائۀ	هیچ	گونه	تعریف	تاریخی	از	قومیت،	
	اکبر	آقاجانیان	وجود	نابرابری	در	میان	

ً
گروه	قومی،	و	ناسیونالیسم	قومی	نیازی	ندارند.	مثال

	آموزش	و	بهداشِت	عمومی،	و	
ِ
گروه	های	قومی	ایران	را	با	توجه	به	فقر،	پایین	بودِن	سطح

نیز	میزان	درآمد	سرانه	محرز	می	داند.	او	از	داده	ها	برای	تبیین	عوامل	این	نابرابری	ها	به	نحو	
مؤثری	استفاده	می	کند،	اما	هیچ	گونه	تعریفی	از	قومیت	ارائه	نمی	دهد	و	معیاری	نیز	برای	
توصیف	یک	جامعه	به	عنوان	گروه	قومی	درنظر	نمی	گیرد.	آقاجانیان	تأکید	می	کند	که	ایران	
کشوری	متشکل	از	جوامع	مختلف	قومی	و	زبانی	است،	اما	تمایز	موجود	میان	جوامع	
زبانی	و	قومی	را	بررسی	نمی	کند.	فرهاد	کاظمی	در	مقاله	ای	به	نام	»قومیت	و	روستاییان	
ایران«	به	بررسی	عامل	قومیت	در	این	قشر	از	جمعیت	ایران	می	پردازد.	بااین		همه،	روشن	
نیست	که	منظور	نویسنده	از	قومیت	و	مهم	تر	از	آن	قومیت	در	میان	روستاییان	چیست.	
قومی،	 معیارهای	 از	 ناشی	 تفاوت	های	 که	 می	دارد	 اظهار	 خود	 مقالۀ	 آغاز	 در	 کاظمی	

T.me/AVAYeBUF

https://T.me/AVAYeBUF


از مرز تا مرز         66     

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

مذهبی،	یا	زبانی	یکی	از	ویژگی	های	اساسی	ثابت	جوامع	خاورمیانه	ای	است	و	ایران	
از	این	قاعده	مستثنا	نیست.	از	این	عبارت،	چنین	استنباط	می	شود	که	»قومی«	بودن	با	
»مذهبی	یا	زبانی«	بودن	تفاوت	دارد.	دیوید	مناشری۱	نیز	تأکید	می	کند	که	معرفی	ایران	
به	عنوان	کیان	واحد	و	دارای	یک	تاریخ	سیاسی	دوهزاروپانصدساله	فقط	یک	افسانه	است.	
او	در	اثِر	خود		دربارۀ	سیاست	جمهوری	اسالمی	و	آیت	الله	خمینی	درمورد	»اقلیت	های	
قومی	و	مذهبی«	سخن	می	گوید،	اما	هیچ	مطلبی	را	درمورد	قومیت،	تعریف	آن،	یا	عناصر	
	محتوای	مقاله	نشان	می	دهد	که	

ّ
مربوط	به	آن	روشن	نمی	سازد،	درحالی	که	عنوان	و	کل

او	میان	گروه	های	قومی	و	اقلیت	های	مذهبی	تمایز	قائل	شده	است.	وقتی	فقط	یهودیان،	
ارمنیان،	بهاییان،	و	زرتشتیان	را	به	عنوان	اقلیت	های	مذهبی	ایران	درنظر	می	گیرد،	تصورات	
خواننده	به	هم	می	ریزد	و	این	پرسش	به	ذهن	متبادر	می	شود	که	چرا	مسلمانان	سّنی	باید	
گروه	قومی	باشند	تا	اقلیت	مذهبی!	به	نظر	می	رسد	که	معیار	اصلی	تبدیل	یک	گروه	اقلیت	
به	یک	گروه	قومی	فعالیت	سیاسی	و	درخواست	آن	گروه	برای	خودمختاری	و	استقالل	

است،	درحالی	که	معیار	مذکور	در	متون	مربوط	به	قومیت	معیاری	اساسی	نیست.	
کاستی	های	روش	شناختی	در	مطالعات	مربوط	به	مسئلۀ	قومیت	در	خاورمیانه	فراوان	
با	معیاری	 قومیت	 از	 تعریف	 نوعی	 یا	غیرمستقیم	 به	طور	مستقیم	 که	 آثاری	 در	 است.	
برای	تشخیص	یک	گروه	به	عنوان	»قومی«	ارائه	می	دهند،	بر	چهارچوب	های	توصیفی	
عامی	تکیه	می	شود	که	می	تواند	گروه	های	مذهبی	ـ	زبانی	گوناگونی	را	در	خاورمیانه	دربر	
بگیرد.	در	اثِر	گابریل	بن	دور2	دربارۀ	سیاست	قومی	و	دولت	خاورمیانه	ای	به	پیروی	از	
گرفته	 به	کار	 کلیۀ	جوامع	خاورمیانه	 درمورد	 رهیافت	کهن	گرایانه	 گیرتز3،	یک	 کلیفورد	
مدنظر	 قومیت	 عناصر	 به	عنوان	 کهن	گرایی	 مکتب	 ویژگی	 آن،	شش	 در	 که	 است	 شده	
	زمانی	بروز	

ْ
بوده	اند:	وابستگی	های	خونی،	نژاد،	زبان،	سرزمین،	مذهب،	و	رسوم.	مشکل

می	کند	که	چنین	تفسیری	از	قومیت	و	نیز	طبقه	بندی		های	عام،	که	دراصل،	برای	مطالعۀ	
یک	چهارچوب	اجتماعی	ـ	تاریخی	متفاوت	در	غرب	توسعه	یافته	مطرح	شده	است،	در	
مطالعات	مربوط	به	جوامعی	با	تجربیات	متفاوت	به	کار	گرفته	می	شود.	تعاریف	صریح	از	
قومیت	نیز	گاه	اشکاالتی	ایجاد	می	کند	که	نمونۀ	آن	در	اثِر	ایزمن	و	رابینوویچ	4		دربارۀ	قومیت	

1. David Menashri

2. Gabriel Ben-Do

3. Clifford Geertz

4. Robinvioch
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در	خاورمیانه	به	چشم	می	خورد.	آن	ها،	با	استدالالت	خود،	قومیت	را	این	گونه	تعریف	
	مشترک،	زبان،	

ّ
می	کنند:	»هویت	و	همبستگی	جمعی	متکی	بر	عوامل	انتسابی	چون	جد

رسوم،	سیستم	عقاید،	و	اعمال	)مذهب(	و	در	برخی	موارد	نژاد	یا	رنگ.«	این	تعریف	چنان	
گسترده	است	که	کلیۀ	جنبه	های	عینی	و	ذهنی	قومیت	را	دربر	می	گیرد.	مسئله	این	است	
که	وجود	معیارهای	گوناگون	باعث	می	شود	تفاوت	های	کوچک،	بزرگ،	و	بسیاری	عناصِر	
مشترِک	موجوْد	میاِن	مردم	کوچک	جلوه	کند.	نادیده	گرفتِن	این	مشترکات	هنگامی	منجر	
به	تناقض	و	خدشه	دار	شدِن	موضوع	می	شود	که	پژوهشگراِن	کتاب	بسیاری	از	گروه	های	
	در	بررسی	جوامع	سوریه	و	

ً
مذهبی	ـ	زبانی	در	جوامع	خاورمیانه	را	مطالعه	می	کنند.	مثال

	مشترک	را	به	عنوان	ویژگی	های	عمدۀ	قومیت	درنظر	می	گیرند	و	به	این	
ّ
لبنان،	زبان	و	جد

نکته	توجه	نمی	کنند	که	قبایل	علوی،	دروز،	و	حتی	فلسطینی	)که	نویسندگاْن	آن	ها	را	نیز	
قوم	می	دانند(	نه	تنها	به	عربی	به	عنوان	زبان	مشترک	سخن	می	گویند،	بلکه	مدعی	وجود	
یک	چنین	اختالفات	و	آشفتگی	هایی		دربارۀ	نقش	مذهب	و	زبان	به	عنوان	عناصر	قومیت	
در	خاورمیانه	را	نشان	می	دهند.	درواقع،	این	پژوهشگر	است	که	قومی	بودِن	گروه	های	
مذهبی	یا	زبانی	را	مشخص	می	کند	و	عامِل	تعیین	کننده	نظر	اوست	تا	معیار	واحد	علمی.	
	مسئلۀ	قومیت	در	لبنان	به	مذهب	مربوط	می	شود،	اما	در	ایران،	پاکستان	و	تا	حدی	در	

ً
مثال

افغانستان،	به	زبان.	به	این	ترتیب،	شیعیان	پاکستان	و	افغانستان	گروه	های	قومی	نیستند،	
اما	در	لبنان	گروه	قومی	اند	)احمدی،	۱397،	ص47	و	48(.

آثار	مربوط	به	مطالعات	قومی	در	خاورمیانه	نه	فقط	دچار	مشکالت	ناشی	از	تعریف	
قومیت	و	معیارهای	متناقِض	تعیین	کنندۀ	ماهیِت	گروه	های	قومی	است،	بلکه	ویژگی	های	
نادیده	می	گیرد.	علت	اصلی	آن	 نیز	 با	دولت	را	 قبیله	ای	و	روابط	آن	ها	 تاریخی	جوامع	
	قبیله	و	گروه	قومی	مفاهیم	واحدی	دارند	و	ویژگی	های	

ً
است	که	در	این	مطالعات،	معموال

گروه	های	قومی	به	جوامع	قبیله	ای	نسبت	داده	می	شود.	بدین	سان	گروه	های	زبانی	و	مذهبی	
	سازمان	قبیله	ای	داشتند(	گروه	های	متمایز	قومی	تلقی	می	شوند	

ً
خاورمیانه	ای	)که	قبال

که	برای	تبدیل	شدن	به	ملت	در	کشمکش	مداوم	با	دولت	اند.	همان	گونه	که	بسام	طیبی۱ 
اظهار	می	دارد،		واژه	های	قبیله	و	گروه	قومی	را	نمی	توان	در	چهارچوب	مطالعات	مربوط	
به	خاورمیانه		به	صورت	دو	واژۀ	مترادف	به	کار	برد.	دانشمندان	علوم	اجتماعی	عالقه	مند	به	
مسائل	خاورمیانه	از	مفهوم	قومیت	به	عنوان	یک	ابزار	تحلیلی	برای	تصویرسازی	تقسیمات	

1. Bassam Tibi
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اجتماعی	در	کشورهای	فاقد	جامعۀ	ملی	)همگن(	استفاده	کرده	اند.	طیبی	در	پاسخ	به	
این	پرسش	که	چرا	محققان	به	جای	قبیله	از	گروه	قومی	سخن	می	گویند،	تأکید	می	کند	
		گروه	بندی	های	اجتماعی	در	دوره	های	ماقبل	عصر	مدرن	

ً
که	مورخان	اروپایی	معموال

تاریخ	خود	را	گروه	قومی	می	نامند،	اما	گروه	های	شبیه	به	آن	را	در	تاریخ	غیراروپایی	قبیله	
می	خوانند.	به	این	ترتیب،	قبیله	گرایی	یک	پدیدۀ	اجتماعی	عربی	یا	آفریقایی	است،	نه	

پدیده	ای	اروپایی.
دانشمندان	علوم	اجتماعی	به	طور	عام	و	محققان	خاورمیانه	به	طور	خاص،	درحال	
حاضر،	از	کاربرد	واژۀ	قبیله	اجتناب	می	ورزند	و		گروه	بندی	های	اجتماعی	را	گروه	های	
قومی	می	نامند،	زیرا	نمی	خواهند	با	استفاده	از	واژۀ	قبیله	به	اروپامحوری	متهم	شوند.	
مطالعات	 کهن	گرای	 رهیافت	 همان	 اجتماعی	 علوم	 دانشمندان	 برخی	 بااین	حال،	
قومی	را	در	مطالعات	خود		دربارۀ	قبایل	خاورمیانه	ای	به	کار	می	برند.	در	این	بررسی	ها	
بر	 قبیله	 به	عبارت	دیگر،	 قبیله	ای	است.	 بنیان	خویشاوندی	گروه	های	 بر	 تأکید	 	

ً
اساسا

از	 منظورشان	 	
ً
اجتماعی	معموال علوم	 و	محققان	 تعریف	می	شود	 مبنای	خویشاوندی	

	لیزا	اندرسون۱	در	اثِر	خود		دربارۀ	دولت	سازی	در	
ً
خویشاوندی	همان	»جد«	است.	مثال

تونس	و	لیبی	که	بیش	از	هرچیز	بر	مفهوم	قبیله	به	عنوان	یک	گروه	خویشاوندی	تأکید	دارد،	
درحالی	که	مدارک	ارائه	شده	به	وسیلۀ	سایر	محققان	حاکی	از	آن	است	که	گروه	های	قبیله	ای	
در	این	دو	منطقه	پیچیده	تر	از	آن	بوده	اند	که	اندرسون	تصویر	می	کرد.	اندرسون	توضیح	
نمی	دهد	که	چگونه	رابطۀ	خویشاوندی	این	قبایل	را		به	وجود	آورده	است	و	نیز	نمی	گوید	
چه	تمایزهایی	ممکن	است	در	قبیله	وجود	داشته	باشد	که	بتوان	آن	را	براساس	عناصری	
دارای	 گروه	های	 نادرست	 به	شیوه	ای	 او	 به	عالوه،	 کرد.	 تعریف	 »خویشاوندی«	 غیراز	
نظام	خویشاوندی	را	گروه	هایی	یکدست	و	مساوات	طلب	معرفی	می	کند.	همچنان	که	
سمبولیک	 سیستم	های	 از	 یکی	 که	 خویشاوندی،	 مفاهیم	 می	کند،	 اشاره	 بک2	 لویس	
طبقه	بندی	های	اجتماعی	)ازجمله	قبیله(	است،	در	روابط	میان	جوامع	قبیله	ای،	در	سطح	
محلی	اهمیت	داشت،	اما	روابط	خویشاوندی	به	تنهایی	ایجاد	کنندۀ	قبایل	یا	سیاست	های	
قبیله	ای	نبودند.	به	این	ترتیب،	تعریف	قبیله	به	عنوان	یک	گروه	خویشاوند	تعریفی	نادرست	
است،	زیرا	به	عنصر	خویشاوندی	اهمیتی	بیش	ازحد	می	بخشد	و	عناصر	مهم	تر	را	نادیده	
می	گیرد.	بسیاری	از	جوامع	قومی	ـ	زبانی،	که	محققان	امور	خاورمیانه	آن	ها	را	گروه	های	

1. Lisa Anderson

2. Luis Beck

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


        69         فصل اول: هویت و قومیت

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

قومی	می	دانند،	در	گذشته،	براساس	مرزبندی	های	قبیله	ای،	به	گروه	های	فرعی	تقسیم	
می	شدند.	درست	است	که	قبیله	و	دولِت	نماینده	در	نظام	اجتماعی	با	یکدیگر	متفاوت	اند	
	و	
ً
و	گاه	نفی	کنندۀ	یکدیگر	هستند،	اما	این	بدان	معنا	نیست	که	روابط	میان	آن	ها	لزوما

	مرزبندی	مشخص	میان	قبیله	و	
ً
	کشمکش	آمیز	است؛	به	ویژه	در	خاورمیانه،	غالبا

ً
دائما

دولت	وجود	نداشته	است.	بسیاری	از	دولت	ها،	درواقع،	دودمان	های	قبیله	ای	بوده	اند	و	
بسیاری	از	جوامع	قبیله	ای	دولت	های	کوچک	تشکیل		داده	اند.	همچنان	که	ابن	خلدون	۱ 
	از	یکدیگر	به	عنوان	یک	سیستم	واحد	حمایت	می	کردند	

ً
گفته	است،	قبایل	و	دولت	ها	غالبا

و	کمتر	به	عنوان	دو	سیستم	مجزا	درمقابِل	یکدیگر	قرار	می	گرفتند.	وجود	تنش	سیاسی	بین	
این	دو	محرز	است،	اما	همراه	این	تنش،	وابستگی	متقابل	شدیدی	نیز	وجود	داشته	است	

و	ازطریِق	رؤسا	روابط	مستمر	نیز	میان	آن	ها	برقرار	بوده	است.
ظهور	دولت	تمرکزگرای	مدرن	یا،	به	قول	آنتونی	اسمیت،	دولت	علمی	روابط	میان	
دولت	و	قبایل	را	خصمانه	کرد؛	این	رویدادی	بود	که	در	خاورمیانه	در	نخستین	دهه	های	
دربرابِر	 قومی	ـ	قبیله	ای	 مقاومت	گروه	های	 بااین	حال،	 افتاد.	 اتفاق	 میالدی	 بیستم	 قرن	
اهداف	دولت،	برخالف	آنچه	بسیاری	از	محققان	علوم	اجتماعی	می	گویند،	مبارزه	برای	
کسب	استقالل	نبود،	بلکه	مبارزه	ای	برای	بقا	بود.	بعدها	این	مقاومت	تحت	تأثیر	عوامل	

برون	مرزی	شکل	قومی	به	خود	گرفت.

3-3-۱.	هویت	ایرانی

چنین	 	)5۱ هات	 یسنه،	 	۱4 بند	 هات32؛	 یسنه	،	 	8 )بند	 گاهانی	 اوستای	 مطالعۀ	 از	
برمی	آید	که	اجتماع	اولیۀ	ایرانیان	پیروان	زرتشت،	در	اقتصاد	و	تأمین	معیشت،	به	شدت	
به	کار	کشاورزی	ـ	که	الزمۀ	آْن	یکجانشینی	بود	ـ	متکی	بود.	بدین	گونه	مقدمات	تمدن	
و	شهرنشینی	در	ایران	زمین	رقم	خورد.	تعارض	میان	زندگی	بدوی	و	شهرنشینی	مشکل	
Barthold & Rog- بوده	است	 با	مهاجمان	خارجی	 ایران	در	مواجهه		 تاریخ	 )همیشگی	

.)ers, 1970

به	 نام	 این	 سیاسی،	 دید	 از	 است.	 نجیبان	 یا	 آریاییان	 به	معنی	سرزمین	 ایران	 »واژۀ	
	
ً
از	گیتی	که	اصطالحا کشوری	داده	می	شود	که	در	جنوب	باختری	آسیا،	در	آن	بخش	

1. Ibn Khaldun
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»خاورمیانه«اش	می	خوانند،	واقع	است.	از	دید	جغرافیایی،	این	ناْم	پهنه	ای	گسترده	تر	از	
کشور	ایران	را	دربر	می	گیرد	و	سراسر	فالت	ایران	را	می	پوشاند.	از	دید	فرهنگی،	این	نام	
دربرگیرندۀ	همۀ	مردمانی	است	که	براساس	آیین	های	ایرانی	زندگی	می	کنند	و	به	زبان	های	
ردی،	لری،	بلوچی،	خراسانی	گیلکی،	آذری،	دری،	مازندرانی،	و	...	

ُ
ایرانی،	فارسی،	ک

سخن	می	گویند.«	)مجتهدزاده،۱386،	ص	۱55(	بدین	گونه	است	که	هویت	ایرانی	در	
سطح	هویت	ملی	قابل	بحث	است	و	هویت	ملی	به	معنای		احساس	تعلق	و	وفاداری	به	
عناصر	و	نمادهای	مشترک	در	اجتماع	ملی)جامعۀ	کل(	و	در	میان	مرز	های	تعریف	شدۀ	
سیاسی	است.	به	اعتقاد	احمد	اشرف،	هویت	ملی	به	جای			مفهوِم		کاراکتِر	ملی	از	نیمۀ	دوم	
قرن	اخیر	رواج	یافته	و	از	ساخته	های	علوم	اجتماعی		است		)اشرف	،	۱378،	ص	522(.	
از	نظر	مکنزی۱،	هویت	ملی	یکی	از	چهار	نوع	هویتی	است	که	از		قرن	نوزدهم	میالدی	
برجای	مانده	است	و		درکناِر	سه	نوع	هویت	دیگر،	یعنی	هویت	دینی		و	طبقه	ای	و	نژادی،	
مشاهده	می	شود	.	برخی		از	تعاریف	هویت	ملی	بر	عناصر	یکپارچه	کنندۀ	واحد	سیاسی	
مستقل	تأکید	دارند	و	آن	را	مجموعه	ای	از	گرایشات	و	نگرش	های	مثبت	به	عوامل	و	عناصر	
و	الگوهای	هویت	بخش	و	یکپارچه	کننده	در	سطح	یک		کشور	به	عنوان	یک	واحد	سیاسی	
تعریف	می	کنند.	برخی	دیگر	به	جنبۀ	روانی	آن	تأکید	دارند.	عده	ای	نیز	مشترکات	ملی	و	
دلبستگی	بدان	را	عنصر	اصلی	تعریف	هویت	ملی	دانسته	اند		و	آن	را		به	عنوان	مجموعه	ای	
و	 اجتماعی،	 فرهنگی،	 و	 تاریخی	 پیوندهای	جغرافیایی،	 و	 وابستگی	ها	 و	 ویژگی	ها	 از	
قومی،	که	زندگی	انسانی	را	دربر	می	گیرد	و	عضو	جامعه	به	آن	می	بالد	و	افتخار	می	کند،	

تعریف	می	کنند	)روح	االمینی،	۱379	(.	
عالوه	بر	اجزا	و	شاخصه	های	هویت	ملی	و	هویت	ایرانی،	دربارۀ	ماهیت،	تاریخ،	و	
چندوچون	هویت	ایرانی	اختالف	نظرهایی	وجود	دارد	که	در	طیفی	از	عدم	اعتقاد	به	وجود	
چنین	هویتی	تا	باورهای	غیرواقعی	و	پروراندِن	پیشینۀ	کذایی	برای	آن	قابل	تقسیم	بندی	اند	
اقوام	است	که	به	جدایی	و	 و	کشمکش	روی	آن	ازسویی،	شامل	طیف	هایی	در	درون	
استقالل	از	ایران	می	اندیشند	و	از	سوی	دیگر	نیز	کسان	و	طیف	هایی	هستند	که	به	وحدت	

برون	مرزی	فارسی	زبانان	معتقدند2.
باید	گفت	آنچه	موجب	یکپارچگی	و	تشکیل	یک	وحدت	سیاسی	در	فالت	ایران	

1. MacKenzie

2.	برای	مطالعۀ	بیشتر،	رک:	»آرای 43	تن	از	روشنفکران	ایرانی	مقیم	اروپا	و	آمریکا	دربارۀ	هویت	ایرانی«	مجلۀ	مهاجر،	
چاپ	دانمارک،	8)72-7۱(،	فروردین ۱37۱
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شده	الزامی	بود	که	مردم	اسکان	یافته	در	سرزمین	ایران	در	مواجهه	و	رویارویی	با	مهاجمان	
اسکان	نیافتۀ	حاشیۀ	این	فالت	به	کار	گرفته	بودند	)دیاکونف،	۱345،	ص	۱87(.	بر	همین	
	رقابت	و	منازعات	نیروهای	درون	سرزمینی	

ّ
پایه،	می	توان	گفت	که	سرزمین	ایران	محل

و	برون	سرزمینی	بوده	است	و	هم	اقوام	خارج	از	سرزمین	ایران	درصدد	تسخیر	و	سلطه	
برای	تصدی	حکومت	 ایران	درحال	منازعه	 اقوام	متحدشدۀ	درون	 بوده	اند	و	هم	 آن	 بر	
و	سلطه	بر	آن	سرزمین	و	اقوام	ساکن	آن	بوده	اند.	از	نظر	ریچارد	فرای۱،	تشکیل	کشور	
ایران	به	شکل	سیاسی	مربوط	به	سدۀ	سوم	میالدی،	یعنی	عهد	ساسانیان،	است	و	از	نظر	
سیاسی،	این	اعتقاد	که	همۀ	مردمی	که	در	این	سرزمین	زندگی	می	کنند	رعایای	»پادشاه«	
بوده	 ایرانیان	 اساس	هویت	سیاسی	 ایران،	 تاریخ	 در	 که	همواره	 است	 اعتقادی	 هستند	
است.	وفاداری	ایرانیان	در	زمان	هخامنشیان	معطوف	به	شاه	و	یا	سلسلۀ	پادشاهی	بوده	
است،	نه	به	کشور.	اما	این	اصل،	در	زمان	ساسانیان،	مورد	چالش	مذهب	قرار	گرفت	و	
وفاداری	مردم،	که	تا	آن	زمان	معطوف	به	پادشاه	بود،	جایش	را	به	مذهب	داد	که	با	تسلط	

اسالم	این	تحول	تشدید	و	تثبیت	شد	)فرای،	۱373،	435	و	436(.	
چند	 در	 تحقیق	 این	 در	 موردبررسی	 اقوام	 از	 هریک	 هویت	 به	سان	 ایرانی	 هویت	
برهه	از	تاریخ	این	سرزمین	دچار	تحوالت	بزرگی	شده	است	و	هر	بار	برخی	از	عناصر	
ناسیونالیست،	 متفکران	 از	 برخی	 چنان	که	 است،	 کرده	 دگرگونی	 دچار	 را	 هویت	ها	 آن	
و	...،	 بهار،	 ملک	الشعرای	 هدایت،	 کرمانی،	صادق	 میرزاآقاخان	 آخوندزاده،	 همچون	
اعراب	را	به	خاطر	ویرانگری	هایی	که	پس	از	حمله	به	ایران	به	بار	آورده	اند	نکوهش	کرده	اند	

)بیگدلو،	۱380(.
به	 که	 می	شود	 اشاره	 تکثراتی	 و	 تنوعات	 به	 اغلب	 ایران	 امروزی	 هویت	 دربارۀ	
تعابیر	 از	 چهل	تکه	 تعبیر	 دارد.	 اشاره	 هویت	 این	 ذیل	 در	 حاضر	 گفتمان	های	 انواع	
برد2  به	کار	 می	توان	 امروزی	 ایران	 هویتی	 وضع	 بیان	 برای	 که	 است	 قابل	مصداقی	

)شایگان،	۱38۱	و	۱378(.
از	دیدگاه	احمد	اشرف،	مفهوم	تاریخی	هویت	ایرانی		در		نهضت	های		قومی،	سیاسی،	
و	دینی	دوران	ساسانیان	شکل	گرفت	و	در	دوران	اسالمی،		با	فرازونشیب	هایی	پایدار	ماند	
و	در	عصر	صفوی،	تولدی	دیگر	یافت	و	در	عصر	جدید،		به	صورت	هویت	ملی		ایران		

1. Richard N. Frye

2.	دربارۀ	پیدایش	ایران	و	دولت	ایرانی،	رک:
Gheraldo Gnoli (1989), The Idea of Iran: An Eassay on Its Origin, Roma: Instituto per il 
Medio ed Estremo Oriente
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متجلی		شد	)اشرف،	۱378(.	
ایرانی،	 تمدنی	 حوزۀ	 سه		 از		 جغرافیایی	 خاص	 موقعیت	 به	علت	 ایرانی۱	 هویت	
اسالمی،	و	غربی	تأثیر	پذیرفته	است	)کچوئیان،	۱387(.	به	گفتۀ	بروجردی،	استراتژی	
شکال	گوناگون	و	شکل	

َ
روشنفکران	ایرانی	استراتژی	اختالط	و	پیوند		این		سه		گفتمان	در	ا

بازتولید	و	 ایرانی	در	 تاکنون		اغلب		نویسندگان	 به	هویت	ترکیبی	بوده	است.	ولی		 دادن	
		اغلب		ادیب	بودند،	

ً
بازشناسی	هویت	ایرانی	دارای	نقاط	ضعف	عمده	ای	بوده	اند،	زیرا		اوال

نه	مورخ.	لذا	هرچند	نوشته	هایشان	دارای	نثر	شیوا	و	ادیبانه	است،	ولی		فاقد		ضوابط	علم	
تاریخ	نگاری	است.	برای	مثال،	فاقد	زیرنویس	است	و	مطالب	ارائه	شده		مستند		نیستند	.	
	با	نگاه	ایدئولوژیکی	و	عدم	برخورد	انتقادی	با	میراث	فرهنگی	جامعه	نگریسته	شده	

ً
ثانیا

	با	تکیه	بر	زبان	فارسی	به	عنوان		
ً
و	اغلب		با		جریانات	خاص	سیاسی	همراه	بوده	است.	ثالثا

رکن		اصلی	و	تعیین	کنندۀ	هویت	همراه	بوده	و	سایر	عناصر	نادیده	گرفته	شده	است.	برای	
	براساس	زبان	شناخته	

ً
مثال،	فخرالدین		شادمان		بر	این	باور	بود	که	هویت	ایرانی	صرفا

می	شود		)بروجردی	،	۱379	(.
	با	توجه	به	تعریف	های	مذکور	از		هویت	ملی	و	هویت	ایرانی،	به	دنبال	مؤلفه	های	
هویت	ملی	ایرانیان	در	زمان		حاضر		می	رویم.	این	مؤلفه	ها	به	ما	کمک	می	کنند		تا		عناصرِ		
اصلِی	داشتِن	احساِس	مشترک	در	ایرانیان	را	بشناسیم		و	برای		افزایش	انسجام	اجتماعی	به	
تقویت	آنان	بپردازیم.	به	عبارتی	دیگر،	تالش	خواهد	شد	تا	مطالبات	مختلف	گروه	های	
قومی	درجهِت	تحقق	عدالت	اجتماعی	از	منظر	صلح،	واکاوی	و	تحلیل	شود	و	درنهایت،	
باید	گفت	ازآن	جاکه	هویت	فرهنگی	امری	ثابت	نیست	و	تنوع	و	تکثرات	آن	در	ایران	این	
امر	را	ضروری	می	کند	که	گفتمان	بین	هویتی	به	صورت	مستدام	در	بین	آن	ها	برقرار	باشد	
تا	بتوان	از	انسجام	و	یک	کلیت	و	یا	هویت	عام	تر	از	قومیت	ها	و	سایر	خرده	فرهنگ	ها	
صحبت	کرد،	امری	که	دکتر	سروش	با	مفهوم	آشتی	دادن	بین	سه	فرهنگ	قومی،	مذهبی،	

و	محلی	از	آن	بحث	می	کند	)سروش،	۱386،	ص	۱23(.	

۱-3-3-۱.	مؤلفه	های	هویت	ملی	ایرانیان

آنچه	بیشتر	محققان	ایرانی	بر	آن	اتفاق	نظر		دارند		این	است		که		سه		رکن	مهم	و	عمدۀ	هویت	

1. Iranian identity
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ملی	در		ایران		عبارت	اند	از:	۱.	جغرافیا	و	سرزمین	با	نوسانات	میان	فالت	ایران	با	مناطق	
کوهستانی		آن؛	2.	زبان	فارسی	با	همۀ	تغییراتی	که		دراثِر	آمیزش	با		زبان	های		ترکی،	مغولی،	
و	عربی	داشته	است	؛	3.	دین		اسالم	که	باوجوِد	همۀ	اختالفات	فرقه	ای،	اصل	و	اساس	آن	

ثابت	و	استوار	مانده	است	.

2.	شکل	شمارۀ	۱-۱:	مؤلفه	های	هویت	ملی	ایرانی

مرز	های		 و	 کرده	اند		 زندگی	 ایران	 فالت		 در		 تاکنون		 باستان	 دوران	 از	 ایرانیان	 همۀ		
جغرافیایی	این	فالت	هویت	بخش		مکان	و	بوم	زیست	آنان	است.	آنان	در	این	مکان	خود	
را	یافته	اند	و	درطِی	قرن	ها،		با		نوسانات	زیست	محیطی	آن،	خود	را		تطبیق			داده	اند	.	نه	تنها		
در	ایران	بلکه	در	بین	همۀ	ملت	ها،	سرزمین	مشترک	در	جغرافیای	سیاسی	امروز	و	تشکیل	
واحدهای	مستقل	سیاسی	به	اندازه	ای		اهمیت		یافته	است	که	بررسی	هویت	ملی		بدوِن		
درنظر		گرفتِن	آن،	مطالعه	ای	ناقص	خواهد		بود	.	در	این	میان،	برخی	همان	واحد	سیاسی	را	
محور	و	عامل	اصلی	هویت	ملی	می	دانند.	در	ادامه،	موقعیت	جغرافیایی	ایران	و	گروه	های	

قومی	موردمطالعه	بیشتر	بررسی	می	شود.	
فارسی	یا	پارسی	یکی	از	زبان	های	هندواروپایی	در	شاخۀ	زبان	های	ایرانی	جنوب	غربی	
است	که	در	کشورهای	ایران،	افغانستان،	تاجیکستان	و	ازبکستان	به	آن	سخن	می	گویند.	
فارسی	زبان	رسمی	کشورهای	ایران	و	تاجیکستان	و	یکی	از	دو	زبان	رسمی	افغانستان	
)	درکناِر	پشتو(	است.	زبان	رسمی	کشور	هندوستان	نیز	تا	پیش	از	ورود	استعمار	انگلیس،	
فارسی	بود.	زبان	فارسی	را	پارسی	نیز	می	گویند.	زبان	فارسی	در	افغانستان	به	طور	رسمی	

دری	و	در	تاجیکستان	تاجیکی	خوانده	شده		است.
ل	ها	در	میان	سه	زبان	نخست	جهان	قرار	دارد	

َ
فارسی	از	دیدگاه	شمار	و	گوناگونی	َمث
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و	با	ورود	واژگانی	از	زبان	عربی	و	زبان	های	دیگری	مانند	یونانی،	آرامی،	ترکی	و	غیره،	
زبان	فارسی،	از	نظر	تعداد	واژه	ها،	یکی	از	غنی	ترین	زبان	ها	شده		است.	در	کمتر	زبانی،	
فرهنگ	واژگانی	چون	لغت	نامۀ	دهخدا	)در	20	جلد(	یا	فرهنگ	بزرگ	سخن	)در	8	جلد(	

دیده	می	شود.
ن	در	تاجیکستان،	

َ
ن	در	افغانستان،	پنج	میلیون	ت

َ
فارسی	زباِن	نخسِت	بیست	میلیون	ت

ن	در	ازبکستان	است.	با	توجه	به	رسمی	بودِن	زباِن	فارسی	در	
َ
و	حدود	هفت	میلیون	ت

ایران،	افغانستان،	و	تاجیکستان	و	چیرگی	گویشوران	سایر	زبان	ها	بدان	به	عنوان	زبان	دوم،	
ن	برآورد	

َ
روی	هم	رفته	می	توان	شمار	فارسی	گویان	جهان	را	نزدیک	به	یک	صد	و	ده	میلیون	ت

کرد.
اما	 است،	 ایرانی	 اقوام	 همۀ	 مشترک	 زبان	 و	 ایران	 رسمی	 زبان	 فارسی	 زبان	 اگرچه	
در	ایران	زمین	ـ	که	سرزمین	اقوام	متعدد	است	ـ	می	توان	خاستگاه	زبان	های	مختلف	را	
نیز	جست	وجو	کرد،	زبان	هایی	که	هرکدام	از	آن	ها	در	نقطه	ای	از	این	مرزوبوم	و	حتی	
خارج	از	مرزهای	کنونی	ایران	گویندگانی	و	هویتی	مستقل	دارند،	اما	همه	فرزنداِن	مادری	
مشترک	اند	و	مانند	یک	خانواده،	در	گذر	از	فرازونشیب	تاریخ،	دگرگونی	سرنوشتشان	را	

تجربه	کرده	اند.
	دین	اسالم	به	وسیلۀ	نویسندگان	مختلف	به	عنوان		پایۀ	مهمی	از	هویت	ملی		ایران		تلقی	
نودوهشت	درصدی	مسلمان	مردم	 	

ً
تقریبا ترکیب	 و	 می	شود.	وجود	احساسات	مذهبی	

ایران	و	تحوالتی	که	این	دین	درطوِل	تاریخ	ایران		به	وجود	آورده	،	مؤید		این	ادعاست	که	
اسالم		یکی		دیگر	از	ارکان	هویت	ملی	ایران	تلقی	می	شود.	اجداد	ما	عناصر	اصیل	ملی	ما	
را	با	دین	تطبیق	داده	اند	و	آنچه	را	از	آداب	ورسوم	قومی	مان	که	با	دین	تعارض		نداشته		حفظ	
کرده	اند.	تلفیق	دین	در	سایر	عناصر	هویت	ملی	به	قدری	شدید	است	که	موجب	تثبیت	
عنصر	معنایی	دین	به	عنوان	هویتی	چندوجهی	در	ایرانیت	شده	است	)ثاقب	فر،	۱379(.	
به	عقیدۀ	نویسندگان	مختلف،	سایر	مشترکات	و	نمادهای	ملی	اعم	از	پرچم،	احساسات		
ملی،	قانون	اساسی	به	عنوان		میثاق	ملی،	آداب	ورسوم،	جشن	ها،	و	اعیاد	ملی	جزئی	از	
ایرانی	 هویت	 دیدگاه،	 این	 براساس	 )یوسفی،	۱380،	ص۱7(.	 می	باشند	 ملی	 هویت	
این	 دارای	 که	 را	 مختلفی	 قومیت	های	 و	 است	 ملی	 هویت	 مشخصات	 دربرگیرندۀ	

مشخصه	ها	هستند	شامل	می	شوند.
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2-3-3-۱.	هویت	ملی	ایرانیان	در	دوران	معاصر

در	ایران،	موج	تجدد	خواهی		از	اوایل	سلطنت	ناصرالدین	شاه	قاجار	و	از	زمانی	که	جامعۀ		
ایرانی		با	تمدن	جدید	پاگرفته	در	اروپا		و	رشد	یافته		در	قارۀ	آمریکا	مواجه	شد،	رواج	یافت.	
این		پدیده		ابتدا	در	طبقۀ	خواص	یا		نخبگان	جامعه	و	سپس	در	میان		عموم		مردم	رشد		کرد	و	
به	انقالب	مشروطه	انجامید	.	به		این	ترتیب،	تجددخواهی	و	یا	بهتر	بگوییم	میل	به	پیشرفت	

به	عنوان		عنصر		تازه	ای	در	هویت	و	فرهنگ	ایران	به		ظهور	پیوست.
	اندیشمندانی	که		به		بحث	دربارۀ	هویت	ایرانی	پرداخته	اند		هریک	به	گونه	ای	بر	عناصر	
ذکرشده	اشاره	می	کنند.	ذبیح	الله	صفا		زبان		فارسی	و	نهاد	شاهنشاهی	را	دو		عنصر		اصلی		
هویت	ایران	ذکر		می	کند	.	شاهرخ	مسکوب	تاریخ	و	زبان	را	برای	ایرانیان	مقّوم	شخصیت	
می	داند	.	عبدالکریم		سروش	هویت	ایرانی	را	متشکل	از		سه		فرهنگ	ایرانی	،	اسالمی	،	و	
غربی		می	داند	و	فرهنگ	رجائی،	ضمن		بیان	اندیشۀ	نویسندگان	فوق،	خود،	به	ایران	و	
اسالم	و	تجدد،	عنصر	سنت	را	نیز	اضافه	می	نماید		)رجائی	،	۱382،	ص	487۱(.	خانم	
از	 را	 فارسی،		و	مذهب	شیعه	 زبان		 ایران،	 نیز		سه		عنصر		جغرافیای		فالت	 نیکی	کدی	۱	

عناصر	اصلی	هویت	ایرانی	می	داند	)کدی،	۱38۱،	ص	۱022(.	
بحث	دربارۀ	هویت	ایرانی	از	مشروطیت	آغاز	شد	که	در	آن	دوران،	به	باستان	گرایی	
توجه	مفرط	گردید	)محرمی،	۱386،	ص	73(.	به	عالوه،	»هویت	فرهنگی	ایرانیان	دارای	
مؤلفه	ها	و	بخش	های	گوناگونی	است	که	با	هویت	ملی،	هویت	دینی،	هویت	قومی،	
و	...	ارتباط	پیدا	می	کند	)علیخانی،	۱386،	ص	۱02(.	همچنین	اولین	عنصر	بنیادین	
هویت	ملی	ایرانی	تاریخ	است	که	دارای	دو	بخش	اسطوره	ای	و	تاریخی	ـ	عینی	می	باشد	
)احمدی،	۱383،	ص	۱69(.	به	عالوه،	می	توان	به	زبان،	آداب	ورسوم،	و	...	نیز	در	زمینۀ	

هویت	ایرانی	اشاره	کرد.
عناصر		 	خود،		

ِ
تاریخ درطوِل	 ایران،	 ملت	 است.	 در	جریان		 مسئله	ای		 هویت	 مسئلۀ	

اصلی		هویت		خود		را		پاالیش	کرده	است	و	در	مواقعی	هم	که	عنصری	کارایی	خود	را	
ازدست	داده،	آن	را	کنار	گذاشته	است.	در	ایران،	عنصر	دین	مراحل	تکاملی	خود	را	از		توجه	
به	توحید	و	سپس	زرتشتی	گری	تا	رسیدن	به	دین	اسالم	و	مذهب	شیعه	طی	کرده	است.	
این	اتفاق	در	فالت	جغرافیایی	ایران،	که	در	میان	و	در	حاشیۀ	دو	سلسله	جبال	البرز	در		
شمال		و	زاگرس	در	غرب	قرار	دارند،	صورت	گرفته	است.	زبان	فارسی	به	عنوان	وسیله	ای	

1. Nikki Keddie
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ارتباطی	هنوز	وحدت	بخش	اقوام	مختلفی	است	که	در	فالت	ایران	زندگی	می	کنند.	تجدد	
و	ترقی	خواهی		نیز		جزئی	از	هویت	امروزین	ملت	ایران	است	و	تالش	برای	رسیدن	به	
باالترین	مدارج	تمدن	و	تجدید	مجد	و	عظمت	پرافتخار	تمدن	های	گذشته	وجهۀ	همت	

ایرانیان	است.
ابوالحسنی	)۱387(،	جهت	بررسی	مؤلفه	های	هویتی	معاصر	ایران،	بر	چند	ُبعد	
ُبعد	 در	 نظر	وی،	 از	 دارد.	 تأکید	 و	سیاسی	 فرهنگی،	 تاریخی،	جغرافیایی،	 اجتماعی،	
اجتماعی،	هویت	ملی	در	ارتباط	با	کیفیت	روابط	اجتماعی	فرد	با	نظام	کالن	اجتماعی	
است.	اعتقاد		به		وجوِد	جامعۀ	ملی	و	ضرورت	وجوِد	آن،	احساس	و	اعتقاد	و	تمایل	به	
عضویت	در	این	جامعه،	احساس	تعلق	خاطر	مشترک	و	احساس	تعهد	به	اجتماع	ملی	یا	
»مای	ملی«،	پذیرش	یکدیگر	به	عنوان	هم	وطن،	نگرش	مثبت	به	دیگران	متعلق	به	ملت،	
جامعه،	 آیندۀ	 و	 سرنوشت	 دربارۀ	 اعتقادات	 ملی،	 اجتماع	 ریشه	ها	ی	 درباِب	 باورهایی	
برای	 پرداختِن	هزینه	های	الزم	 به	 تمایل	 و	 و	عالقه	 این	جامعه	 در	 به	عضویت	 افتخار	
عضویت	خود	و	تداوم	حیات	این	اجتماع،	نگرش	نسبت	به	مبانی	همبستگی	و	همکاری	

اجتماعی	درزمرۀ	موارد	مهم	در	این	ُبعد	است.
ُبعد	تاریخی	هویت	ملی	عبارت	است	از	آگاهی	مشترک	افراد	یک	جامعه	از	گذشتۀ	
هم	تاریخ	پنداری	 و	 تاریخی	 هویت	 احساس	 و	 آن	 به	 دلبستگی	 احساس	 و	 تاریخی	
پیونددهندۀ			نسل	های	مختلف	به	یکدیگر	که	مانع	جدایی	یک	نسل	از	تاریخش	می	شود.	
اعضای	یک	ملت	درمورد	گذشتۀ	خود	باید	تفسیری	همانند	و	ارزش	گذاری	مشابه	و	تعلق	
	وقایع	مشترک	داشته	باشند؛	چه	بسا	

ً
مشترک	و	تعهد	مناسب	داشته	باشند،	نه	این	که	واقعا

افراد	جامعه	دارای	حوادث	و	وقایع	مشترک	در	گذشته	اند،	اما	به	علت	تفسیر	و	ارزش	گذاری	
کنونی	می	شود.	پس	 اجتماعی	 افتراق	 	سبب	

ْ
اشتراِک	حوادث آن	 متعارض،	 و	 متفاوت	

هویت	تاریخی	را	می	توان	آگاهی	و	دانش	درمورد	پیشینۀ	تاریخی	و	اعتقاد	و	احساس	
تعلق	خاطر	و	دلبستگی	بدان	دانست.	مهم	ترین	مؤلفه	وجود	احساسات	و	عواطف	مثبت	
و	منفی	به	حوادث،	وقایع	و	شخصیت	های	مثبت	و	منفی	است	که	نتیجۀ	آْن	برخورِد	مثبت	
و	افتخارآمیز	با	آن	یا	موفق	دانستِن	فعالیت	ها	و	اقدامات	شخصیت	های	مؤثر	و	مثبت	در	

تاریخ	کشور	و	احساس	غرور	یا	ناراحتی	و	سرافکندگی	و	تحقیرشدگی	است.
تعریف	هویت	ملی	در	ُبعد	جغرافیایی	عبارت	از	نگرش	مثبت	به	آب	وخاک	است،	به	
این	جهت	که	ما	ساکن	یک	کشور	و	یک	سرزمین	معّین	هستیم	و	از	جایگاه	مشخصی	در	
نظام	هستی	برخورداریم.	عنصر	سرزمین	که	با	اقتصاد	و	سیاست	پیوند	نزدیک	دارد،	برای	
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شخص،	واحد	بقا	را	معلوم	می	سازد،	به	این	معنا	که	تنها	باوجوِد	آن	سرزمیِن	مشخص،	
رسیدن	به	اهداف	و	رفع	نیازهایش	متصور	خواهد	بود.	دلبستگی	و	تعلق	خاطر	به	سرزمین	
آن	 از	 که	 دارد	 متعدد	 شاخص	های	 می	شود،	 مشخص	 معّین	 مرزهای	 با	 که	 مادری،	
جمله	اند:	آمادگی	برای	دفاع	از	سرزمین	در	زمان	بروز	خطر،	مرجح	دانستِن	زندگی	در	
کشور	خود	بر	سایر	نقاط	جهان	یا	تمایل	نداشتن	به	مهاجرت	و	پذیرفتِن	سرزمین	مشخص	
به	عنوان	کشور،	عالقه	مندی	به	یکپارچگی	سرزمین	در	آینده،	رویکرد	و	نگرش	مثبت	به	

سرزمین	خود،	داشتِن	احساِس	آرامش	و	آسایش	درصورت	زندگی	در	آن.
تاریخی	 در	گذشتۀ	 که	 روانی	مشترکی	است	 و	 فرهنْگ	مجموعۀ	ذهنی	 از	 مقصود	
شکل	گرفته	است	و	درطِی	فرایند	جامعه	پذیری،	به			نسل	های	بعدی	منتقل	شده	است	و	
		نسل	های	نوین	آن	را	به	عنوان	میراث	گذشته	به	ارث	برده	اند.	این	مجموعه	شامل	ارزش	ها،	
هنجارها،	نمادها،	اعتقادات	و	احساسات،	و	رویکردهایی	است	که	در	زمینۀ	خانواده،	
اقتصاد،	سیاست،	مذهب،	جامعه	پذیری،	و	تفریحات	در	بین	مردم	یک	جامعه		به	صورت	
وجدان	جمعی	درآمده	است.	فرهنگ	عالوه	بر	بخش	ذهنی،	دارای	بخش	عینی	نیز	هست	
که	برخی	از	آن	با		عنوان	تمدن	یاد	می	کنند	و		به	صورت	میراث	فرهنگی،	دراختیار	یک	
جامعه	است.	میراث	فرهنگی	کلیۀ	ابعاد	فرهنگی	هر	نظام	اجتماعی	را	دربر	می	گیرد	که	
گاه،	ما	را	تحت	تأثیر	قرار	می	دهد	و	نشانه	های	تاریخی	یک	 گاه	یا	ناخودآ به	نحوی	خودآ
فرهنگ	و	یک	ملت	به	شمار	می	رود.	ارزش	گذاری	جامعه	درمورد	این	میراث	فرهنگی	و	
قضاوت	آن	ها	دربارۀ	ضرورت	حفظ	و	نگهداری	و	کاربرد	آن	در	جامعه	نیز	جزو	هویت	

ملی	محسوب	می	شود.
هویت	ملی	در	ُبعد	سیاسی	بدین	معنی	است	که	افرادی	که	از	لحاظ	فیزیکی	و	قانونی	
عضو	یک	نظام	یا	ساختار	سیاسی	اند	و	داخل	مرزهای	ملی	یک	کشور	زندگی	می	کنند	و	
موضوع	یا	مخاطب	قوانین	آن	کشورند	باید	از	لحاظ	روانی	نیز	خود	را	اعضای	سیستم	
بدانند.	بنابراین،	عشق	و	عالقۀ	قلبی	به	یک	سیستم	سیاسی	و	مبانی	ارزشی	و	مشروعیت	

آْن	عامل	عمده	ای	در	تقویت	همبستگی	و	پیوند	ملی	خواهد	بود.

3-3-3-۱.	هویت	های	قومی	در	ایران

به	نظر	بسیاری	از	پژوهشگران،	اقوام	آریایی	نخست	در	جنوب	روسیه	زندگی	می	کرده	اند	
و	به	دنبال	پیامدهای	گوناگون	و	ناخوشایندی	چون	خشم	طبیعت،	نداشتِن	مسکِن	کافی،	
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و	 کرده	 ترک	 را	 زندگی	خود	 نخستین	 به	آرامی	جایگاه	 زمین،	 و	 آب	وهوا	 نبودِن	 مناسب	
برای	بهره	گیری	از	دشت	های	آباد	و	مناسب	برای	کشت	وکار	و	زندگی،	در	آسیای	مرکزی	
نام	 هندوایرانی	 ساکن	شدند	 هندوستان	 و	 ایران	 در	 که	 آنان	 از	 گروهی	 پراکنده	شدند.	
	سکنی	شان	اشاره	

ّ
گرفتند،	ولی	اغلب	مورخین	به	مهاجرت	این	قوم	به	نقاط	جنوبی	محل

	مهاجرت	می	باشد.	
ّ
دارند	که	مکان	امروزی	که	سرزمین	ایران	نام	دارد	بخشی	از	آن	محل

بر	این	اساس،	قوم	ایرانی	شاخه	ای	از	اقوام	هند	و	ایرانی	)آریایی(	به	شمار	می	آیند.	این	
قوم	در	اواخر	نیمۀ	دوم	هزارۀ	دوم	پیش	از	میالد	و	اوایل	هزارۀ	نخست	پیش	از	میالد،	از	
سرزمین	های	 به	 به	تدریج،	 میانه،	 آسیای	 بخش	 شمالی	ترین	 در	 خود	 اصلی	 سرزمین	
گرم	تر	مهاجرت	کرده	و	از	شمال	شرق	و	غرب	دریای	خزر،	وارد	فالت	ایران	شدند.	این	
مهاجرت	داوطلبانه	نبوده	و	مانند	دیگر	موج	های	مهاجرت	اقوام	آسیای	میانه،	براثِر	فشار	
اقوام	دیگر	از	مناطق	شمالی	تر	و	سردتر	به	نواحی	جنوبی	تر	و	گرم	تر	تحقق	یافته	است	
)صنیع	اجالل،۱384،	ص	55(.	امروزه	در	ایران،	اقوام	مختلف	لر،	بلوچ،	ترکمن،	ترک،	
	بیشتر	این	اقوام	در	مناطق	

ً
عرب،	کرد،	و	فارس	ساکن	اند	و	می	توان	اذعان	نمود	که	تقریبا

مرزی	مسکون	اند	و	پیوندهایی	فرهنگی	و	مذهبی	با	اقوام	کشورهای	همسایه	دارند.	برای	
مثال،	بلوچ	ها	در	منطقۀ	جنوب	شرقی	در	مرز	پاکستان،	ترکمن	ها	در	منطقۀ	شمال	شرقی	در	
همسایگی	ترکمنستان،	آذری	ها	در	شمال	و	شمال	غربی	و	هم	مرز	با	جمهوری	آذربایجان	
و	ترکیه،	عرب	ها	در	غرب	و	جنوب	غربی،	و	باالخره	کردها	در	غرب	و	شمال	غربی	کشور	
در	مجاورت	محراق	و	ترکیه	سکنی	گزیده	اند	و	مرزهای	سیاسی	از	درون	سکونتگاه	این	
اقوام	گذشته	است	)جالیی	پور،	۱372(.	از	این	حیث،	باید	گفت	ایران	از	لحاظ	ساختار	
اجتماعی	کشوری	ناهمگن	است	که	هویت	های	مختلف	قومی،	نژادی،	زبانی،	و	مذهبی	
در	آن	زندگی	می	کنند	و	نظیر	برخی	از	همین	گروه	های	قومی	در	کشورهای	هم	جوار	نیز	
سکونت	دارند.	از	منظر	مطالعات	اجتماعی،	برخی	از	نیروهای	گریز	از	مرکز	در	ایران،	
به	ویژه	حواشی	مرزها،	وجود	دارند	که	می	توانند	در	برخی	از	مواقع	به	عنوان	کانون	های	
بحران	مطرح	گردند.	از	دیگر	سو،	گروه	های	قومی	مناظر	در	کشورهای	هم	جوار،	ازجمله	
پاکستان،	 در	 بلوچ	ها	 و	 آذربایجان،	 در	جمهوری	 آذری	ها	 عراق،	 در	 کردها	 و	 عرب	ها	
می	توانند	به	عنوان	کانون	های	ایجاد	تنش	و	بحران	مطرح	باشند	)فولر،	۱372(.	تجانس	
این	گروه	های	قومی	با	هم	کیشان	خود	در	آن	سوی	مرزها،	در	ابعاد	مختلف	فرهنگی،	
زبانی،	مذهبی،	و	دیگر	ابعاد،	بیشتر	از	دیگر	گروه	های	قومی	داخل	کشور	است	و	همین	
تجانس	ها	در	گذشته	و	نیز	شرایط	فعلی	موجب	گردیده	است	تا	برای	ایجاد	روابط	فامیلی	
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به	آن	سوی	مرزها	گرایش	داشته	باشند.	درنتیجه،	و	به	خصوص	در	بین	مردمان	شهرهای	
مرزی	دو	طرف،	روابط	خویشاوندی	وسیعی	ایجاد	شده	است.

وجود	همین	تجانس	فرهنگی	باعث	شده	است	تا	در	مواردی	که	گروه	های	مخالف	
قومی	تصمیم	می	گیرند	که	درجهِت	مطالبات	خود،	منِش	نظامی	درپیش	بگیرند	و	مبارزۀ	
مسلحانه	را	در	برنامۀ	خود	قرار		دهند،	جهت	اسکان،	به	هم	قومی	های	خود	در	آن	سوی	
مرزها	نگاهی	داشته	باشند.	این	موضوع	از	همان	سال	های	اول	انقالب	اسالمی،	در	غرب	
کشور	موردتوجه	احزاب	کرد	بوده	است	و	اینان	همواره	در	این	مسیر	در	رفت	وآمد	بوده	اند.	
در	سال	های	اخیر	نیز	که	گروه	های	عربی،	در	مواردی،	مبارزۀ	مسلحانه	را	درپیش	گرفته	اند،	
از	وجود	همین	همسانی	قومی	به	عالوۀ	بی	ثباتی	سیاسی	کشور	عراق	بهره	برده	اند	و	در	این	
زمینه،	اقداماتی	در	خاک	ایران	انجام		داده	اند.	جدا	از	غرب	کشور،	در	شرق	و	جنوب	شرق	
کشور	نیز	گروه	های	مسلح	بلوچ	عمده	برنامه	های	نظامی	خود	را	در	خاک	پاکستان	و	در	

میان	گروه	های	هم	قوم	خود	طرح	ریزی	کرده	اند.

 4-3-3-۱.	هویت	های	قومی	و	دینی	در	قانون	اساسی	جمهوری	اسالمی	ایران

مطابق	قانون	اساسی،	اقلیت	های	قومی	به	سه	گروه	تقسیم	می	شوند:	الف(	هویت	قومی	
گروه	 دین،	 و	 از	مذهب	 متمایزکننده،	جدای	 و	خصوصیات	 قومیت	 به	لحاظ	 	

ً
که	صرفا

مانند	 قومی	ـ	مذهبی،	 اقلیت	 آذری	ها؛	ب(	هویت	 مانند	 را	تشکیل	می	دهند،	 خاصی	
بلوچ	ها	و	کردها؛	ج(	هویت	اقلیت	های	دینی	مانند	ارامنه	و	...	.

دربارۀ	هویت	قومی	و	برابری	اقوام	در	قانون،	اصل	نوزدهم	قانون	اساسی	به	صراحت	
بیان	می	کند:	»مردم	ایران	از	هر	قوم	و	قبیله	که	باشند	از	حقوق	مساوی	برخوردارند	و	رنگ،	
نژاد،	زبان،	و	مانند	این	ها	سبب	امتیاز	نخواهد	بود.«	بنابراین،	براساس	این	اصل،	نباید	
هیچ	تمایزی	میان	فارس،	ترک،	کرد،	لر،	بلوچ،	عرب،	ترکمن،	و	دیگر	اقوام	در	هیچ	امری	
وجود	داشته	باشد	و	گروه	های	مختلف	قومی	و	زبانی	باید	در	این	زمینه	از	حقی	برابر	و	

همسان	برخوردار	باشند.
قانون	اساسی،	اسالم	و	مذهب	شیعۀ	 نیز	اصل	دوازدهم	 ُبعد	مذهبی	 همچنین	در	
اثنی	عشری	را	به	عنوان	دین	و	مذهب	رسمی	کشور	انتخاب	کرده	است:	»دین	رسمی	ایران	
اسالم	و	مذهب	جعفری	اثنی	عشری	است	و	این	اصل	الی	االبد	غیرقابل	تغییر	است.«	اما	
در	قانون	اساسی،	تمهیداتی	برای	مذاهب	و	ادیان	دیگر	که	در	نظام	جمهوری	اسالمی	
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زندگی	می	کنند،	اندیشیده	شده	است.	در	همین	اصل،		دربارۀ	مذاهب	دیگر	آمده	است:	
»مذاهب		دیگر	اسالمی		اعم		از	حنفی	،	شافعی	،	مالکی	،	حنبلی،		و	زیدی		دارای		احترام		
کامل		می		باشند	و	پیروان		این		مذاهب		در	انجام		مراسم		مذهبی	،	طبق		فقه		خودشان،		آزادند؛	
تعلیم		وتربیت		دینی		و	احوال		شخصیه		)ازدواج	،	طالق	،	ارث	،	و	وصیت	(	و	دعاوی		مربوط	
به	آن	در	دادگاه		ها	رسمیت		دارند	و	در	هر	منطقه	ای		که		پیروان		هریک		از	این		مذاهب		اکثریت		
داشته		باشند،	مقررات		محلی		در	حدود	اختیارات		شوراها	بر	طبق		آن		مذهب		خواهد	بود،	
با	حفظ	حقوق		پیروان		سایر	مذاهب.	«	درنتیجه،	براساس	این	اصل	نیز	می	توان	گفت	که	
جدا	از	پذیرش	هویت	مذهبی	اقلیت	های	دینی	اسالم	در	کشور،	حقوق	مختلف	آن	ها	نیز	

مورد	توجه	قرار	گرفته	است.
اصل	سیزدهم	قانون	اساس	نیز	به	همان	شیوه،	جدا	از	پذیرش	هویت	دینی	اقلیت	های	
دینی	زردشتی،	کلیمی،	و	مسیحی،	برابری	حقوقی	آن	ها	را	مورد	توجه	قرار	داده	است.	
اما	جدا	از	پیروان	این	سه	دین	توحیدی،	براساس	اصل	چهاردهم	قانون	اساسی،	»دولت	
جمهوری	اسالمی	ایران	و	مسلمانان	موظفند	نسبت	به	افراد	غیرمسلمان	با	اخالق	حسنه	
و	قسط	و	عدل	اسالمی	عمل	نمایند	و	حقوق	انسانی	آنان	را	رعایت	نمایند.	این	اصل	در	
حّق	کسانی	اعتبار	دارد	که	برضد	اسالم	و	جمهوری	اسالمی	ایران	توطئه	و	اقدام	نکنند.«	
نکتۀ	قابل	تأمل	در	اصل	چهاردهم	آن	است	که	هرچند	پیروان	سایر	ادیان،	ازقبیل	بودایی،	
هندو،	یارسان،	نمی	توانند	مراسم	دینی	خود	را	به	طور	رسمی	و	به	هر	نحوی	اجرا	کنند	
	معبدی	احداث	کنند	یا	آن	که	مطابق	شریعت	خویش	پیمان	ازدواج	منعقد	سازند	ـ	

ً
ـ	مثال

اما	حّق	زندگی	در	کشور	را	دارند	و	تا	زمانی	که	برضد	اسالم	توطئه	نکنند،	کسی	نباید	
مزاحم	آنان	شود.

	هویِت	قومی	
ِ
باالخره	اصل	پانزدهم	قانون	اساسی۱	نیز	ضمن	به	رسمیت	شناختِن	تنوع

از	زبان	های	محلی	و	قومی	در	مطبوعات،	 استفاده	 امکان	 بر	 آن	ها	در	کشور،	 زبانِی	 و	
رسانه	های	گروهی	و	تدریس	ادبیات	قومی	در	مدارس	درکناِر	زبان	فارسی	تأکید	و	تصریح	
کرده	است.	این	اصل	بعداز	اعالم	و	تعیین	زبان	رسمی	و	ذکر	این	مطلب	که	»اسناد	و	
مکاتبات	رسمی	و	اداری	و	متون	رسمی	و	کتب	درسی	باید	با	خط	و	زبان	فارسی	باشد«،	
آزادی	های	متنوعی	را	برای	استفاده	از	زبان	های	محلی	و	قومی	ذکر	می	کند	که	عبارت	اند	

	رسمی	و	مشترک	مردم	ایران	فارسی	است.	اسناد	و	مکاتبات	و	متون	رسمی	و	کتاب	های	درسی	باید	
ّ
۱.	»زبان	و	خط

با	این	زبان	و	خط	باشد،	ولی	استفاده	از	زبان	های	مادری	در	مطبوعات	و	رسانه	های	گروهی	و	تدریس	ادبیات	آن	ها	در	
مدارس	درکناِر	زبان	فارسی	آزاد	است.«
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و	 این	زبان	ها	در	مطبوعات	و	رسانه	های	گروهی	و	تدریس	زبان	 به	کارگیری	 آزادی	 از:	
	امکان	حفظ	هویت	و	تداوم	

ْ
ادبیات	قومی	در	مدارس	درکناِر	زبان	فارسی.	این	حقوق

فرهنگی	برای	گروه	های	قومی	را	فراهم	می	آورد.	
	ازسوی	دیگر،	در	قانون	اساسی	به	عنوان	مبنای	نظم	اجتماعی	و	بنیان	رفتار	هویت	های	
اجتماعی	و	قومی،	عالوه	بر	اصول	آمده	در	اصول	هفتم،	شصت	وچهارم	تا	یک	صدوششم	

	به	صورت	مستقیم	یا	غیرمستقیم	به	حقوق	اقوام	و	اقلیت	ها	اشاره	دارد.
آزادی	های	اجتماعی	و	 اعتقادات	و	 از	حیث	 به	ویژه	 آزادی	های	مدنی،	 درخصوِص	
سیاسی،	در	قانون	اساسی،	درمورد	اقلیت	های	دینی	سخن	به	میان	آمده	است.	ولی	درمورد	
اقوام،	همان	احکام	مربوط	به	اکثریت	جاری	است	و	درمورد	برخورداری	از	نماینده	یا	
نمایندگان	خاص	اهل	سنت	یا	نمایندگان	خاص	اقوام،	کرسی	خاصی	همانند	اقلیت	های	
به	حقوق	خاّص	قومی	 بارزترین	موردی	که	در	آن	 آنان	منظور	نشده	است.	 برای	 دینی	
پرداخته	می	شود،	مسئلۀ	آزادی	فرهنگ	و	زبان	قومی	است	که	در	این	خصوص	می	توان	
به	اصول	پانزدهم،	نوزدهم،بیستم،	بیست	وچهارم،	و	بیست	وششم	اشاره	کرد.	در	اصول	
آزادی	 و	 جمعیت	ها«	 و	 »احزاب	 تشکیل	 آزادی	 به	 نیز	 بیست	وششم	 و	 بیست	وچهارم	
نشریات	و	مطبوعات	اشاره	شده	است،	امری	که	آزادی	اجتماعی	را	نیز	به	گروه	های	قومی	
می	دهد.	اما	این	که	آیا	احزاب	می	توانند	پایه	و	مبنای	قومی	داشته	باشند،	در	قانون	مسکوت	
مانده	است.	اما	از	نص	قانون	آشکار	می	شود	که	منعی	وجود	ندارد	و	علی	القاعده	تفسیر	
آن	برعهدۀ	نهادهای	مسئول	است.	لفظ	»جمعیت«	نیز	با	آن	که	اندکی	مبهم	می	نماید،	
اما	به	هرحال،	می	تواند	به	طیف	وسیعی	از	تشکل	ها	اشاره	داشته	باشد	که	در	آن	صورت،	
انجمن	های	فرهنگی،	اجتماعی	و	خیریه	ها	و	اقلیت	های	قومی	را	نیز	می	تواند	شامل	شود.
عام	 قانون	 وضع	 به	اقتضای	 اساسی،	 قانون	 در	 مندرج	 اصول	 است	 م	

ّ
مسل آنچه	

	در	مقام	اجرا	و	تهیۀ	آیین	نامه،	نکات	باریک	ـ	تر	و	
ً
و	اساسی،	مجمل	و	کلی	اند	و	تبعا

نیز	گشوده	خواهد	شد.		ازسوی	دیگر،	تحرکات	قومی	و	بحران	هایی	که	 غامض	ـ	تری	
در	اوایل	انقالب	اسالمی	در	قلمرو	و	مناطق	قومی	کشور	ناشی	از	شکاف	های	مذهبی،	
زبانی،	و	قومی	به	وقوع	پیوست	موجب	شده	است	تا	در	روند	تدوین	سیاست	های	قومی	
در	 ارضی	 تمامیت	 و	 ملی	 انسجام	 و	 و	حفظ	وحدت	 ایجاد	شود	 تغییرات	محسوسی	
اولویت	قرار	گیرد.	ازاین	رو،	در	فرایند	تدوین	قوانین	و	مصوبات	و	دستورالعمل	ها،	حفظ	
و	 و	عناصر	وحدت	آفرین،	 و	عوامل	 ملی	گرایی	 به	 توجه	 اجتماعی،	 و	همبستگی	 وفاق	
وجوه	اشتراکات	قومی	و	ملی	در	کانون	توجه	و	اذعان	قانون	گذار	قرار	گرفت	و	به	گفتمان	
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مسلط	در	تدوین	قوانین	تبدیل	شد	که	در	این	باره	می	توان	به	اصول	اول،	سوم،	پنجم،	
بیستم،	 نوزدهم،	 پانزدهم،	شانزدهم،	 یازدهم،	دوازدهم،	سیزدهم،	 نهم،	 ششم،	هفتم،	
بیست	ودوم،	بیست	وسوم،	بیست	وچهارم،	بیست	وششم،	سی	وهفتم،	و	سی	وهشتم	قانون	

اساسی	اشاره	کرد.

4-3-۱.	هویت	و	قومیت	مناطق	مختلف	ایران

در	اغلب	نقاط	مختلف	جهان	همواره	نظام	های	سیاسی	درپِی	آن	هستند	تا	صورت	هویتی	
مردمان	خود	را	در	قالبی	واحد	و	رسمی	نشان	بدهند.	این	امر	ازطریِق	نمادهای	رسمی	
واحدی	همچون	زبان،	مذهب،	پوشش،	و	...	تقویت	می	شود.	بر	همین	اساس،	شاید	
ایران	دارد	براساس	نمودهای	واحدی	همچون	 تصویری	که	یک	فرد	اروپایی	از	کشور	
زبان	فارسی،	مذهب	تشیع،	قوم	واحد،	و	...	باشد،	اما	واقعیت	این	است	که	کشور	ایران	
نیز	پوشش	های	مختلف	می	باشد.	 با	زبان	ها	و	مذاهب	و	 دارای	گونه	های	قومی	متنوع	
این	اقوام	با	هویت	های	قومی	متنوع	همواره		درکناِر	هم	زیست	کرده	اند.	گروه	های	قومی	
ایرانی،	باوجوِد	دارا	بودِن	برخی	اختالفاِت	زبانی	و	فرهنگی،	در	جامعۀ	ایران	یکپارچه	
هستند	و	برخالف	بسیاری	از	گروه	های	قومی	در	غرب	یا	کشورهای	چندقومیتی	در	سراسر	
	همۀ	گروه	های	قومِی	ایرانی	بومی	ایران	می	باشند	و		درکناِر	برخورداری	از	

ً
جهان،	تقریبا

ایرانی	را	هم	پذیرفته	و	 یا	پیشینۀ	منطقه	ای،	فرهنگ	و	زبان	 هویت	های	مذهبی،	زبانی	
بااین	حال،	 قبول	کرده	اند	)قاسمی	و	همکاران،	۱390،	ص	64(.	 به	عنوان	هویت	خود	
برخی	از	اقوام	ایرانی	در	مناطق	مرزی	ساکن	اند	و	پیوندهایی	فرهنگی	و	مذهبی	با	اقوام	
کشورهای	همسایه	دارند؛	بلوچ	ها	در	منطقۀ	جنوب	شرقی	در	مرز	پاکستان،	ترکمن	ها	در	
منطقۀ	شمال	شرقی	در	همسایگی	ترکمنستان،	آذری	ها	در	شمال	و	شمال	غربی	و	هم	مرز	
ترکیه،	عرب	ها	در	غرب	و	جنوب	غربی	و	کردها	در	غرب	و	 و	 آذربایجان	 با	جمهوری	
شمال	غربی	کشور	در	مجاورت	عراق	و	ترکیه	سکنی	گزیده	اند	و	مرزهای	سیاسی	آن	ها	را	

از	هم	جدا	کرده	است.
تاریخ		درکناِر	هم	زندگی	مسالمت	آمیز	و	بی	تنشی	را	 ایران	درطوِل	 اقوام	پراکنده	در	
داشته	اند.	اما	پس	از	ظهور	دولت	ـ	ملت	و	گسترش	جنبش	های		هویت	خواهانه	در	جهان	
از	یک	طرف،	و	به	حاشیه	راندن	و	ایجاد	تبعیض	های	قومی	ازجانب	اقوام	مسلط	ازطرف	
دیگر،	تنش	هایی	به	وجود	آمد	که	این	تنش	ها	در	شکل	های	مختلف	نمود	پیدا	کرد	که	گاه	
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مسئلۀ	واگرایی	از	مرکز	و	گرایش	به	اقوام	مشابۀ	خود	در	خارج	از	مرزهای	ایران	را	به	وجود	
می	آورد،	به	گونه	ای	که	می	توان	اذعان	داشت	که	وضعیت	هویت	اقوام	ایران	شبیه	وضعیت	
ردی	در	ترکیه	است.	آن	گونه	که	عباس	ولی	و	دیگران	)۱398(	توصیف	می	کنند،	

ُ
هویت	ک

ردی	در	تفاوت	هایی	متجلی	می	شود	که	هویت	حاکم	را	تعریف	می	کند.	این	
ُ
هویت	ک

هویت	با	داللت	نکردن	داللت	می	کند	و	با	غیبت	حضور	دارد	و	آن	را	نوعی	سوژه	مندی	
بدوِن	داشتِن	شرایِط	امکاِن	بازنمایی	/	داللت۱	در	تاریخ	و	سیاست	می	داند.

	با	توجه		به	این	که	در	پژوهش	حاضر،	پنج	قوم	)فارس،	ترک،	کرد،	عرب،	و	بلوچ(	
بررسی	می	شوند،	به	بررسی	هویت	قومی	این	افراد	در	سطح	محلی	پرداخته	می	شود.	
مرز	 از	 )فارغ	 موردنظر	 اقوام	 که	 است	 محدودۀ	جغرافیایی	 آن	 محلْی	 از	سطح	 منظور	
سیاسی	کشورها(	در	آن	زیست	می	کنند.	برای	مثال،	درمورد	مردم	بلوچ،	سطح	محلی	
شامل	مناطقی	از	ایران	و	پاکستان	و	افغانستان	است	که	این	قوم	در	آن	سکونت	دارند.	در	
مطالعۀ	هویت	قومی	در	سطح	محلی،	به	عوامل	و	زمینه	های	تقویت	یا	تضعیت	هویت	
قومی	در	سطح	محلی	پرداخته	می	شود،	این	که	ارتباط	و	تعامل	افراد	یک	قوم	در	خارج	از	
چارچوب	ملی	و	مرزهای	جغرافیای	سیاسی	با	یکدیگر	چه	اندازه	احساس	هویت	قومی	
را	تقویت	یا	تضعیف	می	کند.	حال،	این	ارتباط	ممکن	است	در	قالب	ارتباطات	مجازی	و	

رسانه	ای	باشد	یا	ارتباط	مستقیم	و	بی	واسطه.	

۱-4-3-۱.	بلوچ	ها

بلوچ	ها	یکی	از	اقوام	ایرانی	ساکن	جنوب	شرقی	ایران	کنونی	و	دارای	ریشۀ	آریایی	هستند.	
اکثریت	قریب	به	اتفاق	بلوچ	ها،	تا	اواخر	سدۀ	نوزدهم،	در	داخل	مرزهای	سرزمین	ایران	
می	زیستند،	ولی	با	تشدید	رقابت	بین	انگلستان	و	روسیه	بر	سر	افزایش	دامنۀ	قدرت	و	نفوذ	
	
ّ
خود	در	منطقۀ	خاورمیانه	و	ایجاد	اختالفات	و	برخوردهای	قومی	و	تغییر	مرزها،	محل
سکونتشان	بین	کشورهای	ایران،	هند	)بعدها	پاکستان	و	افغانستان(	تقسیم	شد.	امروزه	
بیش	از	۱٫3	میلیون	نفر	از	بلوچ	های	ایرانی	در	استان	سیستان	و	بلوچستان	و	بقیه	در	سایر	

استان	های	ایران	به	سر	می	برند	)عبداللهی	و	حسین	بر،	۱38۱،	ص	۱04(.
روابط	بلوچ	ها	با	دولت	هایی	که	از	زمان	شکل	گیری	دولت	مدرن	در	ایران	روی	کار	
	آمیخته	با	تنش	و	بدبینی	بوده	است.	

ً
آمده	اند،	به	دلیل	سیاست	های	قومی	نامناسبشان،	گاها

1. Representation / signification.
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درواقع،	این	سیاست	ها	باعث	به	حاشیه	رانده	شدِن	این	گروِه	قومی	شده	است.	یکی	از	
عواملی	که	پتانسیل	تنش	زایی	در	منطقۀ	بلوچستان	ایران	را	دارد	شباهت	فرهنگی	زیاد	مردم	
این	منطقه	با	ساکنین	آن	سوی	مرز	در	همسایگی	ایران	است.	نزدیکی	فرهنگی،	عالوه	بر	
نزدیکی	زبانی،	باعث	می	شود	رغبتی	برای	استفاده	از	شبکه	های	تلویزیونی	داخل	کشور	
که	فرهنگ	و	زبانی	متفاوت	با	آن	ها	دارد	ایجاد	نشود.	درنتیجه،	هویت	قومی	پررنگ	تر	از	
هویت	ملی	عمل	می	کند	و	بلوچ	ها	خود	را	با	مردم	آن	سوی	مرز	بیشتر	از	هم	وطناِن	خود	
پتانسیل	حرکات	خودمختاری	طلبی	را	ذخیره	دارد	 مشابه	می	پندارند	که	این،	در	خود،	

)مظفری،	۱39۱،	ص	249(.
افغانستان	 و	 پاکستان	 بلوچ	های	 با	 ایران	 بلوچ	های	 مشترک	 قومی	 هویت	 احساس	
تحت	تأثیر	مصرف	رسانه	ای	است.	مصرف	متونی	که	در	پاکستان	تولید	می	شوند	یکی	از	
شکال	مصرف	رسانه	ای	بلوچ	های	ایران	است.	در	فضای	تولید	متون	قومی،	که	بلوچ	های	

َ
ا

پاکستان	آن	را	خلق	نموده	اند،	بلوچ	های	ایران	و	بلوچ	های	مقیم	اروپا	نیز	حضور	خود	
به	 انبوه	 توزیع	 تولید	و	 برای	 آن	ها	متونی	را	ضبط	می	کنند	و	 از	 را	اعالم	کرده	اند.برخی	
شرکت	های	پاکستانی	می	فرستند	تا	به	همراه	کلیپ	های	بلوچ	های	پاکستان	تولید	و	توزیع	

شوند.	البته	سهم	آن	ها	به	مراتب	کمتر	از	متون	بلوچ	های	پاکستان	است.
هویِت	 مؤلفه	های	 شدِن	 برجسته	 راستای	 در	 ایران	 بلوچ	های	 رسانه	ای	 مصرف	
محلی	)زبان	قومی،	فرهنگ	و	مناسک	قومی،	سرزمین	مشخص	قومی،	محرومیت	ها	
ارزش	های	 فروپاشی	 و	 )تضعیف	 جهانی	 هویت	 و	 قومی(	 مشترک	 یوتوپیاهای	 و	
ایرانی	ـ	اسالمی،	شیوع	امر	اروتیک،	رواج	ارزش	های	مصرف	گرایانه(	است	که	منجر	به	
تضعیف	مؤلفه	های	هویت	ملی	ایرانی	همچون	زبان	فارسی،	احساس	تعلق	سرزمینی،	
احساس	تعلق	به	ارزش	های	ایرانی،	و	احساس	تعلق	به	ارزش	های	اسالمی	می	شود.	به	
عبارتی	دیگر،	مصرف	رسانه	ای	بلوچ	ها	نوعی	دسترسی	به	گفتمان	های	غیرملی	)محلی	و	
جهانی(	و	هم	ذات	پنداری	هویتی	با	آن	هاست	که	یکی	از	پیامدهای	آن	چیزی	جز	بحران	

هویت	ملی	نخواهد	بود	)معیدفر	و	همکاران،	۱386،	ص	205(.
حاکمان	و	صاحبان	قدرت	در	پاکستان	بیشتر	پنجابی	ها	هستند	و	بلوچ	های	پاکستان	
ازجانب	حکومت	مرکزی	مورد	توجه	واقع	نمی	شوند	و	تبعیض	و	ناعدالتی	موجب	واگرایی	
آن	ها	از	حکومت	شده	است.	این	امر	زمینه	ساز	کاهش	روحیۀ	همبستگی	ملی	شده	است،	
به	گونه	ای	که	بلوچ	ها		به	صورت	شهروند	درجه	دو	نگریسته	می	شوند.	بی	سوادی،	فقر،	و	
ناتوانی	حکومت	پاکستان	در	رسیدگی	به	مناطق	بلوچ	نشین	باعث	شده	است	تا	این	ایالْت	
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عقب	مانده	ترین	ایالت	پاکستان	باشد	که	این	امْر	خشم	و	رنجش	بلوچ	ها	را	به	دنبال	داشته	
دارد،	چنان	که	عدم	 ایران	وجود	 بلوچ	های	 درمورد	 نیز	 تا	حدودی	 این	وضعیت	 است.	
بلوچ	های	دو	کشور	 تا	 این	استان	موجب	شده	است	 به	توسعۀ	 توجه	حکومت	مرکزی	
احساس	محرومیت	مشابهی	داشته	باشند	و	این	حّس	هم	ذات	پنداری	موجب	تضعیف	
هویت	ملی	و	تقویت	هویت	قومی	بلوچ	ها	در	هردو	کشور	شود.	شایان	ذکر	است	بلوچ	ها	
	سّنی	مذهب	اند	و	این	موضوع	درکناِر	اشتراکات	فرهنگی	و	زبانی	نیز	ازجمله	عوامل	

ً
عموما

تضعیف	کنندۀ	هویت	ملی	و	تقویت	کنندۀ	هویت	قومی	و	همگرایی	با	بلوچ	های	پاکستان	
است.

مصاحبه	های	انجام	شدۀ	این	پژوهش	و	تحلیل	های	انجام	شده	بر	آن	ها	نشان	داد	که	
این	 برخی	مصاحبه	شوندگان	 است.	 پایین	 بلوچ	ها	 بین	 در	 مرز	 بیرون	 به	 گرایش	 میزان	

گرایشات	را	مرتبط	با	گروه	های	تندرو	و	نه	مرتبط	با	مردم	بلوچ	می	دانستند.	

2-4-3-۱.	ترک	ها	)آذری	ها(	

هم	جواری	 در	 پژوهش	 این	 در	 موردبررسی	 پنجگانۀ	 اقوام	 از	 یکی	 به	عنوان	 آذری	ها	
با	جمهوری	آذربایجان	و	داشتِن	ریشۀ	زبانِی	مشترک	با	ترکیه	وضعیت	خاصی	دارند	و	
مسائل	و	تنش	های	سیاسی،	احساسات		هویت	خواهانۀ	قومی	آذری	های	ایران	را	به	شدت	
تحت	تأثیر	قرار	داده	است.	ادعای	پیوند	قلمروی	دو	سوی	رود	ارس	ادعای	رؤیایی	برای	
دورۀ	 از	 آذربایجان	 دو	 وحدت	 ادبیات	 است.	 بوده	 پان	ترکیستی	 اندیشۀ	 تبلیغ	کنندگاِن	
شوروی	متداول	شده	است.	به	عنوان	نمونه،	می	توان	از	حیدر	علی	اف	مرد	شماره	یک	نام	
برد.	وی	در	سال	۱98۱	دربرابِر	گروهی	از	دیپلمات	های	خارجی	ضمن	اظهار	دلسوزی	
برای	آذربایجان	ایران،	از	آرزومندی	مردم	آذربایجان	شوروی	برای	وحدت	دو	آذربایجان	

سخن	می	راند	)آذری،	۱36۱،	ص	5	و	6(.	
اتحاد	شوروی	 دفتر	سیاسی	حزب	کمونیست	 برژنف۱،	عضو	 آذربایجان	در	عصر	
جمهوری	تازه	تأسیس	آذربایجان،	در	مسیر	دولت	ـ	ملت	سازی	خود	ناچار	به	استفاده	از	
نمادها،	شاخص	ها،	و	مصادیق	قومیتی	بود	تا	نشان	دهد	که	ملت	و	دولت	جدیدی	نیست،	
بازتعریف	 بدون	 این	مسئله	 که	 بود	 بدیهی	 دارد.	 پایایی	 و	 اعتبار	 تاریخ	 به	قدمت	 بلکه	
درحقیقت،	 نبود.	 امکان	پذیر	 ایران	 با	 فرهنگی	 مشترک	 دارایی	های	 و	 میراث	 قوم	مدارانۀ	

1. Brezhnev
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گفتمان	های	هویت	ساز	و	هویت	یاب	بیشتر	با	هدف	ایجاد	احساس	ملت	باوری	در	یک	
قوم	به	بازسازی	و	حتی	دستکاری	گذشتۀ	آن	قوم	اقدام	می	کنند.	این	مهم	از	راِه	راهبرِد	
آنچه	احساس	 تا	 آن،	تالش	می	شود	 به	واسطۀ	 که	 یادآوری	ـ	فراموشی	صورت	می	گیرد	
آنچه	 و	 شود	 آورده	 به	یاد	 و	 شده	 برجسته	 می	کند	 تقویت	 را	 آن	 یا	 می	کند	 ایجاد	 تداوم	
فراموش	شود	 و	 تاریخی	ملت	حذف	شده	 از	حافظۀ	 را	تضعیف	می	کند	 این	احساس	

)گل	محمدی،	۱386،	ص	69(.
آذربایجان	 جمهوری	 دولت	ـ	ملت	سازی،	 روند	 راستای	 در	 که	 بود	 اساس	 این	 بر	
درس	 کتاب	های	 در	 بازنگری	 فرایند	 	،۱99۱ سال	 پایان	 در	 استقالل	 آغاز	 همان	 از	
خاقانی،	 گنجوی،	 نظامی	 همچون	 مشاهیری	 کتاب	ها،	 این	 در	 کرد.	 شروع	 را	 تاریخ	
خواجه	نصیرالدین	طوسی،	شهریار،	ستارخان،	و	شیخ	محمد	خیابانی	به	عنوان	میراث	
علمی	ـ	فرهنگی	جمهوری	آذربایجان	معرفی	شدند	)امیراحمدیان،	۱384،	ص	۱86(.
در	نگاه	ایرانیان،	جمهوری	آذربایجان	بخشی	جداشده	از	سرزمین	ایران	و	در	محدودۀ	
تمدنی	این	کشور	قرار	می	گیرد	که	با	سرزمین	مادری	پیوندهای	تاریخی،	فرهنگی،	و	دینی	
دارد	)جوادی	ارجمند	و	همکاران،	۱394،	ص	220(.	از	این	دیدگاه،	دارایی	های	تاریخی،	
فرهنگی،	و	دینی	موجود	در	جمهوری	آذربایجان	مواریث	مشترک	فرهنگی	دو	کشور	هستند.	
اما	جنبش	های		هویت	خواهانه	در	قالب	پان	ترکیسم	در	آذربایجان	وجود	دارد	که	به	دنبال	
گفتمان	 نوعی	 پان	ترکیسم	 است.	 ترکی	 هویت	 قالب	 در	 آذربایجانی	 هویت	 بازتعریف	
گفتمانی	 منظومۀ	 اگر	 است.	 مختص	به	خود	 ویژگی	های	 دارای	 که	 است	 هویت	خواهی	
را	متشکل	از	نشانه	های	گفتمانی	بدانیم،	هستۀ	مرکزی	این	گفتماْن	داِل	مرکزی	است	که	
نشانه	های	گفتمانی	اطراِف	این	داِل	مرکزی	ساماندهی	می	شوند.	در	گفتمان	پان	ترکیسم،	
نشانه	ها	و	مفهوم	های	اسالم	ستیزی،	تجزیه	طلبی،	ایران	ستیزی،	ضدیت	با	سایر	اقوام،	جعل	
تاریخ	و	سرزمین،	نمادسازی،	و	فمنیسم		درکناِر	مفهوم	مرکزی	»وحدت	نژاد	ترک«	معنا	
می	شوند	)ابراهیمی	و	همکاران،	۱393،	ص	8(.	بااین	حال،	چنین	جنبش	ها	و	مطالبات	
واگرایانه	بیشتر	در	میان	برخی	نخبگان	پان	ترکیست	تولید	و	تقویت	می	شود،	درحالی	که	در	
بین	مردم	عادی	و	بازاری،	چنین	حسی	کمتر	بروز	می	یابد	و	درمجموع،	هویت	ملی	ایرانی	

غلبۀ	بیشتری	بر	هویت	قوم	گرایانه	دارد.

3-4-3-۱.	فارس	ها	)فارس	زبان	ها(

فارس	ها	بزرگ	ترین	قومیت	در	داخل	ایران	اند	که	درحال	حاضر،	به	عنوان	قوم	مسلط	و	غالب	
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شناخته	می	شوند.	زبان	فارسی	زبان	مشترک	این	قوم	است	که	به	باور	برخی	کارشناسان،	
که	 عقیده	اند	 این	 بر	 برخی	 است.	 ایرانی	 اقوام	 سایر	 پیونددهندۀ	 و	 تقویت	کننده	 عامل	
هویت	ملی	در	سایۀ	وجود	زبان	فارسی	شکل	گرفته	است	و	این	زبان	مورد	توافق	و	قبول	
سایر	اقوام	ساکن	در	ایران	است،	اما	این	تمام	ماجرا	نیست.	وجود	فارس	زبانان	خارج	از	
مرزهای	ایران	)در	افغانستان	و	تاجیکستان(	و	احساس	هویت	مشترک	حول	زبان	فارسی	

مؤید	وجود	نوعی	هویت	منطقه	ای	بین	فارس	زبانان	است.	
زبان	 از	 طوالنی	 سال	های	 برای	 شوروی	 جماهیر	 اتحاد	 سیطرۀ	 تحت	 تاجیکستان	
فارسی	و	هم	زبانان	خود	فاصله	داشته	است.	اما	پس	از	فروپاشی	شوروی،	در	تاجیکستان،	
تاجیکستان	سال	ها	 و		دولتمردان	 روشنفکران	 که	 است	 هویتی	 عناصر	 از	 یکی	 »زبان«	
آن	تالش	کرده	اند.	روشنفکران	 تقویت	 و	 بازسازی	 ازطریِق	 بازیابی	هویتی	 راستای	 در	
تاجیک	)زیر	سایۀ	گام	به	گام(	پیش	از	استقالل	و	در	دورۀ	اصالحات،	یعنی	درپِی	اعالم	
گالسنوست۱	و	پروسترویکا2	به	دستور	گورباچوف،	رهبر	اتحاد	شوروی	سابق،	در	نیمۀ	
ترتیب،	 بدین	 نهادند.	 بنیاد	 هویت	یابی	 برای	 متعددی	 فرهنگِی	 نهادهای	 	،۱980 دهۀ	
دولتی	 زبان	رسمی	 به	عنوان	 تاجیکی«	 فارسی	 برقراری	»زبان	 راه	 در	 نیرومندی	 جنبش	
تاجیکستان	آغاز	شد	)خالدی،	۱390،	ص	۱۱۱(.	به	دنبال	آن،	فعالیت	ها	و	تالش	های	
زیادی	در	راستای	تقویت	و	شکل	دهی	هویت	ملی	در	لوای	زبان	فارسی	شکل	گرفت.	
پیوند	 احیای	 برای	 تالش	 در	 تاجیک	 و		دولتمردان	 روشنفکران	 اقدامات	 و	 سیاست	ها	
گسستۀ	خود	با	فارسی	و	فارس	زبانان	جهان	و	همچنین	بازیابی	مجدد	هویت	اصلی	و	
شکل	دهی	به	هویت	ملی	خود	در	شکل	های	مختلف	نمود	پیدا	کرد.	ازجمله	می	توان	به	
برداشتِن	مجسمۀ	لنین	و	نشاندِن	تندیس	فردوسی	دال	بر	همبستگی	با	تمام	فارس	زبانان	
»انجمن	 تأسیس	 همچنین	 کرد.	 اشاره	 تاجیکستان	 استقالل	 اعالم	 سپیده	دم	 در	 جهان	
تاجیکان	و	فارسی	زبانان	جهان«	به	نام	انجمن	»پیوند«	در	سال	۱990	به	منظور	تقویت	
	
ّ
همکاری	های	علمی	و	فرهنگی	میان	فارس	زبانان	و	به	دنبال	آن،	انتشار	نشریۀ	پیوند	به	خط
فارسی	از	دیگر	اقدامات	هویت	بخش	فارسی	زبانان	تاجیکستان	است.	از	دیگر	اقدامات	
کشور	 سه	 مشترک	 تلویزیون	 تأسیس	 است،	 انجام	 درحال	 تاجیکستان	 در	 که	 جالبی	

1. اصطالحی	روسی	است	که	به	یکی	از	سیاست	های میخائیل	گورباچف	در	سال	۱985	میالدی	اشاره	دارد.
2. اصطالحی	روسی	است	که	به	مجموعه	ای	از	اصالحات	اقتصادی	که	در	ژوئن	۱987	میالدی	ازسوی میخائیل	
آن	اصالحاتی	 از	 منظور	 و	 است	 »بازسازی«	 معنای	 به	 لغت	 در	 واژه	 این	 اطالق	می	شود.  شد	 معرفی  گورباچف	

اقتصادی	برای	بازسازی	اقتصاد	شوروی	بود.
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فارسی	زبان	)ایران،	افغانستان،	و	تاجیکستان(	در	شهردوشنبه	است	)بدیعی	ازنداهی	و	
همکاران،	۱39۱،	ص	22(.	

همان	طورکه	اشاره	شد،	هویت	قومی	محدود	به	مرزهای	جغرافیای	سیاسی	نیست	
و	ایران	مثال	مبرهنی	از	این	نوع	هویت	است.	البته	هویت	مشترک	بین	فارس	های	ایران	
با	تاجیکستان	و	افغانستان	تنها	جنبۀ	اشتراک	زبانی	ندارد.	هویت	فرهنگی	ایران،	ورای	
مرزهای	قراردادی	این	روزگار،	چندین	کشور	همسایۀ	ایران	امروزی	را	نیز	دربر	می	گیرد.	
از	این	میان،	کشوری	که	غالب	مردمان	و	متفکرانش	معترف	اند	که	زیر	بیرق	تمدن	ایرانی،	
تاریخ	را	گذرانده	اند	افغانستان	است.	البته	که	بسیار	اندک	اند	از	میان	ایرانیان	و	یا	افغانیان	که	
تردیدی	در	این	معنا	داشته	باشند	)یحیایی	و	همکاران،	۱388،	ص	۱36(.	در	افغانستان،	
اقوام	مختلفی	زندگی	می	کنند	که	هزاره	ها	از	نزدیک	ترین	اقوام	به	ایران	به	شمار	می	روند.	به	
باور	کارشناسان		زبان	شناسی	و		مردم	شناسی،	زبان	هزاره	ها	تفاوت	چندانی	با	زبان	فارسی	
ندارد؛	تفاوت	ها	بیشتر	در	برخی	واژگان	است	و	عالوه	بر	این،	هزاره	ها	از	لحاظ	مذهبی	نیز	

با	فارس	های	ایران	قرابت	بیشتری	دارند.	جمعیت	غالب	هزاره	ها	شیعه	مذهب	اند.
و	 ایرانی	ها	 اگرچه	 است.	 ادبی	 و	 فرهنگی	 پیوند	 یک	 بیشتر	 افغانستان	 و	 ایران	 پیوند	
افغانستانی	ها	ریشۀ	تاریخی	و	فرهنگی	مشترکی	را	برای	خود	بازنمایی	می	کنند،	اما	اکنون	و	با	
	
ً
تشکیل	کشور	مستقل	افغانستان،	کمتر	کسی	در	افغانستان	خود	را	ایرانی	می	پندارد.	معموال
افغانستانی	ها	خود	را	به	عنوان	یک	افغانستانی	فارس	زبان	تعریف	می	کنند	که	هویت	ملی	
افغانستانی	را	با	خود	حمل	می	کنند.	اگرچه	در	درون	افغانستان	تنش	ها	و	برخوردهای	قومی	
بین	دری	ها	و	پشتوها	درمی	گیرد،	لیکن	این	مسائل	باعث	نشده	است	تا	مردِم	آن	جا	خود	را	از	

افغانستان	جدا	بدانند	و	یا	خود	را	به	ایران	یا	فارس	ایرانی	منتسب	کنند.	
به	مطالعۀ	 آن،	 انجام	گرفت	که	در	 به	وسیلۀ	یحیای	و	همکاران	)۱388(	 پژوهشی	
هویت	مشترک	فرهنگی	مهاجران	افغانستانی	پرداخته	است.	مطابق	نتایج	این	پژوهش،	
هزاره	ها،		به	سبب	قرابت	زبانی	و	مذهبی	با	فارسی	و	به	حاشیه	رانده	شدن	ازجانب	پشتون	ها	
و	تاجیک	ها،	خود	را	به	فارس	ها	و	ایرانی	بودن	منتسب	می	کنند،	اما	همان	طورکه	گفته	شد،	

هویت	ملی	افغانستانی	وجه	غالب	تری	دارد.	
درمجموع،	اگرچه	تاجیک	ها،	افغانستانی	ها،	و	فارس	های	ایران	ریشه	ها	ی	تاریخی،	
هویتی،	و	فرهنگی	مشترکی	دارند،	اما	این	وجوه	مشترک	هنوز	به	آن	حدی	نیست	که	به	
شکل	گیری	هویت	قومی	منسجم	و	محکمی	بینجامد.	در	این	هرسه	قوم،	هویت	ملی	

وجه	غالب	تری	از	هویت	قومی	»فارس	بودن«	دارد.	
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4-4-3-۱.	کردها

کردها	پس	از	عرب	ها،	فارس	ها،	و	ترک	ها	بزرگ	ترین	بلوک	قومی	در	خاورمیانه	به	شمار	
می	آیند	)Olson, 2003, p. 6؛	به	نقل	از	عبداللهی	و	قادرزاده،	۱388(.	کردها،	به	طورکلی،	
در	محدودۀ	مرزی	کشورهای	ایران،	عراق،	سوریه،	ترکیه،	آذربایجان،	و	ارمنستان	سکونت	
دارند.	بخش	عمدۀ	کردها	)بیش	از	نصفی	از	آنان(	در	کردستان	ترکیه	سکونت	دارند.	ایران،	

عراق،	و	سوریه	در	رده	های	بعدی	قرار	دارند.	
با	قدمت	مسئله	دار	شدِن	نشانگرهای	فرهنگی	و	هویتی	درنزِد	کردها،	رویدادها	و	
تحوالت	معاصر	نظیر	تشدید	و	تعمیق	فناوری	های	نوین	ارتباطی	ـ	اطالعاتی،	نفوذپذیر	
شدِن	فزایندۀ	مرزهای	اجتماعی	و	درهم	تنیدگی	جهانی،	گسترش	ارزش	های	جهان	شمول	
به	گسترش	فزایندۀ	ایستگاه	ها	و	شبکه	های	ماهوارۀ	کردی،	شکل	گیری	اجتماعات	مجازی	
مناسبات	 تشدید	 و	 کرد،	 مسئلۀ	 شدِن	 بین	المللی	 ملت	گرایانه،	 درون	مایه	های	 با	 قومی	
)همان،	۱388،	ص	2(.	 است	 شده	 منجر	 کردها	 اقتصادی	 و	 اجتماعی	 بین	فرهنگی،	
رویدادهای	سیاسی	و	اجتماعی	مرتبط	با	کردها	همواره	کردها	را	در	همۀ	کشورهای	دیگر	
تحت	تأثیر	قرار	داده	است.	از	زمان	ربودن	و	زندانی	شدِن	رهبِر	حزِب	کارگراِن	کردستان	
در	ترکیه،	در	سال	۱999	میالدی،	و	حملۀ	آمریکا	به	عراق	و	پیاده	شدِن	حکومِت	فدرالی	
و	به	رسمیت	شناخته	شدِن	حکومِت	اقلیِم	کردستان	در	عراق	و	مسائلی	ازقبیل	مقاومت	
کرد	 احزاب	 مقاومت	 و	 سوریه	 در	 داعش	 تروریستی	 گروه	 درمقابِل	 عفرین	 و	 کوبانی	
در	ترکیه	در	سال	های	اخیر،	همبستگی	و	انسجام	کردها	را	بیشتر	منعکس	کرده	است.	
	همه	پرسی	کردستان	عراق	و	کسب	اکثریت	آرا	برای	

ِ
جدیدترین	رویداد	سیاسی	موضوع

استقالل	کردستان	عراق	در	سال	20۱7	میالدی	بود	که	موج	شادی	و	خوشحالی	را	در	
بین	کردهای	ایران	به	وجود	آورد.	هرچند	به	نظر	می	رسد	احساس	همبستگی	قومی	در	بین	
کردهای	ایران	و	عراق	پررنگ	تر	از	دو	بخش	دیگر	کردستان	)ترکیه	و	سوریه(	باشد،	اما	
کردها	بر	اشتراکات	قومی	خود	هم	نظرند	و	بسیاری	خود	را	با	مفهوم	و	هویت	»کرد	بودن«	

)به	کردی،	کوردایه	تی(	تعریف	می	کنند.	
و	ملی	و	جهانی	 قومی	 به	هویت	 پژوهشی،	 قادرزاده	و	همکاران	)۱388(،	درطِی	
کردهای	ایران	و	عراق	پرداخته	اند.	یافته	های	موجود	نشان	می	دهد	که	هویت	جمعی	عام	
به	ویژه	در	سطح	اجتماع	جامعه	ای	آن	در	میان	کردها،	رشد	و	قوت	قابل	توجهی	ندارد	
در	 به	شمار	می	آید.	چنانچه	 آنان	 میان	 در	 قومی	قوی	ترین	شکل	هویت	یابی	 اجتماع	 و	
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جدول	شمارۀ	2۱	نشان	داده	شده	است،	کردهای	موردبررسی	دارای	هرسه	نوع	هویت	
قومی،	ملی،	و	جهانی	بوده	اند	و	نوعی	گرایش	و	تعلق	به	هویت	های	جمعی	در	سطوح	
مذکور	در	میان	آن	ها	دیده	می	شود.	با	این	وصف،	در	سلسله	مراتب	ترجیحات	هویتی،	
هویت	قومی	جایگاه	محوری	و	اولیه	ای	داشته	است	و	پس	از	آن،	هویت	های	جهانی	و	
ملی	قرار	گرفته	اند.	بنابراین	در	سطوح	سلسله	مراتب	و	ترجیحات	هویتی	کردها	در	ایران	
و	عراق،	نوعی	مشابهت	و	اشتراک	به	چشم	می	خورد	و	این	مسئله	حاکی	از	عمده	شدِن	
خاص	گرایی	های	قومی	و	ضعف	هویت	جمعی	عام	در	سطوح	جامعه	ای		دارد.	با	این	
وصف،	مقایسۀ	شاخص	های	سطوح	هویت	جمعی	به	تفکیک	کردهای	ایران	و	عراق	
نشان	می	دهد	که	میزان	تعلق	به	نشانگرهای	هویت	قومی	در	میان	کردهای	عراق	بیشتر	از	
ایران	است	و	هویت	های	جمعی	عام،	نظیر	هویت	های	ملی	و	جهانی،	در	میان	کردهای	

ایران	رشد	بیشتری	داشته	است	)قادرزاده	و	عبدالهی،	۱388،	ص	۱3(.

جدول	شمارۀ	2-۱:	سطح	هویت	در	میان	کردهای	ایران	و	عراق

م	رسانه	ها	و	شبکه	های	ماهواره	ای	کردی	عامل	تقویت	کننده	ای	در	افزایش	
ّ
قدر	مسل

گرفته	اند	 صورت	 رابطه	 این	 در	 که	 پژوهش	هایی	 دارند.	 و	 داشته		 قومی	کردها	 هویت	
نشان	دهندۀ	معنادار	بودِن	رابطۀ	بین	میزان	استفاده	از	رسانه	و	هویت	قومی	است.	بدین	
ترتیب،	هرچه	میزان	و	مدت	استفادۀ	مخاطب	از	کانال	های	ماهواره	ای	افزایش	می	یابد،	
میزان	هویت	قومی	آن	ها	نیز	افزایش	می	یابد.	این	مسئله	را	می	توان	مرتبط	با	دیدگاه	های	
کاستلز	و	جیانی	واتیمو	دانست.	به	باور	کاستلز،	رسانه	های	ارتباط	جمعی	ارتباط	مستقیمی	

با	هویت	دارند	)رضایی	و	محمدی،	۱394،	ص	85(.	
و	 مذهب	 به	 نیز	 حدودی	 تا	 ایران	 کردهای	 بین	 در	 قومی	 هویت	 نوع	 و	 شدت	
باورداشت	های	مذهبی	وابسته	است.	کردهای	پیرو	مذاهب	تسنن	واجد	هویت	قومی	
بخش	های	 در	 	

ً
عموما که	 شیعه	 کردهای	 شیعه	مذهب	اند.	 کردهای	 نسبت	به	 قوی	تری	

جنوبی	استان	کرمانشاه	و	استان	ایالم	ساکن	اند،	اگرچه	خود	را	به	عنوان	یک	کرد	معرفی	
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کردهای	 با	 مقایسه	 در	 است،	 مشهود	 به	خوبی	 آن	ها	 بین	 در	 کردی	 هویت	 و	 می	کنند	
	هویت	ملی	بر	هویت	قومی	

ً
سّنی	مذهب	نسبت	به	ایران	واگرایی	کمتری	دارند	و	بعضا

آن	ها	ارجحیت	دارد.
 

5-4-3-۱.	عرب	ها

مردم	عرب	در	سراسر	دنیا،	قلمرو	وسیعی	از	دو	قارۀ	آسیا	و	آفریقا	را	شامل	می	شوند	و	
ساکن	اند.	 خوزستان	 استان	 از	 بخش	هایی	 در	 جنوب	غرب،	 و	 جنوب	 در	 نیز	 ایران	 در	
امیراحمدی	عرب	ها	را	کم	جمعیت	ترین	قوم	ایران	و	جمعیت	آن	ها	را	حدود	دو	درصد	
منابع	 برخی	 )امیراحمدی،	۱377،	ص	32(.	 است	 کرده	 برآورد	 ایران	 جمعیت	 	

ّ
کل

جمعیت	عرب	های	خوزستان	را	بیش	از	این	عنوان	کرده	اند.	تمرکز	جمعیت	عرب	های	
آزادگان	 و	دشت	 آبادان،	خرمشهر،	شادگان،	 اهواز،	 بیشتر	در	شهرستان	های	 خوزستان	
است.	این	استان،	از	لحاظ	طبیعی،	به	دو	ناحیۀ	مشخص	کوهستانی	و	جلگه	ای	تقسیم	
بهبهانی	ها،	 لرها،	بختیاری	ها،	 	سکونت	

ّ
بیشتر	محل آن	 می	شود	که	مناطق	کوهستانی	

و	 اقوام	 	سکونت	
ّ
نیز	محل آن	 منطقۀ	جلگه	ای	 و	 و	عرب	های	کمری	)جبیالت(	است	

مردمان	دزفولی،	شوشتری،	هندیجانی،	و	عرب	هاست	)سیادت،	۱374،	ص	9	و	۱0(.	
بسیاری	از	صاحب	نظراْن	سابقۀ	سکونِت	عرب	های	ایران	را	حتی	به	پیش	از	اسالم	نسبت	

می	دهند)کسروی،	۱38۱؛	سیادت،	۱374؛	صالحی	امیری،	۱385(.	
باوجوِد	این	که	بسیاری	از	اندیشمنداْن	عرب	های	خوزستان	را	از	ساکنان	اصیل	ایران	
می	دانند،	اما	اشتراکات	فرهنگی،	زبانی،	و	دینی	اینان	با	عرب	های	عراق	حّس	تعلق	و	علقۀ	
تاریخی	را	در	آن	ها	به	وجود	آورده	است.	آن	طورکه	پیداست،	مسئلۀ	هویت	قومی	در	بین	
اقوام	دیگر	اندکی	متفاوت	است.	تضادهای	هویتی	با	مرکز	و	واگرایی	های	قومی	بین	کردها،	
ترک	ها،	و	بلوچ	ها	اندکی	با	واگرایی	قومی	عرب	ها	متفاوت	است.	گروه	های	رادیکال	عرب	
خوزستان،	برخالف	بلوچ	ها	و	ترک	ها	و	کردها	که	به	دنبال	الحاق	به	کشورهای	دیگر	یا	
اقوام	دیگری	اند،	درپِی	استقالل	خوزستان	از	ایران	و	تشکیل	دولت	جدیدند.	بیشتِر	این	
افکار	و	راهبردها	ازجانب	احزابی	چون	»جبهة	التحریر	احواز«	تقویت	و	هدایت	می	شود.	
هرچند	تشکل	های	دیگری	نیز	وجود	دارند	که	به	جدایی	از	ایران	قائل	نیستند	و	به	تبدیل	

شدِن	ایران	به	حکومت	فدرالی	اکتفا	می	کنند.
نکتۀ	قابل	توجهی	که	وجود	دارد	این	است	که	عرب	های	ایران	نیز	مانند	ترک	ها،	با	
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مرکز	اشتراک	مذهب	دارند	و	همین	مسئلْه	هویت	قومی	فرامرزی	را	تضعیف	می	کند.	
البته	باید	این	را	درنظر	داشت	که	عرب	های	ایران	با	عرب	های	بیرون	مرز	خود،	یعنی	
ملی	 هویت	 قوام	بخش	 عامل	 می	تواند	 مذهب	 بنابراین	 هم	مذهب	اند.	 عراق،	 شیعیان	
این،	 عالوه	بر	 باشد.	 خوزستانی	 عرب	های	 بین	 در	 قومی	 هویت	 تضعیف	کنندۀ	 و	
پژوهش	های	متعددی	دربارۀ	هویت	قومی	و	ملی	عرب	زبانان	ایران	صورت	گرفته	است	
که	بیشتر	آن	ها	بر	کم	رنگ	بودِن	هویِت	قومی	درمقابِل	هویت	ملی	عرب	های	ایران	تأکید	
رژیم	صدام	 درمقابِل	 خوزستان	 عرب	های	 مقاومت	 از	صاحب	نظراْن	 بسیاری	 دارند.	

درطِی	جنگ	عراق	و	ایران	را	نمونۀ	بارز	هویت	ملی	عرب	های	ایران	می	دانند.
درمجموع،	هویت	و	هویت	قومی	در	سطح	منطقه	ای	می	تواند	تحت	تأثیر	عوامل	
مختلفی	تضعیف	یا	تقویت	شود.	با	توجه		به	مطالب	مذکور،	در	مناطقی	که	تبعیض	و	
احساس	محرومیت	در	بین	اقوام	بیشتر	باشد،	هویت	قومی	بیشتر	خودنمایی	می	کند	و	
هویت	ملی	رو	به	تضعیف	می	نهد.	مصرف	رسانه	ای	و	شبکه	های	نوین	ارتباطی	نیز	عامل	
مهمی	در	تقویت	هویت	قومی	است.	نمونه	های	آن	در	بلوچستان	و	کردستان	بیشتر	نمود	
دارد.	عامل	مذهب	نیز	در	شدت	و	ضعف	هویت	قومی	مؤثر	است.	در	بین	اقوامی	که	
مذهبی	متفاوت	از	مذهب	رسمی		دارند	و	بیشتر	به	حاشیه	رانده	می	شوند،	واگرایی	نسبت	به	
هویت	ملی	بیشتر	خودنمایی	می	کند.	در	ایران	واگرایی	تحت	تأثیر	این	عامل	در	بین	کردها	

و	بلوچ	ها	وجود	دارد.

4-۱.	رابطۀ	هویت	و	قومیت	

منظور	از	هویت	قومی	برخورداری	از	عوامل	فرهنگی	نظیر	زبان،	مذهب،	آداب	ورسوم،	و	
پیشینۀ	تاریخی	است	که	از	آن	طریق،	افراد	و	گروه	هایی	با	همدیگر	پیوند	می	یابند.	هویت	
قومی	مجموعه	ای	خاص	از	عوامل	عینی،	ذهنی،	فرهنگی،	اجتماعی،	عقیدتی،	و	نفسانی	
است	که	در	یک	گروه	انسانی	متجلی	می	شود	و	آن	را	نسبت	به	دیگر	گروه	ها	متمایز	می	سازد	
و	 مشترک	 باورهای	 می	توان	 را	 عوامل	 این	 از	 نمونه	هایی	 )الطایی،	۱382،	ص	۱39(.	
احساس	تعلق	براساس	وابستگی	های	خونی،	نژادی،	زبانی،	سرزمینی،	و	خویشاوندی	
دانست	که	باعث	می	شود	تا	روابط	عاطفی	میان	اعضا	بیشتر	گردد	و	همگنی	و	یکدستی	

بیشتری،	نسبت	به	جامعۀ	کل،	بر	آن	حاکم	شود.
در	سال	های	ابتدایی	قرن	بیستم	و	به	هنگام	ایجاد	تحرکات	قومی	در	نقاط	مختلف	
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نوعی	سنت	گرایی	 قومی	 بودند	که	موضوع	 باور	 این	 بر	 پژوهشگران	 از	 بسیاری	 جهان،	
و	باور	قبیله	ای	است	که	به	زودی	یا	دربرابِر	هجوم	اندیشه	های	کمونیستی	تسلیم	و	نابود	
شدِن	 غالب	 با	 نیز	 بعدها	 رفت.	 خواهد	 تحلیل	 لیبرالی	 اندیشه	های	 در	 یا	 و	 می	شود	
اندیشه	های	سرمایه	داری	و	طرح	مباحث	جهانی	شدن	و	افزایش	سواد	و	دانش	گروه	های	
قومی	و	نیز	گسترش	وسایل	ارتباط	جمعی	و	افزایش	مراودات	و	نیز	تقویت	دولت	های	
ملی	باور	به		کنار	رفتِن	تفکراِت	قوم	گرایانه	شدت	بیشتری	پیدا	کرد.	اما	آنچه	در	واقعیت	
اتفاق	افتاد	این	بود	که	افزایش	روندهای	جهانی	شدن،	به	جای	این	که	به	بایگانی	سپردِن	
	
ً
تفکرات	قومی	بینجامد،	هویت	خواهی	محلی	و	قومی	را	شدت	بخشید	و	امروزه	تقریبا
غالب	کشورهای	دنیا	با	چنین	پدیده	ای	مواجه	هستند.	به	زبانی	دیگر،	علی	رغم	این	دیدگاه	
ناگزیر	در	فرهنگ	 رد	قومی	

ُ
با	توجه		به	رشد	روزافزون	جهانی	شدن،	هویت	های	خ که	

واحد	جهانی	مستحیل	خواهند	شد،	جهانی	شدن	نه	تنها	باعِث	ازبین	رفتِن	هویت	های	
قومی	نشد،	بلکه	با	ابزاری	که	دراختیار	آن	ها	قرار	داد،	موجبات	رشد	خودآگاهی	قومی	را	
نیز	فراهم	کرد	و	منجر	به	تقویت	جنبش	های	قومی		شد.	توجه	به	تحوالت	گستردۀ	ناشی	
از	فروپاشی	اتحاد	جماهیر	شوروی	سابق	و	شکل	گیری	جمهوری	های	آسیای	میانه	و	
تجزیۀ	کشورهای	شبه	جزیرۀ	بالکان	به	خوبی	نشان	می	دهد	که	استحکام	سازۀ	هویت	ملی	
نیازمند	توجه	جدی	به	توزیع	برابر	و	عادالنۀ	فرصت	ها	و	امکانات	اقتصادی،	اجتماعی	و	
فرهنگی،	و	سیاسی	در	سطح	شهروندان	و	امور	شهروندی	است.	امروز	در	دنیا	8000	قوم	
با	6700	زبان	مختلف	زندگی	می	کنند.	بااین	حال،	تنها	۱92	دولت	عضو	سازمان	ملل	

هستند	)خوبروی	پاک،	۱380،	ص	۱8(.

5-۱.	جهانی	شدن	و	هویت	اقوام

جهانی	شدن	به	مثابۀ	روندی	فراگیر	کلیۀ	ابعاد	زندگی	فردی	و	گروهی	بشر	را	در	گسترۀ	
و	 پیچیدگی	ها	 بر	 خود،	 این،	 که	 است	 ساخته	 متأثر	 و	...	 اقتصاد،	 سیاست،	 فرهنگ،	
ابهامات	افزوده	است	)حافظ	نیا،	۱385،	ص2(.	ازآن	جاکه	جهانی	شدن	را	باید	یکی	از	
	نیرویی	برای	

ْ
اصلی	ترین	عوامل	توجه	مجدد	به	مقولۀ	هویت	ملی	دانست،	پس	این	فرایند

همگن	سازی	ساده	نیست	که	ازطریِق	آن	یک	فرهنگ	بتواند	سایر	هویت	ها	را	نابود	کند.	در	
فرایند	جهانی	شدن،	عالوه	بر	انقالب	ارتباطات	و	اطالعات،	دو	رویداد	بزرگ	و	پراهمیت	
تاریخی	دیگر،	در	دو	دهۀ	آخر	قرن	بیستم	میالدی،	مسئلۀ	هویت	را	برای	ایران	و	پیش	روی	

T.me/AVAYeBUF

https://T.me/AVAYeBUF


از مرز تا مرز         94     

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

ایرانیان	مطرح	ساخت:	یکی	انقالب	اسالمی	و	اسالم	گرایی	که	در	قالب	هویت	جدید،	
بعداز	دهۀ	۱980	میالدی،	بروز	یافت،	و	دیگری	فروریختِن	نظام	جهانی	دوقطبی	در	دهۀ	

۱990	میالدی	که	به	ازمیان	رفتِن	موازنۀ	ژئوپلیتیک	در	جهان	سیاسی	منجر	شد.	
اصطالح	جهانی	شدن	نمایانگر	گسترش	دامنۀ	کنش	و	واکنش	انسان	و	اجتماعات	
انسانی	در	پهنۀ	کرۀ	زمین	است.		ازاین	رو،	برخی	از		صاحب	نظراْن	کروی	شدن	را	برابرنهاد	
این	واژه	دانسته	اند،	زیرا	واژۀ	Global	به		مفهوم	کروی	است.	همچنین	جهانی	شدن	به	عنوان	
فرایندی	که	از	اواخر	قرن	بیستم	میالدی	نمود	یافته	است	آمیزه	ای	از	روندهای	گوناگون	
است	که	در	ابعاد	مختلفی	تجلی	می	یابد.	درواقع،	گستردگی	زوایای	سیاسی،	اقتصادی،	
فرهنگی،	و	اجتماعِی	فراینِد	جهانی	شدن	از	زوایای	مختلف	بر	زندگی	اجتماعی	و	فردی	
شهروندان	کشورهای	مختلف	تأثیر	گذاشته	است.	همچنین	مرزهای	فرهنگی	و	هویتی	
کشورها	نیز	تحت	تأثیر	جدی	این	پدیده	قرار	می	گیرند	و	باعث	می	شوند	تا	هویت	های	
ملی	نیز	با	چالشی	اساسی	روبه	رو	شوند.	در	هویت	شناسی	قومیتی،	می	توان	اذعان	نمود	
زمانی	که	یک	فرد	در	تعریف	کیستِی	خود	بیش	از	دیگر	عناصر	بر	عنصر	قومیت	تکیه	کند،	
هویت	خواهی		قومی	نامیده	می	شود.	در	ابتدا	چنان	به	نظر	می	رسید	که	این	فرایند	بتواند	
ردتر	را	رو	به	نابودی	کشاند،	ولی	واقعیِت	بیش	از	

ُ
فرهنگ	های	ملی،	قومی،	محلی،	و	خ

	
ً
نیم	سدۀ	آن	حاکی	از	شکل	گیری	های	نوین	و	اشکال	جدیدی	از	هویت	است	که	نه	صرفا
درجهِت	روندهای	جهانی	شدن	و	هویت	های	سنتی	قبلی	حرکت	می	کنند،	بلکه	ماهیتی	

جدید	دارند	که	به	بازشناسی	و	تعاریف	منحصر	به	خود	نیازمندند.	
بسیاری	از	اندیشمندان	از	بروز	جنبش	های	قومی	و	تقویت	خرده	فرهنگ	ها	شگفت	زده	
شده	اند.	موارد	گوناگون	حرکت	های	قوم	گرایانه	در	اواخر	قرن	بیستم	میالدی	شاهدی	بر	
این	ماجراست.		دربارۀ	تأثیر	جهانی	شدن	بر	جنبش	های	قومی	یا	به	طور	عام،	خاص	گرایی	
فرهنگی	دو	نظر	عمده	وجود	دارد.	بیشتر	کسانی	که	از	منظر	جهانی	شدن	و			نظریه	های	آن	به	
مقولۀ	قومیت	نگریسته	اند	معتقدند	که	جهانی	شدن	به	تقویت	هویت	ها	انجامیده	است،	اما	
برخی	دیگر	که	در	زمینه	های	قومی	متخصص	اند	معتقدند	که	این	تأثیر	با	فرایندهای	جهانی	

شدن	ارتباط	ندارد.	در	ادامه،	دالیل	هریک	از	آنان	را	مرور	خواهیم	کرد:	

الف(	جهانی	شدن	موجب	تقویت	جنبش	های	قومی	شده	است.

۱.	جهانی	شدن،	از	سه	طریق،	رشد	جنبش	های	قومی	و	هویت	های	قومی	را	به	دنبال	دارد؛	
در	وهلۀ	اول،	جهانی	شدن	موجب	افول	حاکمیت	و	توانایی	دولت	ها	می	گردد.		ازسوی	
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دیگر،	روابط	فراملی	موجود	امکان	پیشبرد	اهداف	و	خواسته	ها	را	به	جنبش	های	قومی	
می	دهد	و	درمقابل،	امکان	سرکوب	سریع	یا	خشن	آن	ها		ازسوی	دولت	را	دشوار	می	سازد.	
	جنبش	زاپاتیست	ها	با	استفاده		از	این		روابط،	به	سرعت،	خود	را	به	یک	جنبش	جهانی	

ً
مثال

تبدیل	ساخت.	همچنین	برخی	پیامدهای	جهانی	شدن	موجب	تشدید	حساسیت	قومی	
	جنبش	بومیان	هاوایی	از	حساسیت	نسبت	به	تخریب	جنگل	های	آمازون	

ً
می	گردد.	مثال

آغاز	شد	)شولت،	۱382،	ص	2۱0(.
2.	آنتونی	گیدنز	معتقد	است	در	فرایند	نوسازی،	بستر	هویت	سازی	دگرگون	می	شود.	
افراد	به	چک	وچانه	زدن	بر	سر	گزینش	 اندازه	سنْت	نفوذ	خود	را	ازدست	می	دهد،	 هر	
شیوۀ	زندگی	خود	از	بین	گزینه	های	گوناگون	وارد	می	شوند	و	می	کوشند	برای	رهایی	از	
بحران	هویت	به	منابع	و	ابزارهای	هویت	سازی	سنتی	متوسل	شوند.	متوسالن	به	این	شیوه	
	بستۀ	فرهنگی	ـ	اجتماعی	

ً
امنیتی	هستند	که	فضاهای	نسبتا در	جست	وجوی	آرامش	و	

به	آسانی	جذب	جنبش	هایی	می	شوند	 بنابراین	 موجود	در	جوامع	سنتی	فراهم	می	کرد.	
را	 فضاهایی	 چنان	 احیای	 و	 بازسازی	 شدن،	 جهانی	 فرایند	 به	 دفاعی	 واکنشی	 در	 که	
وعده	می	دهند.	بنابراین،	افراد	و	گروه	های	زیادی	دربرابِر	ایدئولوژی	ها	و	جنبش	هایی	که	
امکان	پذیر	شدِن	هویت	سازِی	سنتی	را	وعده	می	دهند،	بسیج	می	شوند.	یکی	از	انواع	این	

جنبش	ها	جنبش	های	قومی	است	)گل	محمدی،	۱38۱،	ص	266(.
3.	ناتوانی	دولت	های	ملی	به	ویژه	کشورهای	جهان	سوم	در	انجام	تکالیف	قانونی،	مانند	
برقراری	نظم	و	امنیت،	افزایش	قدرت	نیروهای	فراملی	و	نهادهای	بین	المللی،	و	حرکت	
جامعۀ	جهانی	از	هویت	سیاسی	به	سوی	هویت	فرهنگی	ـ	تمدنی	از	عواملی	است	که	
سبب	شده	هویت	خواهی		های	قومی	تقویت	گردد	)مقصودی،	۱382،	ص	260263(.
4.	جهانی	شدن،	به	ویژه	بعداز	فروپاشی	شوروی،	با	ایجاد	فرصت	مناسب	برای	ورود	
به	عرصۀ	اقتصادی،	فرهنگی،	و	سیاسی	ازطریِق	جهانی	شدِن	اقتصاد	و	فرهنگ،	اقوام	را	
به	شناساندِن	هویت	خود	و	دسترسی	به	منابع	اقتصادی	برانگیخته	است.	جهانی	شدن،	با	
نفوذپذیری	مرزها	و	کاهش	اقتدار	دولت،	این	فرصت	مناسب	را	تشدید	کرده،	چنان	که	از	
سیطرۀ	دولت	ها	بر	قومیت	کاسته	شده،	دولت	ها	را	به	چانه	زنی	با	گروه	های	قومی	واداشته	
است.	آشتی	ملی	در	تاجیکستان،	کنگو،	اندونزی،	و	...	نشانه	هایی	از	ضعف	دولت	است	

)قوام،	۱382،	ص	3۱43۱7(.
5.	فرایند	جهانی	شدن	با	توسعۀ	امکانات	ارتباطی	و	شبکه	های	اطالع	رسانی	باعث	
شده	که	اکنون	گروه	های	فراملی،	با	داشتِن	تریبون	های	مختلِف	رسانه	ای،	جایگاه	برتری	
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نسبت	به	دولت	ها	در	فرهنگ	سازی	یا	ایجاد	شکاف	در	دیوار	فرهنگ	ملی	بیابند.	افزون	بر	
این،	با	کم	رنگ	شدِن	نقِش	مرزهای	سیاسی،	فاصلۀ	میان	گروه	های	قومی	در	درون	و	بیرون	
از	مرزهای	سیاسی	نیز	کاهش	یافته	است.	این	امر	باعث	افزایش	نقش	این	گروه	ها	شده	
است.	پیشرفت	های	فناورانه	آگاهِی	اقلیت	ها	را	درقباِل	تمایز	خود	با	سایر	گروه	ها	افزایش	
می	دهد.	هنگامی	که	دولت	مرکزی	درصدد	بسط	نفوذ	فرهنگی	خویش	در	مناطق	قومی	

برمی	آید،	واکنش	خصمانۀ	اقلیت	ها	آغاز	می	شود	)نادرپور،	۱382،	ص	239(.
6.	عصر	جهانی	شدن	با	تضعیف	نقش	دولت	ملی	و	هویت	ملی،	چه	در	عرصۀ	
بین	المللی	و	چه	در	عرصۀ	سیاست	های	داخلی،	همراه	است.	ظهور	بازیگران	جدید	نظیر	
تزلزل	 باعث	 و	...	 فراملی،	 بین	المللی،	گروه	های	 شرکت	های	چندملیتی،	سازمان	های	
هویت	و	دولت	های	ملی	شده	و	جهانی	شدن	به	منبع	و	عاملی	برای	گسترش	آگاهی	های	

قومی	و	درنتیجه،	کشمکش	های	قومی	در	جهان	تبدیل	شده	است	)موالیی،	۱380(.

ب(	جهانی	شدن	موجب	تقویت	هویت	های	قومی	نشده	است.

۱.	رشد	گستردۀ	قوم	گرایی	دراثِر	جهانی	شدن	یعنی	گسترش	هویت	های	قومی	در	درون	
مرزهای	ملی	در	کشورهای	جهان	سوم	و	به	چالش	طلبیدِن	هویِت	ملی	]که[	به	لحاظ	
نظری	و	عملی	و	نیز	به	لحاظ	روش	شناختی	قابل	دفاع	نیست	)احمدی،	۱38۱،	ص	۱4(.
فرهنگ	 رهیافت	 از	 	

ً
عمدتا نظری	 بنیادهای	 لحاظ	 از	 قوم	گرایی	 رشد	 طرفداران	 	.2

و	 جهانی،	 سرمایه	داری	 جهانی،	 نظام	های	 رهیافت	های	 به	 و	 می	کنند	 استفاده	 جهانی	
جامعۀ	جهانی	توجه	ندارند،	درحالی	که	سایر	رهیافت	ها	بر	ظهور	فرایندهای	جهان	شمولی	
	بر	ازبین	رفتِن	

ً
	یا	ضمنا

ً
چون	سرمایه	داری	جهانی	و	آگاهی	جهانی	اشاره	دارند	و	صریحا

هویت	های	قومی	و	ملی	اشاره	دارند	)همان(.
3.	جهانی	شدن	دلیل	اصلی	کاهش	نقش	دولت	و	زوال	آن	است،	درحالی	که	به	رغم	
کاهش	نقش	دولت	ها،	همچنان	عمده	ترین	بازیگر	صحنۀ	جهانی	هستند	و	خواهند	بود	
و	هیچ	کدام	از	نهادهای	فراملی	و	فروملی	نمی	توانند	انحصار	مشروع	قدرت	را	در	دست	
بگیرند.	تمام	وعده	هایی	که		دربارۀ	زوال	دولت	داده	شده،	تاکنون	محقق	نگردیده	است	

)همان،	ص	29(.
یوگسالوی،	 شوروی،	 مانند	 چندقومی	 کشورهای	 فروپاشی	 دیگر،	 4.		ازسوی	
چکسلواکی،	جدایی	تیمور	شرقی،	و	...	به	جهانی	شدن	و	رشد	قومیت	ها	چندان	ارتباط	
ندارد.	همچنین	اتحاد	کشورهای	ذکرشده،	مانند	شوروی،	یوگسالوی،	و	غیره،	اتحادی	
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مصنوعی	بود،	زیرا	این	کشورها	به	واسطۀ	امپراتوری	شوروی	و	نظام	سرد	با	هم	متحد	شده	
بودند	و	با	فروپاشی	نظام	سرد	و	شوروری	از	هم	جدا	شدند.	درضمن،	تجزیۀ	کشورها	
امر	جدیدی	نیست.	در	اوایل	سدۀ	اخیر،	اتریش،	مجارستان،	عثمانی،	و	بریتانیا	درزمرۀ	

کشورهایی	بودند	که	فروپاشیدند	)همان(.
رشد	 با	 است.	 انسان	ها	شده	 افزایش	عالیق	جهان	وطنی	 موجب	 5.	جهانی	شدن	
نمی	ماند	 باقی	 قوم	گرایی	 به	 توجه	 برای	 جایگاهی	 چندان	 دیگر	 جهان	وطنی،	 عالیق	

)شولت،	۱382،	ص20۱؛	ترابی	نژاد،	۱384،	ص	۱28(.
6.	جهانی	شدن	به	لحاظ	ماهیت	با	قوم	گرایی	تضادی	آشکار	دارد.	جهانی	شدن	میل	
به	عام	گرایی	دارد،	اما	قوم	گرایی	از	این	عام	گرایی	گریز	دارد.	اگر	هم	در	مواردی،	جهانی	
شدن	به	قوم	گرایی	کمک	کرده	است،	این	کمک	مقطعی	بوده	است	و	به	مرور	به	مسیر	

اصلی	خود	که	عام	گرایی	است	بازخواهد	گشت.
7.	دوران	هویت	های	یکپارچه	و	واحد	به	سر	آمده	و	کنشگران	کنونی	هویتی	که	تنها	
برگرفته	از	یک	اجتماع،	قومیت،	یا	ملت	واحد	باشد	ندارند،	بلکه	آن	ها	می	کوشند	آنچه	
می	توانند	از	فرهنگ	ها	و		ملیت	ها	و	اقوام	گوناگون	گردآورند	و	از	میان	آن	ها	به	انتخاب	

بپردازند	)ترابی	نژاد،	۱384،	ص	۱38(.	
از	 دارند،	 ثبات	 به	 نیاز	 ازآن	جاکه	 چندملیتی	 شرکت	های	 و	 جهانی	 دولت	های	 	.8
حمایتی	 عراق	 کردهای	 استقالل	 از	 چنان	که	 نمی	کنند،	 حمایت	 قومی	 کشمکش	های	

نکردند	)احمدی،	۱38۱،	ص	34(.
9.	اما	نباید	درمورد	نقش	جهانی	شدن	اغراق	کرد،	زیرا	جهانی	شدن	شمشیری	دولبه	
است.	گسترش	رفاه	و	توسعۀ	فضاهای	اقتصادی	و	جریان	پول	و	سرمایه	به	عنوان	یکی	از	
چهره	های	جهانی	شدن	می	تواند	در	درازمدت	نزاع	های	قومی	را	کاهش	دهد.	گسترش	
فرهنگ	 می	دهد	 امکان	 قومیت	ها	 به	 گرچه	 داده	ها	 فزایندۀ	 جریان	 و	 اطالعات	 فضای	
خود	را	در	عرصۀ	جهانی	عرضه	کنند،	ولی	درمقابل،	تعصب	و	جزمیت	ها	را	هم	کاهش	
انسان	می	کشاند	 به	سوی	نوع	 به	جای	تعصبات	نژادی	و	قومی	 انسان	را	 می	دهد	و	نگاه	

)قوام،	۱382،	ص	3۱43۱7(.
با	توجه		به	اشاره	ای	که	به	هردو	نظریۀ	گروه	های	مخالف	و	موافق	داشته	ایم،	نمی	توان	
به	سادگی	یکی	از	این	نظرها	را	به	نفع	دیگری	کنار	نهاد.	این	نکته	نیز	ضروری	است	که	
پدیده	های	اجتماعی	تک	عاملی	و	بسیط	نیستند	که	بتوان	مانند	پدیده	های	فیزیکی	به	راحتی	
درمورد	آن	ها	احکام	کلی	صادر	کرد.	اگر	مسئله	را	در	ایران	بسط	دهیم،	جهانی	شدن	
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دست	کم	درمورد	ایران	موجب	می	شود	تا	هویت	ها	و	جنبش	های	قومی	در	کوتاه	مدت	و	در	
دوره	هایی	از	فرازوفرود،	رشد	یابند	و	چالش	برانگیز	باشند،	اما	در	درازمدت،	درصورتی	که	
فرهنگ	این	هویت	های	قومی	از	فاکتورهایی	چون	حمایت	دولتی،	جهانی،	و	سازمان	های	

بین	المللی	برخوردار	نباشند،	استحاله	خواهند	شد.

6-۱.	عدالت	اجتماعی

تصور	عمومی	بر	این	است	که	»عدالت«	قانون	حاکم	بر	جهان	آفرینش	است	و	نظام	
هستی	بر	محور	عدل	استوار	است؛	بشر	واجد	پیشینه	ای	غنی	در	این	باره	است	که	این	
امر	را	ثابت	نماید.	بر	این	اساس	است	که	عدالت	خواهی،	دادورزی،	و	اجرای	عدالت	
باسابقه	ترین	آرمانی	است	که	همواره	دغدغۀ	خاطر	حکیمان	و	مصلحان	اجتماعی	بوده	
است.	بحث	عدالت	یکی	از	معدود	بحث	های	محوری	و	اساسی	است	که	در	حوزه	های	
گوناگون	علم	و	فلسفه	مطرح	و	از	جایگاهی	رفیع	برخوردار	است.	در	حوزۀ	الهیات،	این	
بحث	موجب	پیدایش	مکتب	های	گوناگون	شده	است.	در	فلسفۀ	اخالق	نیز	با	توجه		به	
موضوع	عدالت،	رویکردهای	متفاوتی	شکل	گرفته	است.	در	فلسفۀ	سیاسی	نیز	امر	به	
همین	منوال	بوده	است.	بحث	عدالت	هم	در	حوزۀ	مسائل	فردی	مطرح	است	و	هم	در	
حوزۀ	مسائل	اجتماعی؛	آن	جا	که	به	فرد	و	مسائل	فردی	مربوط	می	شود،	عنوان	»فلسفۀ	
به	میان	 انسانی	 جوامع	 و	 اجتماعی	 مسائل	 پای	 که	 آن	جا	 و	 می	گیرد	 خود	 به		 اخالق«	
می	آید،	عنوان	»فلسفۀ	سیاسی«	دارد.	به	هرروی،	بحث	عدالت	از	بحث	هایی	فراگیر	و	
جهان	شمول	است	که	می	تواند	در	هرجا	متناسب	با	نیازها	و	انتظارات	افراد	مطرح	گردد.	
در	یک	دسته	بندی	کالن،	می	توان	عدالت	را	به	دو	قسم	اساسی	عدالت	کیفری	و	عدالت	
توزیعی	یا	اجتماعی	تقسیم	کرد.	عدالت	کیفری	ـ	همان	گونه	که	از	نام	آن	نیز	پیداست	ـ	
به	معنای	رعایت	عدل	و	انصاف	در	تعیین	پاداش	ها	و	کیفرهاست.		ازاین	رو،	مجازاتی	را	
	به	لحاظ	کمی	و	کیفی،	

ً
	مطابق	روال	قانونی	باشد.	ثانیا

ً
می	توان	عادالنه	دانست	که	اوال

	در	یک	فرایند	تصاعدی،	میزان	آن	با	تکرار	جرم	
ً
با	جرم	ارتکابی	در	تناسب	باشد.	ثالثا

افزایش	یابد.	در	توجیه	عدالت	کیفری،	برخی	به	جنبۀ	بازدارندگی	مجازات	ها	و	کیفرها	
اشاره	کرده	اند	و	برخی	دیگر	به	جزایی	و	عقوبتی	بودِن	کیفرها	توجه	نموده	اند	)اختری	و	
ذوالفقاری،	۱396،	ص	۱09	و	۱۱0(.	به	دلیل	آن	که	این	بخش	از	عدالت	ربط	چندانی	به	
بحث	موردنظر	پژوهش	کنونی	ندارد،	از	توضیح	بیشتر	آن	خودداری	می	شود.	در	این	جا،	
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بحث	اصلی	که	بحث	عدالت	توزیعی	یا	اجتماعی	است	موردتوجه	است.
واژۀ	عدالت	اجتماعی	ازجمله	مفاهیمی	است	که	در	فلسفۀ	سیاسی	مورد	بحث	قرار	
گرفته	است	و	دیدگاه	ها	و	برداشت	های	متعددی	از	آن	ارائه	شده	است.	منظور	از	عدالت	
توزیعی	یا	عدالت	اجتماعی	اجرای	اصول	عدالت	در	توزیع	کاالها	و	منافع	اجتماعی	
است.	این	واژۀ	ترکیبی	بیانگر	مفهوم	خاصی	از	عدالت	است	که	با	اقسام	دیگر	آن،	ازقبیل	
عدالت	طبیعی،	عدالت	سیاسی،	عدالت	اقتصادی،	عدالت	فردی	و	اخالقی،	تفاوت	هایی	

دارد.
اجتماعی،	 و	عدالت	 توزیعی	 ازجمله	عدالت	 برای	عدالت،	 متعددی	 تعریف	های	

	به	صورت	زیر	ارائه	شده	است:
کاربرد	مفهوم	عدالت	توزیعی	نسبت	به	ثروت،	دارایی،	امتیازات،	و	مزیت	هایی	 	.۱
است	که	در	یک	جامعه	انباشت	شده	است.	عدالت	توزیعی	به	معنای	تقسیم	مناسب،	

احترام،	پاداش	ها،	و	مزایای	دیگر	اجتماعی	بر	مبنای	شایستگی	افراد	است.
عدالت	اجتماعی	یعنی	با	هریک	از	افراد	جامعه	به	گونه	ای	رفتار	شود	که	مستحق	 	.2
براساس	 فرد	 دیگر،	هر	 به	عبارت	 آن	است.	 گیرد	که	سزاوار	 قرار	 در	جایی	 و	 آن	است	
کار،	امکانات	فکری،	ذهنی،	و	جسمی	بتواند	از	موقعیت	های	مناسب	و	نعمات	برخوردار	

باشد	)همان(.
هدف	از	عدالت	توزیعی	یا	اجتماعی	تبیین،	تنظیم،	و	توجیه	اصول	حاکم	بر	تعیین	
توزیع	عادالنۀ	منافع	و	مسئولیت	های	اجتماعی	)ازجمله	حقوق	مدنی	و	سیاسی	مانند	حّق	
رأی،	حّق	محاکمۀ	منصفانه،	و	حّق	آزادی	بیان(	است.	البته	عدالت	توزیعی	یا	اجتماعی	به	
	در	حوزۀ	امور	مادی	مانند	توزیع	مواّد	غذایی،	مراقبت	های	بهداشتی،	تهیۀ	

ً
یک	معنا	صرفا

سرپناه،	و	مسائلی	ازقبیل	درآمد	و	ثروت	قابل	طرح	است.	از	واژۀ	عدالت	اجتماعی	تعابیر	
و	برداشت	های	مختلفی	ارائه	شده	است	که	در	این	جا،	به	مهم	ترین	آن	ها	اشاره	می	شود:

•	عدالت	اجتماعی	به	مثابۀ	تناسب

در	یونان	باستان	ازعدالت	به	تناسب	با	طبیعت	و	فضایل	دیگر	تعبیر	شده	است.	افالطون	
	وسط	نقطۀ	تعادل	سه	قوۀ	خرد،	اراده،	و	شهوت	در	انسان	می	دانست.	وی	

ّ
عدالت	را	حد

همچنین	خردمندی،	شجاعت،	و	اعتدال	را	به	عنوان	سه	فضیلت	عمدۀ	انسان	نام	می	برد	
که	عدالت	ارتباط	هماهنگ	میان	این	فضایل	و	تناسب	با	آن	هاست.

در	اندیشۀ	افالطون	در	سطح	اجتماعی	نیز	عدالت	به		مفهوم	تناسب	و	قرار	گرفتِن	
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افراِد	جامعه	در	طبقات	خاّص	خود	است.	وی	جامعه	را	متشکل	از	سه	طبقۀ	فرمانروایان،	
نگهبانان،	و	تودۀ	مردم	)افزارمندان(	می	دانست.	از	نظر	وی،	عدالت	اجتماعی	قرار	گرفتِن	
هر	فرد	در	طبقۀ	خاّص	خود	و	برخورداری	از	امتیازات	طبقۀ	خاّص	خود	و	نیز	ایفای	نقش	
بنابراین،	عدالت	اجتماعی	در	این	برداشت	به	مفهوم	تناسب	و	 مخصوص	خود	است.	

موزونیت	و	قرار	گرفتن	در	جایگاه	خاّص	خود	است.

•	عدالت	اجتماعی	به	مثابۀ	شایستگی	و	لیاقت

و	 شایستگی	 براساس	 مناصب	 و	 امکانات	 توزیع	 مفهوم	 به		 برداشت	 این	 در	 عدالت	
و	 مناصب	 توزیع	 نیز	 و	 رفاهی	 و	 مادی	 امکانات	 توزیع	 دیدگاه،	 این	 در	 لیاقت	هاست.	
می	توان	 نمونه،	 برای	 گیرد.	 لیاقت	ها	صورت	 و	 شایستگی	ها	 براساس	 باید	 مقاومت	ها	
چنین	دیدگاهی	را	در	آرا	و	اندیشه	های	ارسطو۱	مشاهده	کرد.	وی	در	توزیع	امکانات	مادی	
شایستگی	های	افراد	را	درنظر	دارد.		ازاین	رو،	به	عدالت	توزیعی	قائل	است	و	همچنین	
در	نوع	و	شکل	حکومْت	طبقۀ	متوسط	را	شایستۀ	حکومت	کردن	می	داند.	درواقع،	وی	

به	لحاظ	اقتصادی	و	سیاسی	به		یک	نوع	شایسته	ساالری	باور	دارد.

•	عدالت	اجتماعی	به	مثابۀ	رعایت	تناسب،	استحقاق	ها،	و	شایستگی	ها

به	همراه	 پیشین	 برداشت	 دو	 ترکیب	 به	نوعی	 که	 اجتماعی،	 عدالت	 از	 برداشت	 این	
برای	 است.	 بوده	 رایج	 مسلمان	 اندیشمندان	 برخی	 میان	 در	 بیشتر	 است،	 افزوده	هایی	
نمونه،	خواجه	نصیرالدین	طوسی	عدالت	را	جمع	کماالت	و	فضایل	و	وجود	آن	را	مایۀ	
تعدیل	قوای	دیگر	می	دانست.	وی	قوام	حکومت	را	به	عدالت	دانسته	است	و	در	توضیح	
شرط	اول	معدلت	می	نویسد:	»عدالت	آن	است	که	هر	صنفی	از	جایگاه	مستحق	خود	
منحرف	نشده	و	به	دنبال	غلبه	بر	صنوف	دیگر	نباشد،	چون	این	امر	منجر	به	انحراف	مزاج	
از	اعتدال	و	منجر	شدِن	اموِر	اجتماعی	به	فساد	است.«	همچنین	در	شرط	دوم	می	نویسد:	
»شرط	دوم	در	معدلت	آن	بود	که	در	احوال	و	افعال	اهل	مدینه	نظر	کند	و	مرتبۀ	هریکی	بر	
دیگری	بر	قدر	استحقاق	و	استعداد	تعیین	کند.«	بنابراین،	می	توان	ترکیب	دو	معیار	تناسب	
و	رعایت	استحقاق	ها	و	شایستگی	ها	را	در	آرای	خواجه	نصیرالدین	طوسی	مالحظه	کرد.
	ذی	حق	حقه	تعریف	

ّ
در	میان	اندیشمندان	مسلمان،	تعریف	عدالت	به	اعطای	کل

1. Aristotle 
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رایجی	است.	برای	مثال،	عالمه	طباطبایی	در	این	باره	می	نویسد:	»هی	اعطاء	کل	حق	من	
القوی	حقه	و	وضعه	فی	موضعه	الذی	ینبغی	له«؛	عدالْت	دادِن	حق	به	هر	نیرویی	است	

که	دارای	حق	است	و	قرار	دادِن	وی	در	جایی	که	شایسته	است.

•	عدالت	اجتماعی	به	مثابۀ	مساوات	و	برابری

تعریف	عدالت	اجتماعی	به	مساوات	و	برابری	بیشتر	در	دوران	مدرنیته	رایج	شده	است،	
هرچند	ریشه	ها	ی	این	تفکر	در	ادوار	قبل	نیز	به	گونه	ای	وجود	داشته	است.	برای	نخستین	
بار	این	دیدگاه	در	مکتب	رواقیون	مطرح	شد.	از	دیدگاه	آنان،	انسان	ها	برابرند	و	هیچ	معیاری	
برای	برتری	افراد	بر	افراد	دیگر	وجود	ندارد.	سیسرون۱	نیز	ازجمله	اندیشمندانی	است	که	
چنین	تعبیری	از	عدالت	اجتماعی	را	ارائه	کرده	است.	وی،	برخالف	اندیشمندان	یونان	
باستان	که	تلقی	طبیعت	گرایانه	)و	تناسب	با	طبیعت(	داشتند،	معتقد	است	که	عدالت	
باور	است	که	انسان	ها	برابر	خلق	 این	 بر	 اجتماعی	هیچ	چیز	نیست	جز	مساوات.	وی	

شده	اند.	پس	جوهر	عدالت	اجتماعی	نیز	برابری	است.
در	دوران	قرون	وسطا	نیز	هرچند	نظم	طبیعی	بر	پایۀ	وحی	الهی	و	تفسیر	کلیسا	تعیین	
از	عدالت	 تعابیر	جدید	 برای	 این	دوران،	زمینه	 متفکران	 از	 برخی	 اندیشۀ	 در	 می	شود،	
کویناس2	می	توان	نام	برد.	به	نظر	وی،	انسان	ها	 اجتماعی	مهیا	می	شود.	برای	نمونه،	از	آ
	متوسط	شرایط	زیستن	را	به	طور	یکسان	دارند.	مفروض	وی	در	این	

ّ
حّق	برخورداری	از	حد

	مساوات	طلبی	است.	پس	از	دوران	قرون	وسطا،	تغییرات	اساسی	در	اندیشۀ	سیاسی	
ْ
بحث

اجتماعی	شکل	گرفت	که	در	بحث	عدالت	اجتماعی	و	مباحِث	جامعه	شناختِی	برآمده	از	
آن	دارای	اهمیت	است.

به	کار	 برابری	در	سطوح	مختلفی	 به	مفهوم	 نیز	عدالت	اجتماعی	 در	دوران	مدرنیته	
افراد	 زندگی	 اقتصادی	 شرایط	 در	 برابری	 برابرْی	 	

ِ
مهم	ترین	سطوح از	 یکی	 است.	 رفته	

است	که	در	اندیشۀ	کارل	مارکس3	به	شکل	برجسته	ای	مطرح	شده	است.	از	نظر	وی،	
عدالت	اجتماعی	درصورتی	تحقق	می	یابد	که	افراد	به	لحاظ	اقتصادی	در	شرایط	برابری	
زندگی	کنند	و	این	امر	بدون	توزیع	مجدد	ثروت	امکان	پذیر	نیست.	همان	طورکه	مالحظه	
می	شود،	این	برداشت	از	عدالت	اجتماعی	ارتباط	زیادی	با	عدالت	اقتصادی	پیدا	می	کند.

1. Cicero

2. Thomas Aquinas 

3. Karl Marx
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•	عدالت	اجتماعی	به	مثابۀ	انصاف،	بی	طرفی،	و	برابری	فرصت	ها

این	تعبیر	از	عدالت	اجتماعی	در	قرن	بیستم	میالدی،	در	کتاب	نظریه	عدالت	جان	راولز۱،	
مطرح	شده	است.	از	نظر	وی،	عدالت	اجتماعی	به	مفهوم	بی	طرفی	است	و	زمانی	عدالت	
اجتماعی	تحقق	می	یابد	که	دولت	بی	طرف	باشد.	جان	راولز،	در	کتاب	خود،	دو	اصل	
را	به	عنوان	اصول	عدالت	اجتماعی	مطرح	می	کند:	نخست	این	که	هرکس	باید	از	حقی	
برابر	متناسب	با	گسترده	ترین	نظام	کلی	آزادی	های	اساسی،	که	با	نظامی	مشابه	از	آزادی	ها	
برای	همه	سازگارتر	باشد،	برخوردار	باشد.	دوم	این	که	نابرابری	های	اجتماعی	و	اقتصادی	
	بیشترین	منفعت	را	برای	کم	بهره	ترین	افراد	دربر	داشته	

ً
باید	به	گونه	ای	تنظیم	شود	که	اوال

	مناصب	و	مشاغل	تحت	شرایط	مناسب	و	متناسب	با	نظام	فرصت	های	برابر	
ً
باشد.	ثانیا

در	دسترس	همگان	باشد.
همان	گونه	که	مالحظه	می	شود،	اصل	اول	دربارۀ	آزادی	و	برابرِی	استفاده	از	آزادی	های	
از	 دسته	 آن	 تنها	 بی	عدالتی	 وی،	 نظر	 از	 نابرابری	هاست.	 دوم		دربارۀ	 اصل	 و	 اساسی	
نابرابری	هایی	است	که	به	سود	همگان	نباشد.	بنابراین،	هرچند	در	مفهوم	عدالت	اجتماعی،	
برابری	فرصت	ها	و	شرایط	و	بی	طرفی	به	عنوان	رکن	اساسی	آن	به	رسمیت	شناخته	شده	
است،	از	نظر	جان	راولز،	برخی	از	نابرابری	ها	)نابرابری	هایی	که	به	سود	همگان	باشد(	نیز	
پذیرفته	می	شود.	بحِث	بیشتر	دربارۀ	ابعاد،	اصول،	و	دیگر	مباحث	نظری	درمورد	عدالت	

در	فصل	بعد	خواهد	آمد.
در	ایران،	شواهد	یک	صد	سال	اخیر	نشان	دهندۀ	عدم	توزیع	برابر	فرصت	ها	و	امکانات	
اجتماع	است	و	این	مسئله	سبب	نگرانی	و	دل	مشغولی	ویژۀ	محققان	و	صاحب	نظران	این	
حوزه	قرار	گرفته	است.	در	جامعه	ای	که	عدالت	در	ابعاد	مختلف	نظام	اجتماعی	حاکم	
نباشد	یا	احساس	افراد	بر	عدم	وجود	عدالت	داللت	کند،	هویت	ملی	در	همۀ	اجزای	
آن	دچار	بحران	و	تزلزل	خواهد	شد،	زیرا	ـ	چنان	که	در	متن	این	تحقیق	به	تفصیل	بیان	
خواهد	شد	ـ	تشکیل	هویت	ملی	بر	مبنای	تشکیل	اجتماع	ملی	است.	اجتماعی	که	افراد	
تشکیل	دهندۀ	آن	خود	را	عضو	و	به	معنایی	»شهروند«	آن	جامعه	بدانند.	شهروندی	نیز،	
خود،	متضمن	مسئولیت،	تعهد،	عاطفه،	و	باور	است	و	با	حقوق	و	از	سوی	دیگر	تکالیف	
آمیخته	است.		ازسوی	دیگر،	افراد	عضو	یا	همان	شهرونداْن	خود	را	با	یکدیگر	مقایسه	
جامعه،	 قالب	 در	 تعریف	شده،	 امتیازات	 و	 منابع،	 امکانات،	 از	 استفاده	 در	 و	 می	کنند	
خود	را	مستحّق	دریافت	آن	می	دانند	و	رعایت	عدالت	را	در	ابعاد	مختلف	خواستارند.	

1. John Rawls
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بدیهی	است	که	بخش	عمده	ای	از	اجرای	عدالت	برعهدۀ	دولت	یا	نظام	سیاسی	جامعه	
تعهد،	 باور،	 شهروندی،	 هویت	 عدالت،	 رعایت	 به	 افراد	 باور	 عدم	 درصورت	 است.	
مسئولیت،	و	عاطفۀ	آن	ها	ـ	که	همگی	تبلور	هویت	ملی	آنان	است	ـ	خدشه	دار	می	شود.	
این	مسئلْه	بیگانگی	اجتماعی،	انزوای	اجتماعی،	و	درنهایت،	ازهم	گسستگی	انسجام	
به	دنبال	دارد.	 و	وفاق	اجتماعی،	که	تضمین	کنندۀ	تداوم	حیات	هر	جامعه	ای	است،	را	
همچنین	احساس	نابرابری	یا	به	رسمیت	شناخته	نشدِن	حقوِق	افراد	به	مورد	تردید	واقع	
ارزش	های	 به	 توجه	 و	 تعهد	 عدم	 و	 بی	اعتمادی	 دولت،	 و	 حاکمیت	 مشروعیِت	 شدِن	
اجتماعی،	فرهنگی،	سیاسی	و	درنهایت،	به	بیگانگی	اجتماعی	و	ازبین	رفتِن	انسجام	و	

وفاق	اجتماعی	منجر	خواهد	شد.	
درحقیقت،	عدم	احساس	عدالت	در	میان	افراد	باعث	ناامیدی	درمورد	آینده	و	اطمینان	
نداشتن	از	تحقق	اهداف	و	امیال	و	خواسته	های	آنان	می	شود.	این	مسئلْه	شهروندان	را	
روبه	رو	می	سازد،	 اجتماعی	 انزوای	 و	 ازخودبیگانگی،	 پوچی،	 با	سرگشتگی،	احساس	
به	گونه	ای	که	دیگر	خود	را	به	عنوان	عضوی	از	اجتماع	نمی	بینند	و	به	آن	احساس	تعلق	
ندارد.	چه	بسا	برای	ُپر	کردِن	بخشی	از	این	خأل	هویت	های	دیگری	را	به	عنوان	جایگزین	
برای	خود	برمی	گزینند.	بسیاری	از	آناْن	قهرمانان،	هنرپیشگان،	اسطوره	ها،	و	ارزش	های	
فرهنگ	های	دیگر	را	به	عنوان	الگوی	خود	انتخاب	می	کنند	یا	تالش	دارند	تا	با	ایجاد	ارتباط	
با	ساکنان	مرزهای	کشورهای	همسایه،	در	جست	وجوی	هویت	مستقل	برای	خود	باشند	
و	درواقع،	باید	گفت	نقطۀ	آغاز	واگرایی	ملی	را	می	توان	عدم	احساس	عدالت	اجتماعی	و	
کم	رنگ	شدِن	هویِت	ملی	دانست	که	نشانه	های	آغازین	آن	را	می	توان	پدیده	هایی	همچون	
خروج	لجام	گسیختۀ	نخبگان	و	صاحبان	دانش	و	ثروت	به	عنوان	فعاالن	حوزۀ	دانش	و	
عمل	از	کشور	و	نارضایتی	آنان	از	زندگی	در	فضای	جامعۀ	ایران،	که	به	زعم	آنان	پر	از	
تبعیض	و	بی	عدالتی	و	عدم	توجه	شایسته	به	توانایی	ها	و	شایستگی	های	افراد	است،	و	
امر،	 این	 از	سختی	ها	دانست.	 باوجوِد	تحمل	برخی	 ترجیح	زندگی	در	کشوری	دیگر	

به	یقین،	حرکت	ما	را	در	مسیر	توسعه،	با	خلل	مواجه	خواهد	ساخت.

7-۱.	صلح	و	دوری	از	خشونت

یکی	از	نخستین	وظایف	حکومت	ها	تأمین	امنیت	برای	شهروندان	و	برقراری	صلح	در	
کشور	است.	بدون	صلح	هیچ	کشوری	نمی	تواند	به	رفاه	اجتماعی،	شکوفایی	اقتصادی،	و	
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بالندگی	سیاسی	دست	یابد.	بنابراین	دولت	ها	همیشه	تالش	می	کنند	تا	از	جنگ	جلوگیری	
نمایند	و	زمینۀ	صلح	پایدار	در	کشورشان	را	فراهم	کنند،	اما	منافع	متضاد	برخی	کشورها	

سبب	می	شود	تا	این	کشورها	وارد	جنگ	شوند.
اما	 است،	 نکردن	 جنگ	 معنای	 به	 تعرض	 عدم	 و	 مسالمت	آمیز	 همزیستی	 صلْح	
در	فرهنگ	سیاسی،	صلح	به	معنای	حالت	آرامش	در	روابط	عادی	با	کشورهای	دیگر	
و	فقدان	جنگ	و	نظام	تهدید	است.	صلح	از	پیمان	عدم	تعرض،	پیمان	به	نجنگیدن،	
پیمان	همزیستی	مسالمت	آمیز	و	درنهایت،	در	جایی	معنا	پیدا	می	کند	که	وظیفه	جنگیدن	
اصطالح	سیاست،	 در	 است،	 و	سازش	 آشتی	 معنای	 به	 واژگانی	 نگاه	 از	 باشد.	صلح	
دست	کشیدن	از	جنگ	با	عقد	قرارداد	)میرکوشش	و	همکاران،	۱392(.	صلح	به	معنای	
پایان	 بردِن	دعوی،	 ازمیان	 نبود	جنگ،	 آتش	بس،	 متارکه،	 از	 متداول	عبارت	 و	 متعارف	
دادن	به	اختالفات	و	منازعات	میان	دو	طرف	درگیر	است.	بنابراین،	صلح	به	معنای	نبود	
جنگ،	منازعه،	وخ	شونت	از	یک	سو	و		ازسوی	دیگر،	وجود	امنیت	و	آرامش	و	زیست	

مسالمت	آمیز	در	یک	جامعه،	یک	کشور،	یا	در	سطح	جهان	است.
مهاتما	گاندی۱	را	می	توان	سمبل	صلح،	عشق،	و	عدم	خشونت	دانست	که	ازطریِق	
حرکت	های	مردمی		توانست	استقالل	هند	را	به	دست	آورد	و	آن	را	از	چنگ	استعمار	رهایی	
او	 آغاز	کرد.	 انگلیسی	در	سراسر	هند	 با	تحریم	کاالهای	 را	 بخشد.	گاندی	مبارزه	اش	
با	تأسیس	کنگرۀ	ناتان	توانست	تمام	مردم	هند	را	به	تحریم	کاال	تشویق	کند.	او	مبارزۀ	
منفی	خود	را	زمانی	آغاز	کرد	که	انگلستان	به	علت	درگیر	بودن	در	جنگ	اول	بین	المللی	
خسارت	های	زیادی	دیده	بود.	بسیاری	از	مستعمرات	این	کشور	در	افریقا	و	آسیا	به	دنبال	
استقالل	بودند.	آن	ها،	برای	ترمیم	خسارت،	به	شدت	محتاج	تولید	و	فروش	کاالهای	خود	
در	کشورهای	مختلف	و	ازجمله	هند	بودند.	او	با	این	تحریم	ضربۀ	شدیدی	به	اقتصاد	
۱942	میالدی	 و	 	،۱933 	،۱930 	،۱922 سال	های	 در	 گاندی	 مهاتما	 زد.	 انگلستان	
دستگیر	شد.	اما	در	زندان	نیز	دست	از	مقاومت	برنداشت	و	با	اعتصاب	غذا	به	اعتراضات	
خود	شکل	تازه	ای	داد.	یکی	از	اقدامات	او	در	مبارزه	با	استعمار	انگلستان	راهپیمایی	از	
	سیصدکیلومتری،	هزاران	نفر	او	

ً
دهلی	تا	سواحل	جنوبی	هند	بود.	در	این	مسیِر	تقریبا

را	همراهی	کردند.	مردم	شهرهای	مختلف	نیز	استقبال	پرشوری	از	آن	ها	انجام	دادند.	
گاندی	معتقد	بود:	»من	برای	برقراری	قانون	اساسی	ای	تالش	خواهم	کرد	که	هند	را	از	

1. Mahatma Gandhi
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بندگی	و	بنده	نوازی	رهایی	بخشد...	.	برای	ساختِن	هندی	تالش	خواهم	کرد	که	همهۀ	
به	خودشان	است	و	در	ساختِن	آن،	هریک	نقشی	 ناداران	حس	کنند	که	کشور	متعلق	
داشته	باشند،	هندی	که	تمامی			ملیت	های	آن	در	هماهنگی	کامل	با	هم	زندگی	کنند.	در	
چنین	هندی	جایی	برای	نفرین	نجس	وجود	ندارد.	زنان	از	همان	حقوقی	برخوردارند	که	
مردان.	ازآن	جاکه	ما	با	همۀ	دنیا	صلح	خواهیم	کرد،	نه	استثمار	خواهیم	کرد	و	نه	استثمار	
می	شویم.	پس	باید	کوچک	ترین	ارتش	دنیا	را	داشته	باشیم.	هرگونه	منافع	و	عالقه	ای	که	با	
منافع	میلیون	ها	هندی	درتضاد	نباشد	مورد	احترام	خواهد	بود...	.	این	رؤیای	من		دربارۀ	

هند	است.«۱ 
گاندی	اعتقاد	داشت	به	جای	تولید	انبوه	صنعتی	باید	به	تولید	توده	ها	توجه	کرد.	او،	در	
اقتصاد،	به	مرکزیت	زدایی	می	اندیشید	و	می	گفت:	»هر	جامعه	ای	باید	خود	احتیاجات	
خود	را	رفع	کند.«	اقدام	گاندی	در	تحریم	کاالهای	انگلیسی	بازار	بزرگی	را	از	انگلستان	
گرفت.	او	دستور	داد	تا	صد	هزار	چرخ	ریسندگی	تهیه	شود.	حتی	خود	او	لباسی	را	برتن	
کرد	که	به		دست	خودش	بافته	شده	بود	و	از	شیر	بزی	خورد	که	خود	پرورش	داده	بود.	
در	حیطۀ	اجتماعی	نیز	گاندی	پیشگام	روش	جدیدی	برای	اتحاد	جامعۀ	هزارپارۀ	هند	
به	 احترام	 با	 او	همگام	 واحد	داشت.	 برای	ساختِن	یک	ملت	 برنامه	ای	سازنده	 او	 بود.	
سنت	های	گروه	های	هندی	بر	رفع	اختالفات	آن	ها	کوشید.	هرچند	تالش	او	با	جنبش	های	
اما	 نبود،	 تجزیه	طلبانه	ای	که	به	سه	پاره	شدِن	شبه	قاره	منجر	شد،	درظاهر،	بسیار	موفق	

توانست	بر	مشکالت	آن	ها	فایق	آید.
و	همراهی	کسانی	 گاندی	 مهاتما	 با	تالش	های	 آگوست	۱947	میالدی،	 در	 هند،	
چون	جواهر	لعل	نهرو2،	بعداز	چندین	قرن	استعمار،	سرانجام	به	استقالل	رسید.	او،	پس	از	
اعالم	استقالل	هند،	حاضر	به	قبول	هیچ	مقامی	در	حکومت	هند	نشد	و	رهبری	کنگره	را	
نیز	به	نهرو	داد.	اما	همچنان	به	تالش	برای	استقالل،	آزادی،	و	وحدت	ملی	در	هند	ادامه	

داد.
مهاتما	گاندی	پیشگام	فلسفۀ	خشونت	گریزی	و	خشونت	پرهیزی	است.	از	منظر	او،	
خشونت	مبدأ	تمام	رنج	ها	و	آالم	بشری	است.	بنابراین،	در	تمام	اعمال	و	افکارش،	روحیۀ	
خشونت	پرهیزی	را	رواج	و	گسترش	می	داد.	مهاتما	گاندی	گفت	وگوی	آزاد	و	منطقی	را	
راه	حلی	فلسفی	برای	ازبین	بردِن	خشونت	معرفی	می	کرد	و	در	این	مسیر،	کینه	و	انتقام	

1. http://icro.ir/index.aspx?pageid=32738&p=189&showitem=6220

2. Jawahar Lal Nehru

T.me/AVAYeBUF

https://T.me/AVAYeBUF


از مرز تا مرز         106     

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

را	 عدالت	محوری	 وی	 دیگر،	 طرف	 از	 می	دانست.	 جنگ	ها	 شدِن	 شعله	ور	 موجِب	 را	
دلیلی	برای	احیا	و	ابقای	بشر	درنظر	گرفت.	عدالت	و	آزادی	نقطۀ	مقابل	خشونت	و	انتقام	
است.	گاندی	پیروی	از	هواهای	نفسانی	را	دلیلی	بر	وجود	خشونت	و	روحیۀ	انتقام	طلبی	
س	را	عاملی	اساسی	در	پیشگیری	از	وقوع	نابسامانی	ها	

ْ
می	دانست.	درنتیجه،	تسلط	بر	َنف

می	دانست.	از	منظر	او،	انسان	تا	وقتی	اسیر	تن	و	مادیات	است	نمی	تواند	مسیر	پیشرفت	
فلسفۀ	 پیشگام	 دلیل	 بدین	 را	 گاندی	 نادانی	خود	می	ماند.	 و	 در	جهالت	 و	 کند	 را	طی	
تمام	 در	 که	 بود	 و	عدالت	طلب	 آزاداندیش	 انسانی	 نمونۀ	 که	 خشونت	پرهیزی	می	دانند	
مسیر	زندگی	اش،	صلح	را	عامل	خوشبختی	و	خشونت	را	علت	اصلی	و	اساسی	جنگ	ها	
می	دانست.	از	جهتی،	او	فقر	و	نتایج	ناشی	از	آن	را	نوعی	بی	عدالتی	تلقی	می	کرد	و	همین	
جنبه	از	آن	را	مایۀ	برافروزی	و	شعله	وری	آتش	جنگ	های	بشری	معرفی	می	کرد	و	این	امر	
را	به	قدرت	طلبان	و	ثروت	اندوزان	هشدار	می	داد	و	بر	این	نکته	اشاره	می	کرد	که	اگر	فقر	
رشد	کند،	به	موازات	آن	درد	و	رنج	نیز	رشد	می	یابد	و	دایرۀ	بی	عدالتی	به	شدت	گسترش	پیدا	
می	کند.	مهاتما	گاندی	ایمان		به	وجوِد	واجب	را	برای	پیشبرد	اهداف	بشری	نکته	ای	ضروری	
و	الزم	می	دانست	و	حقیقت	و	عدالت	را	همان	وجوِد	خداوند	معرفی	می	کرد.	از	نظر	او،	
حقیقت	و	عدالت	یک	چیزند	و	تفاوتی	میان	آنان	قائل	نبود.	او	جامعۀ	عدالت	محور	را	
حقیقت	جو	معرفی	می	کرد	که	برای	رسیدن	به	آرماِن	خود،	نهایت	تالش	را	انجام	می	دهد	
و	نیز	جامعۀ	خشونت	طلب	را	بدبین	و	جنگجو	نشان	می	دهد	که	در	آن،	بشریت	به	قهقرا	
کشیده	می	شود.	بحث	در	این	مورد	جنبه	ای	فلسفی	دارد	که	باید	بدان	پرداخته	شود،	زیرا	
ما	از	عدم	خشونت	سخن	می	گوییم	و	نبود	خشونت	را	دلیل	احیای	بشر	درنظر	گرفته	ایم.
عدم	خشونت	یک	اصل	عمومی	و	جهانی	است	و	عمل	کردن	به	آن	تنها	به	یک	محیط	
خصمانه	محدود	نمی	شود.	بدیهی	است	اثربخش	بودِن	آن	فقط	وقتی	می	تواند	آزمایش	
موفقیت	های	عدم	 اگر	 رود.	 به	کار	 آن	ها	 با	 مقابله	 برای	 و	 میان	مخالفت	ها	 در	 که	 شود	
خشونت	ما	به	حسن	نیت	مقامات	مخالف	ما	بستگی	داشته	باشد،	چنین	عدم	خشونتی	
نادرست	و	بی	ارزش	خواهد	بود.	گاندی	می	گوید:	نخستین	شرط	عدم	خشونت	آن	است	
از	طبیعت	 توقع	 انتظار	و	 این	 که	عدالت	در	تمامی	مظاهر	زندگی	رعایت	شود.	شاید	
آدمی	زیاد	باشد،	اما	من	چنین	نمی	اندیشم؛	هیچ	کس	نباید		دربارۀ	استعدادها	و	قدرت	های	
طبیعت	آدمی	برای	انحطاط	و	یا	ارتقا،	مقررات	جامد	و	قالب	های	خشک	را	مالک	قضاوت	
قرار	دهد.	هیچ	تقوایی	وجود	ندارد	که	هدفش	یا	محتوایش	تنها	خوشبختی	و	آسایش	
	هیچ	تجاوز	اخالقی	ای	نیست	که	به	طور	مستقیم	یا	غیرمستقیم	

ً
یک	فرد	باشد.	متقابال
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عالوه	بر	عامل	اصلی،	بر	بسیاری	دیگر	نیز	اثر	نگذارد.	ازاین	رو،	اگر	کسی	نیک	یا	بد	باشد،	
تنها	به	خودش	مربوط	نمی	شود،	بلکه	درواقع،	به	تمام	جامعه	اش	و	به	تمامی	دنیا	مربوط	
می	شود.	عدم	خشونت	بزرگ	ترین	نیرویی	است	که	دراختیار	بشر	است؛	این	نیرو	از	قدرت	
عظیم	ترین	سالح	های	ویران	کننده	که	با	نبوغ	انسان	ساخته	شده	است	نیز	بیشتر	است.	
گاندی	می	گوید:	استقالل	باید	از	پایین	آغاز	شود.	هر	دهکده	باید	یک	جمهوری	باشد.	
دهکده	می	باید	به	خودش	متکی	گردد	و	بتواند	ادارۀ	امور	خود	را	برعهده	بگیرد	تا	حدی	که	
دربرابِر	تمامی	دنیا	از	خود	دفاع	کند.	همچنین	جامعه	باید	بر	حقیقت	و	عدم	خشونت	بنا	
	تعالی	ـ	ممکن	نخواهد	بود.	نیروی	 شود	که	به	عقیدۀ	من،	بدون	اعتقاد	استوار	به	خداوندـ	
گاندی	محدود	و	مختصر	بود	و	از	عشق	و	عالقه	به	نوع	و	وطن	سرچشمه	می	گرفت.	شیوه	
و	روش	مسالمت	آمیز	و	عدم	خون	ریزی	وی،	عرصه	را	بر	همه	تنگ	کرد.	وی	می	گفت:	
عشق	هوشمندترین	نیرو	در	جهان	است	که	با	نفرت	کشته	می	شود.	عدم	خشونت	فقط	
وقتی	خواهد	بود	که	ما	کسانی	را	دوست	بداریم	که	از	ما	نفرت	دارند.	می	دانیم	که	عمل	
کردن	به	این	قانون	بزرگ	محبت	چقدر	دشوار	است.	اما	آیا	تمام	کارهای	بزرگ	و	نیک	
هم	دشوار	نیست؟	دوست	داشتِن	کسی	که	نسبت	به	شما	کینه	و	نفرت	دارد	بزرگ	ترین	
	چنین	چیزی	را	بخواهیم،	این	دشوارترین	کار	هم	با	تمام	

ً
	دشواری	هاست،	اما	اگر	واقعا

ـ	تعالی	ـ	سرچشمه	می	گرفت،	 به	خداوند	 از	عشق	 گاندی	 و	دستورالعمل	های	 قوانین	
چراکه	او	را	بهترین	راهنما	و	پیشوا	می	دانست	و	سعی	داشت	این	را	به	همه	بفهماند.	همواره	
از	زیبایی	های	جهان	سخن	می	گفت	و	ظهور	انوار	خداوند	ـ	تعالی	ـ	در	آن	را	مورد	اشاره	
قرار	می	داد.	گاندی		دربارۀ	کشتار	و	جنگ	چیزی	نمی	دانست،	اما	راز	خوشبختی	و	زندگی	
ثمربخش	را	دریافته	بود.	دنیای	اتمی	و	ماشینی	و	علمی	او	حقیر	و	جهان	دانش	و	بینش	
اتم	که	غرب	را	در	زرق	وبرق	و	هراس	آن	 اتم	و	هستۀ	اتمی	و	قرن	 به	 او	 او	عظیم	بود.	
غرق	کرده	بود	توجهی	نداشت	و	امور	مادی	را	ازطریِق	کسب	معنویات	و	اعتالی	باطن	
می	جست.	گاندی	می	گفت:	همیشه	در	درونم	مبارزه	ای	دانسته	و	سنجیده	برای	دنبال	
کردِن	عمدی	و	مداوم	قانون	عدم	خشونت	ادامه	دارد.	این	مبارزْه	شخص	را	همواره	برای	
مبارزه	نیرومندتر	می	سازد؛	هرچه	بیشتر	این	قانون	را	به	کار	می	بندم،	بیشتر	در	زندگی	خود	
م	وجود	برایم	شکلی	مطبوع	و	شادمان	پیدا	می	کند.	پیروی	

َ
احساس	شادمانی	می	کنم	و	عال

از	این	قانون	به	من	آرامشی	می	بخشد	و	مفهومی	از	رموز	طبیعت	را	برایم	بیان	می	کند	که	
قادر	نیستم	آن	را	تشریح	کنم.	او	گفت:	جست	وجوی	حقیقت	مرا	به	دخالت	در	سیاست	
وادار	کرده	است.	اصالح	اجتماعی	باید	از	درون	انجام	شود	و	این	مستلزم	آزادی	است.	
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انسان	همواره	باید	در	جست	وجوی	حقیقت	باشد	که	بتواند	با	آن،	پرسش	های	درون	خود	
را	پاسخ	گوید	و	از	جهالت	نجات	یابد	و	به	رستگاری	برسد.	از	نظر	گاندی،	رسیدن	به	
حقیقت	همان	رستگاری	است.	گاندی	از	بی	عدالتی	ها	و	تبعیض	های	نژادی	فراوان	سخن	
می	گفت	و	بر	این	نکته	اشاره	داشت	که	مردم	باید	طوری	رفتار	کنند	که	دشمنان	خلع	سالح	
شوند.	باید	به	خودمان	قول	دهیم	که	در	کارهایمان	افرادی	باحقیقت	و	درستکار	باشیم	تا	
مردم	به	ما	اعتماد	کنند.	ما	به	دسته	های	کوچکی	تقسیم	شده	ایم	و	هر	دسته	به	دنبال	منافع	

خویش	هستیم.	ما	باید	متحد	شویم	و	اختالفات	را	فراموش	کنیم	)تفضلی،	۱387(.
نلسون	ماندال۱	نیز	یکی	دیگر	از	رهبران	خوشنام	جهان	در	عرصۀ	صلح	در	تاریخ	است.	
گاندی	پایه	گذار	تفکر	»اندیشۀ	عدم	خشونت«	است	و	ماندال	نیز	»پرهیز	از	خشونت«	در	
دستور	کارش	و	درواقع،	خط	مشی	اش	بود.	او	سمبل	اسطوره	ای	مبارزه	در	دوران	معاصر	
است.	ماندال	سال	های	زیادی	از	عمر	خود	را	در	راه	مبارزه	با	تبعیض	نژادی	و	احقاق	حقوق	
مدنی	سیاهان	در	آفریقای	جنوبی	گذراند.	او	به	عنوان	یکی	از	الگوهای	مبارزۀ	مدنی	در	جهان	
شناخته	می	شود.	بسیاری	او	را		درکناِر	بزرگانی	چون	مهاتما	گاندی،	مارتین	لوتر	کینگ2،	و	

آنگ	سان	سوچی3،	جزو	رهبران	مبارزۀ	»خشونت	پرهیز«	می	دانند.	
ماندال	به	همراه	دیگر	مبارزان	ضدتبعیض	نژادی	به	مدت	بیست	و	هفت	سال	در	زندان	
بود	و	البته	در	زندان	نیز	دست	از	مبارزه	نکشید	و	در	آن	جا،	به	مقاومتی	فعال	ادامه	داد.	
ماندال	یکی	از	استوارترین	و	بزرگ	ترین	انسان	های	راه	آزادی،	مرد	تاریخ	ساز	سیاه	پوست	
از	 یکی	 آن	که	 با	 به	پا	خاست.	 »تبعیض	نژادی«	 یا	 آپارتاید	 برضد	 که	 مردی	 سفیدقلب،	
اصول	کاری	ماندال	»خودداری	خشونت«	و	»عدم	توسل	به	خشونت«	بود،	آن	گونه	که	
یکی	از	اصول	کاری	مهاتما	گاندی	یا	روح	بزرگ	هندوستان	»آهیمسا«4	یا	»اندیشۀ	عدم	
خشونت«	بود،	اما	برای	ازبین	رفتِن	آپارتاید،	ناگزیر	به	فعالیت	های	مقاومت	مسلحانه	
دست	زد	و	برضد	نظام	مبتنی	بر	تبعیض	نژادی	یاغی	شد	و	مبارزۀ	مسلحانه	را	آغاز	کرد.	
	ادامۀ	مبارزات	و	فشارهای	وارده	از	داخل	و	خارج	کشور	نظام	آپارتاید	را	به	استیصال	

ً
	نهایتا

کشاند	و	باعث	شد	تا	ماندال	در	سال	۱990	میالدی	از	زندان	آزاد	شود	و	پای	در	مرحلۀ	
جدیدی	از	»راه	دشوار	آزادی«	بگذارد.

1. Nelson Mandela

2. Martin Luther King

3. Aung San Suu Kyi

4. Ahimsā
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اما	آنچه	نلسون	ماندال	را	از	بسیاری	دیگر	از	رهبران	انقالبی	و	مبارز	جهان	متمایز	
می	کند	شیوۀ	او	در	»خشونت	پرهیزی	پس	از	پیروزی«	است.	الگوی	منحصر	به	فرد	ماندال	
در	همین	رفتار	صلح	طلبانۀ	اوست.	او	اگرچه	به	عنوان	آخرین	اقدام	و	به	اقتضای	شرایط،	
پس	از	 »خشونِت	 از	 اما	 گرفت،	 را		به	کار	 کنترل	شده«	 »خشونت	 مبارزه	اش،	 راهبرد	 در	
به	حذف	 اقدام	 به	دست	گرفتِن	قدرت،	 به	طور	مطلق	خودداری	کرد	و	پس	از	 پیروزی«	
رقیبان	و	دگراندیشان	نکرد.	این	مهم	ترین	آموزه	و	میراث	نلسون	ماندال	برای	تاریخ	مبارزات	
مدنی	و	فهم	مشی	خشونت	پرهیزی	اوست.	آنچه	از	ماندال	می	توان	آموخت	این	است	
که	پیوند	خشونت	پرهیزی	و	مبارزۀ	مدنی	بیش	از	آن	که	وابسته	به	عدم	استفادۀ	مطلق	از	
خشونِت	»پیش	از	پیروزی«	باشد،	به	نفی	مطلق	خشونِت	»پس	از	پیروزی«	وابسته	است.	
روحیۀ	صلح	جویانه	ماندال	توانست	کشتی	طوفان	زدۀ	آفریقای	جنوبی	را	بدون	آن	که	به	
انتقام	دچار	شود،	به	ساحل	دموکراسی	و	برابری	نژادی	 چرخۀ	مهارنشدنی	خشونت	و	

برساند.
افغانستان	کشوری	است	که	درطوِل	چهار	دهۀ	گذشته	به	گونه	ای	دوام	دار	درگیر	جنگ	
بوده	است	و	شهروندان	این	کشور	از	نعمت	صلح	و	بهزیستی	محروم	بوده	اند.	هرچند	
بر	 مبنی	 خوش	بینی	هایی	 ۱380	شمسی،	 سال	 اواخر	 در	 طالبان،	 رژیم	 سقوط	 بعداز	
تأمین	صلح	در	افغانستان	به	وجود	آمد،	اما	حمایت	و	پشتیبانی	دوام	دار	پاکستان	از	طالبان	
این	خوش	بینی	ها	را	به	ناامیدی	بدل	کرد.	تالش	های	حکومت	افغانستان	در	چند	سال	
گذشته،	به	دالیل	مختلف،	نتوانست	برای	به	میِز	گفت	وگو	کشاندِن	طالبان	و	تأمین	صلح	

در	افغانستان	مؤثر	واقع	شود.
	موضوع	صلح	در	افغانستان	مورد	توجه	قرار	گرفته	است	و	

ً
در	سالیان	اخیر،	مجددا

اشرف	غنی،	رئیس	جمهور	افغانستان،	لوَیه	َجرگه	۱ای	را	در	کابل	میزبانی	کرد	که	حدود	
ن	از	نمایندگان	مردم	سراسر	افغانستان	در	آن	مشارکت	کرده	بودند	تا	به	رویکردی	

َ
3200	ت

مشترک	برای	مذاکرات	صلح	با	طالبان	دست	یابند.	وی	امیدوار	است	که	در	این	لوَیه	
َجرگه،	سیاستمداران،	بزرگان	محلی،	و	نمایندگان	مردم	وحدت	ملی	را	به	نمایش	بگذارند.
با	طالبان	 نیز	تالش	هایش	را	برای	مذاکرات	مستقیم	 اتفاق،	امریکا	 این	 با	 هم	زمان	
برای	پایان	دادن	به	جنگ	هجده	ساله	اش	در	افغانستان	شدت	بخشید	و	زلمی	خلیل	زاد2،	
نمایندۀ	ویژه	اش،	چندین	بار	با	نمایندگان	این	گروه	شورشی	دیدار	داشته	است.	باوجوِد	

۱.	گردهمایی	بزرگ	سران	قبایل	افغانستان
2. Zalmay Khalilzad 
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مالقات	های	مکرر	خلیل	زاد	با	نمایندگان	طالبان،	این	گروه	گفت	وگوی	مستقیم	با	حکومت	
افغانستان	را	رد	کرده	است	و	تنها	به	مذاکره	با	ایاالت	متحده	امریکا	ادامه	داده	است.	طالبان	
	اشتراک	در	لوَیه	َجرگه	مشورتی	صلح	را	رد	کرده	بود.	حتی	در	پایتخت	افغانستان،	

ً
قبال

برای	برگزاری	این	اجالس،	از	ترس	حمالت	احتمالی	شورشیان	و	تروریست	ها	تدابیر	
	مسدود	گردیده	بود.

ً
امنیتی	شدیدی	اندیشیده	شده	بود	و	بخش	هایی	از	پایتخت	کامال

۸-۱.	شرح	حال	اقوام

تمایز	بین	قوم	و	سایر	سطوح	هویت		جمعی	براساس	شاخصه	هایی	چون	زبان،	سرزمین،	
سایر	 با	 اقتصادی	 تمایزات	 و	 سیاسی،	 تعلقات	 فرهنگی	ـ	اجتماعی،	 مشخصه	های	
هزار(	 ده		 قولی	 )به	 هزار	 پنج		 کنونی،	 جهان	 در	 می	گیرد.	 صورت	 جمعی	 هویت	های	
زبان	وجود	دارد	و	اگر	هریک	از	گروه	های	قومی	جهان،	که	به	زبان	خاص	خود	سخن	
	چنین	جهانی	

ً
می	گویند،	قصد	آن	کنند	که	یک	دولت	ملی	جداگانه	تشکیل	بدهند،	قطعا

احیای	 شاهد	 جهان	 بعد،	 به	 دوم	 جهانی	 جنگ	 پایان	 از	 بود.	 خواهد	 متفرق	تر	 بسیار	
موضوع	قومیت	ها،	به	مثابۀ	یک	معضل	در	سیاست،	موضوعی	مهم	در	زمینۀ	بسیج	سیاسی	
مردم	و	منبعی	برای	منازعات	داخلی	و	بین	المللی	بوده	است.	اکنون	تنها	۱0	درصد	از	
کشورهای	جهان	را	می	توان	به	لحاظ	قومی	همگن	یا	یکدست	محسوب	کرد	)مهکویی	و	

همکاران،	۱394(.
در	دو	دهۀ	اخیر،	دو	تحول	اساسی،	یکی	در	حوزۀ	سیاست	و	دیگری	در	حوزۀ	اندیشه،	
باعث	شد	تا	پژوهشگران	به	مسائل	قومی	توجه	بیشتری	کنند.	سقوط	امپراتوری	چندملیتی	
اتحاد	جماهیر	شوروی،	تجزیه	کشورهای	چندقومی	مانند	یوگسالوی،	رشد	گرایشات	
قومی	در	جهان	غرب،	و	گسترش	مسائل	اقوام	در	برخی	از	کشورهای	جهان	سوم	ازجمله	
پدیده	هایی	در	صحنه	های	سیاست	بودند	که	بر	ضرورت	مطالعات	قوم	شناسانه	افزودند.	
هم	زمان	با	این	دگرگونی	های	عرصۀ	سیاست،	جهان	اندیشه	نیز	شاهد	دگرگونی	مهمی	بود؛	
تا	چند	دهۀ	پیش	از	این،	مدرنیسم،	یکسان	انگاری	جهان،	و	تجویز	ترویج	نسخۀ	یکسان	
برای	همۀ	جوامع	و	ملل	جهان	بدون	توجه	به	پیشینۀ	تاریخی	و	ساختار	اجتماعی	ـ	فرهنگی	
و	حوزه	های	زیستی	و	جغرافیایی	متنوع	و	متفاوت	آن	ها	بود،	اما	امروزه	شاهد	ظهور	مکتب	
پسامدرن	در	حوزۀ	اندیشه	و	زیر	سؤال	رفتِن	بسیاری	از	ادعاها	و	مواریث	مدرنیته	ازجمله	
یکسان	انگاری	آن	و	به	طور	کلی	زیر	سؤال	بردن	کالن	روایت	های	بزرگ	هستیم.	درنتیجه،	
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تنوْع	ارزش	و	اصالت	یافت	و	در	این	میان،	زمینه	برای	توجه	بیشتر	به	گوناگونی	های	قومی	
و	هویت	مستقل	آن	ها	فراهم	شد.

از	لحاظ	پراکنش	جغرافیایی،	اقوام	و	مذاهب	گوناگون	در	ایران	دارای	توزیع	جغرافیایی	
متفاوتی	اند،	به	گونه	ای	که	در	چهار	گوشۀ		ایران،	اقوامی	با	مذاهب	متفاوت	ساکن	اند؛	در	
مذاهب	 با	 کردها	 ایران	 غرِب	 و	 در	شمال	شرق	 با	مذهب	شیعه،	 ها	 آذری		 شمال	غرب	
تسنن	و	تشیع،	در	جنوب	غرب	ایران	عرب	ها	با	مذهب	شیعه،	در	شمال	و	شمال	شرق	
مردم	ترکمن	با	مذهب	تسنن،	در	جنوب	شرقی	و	جنوب	مردم	بلوچ	با	مذهب	تسنن،	و	در	
بخش	های	مرکزی	و	شمالی	مردمان	فارس	و	لر	و	گیلکی	و	مازنی	و	تالش	با	مذهب	شیعه	

ساکن	هستند.	
ساختار	فضایی	ـ	جغرافیایی	ملت	ایران	از	دو	بخش	به	هم	پیوستۀ	مرکزی	و	پیرامونی	
پدید	آمده	است.	در	بخش	مرکزی،	مردِم	این	بخش	از	حیث	خصلت	های	قومی،	زبانی،	
فرهنگی،	مذهبی،	و	فضایی	منسجم	و	همسان	اند	و	در	پیکره	ملت،	بدنۀ	اصلی	و	عمده	
به	شمار	می	روند	و	از	نظر	عوامل	گفته	شده،	دارای	همگونی	و	تراکم	یکدستی	می	باشند.	
در	بخش	پیرامونی	که	در	دشت	ها	و	نواحی	مرتفع	حاشیۀ	جغرافیای	ایران	سکونت	دارند،	
برخالف	بخش	متراکم	و	متجانس	مرکزی،	دچار	گسیختگی	است	و	مجموعه	ای	متنوع	
از	گروه	های	فرهنگی	و	قومی	را	دربر	می	گیرد.	مردمان	بخش	پیرامونی	کشور	در	برخی	از	
متغیرها	و	به	طور	مشخص	در	زبان	و	لهجه،	قومیت،	مذهب،	و	خرده	فرهنگ	محلی	با	

بخش	مرکزی	و	با	یکدیگر	تفاوت	دارند	)حافظ	نیا،	۱38۱(.

۱-۸-۱.	جمعیت	اقوام	و	بافت	قومی	در	ایران	معاصر

مردم	ایران	ساکنان	کشور	ایران	واقع	در	آسیای	غربی	هستند.	امروزه	جمعیت	ایران	بالغ	بر	
.)Amar.org(	است	نفر	میلیون	هشتاد

مجلس	 تصویب		 به		 سرشماری		 قانون		 اولین		 ۱3۱8	شمسی،	 سال	 ماه		 خرداد	 در	
شورای		ملی		رسید.	در	اجرای		این		قانون	،	سرشماری	جمعیت		از	دهم		اسفند	ماه		همان		
سال	در	شهر	تهران		و	در	سال	های		۱3۱9	و	۱320	شمسی،	در	سی	و	سه	شهر	کشور	
به	تدریج		به		اجرا	درآمد،	ولی		ادامۀ		آن		به	علت		وقایع		شهریور	همان	سال	به	تعویق	افتاد.	
در	اسفند	ماه		۱33۱	شمسی،	سازمان		همکاری		آمار	عمومی		تشکیل		شد	و	در	فروردین	
سال	۱332	شمسی،	قانون		آمار	و	سرشماری		به	تصویب		رسید	و		در	سال		۱335	شمسی،	
		آمار	

ّ
		کشور	به		اجرا	درآمد.	با	تأسیس		ادارۀ		کل

ّ
اولین		سرشماری		عمومی		جمعیت		در	کل
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عمومی		و	اجرای		سرشماری		عمومی		کشور	در	سال	۱335	شمسی،	فعالیت	های		آماری		
وارد	مرحلۀ		جدیدی		شد	و	همه	ساله		طرح	های		گوناگون		آماری		در	زمینه	های		مختلف			
اجتماعی	ـ	اقتصادی		به		مرحلۀ		اجرا	درآمد.	این		مرکز،	به	عنوان		اولین		اقدام،		سرشماری		
عمومی		نفوس		و	مسکن		را	براساس		قانون،		در	آبان		ماه		سال		۱345	شمسی،	به		مرحلۀ		اجرا	
درآورد.	با	تصویب	قانون	جدید	مرکز	آمار	ایران		و	اعمال		تجدید	نظر	در	ساختار	سازمانی		
آن	،	در	آبان	ماه	سال		۱355	شمسی،	این		مرکز	دومین		سرشماری		عمومی		نفوس		و	مسکن		

کشور	را		انجام		داد.
در	هیچ	کدام	از	این	سال	ها،	تعداد	جمعیت	گروه	های	قومی	مورد	سنجش	قرار	نگرفت	
و	عمدۀ	اطالعات	به	دست	آمده	دربارۀ	تعداد	جمعیت	شهرنشین	/	روستانشین،	تعداد	مرد	و	
زن،	ازدواج،	سّن	افراد،	سواد،	اشتغال	و	بیکاری،	مسکن،	و	مؤلفه	های	این	چنینی	بوده	است.
در	سال		۱365	شمسی،	اولین		سرشماری		عمومی		نفوس		و	مسکن		در	نظام		جمهوری		
اسالمی		ایران		به		مرحلۀ	اجرا	درآمد	که		نتایج		آْن	اطالعات		و	آمارهای		الزم		را	برای		انجام		

برنامه	ریزی	های		توسعۀ		اجتماعی		ـ	اقتصادی		کشور	فراهم	آورد.
افزایش		غیرقابل		انتظار	جمعیت		کشور	درطِی		سال	های		۱355	تا		۱365	شمسی	که		
آگاهی		از	روند	تغییرات		جمعیت		پس	از	سال		۱355	را	مورد	تأکید	قرار	می	داد	و	نیز	وجود	
جابه	جایی	های		عمدۀ		جمعیت		ناشی		از	جنگ		تحمیلی،		که		چارچوب	های		آماری		حاصل		
از	سرشماری		عمومی		نفوس		و	مسکن		سال		۱365	را	دستخوش		دگرگونی	های		بزرگ		و	
غیر		قابل	اغماض		کرده		بود،	سیستم		برنامه	ریزی		کشور	و	به	تبع		آن	،	مرکز	آمار	ایران		را	بر	آن	
داشت		تا		در	زمانی		کوتاه	تر	از	فاصلۀ	متداول		ده	ساله	،	به		انجام		یک		تمام	شماری		از	جمعیت		
کشور،	تحت		عنوان		»طرح		آمارگیری		جاری		جمعیت		سال		۱370«،	اقدام		کند	و	برای		
اولین		بار	در	کشور،	سرشماری		جمعیت		را	با	یک		آمارگیری		نمونه	ای		همراه		سازد	.از	آن	
تاریخ	تاکنون،	سرشماری	نفوس	و	مسکن		به	صورت	کامل	در	سال	های	۱375،	)پنجمین	
سرشماری	(،		سال	۱385،)ششمین	سرشماری(،	سال	۱390)هفتمین	سرشماری(،	و	
با	توجه		به	مصوبۀ	دولت،	با	تأکید	بر	انجام	سرشماری	در	سری	زمانی	پنج	ساله،	در	آبان	

۱395	)هشتمین	سرشماری(	در	سراسر	کشور	به	اجرا	درآمد.
در	پنج	سرشماری	انجام	گرفته	بعداز	انقالب	اسالمی	نیز	همانند	دوران	قبل	از	انقالب،	
اطالعاتی	درمورد	جمعیت	گروه	های	قومی	به	دست	نیامد	و	تنها	جمعیت	استانی	و	شهری	
محاسبه	شد.	براساس	چنین	اطالعاتی،	محاسبۀ	جمعیت	گروه	های	قومی	را	نمی	توان	
انجام	داد،	زیرا	جمعیت	بسیاری	از	استان	ها	و	شهرهای	کشور	ترکیبی	از	گروه	های	قومی	
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مختلف	است.	برای	مثال،	استان	هایی	نظیر	تهران،	البرز،	قم،	قزوین،	همدان،	خوزستان،	
و	 شمالی،	 خراسان	 بلوچستان،	 و	 سیستان	 بختیاری،	 و	 چهارمحال	 غربی،	 آذربایجان	
تا	 نبود	اطالعات	آماری	دقیق	باعث	شده	است	 اصفهان	چنین	وضعیتی	دارند.	همین	
گروه	های	قومی	و	گاه	حتی	نخبگان	به	بیان	اعداد	عجیب	وغریب	درمورد	تعداد	جمعیت	
خود	بپردازند.		ازسوی	دیگر،	در	بسیاری	از	مطالعاتی	که	دربارۀ	تعداد	جمعیت	گروه	های	
قومی	به	وسیلۀ	فارس	زبانان	صورت	گرفته	است،	جمعیت	آذری	ها	حدود	یازده		میلیون	نفر	

یا	کردها	حدود	پنج		میلیون	نفر	دانسته	شده	است.
تنها	 انقالب	 بعداز	 دوران	 در	 در	کشور	 اطالعات	جمعیتی	 گفته	شد،	 همان	طورکه	
برحسب	جمعیت	شهرستانی	و	استانی	انجام	گرفته	است	و	اگر	بخواهیم	بر	این	اساس	
جمعیت	گروه	های	قومی	را	نشان	دهیم،	تنها		به	صورت	تقریبی	می	توان	اعدادی	را	بیان	
منابع	و	 به	سایر	 ما	مجبور	شدیم	 ارائۀ	نشده	است،	 آمار	رسمی	 و	در	شرایطی	که	 کرد	
تخمین	هایی	که	تصور	می	کردیم	بیشتر	قرین	واقعیت	است	استناد	کنیم.	در	جدول	شمارۀ	

3۱،	جمعیت	استان	های	مختلف	در	سه	سرشماری	اخیر	کشور	آمده	است.
دربارۀ	جمعیت	آذری	زبانان	می	توان	گفت	که	استان	های	آذربایجان	شرقی،	اردبیل،	و	
 50	

ً
زنجان	سه	استانی	هستند	که	با	قطعیت	بیش	از	98	درصد	مردمان	آن	ها	آذری	اند	و	تقریبا

	این		افراْد	جمعیتی	در	حدود	
ِ
درصد	مردم	استان	آذربایجان	غربی	نیز	آذری	هستند	که	جمع

39۱‚748‚7	نفر	است.	حال،	اگر	به	طور	میانگین	از	جمعیت	استان	های	تهران،	البرز،	
گلستان	)به	انضمام	جمعیت	ترکمن(،	همدان،	قزوین،	چهارمحال	و	بختیاری،	و	خراسان	
شمالی	30	درصد	آن	ها	را	نیز	آذری	زبان	تصور	کنیم،	عددی	در	حدود	462‚807‚6	نفر	
حاصل	می	شود.	با	جمع	این	دو	عدد،	جمعیتی	در	حدود	853‚555‚۱4	نفر	به	دست	
می	آید.	حال،	اگر	به	این	عدد،	به	صورت	تقریبی،	حدود	000‚000‚2	نفر	را،	به	عنوان	
باز	 کنیم،	 اضافه	 و	...،	 گیالن،	 کردستان،	 قم،	 فارس،	 استان	های	 در	 ساکن	 آذری	های	
	کشور(	دانست.

ّ
نمی	توان	جمعیت	آذری	ها	را	بیشتر	از	۱7	میلیون	نفر	)حدود	2۱درصد	کل

بر	همین	اساس،	اگر	بخواهیم	به	محاسبۀ	جمعیت	کردزبانان	ایران	بپردازیم،	می	توان	
گفت	که	اگر	به	طور	میانگین	90درصد	جمعیت	سه	استان	کردستان،	کرمانشاه،	کردستان	
حدود	 در	 عددی	 بدانیم،	 کردزبان	 را	 آذربایجان	غربی	 استان	 جمعیت	 درصد	 	50 و	
اگر	مجموع	جمعیت	کردهای	استان	های	 به	دست	می	آید.	همچنین	 نفر	 	5‚543‚65۱
بدانیم،	 نفر	 نیز	000‚000‚2	 را	 و	...	 گیالن،	 البرز،	همدان،	 تهران،	خراسان	شمالی،	
حدود	 می	توان	 اساس،	 آن	 بر	 که	 می	آید	 به	دست	 نفر	 	7‚300‚000 حدود	 در	 عددی	
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4.	جدول	شمارۀ	3-۱:	جمعیت	استان	های	کشور	براساس	سرشماری	سال	های	۸5،	۹۰،	و	۹5	شمسی
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9درصد	جمعیت	ایران	را	کردزبان	دانست.
حدود	33	درصد	استان	خوزستان	عرب	زبان	دانسته	می	شوند	که	با	انطباق	با	نتایج	
سرشماری	سال	۱395	شمسی،	جمعیتی	حدود	000‚600‚۱	نفر	برای	عرب	های	استان	
خوزستان	قابل	تخمین	است.	بر	همین	اساس،	حدود	50	هزار	نفر	عرب	در	استان	بوشهر،	
	عرب	خمسه	در	استان	هرمزگان،	حدود	60	هزار	نفر	عرب	

ً
حدود	80	هزار	نفر	عمدتا

	عرب	خمسه	در	استان	فارس،	حدود	50 
ً
در	استان	اصفهان،	حدود	200	هزار	نفر	عمدتا

هزار	نفر	عرب	های	خراسان،	حدود	40	هزار	نفر	عرب	در	استان	قم	و	حدود	۱00	هزار	نفر	
	جمعیت	عرب	های	ایران	

ّ
عرب	در	سایر	نقاط	کشور	سکونت	دارند	که	به	این	ترتیب،	کل

چیزی	حدود	000‚200‚2	نفر	)2٫75	درصد	جمعیت	ایران	در	سال	۱395(	است.
عمدۀ	جمعیت	مردم	بلوچستان	در	استان	های	سیستان	و	بلوچستان،	کرمان،	گلستان،	
و	تهران	زندگی	می	کنند.	درمورد	جمعیت	این	گروه	قومی	هم	شاید	بتوان	حداکثر	جمعیت	

	ایران(	دانست.
ّ
آن	ها	را	حدود	000‚000‚3	نفر	)3٫75	درصد	از	جمعیت	کل

مجموع	عدد	به	دست	آمده	از	این	چهار	گروه	قومی	آذری،	کرد،	عرب،	و	بلوچ	چیزی	
جمعیت	 باقی	 که	 نیست	 معنا	 بدان	 این	 البته	 می	شود.	 نفر	 حدود	000‚000‚30	 در	
کشور	که	حدود	000‚000‚50	نفر	می	شود	فارس	زبان	اند،	زیرا	این	عدد	نیز	دربرگیرندۀ	
گروه	های	قومی	مختلفی	نظیر	لر،	گیلکی،	مازنی،	طالشی،	سیستانی	و	دیگر	اقوام	است.

2-۸-۱.	موقعیت	جغرافیایی	ایران	و	اقوام	

ایران	در	جنوب	غربی	آسیا	و	در	منطقۀ	خاورمیانه	واقع	شده	است.	این	کشور	۱95‚648‚۱ 
کیلومتر	مربع	یا	375‚636	مایل	مربع	وسعت	دارد.	ایران	با	کشورهای	ارمنستان	و	آذربایجان	
)شامل	جمهوری	نخجوان(	و	ترکمنستان	در	شمال،	افغانستان	و	پاکستان	در	شرق،	و	عراق	
و	ترکیه	در	غرب	هم	مرز	است.	به	عالوه،	ایران	در	خلیج	فارس	با	کشورهای	کویت،	عراق،	

عربستان	سعودی،	بحرین،	عمان،	قطر،	و	امارات	متحدۀ	عربی	مرز	آبی	دارد.
گسترۀ	تمدن	ایرانی	در	بستر	جغرافیای	مجازی	امروز	را	باید	در	وسعت	سرزمین	های	
آناتولی	و	 بلند	فالت	 از	سرزمین	های	 این	حوزۀ	تمدنی	 ایران	جست	وجو	کرد.	 گذشته	
ارمنستان	آغاز	می	شد	و	با	گذشتن	از	جلگۀ	بین	النهرین	تا	کرانه	های	رودخانۀ	سند	در	
شبه	جزیرۀ	هند	و	ازطرف	شمال	شرقی	تا	ماوراءالنهر	و	مرزهای	غربی	چین	پیش	می	رفته	
است.	وضعیت	کنونی	و	آیندۀ	حوزۀ	تمدن	ایرانی	در	داخل	مرزهای	واقعی	و	مجازی	را	
باید	در	تحکیم	و	تقویت	عناصر	فرهنگ	ملی	جست	وجو	کرد.	فرهنگ	و	تمدن	ایرانی	
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دارای	حلقه	های	مستحکمی	چون	زبان	فارسی،	دین	اسالم،	ادبیات،	میراث	تاریخی،	
سوابق	اجتماعی،	و	احساس	تعلق	به	سرزمین	مشترک	است.	با	استفاده	از	این	حلقه	های	
مستحکم،	می	توان	خرده	فرهنگ	ها	و	موقعیت	های	اقلیمی	متفاوت	را	به	هم	پیوند	داد	و	در	
قالب	همبستگی	ملی،	زمینه	های	نزدیکی	هرچه	بیشتر	میان	آن	ها	را	فراهم	ساخت.	حال،	
با	توجه		به	موقعیت	جغرافیایی	کنونی	ایران،	به	موقعیت	جغرافیایی	پنج	قوم	فارس،	عرب،	
کرد،	ترک،	و	بلوچ	می	پردازیم	که	با	توجه		به	پراکندگی	آن	ها	در	ایران	امروز	به	طور	نسبی	

	برای	مشاهدۀ	خوانندگان	از	وضعیت	جغرافیایی	ایران	بررسی	شده	است.
ً
صرفا

۱-2-۸-۱.	بلوچ	ها

بلوچستان،	که	در	جنوب	شرقی	کشور	واقع	است،	بیش	از	۱۱	درصد	 استان	سیستان	و	
	کشور	را	دربر	دارد	و	پس	از	استان	کرمان،	به	عنوان	دومین	استان	پهناور	

ّ
از	وسعت	کل

کشور	شناخته	می	شود	و	از	شمال	به	استان	خراسان،	از	غرب	به	استان	کرمان	و	هرمزگان،	
از	جنوب	به	دریای	عمان،	و	از	مشرق	به	افغانستان	و	پاکستان	محدود	است.	کوه	های	
سیستان	و	بلوچستان	جزو	رشته		کوه	های	مرکزی	ایران	است،	بلندترین	نقطۀ	آن	در	کوه	
قرار	 کناره	های	دریای	عمان	 آن		در	 و	پست	ترین	منطقۀ	 ارتفاع	 متر	 دارای	4042	 تفتان	

5.	شکل	شمارۀ	2-۱:	نقشۀ	ایران	و	همسایگانش
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گرفته	است	و	شامل	ناهمواری	های	مشرق	چالۀ	لوت	و	ارتفاعات	دیوارۀ	شرقی	و	جنوبی	
چالۀ	جازموریان	است.	پهنای	کوهستان	از	شمال	به	جنوب	افزایش	می	یابد	و	در	فاصلۀ	
ایرانشهر	ـ	کوهک	)سراوان(،	شامل	دو	قسمِت	کوه	های	سیستان	و	کوه	های	بلوچستان،	
حداکثر	 است.	 بیابانی	 آب	وهوای	 نوع	 از	 استان	 آب	و	هوای	 می	رسد.	 حد	 بیشترین	 به	
دمای	ساالنۀ	آن	باالی	40	درجۀ	سانتی	گراد	است.	زاهدان	سردترین	و	ایرانشهر	گرم	ترین	
شهرهای	این	استان	است.	نوسانات	رطوبت،	وجود	بادهای	موسمی	همچون	بادهای	
معروف	به	»صدوبیست	روزه«	و	»باد	هفتم«	یا	»گاوکش«	و	ریزش	جوی	و	اختالف	دما	
در	بیست	و	چهار	ساعت	به	استثنای	نواحی	معتدل	سواحل	دریای	عمان،	شرایط	خاص	
اقلیمی،	پوشش	گیاهی،	جانوری،	و	مناظر	بدیعی	را		به	وجود	آورده	است.	در	امتداد	نواحی	
شرق	و	جنوب	شرقی	ایران،	مردمان	بلوچ	می	زیند	و	از	شرق	و	شمال	شرق	با	پاکستان	و	

افغانستان	همسایه	اند.	

2-2-۸-۱.	ترک	ها	

	مناطق	سنتی	آذربایجانی	ها	خاورمیانه	
ً
ترک	ها	/	آذری	ها	مسلمان	و	ترک	زبان	اند	که	عمدتا

و	قفقاز	و	دیگر	مکان	های	جغرافیای	پراکنده	هستند.	عمده	سکونتگاه	مردم	ترک	در	فالت	
ایران	شمال	غرب	آن،	یعنی	آذربایجان	و	زنجان،	است،	اما	پراکندگی	مردمان	ترک	در	ایران	
به	شرق	و	مناطق	شمالی	همدان،	قسمت	های	غربی	و	جنوبی	قزوین	به	همراه	اقلیت	هایی	
در	استان	های	گیالن	و	مرکزی	کشیده	شده		است.	مرکز	استانی	و	پرجمعیت	ترین	استان	های	
ترک	نشین	به	ترتیب	عبارت	از	تبریز	و	ارومیه	و	اردبیل	و	زنجان	است.	همچنان	که	گفته	شد،	
بیشترین	سکونتگاه	ترک	ها	در	شمال	غرب	و	غرب	و	تا	حدودی	مرکز	ایران	واقع	شده	است.	
الزم	است	اشاره	شود	که	اقوام	ترک	زبان	عالوه	بر	آذری	ها	شامل	ترکمن	ها،	قشقایی	های	

ترک	زبان،	بچاقی	ها	)یکی	از	ایالت	استان	کرمان(	و	ترکان	خراسان	می	شود.

3-2-۸-۱.	فارس	ها	)مناطقی	که	به	فارسی	سخن	می	گویند(

ایران	 بزرگ	 شهرهای	 ساکنان	 	
ً
عمدتا و	 دارند	 سکونت	 ایران	 مرکز	 در	 	

ً
تقریبا فارس	ها	

شیراز،	 البرز،	 سمنان،	 اصفهان،	 تهران،	 شهرهای	 می	دهند.	 تشکیل	 فارس	 مردمان	 را	
مرکزی،	قسمتی	از	بوشهر،	کرمان،	یزد،	خراسان،	و	قسمتی	از	قزوین	و	همدان	همگی	
فارس	زبان	اند	)	البته	بسیاری	از	مناطق	نامبرده	مانند	سمنان،	خراسان	و	قزوین	زبان	های	
خاص	خود،	یعنی	سمنانی	و	تاتی	و	...،	را	دارند	که	امروز	کمتر	استفاده	می	شود.	اما	در	
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برخی	از	مصاحبه	های	میدانی	این	تحقیق،	زبان	قوم	خود	را	زبان	دیگری	غیراز	فارسی	
بیان	کرده	اند(.	مردمان	فارس	از	لحاظ	جغرافیایی	با	چهار	قوم	دیگر	همسایه	اند:	از	شمال	
با	گیلکی	ها،	در	غرب	با	کردها،	در	جنوب	با	عرب	ها،	و	در	شرق	با	بلوچ	ها.	به	عبارتی،	
فارس	ها	در	مرکز	ایران	و	تا	حدودی	مناطق	شمال	شرقی	زندگی	می	کنند.	اگرچه	در	مرکز	
ایران،	به	خصوص	تهران،	اقوام	دیگر	نیز	سکونت	دارند،	اما	این	سکونت	از	نوع	مهاجرت	

نیز	محسوب	می	شود.

4-2-۸-۱.	کردها

کردها	در	غرب	ایران	و	در	مجاورت	بخش	شرقی	کشور	عراق	سکونت	دارند.	مقر	مردمان	
کرد	که	در	دامنه	ها	و	دشت	های	پراکندۀ	سلسله	جبال	زاگرس	میانی	قرار	گرفته	است،	از	
استان	کردستان،	ایالم،	کرمانشاه،	لرستان،	و	بخش	هایی	از	شمال	و	جنوب	آذربایجان	
غربی	تشکیل	شده	است.		از	شمال	به	آذربایجان	شرقی،	از	شرق	به	زنجان	و	همدان	و	
لرستان،	از	جنوب	به	خوزستان،	و	از	غرب	به	کشور	عراق	محدود	شده	است.	به	طورکلی	
کردها	بیشتر	در	غرب	و	شمال	غرب	ایران	سکونت	دارند	که	با	لهجه	های	متفاوت	از	هم	
ردها	در	ایران	انجام	شده	

ُ
متمایز	شده	اند.	بی	تردید	برآوردهای	متفاوت	دربارۀ	جمعیت	ک

یاسمی،	 و	 نوری،	مردوخ	کردستانی،	 بدلیسی،	احسان	 مانند	 برخی	محققان،	 و	 است	
رد	می	دانند	که	فقط	زبان	آن	ها	تغییر	کرده	است.	

ُ
تمامی	سلسله	جبال	البرز	و	زاگرس	را	ک

ردها	حدود	60	میلیون	نفر	است	و	برابر	اظهارنظرهای	
ُ
در	این	چشم	انداز،	جمعیت	ک

غیررسمی،	در	ایران	بین	7	تا	9	میلیون	نفر	جمعیت	کرد	به	سر	می	برند.	

5-2-۸-۱.	عرب	ها

عرب	ها	بیشتر	در	خوزستان	و	بندرعباس	و	بوشهر	و	نواحی	جنوبی	استان	ایالم	حضور	
دارند.	از	لحاظ	موقعیت	جغرافیایی،	این	قوم	در	جنوب	غربی	ایران	و	شمال	خلیج	فارس	
قرار	گرفته	است.	عرب	ها	مردمی	سامی	تبارند.	بیشتر	عرب	ها	در	شبه	جزیرٔه	عربستان	و	شام	
زندگی	می	کنند	و	در	جغرافیای	خاورمیانه	و	حوالی	خلیج	فارس	و	دریای	عمان	حضور	
گسترده	ای	دارند.	بسیاری	از	مردمان	شمال	آفریقا	نیز	عرب	هستند	و	به	زبان	عربی	حرف	
می	زنند.	خوزستان	و	بخشی	از	جنوب	ایران	نخستین	تجلیگاه	تمدن	کهن	ایرانی	و	یکی	از	
کهن	ترین	مناطق	فرهنگی	فالت	ایران	است	که	از	هزارۀ	قبل	از	میالد	پیوسته	مسکونی	بوده	

است.	مردم	عرب	یکی	از	اقوام	بسیار	قدیمی	این	ناحیه	از	سرزمین	ایران	است.
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3-۸-۱.	جغرافیا	و	تأثیر	آن	بر	شکل	گیری	هویت	اقوام

ناهمسانی	 و	 ناهمگونی	 در	 بنیادین	 نقشی	 جغرافیایی	 محیط	های	 چگونگی	 و	 کیفیت	
فرهنگ	های	 پرورشگاه	 و	 رویشگاه	 	

ْ
متفاوت محیط	های	 است.	 داشته	 جوامع	 فرهنگ	

	برآمده	از	موقعیت	جغرافیایی	
ْ
متفاوت	است.	عناصر	شکل	دهندۀ	منش	و	ویژگی	محیط

)مطلق	و	نسبی(	آن	گسترۀ	سرزمینی	است.	در	علوم	جغرافیایی،	برای	واکاوی	تعامالت	
انسان	و	محیط،	دو	رویکرد	جبرگرایی	و	امکان	گرایی	به	طور	سنتی	وجود	داشته	است.	

که	 است	 به	گونه	ای	 ایران	 ریاضی	 مطلق	 موقعیت	 جبرگرایی،	 رویکرد	 براساس	
خشکسالی	یکی	از	شناسه	های	اساسی	آن	به	شمار	می	رود.	گسترۀ	پهناوری	از	این	کشور	
را	کوهستان	و	بیابان	تشکیل	می	دهد.	این	خشکی	اقلیم	در	پراکنش	سکونتگاه	ها	به	ویژه	
	فضایی	دارد.	چراگاه	های	ایران	نقش	مهمی	

ً
در	بخش	میانی	و	شرقی	کشور	نمودی	کامال

در	کشش	اقوام	پیرامونی	از	حوزه	های	تمدنی	پیرامون	به	ایران	داشته	است.	این	اقوام	بعدها	
ساکن	این	سرزمین	شدند	و	زبان	و	فرهنگ	خود	را	بر	آن	بازنمودند.	فرهنگ	این	مهاجمان	
مبتنی	بر	نوعی	پدرساالری	بود	که	در	آن،	بزرگ	خاندان	در	تصمیم	گیری	ها	نقش	محوری	
داشت.	با	یکجانشین	شدِن	آن	ها	و	تحول	و	پیشرفت	در	نظام	اجتماعی	آنان،	نظام	پادشاهی	
استقرار	یافت.	به	بیان	دیگر،	تاریخ	ایراْن	تاریخ	آمدوشد	این	اقوام	و	پادشاهان	بوده	است	
که	خودکامگی	یکی	از	شاخصه	های	اساسی	آنان	به	شمار	می	رفت.	این	خودکامگِی	دیرپا	
در	شکل	گیری	بسیاری	از	شاخصه	های	رفتاری	و	هویتی	ایرانیان	نمودار	شده	است.	عنصر	
ایرانیان	بوده	است	و	همین	عامل	در	تنوع	قومی	و	فرهنگ	 سازگاری	بخشی	از	هویت	

کنونی	ایران	نقش	مهمی	داشته	است
گسترۀ	سرزمینی	میان	زنجیرۀ	کوهستانی	البرز	و	زاگرْس	هستۀ	جغرافیای	سیاسی	ایران	
در	درازای	تاریخ	سیاسی	این	کشور	بوده	است.	این	گستره،	درطوِل	تاریخ،	دچار	کش	و	
رانش	بسیاری	بوده	است	و	همواره	به	نوعی	توجه	فرمانروایان	حاکم	بر	آن	را	برانگیخته	
است.	این	ویژگی	سرزمینی	حتی	امروز	نیز		به	صورت	نوعی	نوستالژی	فرهنگی	در	میان	
ایرانیان	وجود	دارد.	بخش	عمده	ای	از	ادبیات	فارسی	به	عنوان	میراث	بازمانده	از	روزگاران	
کنده	از	ستایش	زورمداران،	دربارزدگی،	نکوهش	دنیا،	و	دنیاگریزی	است.	موارد	 کهن	آ
و	 جغرافیایی	 خاستگاه	 که	 ناآرامی	 می	باشد.	 بی	ثباتی	 و	 ناآرامی	 نوعی	 نشانگر	 مذکور	
انسانی	)خشکسالی	و	هجوم	بیگانگان(	دارد	زیربنای	فرهنگ	و	هویت	ایرانی	بوده	است.	
گذشتۀ	تاریخی	نشان	داده	زمانی	که	حکومت	ها	قوی	بوده	اند	و	توانسته	اند	آرامش	را	برقرار	
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کنند	و	طبیعت	نیز	با	آن	ها	سازگاری	داشته	است،	پهنۀ	سرزمینی	ایران	گسترش	یافته	است	
و	دانش	های	مختلف	رو	به		رشد	بوده	اند،	ولی	زمانی	که	بنیادها	ناسازگار	شده	اند،	جنبۀ	

منفی	فرهنگ	ایرانی	نمود	بیشتری	یافته	است	)کاویانی	راد،	۱393(.

4-۸-۱.	تبارشناسی	زبان	اقوام	

با	این	که	زبان	فارسی	زبان	رسمی	و	اداری	ایران	است،	یکی	از	مهم	ترین	تمایزاِت	هویتِی	
تحقیْق	 این	 در	 موردبررسی	 اقوام	 از	 هریک	 که	 معنا	 بدین	 آن	هاست،	 زبان	 ایراْن	 اقواِم	
واجد	زبانی	متفاوت	با	زبان	فارسی	اند	و	اغلب	واجد	جمعیت	متکلم	فراتر	از	مرزهای	
ایران	هستند	و	در	برخی	موارد،	واجد	تاریخ	و	فرهنگ	کهن	تری	نیز	هستند،	ولی	واقعیت	
تاریخ	زبانی	حاکی	از	مدد	نه	تنها	اقوام	داخل	ایران	بلکه	مهاجمان	و	تسخیرکنندگان	ایران	
فارسی	 ترویج	زبان	 و	 تقویت	 به	 به	نوعی	 )چون	اسکندر،	مغوالن،	و	اسالم(	است	که	
کمک	کرده	اند	)مسکوب،	۱397،	5256؛	زرین	کوب،	۱330؛	بیات،	۱377(.	ساختار	
و	 متراکم	تر	 که	 مرکزی	 بخش	 دارد:	 بخش	 دو	 جغرافیایی	 حیث	 از	 ایران	 ملت	 فضایی	
متجانس	تر	است	و	اکثریت	ملت	به	آن	تعلق	دارند،	و	واحدهای	حاشیه	ای	و	پیرامونی	که	
از	حیث	جغرافیایی	نسبت	به	هم	گسسته	و	ناهمگون	اند.	این	دو	بخش،	به	لحاظ	قومیت	

6.	شکل	شمارۀ	3-۱:	نقشۀ	پراکندگی	اقوام	و	مذاهب	در	ایران
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ً
و	مذهب،	تجانس	کمتری	با	هم	دارند،		به	طوری	که	بخش	مرکزی	را	مردم	فارس		و	عموما
شیعه	مذهبان	تشکیل	داده	اند	و	بخش	حاشیه	ای	نیز	از	اقوام	و	مذاهب	متفاوتی	ساخته	شده	
است.	در	ادامه،	به	توزیع	فضایی	زبان	و	مذهب	این	دو	پهنه	)به	تناسب	محدودۀ	پژوهش(	

پرداخته	می	شود.	در	نقشۀ	ذیل،	این	توزیع	فضایی	به	وضوح	نشان	داده	شده	است.

۱-4-۸-۱.	زبان	بلوچی

زبان	بلوچی،	باوجوِد	این	که	در	جنوب	شرق	ایران	رایج	است،	به	لحاظ	معیارهای	زبانی،	از	
زبان	های	ایرانی	نِو	غربِی	شمالی	حساب	می	شود.	زبان	بلوچی	ویژگی	هایی	دارد	که	باعث	
می	شود	تا	با	برخی	از	زبان	های	ایرانِی	میانه،	ازجمله	زبان	پارتی،	قرابت	هایی	داشته	باشد.	
از	 این	ویژگی	ها،	 به	سبب	 را	دارد	که	 این	زبان	ویژگی	های	خاص	خودش	 	درعین	حال،	
تمام	زبان	های	ایرانی	میانه	و	ازجمله	زبان	پارتی	مجزا	می	شود.	به	همین	سبب،	می	توانیم	
بگوییم	که	درواقع،	زبان	بلوچی	بازماندۀ		هیچ	یک	از	زبان	های	ایرانی	میانه	نیست	و	یک	

زبان	مستقل	است	که	ما	فقط	از	دوراِن	نِو	این	زبان	آثاری	در	دست	داریم.
ازآن	جاکه	زبان	بلوچی	در	کشورهای	مختلفی	رواج	دارد،	از	همان	ابتدای	طبقه	بندی	
بنابراین	 است.	 نداشته	 وجود	 باره	 این	 در	 اتفاق	نظری	 زبان	شناسان	 میان	 زبان،	 این	
طبقه	بندی	های	مختلفی	برای	آن	وجود	دارد.	برای	مثال،	برخی	گفته	اند	»بلوچِی	شمالی	و	
	
ً
بلوچِی	جنوبی«	و	برخی	دیگر	گفته	اند	»بلوچِی	شرقی	و	غربی«	و	برخی	هم	ـ	که	جدیدا
این	نظر	را	مطرح	کرده	اند	ـ	می	گویند	بلوچی	به	سه	دستۀ	شرقی،	غربی،	و	جنوبی	تقسیم	
می	شود.	اما	اگر	بخواهیم	این	تقسیم	های	کمی	پیچیده	را	که	کنار	بگذاریم	و	به	مهم	ترین	
باید	به	گویش	رخشانی	اشاره	 و	درواقع،	شناخته	ترین	گویش	های	بلوچی	اشاره	کنیم،	
کنیم	که	از	پرگوینده	ترین	گویش	های	بلوچی	است	و	در	ایران،	پاکستان،	افغانستان،	و	

ترکمنستان	گویشور	دارد	)طامه،	۱396(.

2-4-۸-۱.	زبان	ترکی	/	آذری

زبان	ترکی	آذربایجانی	از	خانوادۀ	زبان	های	ترکی	است	که	پس	از	زبان	ترکی	استانبولی،	
بیشتر	تعداد	متکلمان	را	دارد.	زبان	ترکی	آذربایجانی	به	زبان	ترکی	استانبولی	بسیار	نزدیک	
است،	زیرا	در	چند	قرن	اخیر،	از	آن	جدا	شده	است	و	هنوز	با	هم	تفاوت	های	اندکی	
دارند	و		ازاین	رو،		به	صورت	دوطرفه	برای	گویشوران	هردو	زبان	قابل	فهم	است.	زبان	ترکی	
قشقایی	نیز	به	ترکی	آذربایجانی	بسیار	نزدیک	است	و	حتی	گاه	لهجه	ای	از	آن	شمرده	

T.me/AVAYeBUF

https://T.me/AVAYeBUF


از مرز تا مرز         122     

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

می	شود.	بااین	حال،	تفاوت	هایی	نیز	دارند،	ازجمله	حفظ	صدای	ترکی	نگ	)ŋ(	که	در	
نیز	 ترکی	خراسانی	 زبان	 است.	 فراموش	شده	 استانبولی	 و	 آذربایجانی	 ترکی	 زبان	های	

باوجوِد	فاصلۀ	جغرافیایی	قابل	توجه،	باز	به	ترکی	آذربایجانی	بسیار	نزدیک	است.	
متکلمان	زبان	ترکی	آذربایجان	ایران	در	جای	جای	ایران	پراکنده	اند،	اما	بیشتر	آنان	
در	شمال	غرب	کشور	ساکن	هستند.	بیشترین	جمعیت	آن	ها	در	استان	های	آذربایجان	
شرقی	و	غربی،	اردبیل،	زنجان،	و	قزوین	ساکن	اند،	اما	در	استان	های	همدان،	فارس،	
خراسان،	و	گلستان	و		به	صورت	پراکنده	تر،	در	سایر	استان	ها	نیز	سکونت	دارند.	عالوه	بر	
ایران،	ترک	های	آذری	در	کشور	آذربایجان	و	تعدادی	نیز	در	ازبکستان	سکونت	دارند.	

3-4-۸-۱.	زبان	فارسی	

	در	استان	های،	تهران،	سمنان	
ً
زبان	فارسی	زبان	مردمان	پهنۀ	مرکزی	ایران	است	که	عموما

)	البته	دراصل	زبانش	فارسی	نیست	و	زبان	خاّص	خود	را	دارد(،	خراسان،	کرمان،	یزد،	
اصفهان،	فارس،	البرز،	و	بخش	هایی	از	استان	های	سیستان	و	بلوچستان،	اراک،	قزوین	
)زباِن	بیشتِر	فارس	زبان	های	قزوین	و	همدان	تاتی	است	و	یا	تا	چند	دهۀ	اخیر	بوده	است(،	
و	همدان	سکونت	دارند.	زبان	فارسی	یا	پارسی	یکی	از	زبان	های	هندواروپایی	در	شاخۀ	
تاجیکستان،	و	 افغانستان،	 ایران،	 ایرانی	جنوب	غربی	است	که	در	کشورهای	 زبان	های	
ازبکستان	به	آن	سخن	می	گویند.	فارسی	زبان	رسمی	کشورهای	ایران	و	تاجیکستان	و	
یکی	از	دو	زبان	رسمی	افغانستان	)	درکناِر	پشتو(	است.	زبان	رسمی	کشور	هندوستان	نیز	
تا	پیش	از	ورود	استعمار	انگلیس،	فارسی	بود.	فارسِی	رایج	در	تاجیکستان	را	تاجیکی	و	در	

افغانستان	را	َدری	می	نامند.
زبان	معاصر	فارسی	در	تاجیکستان	که	در	مقایسه	با	زبان	فارسی	در	ایران	تفاوت	های	
	بر	پایۀ	یک	برنامه	ریزی	زبانی	متفاوت	

ً
آوایی،	واژگانی،	و	حتی	دستوری	دارد،	امروزه	رسما

با	برنامه	ریزی	زبان	فارسی	در	ایران	آموزش	داده	می	شود.	این	تفاوت	ها	دلیلی	بر	یک	گونۀ	
ایران	تلقی	می	شود	)رزم	آرا،	۱386،	ص	۱۱5(.	 با	گونۀ	زبان	فارسی	در	 زبانی	متفاوت	
به	زبان	 ارتباط	 با	 باید	گفت	که	در	وجه	تسمیۀ	»دری«	 درخصوِص	زبان	فارسی	َدری	
پارسی	دری	نظرهای	گوناگون	ارائه	شده	است	که	وجه	درست	آن	مفهوم	درباری	است،	
زیرا	معنای	اصلی	»در«	درگاه	و	دربار	باشد،	چون	زبان	پارتی	در	مناطق	وسیع	امپراتوری	
پارت	ها	در	شرق	و	غرب	آریان	در		دربارها	و	مراکز	شهری	به	حیث	زبان	رسمی	درباری	و	
اداری	به	کار	می	رفت،	بنابراین	زبان	این		دربارها	گرچه	پارتی	بود	من	حیث	زبان	درباری	
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صفت	دری	را	نیز	به	خود	گرفت؛	یعنی	زبانی	است	پروردۀ	دربار	و	به	قول	دکتر	صفا،	چون	
محیط	جدید	تداول	این	زبان	در	مدتی	متمادی		دربارهای	مشرق	آریان،	دربارهای	طاهری،	
صفاری،	سامانی،	غزنوی،	و	جز	آن	ها	بود	به	دری	معروف	شد	)یمین،	۱382،	ص	۱۱4(.	
	نام	این	زباْن	پارسی	است	و	با	زبان	پارتی	که	ریشۀ	آن	است،	ارتباط	

ً
خالصه	این	که	اساسا

دارد	و	پارت	ها	نیز	بلخی	و	باختری	بودند	و	خاستگاه	این	زبان	هم	باختر	و	بلخ	بوده	است.	
ازآن	رو،	این	زبان	را	پارسی	یا	فارسی	دری	گفتن	درست	است،	زیرا	ریشۀ	زبان	را	می	رساند	

و	آن	را	بی	ریشه	نمی	سازد.

4-4-۸-۱.	زبان	کردی

آستی،	 مانند	 زبان	هایی	 با	 که	 زبان	هندواروپایی	است	 از	شاخه	های	 یکی	 زبان	کردی	
افغانی،	فارسی،	تاجیکی،	تاتی	و	تالشی،	و	...	و	از	زبان	های	باستانی،	با	اوستایی،	سغدی،	
خوارزمی،	اسکیتی،	و	بسیاری	دیگر	هم	خانواده	می	باشد	)دیاکونف،	۱383،	ص	439(.	
همان	طورکه	پیشتر	اشاره	شد،	بیشتِر	کردزبانان	در	چهار	کشور	ایران،	عراق،	ترکیه،	و	سوریه	
سکونت	دارند	که	این	زبان	در	هرکدام	از	این	مناطق	به	لهجه	های	مختلفی	تکلم	می	شود.	
زبان	کردی	زبانی	است	ایرانی	و	متعلق	به	گروه	زبان	های	شمال	غربی	یا	جنوب	غربی	
این	خانواده	است	)برویین	سن،	۱383،	ص	35(	و	در	گسترۀ	جغرافیایی	خود،	از	گذشته	
تاکنون،	به	دالیل	گوناگون	ازجمله	شرایط	جغرافیایی،	طبیعی،	اقلیمی،	تاریخی،	و	سیاسی	
به	شاخه	ها	و	زیرشاخه	های	گوناگونی	تقسیم	شده	است.	توزیع	لهجه	های	کردی	در	گسترۀ	
رمانجِی	شمالی	در	بخش	شمالی	

ُ
جغرافیایی	به	این	شکل	است	که	عمدۀ	متکلماِن	لهجۀ	ک

استان	آذربایجان	غربی	و	بخشی	از	خراسان	شمالی	سکونت	دارند.	این	لهجه	در	کردستان	
رمانجی	میانی	

ُ
ترکیه،	کردستان	سوریه،	و	بخش	شمالی	کردستان	عراق	نیز	استفاده	می	شود.	ک

)یا	سورانی(	در	بخش	میانی	کردستان	ایران	شامل	جنوب	استان	آذربایجان	غربی	و	استان	
کردستان،	بخشی	از	شهرهای	شمالی	استان	کرمانشاه،	و	همچنین	سلیمانیه	و	بخشی	از	
رمانجِی	جنوبی	در	مرکز	و	جنوب	استان	

ُ
اربیل	در	کردستان	عراق	صحبت	می	شود.	لهجۀ	ک

کرمانشاه،	استان	ایالم،	بخش	های	کوچکی	از	لرستان،	و	همدان	در	ایران	و	مناطق	خانقین	
اما	لهجۀ	گورانی	و	زازایی	از	لحاظ	جغرافیایی	 و	بدره	در	کردستان	عراق	تکلم	می	شود.	
پراکندگی	بیشتری	دارد.	زیرشاخه	های	گورانی	هورامان	منطقۀ	زنگنه	و	بخش	هایی	از	منطقۀ	
کرکوک	را	دربر	می	گیرد	و	لهجۀ	زازایی	در	مناطق	بنگول	و	درسیم	)تولنجلی(،	خرپوت	و	
معدن،	و	مناطق	دیاربکر	)امد(	مانند	قولپ،	هه	نه،	پیران،	و	چرموک	رایج	است	که	به	لهجۀ	
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گورانی	شبیه	است.	الزم	به	ذکر	است	گروه	هایی	در	اورامات	)هورامی(	و	زازاها	هستند	که	
زبانشان	را	مستقل	از	کردی	می	پندارند	و	حتی	خود	را	قوم	های	جدا	از	دیگر	کردها	می	دانند	و	

	خود	و	زبانشان	را	هورامی	و	زازایی	می	نامند.
ً
صرفا

5-4-۸-۱.	زبان	عربی

بین	النهرینی	 عربی	 لهجۀ	 به	 نزدیک	 بسیار	 و	 عربی	 زبان	 از	 گویشی	 عربی	خوزستانی	
از	 مناطقی	 و	 هرمزگان،	 خوزستان،	 استان	های	 به	ویژه	 ایران	 جنوب	غرب	 در	 که	 است	
بوشهر	و	نواحی	جنوبی	استان	ایالم	بدان	تکلم	می	شود.	عربی	خوزستانی	اگرچه	به	عنوان	
لهجه	ای	از	زبان	عربی	محسوب	می	شود،	اما	در	شیوۀ	ادای	کلمات،	تفاوت	هایی	با	عربی	
کشورهای	عرب	نشین	دارد.	همان	گونه	که	گفته	شد،	این	لهجه	ـ	که	به	عربی	بین	النهرینی	

شباهت	دارد	ـ	در	کشورهای	عراق	و	قسمت	هایی	از	سوریه	نیز	با	آن	تکلم	می	شود.	

5-۸-۱.	دین	و	مذهب	اقوام	ایرانی

در	ایران	معاصر،	برای	بحث	از	رابطۀ	دین	و	ملیت،	بهتر	است	به	رابطۀ	دین	اسالم	و	ناسیونالیسم	
توجه	شود.	ولی	ادبیات	این	رابطه	بیشتر	بر	دین	اسالم،	مذهب	تشیع،	و	ناسیونالیسم	ایرانی	
تمرکز	نموده	است۱،	درحالی	که	اغلب	اقوام	در	اقلیت	ایرانی	سّنی	مذهب	هستند	و	در	این	
پژوهش،	مذهب	اقوام	موردبررسی	به	دو	دستۀ	اصلی	اهل	تشیع	و	اهل	تسنن	تقسیم	می	شود.	
درواقع،	دین	حضور	چشمگیری	در	تاریخ	ایران	داشته	است	و	گاهی	با	ناسیونالیسم	هم	نوا	
شده	و	گاهی	نیز	در	تضاد	با	آن	ظاهر	شده	است،	چنان	که	عالوه	بر	هم	نوایی	آیت	الله	طالقانی	
با	دکتر	مصدق	و	جنبش	ملی	شدِن	صنعت	نفت	در	مرکز،	نمونه	هایی	از	روحانیاِن	مذهبِی	
همۀ	اقوام	موردبررسی	در	این	تحقیق	را	می	توان	نام	برد	که	در	آن	جنبش،	جنبش	مشروطه	و	
تحوالت	قبل	از	انقالب	۱357	شمسی	هم	یاری	نمودند،	ولی	اندیشه	هایی	در	ذیل	دین	اسالم	
)هردو	مذهب	اهل	تسنن	و	اهل	تشیع(	قابل	ذکر	است	که	اعتقادی	به	ناسیونالیسم	ندارند2.	

۱.	برای	مطالعه	بیشتر،	رک:	حمید	عنایت	)۱398(،	اندیشه	سیاسی	در	ایران	معاصر	)ترجمۀ	بهاءالدین	خرمشاهی(	
تهران:	خوارزمی؛	محسن	ثالثی	)۱394(،	جهان	ایرانی	و	ایران	جهانی،	تهران:	مرکز،	ص	344395؛	مکنسی	ساندرا	

)۱385(،	ایرانی	ها:	ایران،	اسالم	و	روح	یک	ملت	)ترجمۀ	شیوا	رویگران(،	تهران:	ققنوس

2.	برای	اطالع	بیشتر	در	این	باب،	رک:	حمید	عنایت،	اندیشه	سیاسی	در	ایران	معاصر،	ص	4750؛	لوئیس،	برنارد	
)۱39۱(،	خاورمیانه:	دو	هزار	سال	تاریخ	از	ظهور	مسیحیت	تا	امروز	)ترجمۀ	حسن	کامشاد(،	تهران:	نی
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۱-5-۸-۱.	بلوچ	ها

شیعۀ	 اقلیت	 یا	 حنفی	 سّنِی	 مسلمانان	 اکثریت	 جزو	 یا	 مسلمان	 	
ِ
بلوچ مردم	 همۀ	

دوازده	امامی	اند	و	فرقه	و	مذهب	و	دین	دیگری	در	بین	آنان	وجود	ندارد.	اقلیت	بلوچ	های	
شیعۀ	ایرانی	بیشتر	در	مناطق	و	توابع	شهرستان	ایرانشهر	و	نزدیک	به	کرمان	ساکن	اند،	اما	

	سّنی	مذهب	هستند.
ً
بلوچ	های	ساکن	در	پاکستان	و	افغانستان	عموما

2-5-۸-۱.	ترک	ها	)آذری	ها(

بیشتر	مردمان	آذربایجانی	در	ایران	و	در	کشور	آذربایجان	مسلمان	و	پیرو	اهل	تشیع	اند.	
غربی،	 آذربایجان	 در	 پراکنده	 و		به	صورت	 آذربایجان	 کشور	 مناطق	 بعضی	 در	 اگرچه	
اما	 نیز	وجود	دارند،	 	کره	سّنی	خوانده	می	شوند(	

ً
آذری	های	سّنی	مذهب	)که	اصطالحا

	از	ساکنان	کشور	ترکیه	بوده	اند	که	در	دوره	های	مختلف	به	ایران	مهاجرت	کرده	اند.	
ً
اصالتا

پراکندگی	جمعیت	این	ترکان	در	شهرستان	ارومیه	عالوه	بر	شهر	ارومیه،	در	سی	روستای	
این	شهرستان	نظیر	روستاهای	قولنجی،	بند،	بالو،	و	دیگر	روستاها	به	چشم	می	خورد.	در	
میان	آذری	ها	نیز	پیروانی	از	آیین	اهل	حق	در	روستاهای	بیِن	مهاباد	ـ	میاندواب	و	دیگر	

نقاط	وجود	دارد.

3-5-۸-۱.	فارس	ها

بیشتر	فارس	زبانان	ایران	پیرو	مذهب	تشیع	دوازده	امامی	اند،	اما	در	برخی	مناطق	مرزی	ایران،	
پیروان	مذهب	تسنن	نیز	سکونت	دارند.	فارس	های	شیعه	مذهب	در	مناطق	مرکزی	ایران	
ساکن	اند	و	به	جز	چند	شهرستان	)گراش،	مهر،	و	خنج	در	استان	فارس(،	بقیۀ	فارس	زباناِن	
پیرو	اهل	تسنن	در	نوار	مرزی	شرق	کشور،	در	شمال	استان	سیستان	و	بلوچستان	و	استان	
خراسان	جنوبی	و	بخشی	از	خراسان	رضوی،	سکونت	دارند.	فارس	زبانان	سّنی	مذهب	

عالوه	بر	ایران،	در	کشورهای	افغانستان	و	تاجیکستان	نیز	زندگی	می	کنند.

4-5-۸-۱.	کردها

در	بین	کردها،	هردو	مذهب	شیعه	و	سّنی	وجود	دارد.	اگر	مناطق	کردنشین	ایران	را	به	دو	پهنۀ	
مذهبی	تقسیم	کنیم،	می	توان	گفت	بیشتر	کردهای	سّنی	مذهب	در	نیمۀ	شمالی	سکونت	
دارند.	مرز	جغرافیای	مذهبی	کردهای	ایران	از	استان	کرمانشاه	عبور	می	کند،		به	طوری	که	
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از	شهرستان	های	ثالث	و	باباجانی،	جوانرود،	و	روانسر،	به	طرف	شمال،	سّنی	مذهب	و	
شهرستان	های	سرپل	ذهاب،	داالهو،	و	کرمانشاه،	به	سمت	جنوب،	بیشتر	شیعه	مذهب	اند.	
گروهی	دیگر	نیز	در	میان	کردها	وجود	دارد	که	یارسان	)کاکه	ای	/	اهل	حق(	نام	دارند.	بیشتر	
پیروان	این	آیین	در	مناطقی	از	شهرستان	های	هرسین،	کرند،	اسالم	آباد	و	سرپل	ذهاب	و	
روستاهای	مجاور	زندگی	می	کنند.	پیروان	این	مذهب	در	قسمت	های	جنوبی	کردستان	
عراق،	بخش	هایی	از	کردستان	ترکیه	و	کردستان	سوریه	نیز	زندگی	می	کنند.	عالوه	بر	این	
مذاهب،	ادیان	و	آیین	های	دیگری	ازجمله	مسیحی	و	ایزدی	در	میان	کردها	پیروانی	دارند	که	

	در	کردستان	عراق	سکونت	دارند.	
ً
عموما

5-5-۸-۱.	عرب	ها

همان	طورکه	گفته	شد،	عرب	های	ایران	در	چهار	استان	پراکنده	اند،	اما	بیشتر	آن	ها	در	استان	
	شیعۀ	دوازده	امامی	اند.	به	

ً
خوزستان	ساکن	هستند	و	عرب	های	ساکن	این	استان	عموما

عبارت	دیگر،	بیشتر	عرب	های	شیعه	در	نوار	مرزی	غرب،	شامل	خوزستان	و	بخش	هایی	
از	ایالم	ساکن	هستند	که	این	استان	ها	با	شهرهای	شیعه	مذهب	عراق	هم	مرزند.	اگرچه	در	
میان	آن	ها،	عرب	های	سّنی	مذهب	نیز	زندگی	می	کنند،	اما	درصد	پایینی	از	آن	ها	را	تشکیل	
می	دهند	و	بیشتر	آن	ها	در	استان	های	هرمزگان	و	بوشهر	ساکن	اند.	شایان	ذکر	است	از	
	350	میلیون	نفر	جمعیت	عرب		به	جز	بخشی	از	عراق،	لبنان	و	سوریه	و	یمن،	بیشتر	

ّ
کل

جمعیت	کشورهای	عربی	سّنی	مذهب	اند.	

6-۸-۱.	آداب	ورسوم	اقوام

هویت	قومی	را	بر	بنیاد	شناسه	های	فرهنگی	نظیر	زبان،	مذهب،	آداب	ورسوم،	و	پیشینۀ	
برخی	جنبه	های	هویتی	یک	 یا	 تمام	 با	 افراد	 آن،	 به	وسیلۀ	 تعریف	می	کنند	که	 تاریخی	
از	رفتارهای	دینی	و	غیردینی	 پیوند	می	یابند.	آداب	ورسوم	هر	جامعه	مجموعه	ای	 گروه	
گروهی	از	مردم	است	که	به	دلیل	مشترکات	دینی	یا	ملی	گرد	هم	آمده	اند	و	به	دلیل	زیربنای	
فکری	مشترک،	از	باورها	و	رفتاری	مشترک	پیروی	می	کنند	)گشتاسب،	۱39۱(.	بررسی	
آداب	ورسوم	مردم	در	نقاط	مختلف	ایران	از	اهمیت	بسزایی	برخوردار	است.	آداب	ورسوم	
ریشه	در	تاریخ	و	فرهنگ	ایرانیان	دارد	که	شجره	نامه	یا	سابقۀ	درخشان	این	سرزمین	را	

درطوِل	تاریخ	نشان	می	دهد.	
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هویت	ایرانی	بر	دو	پایه	و	اساس	مهم	استوار	است:	۱.	میراث	فرهنگی؛	2.	میراث	سیاسی
میراث	فرهنگی	از	دو	بخش	تشکیل	شده	است:	الف(	آداب	ورسوم	ایرانی	نظیر	نوروز،	
سیزده	به	در،	چهارشنبه	سوری،	جشن	مهرگان	و	در	دورۀ	جدیدتر،	آیین	دین	مبین	اسالم؛	
ب(	میراث	مکتوب.	هرچند	برخی	اقوام	مانند	آذری	ها،	کردها،	و	عرب	ها	دارای	زبان	
مستقل	خودند،	اما	زبان	فارسی	همواره	زبان	ملی	این	اقوام	بوده	است.	بسیاری	از	شعرا	
و	نویسندگان	اقوام	مختلف	مانند	نظامی	گنجوی	و	شهریار	به	زبان	فارسی	آثار	ماندگاری	
برجای	گذاشته	اند.	میراث	مکتوب	زبان	فارسی	میراث	صاحبان	هنر	تمام	اقوام	این	سرزمین	
است	و	فقط	مخصوص	فارس	زبانان	نبوده	است	و	نیست.	میراث	سیاسی	ایرانی	قدمتی	
چندهزارساله	دارد.	اقوام	ایرانی	مانند	کردها،	بلوچ	ها،	و	دیگر	اقوام،	همگی	ایرانی	اند	و	
سابقۀ	حکومت	و	حکمرانی	در	این	کشور	را	داشته	اند.	مادها	کرد	بودند.	هخامنشیان	
فارس	بودند،	کریم	خان	زند	لر	بود	و	صفویه	و	قاجاریه	ترک	بودند.	لذا	خطوط	تاریخ	ایران	

در	انحصار	قوم	و	ملت	خاصی	نیست	)نساج،	۱388(.	
	دربارۀ	شمار	اقوام	در	ایران	اتفاق	نظر	وجود	ندارد.	براساس	مشهورترین	روایت،	ایران	
شش	هویت	عمدۀ	قومی،	یعنی	فارس	و	ترک	و	کرد	و	لر	و	بلوچ	و	عرب،	دارد.	هرچند	
گروه	 سه	 به	 تنها	 را	 قومی	 هویت	های	 مشترک،	 زبانی	 ریشه	ها	ی	 توجه		به	 با	 نیز	 برخی	
زبان	های	فارسی	و	ترکی	و	عربی	تقسیم	می	کنند،	زیرا	زبان	فارسی	رایج	با	لری	و	کردی	
و	بلوچی	از	یک	خانواده	اند	که	براثِر	گذر	زمان	از	هم	فاصله	گرفته	اند.	درحالی	که	برخی	
دیگر	لک	ها	را	که	در	میانۀ	کرد	و	لر	قرار	دارند	نیز	قومی	جدا	محسوب	می	کنند.	البته	برخی	
دیگر	از	زبان	شناسان	معاصر	لهجه	های	لری	و	لکی	را	درزمرۀ	زبان	کردی	و	زیرشاخۀ	آن	
می	دانند	یا	تات	ها	در	میان	سه	گروه	فارس،	آذری،	و	تالش	قرار	دارند.	یکی	دیگر	از	این	
تقسیم	بندی	ها	یازده	هویت	قومی	را	برمی	شمارد.	اینجا	به	برخی	از	این	اقوام	و	مؤلفه	های	
مهم	فرهنگی	و	اجتماعی	آنان	پرداخته	می	شود	که	فراتر	از	پنچ	قوم	موردمطالعۀ	این	کتاب	
است.	الزم	است	ذکر	شود	که	بسیاری	از	این	رسوم	و	پوشش	محلی	دستخوش	دگرگونی	

و	تغییرات	بسیار	شده	اند.	
فارس	ها	که	لهجه	ها	و	گویش	های	متعدد	دارند	و	در	سراسر	ایران	به	جز	نواحی	خاص	
فرهنگ	 عناصر	 می	توان	 درمجموع،	 درصد(.	 	66 تا	 	45( می	کنند	 زندگی	 اقوام	 سایر	
ایرانی	ـ	فارسی	را	که	فراتر	از	مرزهای	سیاسی	ایران	است	به	اختصار	چنین	برشمرد:	۱.	
زبان	پارسی	و	گویش	ها	و	لهجه	های	پارسی؛	2.	جشن	های	ملی	ازجمله	نوروز	و	شب	
یلدا	و	گاه	شماری	خورشیدی؛	3.	مذهب	تشیع؛	4.	فلسفه؛	5.	دین	ها	و	آیین	های	زرتشتی	
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و	مهرپرستی؛	6.	هنر	ایرانی	)ادبیات	و	شعر	پارسی،	معماری	ایرانی،	و	خوراک	ایرانی(.	
گفتنی	است	که	برخی	از	پژوهشگران	معتقدند	از	لحاظ	تاریخی،	چیزی	به	نام	قوم	
	مفهوم	اقلیت	و	به	خصوص	

ً
فارس	در	ایران	وجود	ندارد.	اما	واقعیت	آن	است	که	اساسا

واقع،	 ِم	
َ
عال در	 و	 می	یابد	 موضوعیت	 و	 معنا	 اکثریت	 مفهوم	 درکناِر	 قومی	 اقلیت	های	

نمی	توان	بدون	وجود	اکثریت	از	اقلیت	سخن	گفت	و	گفته	می	شود	که	اکثریت	ساکنان	
ایران	فارس	زبانان	هستند	که	دربارۀ	داشتِن	مؤلفه	های	هویتی،	قومی،	و	مذهبی	خاّص	آنان	
اختالف	نظر	وجود	دارد	و	در	حال	حاضر،	این	مؤلفه	ها	در	بخشیدن	هویت	ملی	/	فراقومی	
به	فارس	زبانان	تحت	عنوان	کلی	هویت	»ایرانی«	بازتاب	یافته	است	و	از	نظر	فرهنگی	نیز	
عناصر	فرهنگی	و	آداب	ورسوم	فارس	زبانان	هویتی	ملی	یافته	اند	و	در	سراسر	ایران	و	چه	بسا	
در	بین	فارس	زبانان	خارج	از	ایران	اجرا	می	شوند	و	درواقع،	جزو	آیین	های	ملی	محسوب	

می	شوند،	مانند	نوروز،	سیزده	به	در،	شب	یلدا،	چهارشنبه	سوری،	و	...	.
	در	شمال	غرب	کشور،	آذربایجان	غربی	و	شرقی،	اردبیل،	زنجان،	و	

ً
ترک	ها	عمدتا

بخش	هایی	از	استان	های	کردستان،	همدان،	قزوین،	مرکزی،	مازندران	)قائم	شهر(،	گیالن	
)آستارا(،	شمال	خراسان،	فارس	)عشایر	قشقایی(،	و	شهرهای	بزرگ	به	ویژه	پایتخت	و	کرج	
)۱6	تا	25	درصد(	زندگی	می	کنند.	بخش	اعظمی	از	آذری	ها	شهرنشین	اند	که	بزرگ	ترین	
شهرهای	این	قوم	به	ترتیب	تبریز،	ارومیه،	اردبیل،	زنجان،	خوی،	و	مراغه	است.	عالوه	بر	
این،	حدود	3/۱	از	جمعیت	تهران	را	نیز	شامل	می	شوند.	آذری	ها		به	صورت	اقلیت	های	
قابل	توجهی	در	شهرهایی	نظیر	همدان،	قزوین،	و	کرج	سکونت	دارند.	آذری	های	ایران	
عزاداری	حسینیۀ	 دسته	جات	 دوازده	امامی	اند.	 شیعۀ	 و	 اسالم	 به	 وابسته	 دینی	 لحاظ	 از	
اعظم	زنجان،	تبریز،ارومیه،	و	اردبیل	از	مشهورترین	دسته	های	سوگواری	های	اهل	بیت	
در	بین	ایرانیان	آذری	در	ماه	محرم	به	شمار	می	رود.	همچنین	مراسمی	چون	تشت	گذاری،	
شبیه	خوانی،	شاه	حسین	گویان،	سینه	زنی،	و	زنجیرزنی	از	آداب	ورسوم	رایج	در	بین		آنان	
است	و	مراثی	و	نوحه	ها	و	روضه	ها	به	زبان	ترکی	خوانده	می	شود.	آیین	های	عزاداری	بازار	
تاریخی	تبریز	نیز	ثبت	ملی	شده		است.	بااین	حال،	اقلیتی	در	حدود	000‚200	نفر	از	
بین	ترکان	آذربایجان	را	مسلمانان	سّنی	مذهب	)حنفی	و	شافعی(	تشکیل	می	دهند	که	در	
حوالی	شهرستان	ارومیه	سکونت	دارند.	عده	ای	سّنی	حنفی	نیز	در	شهرستان	بیله	سوار	و	
هشتجین	زندگی	می	کنند.	عالوه	بر	این،	پیروانی	از	اهل	حق	در	میاندوآب،	ایلخچی،	و	
علوی	مذهب	هایی	در	ماکو	پراکنده	اند.	لباس	آذربایجانی	یا	لباس	سنتی	آذربایجانی،	که	از	
فرایندهای	طوالنی	فرهنگ	و	دین	و	دیگر	عوامل	مردم	آذری	پدید	آمده		است،	از	نشانه	های	
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خاص	آذری	هاست.	موسیقی	آذربایجانی	به	موسیقی	سنتی	مردمان	آذربایجانی	اطالق	
می	شود.	هنرمندان	آذربایجانی،	با	خالقیت	خود،	موسیقی	منحصربه	فردی	را	می	آفرینند؛	
کسانی	که	این	نوع	موسیقی	را	به	همراه	سروده	های	خود	به	زبان	ترکی	آذربایجانی	می	خوانند	
»عاشیق«	خوانده	می	شوند.	عاشیق	ها	در	وصف	آذربایجان	و	دالوری	های	بزرگان	آن،	در	
مراسم	جشن	و	عزاداری،	سروده	های	زیبایی	را	به	همراه	موسیقی	آذربایجانی	می	خوانند	
و	مورد	توجه	مردم	قرار	می	گیرند.	درواقع،	عاشیق،	در	آذربایجان	)هم	در	ایران	و	هم	در	
جمهوری	آذربایجان(،	شاعر	و	نوازنده	ای	است	که	آواز	خود	را	همراه	با	ساز	اجرا	می	کند.	
عاشیق	ها	از	دوران	قبل	از	اسالم	در	بین	مردمان	ترک	تبار	وجود	داشته	اند.	عنوان	قدیمی	
عاشیق	ها	»اوزان«	است.	عالوه	بر	قهوه	خانه	ها،	عاشیق	ها	در	عروسی	و	دیگر	مراسم	نیز	
برنامه	اجرا	می	کنند.	از	داستان	های	حماسی	ای	که	عاشیق	ها	نقل	می	کنند،	می	توان	به	
کوراوغلو	اشاره	کرد	و	از	داستان	های	عاشقانه	می	توان	از	اصلی	و	کرم	یاد	کرد.	از	مهم	ترین	
گونه	های	موسیقی	آذربایجانی	می	توان	به	موسیقی	میخانه	ای،	هنر	اجرای	آذربایجانی	تار،	

»باالبان«،	»ناقارا«،	»باغالما«،	و	»گارمان«	اشاره	کرد.

	استان	کردستان،	جنوب	و	بخشی	از	شمال	
ً
	در	غرب	کشور	خصوصا

ً
کردها	عمدتا

آذربایجان	غربی	)مهاباد(،	کرمانشاه،	ایالم،	و	شمال	خراسان	)5	تا	9	درصد(	ساکن	اند.	
رمانجی	یا	بادینانی،	سورانی،	کردی	جنوبی.	

ُ
زبان	های	کردی	تبار	شامل	این	گروه	هاست:	ک

بیشتر	کردها	مسلمان	اند	و	سایر	آنان	نیز	ایزدی	)در	ایران	ساکن	نیستنند(،	یارسان	)اهل	حق	
/	کاکه	ای(،	مسیحی،	و	یهودی	هستند.	کردها	جشن	نوروز	و	جشن	های	مولودی	)تولد	

7.	تصویر	شمارۀ		۱-۱:	فرهنگ	پوششی	و	موسیقی	تعاشیق
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پیامبر	اسالم(	را	گرامی	می	دارند.	نوروز	در	میان	کردها	جشن	قومی	به	شمار	می	رود؛	در	
برخی	از	افسانه	های	کردی،	منشأ	این	جشن	را	به	کیومرث،	نخستین	پادشاه	پیشدادی،	
منسوب	می	دارند.	کیومرث)به	کردی،	کی	موروس(	در	کوهستان	های	روان	دوز	در	شرق	
شهر	»دیانا«،	با	اهریمن	می	جنگد	و	بر	او	پیروز	می	شود.	به	این	مناسبت،	دستور	می	دهد	
فرمان	 او	 برسانند.	 به	همه	جا	 را	 پیروزی	 بیفروزند	و	خبر	 آتش	 بلندی	ها	 و	 تا	در	کوه	ها	

می	دهد	مردم	روز	پیروزی	را	جشن	بگیرند	و	به	مدت	ُنه	روز	ادامه	دهند.	
ازجمله	اعیادی	که	در	تمامی	کشورهای	اسالمی	و	نیز	در	ایران	برگزار	می	شود	اعیاد	
اسالمی	است.	کردها	برای	رسوم	و	اعیاد	مذهبی،	مانند	عید	قربان	و	عید	فطر	و	به	خصوص	
میالد	حضرت	محمد،	ارزش	بسیاری	قائل	اند.	در	دو	عید	فطر	و	قربان،	مردم،	با	اقامۀ	نماز	
مخصوص	عید،	درحالی	که	لباس	نو	به	تن	دارند،	به	دیدوبازدید	یکدیگر	می	روند.	عالوه	بر	
این،	جشن	عید	مبعث	پیامبر	اسالم	از	شکوه	ویژه	ای	برخوردار	است.	این	جشن	در	ماه	
این	مراسم،	غذاهای	نذری	 رجب	که	سراسر	سرور	و	شادی	است	برگزار	می	شود.	در	
ازجمله	نوعی	آش	مخصوص	طبخ	می	شود	و	در	میان	مردم	تقسیم	می	گردد	و	همراه	با	
آن،	مراسم	ذکر	دراویش	و	نواختِن	دف	و	خواندِن	اذکاِر	مخصوص	شامل	مولودی	خوانی،	
حمد	و	ستایش	پیامبر	اسالم،	و	نیایش	به	درگاه	خداوند	نیز	اجرا	می	شود.	پیش	از	ورود	
پارچه	ها	 بیشتر	 کردستان،	 به	 داخلی	 سایر	محصوالت	 و	 خارجی	 کفش	های	 و	 پارچه	
و	نیز	پای	افزار	موردنیاز	به	وسیلۀ	بافندگان	و	دوزندگان	محلی	بافته	و	ساخته	می	شد.	از	
نظر	بافت	پارچه،	منطقۀ	سقز	و	از	نظر	ساخت	پای	افزار	»گیوه«	یا	»کالش«	و	»کالی«،	
اورامانات	و	آبادی	های	پیرامون	کوهستان	شاهو	مانند	هجیج	و	نودشه	و	آبادی	های	نوسود	
شهرستان	پاوه	چون	میریه،	خانه	دره،	مژگان،	مزوی،	و	وزلی	از	عمده	ترین	نواحی	بافت	
انواع	 و	صدور	پارچه	و	پای	افزار	در	استان	به	شمار	می	رفتند.	جوالیی	و	بافت	پارچه	و	
منسوجات	مانند	بوزو،	برمال	)جانمازی(،	جاجم	)روتختی(،	بره،	پوشمین	)پشمینه(،	
موج	)رولباسی(،	جوراب،	دست	کش،	زنگال،	و	کال	به	عنوان	حرفه	یا	کاِر	جنبِی	بخشی	
از	آبادی	نشینان	مناطق	مختلف	کردستان	محسوب	می	شد.	در	چهار	قسمت	کردستان	
ـ	که	شامل	کردستان	ایران،	عراق،	ترکیه،	و	سوریه	است	ـ	شاهد	پوشش	های	گوناگونی	از	
لباس	کردی	هستیم،	به	گونه	ای	که	با	کمی	تغییر	نسبت	به	یکدیگر،	هریک	شکل	و	ریخت	
زیبای	خود	را	دارند؛	این	شکل	و	ریخت	و	قیافه	برگرفته	از	نیاکان	این	سرزمین	و	با	توجه	
	به	شرایط	آب	وهوایی	و	اقلیمی،	سازگار	و	درست	شده		است	و	آن	را	در	جایگاه	مهمی	قرار	
داده	است.	پوشاک	سنتی	مردان	و	زنان	کرد	شامل	تن	پوش،	سرپوش،	و	پای	افزار	است.	

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


        131         فصل اول: هویت و قومیت

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

ساخت	و	کاربرد	هریک	از	این	اجزا	بسته	به	فصل	و	نوع	کار	و	معیشت	و	مراسم	و	جشن	ها	
با	یکدیگر	تفاوت	دارد.	هرچند	پوشاک	نواحی	مختلف	کردستان	مانند	اورامان،	سقز،	بانه	
گووگوالو،	گروس،	سنندج،	مریوان،	و	دیگر	جاها	متفاوت	است،	اما	از	نظر	پوشش	کامل	

بدن،	همه	با	هم	یکسان	اند.
پوشش	مردان	عبارت	است	از:

الف(	چوخه:	نیم	تنه	ای	پنبه	ای	یا	پشمی	است	که	در	ناحیۀ	سقز،	بانه،	و	مریوان	به	آن	
»که	وا«	می	گویند	و	در	سنندج	و	کرمانشاه	و	نیز	در	میان	لک	ها،	آن	را	»چوخه«	می	نامند.

ب(	پانتول:	شلواری	گشاد	با	دم	پای	تنگ	است	که	»رانک«	نیز	نامیده	می	شود.
پ(	ملکی:	نیم	تنه	ای	بدون	یقه	است	که	از	پایین	نیم	تنه	تا	باال	به	وسیلۀ	دکمه	بسته	

می	شود.
انتهای	 ت(	لفکه	سورانی:	پیراهنی	با	آستین	فراخ	و	بلند	و	زبانه	ای	مثلث	شکل	در	

آستین	که	آن	را	درحال	عادی	دور	مچ	یا	بازو	می	پیچند.
ث(	پشت	تێند:	از	پارچۀ	گل	دار	به	طول	شش	متر	درست	می	شود.	بدین	ترتیب	که	
پارچه	را	از	سمت	عرضش	تا	می	کنند	و	می	دوزند	و	آن	را	به	صورت	های	مختلف،	ساده	یا	

گره	چین،	به	کمر	می	بندند.
ج(	دستار:	یا	»کالغه«	که	به	آن	»دشلمه«،	»مندلی«،	»رشتی«،	و	»سروین«	)سربند(	

نیز	می	گویند	و	مردان	به	جای	کاله	از	آن	استفاده	می	کنند.
چ(	فرنجی	یا	قوته	باڵ:	یا	»فره	جی«	که	ویژۀ	مردان	ناحیۀ	اورامانات	و	برخی	کردهای	

جنوبی	)کرمانشاه	و	ایالم(	است	و	از	نمد	ساخته	و	آماده	می	شود.
ح(	کله	بال:	نوعی	از	نمد	پوششی	است	که	چوپانان	در	مناطق	چرای	گله	در	صحرا	

استفاده	می	کنند.
	زنان	کرد	آن	را	با	دقت	و	ظرافت	

ً
خ(	پیچ	و	کوالو:	کاله	محلی	کردها	را	که	معموال

	به	رنگ	های	
ً
خاصی	و	با	نقش	و	نگارهایی	برجای	مانده	از	فرهنگ	کردی	می	بافند	و	معموال

سیاه	و	سفید	و	به	دو	صورت	کاله	بلند	و	تخت	بافته	می	شود.
د(	پیچ:	دستمالی	است	سیاه	وسفید	که	با	گذاشتِن	کاله	روی	سر	به	دور	کاله	پیچانده	
می	شود	و	در	قسمت	پشت	سر	در	درون	دستمال	قرار	داده	می	شود	تا	شل	نشود.	البته	پیچ	

و	کوالو	شال	عشیرۀ	بارزانی	به	رنگ	قرمز	است.	
	به	وسیلۀ	هورامانی	ها	ساخته	می	شد	

ً
ذ(	کالش:	پاپوشی	است	به	رنگ	سفید	که	قبال

که	از	بدبو	شدِن	پا	جلوگیری	می	کند	و	پا	را	خنک	نگه	می	دارد؛	از	خصوصیات	آن،	فصلی	
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بودنش	است	و	نمی	توان	از	آن	در	فصل	زمستان	یا	فصول	بارندگی	استفاده	کرد.
لباس	زنان	کرد	نیز	شامل	بخش	های	ذیل	است:

	پارچۀ	آن	را	رنگین	
ً
ردی	است،	با	این	تفاوت	که	اوال

ُ
الف(	که	وا:	که	عین	کت	مردانۀ	ک

خیلی	کوتاه	تر	می	دوزند،	طوری	که	حداکثر	تا	کمر	پایین	می	آید	و	
ً
انتخاب	می	کنند	و	ثانیا

آن	را	»کولیجه«	می	نامند	و	نیز	جیب	های	کت	مردانه	را	ندارد.
ب(	گوڵوه	نی:	که	کردهای	جنوبی	و	سورانی	از	آن	استفاده	می	کنند،	نوعی	روسری	با	

نقش	های	مخصوص	است	که	در	مراسم	شادی	و	عزا	استفاده	می	شود.
رد	دارای	دوختی	ساده	با	تنه	ای	بلند	و	دامنی	گشاده	و	دراز	

ُ
پ(	کراس:	یا	پیراهن	زنانۀ	ک

	آن	را	از	پارچه	های	بسیار	زیبا،	
ً
است،	طوری	که	دامن	پیراهن	تا	روی	پا	می	آید	و	معموال

نفیس،	و	گران	قیمت	تهیه	می	کنند.
نوع	 از	 اغلب	 زن	ها	 ولی	 است،	 مردانه	 تێند	 پشت	 همان	 عین	 که	 تێند:	 پشت	 ت(	
رنگارنگ	آن	استفاده	می	کنند.	زن	ها	وقتی	پشت	تێند	را	می	بندند،	کمی	از	پیراهن	خود	را	

باال	می	کشند،	طوری	که	انتهای	دامن	از	مچ	پای	آن	ها	پایین	تر	نمی	رود.
رد	پارچه	ای	است	بسیار	نازک	و	سه	گوش	

ُ
ث(	ده	سماڵ	یا	روسری:	ده	سماڵ	زنان	ک

که	تارهایی	در	اطراف	آن	ایجاد	می	کنند	و	بدین	وسیله	بر	زیبایی	آن	می	افزایند.	اغلب	
پولک	هایی	نیز	با	آن	تارها	می	دوزند	تا	زیبایی	آن	را	چندبرابر	کنند.	

قرار	 پا	 مچ	 روی	 تنگ	 دهانه	ای	 با	 و	 می	شود	 پوشیده	 شلوار	 به	جای	 ده	رپه:که	 ج(	
می	گیرد،	ولی	پوشش	ساق	های	آن	بسیار	گشاد	است.

رد	که	بسیار	قشنگ	و	زیباست.	این	کاله	را	از	مقوا	و	به	شکل	
ُ
چ(	کاڵو:	یا	کالِه	زنان	ک

	گلی	یا	
ً
استوانۀ	کوتاهی	درست	می	کنند	و	روی	آن	را	با	پارچۀ	مخملی	رنگین	)معموال

سبِز	سیر(	می	پوشانند	و	سپس	روی	آن	را	با	پولک	های	رنگین	یا	طالیی	و	گالبیون	های	
زرین	مزین	می	کنند.	این	کاله	را	به	وسیلٔه	یک	رشته	طال	که	لیره	یا	نیم	پهلوی	هایی	به	
آن	می	آویزند	و	از	زیر	چانه	عبور	می	دهند،	روی	سر	نگاه	می	دارند	و	ده	سماڵ	را	روی	
	
ً
آن	می	بندند.	رشته	ای	که	کاله	را	به	آن	صورت	نگاه	می	دارد	»قطاره«	نام	دارد	و	معموال
	
ّ
کسانی	که	قدرت	مالی	بیشتری	دارند	از	آن	استفاده	می	کنند	و	در	دو	طرف،	در	محل
رد	اغلب	به	جای	

ُ
اتصال	آن	با	کاله،	یک	گل	طالیی	آویزان	می	کنند.	خانم	های	متشخص	ک

کالو	از	»گێلگێله«	استفاده	می	کنند.	گێلگێله	رشتۀ	طویلی	از	ابریشم	سیاه	وسفید	است	که	
آویزه	های	ابریشمی	دارد	و	ازروی	روسری	به	شیوه	ای	جالب	بسته	می	شود.

ایالم،	 لرستان،	همدان،	 استان	های	 در	 ایران،	 و	جنوب	غربی	 در	غرب	 	
ً
لرها	عمدتا
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فارس،	 بویراحمد،	 و	 کهکیلویه	 اصفهان،	 بختیاری،	 و	 چهارمحال	 پشتکوه،	 لرستان	
بوشهر،	و	شمال	خوزستان	)4	درصد(	ساکن	اند.	لرها	پیش	از	حکومت	صفوی	به	تشیع	
روی	آورده	بودند.	در	کتاب	عالم	آرای	صفوی	آمده	است:	»]...[	ملک	شاه	رستم	الوار	که	
ایشان	از	زمان	خلیفه	چهارم	امام	علی	تا	به	حال	شیعۀ	فطری	ایشانند	و	ایشان	را	لر	عباسی	
می	گویند؛	یعنی	نژاد	او	به	عباس	می	رسانند	و	چهل		هزار	خانۀ	الوار	به	فرمان	اوست.	در	
این	مدت،	باج	به	پادشاهان	ترکمان	نداده	و	هر	سال	چند	مرتبه	که	قافلٔه	عظیم	از	این	راه	
عبور	می	کنند	می	زنند.	نه	حاکم	بغداد	ایشان	را	حریف	می	شود	و	نه	دیگری.«اما	مذهب	
رسمی	این	قوم	در	ایران	از	زمان	سلسلۀ	صفوی	به	شیعۀ	اثنی	عشری	تبدیل	شد.	جامعۀ	لر	
در	چارچوب	اسالم	زندگی	کرده	است،	ولی	حیات	آن	در	شرایطی	بوده	است	که	نمایش	
	اهل	حق،	و	نیز	

ً
آزادانۀ	سنت	های	مردمی	نظیر	فرقۀ	امام	زاده	ها	و	دیگر	فرق،	مخصوصا

جنبه	های	زیادی	از	اعتقاد	به	ماوراء	الطبیعه	را	تشویق	می	کرده	است.	در	نواحی	ای	که	مردم	
	بی	سواد	بودند،	نظیر	عشایر	لرستان،	اعالم	

ً
عربی	نمی	دانستند	یا	نمی	فهمیدند	یا	غالبا

	انجام	نمازهای	گوناگون	ارزش	بسیار	آیینی	تری	داشت.	درنتیجه،	در	
ً
اعتقاد	و	خصوصا

از	 اعتقاد	لرها	چنان	 آغاز	قرن	نوزدهم	میالدی،	در	جریان	حکومت	محمدعلی	میرزا	
مسیر	مرسوم	متفاوت	شده	بود	که	مجتهدی	از	کربال	آورده	شد	تا	عشایر	را	دوباره	به	اسالم	
بگرواند.	مشخص	نیست	میزان	موفقیت	این	اقدام	چقدر	بوده		است،	ولی	مشخص	است	
که	هیچ	نهاد	مستقیم،	مقتدر،	و	قدرتمندی	که	بتواند	از	اعتقاد	رسمی	و	مرسوم	و	باورهای	

آن	ها	حفاظت	و	از	آن	ها	دفاع	کند	در	لرستان	وجود	نداشته		است.
پوشاک	مردم	لر	یکسان	است	که	در	برخی	موارد،	تفاوت	هایی	در	میان	ایل	های	مختلف	

تصویرشمارۀ	2-۱:فرهنگ	پوششی،	موسیقی،	و	رقص	کردها
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به	چشم	می	خورد.	به	طورکلی	مردان	لر	لباسی	یکسان	می	پوشند	که	عبارت	است	از:	
	در	رنگ	های	سیاه	و	قهوه	ای	است.	در	

ً
الف(	کاله:	که	از	پشم	تهیه	می	شود	و	معموال

میان	بختیاری	ها	معمول	است	که	پسران	و	مردان	میانسال	کاله	نمدی	بر	سر	می	گذارند	و	
پسران	کم	سن	بدون	کاله	اند.	

ب(	چوقا:	پوشش	مردان	لر	است	که	به	رنگ	های	مختلف	در	میان	ایل	های	مختلف	
به	کار	گرفته	می	شود.	چوقا	در	میان	ایل	بختیاری	به	رنگ	های	سیاه	و	سفید	و	با	نوارهای	
عمودی	ـ	که	به	طور	معمول،	سیاِه		روبه	پایین	و	سفیِد	روبه	باال	ـ	متداول	است.	چوقا	در	
لرهای	ساکن	استان	لرستان	کمتر	استفاده	می	شود،	اما	در	میان	بختیاری	ها	بیشتر	استفاده	
می	شود.	احتمال	می	رود	چوقا	در	دهۀ	۱940	میالدی	در	میان	ایل	بختیاری	رواج	پیدا	

کرده		باشد	و	جایگزینی	برای	عبا	به	شمار	می	رفته		است.	
	دارای	یقه	ای		به	صورت	مستقیم	با	دکمه	ای	در	سمت	راست	

ً
پ(	پیراهن:	که	معموال

یقه		است.	
رسی	بزرگ	به	دور	کمر	بسته	

ُ
ت(	شلوار	)به	لری	پاپوش(:	که	با	یک	کمربند	چرم	یا	ا

می	شود.	
پیراهن	زنان	لر	یک	پیراهن	با	آستین	های	بلند	همراه	با	یک	دامن	بلند	است	و	پوشش	
سر	زنان	در	ایل	های	مختلف	متفاوت	است.	در	میان	زنان	لر	ساکن	شمال	)لرستان(،	
پوشش	سر	نوعی	پارچه	است	که	به	دور	سر	به	روشی	خاص	پیچیده	می	شود،	اما	در	میان	
زنان	ایل	های	جنوب	)بختیاری	ها(،	پوشش	سر	زنان	نوعی	روسری	کوچک	است.	رنگ	
لباس	زنان	لر،	به	جز	در	مراسم	عزا،	پر	از	رنگ	های	شاد	و	مختلف	است.	کفش	مردم	لر	

گیوه	است.
گیلک	ها	در	گیالن	و	غرب	مازندران	)5	درصد(	ساکن	اند.	گیلکان	در	قدیم،	بر	مبنای	
شیؤه	تولید	به	سه	دسته	تقسیم	می	شدند:	الف(	ساکنان	جلگه	که	کارشان	کشاورزی	آبی	
بود	و	بیشتر	به	کشت	برنج	و	چای	و	بعدها	باغداری	)مرکبات(	می	پرداختند	که	گیله	مرد	یا	
گیل	نامیده	می	شدند؛	ب(	ساکنان	ارتفاعات	گیالن	و	مازندران	که	بیشتر	به	کار	کشاورزی	
دیم،	گندم	و	جو،	مشغول	بودند	و	کالیی	نامیده	می	شدند؛	ج(	دستٔه	سوم	گالش	نامیده	
می	شدند	که	دامدار	و	کوچ	نشین	بودند.	البته	با	پیشرفت	تکنولوژی،	امروزه	گالش	ها	نیز	
	
ّ
یکجانشین	شده	اند	و	به	طورکلی	با	تحول	در	شیوه	های	تولید،	این	تقسیم	بندی	تنها	در	حد

عنوان	باقی	مانده	است	و	شیؤه	زیستی	گیلک	ها	تحوالت	بسیاری	کرده	است.	
در	میان	گیلکان،	سه	گروه	زبانی	ایرانی	عمده،	یعنی	گیلکی،	تالشی،	و	تاتی،	وجود	
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دوم	صحبت	 یا	 اول	 زبان	 با		عنوان	 را	 گیلکی	 نفر	 میلیون	 سه	 گیالن،	حدود	 در	 و	 دارد	
می	کنند،	ولی	استفاده	از	این	زبان	در	بسیاری	از	شهرها	به	دلیل	مهاجرت	گستردۀ	مردم	
درحال	کاهش	است.	به	نوشتۀ	محمدتقی	رهنمایی،	استفاده	از	زبان	ترکی	در	شمال	تالش	
و	گیلکی	در	جنوب	آن	رو	به		افزایش	است.	زبان	گیلکی	دارای	دو	گویش	عمدۀ	خاوری	و	
باختری	است	که	سفیدرود	مرز	بین	متکلمان	این	دو	گویش	است.	از	نظر	زبان	شناسی،	
گیلکی	به	شاخۀ	شمال	غربی	زبان	های	ایرانی	تعلق	دارد.	در	میان	اشعار	گویندگان	بعداز	
اسالم	به	آثاری	برمی	خوریم	که	به	گیلکی	کنونی	نزدیک	است.	در	گذشته،	کسانی	را	که	
ترانه	های	گیلکی	می	خواندند	پهلوی	خوان	می	نامیدند.	فولکلور	گیالن	نمونه	ای	قابل	توجه	
از	پیوندهای	پیچیده	بین	رسوم	قبل	از	اسالم	و	رسوم	اسالمی		است	و	بی	شک	اهمیت	
درختان	مشخصه	ای	مهم	در	فولکلور	گیالنی		است.	عمده	جمعیت	این	قوم	شیعه	اند،	اما	
بخشی	از	تالش	ها	اقلیت	قابل	توجه	سّنی	شافعی	را	در	مرکز	و	شمال	تالش	شکل	می	دهند.
نمایش	ها	و	بازی	های	بومی	و	قومی	گیلکان	برگرفته	از	خصایص	اجتماعی،	فرهنگی،	
اقلیمی،	جغرافیایی،	و	تاریخی	سرزمینشان	به	وجود	آمده	اند	و	هماهنگ	با	باورداشت	ها	
و	آیین	ها	و	آداب	ورسوم	این	سرزمین	در	گسترۀ	دوران	متحول	شده	اند.	پاره		ای	از	نمایش	ها	
و	بازی	های	بومی،	بنابه	دالیل	مختلف،	به	حاشیه	رانده	و	از	یادها	زدوده	شده	اند	که	از	
آن	میان	می	توان	به	نمایش	»عروس	گل«	اشاره	کرد؛	این	نمایش	یک	کمدی	موزیکال	
بهارخواهی	و	از	بازی	های	آیینی		بومی	گیالن	است	که	سالیان	متمادی	در	نیمۀ	دوم	اسفند	
ماه،	در	استقبال	از	نوروز	اجرا	می		شد	که	متأسفانه	به	حاشیه	رانده	شده	است.	اما	پاره	ای	
دیگر	همچنان	به	حیات	خود	ادامه	می	دهند	و	در	بسیاری	از	اعیاد	و	مراسم	ملی	یا	مذهبی	
نمایش	های	 و	 بازی	ها	 ازجمله	 گیله	مردی«	 »کشتی	 و	 »الفندبازی«	 که	 می	شوند	 اجرا	
هستند	که	به	دلیل	جذابیت	های	نمایشی	و	رزمی،	در	اعیاد	و	جشن	ها	به	شکل	گذشته	
اجرا	می	شوند.	همچنین	نمایش	های	آیینی	ـ	مذهبی	تعزیه	به	دلیل	بار	و	محتوای	عقیدتی	
و	مذهبی	هنوز	هم	در	میان	اقشار	سنتی	جامعه،	پایگاه	موردپسندی	دارند	و	در	ماه	های	
محرم	و	صفر	و	برخی	روزهای	سال	اجرا	می	شوند.	بسیاری	از	آیین	ها	و	باورداشت	های	
این	قوم	با	اقتصاد	و	معیشت	و	تولید	ارتباط	تنگاتنگ	داشته	اند	و	با	ازمیان	رفتِن	شرایِط	کار	و	
تولید،	آیین	های	مربوط	بدان	ها	نیز	به	فراموشی	سپرده	شده	و	جز	خاطره	ای	تاریخی	چیزی	
دیگر	از	آن	ها	باقی	نمانده	است.	البته	بسیاری	از	این	مراسم	و	آیین	های	مربوط	به	کشت	
برنج،	پرورش	دام،	و	صید	و	صیادی	هنوز	هم	به	حیات	خود	ادامه	می	دهند	و	در	بعضی	

از	روستاها	و	آبادی	های	سرزمین	گیالن	دیده	می	شوند.
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پوشش	زنان	گیلک	عبارت	است	از:
الف(	روسری	و	سربند:	بیشتر	زنان	گیالن	از	دو	سربند،	یکی	در	زیر	)لچک(	و	دیگری	
روی	آن	)دستمال(	استفاده	می	کنند.	دستمال	در	نواحی	مختلف	گیالن	اسامی	مختلفی	
دارد؛	در	تالش	به	آن	»سرا	بست«،	در	ناحیۀ	وسرود	»تونه	دسمال«،	در	ماسال	»بنشه	
دسمال«،	و	در	گرگانرود	و	خوشابر	اسالم	به	آن	»سر	دستمال«	می	گویند.	در	جلگه		های	
گیالن	نیز	دستمال	به	اسامی	زیر	خوانده	می	شود:	روسری	دستمال،	پیله	دسمال	و	سرفود	

	رنگ	آن	سفید	است.
ً
که	روی	لچک	بسته	می	شود	و	اصوال

ب(	پیراهن:	باالپوش	زنان	گیالن	است	که	در	دو	طرف	چاک	دارد	و	اندازۀ	چاک	و	
	روی	تنبان	می	آید.	

ً
بلندی	آن	در	قسمت	های	مختلف	گیالن	متفاوت	است	که	معموال

غیراز	یراق	دوزی	و	چرخ	دوزی	از	نخ	های	رنگی	نیز	در	جلِو	پیراهن	استفاده	می	شود.	این	
پوشش	در	گویش	تالشی،	ِشسی	و	در	شرق	و	جلگۀ	تالش،	پیرهن	و	جمه	خوانده	می	شود.
که	 است	 »خرارود«	 در	 واقع	 پاشاکی	 در	 مرسوم	 پیراهِن	 پیراهْن	 متفاوت	ترین	
چرخ	دوزی	شده	و	پارچۀ	آن	با	»پاچال«	و	ابریشم	خام	در	محل	بافته	می	شود	و	دختران	در	

روز	عروسی	یا	در	مهمانی	می	پوشند.
پ(	جلیقه:	یکی	از	پوشش	های	متداول	بانوان	گیالن	است.	این	پوشش	در	ناحیۀ	غرب	
ده«	یا	»َجرَزقه«	و	در	جلگه	های	

َ
گیالن،	»ِجلخته«	و	»نیفَتنه«	و	در	شرق	گیالن،	»َجرق

گیالن،	»جلقته«،	»جلتقه«،	»جلخته«،	و	»جلخده«	نامیده	می	شود.	مدل	متداول	جلیقه	
	جلوباز	سه	دکمه	و	یقه	هفت	با	سه	جیب	در	طرفین	است	و	پشت	آن	سگک	دارد	که	

ً
اصوال

تصویر	شمارۀ	3-۱:پوشش	زنان	گیلک
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قابلیت	گشاد	و	تنگ	کردن	را	به	آن	می	دهد.
البته	لباس	زنان	تالشی	در	نمای	کلی	و	در	غربی	ترین	منطقۀ	تالش	شامل	روسری	
یکدست	سفید،	جلیقه	که	گاهی	با	سکه	های	درشت	تزیین	می	شود،	پیراهن	بلند	تا	مچ	پا	
و	دامنی	که	در	فارسی	شلیته	و	در	زبان	محلی،	شالر	نامیده	می	شود.	زنان	تالشی	چند	تا	

از	این	شالرها	را	روی	هم	می	پوشند.
بلندی	پیراهن	و	شلیته	مشخص	کنندۀ	بخش	های	مختلف	غرب	گیالن	است.	به	طور	
مثال،	در	غربی	ترین	منطقۀ	تالش	یا	همان	هشتپر،	پیراهنی	با	مشخصات	مذکور	و	در	

ماسال،	پیراهن	کوتاه	تا	باالی	زانو	بوده	است.
چادر	بانوان	گیالنی	بسیار	جالب	است.	پارچۀ	این	چادرها	را	خود	زنان	این	منطقه	
	از	پنبه	و	ابریشم	است	که	با	نقوش	بومی	با	طرح	های	بسیار	

ً
می	بافند،	جنس	چادر	معموال

زیبا	بافته	شده	است.	کاله	خانم	های	کوهپایه	مانند	کاله	زنان	کرد	عرق	چین	است	و	بیشتر	
از	پارچه	های	سوزن	دوزی	تهیه	می	شود.

عرب	ها	در	مرکز	و	جنوب	خوزستان	و		به	صورت	پراکنده	در	جنوب	خراسان	)عربکدۀ	
بیرجند(	و	استان	های	بوشهر	و	هرمزگان	)4	درصد(	ساکن	اند.	حدود	دو	و	نیم	میلیون	نفر	
جمعیت	ایران	عرب	تبارند	که	بیشتر	آن	ها	در	استان	خوزستان	و	جزایر	خلیج	فارس	سکنی	
گزیده	اند.	به	مردم	عرب	ساکن	نوار	ساحلی	جنوب،	که	می	توان	بسیاری	از	ویژگی	های	
در	خوزستان	ساکن	 دیرباز	 از	 مردم	عرب	 بندری	می	گویند.	 دید،	 آن	ها	 در	 را	 فارس	ها	
بوده	اند	و	بنابر	نظر	کسروی	در	کتاب	شهریاران	گمنام،	»تا	آن	جا	که	یقین	است	و	دلیل	در	
دست	هست،	تاریخ	هجرت	عرب	ها	به	ایران	را	باید	سده	ها	پیش	از	اسالم	و	پیش	از	آغاز	
پادشاهی	ساسانیان	درنظر	گرفت.	در	زمان	اشکانیان،	دروازه	های	سرزمین	های	کنونی	
ایران	به	روی	عرب	ها	باز	بوده	و	در	زمان	ایشان	بود	که	تنوخیان	و	لخمیان	با	آن	انبوهی	و	
بی	شماری،	رخت	مهاجرت	به	عراق	کشیدند	و	کسی	مانع	ایشان	نشد.	شاید	دسته	هایی	
نیز	در	همان	زمان،	به	درون	ایران	آمده	نشیمن	گرفته	باشند،	ولی	چون	دلیلی	در	این	باره	
در	دست	نیست،	نتوان	یقین	دانست.	اما	در	زمان	ساسانیان،	یقین	است	و	دلیل	ها	در	
دست	هست	که	طایفه	هایی	از	عرب	ها	در	گرمسیرهای	ایران	از	اقلیم	سوزیانا،	خوزستان،	
بحرین،	پارس،	و	کرمان	نشیمن	داشته	اند؛	یکی	از	طایفه	ها	بنوالعلم	بود	که	شاید	نخستین	
طایفه	از	عرب	ها	بوده	اند	که	رخت	مهاجرت	به	درون	زمین	های	کنونی	ایران	کشیده	اند.«	

)کسروی،	۱335،	ص	۱3۱( 
و	 دارند	 را	 فرهنگ	خاّص	خود	 ایران	 کشور	 مردم	 دیگر	 اهواز	همچون	 مردم	عرب	
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به	تبعیت	از	اعراب	کشورهای	هم	جوار،	روز	عید	فطر	از	اهمیت	و	جایگاه	بسیار	باالتری	
و	 رفتارها،	 هنجارها،	 با	 روز	 این	 گرامیداشت	 و	 است	 برخوردار	 عمومی	 فرهنگ	 در	
آداب	ورسوم	بسیاری	همراه		است.	یکی	دیگر	از	سنن	کهن	رایج	در	میان	عربان	خوزستان	
مراسم	»گرگیعان«	است	که	هر	ساله	در	پانزدهم	ماه	رمضان	در	اهواز	اجرا	می	شود.	در	این	
شب،	کودکان	عرب	با	پوشیدن	لباس	های	عربی	به	خیابان	ها	می	آیند	و	کیسه	های	کوچکی	
که	از	قبل	تهیه	کرده	اند	را	به	گردن	می	آویزند	و	با	خواندِن	سرودهای	مردمی	این	شب،	به	
در	منزل	همسایگان	می	روند	و	از	آنان	عیدی	و	شیرینی	می	گیرند.	از	دیگر	مراسم	بسیار	
مهم	و	رایج	در	بین	عرب	ها،	می	توان	از	مراسم	قهوه	خوری	و	دله	قهوه	نام	برد	که	با	آداب	و	

تشریفات	بسیار	انجام	می	شود.
پوشش	زنان	عرب	عبارت	است	از:

میانِی	 قسمت	 در	 که	 سیاه	رنگ	 عربی(:	چادری	 )چادر	مشکی	 عبا	 یا	 عبایه	 الف(	
طرفین	ُبرش	دارد	و	دست	ها	تا	مچ	از	آن	قسمت	بیرون	می	آید.	پارچۀ	عبا	از	جنس	ابریشم	

است	و	تمام	مراحل	برش	و	دوخت	آن	با	دست	انجام		می	شود.
روسری	 این	 می	گویند.	 است	 سیاه	 رنگ	 به	 که	 بلندی	 روسری	 به	شال	 شیله:	 ب(	
جنس	های	مختلفی	ازجمله	کتان،	نخ،	ابریشم،	و	...	دارد.	مرغوب	ترین	نوع	شیله	»فوطه«	

و	»جز«	نام	دارد	و	به	جنس	کتان	آن	نیز	»بلبول«	می	گویند.
برای	 و	 دارد	 فیروزه	ای	 نگین	 	

ً
که	معموال نقره	 یا	 از	جنس	طال	 گیره	ای	 پ(	ِچالب:	
محکم	نگه	داشتِن	شیله	روی	سر	از	آن	استفاده	می	کنند.

ت(	ُعصابه	یا	چرغدیه:	پارچه	ای	سیاه	رنگ	که	به	دور	سر	می	پیچانند	و	شیله	زیر	آن	
	زنان	مسن	تر	می	بندند	و	بزرگی	آن	به	سن	و	طبقۀ	اجتماعی	

ً
قرار	می	گیرد.	عصابه	را	معموال

	در	بین	زنان	عراق،	سوریه،	اردن،	و	روستاهای	جنوب	
ً
زنان	بستگی	دارد.	عصابه	معموال

خوزستان	استفاده	می	شود.	
ث(	َنفنوف:	لباس	بلندی	که	زنان	خوزستانی	می	پوشند	و	رنگ	آن	بستگی	به	سّن	
زنان	دارد؛	جوانان	از	رنگ	های	تند	مثل	قرمز	و	نارنجی	و	مسن	ترها	از	رنگ	های	تیره	مانند	

مشکی	و	سورمه	ای	و	قهوه	ای	استفاده	می	کنند.
ج(	ثوب:	لباس	بلند	و	توری	مانندی	است	که	روی	نفوف	می	پوشند.	بلندی	آن	تا	ساق	
پا	و	آستین	آن	تا	روی	مچ	دست	ها	می	آید	و	از	پشت	گردن	گره	می		خورد	و	طرح	ها	و	ابعاد	

مختلفی	دارد.
چ(	بوشیه:	پارچه	ای	از	جنس	حریر	است	که	به	صورت	توری	بافته	می	شود.	زنانی	
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که	از	باورهای	مذهبی	محکم	تری	برخوردارند	بوشیه	به	صورت	می	زنند	تا	چهرۀ	خود	را	
بپوشانند.

پوشش	مردان	عرب	عبارت	است	از:
	سفید	است	و	بسته	به	

ً
الف(	دشداشه:	لباسی	یکسره	و	بلند	تا	مچ	پا	است	که	معموال

فصل	سال،	جنس	پارچۀ	آن	متفاوت	است.
از	نخ	 آن	 بلند	که	روی	دشداشه	می	پوشند	و	جنس	 یا	خاچیه:	پوششی	 ب(	بشت	
پشمی	نازک	است.	برخی	برای	زیبایی	سرشانه	ها	و	آستین	ها	را	با	ابریشم	زیبا	که	به	رنگ	
»بشت«	باشد	گلدوزی	می	کنند.	نوع	دیگر	بشت	به	نام	»مزویه«	معروف	است	و	جنس	
	به	رنگ	قهوه	ای،	سیاه،	یا	

ً
آن	از	پشم	ضخیم	است	که	مخصوص	زمستان	است	و	معموال

سورمه	ای	است	و	روی	آستین	و	دور	آن،	با	استفاده	از	تورهای	طالیی	رنگ	حاشیه	دوزی	
می	شود.	امروزه	از	مزویه	بیشتر	پیرمردان	استفاده	می	کنند.

پ(	چفیه	یا	کوفیه:	پارچه	ای	است	که	روی	سر	می	گذارند	تا	هنگام	باد	و	طوفان	جلِو	
صورت	را	با	آن	بپوشانند.	سادات	از	رنگ	سیاه	یا	سبز	آن	و	سایرین	از	رنگ	سفید	ساده،	

سفیدوسیاه	راه	راه،	آبی	راه	راه،	و	زرد	راه	راه	استفاده	می	کنند.
ت(	عقال:	حلقه	ای	سیاه	رنگ	از	نخ	های	بافته	شده	که	روی	سر	می	گذارند	و	چفیه	را	

با	آن	نگه	دارد.
بلوچ	ها	در	استان	های	بلوچستان	و	سیستان	و	جنوب	و	شمال	شرقی	خراسان	)سرخس	
و	جام(	جنوب	کرمان	و	شرق	هرمزگان	)2	درصد(	ساکن	اند.	با	توجه		به	آثار	تاریخی	
به	جای	مانده	همچون	کوه	مهرگان	در	سراوان	بلوچستان،	نشانه	هایی	از	آیین	زرتشت	در	

تصویر	شمارۀ	4-۱:	فرهنگ	پوششی،	موسیقی،	و	رقص	عرب	ها
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بین	مردم	بلوچستان	دیده	می	شود.	در	آبادی	داورپناه	از	شهرستان	سراوان،	تپه	ای	سنگی	
نقل	 از	اجداد	خود	 و	 آن	کوه	مهرگان	می	گویند	 به	 از	قدیم	 وجود	دارد	که	مردم	محلی	
می	کنند	که	درروزهای	معّینی	باالی	این	تپه	آتش	می	افروختند	و	مراسم	نیایش	اهورامزدا	
را	به	جای	می	آوردند.	بااین	حال،	بعداز	آمدِن	دیِن	اسالم،	همۀ	مردم	بلوچ	ایران	مسلمان	
شده	اند	که	اکنون	با	اکثریت	مسلمان	سّنی	حنفی	و	اقلیت	شیعۀ	دوازده	امامی	درکناِر	هم	
زندگی	می	کنند	و	به	جز	این	دو	مذهب،	فرقه	و	مذهب	و	دین	دیگری	در	بین	آنان	وجود	
ندارد.	اقلیت	بلوچ	های	شیعۀ	ایرانی	بیشتر	در	مناطق	و	توابع	شهرستان	ایرانشهر	و	نزدیک	
به	کرمان	ساکن	اند.	چند	ویژگی	شاخص	که	مردم	بلوچ	را	از	دیگر	اقوام	متمایز	می	سازد	

عبارت	اند	از:
۱.	میارجلی	)پناهنده	پذیری(	پناه	دادِن	مظلوم	و	محافظت	تمام	و	کمال	از	او؛	2.	وفای	
به	قول	و	قرار	و	بلوچ	چنان	به	خوش	قولی	معروف	است	که	حاضر	است	سرش	برود،	ولی	
قولش	برقرار	بماند؛	3.	مهمان	نوازی	یکی	از	مشهورترین	ویژگی	های	این	قوم	است؛	4.	
حشر	و	مدد	و	کمک	و	یاری	به	همسایه	و	دوست	و	غریبه	به	بهترین	نحو،	به	طوری	که	
همۀ	اهالی	منطقه	جمع	می	شوند	و		به	صورت	مجانی	برای	کسی	کاری	انجام	می	دهند؛	
5.	ِبجار	یعنی	کمک	نقدی	و	غیرنقدی	به	تازه	داماد	برای	تسهیل	امر	ازدواج؛	6.َچَندء	
یعنی	درصورت	نیاز	مادی	کسی،	همۀ	مردم	جمع	می	شوند	و	برای	او	کمک	های	نقدی	و	
غیرنقدی	جمع	آوری	می	کنند.	در	برخی	از	مناطق	شایع	است	که	ساخت	و	بنای	مساجد،	
حوزه	های	علمیه،	مخارج	طالب،	حقوق	مدرسان	و	دیگر	امور	دینی	با	پرداخت	وجوه	
نقدی	و	غیرنقدی	)مثل	مصالح	ساختمانی(	در	مراسم	»چندء«	شرکت	می	کنند.	7.	ْبیر	
یا	انتقام	که	همیشه	زبان	زد	خاص	و	عام	بوده	است	و	هیچ	وقت	اجازه	نمی	دهند	کسی	به	
سم	است	که	فرد	

َ
آن	ها	ظلم	روا	بدارد	و	آن	ها	انتقام	خود	را	نگیرند؛	8.	جن	طالق	نوعی	ق

سم	انتهای	خوش	قولی	را	ثابت	می	کند	
َ
برای	اثبات	ادعایی	آن	را	یاد	می	کند	و	این	نوع	ق

سم	
َ
که	مرد	برای	این	که	ثابت	کند	که	کاری	را	انجام	می	دهد	یا	این	که	آن	کار	را	نمی	کند	ق

می	خورد	که	درصورتی		خالفش	واقع	شود،	همسرش	را	طالق		دهد؛	9.	دیوان	که	مطابق	
با	این	رسم،	بزرگان	و	ریش	سفیدان	قوم	یا	اقوام	در	یک	محل	معّین	گرد	هم	می	آیند	و	به	
رتق	وفتق	کارهای	مهم	مردمی	می	پردازند	و	به	تجمع	آنان	»دیوان«	می	گویند؛	۱0.	پوشاک	

سوزن	دوزی	ازجمله	آثار	فرهنگی	و	محصوالت	هنری	زنان	بلوچ	است.	
این	که	 و	 افغانستان	 و	 هند	 و	 پاکستان	 کشورهای	 با	 بلوچستان	 هم	جواری	 به	دلیل	
بخش	هایی	از	پاکستان	)ایالت	بلوچستان(	و	افغانستان	)نیمروز(	در	روزگار	قدیم	متعلق	
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به	بلوچستان	ایران	بوده		است،	فرهنگ	و	آداب	ورسوم	بلوچستان	تأثیر	زیادی	بر	این	سه	
کشور	و	کشورهای	دیگر	گذاشته	است.	از	همان	زمان	که	اشرف	افغان	قصد	گریختن	به	
افغانستان	داشت	و	به		دست	یکی	از	سرداران	بلوچ	در	کوه	های	تفتان	کشته	شد	و	سپس	
نادرشاه	حکومت	را	به	دست	گرفت	و	برای	حمله	به	هند،	از	بلوچ	ها	کمک	طلبید	و	سپاه	
عظیمی	از	بلوچ	ها	و	سواران	بلوچ	تشکیل	داد	که	به	فتح	هند	منجر	شد	و	همین	موجب	
تأثیر	فرهنگ	بلوچستان	بر	هند	بود.	در	گویش	های	هندی	و	افغانستانی	از	واژگان	بلوچی	و	
ترکیب	های	وصفی	بلوچی	استفاده	می	شود	و	فرهنگ	هند	و	پاکستان	به	فرهنگ	بلوچستان	
نزدیک	است.	لباس	مردان	آن	جا	نیز	برگرفته	از	توسعه	و	گسترۀ	زیاد	بلوچستان	در	آن	مناطق	
بعداز	فتح	نادرشاه	است.	لباس	بلوچ	ها	درطِی	زمان	تغییراتی	کرده	است،	ولی	همچنان	
نمایشگر	پوشاک	ویژۀ	مردم	این	منطقه	است.	نام	و	مشخصات	برخی	البسه	مرد	بلوچ	که	

به	طور	سنتی	سفید	است	عبارت	است	از:
الف(	پاک:	عمامه	ای	گرد	که	بر	سر	می	بندند.

ب(	مسر:	دستمال	سر	که	شبیه	عمامه	می	بندند.
پ(	کاله	سویی:	عرق	چین	است	و	در	مسجد	و	عبادت	بر	سر	می	گذارند.

ت(	چکن	دوز:	کاله	دست	دوزی	شدۀ	اعیانی.
ث(	جامگ:	پیراهن	مردانه	ای	گشاد	و	جادار.
ج(	لنگ:	پارچه	ای	که	به	دور	گردن	می	آویزند.

چ(	گنج	پراک:	زیرپیراهن.
ح(	پاجامگ:	شلوار	گشاد	و	چین	دار	بلوچی.
خ(	سرین	بند:	کمربندی	پارچه	ای	برای	شلوار.

زمستان	 در	 و	 می	شود	 تهیه	 محلی	 پشمی	 پارچۀ	 از	 که	 سرداری	 شال:		نوعی	 د(	
می	پوشند.

زنان	بلوچ	نیز	همراه	با	جامگ	و	پاجامگ	مردانه	با	برخی	تغییرات،	تکو)چارقد(	و	
سریگ	)روسری(	که	بزرگ	تر	از	چارقد	است	به	سر	می	کنند.

به	دلیل	سیطرۀ	امپراتوری	پارت	که	خاستگاه	آن	شرق	ایران	بود،	گسترۀ	پوشش	این	
لباس	تا	بخش	هایی	از	هند	نیز	کشیده	شد.	آنچه	پوشش	امروزۀ	مردان	افغانستانی	است	
همین	لباس	پارتی	است	که	از	گذشته	پایدار	مانده		است.	هرچند	نمی	توان	نادیده	گرفت	
کشورهای	افغانستان	و	پاکستان	خود	کشورهای	مصنوعی	هستند	که	بخش	های	زیادی	از	
آن	کشورها	جزو	ایالت	های	ایران	بوده	اند،	اما	استعمار	این	بخش	ها	را	از	ایران	جدا	کرد	
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و	در	قالب	کشورهای	جدید،	مثل	افغانستان	و	پاکستان،	مرزبندی	کرد.	شاید	بتوان	گفت	
دلیل	تشابه	فرهنگ	و	آداب	ورسوم	همین	عامل	باشد.	

7-۸-۱.	ساختار	قومی	ـ	عشیره	ای	بر	پایۀ	سنت

شکل	گیری	دولت	مدرن	در	ایران،	هم	زمان	با	ظهور	گروه	های	ایلی	و	قبیله	ای	به	شکل	
ساختار	 در	 مدرن،	 دولت	 ظهور	 تا	 ایران،	 در	 قبیله	ای	 و	 ایلی	 گروه	های	 بود.	 قومیتی	
اجتماعی	و	سیاسی	نقش	آفرین	بودند.	بیشترین	حکومت	هایی	که	در	ایران	پس	از	اسالم	
به	قدرت	رسیدند،	از	گروه	های	ایلی	و	قبیله	ای	برخاستند.	یکی	از	ویژگی	های	دولت	مدرن	
تمرکزگرایی	در	تمام	اجزای	آن	است.	در	اوایل	قرن	بیستم	میالدی،	درپِی	مرکزگرایی	دولت	
مدرن	در	ایران،	گروه	های	ایلی	و	قبیله	ایی	در	همان	شکل	سنتی	خود	وجود	داشتند،	اما	
تحت	تأثیر	فرایندهای	جهانی	و	تبلور	این	گروه	ها	در	شکل	و	ساختار	سیاسی	از	یک	سو،	
و	تمرکزگرایی	در	فرایند	ملت	سازی	در	ایران		ازسوی	دیگر،	گروه	های	ایلی	و	قبیله	ای	به	
تمرکزگرایی	شدید	 فرایند	 این	مقطع	زمانی،	 تبدیل	شدند.	درواقع،	در	 قومی	 گروه	های	
ابعاد	دولت	مدرن	به	ظهور	پدیدۀ	قومیت	و	تسریع	روند	آن	کمک	کرد.	عدم	 در	تمام	
درک	شرایط	بین	المللی	و	داخلی	در	این	دورۀ	زمانی	موجب	تکوین	این	ساختار	جدید	
شد.	درحقیقت،	مرکزگرایی	شدید	دولت	مدرن	در	اوایل	قرن	بیستم،	به	همراه	مرکزگریزی	
گروه	های	ایلی	و	قبیله	ای،	در	قالب	ملیت	گرایی،	در	شکل	و	ساختار	سیاسی	بود	و	دولت	
مطلقه	از	عهدۀ	کارهای	ویژۀ	اجتماعی	و	فرهنگی	متناسب	با	شرایط	زمان	برنیامد.	پس	از	
این	تاریخ،	مطالبات	و	خواسته	های	گروه	های	قومی	حکومت	مرکزی	را	به	چالش	کشید.	

تصویر	شمارۀ	5-۱:	فرهنگ	پوششی	و	موسیقی	بلوچ	ها
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در	این	برهۀ	زمانی،	حکومت	مرکزی،	با	یکدست	سازی،	بنیان	ها	و	خواسته	های	قومی	
را	ناخواسته	به	سوی	مطالبات	پایدار	سوق	داد.	روند	مذکور	پس	از	جنگ	جهانی	دوم	و	
نیز	 این	گروه	ها	 یافت.	درنتیجه،	 تبلور	 به	اشکال	مختلف	 اواخر	دورۀ	پهلوی	 همچنین	
براساس	مطالبات	و	خواسته	هایی	که	داشتند	در	سقوط	حکومت	پهلوی	مشارکت	کردند.	
ازآن	جاکه	ساختار	سیاسی	حکومت	ها	در	قانون	اساسی	آن	ها	تجلی	می	یابد،	اصول	ناظر	
بر	مطالبات	قومی	نیز	در	قانون	اساسی	جمهوری	اسالمی	ایران	مورد	توجه	قرار	گرفت	و	
خواسته	ها	و	مطالبات	قومی	در	اصول	قانون	اساسی	گنجانده	شد.	اصل	های	دوازدهم،	
سیزدهم،	و	هفدهم	قانون	اساسی	جمهوی	اسالمی	از	این	اصول	هستند	)ضرغامی	و	

همکاران،	۱388(.
ایران	ازجمله	کشورهایی	است	که	از	تنوعات	فرهنگی،	اجتماعی،	مذهبی،	و	قومی	در	
جغرافیای	سیاسی	خود	برخوردار	است؛	با	این	تفاوت	که	در	بیشتر	کشورهای	چندقومی،	
نظیر	کانادا	و	آمریکا	و	برخی	کشورهای	اروپایی،	تنوع	قومی	نتیجۀ	مهاجرت	اقوام	مختلف	
به	این	کشورها	بوده	است،	ولی	ایران	جزو	کشورهایی	است	که	اقوام	مختلف	ساکن	در	آن	
بومی	این	سرزمین	بوده	اند	و	در	ادوار	مختلف	تاریخی،	به	ایران	دلبستگی	و	تعلق	خاطر	
نشان		داده	اند.	کشورهای	دارای	تنوعات	قومی	و	مذهبی	اگر	با	مدیریت	مبتنی	بر	عقالنیت،	
رعایت	اصل	عدالت	و	انصاف،	و	ملحوظ	داشتِن	حقوِق	اقواِم	مختلف	به	سیاست	گذاری	
و	برنامه	ریزی	اجرایی	کارآمد	در	حوزۀ	مدیریت	تنوعات	اجتماعی	اقدام	کنند،	زمینه	های	
برطرف	شدِن	نابرابری	ها	و	تبعیضات	و	توسعۀ	همه	جانبه	فراهم	می	شود	و	همگرایی	و	

انسجام	ملی	در	آن	کشورها	محقق	خواهد	شد.
به	مثابۀ	نظام	های	خویشاوندی	گسترده	و	چه		به	صورت	اجتماع	هایی	که	 اقوام،	چه	
با	فرایند	مشارکت	اجتماعی	و	فرهنگی	شکل	می	گیرند،	دارای	رشدی	طبیعی	اند	و	بدان	
مایل	دارند	که	بر	پهنۀ	جغرافیایی	و	بر	حجم	جمعیت	خود	بیفزایند.	این	فرایند	رشد	اقوام	
را	می	توان	به	دو	شکل	عمده	مشاهده	کرد؛	نخست	شکل	رشد	افقی	و	دوم	شکل	رشد	
عمودی.	منظور	از	رشد	افقی	یک	قوْم	گسترش	آن	قوم	بر	پهنۀ	جغرافیایی	است،	به	شکلی	
که	با	گذشت	زمان،	سرزمین	های	هرچه	بیشتری	به	وسیلۀ	آن	قوم	اشغال	شوند.	حرکت	
	درجهِت	یافتن	منابع	معیشتی	

ً
افقی	اقوام	بسیار	طبیعی	است	و	این	حرکت	را	باید	عمدتا

منابع	 و	 بیشتر	 سرزمین	 از	 برخورداری	 با	 شکارچی	 و	 گردآورنده	 اقوام	 دانست.	 بیشتر	
طبیعی،	پتانسیل	های	بهره	برداری	بیشتری	به	دست	می	آورند.		ازاین	رو،	گسترش	سرزمینی	
را		به	صورت	یک	پدیدۀ	دائمی	در	تاریخ	تحول	انسانی	می	بینیم	و	این	گسترش	است	که	خود	
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به	جنگ	ها	و	برخوردهای	خشونت	آمیز	بسیاری	میان	انسان	ها	دامن	زده	است.	گسترش	
افقی	یک	قوم	آن	قوم	را	به	سوی	ازدواج	های	برون	همسری	می	کشاند	و	سبب	می	شود	تا	
افراد	و	گروه	های	جدیدی	وارد	قوم	شوند.	به	این	ترتیب،	پراکندگی	قوم	روی	یک	سرزمین	
هرچه	بیش	ازپیش	بزرگ	تر	باشد،	سبب	می	شود	تا	انسجام	قومی	به	طور	نسبی	کاهش	یابد.	
البته	این	انسجام	با	ابزارهایی	همچون	عقاید	و	ارزش	های	مشترک،	اسطوره	های	مشترک،	
و	از	همه	مهم	تر،	زبان	مشترک	می	تواند	حتی	در	پهنه	های	بسیار	بزرگ	حفظ	شود،	اما	
	عمق	آن	روبه	کاهش	می	گذارد	و	ازدواج	های	برون	همسری	و	ازدواج	با	سایر	اقوام	

ً
طبیعتا

مقاومت	دربرابِر	نفوذ	اقوام	دیگر	را	در	آن	قوم	کاهش	می	دهد.	شکل	دیگر	رشد	قوْم	شکل	
	
ً
عمودی	است.	این	نوع	رشد	درواقع،	زمانی	انجام	می	گیرد	که	به	دالیل	مختلف،	مثال
دالیل	طبیعی	مثل	وجود	موانع	طبیعی	)کوه	ها،	دریاها،	بیابان	ها(	یا	دالیل	سیاسی	مثل	
وجود	قدرت	های	بزرگ	در	محیط	یک	قوم،	چنین	قومی	نتواند	جابه	جایی	فیزیکی	چندانی	
روی	یک	پهنۀ	سرزمینی	داشته	باشد	و	درنتیجه،	مجبور	باشد	در	یک	پهنۀ	جغرافیایِی	
	ادامه	می	یابد،	

ً
کوچِک	محدود	باقی	بماند.	در	چنین	حالتی،	رشد	جمعیت	قوم	طبیعتا

اما	ما	شاهد	ازدواج	های	درون	همسری	هستیم.	گرد	آمدِن	این	قوم	در	یک	محیط	کوچک	
و	افزایِش	پیوندهای	خویشاوندِی	دروِن	آْن	عمق	انسجام	قومی	را	هرچه	بیشتر	می	کند	و	
مقاومت	این	قوم	را	دربرابِر	محیط	بیرونی	به	شدت	افزایش	می	دهد.	آنچه	در	بسیاری	موارد	
در	تاریخ	اقوام	با	آن	روبه	رو	می	شویم	برخورد	این	دو	نوع	رشد	با	یکدیگر	است.	رشد	افقی	
	دیر	یا	زود	آن	را	با	اقوامی	روبه	رو	خواهد	کرد	که	رشد	عمودی	کرده	اند.	در	

ً
یک	قوم	طبیعتا

این	حال،	تمایل	به	تداوم	رشد	در	قوم	نخست	و	مقاومت	شدید	دربرابِر	تغییر	در	قوم	دوم	
سبِب		به	وجود	آمدِن	تعارض	ها	و	تنش	ها	و	حتی	جنگ	های	بزرگ	می	شود،	درحالی	که	
رشد	افقی	یک	قوم	می	تواند	درنهایت،	آن	را	با	قالب	دولت	مدرن	منطبق	کند	و	به	دلیل	
کاهش	انسجام	قومی	و	پیوندهای	خویشاوندی	میان	اجزای	آن،	جایگزینی	مؤلفه	های	
ملی	در	جای	مؤلفه	های	قومی	را	ممکن	می	نماید.	درمورد	رشد	عمودی،	چنین	کاری	
چندان	میسر	نیست	و	درنتیجه،	تضاد	میان	الگوهای	ملی	و	الگوهای	قومی		به	صورت	
اجتناب	ناپذیری	در	داخل	دولت	های	ملی	جدید،	که	بر	پایۀ	بافت	های	قومی	متکثر	ایجاد	

شده	اند،	بروز	می	کند	)برتون،	۱396(.
بیشتِر	 به	میزاِن	سهیم	شدِن	 اقوام	گوناگون	جامعه	 احساس	وفاق	اجتماعی	در	میان	
گروه	ها	و	قشرها	و	افراد	در	مواهب	اجتماعی	زندگی	جمعی	بستگی	دارد.	نظام	اجتماعی	
باید	با	گرایش	برابرسازی	برای	گروه	ها	و	قشرهای	مختلف	اجتماع	فرصت	های	مساوی	
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فراهم	سازد	و	حقوق	سیاسی	و	مدنی	و	اقتصادی	و	فرهنگی	را	برای	آحاد	اجتماعی	درطوِل	
زمان	بسط	دهد.	روند	روبه	رشد	مدرنیزاسیون	در	تمام	دنیا،	ازجمله	ایران،	امری	روشن	
است.	مباحث	بیگانگی	و	ابعاد	آن	و	طرد	و	انزوا	به	عنوان	پیامد	این	روند	یکی	از	مشکالتی	
است	که	گریبان	گیر	جامعۀ	مدرن	و	درحال	گذر	از	جامعۀ	سنتی	می	شود.	به	لحاظ	تحلیلی،	
فرایندهای	اصلی	حاکم	بر	مدرنیزاسیون	تمایز	ساختاری	فزاینده	است	تا	آن	جا	که	تعهدات	
و	روابط	گروهی	و	اجتماعی	به	طور	فزاینده	ای	سرد	و	معمولی	می	شود.	بنابراین	دلبستگی	
افراد	کمتر	می	شود	و	کمتر	خود	را	در	قید	مناسبات	گروهی	وجمعی	می	دانند	و	بیشتر	
منفرد	می	شوند.	مطالعات	انجام	شده	درسطح	ملی		دربارۀ	اقوام	نشان	می	دهد	که	برخی	
از	اقوام	احساس	نابرابری	قومی	قو	ی	تری	نسبت	به	دیگران	دارند	و	این	احساس	ممکن	
است	به	حالتی	از	بیزاری	نسبت	به	قومیت	های	دیگر	بینجامد.	به	طورکلی	هویت	قومی	
یک	قضیۀ	اجتماعی	است	که	هم	بااهمیت	بودِن	آن	و	احساِس	برترِی	آْن	تأثیرات	منفی	
برای	انسجام	ملی	و	درنهایت،	گرایش	به	خودمختاری	و	تحجر	هویت	و	نگرِش	بسته	و	
محدود	به	تغییرات	دارد	و	هم	کم	اهمیت	بودِن	هویِت	قومی	پیامدهایی	دارد،	ازجمله	
احساس	طرد	در	مقایسه	با	سایر	اقوام	و	درنهایت،	احساس	بیگانگی	و	نابودی	سرمایۀ	

فرهنگی	است	)نواح	و	همکاران،	۱396(.

۱-7-۸-۱.	نقش	ادیان	)مذاهب(	در	برساخت	قومی	

»دین	و	مذهب«	همواره	یکی	از	تأثیرگذارترین	عناصر	موجود	در	هر	جامعه	ای		محسوب	
می	شود	که	البته	این	تأثیرگذاری	از	جامعه	ای		به	جامعه	دیگر	متفاوت	است،	اما	درمجموع،	
می	توان	دین	را	به	عنوان	یکی	از	نهادهای	اصلی	اجتماعی	در	هر	جامعه	ای	درنظر	گرفت	
که	می	تواند	عامل	تعیین	کننده	و	نیرومندی	در	پدیده	های	اجتماعی	باشد،	به	نهادهای	
دیگر	شکل	بدهد،	بر	ارزش	ها	تأثیر	بگذارد،	و	روابطی	را	تحت	نفوذ	خود	بگیرد.	ساموئل	
هانتینگتون۱	نیز	معتقد	است:	»در	جهان	جدید،	دین	یکی	از	نیروهای	اصلی	و	شاید	تنها	

نیروی	اصلی	برای	ایجاد	انگیزه	و	بسیج	مردم	است.«	)میرزایی	و	همکاران،	۱393( 
به	طور	بسیار	کلی،	مجموعه	ای	 ندارد.	دین	را،	 نیز	وفاق	وجود	 بر	سر	تعریف	دین	
از	»اعتقادات«،	»احساسات«	و	»اعمال«	)فردی	ـ	جمعی(	تعریف	می	کنند	که	حول	

1. Samuel P. Huntington
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مفهوم	حقیقت	غایی	)یا	امر	قدسی	و	متعالی(	سامان	یافته	است.	دین	دست	کم	سه	جزء	
وجودی	 وضعیت	 و	 حالت	 نوعی	 به	منزلۀ	 دینی«	 احساس	 و	 »تجربه	 	.۱ دارد:	 اساسی	
خاص	که	انسان	در	مواجهه	با	امر	قدسی	پیدا	می	کند؛	2.	»اعتقادات	دینی«	که	ناظر	
و	 دینی	 اعتقادات	 به	 که	مسبوق	 دینی«	 دینی	است؛	3.	»عمل	 احساسات	 و	 تجربه	 به	
نیز	اختالف	نظر	وجود	 معطوف	به	حصول	تجربۀ	دینی	است.	برای	سنجش	دین	داری	
دارد؛	از	پرکاربردترین	مقیاس	های	سنجش	دین	داری	مقیاس	پنج	ُبعدی	گالک	و	استارک۱ 
ُبعد	 پیامدی	هستند.	 و	 فکری،	 عاطفی،	 مناسکی،	 اعتقادی،	 ابعاد	 به	ترتیب،	 که	 است	
اعتقادی	باورهایی	است	که	انتظار	می	رود	پیروان	یک	دین	به	آن	ها	اعتقاد	داشته	باشند.	
ُبعد	مناسکی	شامل	رفتارهای	دینی	مشخصی،	همچون	نماز،	روزه،	نیایش	ها،	شرکت	در	
آیین	های	خاص،	و	مانند	آن	هاست.	ُبعد	تجربی	ناظر	به	عواطف،	تصورات،	و	احساسات	
مربوط	به	داشتِن	رابطه	با	جوهری	ربوبی	همچون	خداوند	یا	واقعیتی	یا	اقتداری	متعالی	
است.	ُبعد	پیامدی	ناظر	به	آثار	باورها،	اعمال،	تجربه	ها،	و	دانش	دینی	بر	زندگی	روزمرۀ	

پیروان	است	)طالبان،	۱390،	ص	9496(.
	هویت	مذهبی	حّس	

ً
هویت	مذهبی	نوع	خاصی	از	شکل	گیری	هویت	است.	مخصوصا

عضویت	گروهی	به	مذهب	و	اهمیت	این	عضویت	گروهی	در	ارتباط	با	خودپنداره	است.	
	با	مذهبی	بودن	یا	دین	داری	معادل	نیست.	اگرچه	این	سه	واژه	وجوه	

ً
هویت	مذهبی	ضروتا

اشتراک	دارند،	مذهبی	بودن	و	دین	داری	به	ارزش	و	اهمیت	عضویت	گروه	مذهبی	و	همین	طور	
مشارکت	در	رخدادهای	مذهبی	اشاره	دارد،	اما	هویت	مذهبی،	به	طور	خاص،	بر	عضویت	
	.)Arweck & Nesbitt, 2010(	دارد	داللت	مذهبی	مشارکت	یا	فعالیت	از	فارغ	مذهبی	گروه
همچنین	اگرچه	مذهب،	نهاد	مبتنی	بر	ایمان،	و	دین	داری	میزان	عمل	به	آیین	های	آن	نهاد	
مذهبی	است،	اما	»هویت	مذهبی«	به	این	بازمی	گردد	که	افراد	خود	را	چگونه	به	منزلۀ	یک	
فرد	مذهبی	می	فهمند،	فردی	که	ارزش	ها	و	باورهای	مذهبی	و	معنوی	درون	اجتماع	ایمانی	را	
می	پذیرد.	هویت	مذهبی	یک	هویت	جمعی	است	که	شامل	عضویت	در	گروه	های	مذهبی،	
پذیرش	نظام	های	اعتقادی	آن،	تأیید	اهمیت	ارزش	های	مذهبی،	تعهد	به	گروه	های	مذهبی	
و	کردارهای	مرتبط	با	مذهب	است.	این	تعریف	از	هویت	مذهبی	آن	را	از	هویت	معنوی،	
که	بخشی	از	هویت	شخصی	است،	متمایز	می	کند	)سئول،	20۱0(.	زمینۀ	مذهبی	همچون	
سایر	گونه	های	شکل	گیری	هویت،	مثل	هویت	قومی	و	فرهنگی،	می	تواند	چشم	اندازی	

1. Glock &Stark 
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برای	فهم	جهان،	فرصت	های	معاشرت	با	طیف	گسترده	ای	از	افراد	از		نسل	های	مختلف،	
و	مجموعه	ای	از	اصول	اساسی	برای	زندگی	فراهم	آورد.	این	بنیان	ها	می	تواند	به	هویت	فرد	

.)King & Boyatzis, 2004(	دهد	شکل
دین	مهم	ترین	یا	دست	کم	یکی	از	مهم	ترین	عامل	های	وفاق	و	همبستگی	]یا	جدایی	
و	شقاق[	ملی	در	ایران	)تاجیک،	۱384(	و	در	جهان	بوده	است	)هانتینگتون،	۱383(.	
وجود	پیوندهای	اساسی	بین	دین	و	سیاست	در	جهان	معاصر	انکارنشدنی	به	نظر	می	رسد.	
سیاست،	 عقالنی	 انتخاب	 تئوری	 حتی	 و	 نئومارکسیستی،	 مارکسیستی،	 تحلیل	های	
عالوه	بر	رابطۀ	آن	با	ساختارها	و	فرایندهای	اقتصادی	یا	انگیزه	های	سودانگارانه،	در	پیوند	
با	نگرش	ها	و	ارزش	هایی	که	تا	حدی	توسط	مالحظات	دینی	شکل	گرفته	اند	و	همچنین	
قوانین	و	قواعد	و	ارزش	ها	و	باورهای	دینی	تحلیل	و	تبیین	می	شوند	تا	جایی		که	تأمل	درمورد	
باورها،	ارزش	ها،	و	عقاید	اساسِی	مهم	شامل	مسائل	دینی	و	»پیوندهای	بین	دین	و	قومیت	
/	ملی	گرایی«،	پس	از	سال	ها	کم	توجهی	و	بی	توجهی،	به		جایگاه	مرکزی	تحلیل	و	یکی	از	
مهم	ترین	وجوه	زندگی	عصر	جدید	تبدیل	شده	است	)ویمر،	2008،	به	نقل	از	بهجتی	
و	همکاران،	۱393(.	در	دوران	کنونی،	دین	موجب	شکل	گیری	نوعی	شکاف	مقوله	ای	
و	برجسته	شده	است	که	برجسته	ترین	و	بیشترین	پیامد	را	برای	ساختار	روابط	سیاسی	
جوامع	به	دنبال	دارد.	همچنین	وجود	حاکمیت	دینی	در	ایران	از	دیگر	موارد	توجیه	کنندۀ	
بررسی	نقش	دین	داری	در	رابطۀ	هویت	قومی	و	ملی	است،	زیرا	درصورت	هم	جهت	بودِن	
ارزش	های	دینی	ـ	سیاسِی	حاکم	با	ارزش	های	دینِی	یک	گروه	قومی،	ایدئولوژی	سیاسی	
گروه	 یک	 ارزش	های	 تا	 می	شوند	 باعث	 که	 می	کنند	 تجویز	 را	 ارزش	هایی	 مذهبی	 یا	
قومی	از	دیِد	افراِد	آن	قوم	مهم	تر	به	نظر	برسند	و	جوانان	آن	گروه	قومی	بتوانند		به	صورت	

مشخص	تری	اهداف	و	جهِت	خود	را	معّین	کنند.
به	خصوص	 و	 قومی	 گروه	های	 شکل	گیری	 در	 بسزایی	 نقش	 مذهب	 و	 دین	 عامل	
	اقوام	و	قبایل	بدوی	و	کوچنده	صاحب	

ً
گروه	های	قومی	پیشامدرن	داشته	است.		اصوال

	یا	نیروهای	طبیعی،	مانند	آفتاب	و	آب	و	باران،	
ً
دین	سازمان	یافته	ای	نبودند.	آن	ها	اساسا

من	باور	بودند.	
َ
یا	»توتم«ها	را	پرستش	می	کردند	و	یا	این	که	»پاگان«	)چندخدایی(	یا	ش

	سه	تا	چهار	هزار	
ً
ادیان	ابراهیمی	یا	»اهل	کتاب«	)یهودیت،	مسیحیت،	و	اسالم(	حدودا

سال	است	که	پیدا	شده	اند.	مسیحیت	و	اسالم	)و	به	طور	بسیار	محدودی	یهودیت(	خود	
را	فراقومی	و	فراملی	می	شمارند.	واقعیت	نیز	این	است	که	مرزها	و	محدودیت	های	قومی	
و	ملی	از	نگاه	مسیحیت	یا	اسالم	اهمیتی	ندارد	و	هرکس	می	تواند	مشمول	این	ادیان	شود.	
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از	مرحلۀ	نخستین	 به	خصوص	پس	از	گذشتن	 نیز،	 ادیان	 این	 که	 اما	در	عمل	می	بینیم	
پیدایش	و	گسترش	خود	و	پس	از	قرار	گرفتن	در	مقابِل	گزینه	های	سیاسی،	در	عمل،	ناچار	
به	پذیرفتِن	واقعیت	های	فرهنگی	و	اقتصادی	ـ	سیاسی	موجود	شده	اند	و	متناسب	با	آن	
رفتار	کرده	اند.	به	همین	جهت	هم	هست	که	دربسیاری	موارد،	این	یا	آن	دین	و	مذهب	
آشکارا	یا	به	طور	غیرمستقیم	به	حاملی	برای	احساسات	قومی	اقوام	و	ملل	گوناگون	تبدیل	
شده	اند.	یک	انگیزۀ	این	وضع	در	آن	است	که	برخی	از	این	اقوام	حتی	ناِم	خود،	پیدایِش	
خود،	و	یا	مالکیت	بر	سرزمینی	را	که	متعلق	به	خود	می	شمارند،	با	اساطیِر	دینِی	خود	
	از	نگاه	یهودیت،	اهمیِت	اسطورۀ	طوفان	بزرگ	و	کشتی	نوح،	که	خود	از	

ً
آمیخته	اند.	مثال

اساطیر	باستانی	تر	سومر	تأثیر	پذیرفته	است،	چیزی	بدیهی	است.	افسانۀ	یونانی	»اوروپا«	
و	یا	»ائوروپه«	دختر	پادشاه	جزیرۀ	کرت	و	ماجرای	وصلت	او	با	زئوس	که	به	هیئت	یک	
گاو	سفید	درآمده	بود	نیز	ازاین	دسته	اساطیر	است.	به	همین	ترتیب،	پادشاهان	سومر	نیز	
خود	را	نوادگان	خدایان	شهر	می	شمردند	یا	در	مصر	و	آشور،	آیین	های	محلی	این	اقوام	با	
اساطیر	و	افسانه	های	قومی	آن	ها	گره	خورده	بود.	در	ایران	باستان،	زبان	و	اساطیر	ایرانیان	
	
ً
و	نام	شهرها	و	آتشکده	های	آنان		به	صورت	تنگاتنگی	با	دین	زرتشتی	مرتبط	بود.		اصوال
به	نظر	می	رسد	که	در	دوران	پیشامدرن	و	به	خصوص	باستان،	کم	وبیش	هر	قومی	دین	و	
آیینی	مخصوص	به	خود	داشت.	اقوام	باستانی	هرقدر	بزرگ	تر	بودند	و	دولت	مقتدرخود	را	
	
ً
داشتند،	دینشان	نیز	مهم	تر	و	بانفوذتر	بود.	بسیاری	از	ادیان	و	آیین	های	گذشته	و	مخصوصا
آیین	های	اقوام	بدوی	کوچنده	ازبین	رفته	اند،	اما	برخی	از	آن	ها	نه	تنها	ازبین	نرفتند،	بلکه	

بزرگ	تر	و	فراگیرتر	شده	اند	و		به	صورت	ادیان	سازمان	یافته	درآمده	اند.
به	طورکلی	شاید	بتوان	به	جرئت	ادعا	کرد	که	اقوام	و	ملت	های	کوچک	و	جوان،	که	از	
نگاه	قومی	کم	وبیش	یک	رنگ	اند،	شاید	بتوانند	به	نوعی	بر	دین،	مذهب،	یا	آیین	مخصوص	
خود	تکیه	و	تأکید	کنند،	بدون	آن	که	این	اولویت	دینی	آن	ها	عواقب	داخلی	بزرگی	داشته	
اقتصادی	و	 اما	کشورها	و	ملت	های	بزرگ،	به	خصوص	اگر	در	مرحلۀ	پیشرفت	 باشد.	
تندروی	 و	 راه	حاکمیت	آشکار	 با	هر	گامی	که	در	 نباشند،	 نیز	 دینی	 و	 تعامل	فرهنگی	
مذهبی	بردارند،	در	داخل	خود	با	مشکالتی	جدی	روبه	رو	خواهند	شد.	البته	در	بسیاری	
موارد،	عامل	دین	و	مذهب	بهانه	ای	برای	تحریکات	گاه	خونین	و	درازمدت	نیز	می	شود.	
کشورهای	پیشرفتۀ	غربی	نیز	تا	چند	قرن	پیش،	صحنۀ	برخی	مناقشه	ها	و	حتی	جنگ	های	
	از	دایرۀ	نزاع	و	اختالفات	جدی	بیرون	آمده	اند.	اگر	به	

ً
مذهبی	بودند،	اما	امروزه	مجموعا

وضع	کنونی	کشورهای	منطقۀ	خودمان	و	برخی	کشورهای	آسیا	و	آفریقا	نگاهی	بیندازیم،	
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خواهیم	دید	که	عامل	مذهب	و	دین،	به	خصوص	در	سال	های	اخیر،	بهانه	ای	جدی	برای	
رویارویی	های	خونین	بین	گروه	های	مختلف	مردم	همان	کشور،	کشتارها	و	ویرانی	های	
دهشتناک،	و	اختالفات	جدی	بین	کشورهای	گوناگون	شده	است.	حتی	در	منطقۀ	بالکان،	
	خشک	نشده	

ً
یعنی	شرق	اروپا،	نیز	خوِن	مناقشات	قومی	و	مذهبی	چند	سال	اخیر	کامال

است.	وضع	زبان	ها	و	مذهب	های	کشورهای	یوگسالوی	سابق	مثال	خوبی	در	این	مورد	
و	 زبان	صربستان	 اسلووانی،	 تا	حدی	 و	 و	کوسوو	 به	غیراز	مقدونیه	 که	 است.	می	دانیم	
کرواسی	و	بوسنی	کم	وبیش	یکی	است.	در	گذشته،	به	این	زبان	مشترک	»صربو	کرواتی«	
	متحد،	صربستان،	

ً
می	گفتند.	بعداز	تجزیۀ	یوگسالوی	و	استقالل	اجزای	این	کشوِر	سابقا

برای	تعریِف	استقالِل	خود،	مذهب	اکثریت	جمیت	خود	را	ارتدکس	عنوان	کرد.	کرواسی	
نیز	که	بیشتر	مردمش	کاتولیک	است	از	مذهب	برای	تعریف	تمایز	خود	استفاده	کرد.	
	امکان	زبان	خود	را	از	زبان	دیگران	جدا	کنند	و	

ّ
درضمن،	هرکدام	از	آن	ها	سعی	کردند	تا	حد

	وقتی	ارادۀ	
ً
آن	را	زبانی	جدا	قلمداد	نمایند	تا	دلیل	بیشتری	برای	جدایی	داشته	باشند.	طبیعتا

سیاسی	دولت	و	ملتی	این	باشد،	درصورت	تداوم	این	وضع	سیاسی،	آن	جدایِی	همه	جانبه	
نیز	شاید	اتفاق	بیفتد	و	چنین	هم	شد.	در	این	میان،	وضع	مسلمانان	بوسنی	هم	طوری	شد	
،	از	صرب	ها	یا	کروات	های	یوگسالوی	سابق	جدا	می	کرد	

ً
که	تنها	چیزی	که	آن	ها	را،	مثال

نه	زبان	مشترکشان	بلکه	دینشان،	یعنی	اسالم،	بود	که	به	عامل	تمایز	آن	ها	تبدیل	شد،	
درحالی	که	به	این	نیز	در	عمل	بسنده	نشد،	چراکه	در	داخل	سرزمین	بوسنی،	هم	مسلمانان	
صربو	کرواتی	زبان	زندگی	می	کنند	هم	یک	گروه	قومی	صرب	های	ارتدکس	و	هم	یک	
گروه	قومی	کروات	های	کاتولیک	که	آن	ها	جدا	شدند،	اگرچه	زبان	و	تبارشان	فرق	چندانی	
نداشت.	نمونه	های	نزدیک	تر	عراق،	سوریه،	پاکستان،	و	افغانستان	نیز	پیش	روی	ماست.	
در	این	نمونه	ها	نیز	که	انعکاس	اختالفات	قومی،	ملی،	و	منطقه	ای	اند،	بیشتر	و	به	راحتی	
عامل	مذهب	مورد	تحریک	و	استفاده	قرار	گرفته	است	که	به	خصوص	در	خاورمیانه،	
به	مراتب	ساده	تر	و	سریع	تر	ازبسیاری	مناطق	دیگر	دنیا	مردم	را	به	جوش	وخروش	برضد	
یکدیگر	وامی	دارد.	در	بیشتر	این	موارد،	از	مذهب	و	دین،	نه	به	عنوان	عامل	نزدیکی	و	
آمیزش	بلکه	همچون	وسیله	ای	برای	تفرقه	اندازی	و	حتی	خون	ریزی	استفاده	شده	است	و	
	به	ورطۀ	اضمحالل	و	نابودی	

ً
می	شود.	در	نتیجۀ	این	مناقشات	چندین	کشور	و	ملت	کال

کشانیده	شده	اند.	اما		درعین	حال،	نمونه	های	بیشتر	و	امیدوار	کننده	ای	نیز	وجود	دارند	که	
نشان	می	دهند	مذاهب	مختلف،	باوجوِد	مشکالت	گذشته	و	حتی	حال،	می	توانند	به	طور	

مسالمت	آمیز،	در	یک	کشور	مشترک	و	در	چارچوب	یک	ملت	واحد	زندگی	کنند.
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بین	دین	و	اعتقادات	مذهبی	و	زندگی	اجتماعی	انسان	رابطۀ	مستقیمی	وجود	دارد.	
اهمیت	دین	در	حدی	است	که	مضامین	و	مفاهیم	آن	در	سبک	زندگی	انسان	اثرگذار	
است.	دین	بر	شاخص	های	مختلف	اجتماعی	تأثیر	می	گذارد.	سرزمین	پهناور	ایران	با	
تاریخی،	دین	های	مختلفی	را	تجربه	کرده	 ادوار	مختلف	 تاریخچه	ای	بسیار	کهن،	در	
کنده	از	اختالط	و	اتفاق	میان	عقاید	و	آرا	و	دین	و	دولت	 است.	به	بیانی	دیگر،	تاریخ	ایران	آ
است.	به	عبارتی،	سرزمین	ایران	درطوِل	تاریخ	دارای	جمعیت	ها،	نژادها،	و	حکومت	های	
دیگر	 سرزمین	های	 از	 مهاجمانی	 با	 مهاجران	 آن	ها	 از	 برخی	 که	 است	 بوده	 متعددی	
بوده	اند.	مردم	ایران	قبل	از	اسالم،	ادیانی	مانند	میترائیسم،	زرتشتی،	و	مانوی	داشته	اند	و	
بعداز	آمدِن	اسالم	هم	مسلمان	شدند.	آخرین	دینی	که	به	ایران	وارد	شد	دین	اسالم	بوده	
است.	به	این	ترتیب،	پس	از	تشکیل	دولت	صفویان،	همواره	»تشیع«	دین	و	آیین	رسمی	
ایران	بوده	است.	براساس	اصل	دوازدهم	قانون	اساسی	جمهوری	اسالمی	ایران،	»دین	
رسمی	ایران	اسالم	و	مذهب	جعفری	اثنی	عشری	است.	این	اصل	الی	االبد	غیرقابل	تغییر	
است	و	مذاهب	دیگر	اسالمی	اعم	از	حنفی،	شافعی،	مالکی،	حنبلی،	و	زیدی	دارای	
احترام	کامل	می	باشند	و	پیروان	این	مذاهب	در	انجام	مراسم	مذهبی	طبق	فقه	خودشان	
آزادند	و	در	تعلیم	وتربیت	دینی	و	احوال	شخصیه	)ازدواج،	طالق،	ارث،	و	وصیت(	و	
دعاوی	مربوط	به	آن	در	دادگاه	ها	رسمیت	دارند	و	در	هر	منطقه	ای	که	پیروان	هریک	از	
این	مذاهب	اکثریت	داشته	باشند،	مقررات	محلی	در	حدود	اختیارات	شوراها	بر	طبق	
آن	مذهب	خواهد	بود،	با	حفظ	حقوق	پیروان	سایر	مذاهب.«	براساس	اصل	سیزدهم	
همین	قانون،	»ایرانیان	زرتشتی،	کلیمی،	و	مسیحی	تنها	اقلیت	های	دینی	شناخته	می	شوند	
که	در	حدود	قانون	در	انجام	مراسم	دینی	خود	آزادند	و	در	احوال	شخصیه	و	تعلیمات	
دینی	بر	طبق	آیین	خود	عمل	می	کنند.«	بنابراین	در	ایران،	غیراز	اسالم،	سه	دین	دیگر	
وجود	دارد	که	جزو	اقلیت	های	دینی	اند	و	به	رسمیت	شناخته	شده	اند.	این	ادیان	عبارت		
از	زرتشتی،	کلیمی،	و	مسیحی	است.	یکی	از	منابع	مهم	تولید	داده	درمورد	دین	در	ایران	
نتایج	سرشماری	های	عمومی	نفوس	و	مسکن	است.	براساس	نتایج	سرشماری	عمومی	
نفوس	و	مسکن	سال	۱390	شمسی،	از	669‚۱49‚75	نفر	سرشماری	شده	درخصوص	
	99/4	درصد	)938‚682‚74	نفر(	مسلمان،	0/3درصد	سایر	ادیان	که	

ً
نوع	دین،	تقریبا

شامل	704‚۱۱7	نفر	مسیحی،	756‚8	نفر	کلیمی،	27۱‚25	نفر	زرتشتی،	۱0۱‚49	نفر	
سایر	ادیان	می	شود	و	0/3درصد	)899‚265نفر(	اظهارنشده	ثبت	شده		است.	ایران	یکی	
از	قطب	های	بزرگ	جهان	تشیع	به	حساب	می	آید	که	از	جمعیت	75میلیونی	آن	در	سال	

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


        151         فصل اول: هویت و قومیت

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

۱390،	94	درصد	را	شیعیان	دوازده	امامی	و	بقیه	را	پیروان	مذاهب	اهل	سنت	و	فرق	دیگر	
تشکیل	می	دهند.	

جدول	شمارۀ	4-۱:	ادیان	و	مذاهب	براساس	داده	های	مرکز	آمار	ایران	)۱3۹5(

نیروهای	مذهبی	 ایران	بدون	بررسی	نقش	 تاریخ	معاصر	 فهم	عمیق	دگرگونی	های	
امکان	پذیر	نیست۱.	تعامالت	دین	و	جامعۀ	ایران،	یعنی	روحانیان	با	نظام	سیاسی،	بخش	
عمده	ای	از	تحوالت	تاریخ	ایران	را	به	خود	اختصاص	داده	است.	روحانیان	با	دراختیار	
داشتِن	امتیازاتی	مانند	حضور	دائمی	در	میان	مردم،	آشنایی	با	اصول	و	قواعد	دین	و	رسالت	
آموزش	این	احکام	به	مردم،	خارج	بودن	از	ساختار	سیاسی،	استقالل	مالی	از	دولت	و	
قدرت	مذهبی	آن	ها	در	قالب	صدور	احکام	و	فتواها،	و	...	به	عنوان	یک	نیروی	اجتماعی	
ایفای	نقش	پرداخته	اند.	درواقع،	سنت	 به	 ایران	 مؤثر	در	تحوالت	سیاسی	و	اجتماعی	
بسیج	توده	ای	در	ایران	به	شدت	تحت	تأثیر	دین	و	رهبران	دینی	بوده	است.	نقش	حساس	
عنایت	 حمید	 را	 اجتماعی	 و	 سیاسی	 تحوالت	 در	 روحانیت	 اجتماعی	 نیروی	 مهم	 و	
)۱373(	این	گونه	مطرح	کرده	است:	»مروری	بر	انقالب	مشروطه	در	سال	۱906،	قیام	
تنباکو	در	سال	۱982،	جنبِش	ملی	کردِن	صنعِت	نفت	در	۱95۱	تا	۱953،	قیام	عظیم	
۱963،	و	انقالب	۱979	به	رهبری	آیت	الله	خمینی	)ره(	نشان	می	دهد	که	در	هریک	از	
این	حرکت	ها	بسیاری	از	مردم	شرکت	کرده	اند.	این	فقط	بنابه	درخواست	رهبران	مذهبی	
بوده	است	و	بدون	ترغیب	رهبران	مذهبی،	شرکت	مردم	و	حمایت	آنان	از	این	حرکت	ها	

غیرممکن	بود.«	
که	 است	 این	 امر	 »واقعیت	 می	گوید:	 شیعه	 روحانیت	 نقش	 دربارۀ	 گرهام	 رابرت	

۱.	برای	اطالع	بیشتر،	رک:	
James B. Ford (1992), New Religious Movment and Rapid Social Change, London: Sage
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روحانیت	شیعه	در	میان	مردم	زندگی	کرده	است	و	ارتباط	بسیار	بیشتر	و	نزدیک	تری	با	آن	ها	
داشته	است	و	درنتیجه،	از	احساسات	توده	ها	آگاهی	بیشتری	دارند.	زمانی	که	روحانیت	
با	سیاست	های	دولت	مخالفت	می	کند،	نظرات	آن	ها	دارای	آن	چنان	مشروعیتی	است	
که	حتی	در	سخت	ترین	شرایط	استبدادی	مورد	توجه	قرار	می	گیرد.	از	طرف	دیگر،	شبکۀ	
 ارتباطی	روحانیت	سیستم	برقراری	تماس	با	همۀ	اقشار	مردم	را	برای	آن	ها	فراهم	می	کند.«

)Graham, 1980(
درطِی	چند	قرن	اخیر،	جایگاه	مذهب	در	جوامع	دچار	تحوالت	بحران	آمیزی	شده	
قابل	توجهی	است	که	 و	 ازجمله	مباحث	حساس	 است.	موضوع	نسبت	دین	و	جامعه	
به	دلیل	اجتناب	ناپذیری	آن	در	حیات	اجتماعی	بشری	به	طور	دائمی	مورد	توجه	محققان	
قرار	گرفته	است.	جامعه	شناسی	سیاسی،	به	عنوان	دانشی	که	به	پژوهش	نقش	نهادها	و	
به	عنوان	 ادیان	 نقش	 در	 تفحص	 از	 ناگزیر	 دارد،	 اهتمام	 سیاست	 بر	 تأثیرگذار	 عوامل	
رد	و	کالن	است.	نهاد	مذهب	

ُ
مؤثرترین	عامل	تاریخی	ـ	اجتماعی	در	سیاست	در	سطح	خ

و	به	تبع	آن،	علما،	از	گذشته	های	دور،	در	ایران	نقش	ویژه	ای	را	ایفا	کرده	اند	تا	جایی	که	
به	اعتقاد	خانم	لمبتون۱،	یکی	از	محققان	و	نویسندگان	تحوالت	معاصر	ایران،	»آنچه	
که	انسجام	جامعه	را	حفظ	می	کرد	اسالم	بود«	)لمبتون،	۱379،	ص	۱40(.	با	نگاهی	
جامعه	شناختی	می	توان	گفت	روحانیت	شیعه	دست	کم	از	دورۀ	صفویه	ازجمله	نیروهای	
آنان	همچون	 از	ارکان	مهم	جامعۀ	مدنی	به	شمار	آمده	است.	 مقتدر	اجتماعی	و	یکی	
نیروها	و	گروه	های	دیگر	اجتماعی	در	تعامل	با	قدرت	سیاسی	عالوه	بر	ایفای	نقش	معنوی	
ارکان	 نفوذ	در	 و	 بوده	اند	که	کارکردی	چون	مشارکت	 نیز	 خود،	عهده	دار	نقش	سیاسی	
دولت،	انزوا	و	انفعال	سیاسی	و	اپوزیسیون	داخلی،	رهبری	قیام	ها	و	انقالب	های	اجتماعی	
را	می	توان	برشمرد.	درطوِل	تاریخ	معاصر	ایران،	دین	و	مذهب	بارها	و	درموارد	گوناگون	
ازطریِق	اعمال	نفوذ	روحانیت	بر	سیاست	تأثیر	گذارده	است.	خانم	لمبتون	معتقد	است:	
»اعضای	جامعۀ	مذهبی	نسبت	به	دیگران	از	احترام	زیادی	برخوردار	بودند	وچون	رهبران	
آن	ها	درمقابِل	تهدیدات	دولت	سپری	برای	مردم	به	حساب	می	آمدند،	لذا	مردم	دست	
التجا	به	سوی	آن	ها	دراز	کرده	و	حمایت	و	رهبری	شان	را	خواستار	می	شدند.	پیوند	مستقیم	
مردم	با	تشیع	روحانیون	را	رهبر	طبیعی	آن	ها	می	کرد.«	)لمبتون،	۱363،	ص	2۱3(	از	
دیدگاه	روان	شناسی	نیز	گوستاو	لو	بون2،	در	روان	شناسی	توده	ها،	معتقد	است:	»توده	ها	

1. Ann Lambton

2. Gustave Le Bon
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همیشه	ازطریِق	یقیِن	حاصل	از	دین،	حّس	آمادگی	پذیرش	یک	عقیده	و	درنتیجه،	عمل	
برای	آن	را	پیدا	می	کنند.«	بررسی	یقین	توده	ها	در	دوران	عقیدتی	و	چه	در	زمان	قیام	های	
بزرگ	سیاسی	قرن	گذشته	نشان	می	دهد	که	این	یقین	ها	همیشه	شکل	مشخصی	دارند	
که	من	نام	بهتری	از	»دین	حسی«،	احساسی	که	از	داشتِن	دین	به	انسان	دست	می	دهد،	
برای	آن	نمی	شناسم	)لو	بون،	۱37۱،	ص	93(.	بنابراین	حّس	ناشی	از	اعتقاد	دینی	یکی	از	
	آن	گروه	اجتماعی	می	تواند	در	بسیج	توده	ها	

ً
ما
ّ
مهم	ترین	عوامل	تحرک	توده	هاست	و	مسل

نقش	مهم	تری	ایفا	نماید	که	با	اعتقادات	و	احساسات	دینی	مردم	سروکار	داشته	باشد	
که	در	ایران،	این	گروه	روحانیون	بودند.	درواقع،	فصل	مشترک	میان	مردم	و	روحانیون	
مذهب	بوده	است.	مذاهب	بزرگ	دنیا	به	یک	میزان	دارای	داعیۀ	سیاسی	نبوده	اند.	البته	
آموزش	های	ادیان	مختلف	کم	وبیش	معطوف	به	زندگی	اجتماعی	بوده	و	از	آن	جایی	که	تا	
قبل	از	قرون	جدید	میان	حوزۀ	اجتماعی	و	حوزۀ	سیاسی	جدایی	و	انفکاک	روشنی	وجود	
	زندگی	اجتماعی	ـ	سیاسی	اعمال	می	گردید.	اما	در	

ّ
نداشته،	آموزش	های	مذکور	بر	کل

این	خصوص	که	تا	چه	حد	سازمان	ها	و	سلسله	مراتب	و	مقامات	مذهبی	داعیۀ	دخالت	
در	زندگی	سیاسی	و	به	ویژه	ادارۀ	امور	دولتی	را	داشته	اند،	میان	ادیان،	به	دالیل	مختلف،	
تفاوت	وجود	داشته	است.	یکی	از	بهترین	کارها	در	این	زمینه	گونه	شناسی	آیزنشتاد۱	است.	
آیزنشتاد	به		نوعی	گونه	شناسی	نظام	های	فرهنگی	بزرگ	دست	زده	است	که	نقطۀ	آغاز	آن	ها	
	فاصل	کشیده	

ّ
به	پیدایش	مذاهب	بزرگ	برمی	گردد	که	در	آن	ها	بین	الهوت	و	ناسوت	خط

و	این	دو	مجموعه	را	از	هم	تفکیک	می	کنند	و	دیگر	شاه	و	ذات	باری	تعالی	از	یک	گوهر	
تصور	نمی	شوند.	اما	نوع	رابطه	ای	که	بین	الهوت	و	ناسوت	برقرار	می	شود،	درنزِد	این	
مذاهب	متفاوت	است.	آیزنشتاد	مذاهب	بزرگ	را	از	نظر	رابطه	ای	که	بین	آسمان	و	زمین	و	
یا	نظم	استعالیی	و	نظم	زمینی	برقرار	می	کنند،	به	سه	دسته	تقسیم	می	کند:	یکی	مذاهبی	
که	این	رابطه	را	قطع	شده	فرض	می	کنند	و	امور	دنیا	را	به	دست	عقال	می	سپارند،	بدون	
آن	که	مذهب	بر	اعمال	آن	ها	نظارتی	اعمال	کند.	مانند	فرهنگ	کنفوسیوس2	که	در	آن	
همه	چیز	این	جهانی	فرض	شده	و	سببی	برای	شکل	گیری	یک	گروه	نخبۀ	مذهبی	وجود	
ندارد.	درنتیجه،	قدرت	سیاسی	از	استقالل	کامل	برخوردار	خواهد	شد.	دوم	مذاهبی	که	
نظارت	آسمان	را	پیوسته	و	مستمر	می	دانند،	مانند	هندوئیسم	که	در	آن	نخبگان	مذهبی	
به	عنوان	نمایندگان	آسمان	بر	روی	زمین	حق	دارند	نظارتی	آمرانه	بر	سیاست	اعمال	کنند.	

1. Eisenstadt

2. Confucius
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سوم	مذاهب	ابراهیمی	)یهودیت،	مسیحیت،	و	اسالم(	که	در	آن	ها	نظم	زمینی	وظیفه	
دارد	پیوسته	خود	را	به	نظم	آسمانی	نزدیک	تر	سازد	و	همین	امر	پویایی	خاصی	به	این	
جوامع	می	دهد،	زیرا	سیاست	که	باید	درجهِت	کسب	مشروعیت	و	انطباق	خود	با	نظم	
آسمانی	تالش	کند،	در	چالش	پایدار	با	مذاهب	به	سر	می	برد	و	این	چالش	سبب	پویایی	
	
ً
نتیجه	می	گیرد	که	نظام	های	فرهنگی	وحدانی	اساسا آیزنشتاد	 آن	می	شود.	درمجموع،	
تکثرگرا	هستند،	زیرا	نخبگان	سیاسی	و	مذهبی	از	هم	جدا	هستند	و	این	تفکیک	بن	مایۀ	
تفکیک	های	بعدی	است	)نقیب	زاده،	۱379،	ص	77	و	78(.	البته	شایان	ذکر	است	که	
در	همین	مذاهب	دوساحتی	نیز	داعیه	های	سیاسی	ـ	اجتماعی	مذاهب	متفاوت	است.	
بدین	معنی	که	بعداز	رنسانس	در	اروپا،	نهاد	دین	و	مذهب	از	نهاد	سیاست	جدا	شد	و	
این	افتراق	میان	دین	و	سیاست	تا	حدود	زیادی	در	منزوی	شدِن	دین	در	عرصۀ	سیاست	
مغرب	زمین	تأثیر	داشت،	ولی	در	حوزۀ	جوامع	اسالمی	چنین	تمایز	و	انزوای	دینی	دیده	

نمی	شود.
است	 دینی	 	

ً
اسالم		ذاتا دین	 ذکرشده،	 دالیل	 و	 مطرح	شده	 مسائل	 توجه		به	 با	

دارای	 بلکه	 نمی	شود،	 فرد	 اخروی	 و	 فردی	 به	حوزۀ	 مربوط	 فقط	 و	 سیاسی	ـ	اجتماعی	
برنامه	های	منسجمی	نیز	در	حوزۀ	سیاست	و	اجتماع	است.	همچنین	ازآن	جاکه	روحانیت	
تشیع	امر	حکومت	و	دخالت	در	سیاست	را	امری	دور	از	صالحیت	ذاتی	خود	نمی	داند،	
در	نظام	سیاسی	نیز	نقشی	برای	خود	قائل	است	چه	آن	که	از	لحاظ	نظری،	ریشۀ	قدرت	
روحانیت	شیعه	را	باید	در	اندیشۀ	امامت	و	غیبت	امام	آخر	و	نیابت	عاملۀ	علما	در	دوران	

غیبت	جست	)بشیریه،	۱385،	ص	24۱(.	
نقد	 است.	 بوده	 قدرت	 با	 آن	 تقابل	 روحانیت	 تاریخی	 و	 اجتماعی	 مهم	ترین	وجه	
بوده	که	 از	قدرت	مهم	ترین	ویژگی	اجتماعی	روحانیت	 انتقادی	 فاصله	گیری	 و	 قدرت	
صدالبته	ماهیت	اعتقادی	و	اخالقی	نیز	داشته	است	و	همین	به	خودی	خود	این	نهاد	را	
به	سمت	بدنۀ	جامعه	و،	به	تعبیر	امروز،	بخش	های	مدنی	جامعه	نزدیک	تر	می	کرد.	اما	
باالتر	از	این،	روحانیت	از	امتیازهای	دیگری	هم	برخوردار	بود،	ازجمله	این	که	روحانیت	
از	یک	نخبگی	توامان	برخوردار	بود.	نخبگی	توامان	به	این	معنا	که	از	سواد،	علم،	و	دانش	
	قشر	باسواد	و	فرهیخته	کمتر	بوده	اند	ـ	بهره	مند	بودند،	

ً
	در	دوره	هایی	که	طبیعتا

ً
ـ	مخصوصا

اما	هیچگاه	این	نخبگی	باعث	نشد	تا	روحانیان	و	نهاد	روحانیت	متمایز	از	بدنۀ	اجتماعی	
قرار	گیرند	و	هم	زبانی	خود	با	عامۀ	مردم	را	ازدست	بدهند.	اکنون	نیز	سخنگویی	روحانیان	
	بر	این	ویژگی	می	افزاید.	دین	در	اعماق	فطرت	و	درون	انسان	ها	

ً
ازجانب	دین	باز	عمیقا
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حضور	دارد	و	برآمده	از	عمیق	ترین	خواسته	ها	و	باورهای	انسان	است.	روحانیان،	در	میان	
اهل	سنت،	برخالف	عدم	حضور	سیاسی	آن	ها	در	مرکز	قدرت،	در	میان	عامه	همچنان	
ایفا	می	کنند.	 دارای	احترام	و	عزت	اند	و	در	ساختار	اجتماعی	و	سیاسی	نقش	ویژه	ای	
مجموع	این	سه	ویژگی،	یعنی	»نقد	قدرت	و	تقابل	با	آن«،	»نخبگی	همراه	با	هم	زبانی	با	
بدنۀ	جامعه«،	و	»سخنگویی	دین«،	نهاد	روحانیت	را	می	تواند	به	یک	نهاد	بی	رقیب	تبدیل	

کند	که	تأثیرگذاری	آن	ها	نسبت	به	سایر	نهادها	بیشتر	باشد.	
در	میان	اقوام	ایرانی،	روحانیان	یکی	از	عوامل	تأثیرگذار	در	عرصه	های	سیاسی	و	اجتماعی	
بوده	اند	که	حضور	فعالی	در	این	عرصه	ها	داشته	اند،	چنان	که	در	اعتراض	ها،	انتخابات،	رفع	
مشکالت	و	تعارضات	قومی	و	ملی	حضوری	فعال	دارند.	یکی	از	نمونۀ	روحانیان	فعال	
در	میان	اهل	سنِت	اقوام	کرد	و	بلوچ	و	عرب	ها	ـ	که	نفوذ	قابل	توجهی	دارد	ـ	عبدالحمید	
اسماعیل	زهی	معروف	به	مولوی	عبدالحمید	است.	ایشان	عضو	اتحادیۀ	جهانی	علمای	
مسلمان،	عضو	مجمع	فقهی	مکه،	امام	جمعۀ	اهل	سنت	شهر	زاهدان	و	مدیر	مدرسۀ	علوم	
دینی	دارالعلوم	زاهدان،	سرپرست	شورای	هماهنگی	مدارس	اهل	سنت	استان	سیستان	و	
بلوچستان	است.	وی	به	تبعیض	مذهبی	در	ایران	و	نداشتِن	اجازه	برای	برگزاری	عیدها	و	
نماز	اهل	سنت	و	داشتِن	مسجِد	جداگانه	در	شهرهایی	مانند	تهران	اعتراض	کرده		است.	
همچنین	از	قدامات	گروه	های	مسلح،	مانند	جندالله،	در	منطقۀ	بلوچستان	انتقاد	کرده	و	
آن	اقدامات	را	فتنه	گرانه	خوانده		است	و	خواستار	بررسی	و	تحقیق	مسئوالن	درمورد	عوامل	
این	گروه	شده		است.	عبدالحمید	اسماعیل	زهی	مدیریت	دارالعلوم	 اصلی	شکل	گیری	

تصویر	شمارۀ	6-۱:	مولوی	عبدالحمید	از	رهبران	اهل	سنت	ایران	و	علمای	مشهور	در	
میان	بلوچ	ها
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زاهدان	را	از	سال	۱356	شمسی	به	بعد	و	با	دستور	عبدالعزیز	مالزاده،	بانی	و	مدیر	سابق	
این	مرکز	که	به	دلیل	بیماری	قلبی	و	فعالیت	های	سیاسی	از	کار	کناره	گرفت،	برعهده	دارد.	
عبدالحمید	با	مدیریت	خود	توانسته	است	درجهِت	پیشبرد	اهداف	دینی	و	سیاسی	این	مرکز	
فعالیت	زیادی	انجام	دهد،	به	گونه	ای	که	اکنون	تعداد	طالب	این	مدرسه	بیش	از	هزار	نفر	
است.	همایش	بزرگ	دانش	آموختگی	طالب	دارالعلوم	زاهدان،	با	شرکت	چندصدهزارنفری	
مردم،	یکی	از	فعالیت	های	بزرگ	عبدالحمید	اسماعیل	زهی	است	که	ساالنه	در	پایان	سال	
تحصیلی	مدارس	اهل	سنت	در	زاهدان	برگزار	می	شود.	کانون	مدافعان	حقوق	بشر	جایزٔه	
تالشگر	حقوق	بشر	سال	۱393	شمسی	)20۱4	میالدی(	خود	را	به	سبب	تالش	»برای	
برقراری	روابط	آشتی	جویانه	بین	اقوام	و	گرایش	های	مختلف	مذهبی	در	استان	سیستان	و	
بلوچستان«	به	او	اهدا	کرد.	مولوی	عبدالحمید،	امام	جمعۀ	اهل	سنت	زاهدان،	در	نامه	ای	به	
رهبر	انقالب،	درخواست	هایی	در	زمینۀ	احقاق	حقوق	اهل	سنت	و	اقوام	محروم	ایران،	مانند	
بلوچ	ها،	را	مطرح	کرد	و	دفتر	رهبری	نیز	به	این	درخواست	ها	پاسخ	داد	و	تأکید	کرد	همۀ	
ارکان	جمهوری	اسالمی	موظف	اند	براساس	معارف	دینی	و	قانون	اساسی	هیچ	گونه	تبعیض	

و	نابرابری	بین	ایرانیان	از	هر	قوم	و	نژاد	و	مذهبی	روا	ندارند.
طریقت	نقشبندیه	یکی	از	سلسله	های	مهم	صوفیه	ایران	است	و	پیروانش	اهل	تسنن	اند.	
	در	کرمانشاهان	و	کردستان	بودند،	در	حوادث	سیاسی،	ازجمله	

ً
نقشبندی	ها،	که	عمدتا

درمقابِل	حمالت	روسیه	به	ایران	و	نهضت	مشروطه،	شرکت	فعال	داشتند.	از	مشاهیر	
یحیی	 پسرشان	 و	 نقشبندی	 حسینی	 کمالی	زادۀ	 شیخ	سید	طه	 ایران،	 در	 نقشبندی	
در	شوال	سال	۱343	قمری	 برد.	سید	طه	 نام	 می	توان	 را	 نقشبندی	 کمالی	زادۀ	حسینی	
)۱924	م،	۱303	ش(	درحالی	که	پدرش،	شیخ	عالءالدین،	در	بغداد	و	به	همراه	چندی	
از	علما	و	صوفیان	در	مرقد	شیخ	عبدالقادر	گیالنی	معتکف	بود،	در	قریۀ	خالن	)مقر	
عراق	 به	 شیخ	عالءالدین	 ناگهانی	 بازگشت	 پس	از	 شد.	 متولد	 شیخ	عالءالدین(	 ارشاد	
تمایل	 عدم	 باوجوِد	 سال	۱344	شمسی،	 در	 وی	 درگذشت	 و	 سال	۱343	شمسی	 در	
شیخ	سید	طه	به	امر	شیخت،	به	امر	و	وصیت	شیخ	عالءالدین	و	با	اصرار	علما	به	مسند	
ارشاد	تکیه	زد.	پس	از	مدتی،	در	مراسمی	با	حضور	علما	و	مشایخ،	قاضی	مال	محمد	
خضری	بنابه	دستور	شیخ	سید	عالءالدین	نقشبندی	اجازۀ	خالفت	وی	را	قرائت	کرد	و	
خلفا	و	مریدان	باالجماع	با	وی	بیعت	کردند.	پس	از	انقالب	به	دلیل	فضای	ناامن	سیاسی،	
در	سال	۱36۱	شمسی،	به	عراق	مهاجرت	کرد.	وی	بیش	از	دو	سال	در	شهر	اربیل	ساکن	
بود	و	در	زمستان	سال	۱363	شمسی	به	پاریس	عزیمت	کرد	و	پس	از	یک	ماه،	از	آن	جا	
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راهی	ُبن،	پایتخت	آلمان	غربی،	شد.	شیخ	سید	طه	آنجا	کتاب	اسالم	برای	سعادت	بشر	را	
به	رشتۀ	تحریر	درآورد.	همچنین	وی	امامت	یکی	از	مساجد	سه	گانۀ	ُبن	را	برعهده	گرفت	
و	نیز	نماز	جمعه	و	سایر	اعیاد	و	مراسم	اسالمی	را	در	آن	جا	برگزار	می	کرد.	وی	در	زمستان	
اورمیه،	 ایران	مراجعت	کرد	و	پس	از	آن،	شهر	 به	 سال	۱370	شمسی،	پس	از	ده	سال،	
مرکز	استان	آذربایجان	غربی،	را	به	عنوان	مقر	ارشاد	خود	برگزید.	وی	باوجوِد	نامالیمات	
موجود،	مسجد	و	خانقاهی	بزرگ	در	این	شهر	بنا	نهاد	و	نماز	جمعه	و	سایر	مراسم	را	در	
آن	جا	به	پا	می	داشت.	ایشان	یکشنبه	هجدهم	مهر	ماه	۱395	شمسی	در	ارومیه	درگذشتند.	
از	دیگر	فرقه	های	مذهبی	که	نقش	چشمگیری	در	عرصۀ	سیاسی	ـ	اجتماعی	مردم	کرد	
دارند	مکتب	قرآن	با	محوریت	احمد	مفتی	زاده	است.	احمد	مفتی	زاده	یا	عالمه	مفتی	زاده	
درگذشتۀ	20  در	سنندج،	 بهمن	ماه	۱3۱2	شمسی	 زادۀ	 موفتی	زادە،	 ئه	حمه	دی	 )کاکه	
بهمن	۱37۱	شمسی	در	تهران(	متفکر	و	مجتهد	اهل	سنت	ایران	بود	که	در	استان	کردستان	
فعالیت	داشت.	او	از	رهبران	و	شخصیت	های	مذهبی	سیاسی	ایران	به	حساب	می	آید	که	
مدتی	را	در	زندان	های	حکومت	های	محمدرضاشاه	پهلوی	و	جمهوری	اسالمی	سپری	
کرد.	از	بارزترین	خواسته	های	او	اصالح	قانون	اساسی	و	احیا	نمودن	حکومت	شورایی	در	
جوامع	اسالمی	و	جامعۀ	ایران	بود.	در	سیر	تفکرات	مفتی	زاده،	کسانی	چون	سید	قطب،	
و	 رویکردهای	خاص	 از	 یکی	 داشته	اند.	 تأثیراتی	 شریعتی	 علی	 و	 مودودی،	 ابوالعالء	
متدولوژیک	مفتی	زاده	استفاده	از	زبان	و	ادبیات	کردی	در	خلق	شعر	برای	تأثیرپذیری	

تصویر	شمارۀ	7-۱:	شیخ	سید	طه	کمالی	زادۀ	حسینی	نقشبندی	از	روحانیان	منتفذ	در	
طر	یقت	نقشبندی
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با	 در	آموزه	های	اخالق	دینی	در	بین	هزاران	نفر	از	پیروان	و	شاگردان	خود	بوده		است.	
آغاز	دوران	مبارزات	انقالب	ایران	و	بالطبع،	همسو	نمودن	اهل	سنت	ایران	با	انقالب،	به	
	ضربه	هایی	بر	پیکرۀ	

ً
تعبیر	وی	»زودَرس«،	و	عبور	از	این	گذر	و	دوران	ده	سالۀ	زندان	عمال

مهندسی	فکری	وی	وارد	کرد.	در	شناختن	و	پیمودِن	راهش،	شورایی	به	نام	مدیریت	مکتب	
قرآن	ازطرف	مسلمانان	فعالیت	دارد	که	قسمتی	از	اصول	و	کلیات	این	مکتب	درباِب	
مسائل	مهم	اعتقادی،	فکری،	اخالقی،	و	عملی	و	نیز	تبیین	اصول	کلی	حرکت	دینی	و	
وظایف	و	موارد	مربوط	به	هر	مرحله	از	منظر	مفتی	زاده	به	بحث	و	اجرا	گذاشته	می	شود.	
وَری	َبیَنُهم«۱،	با	نظام	

ُ
مُرُهم	ش

َ
مکتب	قرآن	بعداز	فوت	احمد	مفتی	زاده	با	توجه		به	آیۀ	»َو	أ

شورایی	اداره	می	شود	که	اعضای	آن	با	اتفاق	یا	اکثریت	آرای	پیروان	انتخاب	می	شوند.	
تصمیمات	شورا	متناسب	با	اوایل	مرحلۀ	دعوت	بر	مبنای	برداشت	کاکه	احمد	مفتی	زاده	
از	کتاب	و	سنت	اتخاذ	می	شود	و	تبعیت	از	آن،	به	منظور	حفظ	یکپارچگی	و	وحدت	این	
شبه	امت	و	همچنین	جلوگیری	از	ایجاد	تفرقه	در	میان	آنان،	بر	کلیۀ	پیروان	واجب	است.

از	میاِن	روحانیان	و	مراجع	تقلید	شیعه	که	در	میان	آذری	زبان	ها	محبوبیت	و	نفوذ	
چشمگیری	دارند،	می	توان	به	آیت	الله	میرکریم	موسوی	کریمی	معروف	به	سید	عبدالکریم	
موسوی	اردبیلی	اشاره	کرد.	ایشان	از	مراجع	تقلید	ایرانی	شیعه	بود	که	از	سال	۱360	تا	
۱368	شمسی	رئیس	دیوان	عالی	کشور	و	عالی	ترین	مقام	قضایی	ایران	بود.	وی	در	سال	های	
پایانی	عمرش	ریاست	دانشگاه	مفید	را	برعهده	داشت.	موسوی	اردبیلی	پیش	از	انقالب	
ایران	به	اداره	و	سرپرستی	روحانیت	اردبیل	و	عضویت	در	هیئت	مدیرٔه	مجلٔه	»مکتب	

۱.	سورۀ	شوری،	آیۀ	38

تصویر	شمارۀ	۸-۱:	احمد	مفتی	زاده	رهبر	مکتب	قرآن
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اسالم«	و	تدریس	و	تألیف	مشغول	بود.	از	مشاغل	و	مسئولیت	های	او	پس	از	انقالب،	
قانون	اساسی،	 انقالب،	عضویت	در	مجلس	خبرگان	 به	عضویت	در	شورای	 می	توان	
عضویت	در	هیئت	سه	نفرٔه	رسیدگی	به	اختالف	بنی	صدر	و	دیگران،	نمایندگی	دورٔه	اول	
	کشور،	ریاست	دیوان	عالی	کشور،	عضویت	در	

ّ
مجلس	خبرگان	رهبری،	دادستانی	کل

شورای	عالی	قضایی،	عضویت	در	شورای	بازنگری	قانون	اساسی،	و	داشتِن	مسئولیت	در	
اجرای	فرمان	شش	ماده	ای	آیت	الله	خمینی	اشاره	کرد.	موسوی	اردبیلی	در	اعتراض	ها	به	
نتایج	انتخابات	ریاست	جمهوری	سال	۱388	شمسی	ایران،	در	بیانیه	های	خود،	از	الزام	
برای	رسیدگی	به	حقوق	تضییع	شدٔه	مردم	سخن	گفت.	موسوی	اردبیلی	همچنین	پس	از	
آن	اعتراض	ها،	با	خانواده	های	بازداشت	شدگان،	پس	از	انتخابات،	دیدارهایی	کرد	و	بارها	
به	این	بازداشت	ها	اعتراض	کرد.	از	دیگر	روحانیان	آذری	که	از	نظر	سیاسی	و	مذهبی	در	
میان	مردم	آذربایجان	نفوذ	دارند	می	توان	به	محمدتقی	پورمحمدی،	مجتهد	و	سیاستمدار	
شیعۀ	ایرانی	و	نمایندۀ	مجلس	خبرگان	رهبری	و	امام	جمعۀ	مراغه،	اشاره	کرد.	وی	در	سال	
۱350	شمسی	وارد	حوزۀ	علمیۀ	تبریز	شد	و	در	سال	۱354	شمسی،	به	قم	هجرت	کرد	و	
با	اتمام	سطح،	قریب	َده	سال،	در	درس	خارج	فقه	و	اصول	منتظری،	میرزا	جواد	تبریزی،	
فاضل	لنکرانی،	سبحانی	تبریزی،	و	مکارم	شیرازی	حضور	پیدا	کرد	و	در	تفسیر	و	فلسفه	
و	حکمت	و	عرفان	از	انصاری	شیرازی،	جوادی	آملی	و	حسن	زادۀ	آملی	بهره	برد.	در	نماز	
جمعۀ	9	دی	۱390	شمسی،	وی	از	مردم	مراغه	خداحافظی	کرد	و	ازطرف	رهبر	ایران،	
به	نمایندگی	ولی	فقیه	و	امامت	جمعۀ	زنجان	منصوب	شد،	ولی	به	درخواست	علما	و	
مراجعی	همچون	آیت	الله	سبحانی	و	آیت	الله	ملکوتی	و	نارضایتی	مردم	آذربایجان	شرقی	

از	عدم	حضور	او	در	منطقه،	دفتر	رهبری	به	دستور	رهبر	حکم	او	را	در	مراغه	ابقا	کرد.

یم	موسوی	اردبیلی	از	مراجع	تقلید	ایرانی	شیعه تصویر	شمارۀ	۹-۱:	سید	عبدالکر
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از	شخصیت	های	 خرمشهر،	 امام	جمعه	 موسوی،	 سید	عبدالنبی	 ایران،	 جنوب	 در	
	
ً
متنفذ	منطقه	به	شمار	می	رود.	در	جریان	بحران	آب	خوزستان،	امام	جمعۀ	خرمشهر	شخصا
برای	جوشکاری	لوله	های	طرح	انتقال	آب	غدیر2	دست		به	کار	شد.	بازتاب	این	خبر	در	
فعاالنۀ	 و	 پیگیرانه	 قرار	گرفت.	حضور	 بازنشر	گسترده	 و	 استقبال	 فضای	مجازی	مورد	
سید	عبدالنبی	موسوی	امام	جمعۀ	مردمی	خرمشهر	عالوه	بر	دلگرمی	مردم	این	شهرستان،	
سبب	رضایت	و	تقدیر	و	تشکر	مسئوالن	از	وی	شد	و	کار	وی	بازتاب	گسترده	تری	یافت.

 

لُهری	مشهور	
َ
در	میان	مردمان	فارس،	می	توان	به	روحانیانی	مانند	مجتبی	شهیدی	ک

به	آیت	الله	مجتبی	تهرانی	و	حاج	آقا	مجتبی	تهرانی	اشاره	کرد	و	همچنین	مراجع	تقلیدی	
مانند	جوادی	آملی،	مکارم	شیرازی،	وحید	خراسانی	که	مواضع	آنان	همسو	با	حاکمیت	
است.	در	میان	روحانیان	فارس	زبان	که	با	نظریه	های	سنتی	دین	و	حکومت	همراه	نبوده	
است	نام	آیت	الله	یوسف	صانعی	مشهود	است.	ایشان	یکی	از	مراجع	تقلید	مشهور	شیعه	
در	ایران	است	که	به	سبب	فتواها	و	نگرش	نوگرایانه	اش	به	ویژه	در	مسائل	مربوط	به	حقوق	
زنان	شهرت	خاص	دارد	و	به	مرجع	تقلید	اصالح	طلب	معروف	است.	وی	از	۱36۱	تا	
	کشور	بود.	آیت	الله	یوسف		صانعی	نیز،	در	بین	برخی	اقشار،	

ّ
۱364	شمسی	دادستان	کل

مقلدان	بسیاری	دارد	و	به	داشتِن	افکار	نو	و	نادر	مشهور	است	و	به	همین	دلیل،	منتقدان	
زیادی	در	میان	نیروهای	سنتی	داشته	است.

تصویر	شمارۀ	۱۰-۱:	سید	عبدالنبی	موسوی	امام	جمعۀ	خرمشهر	)عکس	از	خبرگزاری	تسنیم(
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۹-۱.	هویت	خواهی	اقوام	ایرانی

برکشیدِن	انحصارِی	هویِت	قومِی	فارس	به	هیئت	هویت	ملی	ایرانی	موجب	ارائۀ	تعریف	
خاصی	از	هویت	های	قومی	غیرفارس	شده	است	که	به	تمامی	از	روابط	قدرت	و	رابطۀ	
ارتباطی	نامتوازن	متأثر	است.	تلقی	خاص	ناسیونالیسم	متأخر	ایرانی	از	فارس	زبانان	و	
انکار	هویت	قومی	برای	آنان	به	طور	مشخص	به	جعِل	هویِت	ملِی	انحصارِی	خصوصیِت	
قومی	آنان	می	انجامد.	به	این	ترتیب،	هویت	ملی	ایرانی	به	هویت	فارسی	تقلیل	می	یابد	
و	زبان	رسمی،	دین	رسمی،	مذهب	رسمی،	فرهنگ	رسمی،	و	به	طور	خالصه،	هویت	
متمایز	 هویت	 فرایندی،	 چنین	 نتیجۀ	 در	 می	شود.	 استخراج	 آن	 از	 مشروع	 و	 رسمی	
دست	کم	نیمی	از	ساکنان	این	سرزمین	)ترک	ها،	کردها،	عرب	ها،	بلوچ	ها،	ترکمن	ها،	و	
دیگر	اقوام(	با	نادیده	گرفتِن	جایگاِه	آن	ها	در	شکل	گیری	هویت	ملی	ایرانی	تا	حدود	زیادی	
انکار	می	گردد	و	پذیرفتِن	هویِت	فارسی	زیر	لوای	هویت	ملی	ایرانی	بدیهی	و	طبیعی	جلوه	

داده	می	شود.	
شیوه	های	 به	 مختلف،	 دوره	های	 در	 ایرانی،	 اقوام	 بین	 در	 مطالبات		هویت	خواهانه	
متفاوتی	ظهور	و	بروز	یافته	است.	این	اقوام	با	توجه		به	شرایِط	سیاسی	و	اجتماعِی	هردوره،	
از	خود	نشان	داده	اند.	تحقیقات	مختلف	 شیوۀ	مطالبه	گری		هویت	خواهانه	متفاوتی	را	
در	این		باره	حاکی	از	آن	است	که	تضعیف	دولت	و	مواجهۀ	آن	با	بحران	های	سیاسی،	
به	دست	 پیگیری	اهداف	هویت	خواهی	قومیت	ها	 برای	 اقتصادی،	و	اجتماعی	فرصتی	
Amirahma- با	دولت	مرکزی	درپی	داشته	است	 )داده	است	و	کشمکش	آن	قومیت	را	
di, 1987, p. 363391(.	درواقع،	این	گونه	می	توان	رابطۀ	مستقیم	بین	کاهش	قدرت	کنترلی	

	تقلیِد	نواندیش
ِ
تصویر	شمارۀ	۱۱-۱:	آیت	الله	یوسف	صانعی	از	مراجع
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دولت	و	بحران	های	دولت	و	قومیت	ها	را	شاهد	بود	)رمضان	زاده،	۱377،	ص	2۱7227(.	
باید	افزود	که	در	زمینۀ	مدیریت	تنوعات	قومیتی	و	پذیرش	پلورالیسم	سیاسی	و	فرهنگی	
نه	تنها	علوم	انسانی	مدل	های	کاربردی	را	ارائه	کرده	است،	بلکه	عدم	استقبال	دولت	ها	از	

آن،	خود،	تحقیقات	جداگانه	و	موردی	می	طلبد.	
در	ادامه،	مروری	بر	مطالبات		هویت	خواهانۀ	اقوام	ایران	خواهیم	داشت.

به	تنهایی	50		درصد	جمعیت	کشور	را	تشکیل	 ایران	که	 عمده	ترین	گروه	قومی	در	
	
ً
از	مناطقی	که	معموال ارائه	شد،	بسیاری	 )البته	همچنان	که	 می	دهند	فارس	ها	هستند	
بسیاری	 دارند(.	 را	 خود	 خاص	 فرهنگ	 و	 زبان	 شده	اند	 قلمداد	 فارس	نشین	 یا	 فارس	
از	ملی	گرایان	ایرانی	در	تعریف	ایران	از	لفظ	فارسی	و	ملت	فارس	و	امثال	آن	استفاده	
می	کنند.	برخی	نیز	هرگاه	از	قوم	فارس	نام	می	برند،	آن	را	مترادف	با	فارس	به	کار	می	برند.	
از	چنین	دسته	بندی	هایی	نتیجۀ	»ایران	=	فارس«	استنباط	می	شود.	یکی	از	جدیدترین	
نمونه	های	این	گفتماْن	مصاحبۀ	دستیار	رئیس	جمهور	وقت	در	امور	اقوام	)علی	یونسی(	
است	که	در	یکم	اردیبهشت	ماه	سال	۱397	شمسی،	در	روزنامۀ	قانون	چاپ	شده	است.	
در	این	مصاحبه،	یونسی	به	صراحت	به	فارس	بودِن	ترک	ها	اشاره	می	کند	و	بیان	می	کند:	
»آذری	ها	هم	زبان	فارسی	و	هم	تبار	فارسی	دارند.«	نادیده	گرفتِن	هویِت	قومِی	50	درصد	
از	ساکناِن	غیرفارس	زبان	این	سرزمین	و	بخشیدِن	هویِت	ملِی	فراقومی	به	ایشان	تحت	
عنوان	کلی	»ایرانی«	راه	را	برای	بدوی،	ایلیاتی،	و	حاشیه	ای	معرفی	کردِن	سایِر	هویت	های	
قومی	هموار	می	کند	و	پذیرفتِن	هویِت	فارسی	زیر	لوای	هویت	ملی	ایرانی	را	بدیهی	و	

ضروری	جلوه	می	دهد.	
بعداز	فارس	ها،	ترک	ها	پرجمعیت	ترین	قوم	ایرانی	اند.	سابقۀ	عمدۀ	مطالبات	قومی	
این	گروه	به	کمتر	از	یک	قرن	بازمی	گردد.	برجسته	ترین	نمونۀ	آْن	اعالم	استقالل	جمهوری	
تمایالت	 نداشت.	 طوالنی	 چندان	 عمر	 که	 بود	 پیشه	وری	 رهبری	جعفر	 به	 آذربایجان	
پان	ترکیستی۱	متأثر	از	اندیشۀ	اقوام	ترک	تبار	امپراتوری	روسیه	در	ایران	از	گذشته	وجود	
داشته	است	و	در	دورۀ	معاصر،	موجد	حکومت	جمهوری	آذربایجان	در	تبریز	نیز	شده	

است2.

اطالعات	 آن،	 تاریخی	 و	 علمی	 ارزش	 و	 پان	ترکیسم	 	،)۱38۱( خامه	ای	 انور	 رک:	 بیشتر،	 مطالعۀ	 برای	 	.۱
سیاسی	ــ	اقتصادی،	۱7	)8۱	و82(،	ص	40

	،33 گفتگو،	 فصلنامه	 ایرانی،	 ناسیونالیسم	 و	 آذربایجان	 	،)۱38۱( اتابکی،	 تورج	 رک:	 بیشتر،	 مطالعۀ	 برای	 	.2
احمد	 نی؛	 تهران:	 واقعیت،	 تا	 افسانه	 از	 ایران	 در	 گرایی	 قوم	 و	 قومیت	 	،)۱397( احمدی،	 حمید	 ص	2۱	و	22؛	

کسروی،	)۱357(،	تاریخ	هیجده	ساله	آذربایجان،	تهران:	امیرکبیر
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در	چند	سال	اخیر،	جنبش		هویت	طلبی	در	آذربایجان	ابعاد	جدیدی	یافته	است	و	
به	نظر	می	رسد	که	با	گسترش	نفوذ	خود	در	میان	مردم،	اشکال	متنوعی	نیز	پیدا	کرده	است.	
بومی	 ترویج	سنن	 و	 مدارس	 در	 مادری	 زبان	 آموزش	 با	 عده	ای	 مرزهای		هویت	طلبی		
به	انتها	می	رسد.	گروه	های	دیگری	با	توسل	به	فدرالیسم	هویت	خود	را	تعریف	می	کنند	
گزینۀ	 را	 کشور	 از	 جدایی	 و	 کامل	 استقالل	 از		هویت	طلباْن	 سومی	 شاخۀ	 سرانجام	 و	
مناسب	خود	می	دانند.	اما	آنچه	بیشتر	نمود	واقعی	دارد	این	مطلب	است	که	مطالبات	
	یک	مطالبۀ	اجتماعی	و	عدالت	محور	است	که	از	

ً
	هویت	خواهانۀ	ترک	های	ایران	عموما

کانال	مطالبات	مدنی	مطرح	می	شود	و	البته	با	مکانیسم	هایی	ازقبیل	کانال	های	ماهوره	ای	
ترکیه	و	آذربایجان	نیز	تحریک	و	تشدید	می	شود	و	نسل	جوان	و	امروزی	ترک	/	آذری	را	
به	شدت	تحت	تأثیر	قرار	داده	است،	اما	گاهی	فعاالن	مدنی	ازجانب	دولت	و	حاکمیت	
سرکوب	می	شوند	و	ازجانب	تندروها	مورد	بی	مهری	قرار	می	گیرند.	نمونه	هایی	از	مطالبات	
هویت	خواهی	را	می	توان	در	رخدادهای	فرهنگی	و	ورزشی	ازجمله	مسابقات	فوتبال	و	
طرفداری	از	تیم	تراکتور	)تراختور(	مشاهده	کرد.	اگرچه	در	ایران،	فعالیت	احزاب	مخالف	
نظام	)اپوزیسیون(	ممنوع	است،	اما	احزابی	خارج	از	ایران	فعالیت	دارند	که	بعضی	از	
آن	ها	اهداف	استقالل	طلبانه	را	دنبال	می	کنند،	ازجمله	می	توان	به	احزاب	اتحادیۀ	ملی	
دموکراتیک	آذربایجان،	تشکیالت	مقاومت	ملی	آذربایجان،	حزب	سوسیال	دموکرات	

آذربایجان،	حزب	دموکرات	آذربایجان	جنوبی	اشاره	کرد.
رد	
ُ
رد۱	یک	جریان	ازلی	گراست2.	به	زعم	آن	ها،	ملت	ک

ُ
جریان	غالب	ناسیونالیستی	ک

ردها	دارد	و	هویت	مردم	
ُ
یک	موجودیت	ازلی	است؛	بنیادی	طبیعی	که	ریشه	در	سرشت	ک

و	اجتماع	را	در	مسیر	تاریخ	متعین	می	کند	)ولی،	۱397،	ص	89(.	مطالبات	قومی	کردها	
	به	سبب	جمعیت	باالی	آنان	در	خاورمیانه	و	جمعیت	نزدیک	به	۱0		درصدی	از	جمعیت	
ایران	اندکی	متفاوت	و	پیچیده	است.	کردها	خود	را	بزرگ	ترین	ملت	بدون	دولت	می	نامند.	
سابقۀ	مطالبات		هویت	خواهانۀ	کردها	در	ایران	نیز	به	کمتر	از	یک	قرن	پیش	بازمی	گردد.	
هرچند	در	کشورهای	ترکیه	و	سوریه	و	عراق،	مطالبات	قومی	و		هویت	خواهانه		به	صورت	

۱.	برای	مطالعۀ	بیشتر،	رک:
Amir Hassanpour (1992), Nationalism and Language in Kurdistan, Mellen Research 
University Press

2.	پیگیری	بسط	نظری	ازلی	گرایی	در:
K. Popper (1962), The Open Society and its Enemies, London
I. Berlin (1972), The Best Twig: A Note on Nationalism, Foreign Affairs, 51, pp 1130
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	،
ً
پراکنده	وجود	داشته	است،	اما	آنچه	به	یک	جریان	تاریخ	ساز	منجر	شده	است،	مشخصا
از	سال	۱324	شمسی	و	با	تأسیس	جمهوری	خودمختار	کردستان	)به	مرکزیت	مهاباد(	به	
رهبری	قاضی	محمد	اتفاق	افتاد.	طرح	این	اقدام	پیشتر	ازطریِق	سازمان	مخفیانه	ای	به	نام	
	با	نام	حزب	دموکرات	کردستان	ایران	شناخته	شد،	پایه	ریزی	شده	

ً
»کومله	ژ-ک«۱،	که	بعدا

بود.	با	اعالم	استقالل	جمهوری	آذربایجان	به	رهبری	پیشه	وری،	جمهوری	کردستان	نیز	
اعالم	استقالل	کرد،	اما	پس	از	یازده	ماه	و	با	سرکوب	و	انحالل	جمهوری	مهاباد،	مطالبات	
قومی	کردها	نیز	به	انزوا	رفت.	با	شروع	اعتراضات	و	شکل	گیری	انقالب	اسالمی،	حزب	
سازمان	 و	 کومله	 دیگری	همچون	 احزاب	 و	 کرد	 سازماندهی	 دوباره	 را	 دموکرات	خود	
و	 این	گروه	ها،	پس	از	چند	سال	درگیری	 اما	حرکت	های	سیاسی	 خبات	شکل	گرفتند،	
تعقیب	و	گریز،	سرکوب	شد	و	آنان	به	کردستان	عراق	رانده	شدند.	اکنون	مطالبات	قومی	
و		هویت	خواهانۀ	کردهای	ایران	شکل	جدیدی	به	خود	گرفته	است؛	هویت	خواهی	کردها	
اکنون	در	قالب	نهادها	و	سازمان	های	مدنی	و	فعالیت	های	فرهنگی	و	هنری	خود	را	بازنمایی	
		هویت	طلب	در	خارج	از	کشور	همچنان	فعالیت	

ِ
می	کند.	اگرچه	احزاِب	سیاسِی	مسلح

دارند،	اما	نفوذ	و	پایگاه	نهادهای	مدنی	به	مراتب	بیشتر	از	این	احزاب	سیاسی	است2.
از	دیگر	اقوام	ایرانی	که	همواره	مسائل	و	چالش	های		هویت	خواهانه	داشته	اند	و	دارند،	
عرب	های	ساکن	در	جنوب	ایران	اند	که	بیشتِر	آن	ها	در	استان	خوزستان	ساکن	هستند.	
پیشینۀ	مطالبات	سازمان	یافتۀ		هویت	خواهانۀ	این	قوم	به	حدود	هفتاد	سال	پیش	برمی	گردد.	
در	سال۱324	شمسی،	جنبش	ناسیونالیست	عرب،	جبهة	التحریر	خوزستان،	فدائیان	
خلق	عرب،	و	حزب	کارگران	عرب	شکل	گرفتند.	این	گروه	ها،	در	مقاطع	مختلف	تاریخی	
و	همچنین	بعداز	انقالب	اسالمی	در	سال	۱358	شمسی،	به	نشر	عقاید	و	اهداف	خود	

به	معنای	کامل	کلمه	در	 ردستان(	نخستین	حزب	سیاسی	
ُ
ک احیای	 ژیانه	وهی	کوردستان	)جمعیت	 ۱.	جمعیت	

زیادی	 مطالب	 و	 منابع	 آن	 دربارۀ	 و	 است	 گرفته	 ردی	شکل	
ُ
ک ملی	گرایی	 پایۀ	 بر	 که	 است	 ایران	 ردنشین	

ُ
ک نواحی	

ی	کرد	)ترجمۀ	ابراهیم	یونسی(،	تهران:	آگاه؛	درک	
ّ
نگاشته	شده	است،	ازجمله:	کریس	کوچرا	)۱373(،	جنبش	مل

ردستان	)ترجمۀ	ابراهیم	یونسی(،	تهران:	نگاه
ُ
رد	و	ک

ُ
کینان	)۱372(،	ک

William Jr. Eagleton (1963), The Kurdish Republic of 1946, London: Oxford University 
Press; 
Hassan, Arfa (1966), The Kurds: An Historical and Political Study, London, Oxford 
University Press 

2.	برای	مطالعۀ	بیشتر،	رک:
Hassan Arfa (1966), The Kurds: An Historical and Political Study, London, Oxford University 
Press; Mahir Aziz (2011), The Kurds of Iraq: Ethnonationalism and National identity n iragi 
Kurdistan, New York: I. B. Tauris; Cecil J. Edmonds (1971), Kurdish nationalism, Journal 
of Contemporary History, 6 (1), pp. 87-106; Amir Hassanpour (1992), Nationalism and 
Language in Kurdistan 1918-1985, San Francisco: Mellon Research University Press
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می	پرداختند	و	اقدامات	نظامی	هم	انجام	می	دادند.	اما	با	شروع	جنگ	ایران	و	عراق	در	
سال	۱359	شمسی،	مسائل	قومی	خوزستان	تحت	الشعاع	وضعیت	جنگی	منطقه	قرار	

گرفت	و	میزان	فعالیت	آن	ها	کاهش	یافت	و	به	صورت	پنهانی	و	مخفی	درآمد.
احزاب	و	جریان	های		هویت	خواه	عرب	در	خوزستان	در	دو	سطح	متفاوت	مطالبه	گری	
می	کنند.	در	سطح	اول،	خواهان	استقالل	کامل	خوزستان	از	ایران	و	تشکیل	دولت	مستقل	
فدرال	 نظام	 یک	 تشکیل	 احزاب	خواهان	 و	 تشکل	ها	 از	 بعضی	 اما	 هستند.	 عرب	زبان	
آنان	است.	عالوه	بر	این	 ایالت	های	پیشنهادی	 از	 ایالت	خوزستان	یکی	 ایران	اند	که	 در	
جریان	های	سیاسی	که	احزاب	آن	ها	در	ایران	فعالیت	قانونی	ندارند،	چند	حزب	دیگر	به	
نام	های	الجنة	الوفاق	و	آفاق	وجود	دارند	که	در	جریان	های	سیاسی،	ازقبیل	انتخابات،	
موجب	جذب	مشارکت	می	شوند	و	این	گونه	وجه	اساسی	از	هویت	خواهی	اعراب	در	ایران	
حول	پدیدۀ	خلق	عرب	شکل	گرفته	است	)نبوی،	۱386،	به	نقل	از	احمدی،	۱383(	که	
با	بهره	از	احساس	تعلق	اعراب	ایران	به	هویت		جمعی،	به	صبغۀ	ناسیونالیسم	عربی	خارج	

از	مرزهای	ایران	گرایش	دارد۱.
بلوچ	ها	همانند	بخشی	از	کردها	از	دو	جهت	با	قومیت	غالب	ایران	دارای	تمایز	هویتی	
هستند،	هم	از	لحاظ	زبانی	و	هم	از	جهت	مذهبی.	همان	طورکه	پیشتر	گفته	شد،	بلوچ	ها	
دارای	زبان	بلوچی	و	سّنی	حنفی	هستند.	تقسیم	شدِن	بلوچستان	در	سال	۱879	میالدی	
قوم	 این	 بین	 سیاسی	 مرزهای	 ایجاد	 موجب	 کنونی(	 )پاکستان	 هندوستان	 و	 ایران	 بین	
یکپارچه	شد.	وجود	تبعیض	قومی	از	دو	طرف	ایران	و	پاکستان	موجب	برانگیخته	شدِن	
بلوچ	ها	شود.	شکاف	مذهبی،	 ازجانب	 قومی	 و	طرح	مطالبات	 قوم	گرایانه	 احساساِت	
تبعیض	اقتصادی،	و	وجود	روابط	مرکز	ـ	پیرامون	موجب	تشدید	مطالبات	شده	است،	
به	نحوی	که	در	دهه	های	اخیر،	احزاب	و	تشکل	های	مختلفی	سازماندهی	شده	اند	که	در	
برخی	موارد،	به	اقدامات	و	فعالیت	های	نظامی	و	مخرب	منجر	شده	است.	وجود	طالبان	
و	القاعده	در	افغانستان	و	پاکستان	تحریکات		هویت	خواهانۀ	بلوچ	ها	را	در	هردو	وجه	
مذهبی	و	قومی	تشدید	کرده	است.	در	این	میان،	در	چند	دهۀ	گذشته،	تشکل	هایی	در	
بلوچستان	ایران	شکل	گرفت.	رادیکال	ترین	این	گروه	ها	»جندالله«	بود	که	با	دستگیری	
	منحل	شد.	اما	اکنون	مطالبات	قومی	بیشتر	

ً
عبدالمالک	ریگی،	سرکردۀ	این	گروه،	تقریبا

در	قالب	فعالیت	های	مدنی،	فرهنگی،	و	اجتماعی	صورت	می	گیرد.	همچنین	به	سبب	

۱.	برای	مطالعۀ	بیشتر،	رک:	محسن	میالنی	)۱385(،	شکل	گیری	انقالب	اسالمی	از	سلطنت	پهلوی	تا	جمهوری	
اسالمی	)ترجمۀ	مجتبی	عطارزاده(،	تهران:	گام	نو
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مطالبات	 گذشته،	 سال	های	 در	 به	ویژه	 مجازی،	 فضای	 در	 بلوچستان	 فعاالن	 حضور	
	هویت	خواهانه	و	قومی	بلوچستان	شکل	مالیم	تر	و	مدنی	تری	به		خود	گرفته	است.

هویت	خواهی	و	مطالبات		هویت	خواهانه	در	میان	اقوام	ایران	بر	پایۀ	مذهب	و	قومیت	
)با	محوریت	زبان(	استوار	است.	تفاوت	مطالبات	عرب	ها	و	آذری	ها	با	مطالبات	مشابه	
در	مناطق	کردنشین	و	بلوچ	نشین	این	است	که	خواسته	های	مذهبی	و	زبانی	در	میان	کردها	
آن	ها	جنبۀ	 آن	ها	داده	است	و	مطالبات	 به	تحرکات	 بلوچ	ها	جنبۀ	عقیدتی	و	سیاسی	 و	
ساختارشکنی	و	تحول	در	اصول	قانون	اساسی	دارد،	اما	در	میان	آذری	ها،	مطالبات	در	
ظاهر	و	باطن	تنها	یک	خواستۀ	مدنی	در	چارچوب	قانون	اساسی	است.	اگرچه	عرب	ها	
از	لحاظ	مذهبی	با	مذهب	اکثریت	مردمان	ایران	مشترک	اند،	اما	مطالبات	آن	ها	به	نسبت	

مطالبات	قومی	آذری	ها	کمی		شدیدتر	و	رادیکال	تر	است.

۱۰-۱.	اقتصاد	محلی	اقوام

مناطق	مرکزی	ایران،	که	با	نام	فالت	ایران	نیز	شناخته	می	شود،	دارای	اقلیم	خشک	و	کم	آب	
است،	اما	مناطق	مرزی	و	حاشیۀ	ایران	آب	وهوا	و	اقلیمی	متفاوت	از	مرکز	دارند.	در	ناحیۀ	
غربی،	ازطریِق	رشته	کوه	های	زاگرس	و	در	ناحیۀ	شمالی	کشور	نیز	ازطریِق	رشته	کوه	های	
البرز،	اقلیمی	متفاوت	از	مرکز	ایران	ایجاد	شده	است.	درطوِل	تاریخ،	معیشت	مردمان	
ایران	به	اقلیم	و	آب	وهوا	و	وضعیت	توپوگرافیک	منطقه	وابسته	بوده	است.	معیشت	غالب	
ایران	 از	 ابریشم	 عبور	جادۀ	 است.	 تأمین	می	شده	 و	کشاورزی	 دامداری	 ازطریِق	 مردم	
مشاغل	تجاری	و	بازرگانی	را	نیز	در	شهرهای	ایران	رونق	بخشیده	بود.	اکنون	و	با	تغییرات	
	مشاغل	خدماتی	و	

ً
شیوۀ	معیشت	و	سبک	زندگی،	مردم	در	مناطق	شهری	ایران	عموما

دارد.	بخش	 بیشتری	 رونق	 دامداری	 و	 روستایی	کشاورزی	 مناطق	 در	 و	 دارند	 صنعتی	
بزرگی	از	درآمد	دولت	نیز	ازطریِق	فروش	نفت	خام	تأمین	می	شود.

	با	ازدیاد	
ً
بعداز	ورود	مدرنیته	و	دگرگونی	های	بنیادی	در	ساختار	اقتصادی	و	خصوصا

جمعیت،	منابع	اشتغال	زایی	سنتی	تکافوی	نیروی	انسانی	موجود	را	نمی	کرد.	به	همین	
سبب،	در	بیشتر	مناطق	ایران	شاهد	مهاجرت	های	کثیری	به	مناطق	شهری	بوده	ایم،	ولی	
شهرها	نیز	فاقد	زیرساخت	های	الزم	اشتغال	برای	جمعیت	جدید	بوده	اند	و	امروزه	شاهد	
مشاغل	کاذب	و	حتی	قاچاق	مرزی	هستیم	و	این	خود	به	معضلی	در	اقتصاد	اقوام	بدل	
شده	است	و	از	مشاغل	نوپدید	می	توان	از	بازارچۀ	کاالهای	وارداتی	نام	برد.	به	عالوه،	

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


        167         فصل اول: هویت و قومیت

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

نیز	 پدیده	هایی	چون	کولبری	 ردها،	
ُ
ک زندگی	 	

ّ
و	محل مناطقی	چون	مرزهای	غربی	 در	

شکل	گرفته	است.	به	هرحال،	دولت	نتوانسته	است	چاره	اندیشی	متناسبی	برای	اشتغال	و	
حتی	حداقل	امکان	امرار	معاش	ایجاد	کند	و	این	موضوع	مسبب	شکل	گیری	بیشتر	مسائل	
اجتماعی	حوزۀ	اقتصاد	اقوام	ایران	است.	باید	گفت	که	با	توجه		به	درهم	تنیدگی	قومی	در	
استان	های	کشور،	به	طور	دقیق	نمی	توان	تفکیکی	قومی	برای	معیشت	و	اقتصاد	اقوام	قائل	

شد.	بنابراین		به	صورت	کلی،	به	ساختار	اقتصادی	مناطق	پرداخته	می	شود.
	مردمان	فارس	زبان	ایران	سکونت	دارند.	

ً
مناطق	مرکزی	ایران:	در	این	منطقه،	عموما

بخش	عمدۀ	صنایع	سنگین	ازقبیل	شرکت	های	فوالد،	خودروسازی،	و	پتروشیمی	در	این	
استان	ها	قرار	دارند.	باالترین	سهم	بخش	صنعت	در	استان	های	مرکزی	است	که	باالترین	
سهم	به	استان	های	اصفهان	)4۱٫4	درصد(،	البرز	)44	درصد(،	تهران	)37٫3	درصد(،	
چهارمحال	و	بختیاری	)39٫6	درصد(،	قم	)43٫4	درصد(،	مرکزی	)40٫3	درصد(،	
و	یزد	)47٫8	درصد(	اختصاص	دارد.	عالوه	بر	بخش	صنعت،	در	مناطق	مرکزی	ایران،	
کشاورزی	محصوالت	پردرآمدی	ازقبیل	پسته	و	زعفران	رونق	دارد	و	همین	موضوع	باعث	

شده	است	مناطق	مرکزی	ایران	سهم	باالیی	در	تولید	ناخالص	داخلی	داشته	باشند.	
	کردها	سکونت	دارند.	بیشتر	اقتصاد	این	منطقه	

ً
مناطق	کردنشین:	در	این	منطقه،	عموما

مبتنی	بر	کشاورزی	و	دامداری	است.	در	بخش	های	شمالی	مناطق	کردنشین،	باغات	
سیب	و	انگور	و	سایر	میوه	ها	وجود	دارد،	اما	در	مناطق	جنوبی،		به	سبب	برخورداری	از	
مراتع	و	نبود	زمین	های	حاصل	خیز،	بیشتر	کشاورزی	دیم	و	دامداری	رواج	دارد.	مناطق	
کردنشین	ایران		به	سبب	مرزی	بودن	و	وقوع	جنگ	ایران	و	عراق	و	جنگ	با	احزاب	مخالف	
کرد	و	تبعیض	های	سیاسی	و	دور	بودن	از	مرکز	ایران	از	لحاظ	صنایع	پیشرفته	پیشرفت	
چندانی	نداشته	است،	اما	درطِی	سال	های	اخیر،	تعدادی	کارخانۀ	بزرگ	و	کوچک	در	این	
منطقه	ساخته	شده	است.	عالوه	بر	کشاورزی	و	دامداری،	معادن	سنگ	و	فلزات	زیادی	
در	این	مناطق	وجود	دارد	که	محصوالت	آن	ها	پس	از	استخراج،	برای	فراوری	به	شهرهای	
دیگر	منتقل	می	شوند،	درحالی	که	بهره	برداری	از	این	معادن	در	محل	از	لحاظ	اقتصادی	
بخش	های	 در	 بود.	 منطقه	خواهد	 اقتصادی	 رشد	 و	 توسعه	 موجب	 و	 است	 به	صرفه	تر	
بزرگی	از	مناطق	مرزی،	مشاغل	دیگری	تحت	عنوان	تجارت	مرزی)در	شکل	قانونی	آن(	
با	خطرات	جانی	و	 و	کولبری	)در	شکل	غیرقانونی	آن(	وجود	دارد	که	همواره	مردم	را	
مالی	مواجه	می	کند.	باوجوِد	این	که	در	چند	نقطه	از	نوار	مرزی	غربی	بازارچه	های	مرزی	
وجود	دارد،	اما	این	بازارچه	ها	محدود	به	کاالهای	خاص	و	افراد	خاصی	اند	و	نتوانسته	اند	
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به	طورکلی	موجب	بهبود	وضعیت	معیشتی	مردم	شوند.
مناطق	ترک	نشین:	آذربایجان	ایران	سرزمین	سرسبز	و	پرآبی	است	که	موجب	رونق	
کشاورزی	و	دامداری	شده	است.	این	منطقه	از	لحاظ	تولید	محصوالت	لبنی	و	پروتئینی	
سهم	قابل	توجهی	را	به		خود	اختصاص	داده	است.	اما	نمی	توان	اقتصاد	غالب	مردمان	
این	منطقه	را	در	این	موارد	خالصه	کرد،	بلکه	وجود	کارخانه	ها	و	صنایع	بزرگی	ازقبیل	
ایجاد	 موجب	 صنایع	 دیگر	 و	 فوالد،	 صنایع	 ماشین	سازی،	 پتروشیمی،	 تراکتورسازی،	
مانند	 همچنین	صنایع	دستی،	 است.	 شده	 مناطق	 این	 در	 فراوانی	 اشتغال	 ظرفیت	های	
از	 برندی	ملی	شناخته	می	شود،	بخش	دیگری	 به	عنوان	 صنعت	چاقوسازی	زنجان	که	

اقتصاد	مناطق	آذری	زبان	ایران	را	به	خود	اختصاص	داده	است.	
مناطق	عرب	نشین:	موقعیت	ارتباطی	و	مرزی	دریایی	شهرهای	عرب	نشین	استان	های	
خوزستان	و	هرمزگان	موجب	رونق	بازرگانی	و	تجارت	بین	المللی	شده	است.	بنادر	مهم	
این	مناطق	بندر	عباس	و	بندر	امام	اند	که	سهم	عمده	ای	در	ترانزیت	دریایی	کشور	دارند.	
همچنین	نفت	خیز	بودِن	مناطِق	عرب	نشین	و	وجود	صنایع	بزرگ	موجب	جذب	نیروی	کار	
از	سراسر	کشور	در	این	مناطق	شده	است.	این	وضعیت	تا	حدودی	باعِث	به	هم	خوردِن	
برای	کسب	فرصت	های	 ایرانی	 اقوام	مختلف	 و	 نیز	شده	است	 دموگرافِی	قومِی	منطقه	

شغلی	در	این	مناطق	ساکن	شده	اند.	
منطقۀ	بلوچستان:	استان	سیستان	و	بلوچستان	دارای	اقلیم	مناسب	کشت	محصوالت	
سودآور	صادراتی	به	ویژه	میوه	های	استوایی	و	گرمسیری	مانند	خرما،	موز،	مرکبات،	انبه،	
پاپایا،	چیکو،	پسته،	و	انگور	یاقوتی	است	که	ازجمله	میوه	های	گرمسیری	و	نیمه	گرمسیری	
سیستان	و	بلوچستان	اند.	مهم	ترین	محصول	کشاورزی	منطقۀ	سیستان	و	بلوچستان	گندم	

است.
از	لحاظ	دامداری،	استان	دارای	000‚400‚3	رأس	واحد	دامی	است.	در	بلوچستان،	
آن	 به	مانند	دیگر	عشایر	کشور	و	حالت	های	قشالق	و	ییالق	در	 دامداری	های	گسترده	
به	ندرت	دیده	می	شود.	درعوض،	شترداری	در	بین	عشایر	این	منطقه	از	رونق	بیشتری	
برخوردار	است	و	بیشتر	از	آن	که	برای	استفاده	از	گوشت	و	شیر	آن	نگهداری	شود،	برای	

	قاچاق	استفاده	می	شود.
ً
بارکشی	و	احیانا

وجود	امکانات	توسعه	و	ایجاد	صنایع	تبدیلی	وابسته	به	محصوالت	کشاورزی	در	
استان	ازجمله	بسته	بندی	خرما،	تولید	قند	مایع	از	شیرۀ	خرما،	و	تولید	خوراک	دام	از	
ضایعات	و	هستۀ	خرما	امکان	پذیر	است.	همچنین	وجود	منابع	غنی	دریایی	و	آبزیان	و	
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اراضی	و	اقلیم	مناسب	در	سواحل	جنوبی	برای	توسعۀ	فعالیت	های	شیالتی	و	صیادی	و	
صنایع	مرتبط	باشیالت	به	جهِت	واقع	شدِن	استان	در	مجاورت	آب	های	گرم	دریای	عمان	
و	اقیانوس	هند	را	مناسب	است.	از	لحاظ	معادن،	استان	سیستان	و	بلوچستان	دارای	معادن	
	غنی	و	متنوع	است.	برای	رفع	محرومیت	استان	سیستان	و	بلوچستان	و	ایجاد	اشتغال	

ً
نسبتا

	بازرگانی	و	تجاری	استان	در	مصوبۀ	توسعۀ	
ِ
برای	مرزنشینان	با	محوریت	قراردادِن	منابع

بازارچه	های	 با	ایجاد	 بازرگانی	و	تجاری	اهمیت	داده	شده	و	 محور	شرق	به	جنبه	های	
مرزی	و	تأسیس	منطقۀ	ویژۀ	تجاری	ـ	صنعتی	چابهار،	گام	های	اساسی	برای	توسعۀ	پایدار	
استان	برداشته	شده	است	)ابراهیم	زاده،	۱380،	ص	۱7۱(.	بر	همین	اساس،	بازارچه	های	

مرزی	پیشین	و	میرجاوه	و	کوهک	در	سال	۱37۱	شمسی	تأسیس	شدند.
بخش	های	جنوبی	استان	سیستان	و	بلوچستان	با	یکی	از	بزرگ	ترین	منابع	آبی	کشور،	
دریای	عمان،	هم	جوار	است.	این	هم	جواری	موقعیت	ویژه	ای	را	برای	بهره	برداری	های	
به	ویژه	 عمان،	 دریای	 سواحل	 از	 آبی	 ورزش	های	 انواع	 و	 تفرجگاهی	 و	 جهانگردی	
بلوچستان،	 و	 سیستان	 استان	 جاذبه	های	 دیگر	 از	 است.	 آورده	 فراهم	 زمستان،	 ایام	 در	
پدیدۀ	گل	فشان،	آتشفشان	تفتان	و	بزمان،	تمساح	پوزه	کوتاه،	کوه	خواجه،	و	غیره	است	

)نگارش،	۱385،	ص	628۱؛	بیک	محمدی،	۱375،	ص	۱۱۱3(.
اقتصاد	معیشتی	مردم	ایران	همواره	دستخوش	تحول	است.	هرگونه	تحول	سیاسی	به	
تغییر	در	شاخص	های	اقتصادی	مردم	منجر	می	شود.	عالوه	بر	تغییرات	معیشتی	مردم،	
چالش	دیگر	اقتصادی	ایران	پراکنش	و	بازتوزیع	سرمایه	بین	مناطق	مختلف	کشور	است.	
بخش	عمدۀ	مطالبات	سیاسی	اقوام	ایرانی	که	گاه	به	خشونت	هم	کشیده	می	شود	ریشه	
در	همین	موضوع	دارد.	سیاست	های	متمرکز	اقتصادی	به	شکل	گیری	پیرامون	منجر	شده	
است	و	هرچه	مناطق	از	مرکز	به	سمت	مرز	فاصله	می	گیرند	شکاف	اقتصادی	و	معیشتی	
به	 اقتصادی	ریشه	در	نگاه	مرکز	 از	سیاست	های	 نمایان	می	شود.	هرچند	برخی	 بیشتر	
ساکنان	حاشیۀ	ایران	)اقوام	ایرانی(	دارد،	به	طور	دقیق	نمی	توان	مرز	معیشتی	و	درآمدی	را	

برحسب	قومیت	مشخص	کرد.
آغاز	 از	برجام	و	 آمریکا	 در	یک	سال	اخیر	)سال	۱398	شمسی(،	موضوع	خروج	
مجدد	تحریم	ها	نیز	بر	زندگی	مردمان	کشور	تأثیرگذار	بوده	است،	به	طوری	که	براساس	
آمارهای	بانک	مرکزی	و	مرکز	آمار	ایران،	نرخ	تورم	افزایش	یافته	است	و	ارزش	پول	ملی	
کشور	کاهش	پیدا	کرده	است.	این	موضوع	بر	معیشت	مردم	تأثیر	مستقیم	گذاشته	است،	
و	 اساسی	 اقالم	 از	 یکی	 قیمت	 آور	 سرسام	 افزایش	 شاهد	 هرازچندگاهی	 به	گونه	ای	که	
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مصرفی	در	کشور	هستیم.	تأثیرگذاری	این	امر	بر	اقتصاد	مردمان	مناطق	مرزی	و	اقوام	که	
فاصلۀ	اقتصادی	بیشتری	نسبت	به	مرکزنشینان،	که	صنایع	عمدۀ	تولیدی	کشور	در	آن	جا	
متمرکز	است،	دارد.	این	امر	درحالی	است	که	اگر	در	سالیان	نه	چندان	دور،	یکی	از	منابع	
درآمدی	مردمان	مناطق	مرزی	به	مبادالت	مرزی	وابسته	بود،	در	دورۀ	زمانی	اخیر	و	با	
ایجاد	محدودیت	شدید	در	انجام	مبادالت	مرزی،	یکی	از	منابع	مهم	درآمدی	مردمان	این	
	
ً
	همان	طورکه	در	سطور	باال	اشاره	شد	ـ	عمدتا مناطق	به	بهانۀ	حمایت	از	تولید	داخلی	کهـ	

در	استان	های	مرکزنشین	قرار	دارد	حذف	شده	است.

۱۱-۱.	اهداف	و	اهمیت	پژوهش	

جوامع	ایران	از	دیرباز	با	زیست	چندقومی	و	چندهویتی	قوام	یافته	است.		ازاین	رو،	برخی	
از		صاحب	نظران	بر	این	باورند	که	هر	تبیین	تعمیمی	درباِب	جوامع	چندقومی	بدون	عنایت	
و	بررسی	عامل	قومیت	از	کفایت	و	بسندگی	برخوردار	نخواهد	بود.	با	توجه		به	اهمیت	
فزاینده	و	پایدار	اجتماعات	قومی	در	تکوین	و	تحکیم	انسجام	اجتماعی،	بررسی	علمی	
اقوام	بیش	ازپیش	مورد	توجه	قرار	گرفته	است.	در	همین	زمینه،	بسیاری	از		صاحب	نظران	
بر	این	عقیده	اند	که	همبستگی	و	هویت	ملی	ریشه	در	اجتماعات	قومی	و	احساسات	
بسیار	قدیمی	قومیت	به	عنوان	ملی	گرایی	بدوی	دارد.	همبستگی	قومی	و	انسجام	هویت	ها	
در	جوامع	چند	قومی	و	فرهنگی	می	تواند	صلح	ایجاد	کند	و	شکاف	های	قومی	را	ترمیم	
کند.	اهمیت	موضوع	و	مسئلۀ	اصلی	در	این	جا	چگونگی	و	چرایی	هویت	جمعی	اقوام	
در	کشور	ایران	است.	هویت	جمعی	یا	اجتماعی	شناسۀ	آن	حوزه	و	قلمرویی	از	حیات	
اجتماعی	است	که	فرد	با	ضمیر	»ما«	خود	را	متعلق	و	منتسب	و	مدیون	بدان	می	داند	و	

دربرابِر	آن	احساس	تعهد	و	تکلیف	می	کند.	
براساس	تعریف	ماکس	وبر،	دولت	چهار	رکن	اساسی	دارد:	سرزمین	یا	مرز	که	قلمرو	
جغرافیایی	یک	دولت	را	تعریف	می	کند؛	جمعیت	یا	مردم	که	به	معنای	افراد	دارای	تابعیت	
یک	دولت	است؛	حاکمیت	به	این	معنا	که	از	لحاظ	داخلی	نباید	اقتداری	رقیب	یا	هم	تراز	
دولت	وجود	داشته	باشد	و	از	لحاظ	خارجی،	کشور	باید	از	سلطه	و	آمریت	هردولت	
دیگری	آزاد	باشد؛	و	حکومت	که	به	تشکیالت	سیاسی	و	اداری	کشور	و	چگونگی	و	روش	
ادارۀ	یک	کشور	یا	واحد	سیاسی	اشاره	می	کند.	براساس	این	تعریف،	غیبت	هریک	از	این	
چهار	مؤلفه	کارآمدی	دولت	را	ازبین	خواهد	برد.	چنان	که	پیداست،	از	میان	این	مؤلفه	ها،	
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دو	مؤلفۀ	نخست،	یعنی	سرزمین	و	جمعیت،	بیش	از	همه	تحت	تأثیر	موضوع	قومیت	و	
هویت	قومی	قرار	دارند.	دولت	ها	برای	رسیدن	به	ثبات	و	به	منظور	حفظ	صلح	و	امنیت،	
که	مهم	ترین	وظیفۀ	آن	هاست،	بیش	از	همه	به	فهمی	جامع	از	هویت	ملی	و	هویت	های	
قومی،	شبکۀ	ارتباطی	میان	اعضای	یک	قومیت	با	یکدیگر	و	با	سایر	قومیت	ها	با	فرهنگ	
رسمی	و	مسلط	و	با	جامعۀ	جهانی	نیاز	دارند.	ضرورِت	داشتِن	درکی	همه	جانبه	دربارۀ	
دیدگاه	قومیت	ها	و	هویت	هایی	که	با	آن	ها	غیریت		سازی	می	کنند،	برای	جامعۀ	مدنی،	
روشنفکران،	فعاالن	حوزۀ	هویت	و	فرهنگ،	و	همۀ	کسانی	که	دل	در	گرو	صلح	و	آشتی	

میان	مردم	این	سرزمین	دارند	روشن	است.
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یاتی	درباِب	هویت	و	قومیت فصل	دوم:	نظر
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مقدمه	

علوم	 در	عرصه	های	مختلف	 که	 کنونی	 تمایزیافتگی	جوامع	مدرن	 از	مهم	ترین	وجوه	
انسانی	ازجمله	علوم	سیاسی،	جامعه	شناسی،	و		روان	شناسی	اجتماعی	مورد	مطالعه	قرار	
گرفته	است،	تفاوت	های	قومی	و	شکل	گیری	گروه	های	قومی	و	هویت	قومی۱	و	ارتباط	
آن	با	وفاق	اجتماعی2	اگر	هویت	ملی3	است،		به	طوری	که	از	ابتدای	قرن	بیستم	تا	پایان	
آن	مباحث	نژادی	و	قومیتی	در	بسیاری	از	متون	نمود	بارزتری	پیدا	کرده	است	)بالمر	و	
سولوموز،	۱38۱،	ص	۱4(.	البته	روشن	است	که	از	دوران	اولیۀ	زندگی	اجتماعی	همواره	
وابستگی	های	نژادی،	زبانی،	و	...	بشر	را	احاطه	کرده	بود،	ولی	این	وابستگی	ها	عامل	
پیشامدرن،	 نبود،	زیرا	در	جوامع	سنتی	و	زندگی	 برای	وفاق	اجتماعی	 بروز	مشکالتی	
طبیعت	آدمی	به	عنوان	یک	آفریدۀ	خداوند	امری	ثابت	فرض	می	شد	و	هویت	انسان،	در	
آن	جوامع،	به	عنوان	مسئله	یا	یک	موضوع	مهم	مورد	بررسی	و	تعمق	قرار	نمی	گرفت،	اما	
در	دنیای	امروز،	هویت4	و	قومیت5	به	مثابۀ	دو	پروبلماتیک	از	بستری	سنتی	در	ساختار	
جهان	مدرن	متولد	شدند	و	در	گسترۀ	مفهوم	مدرنیته	و	ابعاد	آن،	باالخص	موضوع	جهانی		
داشت	 تالش	 هم	 ملت	ها	 توسعۀ	 و	 تجدد	 ازطرفی،	 و	 یافتند	 فزاینده	 اهمیتی	 شدن6،	

1. Ethnic identity
2. Social consensus
3. National identity
4. Identity
5. Ethnicity
6. Globalization
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انسان	ها	را	طی	فرایند	ملت	سازی	به	همسانی	عمومی	ذیل	ایدئولوژی	ناسیونالیسم	برساند	
)جنکینز،	۱38۱،	ص	283(.	مفاهیم	هویت	اجتماعی۱،	هویت	قومی،	هویت	ملی،	و	
دیگر	انواع	هویت	سابقۀ	چندان	طوالنی	ای	ندارند	و	نمی	توان	مبانی	نظری	کهن	تر	از	دو	

قرن	برای	آن	ها	در	علوم	انسانی	جست	وجو	کرد.
انجام	دادِن	پژوهش	در	علوم	انسانی	و	اجتماعی	بدون	مطالعه	و	بازخوانی	نظریه	های	
مرتبط	ممکن	نخواهد	بود.	درواقع،	نظریه	راهگشای	پژوهشگر	است	و	وی	را	از	افتادن	به	
دام	اشتباه	مصون	می	دارد.	پرداختن	به	نظریه	ازجانب	پژوهشگر	نه	تنها	موجب	می	شود	که	
خواننده	دچار	سردرگمی	نشود،	بلکه	انسجام	ساختاری	و	مفهومی	به	پژوهش	می	بخشد.	
مرور	نظام	مند	و	بازنگاری	آن	در	یک	فصل	مجزا	نشان	دهندۀ	اهمیتی	است	که	نویسنده	
برای	نظریه	و	مبانی	نظری	قائل	می	شود.	بنابراین	در	این	فصل،	مفاهیم	اساسی	تحقیق	
و	نظریه	های	مرتبط	با	آن	ها	در	ابعاد	مختلف	و	از	منظر	علوم	مختلف	انسانی	ازجمله	
	روان	شناسی،	جامعه	شناسی،		مردم	شناسی،	علوم	سیاسی،	فلسفه،	اقتصاد،	و	دیگر	علوم	
مورد	مداقه	و	مطالعه	قرار	می	گیرند.	همان	گونه	که	از	عنوان	پژوهش	پیداست،	دو	مفهوم	
هویت	و	قومیت		واژه	های	کلیدی	و	اصلی	این	جستارند.	هردوی	این	مفاهیم	از	مسائل	
و	موضوع	های	جدی	و	موردمناقشۀ	دانشمندان	مختلف	علوم	انسانی	اند.	به	همین	دلیل،	

رد	و	میانی	و	کالن	مورد	توجه	قرار	خواهند	گرفت.
ُ
نظریات	موجود	در	سطوح	خ

به	یک	اجماع	 نظریه	ها	رسیدن	 بازخوانِی	 اهداِف	دیگِر	 ازجمله	 فراموش	کرد	 نباید	
بنابراین	 دهد.	 پوشش	 را	 پژوهش	 اصلی	 مسئلۀ	 که	 است	 مفهومی	 چارچوب	 و	 نظری	
	نظریۀ	 بخشی	از	این	فصل	به	همین	موضوع	اختصاص	دارد.	مدل	یا	چارچوب	مفهومیـ	
زمینه	ای2	ـ	تحقیق	که	ماحصل	و	به	نوعی	آچار	فرانسۀ	پژوهش	است	نیز	در	این	بخش	

گنجانده	شده	است.	

۱-2.	هویت	در	علوم	انسانی

هویت3	یک	فرد	یا	گروه	به	»هویت	دیگری«	نیاز	دارد	و	درعین	حال،	متفاوت	با	آن	است.	
در	این	حالت،	هویْت	حاصِل	تفاوت	است،	اما	»تفاوت«	و	معنای	آن	نیز	مانند	خوِد	

1. Social identity

2. Grounded theory (GT)

3. Identity

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


        177         فصل دوم: نظریاتی درباِب هویت و قومیت

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

هویت	یک	برساخته	است.	پس	در	وهلۀ	اول،	این	»هویت	دیگری«	است	که	وجود	دارد	
.)Grossberg, 1996, p. 9396(	دارد	تکوینی	یا	بخش	قوام	جنبۀ	و

بر	واقعیت	 به	لحاظ	تقدم	و	تأخر	 انسانی	و	اجتماعی	 ارائه	شده	در	علوم	 نظریه	های	
اجتماعی۱	یکسان	نیستند.	برخی	از	این	نظریه	ها	بر	واقعیت	تقدم	دارند	و	به	دنبال	آن	اند	تا	
مسیر	و	جهت	واقعیات	اجتماعی	را	تعیین	کنند	یا	تغییر	دهند،	ازجملۀ	این			نظریه	ها	می	توان	
به			نظریه	هایی	که	درخصوص	مدینۀ	فاضله	ارائه	شده	است	اشاره	کرد.	این			نظریه	ها	به	دلیل	
این	که	بر	واقعیات	اجتماعی	تقدم	دارند	یکسان	نیستند.	برخی	دیگر	از			این	نظریه	ها	هم	زمان	
یا	با	تأخر	از	واقعیات	اجتماعی	شکل	گرفته	اند؛	اگر	نگوییم	همه،	دست	کم	باید	بگوییم	
بخش	کثیری	از			نظریه	های	مطرح	در	حوزۀ	علوم	اجتماعی	و	انسانی	این	چنین	نیستند.	
این			نظریه	ها	با	تأخر	از	واقعیت	اجتماعی،	به	دنبال	تبیین	و	توصیف	و	تحلیل	این	واقعیات	
اجتماعی	هستند.	برای	مثال،	از	این	گونه	نظریه	های	اجتماعی	می	توان	به	دموکراسی	اشاره	
کرد.	دموکراسی	یک	واقعیت	اجتماعی	است	که	به	عنوان	شکلی	از	حکومت		در	جوامع	
پدید	آمد	و	به	دنبال	آن	یا	هم	زمان	با	آْن،			نظریه	های	مختلف	درخصوِص	دموکراسی	در	
حوزۀ	فلسفه	و	علوم	سیاسی	و	علوم	اجتماعی	و	دیگر	علوم	انسانی	شکل	گرفت،	اما	در	
بسیاری	از	موارد	شاهدیم	که	هیچ	گونه	شباهت	و	یکسانی	وجود	ندارد.	حتی	در	بررسی	
و	تحلیل	موضوع	های	یکسان	نیز	متفکراْن	نظریه	های	یکسانی	ندارند.	به	عبارت	دیگر،	

واقعیات	اجتماعی	خارج	از	ذهن	ما	نمی	توانند	حقیقتی	چندگانه	داشته	باشند.	
	تقدم	وجودی	بر	مفاهیم	و	نظریه	هایی	دارند	که	

ً
واقعیت	هایی	ازقبیل	هویت	طبیعتا

در	رابطه	با	آن	ها	مطرح	و	نظریه	سازی	شده	اند.	به	عبارت	دیگر،	نبوِد	نظریه	یا	نپرداختِن	
اندیشمندان	به	چنین	مفاهیمی	)هرچند		به	صورت	غیرمستقیم(	دلیل	بر	فقدان	موضوع	

نیست،	زیرا	هویت	در	بدو	شکل	گیری	انسان	ناطق	موجودیت	یافته	است.	
اندیشمندان	حوزۀ	علوم	انسانی،	از	فیلسوفان	و	متألهان	تا	اقتصاددانان	و	روان	شناسان	و	
جامعه	شناسان،	تعریف	ها	و	نظریه	های	مختلفی	را	برای	این	مفهوم	ارائه	کرده	اند	و	می	کنند.	
اگرچه	معنایی	که	در	اندیشۀ	فیلسوفان	قدیمی	)اعم	از	اسالمی	و	غربی(	از	هویت	متبادر	
می	شود	با	آنچه	در	علوم	جدید	بدان	پرداخته	می	شود	متفاوت	است،	اما	می	توان	با	اندک	

تسامح	آن	را	به	عنوان	ریشه	ها	ی	فلسفی	نظریۀ	هویت	تلقی	کرد.
در	این	تحقیق،	هویت	به	معنای	آگاهی	از	کیستی	فردی	و	تعلقات	اجتماعی	اش	به	کار	

1. Social fact
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ً
رفته	است	و	این	آگاهی	گرچه	ازطریِق	فرایند	فردیت	بخشیدن	حاصل	می	شود،	صرفا
یک	احساس	درونی	و	فردی	باقی	نمی	ماند	و	ازطریِق	نشان	دادِن	تشابهات	و	تمایزات	فرد	
با	افراد	و	گروه	های	دیگر	نمود	بیرونی	و	جمعی	می	یابد	و	به	بنیادی	برای	ارتباط	و	کنش	
اجتماعی	و	سیاسی	تبدیل	می	شود	)Jenkins, 2014, p. 620(.	بدین	گونه،	مفهوم	هویْت	
وجهی	اجتماعی	می	یابد	که	در	علوم	اجتماعی	بسیار	بدان	پراخته	شده	است.	از	دیدگاه	
	ازطریِق	هم	سنجی	ها	

ً
اجتماعی،	هویت	بازشناسی	مرز	میان	خودی	و	بیگانه	است	که	عمدتا

	.)Brown, 1996, p. 9(	شود	می	ممکن	ها	گروه	برون	از	ها	گروه	درون	انفکاک	و
هویْت	یکی	از	مفاهیم	پیچیده	و	مناقشه	برانگیز	در	علوم	انسانی	و	اجتماعی	به	شمار	
می	رود.	شاید	از	این	حیث	که	نمودهای	گوناگون	گسترۀ	معنایی	آن	را	گسترده	تر	می	سازد.	
بی	شک	برای	شناخت	هویت	فرهنگی	توجه	به	رویکردهای	متنوع	در	این	حوزه	کمک	
را	 معنا	 این	 حقیقت	 از	 بخشی	 رهیافت	ها	 این	 از	 هرکدام	 این	که	 چه	 می	کند،	 شایانی	
متجلی	ساخته	اند؛		روان	شناسی،	جامعه	شناسی،	علوم	سیاسی،	تاریخ،	الهیات،	فلسفه،	
و	...	هرکدام	از	ظّن	خود	به	این	پدیده	توجه	نموده	و	تعاریف	گوناگونی	را	بر	آن	مبنا	ارائه	
از	نظریه	های	 این	اساس،	می	توان	 بر	 نموده	اند	)آشنا	و	همکاران،	۱389،	ص	۱58(	و	

مختلف	در	پارادایم	های	گوناگون	بهره	برد.		
نخستین	بار	اریکسون۱	واژۀ	هویت	فردی	را	در	سال	۱968	میالدی	به	کار	برد.	او	بر	این	
باور	بود	که	هویْت	احساسی	است	که	در	اوایل	نوجوانی،	فرد	خود	را	از	دیگران	مجزا	و	
متمایز	می	داند	و	برای	خود	ثبات	و	یکپارچگی	قائل	می	شود	و	خود	را	شبیه	تصور	دیگران	
از	خود	می	داند.	بنابراین	کارکرد	مفهوم	هویْت	و	تلقی	فردی	از	آن،	ایجاد	هماهنگی	میان	
تصور	فرد	از	خود	به	عنوان	یک	فرد	دارای	ثبات	و	تصور	دیگران	است.	درواقع،	اریکسون	

	.)Erikson, 1994(	کند	می	وجو	جست	نوجوانی	سنین	در	را	فرد	در	یابی	هویت
اما	لوکمان2	و	برگر3	از	منظر	دیگری	به	هویت	توجه	دارند.	آنان	هویت	را	دربرگیرندۀ	
همۀ	نقش	ها	و	گرایش	های	فرد	می	دانند	که	درطوِل	مدت	اجتماعی	شدن	درونی	کرده	
است.	بنابراین	هویت	در	جریان	فرایند	اجتماعی	شدن	شکل	می	گیرد،	باقی	می	ماند،	
تغییر	می	کند،	و	یا	حتی	از	نو	شکل	می	گیرد.	با	این	رویکرد	می	توان	هویت	را	حاصل	
دیالکتیک	واقعیت	ذهنی	و	واقعیت	عینی	دانست	که	دربرابِر	ساختارهای	اجتماعی	معّین	

1. Erik Erikson 
2  .Thomas Luckmann
3. Peter Berger
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واکنش	نشان	داده	و	موجب	حفظ،	تغییر،	یا	شکل	گیری	مجدد	ساختارهای	اجتماعی	
می	شود	)لوکمان	و	همکاران،	۱395(.	گیدنز۱	واقعیت	ذهنی	را	در	خودآگاهی	و	واقعیت	
عینی	را	در	کنش	اجتماعی	جست	وجو	می	کند.	بر	این	اساس،	هویت	را	آگاهی	شخص،	
تدریجی	شکل	 اجتماعی		به	صورت	 در	کنش	های	 که	 به	خود	می	داند	 و	جامعه	 گروه،	

می	گیرد	)گیدنز،	۱398،	8۱(.
هویت	از	خصوصی	ترین	جلوۀ	فردی	تا	عمومی	ترین	نمود	جمعی	را	دربر	می	گیرد.	از	
 )Olson, 2002(	گرفته	دیگران	از	او	کنندۀ	متمایز	و	فرد	ویژۀ	مختصات	معنای	به	هویت
نگردد	 اجرا	 جمعی	 رفتار		به	صورت	 و	 تفکر	 تا	 که	 جمعی	 پدیدۀ	 به	عنوان	 هویت	 تا	
از	 همچنین	 )خانیکی،	۱387،	ص	۱0(.	 می	شود	 یاد	 شد	 نخواهد	 حاصل	 نیز	 آن	
استقالل	 احساس	 شخصی،	 تداوم	 احساس	 شخصی،	 تمایز	 احساس	 به	مثابۀ	 هویت	
ارتباط	 در	 شخصی	 فردی	 تفاوت	 تا	 گرفته	 )گل	محمدی،	۱380،	ص	۱4(	 شخصی	
زندگی	 از	 جامعه	 یک	 تلقیات	 و	 افکار	 ماهیت	 و	 	)Brown, 1996, p. 78( دیگران	 با	
)سریع	القلم،	۱383،	ص	42(	یاد	می	شود	که	تمامی	آن	ها	ابعاد	مختلفی	از	این	پدیدۀ	

پیچیدۀ	چندوجهی	اند.

2-2.	هویت	در	مطالعات	اجتماعی	ـ	فرهنگی

هویت	های	 که	 دارند	 اذعان	 بدین	 اندیشمندان	 اغلب	 هویت،	 فرهنگی	 مطالعات	 در	
فرهنگی	جوامع	مختلف	نمی	تواند	در	هم	متداخل	شوند،	بلکه	جوامع	مختلف	اشتراکات	
فرهنگی	دارند،	ولی	هر	جامعه	ای	هویت	فرهنگی	خاص	خود	را	دارد	)روح	االمینی،	۱
379،	ص	۱۱0	و	۱۱۱(.	در	مبانی	نظری	هویت	فرهنگی	ـ	اجتماعی	می	توان	مروری	بر	
آرای	برخی	جامعه	شناسان	مکتب	های	ساختی	ـ	کارکردی،	تضاد	و	کنش	متقابل	داشت.	
در	سطح	کالن،	نظریۀ	ساختارگرایی	یا	واقعیت	اجتماعی	مطرح	بوده	است	که	براساس	
به	عنوان	 نیز	 اساس،	هویت	 براین	 است.	 اجتماعی	 نظام	 و	مخلوق	 آفریده	 آن،	کنشگر	
واقعیتی	اجتماعی	متأثر	از	ساختار	و	شرایط	اجتماعی	بوده	است	و	فرد	در	شکل	گیری	
تا	 و	 است	 محیطی	 تغییرات	 تابع	 نیز	 هویت	 تغییرات	 ندارد.	 مؤثر	 نقشی	 خود	 هویت	
زمانی	که	تغییری	در	محیط	صورت	نگیرد،	هویت	هم	تغییر	پیدا	نمی	کند.	دورکیم2،	از	

1. Anthony Giddens 
2. Émile Durkheim
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بنیان	گذاران	جامعه	شناسی	بر	این	مطلب	صحه	می	گذارد	و	بیان	می	دارد	که	جوامع	مبتنی	
بر	همبستگی	مکانیکی	بیشتر	دارای	هویت	خاصی	بوده	و	هریک	از	افراد	یک	قطاع،	چون	
	در	آن	تحلیل	رفته	است،	هویتی	مشابه	با	هویت	دیگر	اعضای	قطاع	پیدا	می	کند.	

ً
کامال

ولی	در	جوامع	مبتنی	بر	همبستگی	ارگانیکی،	ما	شاهد	نوعی	هویت	جمعی	عام	تری	
هستیم	که	هویت	های	خاص	و	کوچک	را	دربر	می	گیرد.	بدین	معنا	که	هرقدر	بر	حجم	
جوامع	افزوده	شود،	ماهیت	وجدان	عمومی	بیشتر	تغییر	می	کند،	چون	جوامع	در	سطح	
وسیع	تری	گسترده	اند،	وجدان	جمعی	ناگزیر	فراتر	می	رود	و	ماورای	گوناگونی	های	محلی	
و	منطقه	ای	قرار	می	گیرد	)دورکیم،	۱378،	ص	78(.	پارسونز۱،	اندیشمند	ساختارگرای	
متعلق	به	جامعه	شناسی	امریکایی	نیز	با	تأسی	از	دورکیم	معتقد	است	که	هویت	انسان	
از	همان	آغاز	زندگی	و	در	تمامی	طول	هستی	اش	به	طور	مداوم	در	مناسباتی	با	ارگانیسم،	
فرهنگ،	و	اجتماع	ساخته	و	پذیرفته	می	شود	و	تغییر	می	کند.	البته	این	نظام	ها	با	توجه		به	
	در	نظام	خانواده،	براساس	تعلق	

ً
ماهیتشان	هویت	های	مختلفی	را	به	فرد	القا	می	کنند.	مثال

با	 اما	 و	وابستگی	نقش	ها	به	یکدیگر،	نوعی	هویت	خاص	گرا	در	فرد	درونی	می	شود،	
ورود	به	دوران	جوانی	و	تحصیل	در	مراکز	آموزش	عالی	و	به	تبع	آن،	گسترش	شبکۀ	روابط	
اجتماعی،	نوعی	جهش	در	وابستگی	عاطفی	شخص	صورت	می	گیرد	و	احساسات	و	
عواطف	تعمیم	یافته	به	صورت	نوعی	عام	گرایی	در	وی	تقویت	می	شود	)روشه،	۱376(.	
با	هویت،	پژوهِش	عبداللهی	است	که	به	همین	موضوع	 ازجمله	منابع	تجربی	مرتبط	
اشاره	دارد.	بر	اساس	این	پژوهش،	افراْد	متناسب	با	ویژگی	های	فردی	و	موقعیت	و	شرایط	
اجتماعی	هویت	های	متنوعی	را	کسب	می	نمایند	که	از	سطح	خاص	تا	عام	به	اشکال	
هویت	های	کوچک	و	محلی	چون	خانوادگی،	قبیله	ای،	قومی،	و	یا	هویت	های	بزرگ	تر	و	
عام	تری	چون	ملی	و	جهانی	در	بین	افراد	تجلی	می	یابند	)عبداللهی،	۱38۱،	ص	۱08(.	
حمید	احمدی	نیز	به	نقش	دولت	در	سطح	کالن	اشاره	دارد.	وی	استدالل	می	کند	که	
شرایط	و	سیاست	های	بین	المللی،	رقابت	نخبگان	سیاسی	با	دولت،	و	نقش	و	ماهیت	
دولت	مدرن	به	عنوان	عوامل	ساختاری	عمده	در	شکل	گیری	هویت	های	قومی	نقش	دارند	

)احمدی،	۱397(.
در	دیدگاه	مکتب	تضاد2،	می	توان	گفت	که	برای	مارکس3،	طبقه4	تعیین	کنندۀ	رفتارها،	

1. Talcott Parsons
2. Conflict school
3. Karl Marx
4. Class
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	افراد	را	
ْ
احساسات،	اندیشه	ها،	و	نگرش	های	افراد	و	روابط	اجتماعی	آنان	است.	طبقات

به	مقوله	های	اجتماعی	تقسیم	می	کنند	و	این	تقسیم	چنان	اساسی	است	که	روابط	افراد،	
نوع	زندگی،	و	سرنوشت	آن	ها	نیز	تابع	آن	است.	مارکس	عامل	تفکیک	طبقات	اجتماعی	
را	مبتنی	بر	رابطۀ	انسان	ها	با	وسایل	تولید	می	داند.	ممکن	است	در	یک	جامعه،	کشاورزی	
گروه	 اولین	 ابزارآالت	کشاورزی	 و	 زمین	 این	جامعه،	صاحبان	 در	 باشد؛	 داشته	 رونق	
اجتماعی	را	تشکیل	می	دهند.	اگر	جامعه	صنعتی	باشد،	مالکان	کارخانه	های	صنعتی	طبقۀ	
اول	را	تشکیل	می	دهند.	به	نظر	مارکس،	رابطۀ	بین	طبقات	نوعی	رابطۀ	بهره	کشی	است	
)گیدنز،	۱398،	ص	۱25(.	با	توجه		به	مبحث	آگاهی	طبقاتی،	می	توان	نتیجه	گرفت	که	
از	نظر	مارکس،	»طبقۀ	اجتماعی«	قاطع	ترین	مبنای	شکل	گیری	هویت	اجتماعی	افراد	در	
جامعۀ	سرمایه	داری	است	)اباذری	و	چاوشیان،	۱38۱،	ص	6(.	ساختار	طبقاتْی	زندگی	
اجتماعی	را		به	صورت	منظومه	ای	سامان	می	بخشد	که	از	نظام	تولیدی	نشئت	گرفته		است.
مارکس	هویت	جمعی	را	از	ُبعد	طبقاتی	و	آگاهی	طبقاتی	مورد	بررسی	قرار	می	دهد.	
او	بر	این	نظر	است	که	هویت	جمعی	در	هر	عصر	و	دوره	ای	ناشی	از	افکار	طبقۀ	حاکم	
	جامعه	اند؛	یعنی	

ّ
در	آن	عصر	است.	افکار	طبقۀ	حاکم	در	هر	عصری	افکار	حاکم	بر	کل

طبقه	ای	که	از	نظر	نیروی	مادی	مسلط	بر	جامعه	است.	درضمن،	نیروی	فکری	مسلط	آن	
نیز	به	شمار	می	آید.	طبقه	ای	که	ابزار	تولید	مادی	را	به	دست	دارد،	بر	ابزارهای	تولید	ذهنی	
نیز	تسلط	دارد	)کوزر،	۱394،	ص	۱80(.	از	نظر	مارکس،	این	تفاوت	طبقاتی	بر	بنیان	

یار	از	شاعران	ترک تصویر	شمارۀ	۱-2:	استاد	شهر
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تفاوت	اقتصادی	آْن	جامعه	را	واجد	هویت	های	جمعی	متمایزی	می	کند	و	این	هویت	
جامعه		که	هویت	جمعی	طبقۀ	حاکم	است	موجب	بی	هویتی	یا	ازخودبیگانگی۱	سایر	

طبقات	جامعه	می	شود	و	برای	آن	ها	ایدئولوژی	و	هویتی	کاذب	ارائه	می	کند.
طبقۀ	 یک	 و	 است	 جمعی	 هویت	 شکل	گیری	 عامل	 عمده	ترین	 طبقاتی2	 آگاهی	
اجتماعی	نیز	بر	آن	مبنا	خود	را	معرفی	و	شناسایی	می	کند؛	امری	که	مارکس	آن	را	آگاهی	
طبقاتی	می	نامد	و	به	معنای	آگاهی	طبقات	از	هویت،	خواست	ها،	و	منافعشان	است.	
ازخودبیگانگی	 از	 نمی	تواند	 باشد،	 نرسیده	 آگاهی	طبقاتی	 به	 اجتماعی	 مادام	که	طبقۀ	
نجات	یابد	و	به	هویت	جمعی	خویش	نایل	آید.	آگاهی	طبقاتی	طبقۀ	کارگر3	نجات	وی	
از	ایدئولوژی	کاذب	و	یافتِن	هویِت	جمعِی	اصیِل	خویش	است	و	با	هویت	یابی	این	طبقه،	
جامعه	نیز	به	هویت	خویش	دست	می	یابد.	ازطریِق	این	هویت،	جامعه	ای	اصیل	است	
که	در	آن	جامعه،	حاکمیت	اجتماعی	منابع	و	ابزار	تولید،	توزیع	عادالنۀ	ثروت،	قدرت	
و	منزلت،	و	...	تحقق	می	پذیرد	و	بدین	وسیله	مقدمات	رفع	نابرابری	ها	و	ایدئولوژی	های	
توجیه	کنندۀ	نابرابری	که	همان	هویت	جمعی	سرمایه	داری	است	ازمیان	می	رود	و	روابط	
اجتماعی	عام	جایگزین	آن	می	شود	و	باالترین	سطح	هویت	جمعی	عام	)هویت	انسانی	
و	هویت	نوعی(	تحقق	می	پذیرد،	همان	امری	که	از	آن،	با	عنوان	کمونیسم	نیز	یاد	می	شود	

و	شناسۀ	تفکر	مارکس	و	مارکسیسم	شده	است.
اندیشمندان	مکتب	کنش	متقابل	 دربرابِر		صاحب	نظران	کارکردگرا4	و	مارکسیست،	
اجتماعی5	بر	جبر	مطلق	اجتماعی	باور	نداشته	و	رابطۀ	فرد	و	جامعه	را	فراگردی	پویا	و	دارای	
دیالکتیکی	دائمی	می	دانند	که			هیچ	یک	بر	دیگری	ارجحیت	ندارد،	بلکه	رفتار	انسان	ها	
و	شکل	گیری	شخصیت	و	به	تعبیری،	هویت	اجتماعی	اشخاص	محصوِل	تعامل	فرد	و	
جامعۀ	پیرامونی	خویش	می	باشد.	به	طورکلی	دیدگاه	کنش	متقابل	بر	پویایی	کنش	متقابل	
اجتماعی	بین	فرد	و	جامعه	و	نتایج	این	فرایند	تأکید	دارد	)توسلی،	۱398،	ص	268(	و	
ردتر	متأثر	بر	کنش	و	پدیده	های	

ُ
دربرابِر	اندیشه	های	کالن	نگر	و	ساختارگرا	بر	حوزه	های	خ

اجتماعی	تمرکز	می	کند.	به	عبارت	دیگر،	چنبرۀ	ساختارهای	کالن	ـ	که	بیشتر	دستاورد	
فکری	و	ذهنی	اند	ـ	اندیشۀ		اجتماعی	را	به	سوی	واقعیات	عینی	و	واقعی	سوق	می	دهند.

1. Alienation
2. Class consciousness
3. Proletariat class
4. Functionalist
5. Social interaction
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هویت،	به	عنوان	پدیده	ای	که	دامنۀ	آن	از	خصوصی	ترین	تجلیات	فردی	تا	عمومی	ترین	
حوزۀ	علوم	اجتماعی	را	دربر	می	گیرد،	حاصل	دیالکتیک	خود	و	دیگری	بوده	که	در	میان	
طیفی	از	شبکۀ	معنایی	ذهن	و	ساختارهای	اجتماعی	و	فرهنگی	در	حرکتی	رفت	وبرگشتی	
قرار	می	گیرد	و	بر	این	مبنا،	به	نسبتی	میان	دو	سر	طیف	دست	می	یابد؛	نسبتی	که	ثابت	
نبوده	و	هر	آن	ممکن	است	تغییر	کند،	تغییری	که	نه	تنها	از	خود	)شبکۀ	معنایی(	بلکه	از	
دیگری	)ساختار	اجتماعی)۱نیز	ناشی	می	شود.	پیوند	میان	فرهنگ	و	هویت	نیز	متأثر	از	
همین	رابطۀ	دیالکتیکی	است	تا	آن	جا	که	اغلب	صاحب	نظران	برای	فرهنگ	به	واسطۀ	نقش	
ممتاز	آن	در	نسبت	میان	خود	و	دیگری،	شأن	مستقلی	در	هویت	قائل	شده	و	هویت	را	نیز	
پدیده	ای	فرهنگی	قلمداد	می	کنند.	بدین	معنا	هویت	فرهنگی	در	مقایسه	با	دیگر	سطوح	

هویت	اهمیت	فزاینده	می	یابد	)آشنا	و	همکاران،	۱389،	ص	۱58(.
دیدگاه	کنشگرایان	نمادین2	برخالف	دیدگاه	ساختی	ـ	کارکردی3	هویت	را	پدیده	ای	درحال	
ایجاد	شدن	و	جدید	می	دانند	که	در	هیچ	زمان	و	مکانی	ثابت	نخواهد	بود	و	همواره	درحال	
اجتماعی	 زندگی	 ابتدای	 از	 انسان	 که	 معتقدند	 کنشگرایان	 است.	 تغییر	 و	 شکل	گیری	
دارای	یک	هستۀ	بنیادین	یا	یک	هویت	نسبی	اولیه	است	که	در	جریان	جامعه	پذیری	و	
کنش	متقابل	با	دیگران	هر	روز	هویت	های	جدیدی	را	ایجاد	می	کند،	از	نظر	پیروان	این	
مکتب،	هیچگاه	هویت	کامل	نیست	و	هر	روز	درحال	ایجاد	شدن	است.	واحد	تحلیل	
 کنشگرایان	فرد	است	و	در	نظریۀ	آن	ها	به	فرد	برتری	بیشتری	نسبت	به	جامعه	داده	می	شود	
سوق	 جامعه	پذیری4	 فرایند	 به	سوی	 را	 ما	 موضوع	 این	 	.)Turner, 1998, p. 375382(
می	دهد	که	توسط	کولی	و	مید	مطرح	گردیده	که	درطِی	آن،	افراد	ارزش	ها	و	هنجارهای	
موجود	جامعه	را	همواره	درونی	کرده	و	از	این	طریق،	اجتماعی	می	شوند.	این	روند	همواره	
	رفتاِر	فرد	هستند.	زمانی	که	ما	

ِ
در	بستر	اجتماع	صورت	می	گیرد.	درواقع،	گروه	ها	مرجع

خود	را	متعلق	به	یک	گروه	خاص	دانستیم،	براساس	آن،	خود	را	شناخته	و	هویت	می	یابیم	
و	درنتیجه،	رفتاری	متناسب	با	آن	گروه	از	خود	بروز	داده	و	شخصیت	خود	را	از	راه	تأیید	
اعضای	گروه	تکوین	می	بخشیم.	این	گروه	ها	در	نظر	کولی	شامل	گروه	های	اولیه	و	ثانویه	
می	باشند.	در	گروه	های	اولیه،	فرْد	حرکات،	احساسات،	و	عقایدی	نظیر	هم	نوعان	خویش	
دارد.	این	احساسات	که	در	شیوه	های	قومی	و	طایفه	ای	نهفته	است،	در	بررسی	گروه	های	

1. Social structure
2. Symbolic interaction
3. Structural-functional
4. Socialisation
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نخستین،	پایه	و	اساس	جبرهای	اجتماعی	است	)توسلی،	۱398،	ص	298(.		ازاین	رو،	
هویت	فرد	در	این	گروه	ها		به	صورت	انتسابی	و	محول	می	باشد	و	بیشتر	حالت	انضمامی	

و	خاص	گرا	دارد.	
افراد		به	صورت	اختیاری	و	 ثانویه،	که	عضویت	 نوع	دیگر	همبستگی	گروه	های	 در	
محقق	می	باشد،	بین	اعضای	این	گروه	ها	پیوند	عاطفی	گسترده	تر	و	برخوردها	فراتر	از	
هدف	های	محدود	و	خاص	قومی	و	قبیله	ای	بوده	و	تعلق	خاطر	و	دلبستگی	افراد	فراتر	از	
مرزها	و	محدوده	های	قومی	و	ملی	توسعه	یافته	و	سرانجام	به	اجتماع	جهانی	گسترش	
و	 عام	 به	صورت	 گروه	هایی	 چنین	 در	 افراد	 هویت	 که	 است	 بدیهی	 بنابراین	 می	یابد.	
گسترده	تری	شکل	می	گیرد.	تاجفل۱	نیز	با	اهمیت	دادن	به	عضویت	گروهی	بیان	می	دارد	
که	بدون	آگاهی	از	عضویت	در	گروه	یا	گروه	های	اجتماعی	و	اهمیت	و	ارزشی	که	فرد	
برای	چنین	عضویتی	قائل	است،	هویت	جمعی	نمی	تواند	شکل	گیرد.	بر	طبق	دیدگاه	
تاجفل،	آن	بخشی	از	هویت	ما	که	نشئت	گرفته	از	گروهی	است	که	به	آن	تعلق	داریم	
)درون	گروه(	با	مقایسه	و	ترجیح	افراد	گروه	خود	نسبت	به	کسانی	که	در	خارج	از	گروه	
هستند	)برون	گروه(	شکل	می	گیرد.	در	مواقعی	که	هویت	اجتماعی	رضایت	بخش	نیست،	
افراد	سعی	خواهند	کرد	که	یا	گروه	فعلی	خود	را	ترک	کرده	و	به	گروه	دیگری	که	در	وضعیت	
مثبت	تری	قرار	دارد،	ملحق	شوند	و	یا	این	که	در	وضعیت	گروه	خود	بهبود	حاصل	کنند	

)چلبی،	۱375،	ص	226(.	
درواقع،	»خود«	نسبت	به	محیط	واکنش	نشان	می	دهد	و	در	یک	وضعیت	ممکن	است	
نژاد	 یا	 قومیت	 دیگر	ممکن	است	 اما	در	وضعیت	 باشد،	 اهمیت	 اول	 در	درجۀ	 ملیت	
موردتوجه	باشد.	بنابراین	مفهوم	»خود«2	از	این	هویت	های	اجتماعی3	شکل	می	گیرد	و	

.)Tajfel, 1978(	یابد	می	تغییر	ها	موقعیت	و	شرایط	با	متناسب	همواره
استرایکر4،	یکی	از	نظریه	پردازان	این	دیدگاه،	در	نظریۀ	خود،	بحث	تعهد	افراد	را	مطرح	
می	کند	و	این	که	افراد	به	هریک	از	هویت	های	خود	میزانی	از	وابستگی	دارند	که	هرچه	این	
درجۀ	تعهد	یا	وابستگی	بیشتر	باشد،	آن	هویت	در	سلسله	مراتب	باالتری	قرار	می	گیرد.	
این	درجۀ	تعهد	به	یک	هویْت	تابع	عوامل	متفاوتی	است؛	یکی	این	که	تا	چه	اندازه	دیگران	
میزاِن	 این	که	 دیگر	 می	کنند.	 ارزیابی	 مثبت	 را		به	صورت	 هویت	 آن	 جامعه	 فرهنگ	 و	

1. Henri Tajfel
2. Ego
3. Social identities
4. Sheldon Stryker
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برآورده	شدِن	انتظاراِت	دیگران	از	کسی	که	به	این	هویت	وابسته	است	چه	اندازه	است.	
 به	عالوه،	شبکۀ	افراد	مرتبط	با	کسی	که	به	این	هویت	وابسته	است	چقدر	گسترده	است
)Turner, 1998, p. 337(.	نکته	ای	دیگر	که	در	نظریۀ	هویت	استرایکر	اهمیت	دارد	تغییر	
هویت	است.	بدین	معنا،	زمانی	که	ساخت	اصلی	که	یک	فرد	در	آن	قرار	دارد	به	وسیلۀ	
و	 می	شود	 دیده	 افراد	 در	 نیز	 هویت	 تغییر	 به	 تمایل	 کند،	 تغییر	 خارجی	 رویدادهای	
هرچه	بیشتر	هویت	های	خود	را	تغییر	دهند،	کمتر	دربرابِر	تغییر	یک	هویت	خاص،	از	
خود	مقاومت	نشان	می	دهند.	براساس	این	دیدگاه،	هویت	افراد	دارای	سطوح	مختلف	
قومی،	ملی،	و	جهان	وطنی	است	و	در	ارتباط	با	ساختار	اجتماعی	ای	که	در	آن	زندگی	
می	کنند	شکل	می	گیرد	و	افراد	متناسب	با	آن	هویت	ها	رفتار	می	کنند.	البته	نوع	رفتار	نیز	به	
برجستگی	هویت	خاص	بستگی	دارد	که	درطِی	زمان	متغیر	است؛	یعنی	یک	فرد	ممکن	
است	در	دوران	کودکی	دارای	هویت	قومی	باشد،	اما	در	دوران	جوانی،	به	سوی	هویت	

.)Stryket, 2000(	کند	پیدا	گرایش	وطنی	جهان
به	ساختار	 بیشتر	 یا	 جامعه	شناسان	معاصر	برخالف	جامعه	شناسان	کالسیک	ـ	که	
توجه	دارند	و	یا	به	فرد	اهمیت	می	دهند	ـ	با	توجه		به	پرسش	های	جدیدی	که	در	ذهن	دارند،	
رد	و	کالن(	یا	انکار	می	شود	و	یا	این	که	در	کار	آنان	صبغۀ	کمتری	پیدا	

ُ
این	دوگانه	انگاری	)خ

می	کند.	تفاوت	این	جامعه	شناسان	در	بحث	هویت	به	تفاوت	آن	ها	در	مبانی	هستی	شناسی	
و	بینشی	و	نگاهی	که	به	جامعه	دارند	برمی	گردد.	از	نظر	جامعه	شناسان	تلفیق	گرا،	جامعه	
به	 دادن	 مشروعیت	 آن	 عینی	 نمود	 که	 می	باشد	 و	کالن	 رد	

ُ
خ عناصر	 هم	نشینی	 عرصۀ	

تصویر	شمارۀ		2-2:	استادان	هه	ژار	و	هیمن	از	بزرگان	کرد
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تکثرگرایی	و	قبول	وجود	هویت	های	جمعی	گوناگون	است	)توسلی،	۱398،	ص	۱6(.	
درواقع،	در	این	دیدگاه،	انواع	و	سطوح	متفاوت	هویت	های	جمعی	اعم	از	محلی،	ملی،	
و	جهانی	به	موازات	هم	مطرح	می	شوند،		به	طوری	که	می	توان	تحقق	هویت	جمعی	عام	
جهانی	را	قرین	حفظ	تفاوت	ها	و	هویت	های	جمعی	خاص	دانست.	به	نظر	گیدنز،	یکی	
از	نظریه	پردازان	تلفیق،	راه	هویت	اجتماعی	افراد	براساس	خودآگاهی	و	همچنین	توسط	
شرایط	و	موقعیت	های	اجتماعی	در	زمان	و	مکان	شکل	می	گیرد.	وی	معتقد	است	که	
عملکردهای	اجتماعی،	رونِد	بازتابی	بودِن	آن،	عقالنیت	و	خودآگاهی	فرد،	و	بازاندیشی	
	در	عصر	جدید	

ً
آْن	هویِت	فرد	را	همیشه	در	فرایند	ساخت	یابی	قرار	می	دهد،	خصوصا

که	نهادهای	امروزین	هم	دخالت	دارند.	به	زعم	وی،	هرچیزی	در	زندگی	اجتماعی	از	
آنچه	سیستم	های	جهانی	دربر	می	گیرند	تا	آنچه	که	وضعیت	فکری	یک	فرد	محسوب	
می	شود	در	یک	کردار	و	راه	ورسم	اجتماعی	به	وجود	می	آید.	ازاین	رو،	گیدنز	معتقد	است	
که	هویت	اجتماعی	در	روند	ساخت	یابی	و	با	توجه		به	موقعیت	ها،	شرایط،	و	احوال	و	
اوضاع	اجتماعی	و	اقتصادی	و	نیز	خودآگاهی	شکل	می	گیرد	)گیدنز،	۱398،	ص	8۱(.	
تحت	 و	 فضا،	 و	 مکان	 زمان،	 براساس	 را	 هویت	خودمان	 باید	 همیشه	 اساس،	 این	 بر	
شرایط	مختلف	مورد	مشاهده،	تجدیدنظر،	و	بازبینی	قرار	دهیم.	به	تعبیر	دیگر،	در	دوران	
اخیر،	بستر	هویت	سازی	دگرگون	می	شود	و	به	صورت	پروژه	ای	بازتابنده	درمی	آید؛	بدین	
ترتیب	که	هر	اندازه	سنْت	نفوِذ	خود	را	ازدست	می	دهد	و	زندگی	روزمره	برحسب	تعامل	
دیالکتیکی	محلی	و	جهانی	بازسازی	می	شود،	افراد	به	چانه	زدن	بر	سر	گزینش	شیوۀ	
	باید	در	

ً
زندگی	خود	از	بین	گزینه	های	گوناگون	وادار	می	شوند.	بنابراین	هویت	فرد	الزاما

تغییرات	سریع	زندگی	اجتماعی	)به	مقیاس	محلی	و	جهانی(	شکل	بگیرد،	 با	 ارتباط	
دگرگون	شود	و	به	طور	بازتابی	استحکام	یابد	و	افراد	فعال	در	اجتماعات	وسیع	تر	ضمن	

احترام	به	هویت	های	کوچک	تر	نسبت	به	هویت	های	عام	تر	گرایش	بیشتری	پیدا	کنند.	
دارندورف۱	نیز	که	مفهوم	انسان	اجتماعی	را	به	عنوان	نقطۀ	تالقی	فرد	و	جامعه	می	داند،	
است.	 ازپیش	شکل	گرفته	 اجتماعی	 نقش	های	 اجتماعی	حامل	 انسان	 که	 می	دارد	 بیان	
درواقع،	انسان	اجتماعی	همان	نقش	هایی	است	که	در	جامعه		ایفا	می	کند،	اما		ازسوی	
دیگر،	این	نقش	ها	همان	موقعیت	آزارندۀ	جامعه	هستند	)دارندورف،	۱38۱،	ص	35(.	وی	
با	طرح	انسان	»فراسرزمینی«	)انسان	متعالی،	آزاد،	مستقل،	و	فراتر	از	مرزهای	جغرافیایی،	
تاریخی	و	فرهنگی(	دربرابِر	انسان	»سرزمینی«	)انسان	متعلق	به	سرزمین	خاص	و	دارای	

1. Ralf Dahrendorf
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تاریخ	و	جامعه	و	فرهنگ	خاص(	می	خواهد	با	شناخت	عقالنی	انسان	سرزمینی	ازطریِق	
انسان	اجتماعی	برای	شکوفایی	انسان	فراسرزمینی	جا	باز	کند.	دارندورف	معتقد	است	
انسان	سرزمینی	دارای	حداقل	ُنه	مشخصه	است:	۱.	شغل؛	2.	ملیت؛	3.	تابعیت؛	4.	
طبقه؛	5.	مشخصۀ	جغرافیایی؛	6.	مشخصۀ	جنسی؛	7.	مشخصۀ	خودآگاه؛	8.	مشخصۀ	
ناخودآگاه؛	9.	مشخصۀ	فردی	یا	شخصی.	بر	این	اساس،	انسان	سرزمینی	که	محدود	و	
منحصر	به	مشخصات	اجتماعی،	فرهنگی،	سیاسی،	و	جغرافیایی	خاص		باشد	انسانی	
است	که	دارای	هویتی	خاص	گرایانه	و	مشخص	است	و	درنهایت،	از	چارچوب	مرزهای	
جغرافیایی	و	سیاسی	یک	کشور	فراتر	نمی	رود	و	هویت	وی	محدود	و	منحصر	به	ساختار	
با	برخورداری	از	روحیۀ	آزاد	 اجتماعی	موجود	است.	اما	درمقابل،	انسان	فراسرزمینی	
بودن	و	مشخصۀ	فضاهای	خالی	برای	خیال	بافی	می	تواند	ساختارهای	حاکم	را	درنوردد	
و	فعاالنه	در	جست	وجوی	هویتی	عام	تر	برآید،		به	طوری	که	توان	گرایش	به	عام	ترین	نوع	
هویت	)هم	نوع	خواهی(	در	وی	تبلور	یابد.	به	طورکلی	برطبق	این	دیدگاه،	انسان	از	هویت	
خاص	گرایانۀ	انسان	سرزمینی	به	سمت	هویت	عام	گرایانه	فراسرزمینی	حرکت	می	کند.	او	

این	روند	را	درمجموع،	درجهِت	گسترش	آزادی	و	عدالت	می	بیند.	

3-2.	هویت	در	علوم	سیاسی	

سیاسی	 هویت	 مفهوم	 سیاسی	 و	جامعه	شناسی	 سیاسی	 اندیشۀ	 مهم	 مباحث	 از	 یکی	
است.	هویت	سیاسی	در	نگاه	اول	حاکی	از	چگونگی	ارتباط	و	تعامل	افراد	و	گروه	های	
سیاسی	با	دیگران	و	نیز	جایگاه	افراد	در	درون	نظام	های	سیاسی	است.	ازآن	جاکه	هویت	
سیاسی	محصول	مدرنیته	است،	شاخصۀ	اصلی	آن	را	می	توان	غلبۀ	فردگرایی	دانست.	
بحث	هویت	و	هویت	سیاسی	ازجمله	مباحثی	است	که	محصول	دنیای	مدرن	است.	
بنابراین	به	منظور	ارائۀ	تعریفی	جدید	از	انسان	و	حیات	سیاسی	و	اجتماعی	وی،	در	کانون	
مباحث	علمی	قرار	گرفته	است.	خصلت	بارز	هویت	سیاسی	در	دنیای	مدرن	تأکید	بر	
تکثرگرایی،	فردگرایی،	و	عقالنیت	خودبنیاد	بشری	بوده	است.	در	چنین	بستری،	با	پذیرش	
تکثرگرایی	سیاسی،	فرد	براساس	حقوق	طبیعی	خویش،	آزادانه	و	براساس	اراده	و	ذهنیت	
فردگرایانۀ	خود،	به	فعالیت	در	عرصۀ	سیاسی	می	پرداخت	و	هیچ	امر	ازپیش	تعیین	شده	ای	

بر	هویت	وی	تأثیرگذار	نبوده	است.
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کاستلز۱	نیز	با	اعتقاد	به	فرایند	متناقض	جهانی	شدن	و	تأثیر	آن	بر	هویت	ها	بیان	می	دارد	
که	جهانی	شدن		درعین	حالی	که	به	شکل	گیری	هویت	جهان	وطنی	به	وسیلۀ	رسانه	های	
الکتریکی	سرعت	می	بخشد،	منجر	به	شکل	گیری	هویت	های	محلی	در	قالب	بنیادگرایی	
و	خاص	گرایی	قومی،	دینی،	و	...	شده	است.	کاستلز	»هویت«	را	سرچشمه	و	سازماندۀ	
معنا	می	داند.	از	نظر	او،	برساخته	شدِن	تماِم	هویت	ها	مسئلۀ	اصلی	نیست،	بلکه	مسئلۀ	
این	 این	است	که	چگونه،	از	چه	چیزی،	به	وسیلۀ	چه	کسی،	و	به	چه	منظوری	 اصلی	
برساخته	 بستر	روابط	قدرت	 او،	هویت	همواره	در	 نظر	 به	 انجام	می	گیرد.	 برساختگی	
	متمایز	دارد:	»مشروعیت	بخش«2،	»مقاومت«	3،»برنامه	دار«4.	فرضیۀ	

ِ
می	شود	و	سه	نوع

کاستلز	به	شکلی	این	است	که	هویت	و	معنای	آن	وابسته	به	این	است	که	ازطریِق	کدام	یک	
از	انواع	مذکور	برساخته	می	شود.	از	نظر	کاستلز،	هویت	های	مشروعیت	بخش	ازسوی	
نهادهای	مسلط	جامعه	به	منظور	گسترش	سلطۀ	آنان	و	عقالنی	کردِن	آن	ایجاد	می	شوند.	

منطقی	است	که	چنین	هویتی	می	تواند	به	تشکیل	»جامعۀ	مدنی«5	بینجامد.	
این	نوع	هویت	ها	نهادهای	سلطه	را	مشروع	جلوه	می	دهند	و	به	تداوم	سلطۀ	آن	ها	
و	 منافع	 که	 هستند	 گروه	هایی	 یا	 کسان	 برساختۀ	 هویت	ها	 نوع	 این	 می	کنند.	 کمک	
موقعیتشان	در	پابرجایی	نهادهای	قدرت	و	سلطه	است.	نوع	دوم	از	هویت	ها	که	کاستلز	
تبیین	می	کند	»هویت	های	مقاومت«	است	که	ازسوی	کنشگرانی	ایجاد	می	شود	که	در	
تقابل	نهادهای	مسلط	اجتماع	قرار	دارند	و	در	نهادهای	سلطه	و	مناسبات	قدرت	شرکت	
ندارند.	هویت	های	ایجادشدۀ	آنان	به	منزلۀ	سنگرهای	مقاومت	و	بقا	دربرابِر	سلطه	اند.	
این	هویت	ها	ازسوی	سلطه	بی	ارزش	و	بی	اعتبار	تلقی	می	شوند،	هرچند	ممکن	است	
مبلغ	برنامه	هایی	شوند	و	یا	درطوِل	تاریخ	و	تغییر	گفتمان	مورد	توافق	نهاد	قدرت	قرار	
گیرند.	پیامد	این	هویت	ها	ایجاد	اجتماعات	قومی6	و	تقسیمات	طبقاتی7	است.	کاستلز	
ملی	گرایی	مبتنی	بر	قوم	و	بنیادگرایی8	را	شکلی	از	این	نوع	هویت	می	داند.	سومین	نوع	
هویت	که	کاستلز	از	آن	سخن	می	گوید	هویت	های	برنامه	دار	است.	او	هنگام	بروز	این	

1. Manuel Castells
2. Legitimizing
3. Resistance
4. Project
5. Society civil
6. Communities
7. Communes
8. Fundamentalism
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نوع	از	هویت	ها	را	زمانی	می	داند	که	کنشگران	اجتماعی،	با	استفاده	از	هرگونه	مواد	و	
مصالح	فرهنگِی	قابل	دسترس،	هویت	جدیدی	می	سازند	که	موقعیت	آنان	را	در	جامعه	از	
نو	تعریف	می	کند	و	به	این	ترتیب،	درپِی	تغییر	شکل	ساخت	اجتماعی	هستند.	پیامد	این	

نوع	هویت	ایجاد	سوژه۱	است	)کاستلز،	۱385،	ص	2227(.
در	نگاهی	اجمالی،	هویت	عبارت	است	از	کیستی	انسان	و	انسان	چه	کسی	است.	در	
تعریف	هویت،	بر	دو	وجه	همسانی	و	تمایز	تأکید	شده	است.	هویت	دربردارندۀ	دو	ُبعد	
به	ظاهر	متناقض	است:	ُبعد	همسانی،	و	ُبعد	تمایز.	اولین	معنای	آْن	بیانگر	مفهوم	تشابه	
مطلق	است،	این	با	آن	مشابه	است	)جنکینز،	۱38۱،	ص	5(.	از	منظر	باربارا	هنری2،	
هویت	سیاسی	ازجملۀ	گونه	های	هویت	گروهی	است.	هویت	گروهی	از	یک	سو،	بیانگر	
ظرفیت	تأمل	و	مذاکره	است	که	افراد	با	آن	پیوند	یافته	اند	و	ازسوی	دیگر،	شامل	گزینه	ها	و	
ترجیحاتی	است	که	ازطریِق	این	افراد	به	عنوان	اعضای	گروه	مطرح	می	شود.	وی	درنهایت،	

هویت	سیاسی	را	براساس	مقوله	های	زیر	تعریف	می	کند:
الف(	کلیت	میان	شهروندان	و	نهادها،	همانند	رفتار	و	شیوۀ	مشارکت	در	فرایند	سیاسی	

معیارهای	تخصیص	منابع	و	هزینه	ها	و	نیز	اعمال	آن	ها؛
ب(	ارزش	ها	و	نمادهای	»عقالنی	و	غیرعقالنی«	که	روایت	جمعی	و	اجماع	ناپیدا	بر	
مبنای	آن	شکل	گرفته	است	و	نیز	توجیهات	تخصیص	منابع	و	هزینه	ها	و	نیز	اعمال	آن	ها؛

ج(	ترکیبی	منعطف	از	دو	مقولۀ	نخست	الف	و	ب.	
و	هویت	سیاسی	 نظریه	پردازی	 درباِب	 دو	روش	 که	 است	 عقیده	 این	 بر	 بروک3	 وایت	
و	 نظام	سیاسی،	 با	 فرد	 رابطۀ	 از	 آگاهی	شخصی	 به	مثابۀ	 آن	 تلقی	 دارد:	نخست	 وجود	
دیگری	کارکرد	عضویت	در	واحدهای	سیاسی	و	ارجاع	به	ویژگی	های	خاصی	که	افراد	
را	می	توان	به	منظور	اهداف	سیاسی	در	طیفی	از	ویژگی	های	تعیین	کننده		گروه	بندی		کرد،	
مثل	ملیت،	مکان	جغرافیایی	یا	موقعیت	محلی،	نژاد،	قومیت	و	خانواده	و	خویشاوندی،	
زبان،	طبقه،	جنسیت،	گرایش	سیاسی،	دین،	یا	هواداری	در	فوتبال.	گونۀ	نخست	حاکی	
از	هویت	فردی	در	بستر	سیاسی	است	و	دیگری	هویت	سوژۀ	سیاسی	است	که	به	عنوان	
	عضو	یک	گروه	یا	ملت	اخذ	شده	است.	فرد	به	سبب	تعلق	

ْ
واحد	تحلیل	سیاسی،	شهروند

داشتن	به	ویژگی	های	یک	تشکل	سیاسی	یا	تشکِل	دارای	ُبعد	سیاسی	شناسایی	می	گردد	

1. Subject
2. Barbara Henry
3. Emilly Broke
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به	هویتی	منتسب	می	شود	)Henry, 2002(.	فرد	در	مسیر	هویت	یابی	و	شکل	گیری	 و	
نسبت	 به	 و	 می	پذیرد	 را	 ویژگی	هایی	 نقش	سیاسی	 ایفای	 و	همچنین	 تعلقات	سیاسی	
قدرت	اجتماعی	موقعیتی	می	یابد	که	وضعیت	وی	را	نیز	در	بهره	مندی	از	پایگاه	اجتماعی	

مشخص	می	نماید.	

4-2.	هویت	از	منظر	سنت،	مدرنیسم،	و	پسامدرنیسم

	
ْ
	سنتِی	دارای	ساختار	جمعی	یا	جماعت	محور۱،	چنان	عنصِر	فرهنگِی	مختلف

ِ
در	جوامع

فرد	را	در	شبکه	های	اجتماعی	خویشاوندی	و	محلی	ادغام	می	کردند	که	انفکاک	میان	
	ازبین	می	رفت.	همچنان	که	گیدنز	به	خوبی	تشریح	می	کند،	در	جوامع	

ً
فرد	و	جامعه	تقریبا

سنتی،	محاسبه	و	گسترۀ	زمان	بسیار	محدود	بود،	زیرا	زمان	با	مکان	پیوند	داشت.	گرچه	
همۀ	جوامع	سنتی	روش	هایی	خاص	برای	محاسبۀ	زمان	داشتند،	اما	پیش	از	اختراع	و	
و	مختصات	محلی	 ویژگی	ها	 به	 توسل	 بدون	 رواج	ساعت	مکانیکی،	تشخیص	زمان	
	نشانه	هایی	مانند	طلوع،	

ً
معّین	به	ویژه	نشانه	های	فضایی	ـ	زمانی	طبیعی	ناممکن	بود.	مثال

	موردکاربرِد	خود	پیوندی	تنگاتنگ	داشتند	
ّ
غروب،	و	ظهر	نه	تنها	دقیق	نبودند،	بلکه	با	محل

و	نمی	شد	آن	ها	را	برای	سنجش	کلی	زمان	به	کاربرد	.)Tomlinson , 1999, p. 49(	در	
چنین	شرایطی،	انسان	ها	به	آسانی	می	توانستند	گذشتۀ	خود	را	بازشناسایی	کنند	و	با	حال	
پیوند	زنند	تا	به	نوعی	احساس	تداوم	و	ثبات	فردی	و	جمعی	درطوِل	زمان	دست	یابند.	

استوارت	هال2	شش	گسست	اساسی	از	نظریۀ	مدرن	هویت	را	شناسایی	کرده	است.	
از	هرگونه	مفهوم	کارگزاری	فردی	و	اهمیت	 اولین	گسست،	در	گسستی	مارکسیسیتی،	
بخشیدن	به	بستر	و	ساختار	کنش	شکل	می	گیرد.	دومین	گسسْت	ریشه	در	این	نظریۀ	
سومین	 می	گیرند.	 شکل	 ناخودآگاه	 حوزۀ	 فرایندهای	 پایۀ	 بر	 هویت	ها	 که	 دارد	 فروید	
گسسْت	در	قالب	زبان	شناسی	ساختاری	سوسور3	می	باشد.	گسست	چهارم	و	پنجم	را	
در	اندیشۀ	فوکو4	و	تحلیل	هایی	گفتمانی	و	نگرش	های	فمینیستی5	جست	وجو	می	کند	
)هال،	۱383؛	تاجیک،	۱383،	ص	۱35(	و	درنهایت،	شناسایی	گسست	های	هویت	

1. Gemeinschuft 
2. Stuart Hall
3. Ferdinand de Saussure
4. Michel Foucault
5. Feminist attitudes
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	ازسوی	هال	به			نظریه	های	سیاسی	پساساختارگرا	و	پسامدرن	منتهی	می	شود.
فریتهیوف	 سوامی۱،	 کومارا	 از:	 عبارت	اند	 فکری	 نحلۀ	 این	 نظریه	پردازان	 مهم	ترین	
شوان2،	رنه	گنون3	و	در	ایران،	سید	حسن	نصر.	دغدغۀ	اصلی	اینان	در	رویکرد	انتقادی	
نقد	انسان	مدرن	و	بازگرداندن	آن	به	عالم	قدسی	است.	نشان	دادِن	دیدگاِه	این	افراد	درباِب	
	امری	تاریخی	بلکه	

ً
هویت	سیاسی	کاری	دشوار	است.	سنت	از	دیدگاه	این	گروه	نه	لزوما

به	معنای	پیوند	با	منشأ	جهان	هستی	و	امر	قدسی	است.	سنت	مجموعۀ	اصولی	است	
که	از	عالم	باال	فرود	آمده	اند	و	دراصل	عبارت	اند	از:	یک	نوع	تجلی	خاّص	ذات	الهی	
همراه	با	اطالق	و	به	کارگیری	این	اصول	در	مقاطع	زمانی	مختلف	و	در	شرایط	متفاوت	
برای	یک	جماعت	بشری	خاص	)نصر،	۱383،	ص	۱۱6(.	در	این	بینش،	انسان	و	نظام	
هستی	ازپیش	معّین	شده	و	کنشگری	انسان	در	آن	نقش	چندانی	ندارد،	هرچه	هست	مقدر	
شده	است؛	جهانی	که	مدرنیته	فلسفۀ	وجودی	اش	را	دگرگون	کرد	و	بر	بنیان	انسان	و	کنش	
وی	استوار	ساخت،	این	است	که	اندیشمندی	همچون	نصر	ریشۀ	بحران	انسان	متجدد	را	
بریدن	از	ریشه	و	اصل	خود	می	داند.	از	نظر	وی،	مهم	ترین	مانع	انسان	متجدد	غربی	در	
فهم	تعالیم	شرقی	و	درواقع،	بخش	عظیمی	از	سنِت	خوِد	غرب	آن	است	که	می	خواهد	
انسان	سنتی	را	در	پرتو	انسان	دوساحتی	محروم	متجدد	و	محروم	از	ساحت	متعالی	مورد	
مطالعه	قرار	دهد	)همان،	ص	79(.	انتقاد	سنت	گرایی	بر	هویت	انسان	مدرن	آن	است	که	
ظاهر	و	نیازهای	متغیر	محور	او	قرار	گرفته	اند	و	بدین	سان	گوش	انسان	مدرن	ندای	باطن	

را	نمی	شنود	)همان،	ص	۱2۱(.
همچنین	رنه	گنون،	در	کتابی	تحت	عنوان	بحران	دنیای	متجدد،	به	بررسی	ماهیت	
بحران	دنیای	مدرن	پرداخته	است	و	برخی	از	ابعاد	آن	را	تشریح	کرده	است.	وی	ریشۀ	
	در	دورۀ	رنسانس	اتفاق	افتاده	

ً
دنیای	متجدد	را	در	فردگرایی	و	اصالت	فرد	می	بیند	که	عمال

	فردگرایی	را	به	اوج	رسانید.	مقصود	گنون	از	فردگرایی	
ً
است.	رنسانس	و	اصالح	دینی	عمال

نفی	هرگونه	اصل	عالیه	و	برتر	از	فردیت	و	درنتیجه،	محدود	کردِن	تمدن	در	جمیع	شئون	
لوازم	 )گنون،	۱378،	ص	82(.	 دارند	 انسانی	صرف	 جنبۀ	 که	 است	 عواملی	 یگانه	 به	
عقل	 به	 بشری	 عقِل	 ساختِن	 محدود	 از:	 است	 عبارت	 غربی	 اومانیسم	 فردیت	پرستی	
استداللی،	اصالت	طبیعت	و	نفی	ماوراالطبیعه،	تمرکز	بر	واقعیت	و	کنار	گذاردِن	حقیقت	

1. Ananda Coomaraswamy 
2. Frithjof Schuon 
3. René Guénon
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و	گسستن	از	سنن	معنوی،	اما	الزمۀ	سیاسِی	مهِم	آن	نفی	هرگونه	اقتدار	برتر	از	فرد	است	
)همان،	ص	9۱(.	بارزترین	انتقاد	گنون	از	دنیای	مدرن	به	غلبۀ	دموکراسی	بازمی	گردد	که	

بر	همان	اصل	اومانیسم	یا،	به	تعبیر	وی،	فردگرایی	استوار	است.
از	دیدگاه	گنون،	جهان	بر	وحدت	استوار	است	و	معیار	واقعیت	نیست،	بلکه	معیار	
حقیقت	است	و	بدین	دلیل،	دموکراسی	را	قبول	ندارند	)همان،	ص	۱۱2(.		ازاین	رو،	هویت	

سیاسی	موردنظر	سنت	گرایان	دربرابِر	هویت	سیاسی	مدرن	قرار	می	گیرد.	
مفهوم	هویت	در	کانون	مباحث	پسامدرن	قرار	دارد؛	چنان	که	استوارت	هال	به	خوبی	
آشکار	می	کند،	یکی	از	گسست	های	اساسی	بحث	از	هویت	در	سدۀ	اخیر	در	مباحث	
فوکو	و	دیدگاه	تحلیل	گفتمان	الکالئو۱	و	موفه2	بنا	شده	است.	اگر	از	منظر	سولومون3،	
تاریخ	فلسفۀ	مدرن	اروپایی	را	دنبال	کنیم،	در	مباحث	پسامدرن	ها،	شاهد	افول	بنیادی	
چون	 مهمی	 آموزه	های	 به	همراه	 مدرن	 عصر	 انسان	محوری	 آموزۀ	 و	 هستیم	 »خود«	
)سولومون،	۱379،	ص	244(.	 می	روند	 سؤال	 زیر	 روشنگری	 خودبنیاد	 عقالنیت	
مهم	ترین	مباحث	هویت	سیاسی	را	می	توان	به	آرای	فیلسوفانی	چون	میشل	فوکو،	الکالو	
و	موفه،	لویاتار،	دریدا4،	هاروی5،	رورتی6	نسبت	داد.	در	اساس،	این	دیدگاه	ها	با	نقد	
کالن	مبانی	مدرنیتۀ	غربی	و	با	برجسته	ساختِن	محدودیت	های	آن،	زمینه	ساز	نگرش	های	
زندگی	 و	 انسان،	 به	جهان	هستی،	 غربی	 مدرنیتۀ	 اصول	 از	 برخی	 با	 متفاوت	 جدیدی	

سیاسی	ـ	اجتماعی	او	شدند.	
از	منظر	پساساختارگراها	/	پسامدرن	ها7،	هویت	سیاسی	محصول	شرایط	اجتماعی	
است	که	خود	درمعرِض	دگرگونی	قرار	دارد.	فوکو،		دربارۀ	هویت،	پژوهشی	درباِب	شیوۀ	
»تبدیل	شدن	به	سوژه«	و	یا	درواقع،	چگونگی	ابژه	شدِن	انسان	انجام	داده	است.	او	معتقد	
است	در	چنین	روابِط	سوژگی	ـ	ابژگی	است	که	هویت	ها	شکل	می	یابند.	این	رابطه	تحت	
تأثیر	روابط	کلی	قدرت	در	جامعه	است	و	در	نمودهای	مختلفی	همچون	جنسیت	و	
ابژه	 به	 سوژه	 تبدیل	 مکانیسم	های	 کشف	 فوکو	 دغدغۀ	 ازاین	رو،	 می	یابد.	 نمود	 جنون	
است.	او	برای	بیان	چنین	مفهومی	و	نقش	قدرت،	از	واژۀ	حکومت	داری	استفاده	می	کند	

1. Ernesto Laclau
2. Chantal Mouffe
3. Robert C. Solomon
4. Jacques Derrida
5. David Harvey
6. Richard Rorty
7. Poststructuralism / Postmodernism
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)احمدی،	۱377،	ص	70(.	
تحلیل	گفتماْن	نگرِش	سوژه	محور	و	ذات	گرا	به	هویت	را	نمی	پذیرد.	از	این	دیدگاه،	هویت	
سیاسی	در	بستر	اجتماعی	گفتمان	ها	ساخته	می	شود.	هویت	ها	محصول	شرایط	نزاع	و	
غیریت	سازی	اجتماعی	تلقی	می	شوند	و	هر	گفتمانی	برای	افرادی	که	بدان	تعلق	دارند	
هویت	سازی	می	کنند.	انساِن	آزاد،	خودمختار،	و	صاحب	ارادۀ	عصر	روشنگری	با	نقدهای	
اندیشمندانی	همچون	فروید۱،	 بیستم	میالدی،		ازسوی	 از	سدۀ	نوزدهم	و	 مختلفی	که	
نیچه2،	مارکس،	سوسور،	ویتگنشتاین3،	و	...	مطرح	شده	است،	به	تدریج	محو	گردید.	
هویت	سیاسی	از	منظر	تحلیل	گفتمانی	یا	پساساختارگرایان	همواره	رابطه	ای	است.	هویت	
افراد	در	فرایند	تشکیل	»زنجیره	های	هم	ارزی	و	تفاوت«	که	در	آن،	نشانه	ها	مرتب	شده	و	
در	تقابِل	با	زنجیره	های	دیگر	قرار	می	گیرند	به	طور	»رابطه	ای«	و	»موقت«	شکل	می	گیرد	
و	همانند	گفتمان	ها	تغییرپذیر	هستند.	در	این	جا	سوژه	»خردشده	و	بی	مرکز«	و	همواره	
فردی	 هویت	 شکل	گیری	 از	 حاکی	 تصویری	 چنین	 است.	 »تعیین	شدگی«	 درمعرِض	
است.	اما	در	نظریۀ	گفتمان	الکالو	و	موفه	هویت	جمعی	و	شکل	گیری	گروه	و	هویت	
فردی	تحت	اصول	مشترکی	قرار	دارند	و	مرز	میان	هویت	فردی	و	جمعی	کدر	و	مبهم	
است.	شکل	گیری	هویت	جمعی	فرایندی	است	که	به	واسطۀ	آن،	بعضی	از	احتماالت	
هویت	یابی	برجسته	شده	و	احتماالت	دیگر	نادیده	گرفته	می	شوند	و	افراد		به	صورت	گروه	

.Rgense & Philips, 2004, p. 44((	کنند	می	پیدا	تشکل
درون	 در	 هویت	ها	 تحلیل	شکل	گیری	 با	 خود،	 گفتمان	 نظریه	های	 در	 موفه	 و	 الکالو	
گفتمان	ها،	هویت	سیاسی	را	بیشتر	مورد	توجه	قرار		داده	اند.	از	نظر	هردو،	هویت	ها	همواره	
	.	)Laclau & Mouffe, 2001(گیرند	می	شکل	جامعه	در	قدرت	روابط	و	سیاسی	فرایند	در
شانتال	موفه	استدالل	می	کند	که	هویت	سیاسی	مطلوب	در	رادیکال	دموکراسی	مستلزم	
ایجاد	شهروندان	دموکراتیک	رادیکال	است	که	مبتنی	بر	فهم	خاصی	از	تکثرگرایی	بوده	
است	و	نقش	بنیادین	قدرت	و	تخاصم	را	مدنظر	قرار	می	دهد.	در	چنین	نظامی،	هویت	
سیاسی	مطلوْب	هویت	شهروندی	است	که	به	اصول	دموکراسی	تکثرگرای	مدرن	پای	بند	
	پذیرای	منفعل	حقوق	بوده	است	و	از	حمایت	

ً
است.	البته	نه	به	شیوۀ	لیبرالیستی	که	صرفا

قانون	برخوردار	است،	بلکه	هویت	شهروندی	است	که	در	بسیاری	از	اجتماعات،	حضور	

1. Sigmund Freud
2. Friedrich Nietzsche 
3. Ludwig Wittgenstein
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و	مفاهیم	مختلفی	از	خیر	دارد.	بااین	حال،	تابع	قواعد	رفتاری	آمرانۀ	خاصی	است.	این	
در	 افراد	می	باید	 که	 براساس	شرایطی	است	 بلکه	 به	هدفی	مشترک	 نیل	 برای	 نه	 قواعد	
پیگیری	اهداف	خاّص	خویش	بدان	ها	پای	بند	باشند	)Mouff, 1995, p. 36(.	پس	غایت	

این	پیدایی	گونه	ای	مطلوب	از	شهروندان	با	کنشگری	های	صحیح	است.
بدین	سان	در	نظام	رادیکال	دموکراسی	موفه،	هویت	سیاسی	هویت	شهروند	رادیکالی	
است	که	براساس	منطق	پیوند	اجتماعی	تغییرپذیر	و	نه	خیر	مشترک	و	براساس	منطق	

هم	ارزی	و	تمایز	و	موقعیت	های	سوژگی،		به	صورت	موقت	شکل	می	گیرد.	

جدول	شمارۀ	۱-2:	چار	چوب	کلی	سه	رویکرد	)سنتی،	مدرن،	و	هویت(	)رشیدی،	۱3۹4(
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5-2.	هویت	از	منظر	شاخه	های	دیگر	علوم	انسانی

ساخته	اند.	 مطرح	 غربی	 تجددگرایی	 نقد	 در	 را	 خود	 دیدگاه	های	 نیز	 جامعه	گرایان	
مناظره	و	گفت	وگوی	آن	ها	با	لیبرال	ها	بوده	است	و	از	منظری،	آن	ها	نیرومندترین	منتقد	
تجددگرایی	و	لیبرالیسم	به	طور	خاص	دانسته	شده	اند	)بهشتی،	۱380،	ص	50(.	تأکید	
اساسی	جامعه	گرایان	بر	ارزش	های	جامعه	درمقابِل	فرد	است.	نخستین	نظریه	پردازانی	
و	 تیلور3،	 مایک	سندل۱،	مک	اینتایر2،	چارلز	 قلمداد	می	شوند	 	جماعت	گرا	

ً
که	معموال

		ازسوی	منتقدان	این	دسته	بیان	می	شود	
ً
مایکل	والزر4	هستند.	عنوان	جامعه	گرایی	عمدتا

و	آن	ها	خود	از	اطالق	این	نام	پرهیز	می	کنند	و	خود	را	جمهوری	خواه	مدنی	نام	می	نهند	
)Moon, 1998, p. 551-52(.	مهم	ترین	نقد	جامعه	گرایان	از	جامعۀ	مدرْن	مفهوم	لیبرالی	
هویت	است،	مبنی	بر	این	که	این	مفهوم	به	اشخاص	به	عنوان	افرادی	ِخردورز	می	نگرد	
سبک	 انتخاب	 به	 دارند،	 عضویت	 آن	 در	 که	 جامعه	ای	 پیوندهای	 به	 توجه	 بدون	 که	
نیست	 خودمان	 از	 ما	 واقعی	 فهم	 دربرگیرندۀ	 یعنی	 می	پردازند؛	 خود	 زندگی	 سیاق	 و	

)بهشتی،	۱380،	ص	34(.
به	سوی	 حرکت	 توسعه،	 درحال	 کشورهای	 در	 حتی	 جوامع،	 در	 پدیدآمده	 تحوالت	
نظام	های	مدیریت	مشارکتی	به	ویژه	از	دهۀ	۱960	را	نشان	می	دهد	که	الزمۀ	آن	رعایت	
اصول	شهروندی	و	ایجاد	نهادهای	مدنی	بر	پایۀ	این	اصول	است.	بنابراین	می	توان	گفت	
کارکرِد	اصلِی	شهروندی	ادارۀ	جامعه	مبتنی	بر	رعایت	حقوق	دیگران	و	تعهد	به	انجام	
نگه	می	دارند	 پایدار	 و	 برقرار	 را	 این	حقوق	 که	 نهادهایی	است	 به	منظور	حفظ	 وظایف	
توسعۀ	 در	 آن	ها	 از	 بهره	گیری	 و	 مشارکتی	 شیوه	های	 البته	 	.)Faulks, 2000, p. 197(
منطقه	ای،	در	مناطق	به	ویژه	مناطق	محروم	نمونه	های	موفقی	داشته	است	و	استفاده	از	آن	ها	

در	جهان	امروز	روبه	افزایش	و	گسترش	است.
اصول	شهروندی	از	یک	سو،	به	افراد	اجازۀ	دخالت	آگاهانه	در	سرنوشت	خود	و	جامعه	
را	می	دهد	و		ازسویی	دیگر،	این	حق	را	برای	جامعه	قائل	است	تا	از	اعضای	خود	انتظار	
داشته	باشد	که	حقوق	دیگران	را	به	رسمیت	بشناسند	که	این	امر	با	مشارکت	آگاهانه،	نقادانه،	
و	فعال	آنان	محقق	خواهد	شد.	به	بیان	دیگر،	سالمت	جامعه	و	تداوم	انسجام	آن	نه	تنها	

1. Michael Sandel
2. Alasdair MacIntyre
3. Charles Taylor
4. Michael Walzer
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به	عادالنه	بودِن	نهادهای	جامعه	بلکه	به	خصایص،	نگرش	ها،	رفتارها،	و	هویت	های	
و	 قومی،	مذهبی،	 ملی،	 این	که	چگونه	هویت	های	 است.	 وابسته	 آن	 اعضای	 چندگانۀ	
جنسیتی	معنا	می	یابد	و	چگونه	افراد	برای	پذیرش	منافع	دیگران	توانمند	می	شوند	و	نحوۀ	
حضور	و	دخالت	افراد	در	فرایندهای	اجتماعی	و	سیاسی	چگونه	است،	همه،	در	نهادینه	
جامعه	 اعضای	 شرایط،	 این	 در	 می	یابد.	 بازتاب	 حقوقی	ـ	شهروندی«	 »هویِت	 شدِن	
ضمن	آشنایی	و	آگاهی	از	حقوِق	خود	قادر	می	گردند	با	گفت	وگو	و	رفتار	مناسب	و	مؤثر،	
دولت	و	سازمان	های	مدیریتی	و	اجرایی	را	به	پاسخگویی	و	شفافیت	ملزم	نمایند	و	با	انجام	
تعهدات	و	مسئولیت	های	خود،	فضای	مناسب	برای	رشد	و	توسعۀ	جامعه	از	یک	سو،	و	
	مسائل	و	

ّ
زندگی	بهتر	و	رفاه	بیشتر	برای	افراد		ازسوی	دیگر	فراهم	کنند.	درحقیقت،	حل

مشکالت	اجتماعی	نظیر	حفظ	محیطزیست،	بزهکاری،	مسائل	و	مشکالت	اجتماعی،	
و	 مشارکت	 حّق	 همچون	 مدنی	 امکانات	 و	 حقوق	 از	 برخورداری	 با	 مسائل	 دیگر	 و	
امکانات	زندگی	نظیر	فضاهای	فرهنگی،	تفریحی،	خدماتی	مناسب	تر	و	با	انجام	تکالیف	
شهروندی	میسر	خواهد	شد	که	با	نوعی	احساس	تعلق	به	جامعه	یا	هویت	شهروندی	و	
ورود	اعضای	جامعه	به	حوزه	های	مختلف	نظارتی	و	مشارکتی،	مشکالت	اجتماعی	و	
شهری	کاهش	می	یابد،	نیازها	و	انتظارات	متعدد	و	متنوع	افراد	برآورده	می	شود	و	پیشگیری	

از	فساد	و	جرم	در	سطوح	فردی	و	سازمانی	امکان	پذیر	خواهد	شد.
دیگر	 همانند	 هویت	 این	 می	گیرد.	 قرار	 اجتماعی	 هویت	 ذیل	 شهروندی	 هویت	
نحوۀ	 و	 از	خویشتن	 فرد	 بیانگر	تصور	 است:	۱.	 اهمیت	 دارای	 دو	جهت	 از	 هویت	ها	
تصور	دیگران	از	او	در	جامعه	است؛	2.	به	اقتضای	شرایط	اجتماعی	پویا	شکل	می	گیرد	
و	محصول	رابطۀ	هویتی	بین	دولت	و	ملت	است.	به	بیان	دیگر،	احساس	تعلق	به	یک	
جامعه	نتیجۀ	عناصر	عینی	و	ذهنی	تشکیل	دهندۀ	هویت	فرد	و	دولت	است	که	با	ارجاع	
به	مفهوم	و	مؤلفه	های	»شهروندی«	می	توان	آن	را	شناسایی	کرد	که	البته	در	مکتب	ها	و	
به	 رویکردهای	مختلف،	تفاوت	های	محتوایی	در	تعریف	آن	دیده	می	شود،	اما	هرچه	
دوره	های	اخیر	می	رسیم،	از	تفاوت	ها	کاسته	می	شود	و	به	مشترکات	مکتب	های	مختلف	

نزدیک	می	شویم.	
در	سنت	اجتماع	گرایی،	افراد	به	لحاظ	اخالقی	و	منطقی	بر	اجتماع	اولویت	ندارند،	زیرا	
بسیاری	از	نام	و	نشان	های	خود	را	از	اجتماع	کسب	می	کنند،	در	اجتماع	پرورش	می	یابند،	
گاه	می	شوند	و	نقش	هایی	را	که	به	لحاظ	اجتماعی	تعریف	شده	است	انجام	می	دهند.	 آ
درحقیقت،	زندگی	افراد	و	هویت	آنان	به	عنوان	شهروند	به	دلیل	بقا	و	دوام	اجتماع	است	و	
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ضرورت	هویت	اجتماع	بر	هویت	افراد	ارجحیت	دارد.	در	این	تفکر،	شهروندی	به	معنای	
به	تعهدات	و	وظایف	است	که	در	قالب	مشارکت	 عضویت	کامل	در	اجتماع	و	عمل	
اجتماعی	و	سیاسی	در	جامعه	و	حکومت	تبلور	می	یابد،	به	گونه	ای	که	افراد	بدون	اجبار	
و	محدودیت،	با	عمل	به	مسئولیت	اخالقی	و	وظایف	اجتماعی،	منافع	خود	و	اجتماع	را	
دنبال	می	کنند.	در	این	برداشت،	شهروندی	عالوه	بر	مشارکت	فعال	در	زندگی	سیاسی،	
دربردارندۀ	انتظاراتی	همچون	تعهد	و	وفاداری	به	کشور،	ملت	و	دولت،	دفاع	از	میهن،	

	.)Oldfield, 1990(	هست	نیز	آن	نظایر	و	دیگران،	با	مدارا	و	تسامح	قوانین،	از	اطاعت
برخالف	اجتماع	گرایان،	تفکر	لیبرالیستی	فردگراست،	افراد	اولویت	هستی	شناسانه،	
شناخت	شناسانه	و	اخالقی	دارند	و	به	عنوان	موجود	خودمختار	و	عقالنی	تعریف	می	شوند.	
به	 اعطای	حقوق	 با	 ارزشمند	است	که	 این	دلیل	 به	 این	رویکرد	 هویت	شهروندی	در	
	فردی	و	آزادی	های	شخصی	فراهم	می	آورد.	

ِ
افراد،	فضای	الزم	را	برای	دنبال	کردِن	منافع

شهروندی	موقعیتی	است	که	در	آن	به	حقوق	فردی	تأکید	می	شود	که	براساس	آن	جایگاه	
فرد	دربرابِر	دولت	و	سایر	شهروندان	تعریف	می	شود.	این	حقوق	به	افراد	فرصت	می	دهد	
تشکیل	هیئت	های	 انتخابات،	 مثل	 قانونی	 ابزارهای	 ازطریِق	 را	 منافع	شخصی	خود	 تا	

پارلمانی،	و	...	دنبال	کنند	)شیانی،	۱38۱(.
رویکرد	جمهوری	خواهانه	را	در	کتاب	شهروندی	و	هویت	شوارتزمنتال۱	می	توان	مالحظه	
کرد	که	با	مداقه	در	سیاست	های	معاصر	به	ویژگی	های	زیست	سیاسی	در	دموکراسی	های	
مدرن	می	پردازد	و	تبیین	لیبرال	دموکراسی	و	نقدهای	وارد	به	آن	را	نقطۀ	عزیمت	بحث	خود	
قرار	می	دهد.	او،	به	مدد	مفاهیم	رایج	در	دستگاه	مفهومی	جمهوری	خواهی،	مفاهیمی	
اعم	از	خیر	مشترک،	گستردگی	منافع،	و	هویت	ها	را	در	قالب	سیاست	های	مدرن	تبیین	
می	کند.	شوارتزمنتال	اصلی	ترین	چالش	دستگاه	های	لیبرال	ـ	دموکراتیک	را	تالش	برای	
ایجاد	تصوری	مشترک	از	شهروندی	دموکراتیک	می	داند	که	به	نظر	وی،	برای	دستیابی	به	
این	مهم،	می	باید	تغییر	و	تحوالت	اساسی	در	ساختار	نهادهای	لیبرال	دموکراسی	اتفاق	
افتد،	زیرا	شهروندان	جوامع	لیبرال	دموکراتیک	در	مواجهه	با	دستگاه	های	سیاسی	کمتر	
احساس	هویت	پذیری	می	کنند.	او	در	دفاع	از	رویکرد	جمهوری	خواهانه،	آن	را	فراخوانی	
برای	تقویت	هویت	مدنی	و	شهروندی	مشترک	می	داند	و	خاطرنشان	می	سازد	که	اگرچه	
هویت	ملی	)ملی	گرایی(	در	ایجاد	احساسات	مشترک	سیاسی	یکی	از	عوامل	اساسی	
است،	اما	این	ملی	گرایی	مدنی	است	که	در	ترغیب	احساسات	مربوط	به	شهروندی	و	

1. John Schwarzmantel
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هویت	سیاسی	مؤثر	است.	در	این	راستا،	وی،	با	دعوت	به	تقویت	سیاست	های	دموکراتیک	
در	ایجاد	نهادهای	مدنی،	احیای	بستر	مناسب	جهت	مشارکت	افراد	در	جمهوری	های	
جدید	را	توصیه	می	کند	)Schwarzmantel, 2003(.	بنابراین	اماکن	و	ایجاد	بستری	مناسب	
	مسائل	و	مشکالت	موجود	و	عالوه	بر	آن،	امکان	

ّ
برای	کنشگری	همۀ	شهروندان	در	حل

مدیریت	مسائل	مردمی	به	وسیلۀ	خود	آن	ها	در	این	خصوص،	اهمیت	دارد.
و	 اجتماعی،	 سیاسی،	 مدنی،	 حقوق	 از	 مجموعه	ای	 شهروندی	 حقوق	
است	 برخوردار	 آن	 از	 دولت	ـ	کشور	 تبعۀ	 یک	 به	عنوان	 فرد	 که	 است	 اقتصادی	
)قاضی	شریعت	پناهی،	۱370،	ص	۱22(.	حقوق	شهروندی	در	مفهوم	امروزی	آن،	تنها،	
به	حقوق	و	منافع	شهروندان	اختصاص	ندارد	و	در	یک	دید	موسع،	می	توان	از	تعهداتی	
سخن	گفت	که	شهروندان	بدان	ملتزم	می	باشند	و	درحقیقت،	واژۀ	حقوق	در	این	مفهوم	
به	معنای	اختصاصی	بوده	و	آن	را	باید	حقوق	و	تکالیف	مردم	درقباِل	یکدیگر	و	دربرابِر	
دولت	حاکم	دانست	)اسماعیلی،	۱394،	ص	8(.	قبل	از	انقالب	مشروطۀ	ایران،	حقوق	
شهروندی	مدون	و	منقحی	در	ایران	وجود	نداشت.	البته	فقدان	حقوق	مدون	به	معنای	
فقدان	حقوق	شهروندی	نبوده	است.	در	ایران،	از	دیرباز،	اقلیت	های	مختلف	مذهبی	و	
قومی	روزگار	می	گذراندند	و	اقلیت	های	مذهبی	در	احوال	شخصیه	نیز	تابع	مقررات	و	آیین	
دینی	خود	بودند.	به	دنبال	انقالب	مشروطه،	ایران	برای	نخستین	بار	صاحب	قانون	اساسی	
مدون	شد.	قانون	اساسی	مشروطه،	به	عنوان	میثاقی	میان	دولت	و	ملت،	قدرت	مطلق	
پادشاه	را	محدود	می	ساخت.	در	متمم	قانون	اساسی	مشروطه	که	در	سال	۱325	قمری	به	
تأیید	نهایی	رسید،	در	فصلی	با	عنوان	»حقوق	ملت«،	مهم	ترین	حقوق	فردی	و	شهروندی	
در	هجده	اصل	)اصول	هشتم	تا	بیست	وششم(	تأیید	شد.	متمم	قانون	اساسی	مشروطه	
	درعین	حال	که	در	اصل	اول	اشعار	می	داشت	که	»مذهب	رسمی	ایران	اسالم	و	طریقۀ	
حقۀ	جعفریۀ	اثنی	عشریه	است	و	باید	پادشاه	ایران	دارا	و	مروج	این	مذهب	باشد«،	از	
حقوق	شهروندی	یکسان	برای	تمام	مردم	و	اتباع	ایران	درمقابِل	قانون	و	همچنین	حمایت	
قانون	از	تمام	شهروندان	و،	به	تعبیر	اصل	هشتم	متمم	قانون	اساسی	مشروطه،	»اهالی	
مملکت	ایران«	سخن	گفته	بود.	اصول	هجده	گانۀ	مندرج	در	متمم	قانون	اساسی	مشروطه	
اصولی	مترقی	در	دفاع	از	حقوق	شهروندی	در	یک	قرن	پیش	در	ایران	محسوب	می	شد.	
درمورد	حقوق	شهروندان	در	متمم	قانون	اساسی،	دو	نکتۀ	مهم	قابل	مداقه	و	امعان	نظر	
است؛	نکتۀ	اول	تأکید	بر	برخورداری	تمام	شهروندان	ایرانی	از	حقوق	و	امتیازات	فردی	و	
شهروندی	است.	براساس	اصول	مزبور،	اقلیت	های	قومی،	نژادی،	مذهبی،	و	اهل	کتاب	
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برخوردارند.	 شهروندی	 حقوق	 عمومی	 امتیازات	 از	 شیعیان	 و	 مسلمانان	 بیشتر	 مانند	
مخاطبان	واجد	حقوق	فردی	و	شهروندی	در	متمم	قانون	اساسی	مشروطه	تمام	مردم	
اساسی	 قوانین	 با	 تطابق	 نگرش	ضمن	 این	 است.	 ایران	شمرده	شده	 اهالی	مملکت	 و	
جدید	کشورهای	رهاشده	از	قید	استبداد	و	خودکامگی	پادشاهان،	ریشه	در	آموزه	های	
دینی	و	اسالمی	داشت.	اقلیت	های	دینی	به	رسمیت	شناخته	در	حقوق	اسالمی	نیز	مانند	
شهروندان	مسلمان	نه	تنها	در	پناه	جامعه	و	دولت	اسالمی	می	باید	در	آسایش	و	امنیت	
به	سر	برند	و	جان	و	مال	و	نوامیس	آنان	از	هرگونه	تعرض	مصون	باشد،	بلکه	می	توانند	به	
هر	شغلی	که	مایل	اند	و	مخالف	مصالح	عمومی	و	هنجارشکنی	اسالمی	نباشد	مبادرت	
ورزند	و	در	احوال	شخصیه	و	حل	وفصل	دعاوی	حقوق	فیمابین	خود	تابع	مقررات	دین	و	
آیین	خود	باشند.	کلی	ترین	و	مهم	ترین	اصل	در	متمم	قانون	اساسی	مشروطه	که	با	هدایت	
و	نظارت	عالمان	دینی	تنظیم	شده	بود	اصل	هشتم	متمم	بود.	در	اصل	مزبور	ذکر	شده	بود:	
»اهالی	مملکت	ایران	درمقابِل	قانون	دولتی	متساوی	الحقوق	خواهند	بود.«	همچنین	برای	
ابالغ	صریح	برخورداری	همۀ	شهروندان	از	حقوق	فردی	شهروندی	گاه	از		واژۀ		ایرانیان	
استفاده	شده	بود.	برای	مثال،	در	اصل	چهاردهم	متمم	قانون	اساسی	مشروطیت	آمده	بود:	
»	هیچ	یک	از	ایرانیان	را	نمی	توان	نفی	بلد	یا	منع	در	اقامت	در	محلی	یا	مجبور	به	اقامت	در	
محلی	معّین	نمود،	مگر	در	مواردی	که	قانون	تصریح	می	کند.«	دومین	نکتۀ	دارای	اهمیت	
در	حقوق	شهروندی	در	متمم	قانون	اساسی	مشروطیت	جامعیت	نسبی	آن	است.	در	
اصول	هجده	گانۀ	مربوط	به	حقوق	ملت،	مهم	ترین	و	کلی	ترین	حقوق	شهروندی	با	رعایت	
فراگیر	بودن	و	عمومیت	مورد	مالحظه	واقع	شده	است	و	از	برخی	حقوق	و	آزادی	های	
مدنی	و	سیاسی،	مانند	تشکیل	انجمن	ها	و	اجتماعات	)ذیل	عنوان	آزادی	تحزب(،	نیز	
سخن	به	میان	آمده	است.	قانون	اساسی	جمهوری	اسالمی	مصوب	سال	۱358	شمسی،	
پس	از	تشریح	اصول	کلی	در	فصل	اول	و	بیان	زبان	و	خط	و	تاریخ	و	پرچم	رسمی	کشور،	
در	فصل	سوم،	به	حقوق	ملت	پرداخته	است.	مهم	ترین	حقوق	شهروندی	شامِل	اصل	
	
ّ
برخورداری	از	حّق	مساوی،	امنیت	فردی،	مصونیت	مسکن	و	آزادی	در	انتخاب	محل
انتخاب	شغل،	 در	 آزادی	 اصل	 رفت	وآمد،	 آزادی	 مکاتبات،	 به	 تعرض	 عدم	 سکونت،	
ممنوعیت	تفتیش	عقاید،	حقوق	قضایی	شهروندی،	آزادی	آموزش	وپرورش،	آزادی	های	

سیاسی	و	اجتماعی،	آزادی	اخبار	و	اطالعات،	حّق	تابعیت	و	تغییر	آن	است.
	از	دیگر	علومی	که	به	صورت	تخصصی	به	هویت	پرداخته	است	روان	شناسی	است.	
هرچند	روان	شناسی	بیشتر	بر	فرد	و	درونیات	وی	می	پردازد،	ولی	به	لحاظ	پیشینۀ	بحث،	

T.me/AVAYeBUF

https://T.me/AVAYeBUF


از مرز تا مرز         200     

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

ایفا	کرده	است.	روان	شناسی	سنت	پویای	 در	تحول	مفهوم	هویت	یابی	نقش	مهم	تری	
آن،	 جریان	 در	 که	 کرد	 عرضه	 اجتماعی	 علوم	 به	 فروید	 هویت	یابی	 نظریۀ	 با	 را	 روانی	
با	خود	یکی	 	خوِد	برتر	پدر	و	مادر	را	

ً
یا	اشیای	خارجی	و	معموال کودْک	شخصیت	ها	

می	گیرد.	نقش	نظریۀ	فروید	بر	پیدایی	نظریه	های	نخستین	جامعه	شناسی	پوشیده	نیست.	
نظریۀ	پویای	روانی	بر	محور	درونی	یک	ساختار	روانی،	که	یک	هویت	مداوم	)هرچند	
را	 هویت	 روان	شناس،	 مورخ	 اریکسون،	 اریک	 می	کند.	 تأکید	 دارد،	 کشمکش	آمیز(	
فرایندی	می	دید	که	در	محور	فرد	جا	گرفته	و		درعین	حال،	در	محور	فرهنگ	اجتماعی	
او	نیز	قرار	دارد.	بدین	ترتیب،	اریکسون	میان	اجتماع	و	فرد	نوعی	رابطه	برقرار	می	کرد.	
که	 بیمارانی	 به	 اشاره	 در	 دوم	 در	جریان	جنگ	جهانی	 را	 بحران	هویت	 واژۀ	 اریکسون	
احساس	یکسان	بودن	و	تداوم	تاریخی	را	ازدست		داده	ا	ند	مطرح	کرد	و	درنتیجه،	آن	را	به	
تمامی	مرحلۀ	زندگی	)به	عنوان	بخشی	از	مدل	مرحلۀ	زندگی	خود		دربارۀ	هشت	مرحلۀ	
زندگی	انسان(	تعمیم	داد.	بدین	گونه	هویت	را	می	توان	تعبیر	از	خود	نیز	عنوان	کرد.	در	
	روان	شناسی	شناختی،	واژۀ	»هویت«	به	توان	خودفرافکنی	و	خودآگاهی	اشاره	می	کند.	
اندیشۀ	روان	شناختی	هویت	در	انسان	ها	به	خودانگاره	مربوط	است،	یعنی	دیدگاه	شخص	
بود	که	عالقۀ	زیادی	 از	نخستین	روان	شناسانی	 او	از	خودش.	اریکسون	 یا	مدل	ذهنی	
پویای	روانی،	درپِی	کنکاش	در	 او،	یعنی	همان	سنت	 پیدا	کرد.	کار	 به	مسئلۀ	هویت	
فرایند	شکل	گیری	هویت	درطوِل	زندگی	فرد	بود.	هویت	شخص	در	یک	رشته	مراحل	
در	پاسخ	به	چالش	های	بسیار	پیچیده	شکل	می	گیرد.	کار	اریکسون	بر	تمایز	میان	حّس	
روان	شناختی	تداوم	یعنی	هویت	خودی	)که	گاه	به	طور	خاص	»خود«	خوانده	می	شود(،	
ویژگی	های	خاّص	شخصی	که	فرد	را	از	دیگری	جدا	می	کند	و	به	هویت	های	شخصی	
معروف	است،	و	درنهایت،	نقش	های	اجتماعی	که	یک	بازیگر	ممکن	است	داشته	باشد،	
یعنی	هویت	های	اجتماعی	او،	تکیه	می	کند.	رابطۀ	میان	خود	و	روان	شناسی	نیز	در	بحث	
هویت	در	ُبعد		روان	شناسی	آن	مطرح	است.	گرچه	»خود«	متمایز	از	»هویت«	است،	اما	
ادبیات	مربوط	به	»خودروان	شناسی«	ما	را	در	فهم	این	امر	که	هویت	چگونه	نگهداری	
می	شود	یاری	می	دهد.	در	این	جا،	هویت	در	دو	عرصه	مطرح	می	شود:	۱.	فرایندهایی	که	
خود	ازطریِق	آن	شکل	می	گیرد	)مِن	فاعلی(۱؛	2.	محتوای	واقعی	نمودارهایی	که	برداشت	
از	خود	را	شکل	می	دهند	)مِن	مفعولی(2.	نظریه	پردازان	به	ویژه	به	عرصۀ	دوم	عالقۀ	زیادی	

1. I
2. Me
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نشان	داده	و	دیدگاه	های	گوناگونی	پیرامون	شیوه	های	پیچیده	و	سادۀ	سازماندهی	شناخت	
از	خود	به	دست		داده	اند	)احمدی،	۱390،	ص	4۱	و	42(.

در		روان	شناسی،	هویت	و	احساِس	هویت	یکی	از	مشخصات	شخصیت	فرد	و	احساسات	
برآمده	از	آن	تلقی	می	شود.	احساس	هویت	عبارت	از	احساسی	است	که	انسان	نسبت	به	
استمرار	حیات	روانی	خود	دارد	و	یگانگی	و	وحدتی	که	درمقابِل	اوضاع	و	احوال	متغیر	
خارج	همواره	در	حاالت	روانی	خود	حس	می	کند.	بنابراین	از	منظر		روان	شناسی،	هویت	
شخصیْت	 نظریه	پردازاِن	 و	 روان	شناسان	 بیشتر	 است.	 برخوردار	 ثبات	 نوعی	 از	 انسان	
معنا	 دو	 که	 و	معتقدند	 فردی	و	شخصی	می	دانند	 امری	 در	درجۀ	نخست،	 را،	 هویت	
و	جنبۀ	اصلی	هویت	به	ویژگی	های	شخصیتی	و	احساس	فرد	معطوف	اند.	البته	بیشتِر	
این	نظریه	پردازاْن	هویت	اجتماعی	را	انکار	نمی	کنند،	بلکه	این	دو	نوع	هویت	را	متمایز	
از	 عبارت	 هویت	 دیدگاه،	 این	 از	 به	هرحال،	 می	کنند.	 قلمداد	 یکدیگر	 از	 مستقل	 و	
 احساس	تمایز	شخصی،	احساس	تداوم	شخصی،	و	احساس	استقالل	شخصی	است
)Jacobson, 1998, p. 9(.	ازآن	جاکه	هویت	های	موردبحث	در	این	تحقیق	واجد	سطوح	
فراتر	از	فردند	و	هویت	جمعی	را	دربر	می	گیرند،	می	توان	گفت	که	در	این	تحقیق،	بیشتر	

نگرش	جامعه	شناختی	مورد	استفاده	قرار	گرفته	است.

6-2.	انواع	هویت

۱-6-2.	هویت	قومی

قومیت۱	ازمنابع	اصلی	معنا	و	بازشناسی	درطوِل	تاریخ	بشربوده	است،	از	ایاالت	متحده	
	صحرا،	قومیت	زیربنای	تفکیک	اجتماعی	وبازشناسی	اجتماعی	و	

ّ
گرفته	تا	آفریقا	زیر	خط

نیز	تبلیغ	های	اجتماعی	است.	قومیت	همچنین	پایه	و	اساس	قیام	برای	عدالت	اجتماعی	
بوده	است	و	هست	و	نیز	پایه	و	اساس	منطق	غیرعقالنی	تصفیۀ	قومی	و	به	میزان	زیاد،	
شالوده	ای	فرهنگی	است	که	موجد	فعالیت	های	بازرگانی	شبکه	بندی	و	انحصارگرایانه	در	
دنیای	نوین	تجارت	است	)کاستلز،	۱385،	ص	73(.	قومیت		واژه	ای	است	که	به	طور	
فزاینده	از	دهۀ	۱960	میالدی	تاکنون	برای	تفاوت	های	انسانی	در	حیطۀ	فرهنگ،	سنت،	
زبان،	الگوهای	اجتماعی،	و	تبار	به	کار	برده		می	شود.	کاربرد		این	واژه	با	بی	اعتباری	نظریۀ	

1. Ethnicity
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ثابت	مفروض	می	داشت،	 تعیین	ژنتیکی		 با	 نوع	های	زیستی	 انسان	را	درون	 نژادی،	که	
بیشتر	شد.

و	 از	ریشه	ها	 آگاهی	کلی	 آن	است	که	»قومیت	شامل	 قومیت	 از	 تعریف	کلی	 تنها	
سنت	های	مشترک	است«.	کلمۀ	یونانی	Ethnos	در	ترجمۀ	انگلیسی	معانی	مختلفی	از	
»قبیله«	تا	»ملت«	را	شامل	می	شود	و	می	توان	آن	را	به	صورت	طیفی	بین	این	دو	درنظر	
قومی	 این	موضوع	که	یک	گروه	 اما	 قومی	است،	 به	گروه	 تعلق	 قومیت	کیفیت	 گرفت.	
درمقابِل	انواع	دیگر	گروه	ها	چیست	چندان	ساده	نیست.	گروه	های	قومی	»نژاد«	نیستند،	
چون	می	توان	قومیت	را	بسیار	دقیق	تر	از	نژاد	تعریف	کرد	و	قومیت	از	لحاظ	منطقی	مستقل	
است،	چنان	که	صرب	ها	و	کروات	ها	اسالو	هم	هستند	و	یک	یهودی	ممکن	است	سیاه	
	فرد	را	به	

ً
یا	سفید	باشد.	درواقع،	قومیت	همچنین	عضویت	در	یک	گروه	قومی	ضرورتا

سرزمین	خاصی	پیوند	نمی	زند.	باوجوِد	این،	»منازعۀ	قومی«	را	می	توان	مشابه	منازعه	بین	
ملت	ها	یا	نژادها	درنظر	گرفت.

واژۀ	قوم	)Ethnic(	از	واژۀ	یونانی		Ethnos	به	معنی	ملت	آمده	است.	در	انگلیسی	اولیه،	کاربرد	
از	معاصراْن	 بازمی	گردد.	برخی	 تفاوت	های	فرهنگی	ملت	های			مشترک		 به	 	Ethnic واژۀ	
قومیت	را	برای	شناسایی	گروه	های	ملی	در		اروپا		به	کار	می	برند،	ولی	اعتراض	های	قومی	
	بین	گروه	قومی		و	ملیت	را	آشکار	می	کند.	اشکرف۱	و	

ّ
همچون	اعتراض	»باسک	ها«	خط

همکارانش	قومیت	و	گروه	قومی	را	چنین	تعریف		می	کنند:	»تجمعی	در		درون		یک	جامعۀ	
با	 یا	مفروض	)داشتِن	یک	حافظۀ	مشترِک	تاریخی	 تباِر	مشترِک	واقعی	 با	داشتِن	 بزرگ	
سرچشمه	ها	یا	تجارب	تاریخی	مانند	استعمال،	مهاجرت،	تهاجم،	یا	بردگی(	یک	آگاهی	
مشترک	از		هویت	قومی	مجزا	و	یک	کانون	و	منبع	فرهنگی	در	یک	یا	چند	عنصر	نمادین	
که	به	عنوان	خالصه	ای	از	مردمی	بودِن	آن	ها	تعریف	شده	است.	این	مشخصات	فرهنگی	
همواره	نسبت	به		زمان		و	مکان	معّین	که	گروه	قومی	تجربه	می	کنند	در	یک	ترکیب	پویا	

)Tiffin & Griffths & Ashcreft, 1998, p. 84(	».بود	خواهند
	کارکرد	عناصر	نمادین	است	که		ممکن		است	به	یک	معنی،	

ْ
مشخصۀ	اصلی	این	تعریف

تعلق	قومی	را	ایجاد	کند.	مثال	هایی	از	برخی	عناصر	نمادین	بدین	قرارند:	الگوهای	خانواده،	
نزدیکی	فیزیکی،	پیوستگی	مذهبی،	اشکال	زبانی	یا	گویشی،	پیوستگی	قبیله	ای	،	ملیت،	
ادبیات	 و	 هنر	 مثل	 فرهنگی	 فعالیت	های	 و	 فرهنگی،	 ارزش	های	 فیزیکی،	 مشخصات	
موسیقی.	در	زمان	ها	و	مکان	های	مختلف	ترکیب	های	مختلفی	از	این	عناصر	در	تهیۀ	یک	

1. Ashcreft

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


        203         فصل دوم: نظریاتی درباِب هویت و قومیت

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

معنی		از		قومیت		می	تواند	نقش	داشته	باشد	)Ibid(.	نقش	آفرینی	داستان	ها،	حماسه	ها	و	
مثل	های	قومی	نیز	در	این	زمینه	اهمیت	دارد.	شرح	حال	قهرمانان	قومی،	داستان	های	نبردها	

و	پیروزی	ها،	و	...،	همه،	به	مثابۀ	عناصر	نمادین	قومی	در	این	خصوص	تأثیرگذارند.
از	منظر	دیگر،	اریکسون	عقیده	دارد	که	تفاوت	فرهنگی	بین	دو	گروه	مشخصۀ	قطعی	
هویت	نیست.	دو	گروه	می	توانند	از		لحاظ		فرهنگی		یکسان	باشند،	ولی	دو	گروه	متفاوتی	
	دو	گروه	درون	همسر۱	متفاوت	در	یک	محل	ممکن	

ً
را	تشکیل		داده		باشند	و	برعکس.	مثال

برخوردار	 فناوری	متفاوت	 اعتقادات		و	حتی		 و	 از	زبان	و	مذهب		 به	طور	وسیعی	 است	
	بدین	معنی	نیست		که	یک	ارتباط	قومی	بین	آن	ها	موجود	باشد	

ً
باشند،	اما	این	ضرورتا

)Erikesen, 1993, p. 11(.	برای		به	وجود	آمدِن	گروِه	قومی،	گروه		باید		حداقلی		از	برخورد	
به	عنوان	 را	 دیگر	 گروه	های	 ایده		های	 باید		 گروه	 اعضای	 و	 باشد	 داشته	 را	 اقوام	 دیگر	 با	
تفاوت	های	فرهنگی	از	سنت	خودشان	نگاه	کنند.	اگر		این	شرایط		نباشد،	قومیت	وجود	

نخواهد	داشت.	
اندیشۀ	اریکسون	هویت	قومی	را	دارای	مشخصه	هایی	به	شکل	زیر	بیان	کرده	است:

						عناصر فرهنگی شرط الزم							

														شرط کافی							      آگاهی از عناصر فرهنگی
  

بنابراین	قومیت	 برای	قومیت،	نمودی	از	ارتباط	و	نه	یک	صفِت		خاْص	اساسی		است.	
یک	ارتباط	اجتماعی	ویژه	بین	عامالنی	است	که	خودشان	را	به	لحاظ		فرهنگی		با	اعضای	
را		دارند	،	متفاوت	می	بینند.	 از	کنش	متقابل	منظم	 با	آن	ها	حداقلی	 گروه	های	دیگر	که	
با	 تفاوت	 و	 تمایز		 یک		 از		 )ناشی	 اجتماعی	 هویت	 به	عنوان	 می	تواند	 قومیت	 همچنین	
دیگران(	به	وسیلۀ	خویشاوندانی	افسانه	ای	یا	استعاری	تعریف	شده	باشد.	گروه	های		قومی	

.)Ibid, p. 12	(	باشند	داشته	مشترک	سرچشمۀ	از	هایی	اسطوره	که	دارند	تمایل
هویت		قومی		از	ترکیب	متنوع	مؤلفه	های	قومیت		به	وجود	می	آید	و	حتی	در	بسیاری	از	
موارد		تنها		یک	مؤلفۀ	متفاوت	باعث	ایجاد	نوعی	هویت	قومی	می	شود.	بنابراین	در		بین		اقوام		
مختلف،	مؤلفه	های	قومیت	متفاوت	است	و	در	هر	گروه	قومی،	هریک	از	مؤلفه	ها		دارای		
درجات		اهمیت	متفاوتی	اند.	اندیشمندان	دیگری	هم	مشخصه	هایی	را	برای	هویت	قومی	

برشمرده	اند،	چنان	که	اسمیت2	)اسمیت،	۱377،	ص	۱86(	در	این		باره	معتقد	است:

1. Groups within the spouse
2. Anthony Smith
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2-6-2.	هویت	ملی

انقالب	 پس	از	 اروپایی	 دولت	های	 پیدایش	 بعداز	 و	 است	 واژۀ	جدیدی	 ملیت	 و	 ملی	
ناسیونالیستی	وارد	واژگان	علوم	اجتماعی	شده	است.	 صنعتی۱	و	گسترش	احساسات	
هویت	ملی	نیز	به	همین	دلیل	شاید	پدیدۀ	تازه	ای	باشد	و	به	رابطۀ	میان	شخص	و	یک	
	زندگی	قوم	و	قبیله	و	حتی	استان	و	

ّ
	تولد،	محل

ّ
واحد	کالن	سرزمینی	یعنی	بزرگ	تر	از	محل

ایالت	اشاره	کند.	با	گسترش	ناسیونالیسم	و	آغاز	کشمکش	های	سیاسی	ـ	اقتصادی	بعداز	
انقالب	صنعتی	بر	سر	رقابت	های	امپریالیستی	ـ	استعماری،	احساسات	تعلق	به	سرزمین	
و	دولت	خاص	نیز	افزایش	یافت.	نظام	وستفالی2	نیز	با	تثبیت	نظام	دولت	به	ملت	کمک	
زیادی	به	استحکام	هویت	ملی	کرد.	با	این	همه	نمی	توان	گفت	که	هویت	ملی،	یعنی	
احساس	تعلق	به	سرزمین	بزرگ	تر	با	دولت	خاص،	یک	پدیدۀ	خاص	دوران	مدرن	باشد.	
تجربۀ	اروپا	تجربۀ	خاّص	خوِد	اروپاست	و	همیشه	قابل	تعمیم	به	همه	جای	جهان	
نیست.	هویت	ملی	و	احساس	تعلق	به	آن	از	دو	چیز	ناشی	می	شود:	۱.	وجود	یک	واحد	
سرزمینی	شناخته	شده؛	2.	دولت	یا	نظامی	سیاسی	که	رهبری	این	واحد	را	به	عهده	دارد.	
مادام	که	این	دو	عنصر	در	جامعه	ای	وجود	داشته	باشند	و	به	نوعی	میاِن	خود	و	دیگری	
در	 پدیده	ای	 چنین	 	

ً
ازآن	جاکه		اصوال می	گیرد.	 شکل	 نیز	 ملی	 هویت	 کند،	 مرزبندی	

گذشته،	در	غرب،	کمتر	به	چشم	می	خورد	و	سازمان	های	سیاسی	کالنتری	چون	امپراتوری	
و	یا	حکومت	های	دینی	کنترل	این	مناطق	را	به	عهده	داشتند،	هویت	ها	جنبۀ	دینی	داشت	و	
غیریت	سازی	نیز	بر	همین	اساس	صورت	می	گرفت،	یعنی	مسیحی	دربرابِر	غیرمسلمان	

1. Industrial revolution
2. Westphalian sovereignty
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یا	کاتولیک	دربرابِر	غیرپروتستان.	بدین	گونه،	وجود	هویت	ملی	به		شیوۀ	امروزی	آن	در	
تعمیم	می	دهند،	 	جهان	

ّ
کل بر	 ناخواسته	 را	 او	 تجربۀ	 بسیاری	 امروز	 که	 اروپا،	 گذشتۀ	

اهمیت	 »انقطاع«	 و	 »تداوم«	 مسئلۀ	 با	 رابطه	 در	 به	ویژه	 نکته	 این	 نمی	خورد.	 به	چشم	
پیدا	می	کند،	چراکه	با	فروپاشی	امپراتوری	ها	یا	حکومت	های	سراسری	دینی	و	پیدایش	
واحدهای	سیاسی	کوچک	تر	از	درون	آن	ها،	احساس	وفاداری	به	آن	ها	به	تدریج	ازمیان	
می	رود	و	جای	خود	را	به	وفاداری	به	واحد	سیاسی	جدید،	یعنی	دولت	به	ملت،	می	دهد	
)احمدی،	۱390،	ص	65(.	ارنست	رنان۱	فرانسوی	نیز	برای	ملت	دو	مشخصۀ	داشتِن	

	روز	برروی	آن	را	الزم	می	داند:
ِ
میراِث	فرهنگِی	مشترک	و	اجماع

ملت  
میراث فرهنگی

اجماع روز

واحدهای	 شدِن	 بزرگ	 و	 کوچک	 مسئلۀ	 تنها	 و	 ندهد	 روی	 »انقطاع«	 چنانچه	 اما	
و	 تعلق	 احساس	 باشد،	 کار	 در	 به	شکل	کوچک	تر،	 یا	 امپراتوری	 به	شکل	 سیاسی،	چه	
وفاداری	به	آن	نیز	باقی	می	ماند.	بدین	گونه،	در	تاریخ	بشری،	دو	نوع	هویت	ملی	می	توان	
تشخیص	داد:	یکی	هویت	های	ملی	مدرن،	یعنی	احساس	تعلق	به	دولت	های	مدرن	که	
از	قرون	پانزدهم	میالدی	به	بعد	در	عرصۀ	اروپا	و	بعدها	در	سایر	نقاط	جهان	پیدا	شدند،	
و	دیگری	هویت	ملی	پیشامدرن،	یعنی	احساس	تعلق	و	وفاداری	به	واحدهای	سیاسی	و	
سرزمین	کهنی	که	از	دوران	های	گذشته	وجود	داشته	و	تداوم	پیدا	کرده	است	و	امروزه	نیز	به	
همان	نام	وجود	دارد.	بسیاری	از	کشورهای	جهان	را	که	محصول	دوران	مدرن	اند	می	توان	
از	نوع	نخست	دانست،	اما	برخی	کشورهای	دیگر	که	ریشۀ	بسیار	کهن	دارند	و	نام	آن	ها	
به	عنوان	واحد	سرزمینی	از	دوره	های	باستانی	تا	به	امروز	همچنان	حفظ	شده	است،	نظیر	

یونان،	ایران،	چین،	هند،	ایتالیا	)رم(،	و	مصر	از	نوع	دوم	اند.
آنچه	هویت	ملی	را	می	سازد	چند	عنصر	اصلی	است	که	نظریه	پردازان	و	پژوهشگران	
هویِت	 عامِل	 تعیین	کننده	ترین	 بی	گمان	 اما	 کرده	اند.	 اشاره	 آن	 به	 ملی	ـ	قومی	 مسائل	
ملی	که	آن	را	از	هویت	قدیم	جدا	می	کند	وجود	نظام	سیاسی	و	دولت	است،	چه	دولت	
به	شکل	های	کهن	آن	و	چه	دولت	مدرن.	آنتونی	اسمیت		دربارۀ	هویت	ملی	می	گوید:	
منظور	از	»هویت	ملی«	وجود	احساس	اجتماع	سیاسی	است.	اجتماع	سیاسی	به	نوبۀ	

1. Ernest Renan
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خود	دست	کم		به		وجود	برخی	نهادهای	مشترک	و	مجموعۀ	واحدی	از	حقوق	و	وظایف	
برای	اجتماع	اشاره	می	کند.	اجتماع	سیاسی	همچنین	به	یک	فضای	اجتماعی	قطعی	و	
یک	سرزمین	برخوردار	از	مرزهای	شناخته	شده	اشاره	می	کند	که	اعضا	بدان	وسیله	خود	را	

تعریف	می	نمایند	و	به	آن	احساس	تعلق	می	کنند.	
عناصرتشکیل	دهندۀ	ملت	را	می	توان	به	دو	گروه	اصلی	طبقه	بندی	کرد:	گروه	نخست	
شامل	عناصر	غیرذهنی،	و	گروه	دوم	شامل	عناصر	ذهنی	است.	عناصر	سرزمینی	جزو	
گروه	نخست	و	عناصر	اسطوره	ای،	خاطره	ها،	باورها،	و	فرهنگ	ها	جزو	گروه	دوم	محسوب	
برشمرد:	یکی	جنبۀ	 اساسی	می	توان	 و	جنبۀ	 ویژگی	 دو	 برای	ملت،	 به	عالوه،	 می	شود.	
قومی	ـ	فرهنگی	و	این	که	ملت	برمبنای	ادعای	ریشۀ	مشترک	داشتِن	نیاکانی،	اعضای	آن	
تداوم	پیدا	می	کند،	و	دوم	جنبۀ	مدنی	که	بر	این	اساس	استوار	است	که	اعضای	ملت	الزامات	
و	تعهدات	مشترک	دارند	)	علمداری،	۱383،	ص	2730(.	در	این	زمینه،	احمد	اشرف	
عواملی	را	برای	شکل	گیری	هویت	ملی	برمی	شمارد	)اشرف،	۱378،	ص	۱39	و	۱40(:

هندلر۱	نیز	هویت	ملی	را	در	رابطه	با	سه	جنبه	از	تجربۀ	بشری	تعریف	می	کند:	نخست	
در	رابطه	با	افراد	بشر	به	عنوان	شخص،	دوم	با	جمع	ها	یا	گروه	های	بشری	که	گمان	می	رود	
از	یکدیگر	متمایزند،	سوم	با	رابطه	میان	این	دو	و	شیوه	هایی	که	در	آن،	انسان	ها	عناصر	
هویت	های	جمعی	را	با	هویت	های	منحصربه	فرد	مشخّص	خود	یکسان	تلقی	می	کنند.	
به	هرروی،	باوجوِد	شباهت	ها	و	تفاوت	های	تعریف	هویت	ملی	از	دیدگاه	نظریه	پردازان	

آن،	عناصر	بنیادین	هویت	ملی	را	می	توان	به	شرح	زیر	دانست:
١.	یک	سرزمین	تاریخی	یعنی	وطن؛	2.	اسطوره	های	تاریخی	و	خاطرات	تاریخی	
مشترک؛	٣.	فرهنگ	عمومی	توده	های	مشترک؛	4.	نهادهای	سیاسی	اداره	کنندۀ	سرزمین	

1. Handler
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موردنظر	یعنی	دولت؛	5.	حقوق	و	وظایف	مشترک	برای	تمامی	اعضا؛	6.	اقتصاد	مشترک	
و	تحرک	سرزمینی	برای	اعضا.	

نظریه	پردازان	مسائل	هویت	و	ملیت	کمابیش	دربارۀ	عناصر	سازندۀ	هویت	به	همین	
ترتیب	بحث		کرده	اند.	دیوید	میلر	از	پژوهشگران	تازه	تر	مباحث	ناسیونالیسم	بر	آن	است	
که	هویت	ملی	دارای	عناصر	بیگانه	ای	است	که	روی	هم	رفته	باعث	استحکام	و	تداوم	آن	

می	شوند.	این	عناصر	پنج	گانه	عبارت	اند	از:
۱.	باور	به	ویژگی	های	مشترک	و	تعهد	متقابل؛	2.	قدرت	و	تداوم	تاریخی؛	٣.	منش	

فعال؛	4.	وابستگی	به	یک	قلمرو	خاص؛	5.	فرهنگ	عمومی	مشترک	)همان،	ص	66(
در	جدول	شمارۀ	2-2،	به	دیدگاه	چند	نویسندۀ	ایرانی	دربارۀ	هویت	ملی	اشاره	شده	

است.

جدول	شمارۀ	2-2:	دیدگاه	چند	نویسندۀ	ایرانی	دربارۀ	هویت	ملی	)رشیدی،	۱3۹4(

عامل موردتأکیدسطوح ومؤلفه های هویت ملینویسنده

شیخاوندی

- هم	کشوری
-	هم	زمانی)ساعت	و	مبدأ	تاریخی(

-	پرچم	و	سرود	ملی
-	هم	زبانی

-	هم	کیشی	و	هم	آیینی
-	هم	دولتی	و	هم	قانونی

-	پول	واحد	)وحدت	گرایی	اقتصادی(	
-	شناسنامۀ	واحد	شهروندان	

-	وحدت	مقیاس	های	اندازه	گیری	

عوامل ایجادکنندۀ همگرایی

رواسانی
-	عناصر	دینی	

-	عناصر	تاریخی
-	عناصر	طبقاتی

ُبعد اقتصادی و فرهنگی

افروغ

-	سطح	جهان	بینی	و	ایدئولوژی
-	ارزش	ها

-	سطح	هنجارها
-	سطح	نمادها

سطح جهان بینی و ایدئولوژی و 
نمادین

نادرپور
-	پیوندهای	خاکی
-	پیوندهای	خونی

-	پیوندهای	فرهنگی
زبان
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برخی	اندیشمندان	ایرانی	با	گرایشات	پان	ایرانیستی	تنوعات	قومیتی	را	نادیده	می	گیرند	
	
ً
قطعا که	 می	دهند	 تقلیل	 قومی	ـ	فارسی	 هویت	 به	 را	 ملی	ـ	ایرانی	 هویت	 مباحث	 و	

نمی	تواند	بیانگر	مناسبی	برای	این	همه	غنای	فرهنگی	و	هویتی	باشد.

3-6-2.	هویت	جهانی

پس	ازطرح	»دهکدۀ	جهانی«۱	در	آغاز	دهۀ	۱970میالدی	توسط	مارشال	مک	لوهان2،	
جهانی	شدن	در	مفهوم	امروزین	آن،	برای	نخستین	بار	درحیطۀ	اقتصاد،	در	کنفرانس	برتن	
وودز3،	به	منظور	ایجاد	ثبات	در	اقتصاد	جهانی	بعداز	جنگ	مطرح	شد	و	در	آستانۀ	پایان	
جنگ	دوم،	»صندوق	بین	المللی	پول«4	و	»بانک	جهانی«5	تأسیس	شدند.	این	دو	ارگان	
مالی	که	منشأ	آمریکایی	داشتند	و	سازوکارشان	در	اقتصاد	آزاد	سرمایه	داری	بود	نخستین	
را	 	جهانی	شدن	

ْ
پول بین	المللی	 بودند.	صندوق	 اخیر	 مفهوم	 به	 طراحان	جهانی	شدن	

این	گونه	تعریف	کرده	است:	وابستگی	روزافزون	کشورها	در	سرتاسر	جهان	به	علت	افزایش	
حجم	و	تنوع	مبادالت	کاال	و	خدمات	بین	کشورها،	گردش	جهانی	سرمایه	و	هم	زمان	با	

	.)www.irf.org(	فناوری	تر	گسترده	و	سریع	اشاعۀ	ها،	آن
روزمره		به	وجود	 زندگی	 کیفیت	 در	 ریشه	ای	 تغییرات		 تجدْد	 گیدنز،	 نظریۀ	 براساس	
	می	آورد	و	بر		وجوه		مختلف	تجربیات	ما	اثر	می	گذارد	،	به	گونه	ای	که	تغییرات	حاصل	از	
نهادهای	امروزین	به	طور	مستقیم	با		زندگی		فردی	و	خوِد	ما	درهم	می	آمیزند	.	تجدد	ْ	موجب	
تکه	برداری		)خروج		از	قیود	محلی	و	ترکیب		مکرر		عناصر	جدید(	و	ساماندهی	بازتابی	
ارتباطات		جهانی	ـ	جمعی		تداخل	 با	توسعۀ	 خصوصی	ترین	گوشه	های	خود	می	گردد.	
	موازین		و	معیارهای		جهانی		و	عام	بیش	ازپیش		

ّ
هویت	شخصی	و	نظام	اجتماعی		تا		حد

محسوس	شده	است	)گیدنز،	١٣٨5،	ص	٢٥(.	
گیدنز	بر	آن	است	که	پویایی	و	تحرک	فوق	العادۀ		زندگی		اجتماعی	امروزین	دارای	سه	

عنصر	اصلی		است	:	
در	 نظر	جسمانی	 از	 که		 فعالیت	هایی		 ]یعنی[	سازماندهی	 فضا		 و	 زمان		 ١.	جدایی		

حضور	یکدیگر	نیستند؛	

1. Global village
2. Marshall McLuhan
3. Bertonwoods
4. International monetany fund
5. World bank
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انداختِن		 جا		 و	 محلی		 بافت	 از	 اجتماعی	 روابط	 کشیدِن	 بیرون	 و	 تکه	برداری	 	.٢
مجدد	آن	ها	در	تکه	های	نامعّین	از		زمان		و	فضا		که		به	وسیلۀ		نشانه	های	نمادین	و	نظام	های	

کارشناسی	مشخص	می	شود؛	
مربوط	 دانش	های	 و	 اطالعات	 منظم	 کاربرد	 به	معنی	 نهادین	 بازتابندگی	 	.٣
زندگی	 شکل	گیری	 و	 بنیادین		 شک	 شرایط	 مستمر	 تغییر	 و	 اجتماعی	 زندگی	 به	
دل	بخواهی)همان،	ص	4۱(.	نشانه	های	تجدد	در	سبک	زندگی	و	تکثیر	دنیاها	و	محیط	ها	
و	محل	های	رفتار	و	تنوع	عادات	و	جهت	گیری	ها	قابل	مشاهده	است	)همان،	ص	١٢٢( 
و	موجب	کاوش	های		شخصی	مکرر،	فرصت	ها	و	شانس	های	مختلف،	و	توسعۀ	شبکۀ	
روابط	اجتماعی	می	شوند	)همان،	ص	١٢٦(.	دراثِر	تجدد	و	جهانی	شدن،	عنصر	محل	
رویدادهای	 در	 گرفتن	 قرار	 یا	 طبیعی	 محیط		 یک		 در	 زیستن	 به	 منحصر	 و	 منوط	 فقط	
	به	وجودآمده	در	خوِد	محل	نیست،	بلکه	محل	و	فعالیت	های	محلی	یا	موضعی	فرد	و	
درکل		وابستگی	های	محلی	فرد	فراتر	از		محیط		زندگی	او	تعریف	می	شود	و	فرد		دربارۀ	
	زندگی	هم	می	تواند	انتخاب	کند	و	فراتر	از	آن	محل،	مرجع	تعلق	خود	را	بسیار	

ّ
محل

توسعه		دهد		)همان،	ص	2۱0(.	همچنین	گیدنز		تأکید		دارد	که	توسعه	و	عصر	جدید	و	
امرونهی	های	جزم	آلود	 از	 او	 آزادسازی	 و	 آدمی	 آن	موجب	رهایی	 از	 عقالنیِت	حاصل	
سنت	های	کهن	و	قیدوبندهای	اعصار،	گسیختِن	غل	وزنجیرهای	برجامانده		از		گذشته	و	
	بعضی	از	افراد	و	گروه	ها	بر	دیگران	می	شوند	و	محصول	

ِ
درهم	شکستِن	سلطۀ	نامشروع

آْن	سیاست	زندگی	یا	سیاست	انتخاب،	که	همان	انتخاب	شیوۀ	زندگی	توسط	فرد	است،	
می	گردد		)همان	،	ص٢٩٩(.

 
جدول	شمارۀ	3-2:	انواع	هویت	از	نظر	گیدنز

 نوع
هویت

 سطح
تعلق

 عواملمکانزمان
تأثیرگذاری

 روابط مکان و
فضا

 هویت
محلی

 خاص گراییقبل از تجددمحلی
مکانی

 رسوم،	آداب وسنن
 محلی،	پوشش

 خاّص	قومی،	اجبار
 در هنجارهای

قومی

 انطباق فضا با
مکان

 هویت
جهانی

 اندیشه های حاصلفرامحلیبعداز تجددجهانی
از مدرنیته

 جدایی مکان و
فضا
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جهانی	شدْن	منابع	و	روش	هایی	را	برای	پیشبرد	و	تسریع	فرایند	رهایی	بشر	جست	وجو		
می	کند	و	با	تحلیل	رفتِن		نهادهای		سنتِی	امنیت	و	هویت	بخش،	به	ویژه	دولت،	نیاز	به	چنین	
ابزارها	و	تدابیری	را	توصیه	می	نمایند.	جهانی	شدن	همچنین	امکاناتی	را	جهت	احیای	
هویت	های	سرکوب	شده،	آزادی	مذهبی	بر	گزینش		مختارانه،	مخدوش	ساختِن	روابط	
و	ساختارهای	سلطه	آمیز	اقتصادی	ـ	سیاسی،	رهایی	از	قیود	محلی	و	سنتی	و	مهاجرت،	

و	...	فراهم	می	آورد	)گل	محمدی،	١٣٨١،	ص	٩١(.	
جهانی	شدن	دو	بخِش	به	هم	پیوسته	ومرتبط	دارد:	نخست	فرایند	جهانی	شدن	که	درکل	
می	توان	آن	را	بدین	ترتیب	تعریف	کرد:	بسط	و	گسترش	فعالیت	های	اقتصادی،	فرهنگی،	
فرایندهای	 تأثیر	 تحت	 اکثرجهان	 حاضر،	 درحال	 جهان.	 سراسر	 در	 مشابه	 سیاسی	 و	
)رنای	 است	 جهان	گرایی	 بحث	 دوم	 است.	 گرفته	 قرار	 شدن	 جهانی	 گستردۀ	 و	 عمیق	

شورت،	۱384،	ص	3(.
افزایش	 دنیا،	 مختلِف	 بخش	های		 شدِن	 وابسته	تر	 جهان،	 فشردگی	 گفت	 می	توان	
وابستگی	و	درهم	تنیدگی	جهانی،	فرایند	غربی	کردن	و	همگون	سازی	جهان،	ادغام	همۀ	
جنبه	های	اقتصادی	در	گسترۀ	جهانی،	پهناورتر	شدِن	گستره،	تأثیرگذاری	و	تأثیرپذیری	
کنش	های	اجتماعی،	کاهش		هزینه	های	تحمیل	شده	توسط	فضا	و	زمان	که	از	مهم	ترین	
ابعاد	جهانی	شدن	به	شمار	می	آیند،	همگی،	موجب	پیوند	و	ادغام	فرد	و	جامعه	در	گسترۀ	
جهانی	می	شوند.	البته		این		گسترش	و	تعمیِق	آن	به	هیچ	روی	همگون	و	برابر	نیست	و	در	
همۀ	نقاط	جهان،	به	یکسان	توزیع	نشده	است.	درواقع،	باید	از	واژۀ	کم	وبیش	در	فرایند	

جهانی	شدِن		هویت		گفت	وگو		کرد	)گل	محمدی،	١٣٨6،	ص	۱444(.
می	توان	از	سه	دیدگاه	دربارۀ	جهانی	شدن	یاد	کرد:

جدول	شمارۀ	4-2:	سه	دیدگاه	رایج	درمورد	جهانی	شدن

دیدگاه جهانی شدننظریه پردازنوع دیدگاه

 گسترش اطالعات و امکانات ارتباطی،هانتینگتون،	فوکویاماایجابی)مثبت(
 اقتصاد باز

 تداوم مدرنیته،	گسترش حقوق بشر وگیدنز،	اولریش	بک،	جوزف	نای
 آزادی

تبانی قدرت های بزرگسرژالتوش،	هارولد شومانسلبی)منفی(

ایجاب به علت جبر جهانیپل باران،	والرشتاینگریزناپذیر
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بر	این	اساس،	اندیشمنداِن	عرصۀ	جهانی	شدن	در	تقابل	یا	توافق	با	پروسۀ	جهانی	
شدن	به	نظریه	پردازی	و	بحث	و	نظر	پرداخته	اند	و	چارچوب	های	فکری	ـ	نظری	را	بر	این	
مبنا	شکل	داده	اند	که	بسیار	نزدیک	به	دیدگاه		کاپیتالیستی	ـ	لیبرالیستی	و	مخالفان	آن	است،	
ولی	می	توان	گفت	اندیشۀ	انتقادی،	که	بعداز	دهۀ	هشتاد	میالدی	سازمان	یافت،	واجد	

عناصری	متمایز	از	هردو	دیدگاه	گردیده	است.	
ـ	روابط	بین	هویتی

بحث	نوع	ارتباط	انواع	هویت	ها	بسته	به	دوران	های	مختلف	و	همچنین	دیدگاهی	
نیز	 امروزه	 و	 است	 واضح	 آنچه	 ولی	 می	گردد،	 متفاوت	 می	شود	 عمل	 آن	 براساس	 که	
هویت	 بین	 دیگر،	 ازطرف	 و	 قومی	 هویت	 و	 ملی	 هویت	 بین	 تضاد	 است	 یافته	 تداوم	
ردتر	)قومی	و	ملی(	است.	به	هرحال،	ملی	گرایی	و	ایدئولوژی	

ُ
جهانی	و	هویت	های	خ

ملی	گرا	]که	بر	هویت	ملی	استوار	است[	ناچار	است	دربرابِر	خطر	تشتت	و	پراکندگی	
که	خاص	گرایی	های	قومی	از	وحدت	و	هماهنگی	ملی	دفاع	می	کند،	گرایش	به	هویت	
جهانی	نیز	با	اتکا	برمفهوم	انسانیت	و	ارزش	های	قومی۱	ضمن	قرار	گرفتن	در	تقابل	هویت	
ملی،	مطالبه	های	ملی	را	نیز	پشت	سرمی	گذارد؛	یعنی	می	توان	گفت	از	یک	طرف،	بین	
هویت	ملی	با	هویت	قومی	و	هویت	جهانی	تقابل	وجود	دارد	و	از	طرف	دیگر،	هویت	
این	اساس	و	طبق	 بر	 از	تعلقات	ملی	و	قوی	تر	است.	 فراتر	 به	معنای	تعلقاتی	 جهانی	
	بدیهی	و	

ً
دیدگاه	هانتینگتون،	درگیری	های	چندملیتی	ـ	تمدنی	و	قومی	ـ	قبیله	ای	کامال

رد	تا	کالن(	برخورد	
ُ
اجتناب	ناپذیر	است	و	تالقی	تعارض	آمیز	هویت	های	مختلف	)ازخ

یافتِن(	فرهنِگ	 این	همه	گیر	شدِن	)هویِت	جهانی	 به	دنبال	خواهد	داشت	و	 تمدن	ها	را	
غربی	به	علت	عدم	وجود	جایگزین	مناسب،	به	نظر	فوکویاما2،	مشابه	پایان	تاریخ	است	و	

لیبرال	دموکراسی	به	مشروعیت	جهانی	رسیده	است	)رشیدی،	۱394(.
است.	 یافته	 مختلف	 نظریه	پردازان	 ازطرف	 متفاوتی	 تعبیرات	 موضوع	 این	 البته	
	ملی	گرایی	به	اشکالی	دیگر	سر	بر	آورده	است	و	

ً
به	هرحال،	بعداز	یك	دوره	تضعیف،	اخیرا

شاید	بتوان	گفت	خیزش	دوبارۀ	ملی	گرایان	به	گونه	ای	دیگر	سر	برآورده	است.	این	واقعیت	
را	می	توان	هم	درمبارزه	با	دولت	های	ملی	مستقر	و	هم	در	بازسازی	فراگیر	هویت	بر	پایۀ	

ملیت	مشاهده	کرد	که	همواره	دربرابِر	یک	اجنبی	از	آن	دفاع	می	شود.	
فرایند	جهانی	شدن	با	دگرگون	ساختِن	شرایط	و	چارچوب	سنتی	هویت	سازی	و	تضعیف	

1. تعلقاتی	که	هویتی	قومی	ایجاد	می	کند.
2. Fukuyama
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منابع	سنتی	هویت،	فرایند	هویت	سازی	را	در	جهان	کنونی،	مسئله	ساز	۱کرده		است.	این	
رد	)قومی	و	ملی(	دربرابِر	هویت	جهانی	است.

ُ
وضْع	بستر	بسیاری	از	هویت	های	خ

برای	آن	دسته	از	کنشگران	اجتماعی	که	از	فردی	شدِن	هویت	ناشی	از	زندگی	در	
شبکه	های	جهانی	مدرن	و	ثروت	طرد	شده	اند	یا	دربرابِر	آن	مقاومت	می	کنند	اصلی	ترین	
فرهنگی	 جماعت	های	 ما،	 جامعۀ	 در	 )هویت	سازی(،	 معنا	 ساختِن	 برای	 جایگزین	
	به	دست	دین،	ملیت،	

ً
استواری	بر	بنیادها	دینی،	ملی،	یا	منطقه	ای	هستند.	قومیت	احتماال

و	محلیت	مورد	دخل	وتصرف	قرار	می	گیرد	)کاستلز،	۱389،	ص	87(.
	
ً
باوجوِد	تضادها	و	کشمکش	های	مذکور	که	اغلب	بین	سه	نوع	هویت	موردنظر	معموال
دیده	می	شود،	ولی	واقعیت	از	قرار	گرفتِن	هویت	های	مختلف	درکناِر	هم	و	سازگاری	آن	ها	
با	هم	به	عنوان	یک	واقعیت	اجتماعی	حکایت	دارد؛	یعنی	یک	فرد	ضمن	این	که	به	قومیتی	
خاص	تعلق	دارد،	به	کشوری	با	ملیت	مجزا	متعلق	است	و	درعین	حال،	بر	پایۀ	ارزش	های	
انسانی	و	فارغ	از	این	ارزش	های	قومی	و	ملی،		خود	را	به	عنوان	یک	انسان	درکناِر	بشریت	
فرض	می	کند.	اگرچه	باید	اذعان	کرد	که	چنین	تفاهمی	درعمل	مشکل	است،	هویت	های	
قومی	دارای	باور	به	تبارمشترک،	زبان	مشترک،	و	سایر	ویژگی	های	فرهنگی	چون	مذهب،	
	آن	ها	را	از	دیگر	قومیت	ها	مجزا	می	کنند	و	اغلب	برای	

ً
آداب	ورسوم،	و	...	هستند	که	عمال

اثبات	و	احقاق	آن	ها	در	فعالیت	اند	و	این	امْر	تضادها	و	مطالبات	آن	ها	از	هویت	ملی	را	
آشکارمی	سازد	و	این	یعنی	تعارض	بین	هویت	قومی	و	هویت	ملی.	

آنتونی	اسمیت	تمایز	بین	هویت	قومی	و	هویت	ملی	را	این	گونه	بیان	کرده	است:

جدول	شمارۀ		5-2:	وجوه	تمایز	هویت	قومی	و	هویت	ملی	از	نظر	اسمیت

ملتقوم

ـ نام مناسب
ـ اساطیر مشترک از نیاکان

ـ خاطرات مشترک
ـ تفاوت فرهنگ
ـ ارتباط با وطن

ـ	نوعی	همبستگی)نخبگان(

ـ نام مناسب
ـ اساطیر مشترک
ـ تاریخ مشترک

ـ فرهنگ عمومی مشترک
ـ تصرف وطن

ـ حقوق و تعهدات مشترک،	اقتصاد واحد

1. Problematic
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ویژگی	های	جدول	شمارۀ	5-2	نشان	می	دهد	که	اجتماعات	قومی	وملت	ها	به	مقولۀ	
مشابهی	تعلق	دارند	)نام،	اسطوره،	و	خاطرات	مشترک(.	درعین	حال،	قسمت	پایین	جدول	
نشان	می	دهد	که	ملت	ها	به	واسطۀ	ویژگی	هایی	مانند	حقوق	و	وظایف	مشترک	برای	اعضا	
و	داشتِن	یک	اقتصاد	واحد	متمایزمی	شوند.	همچنین	ملت	ها	در	یک	سرزمین	زندگی	
می	کنند،	ولی	اجتماعات	قومی	ممکن	است	فقط	به	صورت	نمادین	با	سرزمین	خودشان	
)دارای	 ندارند	 نیاز	 مشترک	 عمومی	 فرهنگ	 یک	 به	 اقوام	 بدین	سان	 باشند.	 ارتباط	 در	
برخی	عناصر	فرهنگی	مشترک	هستند	مانند	زبان،	مذهب،	رسوم،	و	نهادهای	مشترک(،	
)گودرزی،	 ملت	هاست	 کلیۀ	 ویژگی	 مشترک	 عمومی	 فرهنگ	 یک	 وجود	 درحالی	که	

۱385،	ص	36(.
البته	امروزه	اشتراکات	و	اختالفات	بین	دو	هویت	ملی	و	قومی	متفاوت	شده	است	و	با	
	که	بعضی	نام	آن	را	پست	مدرن	گذاشته	اند	ـ	اشکال	 تحقق	جهانی	شدن	در	دوران	جدیدـ	
نوینی	از	نوع	ارتباط	و	مقولۀ	اشتراکات	و	افتراقات	بین	سطوح	هویتی	ایجاد	شده	است،	
چنان	که	»جهان	ـ	محلی	گرایی«۱	امروزه	به	عنوان	نوعی	هویت	جمعی	اغلِب	کنشگران	را	

شامل	می	شود.	
	روزنا2،	از	چهره	های	برجستۀ	این	رویکرد،	می	پذیردکه	به	موازات	گسترش	جابه	جایی	ها	
وانتقال	کاال	و	خدمات	در	ورای	مرزهای	ملی،	هویت	های	محلی	نیز	به	تکاپو	برخاسته	اند	
و	ضمن	مخالفت	با	این	فرایند	مرزناشناس،	بر	میراث	فرهنگی،	ارزش	ها،	اعتقادات،	و	
آداب	بومی	خاّص	خود	تأکید	دارند	که	از	نظر	او،	ناخواسته	این	دو	جریان	)هویت	محلی	
و	جهانی	شدن(	به	هم	کمک	می	کنند.	براساس	این	دیدگاه،	ما	شاهد	جریان	دوسویۀ	»عام	
نباید	 ما	 اساس،	 این	 بر	 و	 هستیم	 عام	گرایی«4	 شدِن	 »خاص	 و	 خاص	گرایی«3	 شدِن	
	گریز	از	مرکز	را	موجی	خالف	مسیر	جهانی	شدن	

ً
انواع	جریان	های	هویت	یاب	و	احیانا

تصور	کنیم،	بلکه	برعکس،	باید	آن	ها	را	حرکت	هایی	در	مسیر	بازتعریف	جایگاه	خود	در	
یک	چارچوب	اجتماعی	پذیرفته	شده	و	مشروع	درنظر	گیریم.

4-6-2.	هویت	دینی	

از	 مهمی	 عنصر	 خود،	 دین،	 اجتماعی،	 علوم	 نظریه	پردازان	 از	 بسیاری	 نظر	 از	 گرچه	 	

1. GloboLocalis
2. James N. Rosenau
3. Universalization
4. Particularization of universalism
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فرهنگ	یک	کشور	و	هویت	ملی	آن	محسوب	می	شود،	اما	در	سطح	اجتماعی،	به	ویژه	
زمانی	که	مسئلۀ	تقابل	ادیان	مطرح	می	شود،	هویت	دینی	اهمیت	پیدا	می	کند.	هویت	
دینی	مجموعه	ای	از	باورها	و	اعمال	است	که	فرد	یا	جامعه	در	رابطه	با	سنت	ها	و	مراسم	

پیشین	که	جنبۀ		ایمانی	دارد	به	اجرا	می	گذارد.	
هویت	دینی	در	جهان	امروز	بسیار	گوناگون	است	و	از	ادیان	الهی	جهان	شمول	گرفته	تا	
ادیان	محلی	تر	و	حاشیه	ای	و	انواع	و	اقسام	باورهای	دینی	فرقه	ای	را	دربر	می	گیرد.	بسیاری	
از	کشورهای	جهان	و	جوامع	سیاسی	بشری	از	هویت	های	چندگانۀ	دینی	برخوردار	هستند	
آمریکا،	که	 ایاالت	متحده	 	کمتری	در	

ّ
یا	در	حد از	آن	ها،	نظیر	هندوستان	 و	در	برخی	

متشکل	از	گروه	های	مهاجر	است،	هویت	های	دینی	گوناگونی	وجود	دارد	که	گاه	بخشی	از	
هویت	فرهنگی	و	ملی	آن	کشور	قلمداد	می	شوند.	هویت	دینی	در	سطح	هویت	اجتماعی	
	در	تقابِل	با	هویت	ملی	قرار	نمی	گیرد.	اما	در	برخی	از	کشورها	که	

ً
قرار	گرفته	و	معموال

هویت	دینی	محور	قرار	می	گیرد،	ممکن	است	هویت	های	دینی	حاشیه	ای	به	نوعی	خود	
را	در	تقابِل	با	هویت	محوری	ببینند.	نمونۀ	این	جوامع	را	می	توان	دولت	اسرائیل	دانست	
که	یهودیْت	محوِر	هویِت	ملِی	آن	است	و	مسلمانان	و	مسیحیان	زیر	نظر	دولت	اسرائیل	
هویت	دینی	خود	را	به	نوعی	در	تقابِل	با	هویت	اسرائیل	می	بینند.	اما	در	جامعه	ای	چون	
هند،	که	در	آن	دولت	هویت	دینی	خاصی	ندارد،	انواع	و	اقسام	هویت	های	دینی	با	هویت	

ملی	هند	به	رویارویی	برنمی	خیزند	)احمدی،	۱390،	ص	63(.
در	 نقش	مذهب	 از	 به	طور	گسترده،	 هویت،	 در	عرصۀ	 پژوهش	های	صورت	گرفته	
تأمل	 با	 که	 این	درحالی	است	 و	گروه	ها	غفلت	ورزیده	اند.	 افراد	 به	هویت	 شکل	دهی	
در	رابطۀ	دین	و	هویت،	درمی	یابیم	که	میاِن	این	دو،	نسبت	وثیقی	برقرار	است.	مذهب	
	منابع	شناختی،	ایدئولوژیکی،	جامعه	شناختی،	و	معنوی	را	برای	هویت	به	دست	

ً
اساسا

هویِت	 آورندۀ	 عامل		به	وجود	 تاکنون	 گذشته	 از	 مذهب	 	.)Furrow, 2004( می	دهد	
مشخص	برای	معتقداِن	خود	و	تمایز	میان	آن	ها	بوده	که	اعتقادی	به	آن	نداشته	اند؛	یعنی	
مسلمان	 و	 مسیحی،	 یهودی،	 می	شد.	 آن	ها	شناخته	 دین	 و	 با	مذهب	 انسان	ها	 هویت	
بودْن	هویت	فرهنگی	انسان	های	مختلف	را	به	نمایش	می	گذاشت.	به	این	ترتیب،	دین	
و	مذهب	کارکردهای	اجتماعی	مختلفی	ازقبیل	اجتماعی	کردِن	اعضای	جامعه،	کاهش	
کشمکش،	تحکیم	ارزش	های	مشترک،	یکپارچه	سازی	جامعه	و	حفظ	ثبات	اجتماعی،	
تنظیم	منابع،	و	تقویت	نظارت	اجتماعی	را	برعهده	داشته	اند	)اشرفی،	۱377،	ص	9(.	
ادیان	جهان	به	نیازهای	مختلف	فرد	نظیر	حّس	ثبات	در	عرصه	های	اجتماعی،	جغرافیایی،	
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هستی	شناختی،	زمانی،	و	متافیزیکی	پاسخ	می	دهند.	نظام	معانی	مذهبی	طیف	وسیعی	
از	صورت	های	ممکن	روابط	فرد	با	خود،	دیگران،	جهان	انسانی،	هستی،	خدا،	یا	هرآنچه	
انسان	واقعیت	یا	حقیقت	می	نامد	را	تبیین	می	کند.	هیچ	منبع	فرهنگی	معنابخش	دیگری	
به	لحاظ	تاریخی	نتوانسته	است	با	دین	در	پاسخ	به	این	نیاز	انسانی،	یعنی	هویت	سازی،	
	.)Seol, 2010(	دارد	قرار	گروهی	و	فردی	هویت	مرکز	در	

ً
رقابت	کند.	درنتیجه،	دین	عمدتا

ادیان	احساس	پیش	بینی	پذیری	نسبت	به	هستی	و	حّس	تداومی	را	که	فرد	نیاز	دارد	تا	به	
تعادل	و	ثبات	روانی	برسد	دراختیار	فرد	قرار	می	دهند.	عالوه	بر	این،	اجتماعات	مذهبی	
و	نظام	های	معانی	منابعی	برای	حس	عالقه	)تعلق	به	دیگری(	و	تأیید	)به	عنوان	پایه	ای	
برای	عزت	نفس(	فردند	و	فعلیت	بخشی	و	حتی	تعالی	بخشی	خود	را	تشویق	می	کنند،	
می	کند.	 کمک	 فرد	 اجتماعِی	 خوِد	 رشِد	 به	 گروه	ها	 بیشتر	 در	 عضویت	 درحالی	که	
نیاز	هویتی	فرد،	یعنی	تحقِق	خوِد	فردی	و	 به	ارضای	هردو	 به	طورکلی	گروه	های	دینی	
در	 مهمی	 عامل	 کارکردی،	 لحاظ	 از	 این	که	 دین	عالوه	بر	 می	رسانند.	 یاری	 اجتماعی،	
روابط	اجتماعی	به	حساب	می	آید،	موجب	دلگرمی،	سرزندگی،	نشاط،	و	اشتیاق	عمومی	
است	)حاجیانی،	۱379(.	گرچه	مذهب	در	پاره	ایی	از	بخش	های	جهان	اهمیت	خود	
را	به	منزلۀ	عامل	مهم	همبستگی	ازدست	داده،	اما	ازآن	جاکه	به	تنهایی	در	ایجاد	فرهنگ،	
ملیت	 مهم	 عامل	 هنوز	 دارد،	 شگرف	 تأثیر	 کشورها	 از	 بسیاری	 سنن	 و	 آداب	ورسوم،	

محسوب	می	شود	)عالم،	۱383،	ص	۱55(.
	هویت	مذهبی	

ً
هویت	مذهبی	نوع	خاصی	از	شکل	گیری	هویت	است.	مخصوصا

حّس	عضویت	گروهی	به	مذهب	و	اهمیت	این	عضویت	گروهی	در	ارتباط	با	خودپنداره	
	معادل	با	مذهبی	بودن	یا	دین	داری	نیست.	اگرچه	این	سه	

ً
است.	هویت	مذهبی	ضروتا

واژه	وجوه	اشتراک	دارند،	اما	مذهبی	بودن	و	دین	داری	به	ارزش	و	اهمیت	عضویت	گروه	
اما	هویت	مذهبی،	 دارد،	 اشاره	 در	رخدادهای	مذهبی	 و	همین	طور	مشارکت	 مذهبی	
به	طور	خاص،	بر	عضویت	گروه	مذهبی	فارغ	از	فعالیت	یا	مشارکت	مذهبی	داللت	دارد	
)Arweck, E. & Nesbitt, 2010(.	همچنین	اگرچه	مذهب	نهاد	مبتنی	بر	ایمان	و	دین	داری	
به	 نهاد	مذهبی	بستگی	دارد،	»هویت	مذهبی«	 آن	 آیین	های	 به	 به	میزان	عمل	 است	و	
این	مربوط	می	شود	که	افراد	خود	را	چگونه	به	منزلۀ	یک	فرد	مذهبی	می	فهمند	و	چگونه	
ارزش	ها	و	باورهای	مذهبی	و	معنوی	درون	اجتماع	ایمانی	را	می	پذیرند.	هویت	مذهبی	
یک	هویت	جمعی	است	که	شامل	عضویت	در	گروه	های	مذهبی،	پذیرش	نظام	های	
اعتقادی	آن،	تأیید	اهمیت	ارزش	های	مذهبی،	تعهد	به	گروه	های	مذهبی،	و	کردارهای	
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مرتبط	با	مذهب	است.	این	تعریف	از	هویت	مذهبی	آن	را	از	هویت	معنوی	ـ	که	بخشی	
گونه	های	 سایر	 همچون	 	.)Seol, 2010( می	کند	 متمایز	 است	ـ	 شخصی	 هویت	 از	
شکل	گیری	هویت	مثل	هویت	قومی	و	فرهنگی،	زمینۀ	مذهبی	می	تواند	چشم	اندازی	
برای	فهم	جهان	و	فرصت	های	معاشرت	با	طیف	گسترده	ای	از	افراد	از		نسل	های	مختلف	
و	مجموعه	ای	از	اصول	اساسی	برای	زندگی	فراهم	آورد.	این	بنیان	ها	می	تواند	به	هویت	فرد	

.)King & Boyatzis, 2004(	دهد	شکل
در	حوزۀ		روان	شناسی	رشد،	اریکسون	اولین	کسی	بود	که	هویت	مذهبی	را	به	عنوان	
هویِت	من	مطرح	کرد.	هویِت	من	تعریف	فرد	از	خود	است	و	شامل	مهم	ترین	مسائلی	
به	 	)King, 2003 از	 نقل	 )به	 اریکسون	 را	مشخص	می	کند.	 ما	 	کیستی	

ً
اساسا است	که	

از	 یادآوری	کرد	که	مذهب	جنبۀ	مهمی	 برد.	وی	 پی	 پتانسیل	مذهب	در	رشد	هویت	
ماتریس	اجتماعی	تاریخی	است	که	هویت	در	آن	شکل	می	گیرد.	وی	خاطرنشان	می	کند	
به	 وفاداری	 و	 تعهد،	 پای	بندی،	 که	 است	 نهادی	 دیرپاترین	 و	 قدیمی	ترین	 مذهْب	 که	
ایدئولوژی	را	تشویق	می	کند	و	براساس	آن،	بحران	شکل	گیری	هویت	به	طور	موفقیت	آمیزی	
به	دست	 را	 فرارونده	ای	 و	 متعالی	 جهان	بینی	 نه	تنها	 مذهب	 وی،	 نظر	 از	 می	شود.	 حل	
پی	ریزی	 ایدئولوژیکی	 اصول	 در	 را	 رفتاری	 هنجارهای	 و	 باورها	 پایه	های	 که	 می	دهد	
می	کند،	بلکه	سنت	مذهبی	در	اجتماع	مؤمنان	به	این	هنجارهای	ایدئولوژیکی	تجسم	
می	بخشد.	باورهای	مذهبی،	ارزش	ها،	و	اخالقیات	مذهبْی	جوانان	را	قادر	می	سازد	تا	
جهان	و	جایگاهشان	در	آن	را	درک	کنند.	این	ایدئولوژی	ها	به	رخدادها	و	تجارب	معنا	و	

مفهوم	می	دهند.
اندیشه	های	اریکسون	درخصوِص	شکل	گیرِی	هویِت	من	 جیمز	مارسیا۱	)۱966(	
را	براساس	دو	مؤلفۀ	بازیابی	و	تعهد	بسط	داد.	بازیابی	اشاره	به	دورۀ	کشمکش	یا	تردید	
فعاالنه	درخصوص	جنبه	هایی	از	هویت	است،	درحالی	که	تعهد	شامل	گزینش	مشخص	
منجر	 هویتی	 به	چهار	وضعیت	 دو	جنبه	 این	 باورهاست.	 و	 ارزش	ها،	 اهداف،	 دربارۀ	
موفق.	 هویت	 و	 دیررس،	 هویت	 زودرس،	 هویت	یابی	 هویت	یابی	سردرگم،	 می	شود؛	
مطالعاتی	که	از	دسته	بندی	هویت	شخصی	مارسیا	استفاده	کردند	مؤلفه	های	بازیابی	و	
تعهد	را		به	صورت	واکاوی	و	بازیابی	معانی	فردی	مذهبی	و	تعهد	به	کردارها	و	رفتارهای	
مذهبی	بررسی	کرده	اند.	بااین	حال،	ابتنای	هویت	مذهبی	به	هویت	شخصی	در	شمول	

1. James Marcia
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	در	
ً
نبوده	است.	اساسا به	عنوان	سازۀ	اجتماعی۱	موفقیت	آمیز	 مؤلفه	های	اصلی	مذهب	

نظریۀ		روان	شناسی	رشد	اریکسون،	وی	از	اهمیت	نقش	های	اجتماعی	و	گروه	ها	در	رشد	
هویت	خود	درطِی	نوجوانی	بحث	می	کند.	وی	هویت	را	به	شکل	ارتباط	فرد	با	ارزش	ها	
و	نگرش	به	زندگی	براساس	سابقۀ	بی	همتای	نقش	های	اجتماعی	یا	گروه	های	اجتماعی	
تعریف	می	کند.	بااین	حال،	نقش	گروه	ها	و	بسترهای	اجتماعی	در	پژوهش	هایی	که	از	
.)Seol, 2010(	نگرفت	قرار	بررسی	مورد	خاص	طور	به	کردند،	استفاده	مارسیا	رویکرد

گرینفلد	و	مارک2	)2007	به	نقل	از	Seol, 2010(	با	نظریۀ	هویت	اجتماعی	به	موضوع	
هویت	مذهبی	پرداختند.	آن	ها	مدعی	شدند	که	عضویت	در	گروه	اجتماعی	می	تواند	به	
خودپنداره	و	هویت	فرد	شکل	دهد.	آن	ها	هویت	اجتماعی	مذهبی	را	تجربۀ	روان	شناختی	
فردی	از	گروه	اجتماعی	مذهبی	تعریف	می	کنند.	از	نظر	آن	ها،	تعامالت	مکرر	با	گروه	های	
مذهبی	ازطریِق	مشارکت	مذهبی	رسمی،	هویت	اجتماعی	مذهبی	فرد	را	ارتقا	می	دهد	
و	به	نوبۀ	خود،	شکل	گیری	هویْت	نقش	مثبتی	در	سالمت	روانی	افراد	دارد.	گرینفلد	و	
دیگران	)2007(	تالش	کردند	که	تلقی	و	فهم	از	هویت	مذهبی	را	با	افزودن	مؤلفۀ	نظری	
)برای	مثال،	نظریۀ	هویت	اجتماعی(	که	به	ماهیت	اجتماعی	مذهب	و	پیچیدگی	های	

هویت	مذهبی	ناظر	است	ارتقا	دهند.
هویت	 چارچوب	 	)Seol, 2004, as cited in 2010( همکارانش	 و	 آشمور3	 	

ً
اخیرا

به	منزلۀ	راهی	برای	فهم	هویت	مذهبی	دربرابِر	سایر	نظریه	های	رقیب	)مثل	 جمعی	را	
نظریۀ	هویت	اجتماعی	و	خود	گروه	بندی(	ارائه	دادند.	آن	ها	به	دو	دلیل،	چارچوب	»خود«	
را	هویت	جمعی	نامیدند:	اول	این	که	به	لحاظ	نظری،	همۀ	جنبه	های	خود	متأثر	از	جامعه	
است.	افراد	تلقی	شان	از	»خود«	را	در	بستر	مناسبات	اجتماعی	بین	افراد	به	دست	می	آورند.	
	اجتماعی	اند.	دلیل	دوم	ترجیح	هویت	جمعی	

ً
همۀ	هویت	ها	همچون	هویت	فردی		ذاتا

با	هویت	اجتماعی	بود.	از	نظر	آشمور	و	همکارانش،	 اجتناب	از	اغتشاش	معنایی	آن	
هویت	های	فردی	و	جمعی	شامل	مؤلفه	های	شناختی،	احساسی،	و	رفتاری	است،	اما	
هویت	های	فردی	و	جمعی	به	واسطۀ	کارکردشان	برای	افراد	از	هم	متمایز	می	شوند.	بر	این	
اساس،	تمپلتون4	و	دیگران	)2006(	هویت	مذهبی	را	به	منزلۀ	هویت	جمعی	و	هویت	
معنوی	را	به	منزلۀ	هویت	فردی	مطرح	می	کنند.	هویت	معنوی	هویت	شخصی	است،	

1. Social Construction
2. Greenfield & Mark
3. Ashmore 
4. Templeton
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زیرا	متضمن	ویژگی	های	معنوی	خاص	فرد	است	تا	ویژگی	های	مشترک	با	یک	گروه	و	
دیگر	آن	که	هویت	معنوی	ارتباط	مستقیمی	با	احساس	تعلق	به	گروه	مذهبی	ندارد.	از	
طرف	دیگر،	هویت	مذهبی	هویت	جمعی	است،	زیرا	افراِد	برخوردار	از	هویت	مذهبی	بر	
این	باورند	که	آن	ها	عضوی	از	یک	گروه	مذهبی	اند	و	هویتشان	می	تواند	براساس	پذیرش	
نظام	های	اعتقادی،	پذیرش	اهمیت	ارزش	های	مذهبی،	تعهد	به	گروه	مذهبی	و	کردارهای	
مرتبط	با	مذهب	تغییر	کند.	احساس	هدف	و	معنا	در	زندگی	مهم	ترین	فراورده	و	محصول	
هویت	مذهبی	است.	درطِی	فرایند	جامعه	پذیری	مذهبی	افراد	از	دکترین	ها	و	منابع	جامعه	

.)Ibid(	کنند	می	استفاده	شان	روانی	آسایش	و	هویت	رشد	برای

5-6-2.	هویت	جنسی

	این	که	چه	کسی	هستید،	شبیه	چه	هستید،	و	مردم		دربارۀ			شما		چگونه			می	اندیشند،	تمام	
این	ها،	سؤال	هایی		دربارۀ		»خود«	است.	همه		وقتی	از	»خود«	صحبت	می	کنند،	می	دانند	
	کلمۀ	»خود«	را	مترادف	با»هویت	«به	کار		می	برند؛	چنانچه		

ً
منظورشان	چیست	و	غالبا

کراجر۱	هویت	را	چنین	تعریف	می	کند	:	»هویت		یعنی	برقرار	کردِن	توازن	میان		خود	و	
	که	نام	او	با	»هویت«پیوندی	عمیق	دارد	ـ	می	نویسد:	هویتی		 دیگران.«	و	اریک	اریکسونـ	
که		نوجوان		درصدد	است		تا	به	طور	روشن	با	آن	مواجه	شود	این	است	که	او	کیست،	نقشی	
که	باید	در	جامعه		ایفا	نماید	چیست؟	آیا	او	کودک	است	یا	بزرگسال؟	آیا	توانایی	آن	را		دارد		
که		روزی	همسر،	پدر،	یا	مادر	باشد؟	و	آیا	برخالف	نژاد،مذهب،	یا	زمینه	های	ملی		که		او	

را	در	نظر	مردم	کم	ارزش	جلوه	می	دهد،	احساس	اعتماد	به	نفس	دارد؟
آورده	اند،	 »اصلیت«	 و	 با	»شخصیت«	 مترادف		 را		 هویت		 نیز	 فرهنگ	ها	 برخی	 در	
مفهومی	 و	 معنا	 هویت	 نیستند.	 مترادف		 یکدیگر		 با		 کامل،	 به	طور	 دو،	 این	 درحالی	که	
و	 می	رود	 به	کار		 انسان		 درمورد	 فقط	 شخصیت	 زیرا	 دارد،	 شخصیت		 از	 گسترده	تر	
مورداستعمال	برای	غیر	انسان	ندارد،	درحالی	که	هویت	مفهوم	عامی		است		که		انسان	و	

غیر	انسان،	ازجمله	شیء،	را	نیز	شامل	می	شود.
تمام	 با	 راننده	 و	همان	طورکه		یک	 این	بحث	است		 »کیستی	شناسی«	هستۀ	مرکزی	
قسمت	های	وسیلۀ	نقلیه	اش	سروکار	دارد،	جنبۀ		»خود«	نیز	شامل		همه	چیز	ما	می	شود،	

مانند	جسم	ما،	افکار	ما،	عملکردهای	ما،	احساسات	ما،	و	ادراکات	ما	از		خودمان	.
	هویت/	خوِد	فیزیکی		یا	جنسیتی

1. Kroeger
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دارید	 بدنتان	 نسبت	به		 که	 می	شود	 اطالق	 حسی	 به	 جنسیتی	 یا	 فیزیکی	 خوِد	
)برنارد،	۱380(.	ما	ازطریِق	بخش	فیزیکِی	خود	با	دیگران		ارتباط		برقرار	می	کنیم.	بعضی	
مواقع	این	ارتباط		به	زبان	بدن	اشاره		می	کند	.	عناصر	مهم	ارتباط	غیرکالمی		یا		زبان	بدنی	
شامل	این	موارد	است:	ارتباط	چشمی،	ایما	و	اشاره،	نزدیکی	به	دیگران،		و	حالت	های		
با		 می	توانیم	 می	یابد.ما	 نمود	 آن		 به		 توجه	 و	 بدن	 زبان		 از		 استفاده		 راه	های	 از	 که	 چهره	
حرکت	های		فیزیکی	ای	که	از	خود	نشان	می	دهیم،	پیام	خود	را	به	دیگران		برسانیم.	همین	
اآلن	،	به	چگونگی	نشستن	یا	ایستادِن	خود	توجه	کنید؛	آیا		شانه	هایتان	آویزان		است؟	اخمو	
هستید؟و	...	.	تمام		این			حرکت	ها	به	شناخت	دیگران		از	ما	کمک	می	کنند.	شما	می	توانید	
به	مرور	زمان	و	با	توجه		به	زبان	بدن،	نسبت	به		آن	آگاهی	یابید	و	در	موارد	ضروری		در		

»خود	«	تغییری		ایجاد		کنید.

هویت	/	خوِد	واقعی
درونی	ترین		بخش		وجود	ما	»خوِد«	واقعی	ماست.خودتان	این		بخش	را	خوب	می	شناسید،	
ولی	افراد	معدودی	از	این		بخش		وجودی			شما	اطالع	دارند.	بیشتر	ما		انرژی		زیادی		را		
ِصرف			پنهان		نگاه	داشتِن	این	بخش	از	وجود	خویش	می	کنیم.	ترس	ما	از	این	است	که	اگر	

دیگران	خوِد	واقعی	ما	را	بشناسند،	عالقه	شان	به	ما		را	ازدست	بدهند.

هویت	/	خوِد	جنسی
همۀ	ما	دارای	جنسیت	هستیم.	هویت	جنسی	بر	مرد	بودن	یا	زن	بودِن	ما	اشاره	دارد.	البته	
باید	گفت	به	میزان	احساس	ما	از	مرد	یا		زن		بودِن	خودمان	نیز	اشاره	می	کند.	هویت	جنسی	
فقط	ساختمان		فیزیکی	بدن	را	تشکیل	نمی	دهد.	ما	از	دوران	کودکی،	در	نقش	جنسی،	
اجتماعی	می	شویم	و	یاد	می	گیریم	که	رفتارها،	افکار،	و	ارزش	های			معّینی		را	به	عنوان	فرد	

»مذکر«	یا	»مؤنث«	بشناسیم	)همان(.
اریکسون	معتقد	است:	مسئلۀ	مهِم	دیگْر	نقش	جنسی		مناسب	در	بزرگسالی	است	که	
برای		پیدایش		و	تکامل	احساس	هویت		فردی	الزم		است	.	هنگامی	که	همانندسازی	جنسی	
سالم	در	مرد	یا	زن	رخ	می	دهد،	شخصیت	که	مجموعه	ای	از	خصوصیات	و	صفات		سالم	

و	همگون	کیفیت	های	جنسی	است	مشخص	می	شود.
به	»درهم		ریختگی	دوجنسی«منجر	 	

ً
ایجاد	هویت	جنسی		مناسب		غالبا ناتوانی		در	

می	شود	و	درنتیجه،	ساختمان	هویت		فردی	را	ضعیف	می	سازد.	رسیدن	به	هویت	ثابت	
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زنان	که	در		بعضی		جوامع،	شرایط	 برای	گروه	 از	گروه	ها	مشکل	تر	است.	 برای	بعضی	
برابری	با	مردان	ندارند،	دستیابی	به	هویت	ثابت	دشوار	است.

7-2.	هویت	و	رسانه	

۱-7-2.	هویت	و	سوژه	بودگی	در	جهان	رسانه	ای

مارتین	هایدگر۱،	در	کتاب	هستی	و	زمان	و	در	تشریح	وجوه	و	نمودهای	مختلف	دازاین،	
به	بررسی	مفهوم	»هم	بودگی«2	می	پردازد.	مفهوم	هم	بودگی	به	عنوان	وجه	دوم	از	دازاین	در	
پاسخ	به	پرسشی	مطرح	می	شود	که	هایدگر	در	وجه	نخست	)اولویت	مواجهۀ	درگیرانه	
نسبت	به	نظریه	و	حکم(	مطرح	کرده	است:	چه	کسی	در	جهان	درگیر	است؟	وی	در	
جواب	می	کوشد	نشان	دهد	که	وجود	دازاین	همان	»هم	بودگی«	با	دیگران	است.	هایدگر	
	مستلزم	

ً
معتقد	است	که	حتی	زمانی	که	یک	دازاین	منفرد	و	تنهاست،	محیط	هرروزۀ	او		ذاتا

ارجاع	هایی	به	دیگر	دازاین	هایی	است	که	ابزاری	را	با	هم	تولید	می	کنند	و		به	کار	می	برند.	
	خود	را	در	ارتباط	با	دیگران	تفسیر	می	کند	و	همواره	حسی	از	

ً
	ازاین	رو،	هر	دازاین	ضرورتا

»هم	بودگی«	از	دیگران	دارد	)الیوت	و	همکاران،	۱390،	ص	28	و	29(.
مفهوم	 فلسفی	 و	 فکری	 ریشۀ	 آْن	 از	 سوم	 نموِد	 به	ویژه	 و	 هایدگر	 دازاین	 مفهوم	
سوژه	بودگی3	و	هویت	در	مفهوم	متأخر	آن	می	باشد.	مهم	ترین	مفهوم	مرتبط	با	هویت،	
در	دازاین	هایدگری،	واقعیت	ارتباطی	دازاین	در	یک	محیط	ارجاعی	می	باشد.	این	مسئله	
که	در	تضادی	اساسی	با	مفهوم	کوگیوی	دکارتی	)من	می	اندیشم،	پس	هستم(4	می	باشد،	
مبنایی	برای	تعریف	هویت	و	سوژه	در	تفکر	اجتماعی	معاصر	شد.	مفاهیم	سوژه	بودگی	و	
	در	زبان	روزمره	جدایی	ناپذیرند.	سوژه	بودگی	

ً
هویت	ارتباط	نزدیکی	با	هم	دارند	و	تقریبا

شرط	هستی	فرد	و	فرایندهایی	)زیست	شناختی،	فرهنگی،	و	اجتماعی(	است	که	ما	ازطریِق	
آن	ها	به	انسان	بدل	می	شویم.	سوژه	بودگی	و	هویْت	محصوالِت	فرهنگِی	خاّص	مشروطی	
هستند،	برساخته	هایی	اجتماعی	هستند	و	نمی	توانند	خارج	از	بازنمایی	های	فرهنگی	وجود	

1. Martin Heidegger
2. objectivity
3. Subjectivity
4. Cogito ergo sum
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داشته	باشند	)بارکر،	۱387،	ص	393(.	ویکز۱	معتقد	است	که	هویت		دربارۀ	همانندی	و	
تفاوت	است،		دربارۀ	امر	فردی	و	امر	اجتماعی	است،		دربارۀ	آنچه	شما	در	آن	با	سایر	مردم	
مشترک	هستید	و	آنچه	شما	را	با	آن	ها	متفاوت	می	کند.	تعریف	ویکز	از	هویت	را	می	توان	
انتقادی	 فصل	مشترکی	برای	بیشتِر	رویکردهای	نظرِی	هویت	و	سوژه	بودگی	)از	تفکر	

گرفته	تا	پساساختارگرایی	و	مطالعات	پسااستعماری(	قلمداد	کرد)همان،	ص	394(.
هویت	قومی	نیز	همچون	دیگر	ابعاد	هویت	)به	مثابۀ	امری	اجتماعی(	در	محیطی	
قومی	 هویت	 بهتر،	 به	عبارتی	 می	شود.	 برساخته	 هم	 با	 دازاین	ها	 ارتباط	 در	 و	 ارجاعی	
در	محیطی	اجتماعی	که	محصول	ارتباط	»خود«	با	»دیگری«	است	ساخت	می	یابد؛	
از	 متفاوت	 خرده	فرهنگ،	 یا	 فرهنگ	 و	 ملت،	 قوم،	 قومی،	 معنای	 در	 که	 »دیگری«	ای	
»خود«	می	باشد.	قومیت	را	می	توان	مفهومی	فرهنگی	دانست	که	بر	داشتِن	هنجارها،	
ارزش	ها،	باورها،	نمادها،	و	اعمال	فرهنگی	مشترک	متمرکز	است.	صورت	بندی	گروه	های	
قومی	بر	دال	های	فرهنگی	مشترک	تکیه	دارد	که	در	شرایط	خاّص	تاریخی،	اجتماعی،	
و	سیاسی	توسعه	یافته	اند.	این	گروه	ها	به	تشویق	احساس	تعلق	بر	مبنای	نیاکان	مشترک	
اساطیری	می	پردازند.	بااین	حال،	بحث	های	ضدذات	گرایانه	بر	آن	اند	که	گروه	های	قومی	
بر	مبنای	پیوندهای	ازلی	یا	خصلت	های	فرهنگی	عام	متعلق	به	یک	گروه	خاص	شکل	
امروزه	 به	طورکلی	 را	شکل	می	دهند	)همان،	ص	446(.	 آن	ها	 اعمال	 بلکه	 نمی	گیرند،	
بحث	از	برساختگی	هویت	قومی	در	ارجحیت	نظری	است،	اما	مسئلۀ	مهم	)در	روایت	
کاستلزی(	این	است	که	هویت	قومی	چگونه	برساخته	می	شود،	به	وسیلۀ	چه	ابزارهایی	و	
به	چه	منظوری.	رسانۀ	ارتباطی	یکی	از	مهم	ترین	ابزارهایی	است	که	در	روایت	کاستلزی	

می	تواند	در	برساخت	هویت	قومی	نقش	داشته	باشد.	
معنایِی	 	

ِ
منابع که	 است	 باور	 این	 بر	 اطالعات،	 عصر	 سه	گانۀ	 در	 کاستلز،	 مانوئل	

جهاِن	کهْن	این	توانایی	را	ندارند	که	ذهنیت	هایی	را	که	هر	لحظه	درمعرِض	نشانه	های	
معنایی	اند	تغذیه	کنند	و	بنابراین	نیاز	به	منابع	معنایی	نوینی	احساس	می	شود	و	یا	این	که	
نیاز	به	بازتولید	منابع	معنایی	کهن	در	قالبی	نوین	احساس	می	شود.	درواقع،	این	منابع	
معنایی	برسازندۀ	هویت	فردند.	کاستلز	بیشترین	اهمیت	را	در	برساخت	سوژۀ	جمعی	
مدرن	به	نقش	رسانه	های	ارتباطی	نوین	می	دهد.	درواقع،	از	دید	کاستلز،	رسانه	های	مدرن	
با	برجسته	ساختِن	معناهای	هویتی،	در	قالب	خاطرات	جمعی،	روایت	های	مشترک،	
اسطوره	ها،	الهامات	دینی،	تاریخ	و	جغرافیا،	قدرت،	و	دیگر	مؤلفه	ها	هویت	های	قومی	و	

1. Weeks
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ملی	را	برمی	سازند	یا	بازتولید	می	کنند.
پست	مدرنیست	ها	با	نگاهی	منتقدانه	به	کالن	روایت	ها	و	تاریخ	تک	خطی،	که	توسط	
گروه	های	اجتماعی	فرادست	ساخته	شده	است،	رسانه	را	ابزاری	رهایی	بخش	می	دانند.	
واتیمو۱	)۱389(	از	این	دست	متفکرانی	است	که	تاریخ	تک	خطی	را	تاریخی	مرکز	ـ	بنیان	
می	داند.	واتیمو	بر	این	باور	است	که	هم	زمان	با	پایان	دوران	کولونیالیستی	و	امپریالیستی،	
پیدایش	جامعۀ	ارتباطی	عامل	تعیین	کننده	در	فروپاشی	اندیشۀ	تاریخ	و	پایان	مدرنیته	بوده	
است.	سه	مسئله	را	در	این	رابطه	باید	درنظر	گرفت:	اول	این	که	رسانه	های	گروهی	نقشی	
تعیین	کننده	درپیدایش	جامعۀ	پسامدرن	بازی	می	کنند.	دوم	رسانه	های	گروهی	جامعۀ	
	این	که	

ً
پسامدرن	را	شفاف	تر	نکرده	اند،	بلکه	آن	را	پیچیده	تر	و	حتی	آشفته	تر	کرده	اند	و		نهایتا

درست	همین	آشوِب	نسبْی	نقطۀ	امید	ما	برای	رهایی	است	)واتیمو،	۱389،	ص	55(.	
بر	این	اساس،	می	توان	دو	عامل	را	در	پایان	اندیشۀ	تک	خطی	مدرنیته	تأثیرگذار	دانست:	
بحران	امپریالیسم	اروپایی،	و	پیدایش	وسایل	ارتباط	جمعی.	واتیمو	نقش	مهم	تر	را	به	
رسانه	می	دهد	و	معتقد	است	»تله	ماتیک«2	)روزنامه،	رادیو،	تلویزیون،	و	...(	در	فروریزی	
دیدگاه	مرکز	ـ	بنیاد	اندیشۀ	تک	خطی	جهان	مدرنیته	نقشی	اساسی	داشته	است.	واتیمو،	
رسانه	های	 است	 معتقد	 می	دانست،	 فردیت	 مرگ	 عامل	 را	 رسانه	 که	 آدورنو3	 برخالف	
گروهی	می	توانند	عاملی	برای	بازنمایی	خرده	فرهنگ	ها	و	اقلیت	ها	باشند	و	فرهنگ	ها	و	

خرده	فرهنگ	ها	را	به	کانون	توجه	افکار	عمومی	بدل	سازند.	
فزونِی	اطالعاِت	ممکن		دربارۀ	صورت	های	بی	شمار	واقعیت،	تصور	واقعیتی	یگانه	را	
به	شدت	دشوار	می	سازد.	این	مسئله	می	تواند	در	راستای	پیشگویی	نیچه	باشد	که	می	گفت	
در	انتهای	جهان،	حقیقی	بدل	به	افسانه	می	شود.	واقعیْت	نتیجۀ	برخورد	و	ادغام	تصاویر	
چندگانه،	تعابیر،	و	بازسازی	هایی	است	که	توسط	رسانه	ها	در	رقابت	با	یکدیگر	و	بی	هیچ	
هماهنگی		محوری	منتشر	می	شوند.	به	عبارتی	دیگر،	به	نوعی	شاهد	زوال	راستین	اصل	
واقعیت	هستیم.	به	گفتۀ	واتیمو،	ارتباط	این	مسئله	با	مفهوم	آزادی	و	رهایی	در	این	است	
که	رهایی	مبتنی	بر	سو	گم	کردگی	و		درعین	حال،	آزادی	تفاوت	ها	و	عناصر	محلی	است	
که	اضمحالل	اندیشۀ	خردمندانگی	مرکز	ـ	بنیاد	تاریخ	را	درپی	دارد	و	به	تبع	آن،	جهان	
ارتباطات	همگانی	به	سان	مجموعه	ای	چندگانه	از	خردمندانگی	های	محلی	)اقلیت	های	

1. Gianni Vattimo
2. Telematics
3. Theodor W. Adorno
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اخالقی،	جنسی،	دینی،	قومی،	فرهنگی،	و	...(،	که	هرکدام	صدای	خود	را	دارند،	فوران	
می	کند	)همان،	ص	56(.

2-7-2.	بازنمایی	رسانه	ای	هویت	قومیت	ها

در	دنیای	امروز،	رسانه	های	جمعی	نقش	بسیار	مهمی	در	فراینِد	برساخته	شدِن	هویت	های	
اجتماعی	ایفا	می	کنند.	با	جهانی	شدِن	پخِش	رسانه	ای	به	زبان	های	گوناگون	و	ازدست	
رفتِن	جایگاِه	سابِق	زمان	و	مکان،	حتی	می	توان	از	جهانی	شدِن	فراینِد	هویت	سازی	سخن	
گفت.	تصاویر	رسانه	ای	فرصت	های	زیادی	برای	همانندسازی	هایی	که	الزمۀ	شکل	گیری	
هویت	اجتماعی	است	به	دست	می	دهند.		ازسوی	دیگر،	تصویری	که	از	گروه	های	قومی	
به		نمایش	درمی	آیند	بر	نگرش	های	دیگران	و	شکل	گیری	تصورات	قالبی	آنان	از	گروه	های	
بازنمایی	رسانه	ای	 به	چگونگی	 توجه	 قومی	 روابط	 بررسی	 در	 لذا	 است.	 مؤثر	 مذکور	
زیادی	 اهمیت	 بازنمایی،	 و	 هویت	 سیاست	های	 از	 رکنی	 به	عنوان	 قومی،	 گروه	های	 از	
می	یابد.	ما	ایرانیان	در	سال	های	اخیر	به	ویژه	با	این	مسئله	در	رسانه	های	جمعی	غربی	
بازنمایی	های	اخبار	رسانه	ای	)به	ویژه	اخبار	 بوده	ایم	که	چگونه	 برخورد	داشته	و	شاهد	
تلویزیونی(	چهرۀ	خاصی	را	از	ملل	و	فرهنگ	های	گوناگون	ترویج	کرده	اند.	به	طور	مثال،	
و	 فلسطینی	ها	 از	مردم	خاورمیانه،	عرب	ها،	 از	غربیان	 بسیاری	 اذهان	 تصویری	که	در	
حتی	ایرانی	ها	ساخته	شده	ارتباط	وثیقی	با	عملکرد	رسانه	های	خبری	غربی	داشته	است	

)سیدامامی،	۱387،	ص	۱22(.
	نوعی	رژیم	بازنمایی	از	یک	گروه	قومی	خاص	وجود	دارد	که	

ً
در	هر	جامعه	ای	معموال

	متضاد	از	آنان	است.	اما	آنچه	مهم	است	غلبۀ	
ً
دربرگیرندۀ	برخی	تصاویر	ناهمگن	و	احیانا

	ارائۀ	تصویری	آشنا	از	گروه	مذکور	
ً
برخی	بازنمایی	ها	بر	انواع	دیگر	بازنمایی	ها	و		نهایتا

و	 بازنمایی	 رژیم	های	 مطالعۀ	شکل	گیری	 	.)Pietkainen, S. & Hujanen, 2003( است	
اهمیت	و	پیامدهای	روش	هایی	که	به	وسیلۀ	آن	ها	برخی	مردم	و	مناطق	بازنمایی	می	شوند	
ما	را	وارد	قلمرو	سیاست	های	بازنمایی	می	کند.	منظور	از	بازنمایْی	تولید	معنا		دربارۀ	یک	
نشانه	گذاری	 وسایل	 و	سایر	 زبان	 ازطریِق	 افراد	 از	 گروهی	 یا	 رویداد،	شخص،	 شیء،	
	تغییر	

ً
نمادین	است.		درعین	حال،	باید	توجه	داشت	که	آنچه	باز	نمایی	می	شود	ضرورتا

	
ً
می	یابد	)گرو	سبرگ	و	دیگران،	۱995،	نقل	شده	در	Ibid(.	بازنمایی	های	رسانه	ای	معموال
بر	زندگی،	حقوق،	و	پایگاه	اجتماعی	گروه	هایی	از	مردم	که	بازنمایی	شده	اند،	تأثیرات	
این	 به	 خاصی	 توجه	 قومی	 گروه	های	 که	 		ازاین	روست	

ً
دقیقا می	گذارند.	 برجا	 واقعی	
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بازنمایی	ها	مبذول	می	دارند.	آن	ها	به	تجربه	دریافته	اند	که	تصاویر	منفی	بازنمایی	شده	از	
آنان	می	تواند	آسیب	های	واقعی	و	روانی	زیادی	را	به	ایشان	وارد	کند.

رسانه	ها	در	انتقال	انواع	پیشداوری	ها	نسبت	به	افراد	گروه	های	غیرخودی	و	حتی	اشاعۀ	
نژادگرایی	نقش	مهمی	ایفا	می	کنند.	زبان	شناس	هلندی،	تئون	فون		دایک۱،		دربارۀ	نقش	
پیشرفتۀ	صنعتی،	اظهار	می	دارد	که	 نژادگرایی	در	جوامع	 و	 پیشداوری	 اشاعۀ	 اخبار	در	
اخبار	به	گونه	ای	سامان	یافته	است	که	مدام	گروه	های	قومی	را	مسئول	جرم	و	جنایت	و	
خشونت	معرفی	می	کند،	به	ترس	و	واهمۀ	مخاطبان	از	گروه	های	قومی	دامن	می	زند،	و	
.)Van Dijk, 1988, p. 20(	کند	می	تقویت	را	آنان	نژادگرایانه	های	نگرش	و	ها	پیشداوری

انواع	 دربرابِر	 آنان	 هستند.	 جمعی	 رسانه	های	 مخاطبان	 نیز	 قومی	 گروه	های	 خوِد	
بدنمایی	ها	و	تصویرهای	کلیشه	ای	از	قومیت	خود	قرار	می	گیرند	و	نسبت	به	آن	واکنش	نشان	
	حاکی	از	واکنش	های	متفاوتی		ازسوی	خوِد	اعضای	گروه	های	قومی	به	

ْ
می	دهند.	مطالعات

،	خود،	در	تولید	روایت	ها	و	
ً
تصاویر	مربوط	به	آنان	است.	اعضای	گروه	های	قومی	معموال

بازنمایی	های	رسانه	ای	مربوط	به	آنان	نقش	ندارند	یا	اگر	هم	دارند،	ناچارند	در	چارچوب	
گفتمان	های	هژمونیک2	در	رسانه	عمل	کنند.	پاره	ای	از	مخاطبان	قومی،	که	درک	ساده	تری	از	
مسائل	دارند،	چه	بسا	تصاویر	مربوط	به	گروه	خود	را	کم	وبیش	بپذیرند	و	درونی	کنند	و	حتی	
به	تدریج،	به	گونه	ای	خودشناسی	منفی	دست	یابند.		ازسوی	دیگر،	آنان	به	انواع	تاکتیک	ها	
برای	مقابله	با	تصورات	قالبی	اشاعه	شده	از	رسانه	ها	متوسل	می	شوند،	مثل	انکار	سرسختانۀ	
چهره	های	نسبت	داده	شده	به	خود	یا	تالش	برای	خنثی	کردن	یا	وارونه	کردِن	پیام	های	ارائه	شده	
از	رسانه	به	کمک	بازی	های	نمادین.	این	را	می	دانیم	که	براساس	نظریه	های	ارتباطی،	دلیلی	
	همان	طور		ازسوی	مخاطبان	درک	شوند.	بنابراین	

ً
ندارد	که	پیام	های	ارسالی	از	رسانه	ها	دقیقا

مخاطبان	در	بازتفسیر	معنای	پیام	ها	مشارکت	فعال	دارند،	اما	مخاطبان	به	طور	فردی	در	مقام	
تفسیر	چنین	پیام	هایی	نیستند.	دینامیسم	زندگی	اجتماعی	به	گونه	ای	است	که	پیام	های	رسانه	ها	
اغلب	در	میان	اعضای	گروه	به	گفت	وگو	درمی	آید	و	تفسیرهای	جدید	بر	پایۀ	ارتباطاتی	که	
میان	افراد	جریان	می	یابد	ساخته	می	شود.	لذا	پیام	ها	و	تصاویری	که	حتی	محتوای	ضعیفی	در	
کلیشه	سازی	از	قومیت	ها	دارند	ممکن	است	در	جریان	گفت	وشنودی	که	میان	اعضای	گروه	
صورت	می	گیرد،	از	جنبۀ	محتوای	توهین	آمیزشان،	بیش	ازحد	بزرگ	نمایی	شوند	و	تفسیری	

جدید	بیابند	)سید	امامی،	۱387،	ص	۱26	و	۱27(.

1. Teun A. van Dijk
2. Hegemonic
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یکی	از	پیامدهای	مشاهدۀ	تصاویر	قالبی	از	»خود«	در	رسانه	ها	این	است	که	اعضای	
به	عمل	می	آورند.	 اکثریت	تجدیدنظر	 با	اعضای	گروه	 تعامِل	خود	 قومی	در	 گروه	های	
مطالعات	تجربی	در	آمریکا	مؤید	این	مطلب	است	که	تماشای	تلویزیون	و	دیدِن	تصاویِر	
نامطلوب	از	»خود«	سبب	شکاف	ایدئولوژیکی	و	رفتاری	میان	گروه	های	اقلیت	و	اکثریت	

.)Faber, O’Guinn & Meyer, 1987(	شود	می	آمریکا	سفیدپوست
سیدامامی	در	پژوهشی	که	به	بررسی	ادراک	گروه	های	قومی	از	»خود«	در	رسانه	های	
داخلی	پرداخته	است،	به	موارد	جالب	توجهی	اشاره	می	کند:	»موارد	بدنمایی	و	کلیشه	سازی	
در	بازنمایی	های	رسانه	ای	از	گروه	های	قومی	در	سراسر	گفته	های	مصاحبه	شدگان	دیده	
	بر	تصورات	قالبی	مربوط	به	همان	قومیت	

ً
می	شود.	بدنمایی	های	یک	گروه	قومی	معموال

استوارند،	به	استثنای	برخی	صفت	های	بازنمایی	شده	که	به	نظر	می	رسد	دربارۀ	همۀ	آن	ها	
کم	وبیش	عمومیت	دارند،	مثل	تصویرسازی	از	اقوام	در	لباس	های	محلی	)که	اغلب	دیگر	
نمی	پوشند(	یا	بازنمایی	آنان	به	شکل	افراد	روستایی	و	غیرشهری.	به	گفتۀ	مصاحبه	شدگان،	
ترک	ها	در	نقش	های	حاشیه	ای،	به	عنوان	افرادی	که	مشاغل	پایین	دارند	ساده	تر	یا	کودن	تر	
از	بقیه	هستند	و	لهجۀ	آن	ها	اسباب	تمسخر	است،	نشان	داده	می	شوند.	مردهای	کرد،	
	در	مشاغل	حاشیه	ای	یا	در	چهرۀ	

ً
	به	صورت	افرادی	خشن	با	سبیل	های	آویخته،	معموال

افرادی	که	به	کارهای	غیرقانونی	مثل	قاچاق	مبادرت	می	کنند	ترسیم	می	شوند.	آن	ها	در	
برخی	فیلم	های	سینمای	جنگ	به	مثابۀ	تهدیدی	علیه	بقیۀ	مردم	یا	ضدانقالب	نمایش	داده	
می	شوند.	بلوچ	ها	در	بازنمایی	های	سریال	ها	و	فیلم	های	تلویزیونی	به	عنوان	نوع	ازلی۱ 
قاچاقچی	یا	در	چهرۀ	افراد	بسیار	فقیر	و	عقب	مانده	به	تصویر	درمی	آیند	و	از	لرها	تصویر	
	
ً
افراد	ساده	دلی	که	با	پیچیدگی	های	زندگی	مدرن	آشنایی	کافی	ندارند	و	لهجۀ	آن	ها	عموما
بیانگر	گونۀ	معرف	روستایی	است	ارائه	می	شود.	درمورد	ترک	ها	»بهرۀ	هوشی	پایین«،	
بازنمایی	های	 درمورد	 ترک	 مصاحبه	شدگان	 که	 دیگر،	 صفات	 برخی	 و	 »ساده	لوحی«	
مربوط	به	خودشان	می	توانستند	بیان	کنند،	مشهود	بود.	همچنین	حرف	زدن	به	فارسی	با	
	دارند	

ً
لهجۀ	ترکی	به	منظور	طنز	که	این	تلقی	را	نزِد	یک	ترک	اهل	سلماس	می	یابد:	»اکثرا

لهجۀ	ترکی	را	به	عنوان	طنز	استفاده	می	کنند.«	یا	به	گفتۀ	یک	آذربایجانی	که	سال	هاست	
برای	 ترک	 شخصیت	های	 از	 به	ویژه	 سینمایی	 فیلم	های	 در	 دارد،	 سکونت	 تهران	 در	
افتاده	است	و	به	ترک	ها	بیشتر	می	خندند.«	 خنده	استفاده	می	کنند،	زیرا	در	جامعه	جا	

)سید	امامی،	۱387،	ص	۱3۱(

1. Archetype
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پرداخته	 و	 نیتی	ساخته	 با	چه	 این	که	 از	 فارغ	 قومی،	 از	گروه	های	 تصاویر	رسانه	ای	
می	شوند	یا	ازطریِق	چه	سازوکارهایی	پدید	می	آیند،	از	دو	طریق	بر	تجربۀ	زیستۀ	بیشتر	
گروه	های	قومی	تأثیر	می	گذارند:	نخست	ازطریِق	اشاعۀ	باورها	و	نگرش	های	خاص	در	
میان	مردم	درقباِل	گروه	قومی،	و	دوم	ازطریِق	ایجاد	فضاهایی	که	در	آن،	اعضای	گروه	های	
قومی	خود	را	تعریف	و	بازتعریف	می	کنند	و	در	واکنش	به	گفتمان	های	غالب	هویت	های	

اجتماعی	خود	را	برمی	سازند.
یا	 خلق	 را	 قومی	 گروه	های	 نسبت	به	 مخاطبان	 نگرش	های	 رسانه	ای	 بازنمایی	های	
نگرش	های	ازپیش	موجود	آنان	را	تقویت	می	کند.	پژوهش	های	زیادی	بر	این	مدعا	صحه	
گذاشته	اند	که	تصاویر	منفی	از	گروه	های	قومی	به	اشاعۀ	نگرش	های	تبعیض	آمیز،	تصورات	
Entman, R. & Ro-  قالبی،	و	افسانه	های	تمایز	و	برتری	مدد	می	رسانند	)برای	مثال،	رک:
رسانه	ها	 تأثیرگذاری	 رایج		دربارۀ	 دیدگاه	های	 ازجمله	 	.)jecki, 2000; Graves, 1999

بر	مخاطبان	نظریۀ	پرورِش	دریافت	است.	در	این	نظریه،	ادعا	می	شود	که	قرار	گرفتن	
به	مدت	طوالنی	درمعرِض	تصاویر	و	موضوعات	رسانه	ای،	بر	درک	یا	دریافت	مخاطبان	
از	موضوعات	مذکور	تأثیر	می	گذارد	)ویمر	و	دومینیک،	۱386،	ص	7۱۱(.	در	تحوالت	
نظری	بعدی،	مفهوم	»چارچوب	سازی«	نیز	به	نظریۀ	مذکور	اضافه	شد	و	چنین	استدالل	
گزینشی	 به	گونه	ای	 را	 اطالعات	 رسانه	ها	 به	وسیلۀ	 ساخته	شده	 چارچوب	های	 که	 شد	
تعریف	 بر	 یکپارچه	ای	مشتمل	 داستان	 که	کم	وبیش	 مربوط	می	کنند	 به	هم	 و	 برجسته	
مسئله،	تشخیص	علل	بروز	آن،	داوری	اخالقی،	و	پیشنهاد	درمان	ساخته	و	پرداخته	شود.	
Entman, R. & Ro- )این	چارچوب	ها،	به	تدریج	نگرش	های	مخاطبان	را	پرورش	می	دهند	
jecki, 2000, p. 49(.	استوارت	هال۱،	که	از	سخنگویان	نظریۀ	هژمونی	فرهنگی	محسوب	

می	شود،	پا	را	از	این	هم	فراتر	می	گذارد	و	بازنمایی	های	رسانه	ای	را	در	ساخت	واقعیت	
دخیل	می	داند.	به	اعتقاد	او،	بازنمایی	ها	نه	تنها	پدیده	های	اجتماعی	را	به	تصویر	می	کشند،	
بلکه	آن	ها	را	به	واقعیت	های	روزمره	تبدیل	می	کنند	)Hall, 1990, p. 2002	نقل	شده	در	

.)Pietkainen & Hujanen, 2003

3-7-2.	اینترنت؛	مکان	زدایی	از	قومیت

امروزه	دنیای	واقعی	با	دنیای	مجازی	چنان	درهم	فرورفته	است	که	تفکیک	آن	دو	بسیار	
دشوار	شده	است.	زماْن	مفهوم	مکان	دار	گذشته	را	ندارد.	فرهنگ	ها	به	شدت	درهم	ادغام	

1. Stuart Hall
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شده	اند	و	خلوص	مکانی	و	زمانِی	دیروِز	خود	را	ازدست	داده	اند.	بنابراین	طبیعی	است	که	
هویت	در	بند	مکان	ـ	زمان	و	فرهنگ	مکانمند	و	زمانمند	در	فضای	جدید	دچار	بحران	

.)Praprotnik, 2004, p. 37(	شود
قومیت	)همچنان	که	مذهب	و	سنت(	چند	موج	همگون	ساز	را	با	بقا	و	تداوم	پشت	سر	
گذاشته	و	نشان	داده	است	و	پاینده	تر	از	آن	است	که	نویددهندگان	اعصار	نوین	زندگی	
اول	 موج	 می	دهند.	 نوید	 بزرگی	 تحول	 هر	 آغاز	 در	 گاه	خوش	بینانه،	 و	 بشر،	سراسیمه	
نویدها،	برای	پایان	عصر	قومیت،	با	هژمونیک	شدِن	فزایندۀ	گفتماِن	روشنگری	در	قرن	
هجدهم	و	نوزدهم	میالدی	هم	زمان	بود	که	براثِر	آن،	مسئلۀ	قومیت	و	هویت	قومی	به	مثابۀ	
»باورهای	نادرست	دوران		منسوخ	و	جوامع	بدوی«،	یا	»اسطوره	های	غیرعقالنی«،	و	یا	
در	بهترین	حالت،	به	عنوان	»آرمان	های	تأسف	آور«	ذهن	هایی	که	قادر	نبودند	به	دریافت	
	.)Poster, 1998, p. 184(	شد	اعالم	مردود	شوند	نائل	خویش	انسانیت	مقام	و	هویت
ابعاد	 که	 مارکس،	 و	 روسو	 متفکرانی	همچون	 از	سمت	 زود	 خیلی	 روشنگری	 جنبش	
تاریک	روشنگری	و	مدرنیته	را	آشکار	می	کردند،	مورد	انتقاد	واقع	شد،	اما	این	بار،	جنبش	
سوسیالیسم	بود	که	با	گسترش	شتابان	خود،	در	قرن	نوزدهم	و	اوایل	قرن	بیستم	میالدی،	
پرچمدار	سخن	گفتن	از	زوال	قومیت	و	هویت	قومی		شد	و	درمقابل،	بر	هویت	طبقاتی	و	
اصالت	زیربنای	اقتصادی	و	روبناهای	فرهنگی	ـ	که	قومیت	به	مثابۀ	یک	هویت	برساخته	
و	مصداق	آگاهی	کاذب	ازجملۀ	آن	ها	بود	ـ	تأکید	کرد،	اما	دو	جنگ	جهانی	ویرانگر	در	
نیمۀ	نخست	قرن	بیستم	عده	ای	را	بر	آن	داشت	که	قرن	بیستم	نه	عصِر	»خروج	انسان	از	
نابالغی	خودخواستۀ	خویش«	)چنان	که	فالسفۀ	عصر	روشنگری	پنداشته	بودند(	و	نه	حتی	
عصِر	غلبۀ	شکاف	های	طبقاتی	بلکه	بیش	از	هرچیز	عصِر	ناسیونالیسِم	دولت	محور	است	
و	باالخره	آخرین	موج	نویددهندگان	زوال	قومیت،	از	نیمۀ	دوم	قرن	بیستم،	هم	زمان	با	

گسترش	اندیشه	و	فرایند	جهانی	شدن	ظهور	کردند.	
بسیاری	جهانی	شدن	را	فراگردی	یکپارچه	کننده	و	همسان	ساز	می	دیدند	که	به	زودی	
انسان	 جهانی،	 هویت	 چون	 مفاهیمی	 با	 را	 قومیت	 و	 می	سپارد	 تاریخ	 به	 را	 تفاوت	
جهانی،	شهروند	جهانی،	انسان	جهان	وطن،	و	جهان	بدون	مرز	جایگزین	می	کند.	اما	
به	زودی	آشکار	شد	که	همسان	سازی	جهانی	شدْن	فرایندی	سرکوبگر	نیز	هست	و	بدین	
مقاومت،	 فرهنگ	 مقاومت،	 هویت	 همبستگی،	 جنبش	های	 چون	 مفاهیمی	 ترتیب،	
قومیت	محوری،	محلی	گرایی،	بومی	گرایی،	و	مانند	آن	سر	برآوردند	که	نشان	از	تداوم	عالیق	
و	تعلقات	پیشاعصر	جهانی	شدن	به	منزلۀ	برج	و	باروهای	دفاعی	مردمان	سرکوب	شده	در	
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شرایط	اوج	جهانی	شدن	داشت،	شرایطی	که	در	آن،	دنیا	و	زندگی	ما	به	دست	جریان	های	
متضاد	جهانی	شدن	و	هویت	شکل	می	گیرد	)کاستلز،	۱389،	ص	۱7(.	به	این	ترتیب،	
نوید	 را	 آن	 پایان	 می	رفت	 گمان	 که	 موجی	 چهار	 از	 که	 قومی،	 هویت	یابی	 و	 قومیت	
اینترنتی	 ارتباطات	 مجازی	 فضای	 در	 را	 خود	 امروزه	 کرده،	 گذر	 به	سالمت	 می	دهند	
به	مثابۀ	جدیدترین	و	پرنفوذترین	وجه	جهان	جهانی	شدۀ	ما	بازتولید	کرده	است.	تکنولوژی	
اطالعاتْی	فضا	و	فاصله	را	تا	حدود	زیادی	ازمیان	برداشته	است.	در	سدۀ	نخست	هزارۀ	
پیش	رو،	ما	شاهد	آن	چیزی	خواهیم	بود	که	آن	را	»مرگ	یا	زوال	فاصله«	خوانده	اند.	با	
خلِق	اجتماعاِت	مجازِی	دارای	منافع	و	عالیق	مشترک	که	برخی	آن	ها	را	جوامع	انتخاب	یا	
قبای	ذوقی	و	تفننی	نامیده	اند،	پیرامون	گره	های	ساختار	بی	مکان	اینترنت،	مرزهای	فیزیکی	
ازبین	می	روند	 رفته	رفته	 و	تجاری	 از	موقعیت	های	شغلی	 ناشی	 محله	ها	و	محدودیت	
بودن،	 شبکه	ای	 و	 جهانی	 ویژگی	های	 به	سبب	 اینترنت،	 )صدوقی،	۱384،	ص	۱9(.	
مرزها	را	درنوردیده	و	تمامی	افراد	در	هرجای	دنیا	می	توانند	به	فضای	مجازی	دسترسی	
داشته،	به	تولید	اطالعات	بپردازند	که	این	امْر	به	حذف	فاصله	ها	انجامیده	است.	ازبین	
رفتِن	فاصلۀ	مکانی	و	افزایش	بی	سابقۀ	توان	انسان	ها	برای	مبادله	و	مراوده	با	یکدیگر،	که	
حفظ	و	گسترش	هم	زبانی	و	همدلی	بین	آن	ها	را	ممکن	می	کند،	فرایند	و	برایند	هویت	یابی	
جمعی	افراد	را	دگرگون	کرده	و	گروه	ها	و	جماعت	های	مجازی	دور	از	هم	اما	در	دسترس	
	دگرگون	شده	است	

ً
را	پدید	آورده	است.	ماهیت	مکان	و	فضا	در	دنیای	دیجیتالی	کامال

)منتظرقائم،	۱38۱،	ص	23۱(.

یه	های	قومیت ۸-2.			نظر

۱-۸-2.	رویکردهای	کالن

و	 قومی	 منازعات	 کاهش	 سبب	 مدرنیته	 عناصر	 افزایش	 نوسازی،	 نظریۀ	 براساس	
بنابراین	»وقتی	شاخص	های	مدرنیته	 افراد	می	شود.	 کم	رنگ	شدِن	گرایش	های	قومیتِی	
آگاهانه	 انسان	 و	 شده	 کمتر	 خشونت	آمیز	 تحوالت	 باشد،	 داشته	 رشد	 کشوری	 در	
)نواح	 قبیله،	و	شهر	خود	جست	وجو	می	کند«	 قوم،	 را	در	عناصری	ورای	 هویت	خود	
جوامع	 تأثیرگذار	 کتاب	 انتشار	 با	 اندرسون۱،	 بندیکت	 همکاران،	۱386،	ص	89(.	 و	

1. Benedict Anderson
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ازجمله	 اختراع	سنت،	 توجه		به	مسئلۀ	 با	 	،2 هابسبام	 اریک	جی.	 و	 خیالی۱	)۱983(،	
صاحب	نظران	این	دیدگاه	به	حساب	می	آیند.	

از	نظر	اندرسون،	استاد	دانشگاه	کورنل3،	قومیت	و	ناسیونالیسم	به	عنوان	ایدئولوژی	های	
عصر	مدرن	همراه	با	مرگ	مذاهب	جهانی	و	سنت	پادشاهی	ظهور	کرده	است.	درواقع،	به	
نظر	اندرسون،	ناسیونالیسم	محصول	سرمایه	داری	چاپ	است	و	ملت	ها	جوامع	تخیلی	اند	
که	در	شرایط	مدرن	ویژۀ	سرمایه	داری	غیرمذهبی،	در	خدمت	نیازهای	روانی	و	اقتصادی	
هستند.	افرادی	که	یکدیگر	را	نمی	شناسند	قادرند	ازطریِق	جهان	چاپ	و	مطبوعات،	در	
یک	زمان	و	مکان	همگن	و	قابل	درک	که	به	یک	جامعه	و	نسل	تخیلی	متعلق	است	به	سر	

برند	)احمدی،	۱382،	ص	۱49(.
بندیکت	اندرسون،	با	انتشار	کتاب	تأثیرگذار	جوامع	خیالی	)۱983(،	نقش	مؤثری	
در	ادبیات	ناسیونالیسم	داشت.	از	نظر	وی،	جوامع	از	این	حیث	خیالی	اند	که	حتی	افراِد	
کوچِک	کوچک	ترین	ملت	ها	نیز	هم	قطاران	خود	را	نمی	شناسند،	اما	همۀ	آن	ها	تصویری	

از	ملت	در	ذهن	دارند.
به	وسیلۀ	 که	 است	 فرهنگی	 ناسیونالیسم،	خود،	یک	محصول	 اندرسون،	 عقیدۀ	 به	
شیوه	های	همانندسازی	با	هم	میهن	ها	ایجاد	گردیده	است.	به	نظر	وی،	نابودی	دولت	های	
از	 ناشی	 ارتباطات	 نوین	 شیوه	های	 آغاز	 آن	 به	دنبال	 و	 )امپراتوری	ـ	خالفت(	 مذهبی	
فناوری	نوین	سرمایه	داری	چاپی	باعث	می	شود	تا	وجود	اجتماعات	مستقل	خیالی	هم	

ممکن	و	هم	ضروری	گردد	)همان،	ص	94(.
از	دیگر	نظریه	پردازان	کالن	می	توان	به	نظریۀ	پارسونز4	اشاره	کرد.	پارسونز	در	سنت	
کارکردگرایی	با	رویکردی	کالن	نگر	در	علم	جامعه	شناسی	نظریه	پردازی	کرده	است.	این	
دیدگاه	تأکید	دارد	که	اکثر	ما	در	بافت	خانوادگی	خویش	باورها	و	ارزش	ها	را	کسب	کرده	
و	فرهنگ	حاکم	بر	جامعۀ	بزرگ	تر	و	پاره	فرهنگ	هایی	که	والدین	و	خویشاوندان	به	آن	تعلق	
دارند	را	یاد	می	گیریم.	در	سطح	گسترده	تر،	خانواده	مکانی	است	که	افراد	را	براساس	نژاد،	
قومیت،	و	طبقۀ	خود	اجتماعی	کرده	و	جایگاه	اجتماعی	ـ	فرهنگی	ما	را	در	جامعه	تعیین	

می	کند	)کندال،	۱392،	ص	۱63(.
بر	 تأکید	 است:	 قابل	بررسی	 پارسونز	 سیستمی	 نظریۀ	 در	 اصلی	 درون	مایۀ	 دو	

1. Imagined communities 
2. Eric John Ernest Hobsbawm
3. Cornell university
4. Talcott Parsons
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همبستگی	گروه	قومی،	و	عملکرد	گروه	قومی	به	عنوان	قطب	نمای	اخالقی	رفتار	فردی.	
پارسونز	گروه	قومی	را	»گروهی	دارای	تعریف	مبهم«	معرفی	می	کند	که	احساس	هویت	
تاریخ	خود	است.	وی	استدالل	می	کند	که	 از	 بر	درک	ویژه	ای	 آن	مبتنی	 منحصر	به	فرد	
ویژگِی	جامعه	شناختِی	اصلِی	قومیت	دیرپایی	و	تداوم	فرانسلی	آن	است.	قومیت	شکل	
فرهنگی	 »سنت	 سازندۀ	 عنصر	 دو	 از	 متشکل	 که	 است	 گروهی	 همبستگی	 از	 معّینی	
فرانسلی«	و	»وابستگی	داوطلبانه	به	گروه«	است.	گرچه	تعهد	داوطلبانه	نیروی	مهمی	
است،	تأثیر	سنت	فرهنگی	که	شامل	مؤلفه	هایی	مانند	حفظ	زبان	یا	تاریخ	فرهنگی	یا	
انتظارات	هنجاری	برای	تداوم	سنتی	خاص	می	شود	برای	حفظ	همبستگی	گروه	قومی	
اهمیت	اساسی	دارد.	در	نظریۀ	عمومی	سامانۀ	پارسونز،	قومیت	به	سیستم	اعتباری	همراه	
انتقال	ارزش	های	غالب	یا	مسئوِل	 با	سیستم	آموزشی	یا	خانواده	تعلق	دارد	که	مسئول	

جامعه	پذیر	کردِن	هنجارهای	گروهی	است.

۱-۱-۸-2.	رویکرد	های	کالسیک

روابط	 و	 قومیت	 مطالعۀ	 استنباط	می	شود،	 اجتماعی	 اندیشۀ	 تاریخ	 مرور	 از	 آن	گونه	که	
قومی	هیچ	جایگاهی	در	بین	اندیشمندان	کالسیک	ندارد.	با	تأمل	در	نظریه	های	کالسیک	
	پرداختن	به	مقولۀ	قومیت	در	میان	کالسیک	های	

ً
این	موضوع	روشن	می	شود	که	اساسا

جامعه	شناسی	بسیار	نادر	بوده	است	و	اگر	هم	وجود	داشته	باشد،		به	صورت	پراکنده	و	
نامنسجم	به	این	موضوع	اشاره	شده	است.	هرچند	چهار	جامعه	شناس	کالسیک،	مارکس،	
دورکیم،	وبر۱،	و	زیمل2،	روابط	قومی	را	کانون	توجه	و	تأمل	نظری	خود	قرار	نداده	اند،	
اما	بیشتر	نظریه	ها	همسویی	و	یکدستی	را	در	این	رابطه	ارائه	کرده	اند.	نباید	فراموش	کرد	
که	همین	اندک	نظریه			های	کالسیک	کافی	بود	تا	اندیشمندان	معاصر	به	بسط	و	توسعۀ	
نظریه	های	جامعه	شناسی	کالسیک	اقدام	کنند	و	اگر	غیراز	این	بود،	نظریه	های	قومیت	در	

میان	نئومارکسیست	ها	و	نئووبریست	ها	به	راحتی	مخدوش	می	شد.	
	به	معنی	نوپدید	بودِن	آن	نیست.	مسائلی	

ً
بااین	حال،	جدید	بودِن	یک	اصطالح	لزوما

ازقبیل	تفاوت	های	فرهنگی	و	گروهی	و	برخی	فعالیت	های	اجتماعی	که	بر	مبنای	چنین	
	مسائل	جدیدی	نیستند.	بنابراین	اندیشمندان	کالسیک	

ً
تفاوت	هایی	شکل	می	گیرند	یقینا

تحت	عناوینی	همچون	مسائل	ملی،	تمایزات	فرهنگی،	ملیت،	نژاد،	و	دیگر	عناوین	به	

1. Max Weber
2. Georg Simmel
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آن	اندیشیده	اند.	از	نگاه	دیگر،	آرای	اندیشمندان	کالسیک	جامعه	شناسی	همراه	با	نگاهی	
برآمده	از	مسائل	و	ویژگی	های	جوامع	اروپایی	قرن	نوزدهم	بوده	است.	با	این	که	تمرکز	
نظری	مشخصی	روی	مسئلۀ	قومیت	در	اندیشۀ	کالسیک	ها	وجود	ندارد،	اما	اشارت	هایی	
ازجانب	آن	ها	به	این	مسئله	وجود	دارد.	مارکس	آن	را	در	توسعۀ	سرمایه	داری	و	مبارزۀ	
طبقاتی	بازیابی	می	کند.	تبیین	دورکیم	را	می	توان	در	اندیشۀ	انتقال	همبستگی	مکانیکی	
به	همبستگی	ارگانیک	نشان	داد.	زیمل	آن	را	به	ماهیت	جامعه	و	تمایز	اجتماعی	پیوند	
می	دهد	و	وبر	بسیج	سیاسی	را	در	این	رابطه	مدنظر	قرار	می	دهد.	در	ادامه،	به	بررسی	

مختصر	این	اندیشه	ها	پرداخته	می	شود.	
مارکس	هرگز	نظریۀ	مشخصی	را	دربارۀ	روابط	قومی	ارائه	نکرد،	اما	با	تمرکز	و	دقت	
در	برخی	متوِن	وی،	می	توان	مالحظه	نمود	که	وی	به	امکان	بسط	یک	نظریۀ	قومی	تا	
حدودی	کمک	کرده	است.	هستۀ	اصلی	این	موضوع	را	می	توان	در	کناب		درباره	مسئله	
یهود	جست	وجو	کرد.	وی	و	انگلس۱	با	انطباق	نظریۀ	»جوامع	تاریخی	و	غیرتاریخی«	
در	 قومی	 و	گسترش	گروه	های	خاص	 انگلستان	 در	 ایرلندی	 مهاجران	 درمورد	 هگل2،	
سراسر	جهان،	بخشی	از	نظریۀ	کالسیک	قومیت	را	پایه	ریزی	کردند.	درنهایت،	سه	اصل	

اساسی	را	می	توان	مبنای	نظریۀ	قومیت	مارکس	قرار	داد:	
۱.	زیربنای	اقتصادی	بر	روابط	فرهنگی	و	به	تبع	آن،	روابط	قومی	اولویت	دارد؛	

2.	مسائل	قومی	مانع	پیشرفت	کلیت	جهان	بشری	است؛	
3.	آگاهی	تاریخی	طبقه	بر	هویت	قومی	ارجحیت	دارد.	

	سه	موضوع	به	هم	پیوسته	را	در	کانون	توجه	خود	
ً
دورکیم	در	نظریۀ	قومیِت	خود	عمدتا

قرار	داده	است	که	عبارت	اند	از:	
الف(	زوال	یا	کم	اهمیت	شدِن	قومیت	با	ظهور	مدرنیته؛	

ب(	ماهیت	همبستگی	گروهی	)قومی(؛	
	.)Malesevic, 2004(	اخالقی	اجتماع	از	شکلی	عنوان	به	قومی	گروه	تلقی	)ج

به	بیان	دورکیم،	در	دوران	گذار	از	همبستگی	مکانیک	به	همبستگی	ارگانیک،	نوعی	
گذارده	اند.	 زوال	 به		 رو	 اجتماعی	 اخالق	 قدیمی	 اشکال	 زیرا	 می	کند،	 بروز	 نابسامانی	
نتیجۀ	 نابسامانْی	 است:	 کرده	 بیان	 این	گونه	 را	 استدالل	 این	 محتوای	 	)2000( پوگی3	

1. Friedrich Engels
2. Georg Wilhelm Friedrich Hegel
3. Ambera Poggi
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ناتوانی	افراد	در	تعیین	ضمانت	اجراهای	قابل	قبول	دربرابِر	رفتارهای	ناهنجار	فردی	است.	
افراد	تصور	می	کنند	هیچ	چیز	اهمیت	ندارد،	چنین	برداشتی	باعث	نابودی	چارچوب	های	
	می	توانستند	رفتارهای	فردی	را	مقید	سازند	و		ازاین	رو،	

ً
هنجاری	پیشین	می	شود	که	قبال

انسجام	جامعه	دستخوش	بی	معنایی	شده	است	)فنتون،	۱384،	ص	۱53(.	به	عقیدۀ	
دورکیم،	به	موازات	رشد	شهرها	و	مهاجرپذیری	آن	ها	از	روستاها	و	شهرهای	کوچک،	افت	
طبیعی	همبستگی	های	تنگ	دامنه،	ازجمله	همبستگی	های	قومی،	آغاز	می	شود.	بنابراین	
جای	تعجب	نیست	که	او	اصل	و	منشأ	نژادی	قومی	را	به	عنوان	واقعیاتی	درحال	افول	از	

نظم	نوین	اجتماعی	تلقی	می	نمود	)همان،	ص	98(.	
چراکه	 است،	 مفاهیم	 آزاردهنده	ترین	 از	 یکی	 قومی	 گروه	 وبر،	 ماکس	 دیدگاه	 از	
مملو	از	احساسات	است.	اصل	بنیادین	نظریۀ	قومی	وبر	را	می	توان	به	قرار	زیر	دانست:	
قومیت	به	مثابۀ	شکلی	از	منزلت	اجتماعی؛	گرچه	قومیت	برحسب	روابط	خویشاوندی	
تبیین	می	شود،	ازآن	جایی	که	هویتی	فردی	است،	از	خویشاوندی	متفاوت	است.	صرف	
عضویت	می	تواند	به	تشکیل	یک	گروه	کمک	کند،	اما	گروه	قومی	همین	که	وارد	کنش	
قومیت	 وبر،	 نظر	 از	 می	شود.	 دگرگون	 منزلتی	 گروه	 از	 نوعی	 به	شکل	 شد،	 اجتماعی	
مانند	تمامی	گروه	های	منزلتی	دوزیست	بوده	و	تخیل	اجتماعی	و	غرور	برای	ایجاد	آن	
تعیین	کننده	است.	قومیت	در	نتیجۀ	پرورش،	آموزش،	و	دیگر	عوامل	جامعه	پذیری	شکل	

می	گیرد	)مالشوویچ،	۱390،	ص	48(.
قومیت	در	سبک	زندگانی	خاص	تجلی	می	یابد	و	می	تواند	با	موفقیت	مدعی	وجود	
قومی	 ویژه«	شود.	عضویت	در	گروه	های	 و	»منزلتی	 اجتماعی	خاص«	 نوعی»احترام	
افتخار	 و	 پرستیژ	 در	 که	 می	بخشد	 افراد	 به	 تعصب	 و	 غرور	 احساس	 نوعی	 منزلت	 با	
از	خالل	 منزلتی	 گروه	 می	یابد.	 نمود	 افراد	 قومی		ازسوی	 گروه	های	 به	 تعلق	 اجتماعی	
همان	 قومی	 افتخارات	 می	یابد.	 بیرونی	 تجلی	 می	نامد	 قومی«	 »افتخارات	 وبر	 آنچه	
عقیده	به	برتری	آداب	ورسوم	خود	و	پای	بندی	به	آن	هاست.	وبر	»احساس	غرور«	را	با	
عنوان	اسوه	ها	و	تقاضای	متعارف	اجتماعی	فردی	که	گروه	های	قومی	برای	تعیین	شیوۀ	
هرچند	 به	طورکلی	 است.	 کرده	 تعریف	 می	کنند،	 مطرح	 خود	 اعضای	 سلوک	 و	 رفتار	
گروه	های	قومی	همواره	کارکردی	به	مثابۀ	گروه	های	منزلتی	دارند،	تمامی	گروه	های	قومی	
 و	در	همۀ	دوره	ها	و	اوضاع	و	احوال	و	در	همۀ	اعضای	گروه	قومی،	گروه	منزلتی	نیستند

.)Weber, 1968, p. 391(
می	برند	 به	سر	 یکدیگر	 با	 فیزیکی	 مجاورت	 در	 که	 قومی	 گروه	های	 زیمل،	 نظر	 از	
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نشانه	هایی	از	عصبیت	جمعی،	حساسیت،	نابهنجاری،	احساس	فروتر	بودن	یا	برتر	بودن	
را،	که	در	هریک	از	اعضای	این	اجتماعات		به	صورت	انفرادی	وجود	دارد،	با	خود	دارند.	
سه	درون	مایۀ	اصلی	در	نظریۀ	روابط	قومی	زیمل	وجود	دارد:	قومیت	به	مثابۀ	شکلی	از	
فرایند	هم	رفتاری،	ماهیت	تعامل	اجتماعی،	و	بنابراین	زوال	و	کم	رنگ	شدِن	قومیت	دراثِر	
جدایش	پذیری	اجتماعی	)مالشویچ،	۱390،	ص	43(.	اصلی	ترین	نظریۀ	قومیت	زیمل	
مفهوم	جدایش	پذیری	اجتماعی	است.	وی	کار	خود	را	با	این	فرض	آغاز	می	کند	که	در	
	این	

ً
جوامع	سنتی	و	مدرن	درجات	مختلف	جدایش	پذیری	اجتماعی	وجود	دارد.		اصوال

دیدگاه	بر	پایۀ	دیدگاه	تکامل	باوری	استوار	است،	درحالی	که	در	جامعۀ	سنتی،	اصل	نژاد	
و	قومیت	به	نفع	شکل	گیری	همانندی	و	تشابه	بین	افراد	است.	از	این	دیدگاه،	اجتماعات	
مدرن	 جوامع	 برخوردارند.	 همبستگی	 باالی	 میزان	 و	 قوی	 مکانیکی	 ارتباط	 از	 قومی	
میزان	بیشتری	از	جدایش	پذیری	کارکردی	را	به	نمایش	می	گذارند،	درحالی	که	مشخصۀ	
جوامع	مدرن	پیونددهی	گروهی	ضعیف	و	فردیت	های	پراکنده	است.	بنابراین	تعلقات	
و	وابستگی	های	گروه	قومی	پدیده	ای	تلقی	می	شوند	که	دراثِر	جدایش	پذیری	اجتماعی	
و	افزایش	پیچیدگی	جامعه	رو	به		زوال	می	گذارند.	احساس	و	درون	مایۀ	فردیت	پابه	پای	

بزرگ	شدِن	گروه	افزایش	می	یابد	)همان،	ص	47-44(.
و	 واژه	ها	 کاربرد	 ناسیونالیسم،	 مطالعات	 با	 مرتبط	 امروزین	 پژوهشی	 متون	 در	
اصطالحاتی	نظیر	قومیت،	گروه	قومی۱،	ناسیونالیسم	قومی2،	و	کشمکش	قومی3	بسیار	
عناوینی	چون	 و	 واژه	ها	 	

ً
که		اصوال داشت	 توجه	 مهم	 نکتۀ	 این	 به	 باید	 اما	 است،	 رایج	

قومیت	و	گروه	های	قومی	ریشه	ها	یی	جدید	دارند	و	به	ندرت	می	توان	در	فرهنگ	های	لغت	
	واژۀ	قومیت،	تا	اوایل	

ً
معتبر	جهانی	مربوط	به	قرن	نوزدهم	میالدی،	آن	ها	را	یافت.		اصوال

قرن	بیستم،	کمتر	مورد	استفادۀ	دانشمندان	علوم	اجتماعی	قرار	گرفت.	توجه	محققان	
رشته	های	انسان	شناسی	و	جامعه	شناسی	به	این	واژه	ها	به	دنبال	گسترش	مطالعات	مربوط	
به	گروه	های	اقلیت	نژادی،	مذهبی،	و		ملیت	های	ملی	و	نژادی	به	ویژه	به	دوران	محبوبیت	
و	 جامعه	 نظریه،	 این	 براساس	 )احمدی،	۱397،	ص	33(.	 برمی	گردد	 مذاب«	 »کورۀ	
فرهنگ	امریکایی	به	کورۀ	مذابی	تشبیه	شده	است	که	همۀ	این	گروه	های	قومی	را	که	از	

مناطق	گوناگون	جهان	به	امریکا	مهاجرت	کرده	بودند	در	خود	حل	می	کند.

1. Ethnic group
2. Ethnic nationalism
3. Conflict / Struggle / Tension
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2-۱-۸-2.	جامعه	شناسان	کالسیک	و	قومیت

الف(	مارکس
اگرچه	مارکس	هرگز	تک	نگارهای	جداگانه	درباِب	روابط	قومی	ننوشت،	ولی	با	مطالعۀ	
	جامعی	درباِب	قومیت	داشته	است.	

ً
دقیق	تر	آثار	وی،	می	توان	دریافت	که	نظریۀ	نسبتا

 Marx, in Marx(	یهود	مسئلۀ	پیرامون	هایش،	نوشته	در	توان	می	را	نظریه	این	اصلی	هستۀ
and Engels, 1844-1977(،	و	در	تفسیر	او	و	انگلس	از	تفاوت	بین	انسان	های	تاریخی	

در	 ایرلندی	 اظهارنظرهایش	درمورد	نقش	مهاجران	 از	دیدگاه	هگل،	در	 و	غیرتاریخی	
آرای	کلی	وی		دربارۀ	توسعۀ	گروه	های	قومی	خاص	در	سراسر	جهان	 انگلستان،	و	در	
یافت.	سه	درون	مایۀ	اصلی	شدید	به	هم	پیوسته	که	نظریۀ	قومیت	مارکس	براساس	آن	ها	

شکل	گرفته	است	عبارت	اند	از:
١.	تقدم	زیربنای	اقتصادی	بر	روبنای	فرهنگی	و	بنابراین	بر	روبنای	قومی؛

2.	خاص	گرایی	قومی	به	مثابۀ	مانعی	دربرابِر	پیشرفت	جهانی	بشریت	به	طورکلی؛
3.	غلبۀ	تاریخی	مبارزۀ	طبقاتی	بر	هویت	قومی.	

اصل	راهنمای	نظریۀ	مارکس	مبارزۀ	طبقاتی	است.	تاریخ	همچون	مراحل	گوناگون	
مبارزۀ	مستمر	طبقات	اصلی	جامعه	تصور	می	شود.	موقعیت	هر	طبقه	با	توجه		به	رابطۀ	
آن	با	شیوۀ	تولید	تعیین	می	گردد.	در	دنیای	باستان،	مبارزه	بین	بردگان	و	برده	داران	در	عصر	
فئودالیسم،	بین	سرف	ها	)رعایا(	و	زمین	داران	و	در	عصر	سرمایه	داری،	بین	پرولتاریا	و	
بورژوازی	جریان	دارد.	اقتصاد	زیربنای	اصلی	تغییر	اجتماعی	و	ساختار	اجتماعی	تصور	
می	شود،	درحالی	که	فرهنگ	و	اندیشه	ها	به	طورکلی	به	عنوان	»روبنا«	تعریف	می	شوند.	
شکل	روبنا	نیز	براساس	زیربنای	اقتصادی	تعیین	می	شود.	جایگاه	طبقه	در	فرایند	تولید	و	
به	عبارت	دیگر،	روابط	بین	»نیروهای	مادی	تولید«	رابطۀ	بین	افراد	همچنین	بین	طبقات	
مختلف	را	تعیین	می	کند؛	کسانی	که	دارای	وسایل	تولید	هستند	از	کسانی	که	دارای	چیزی	
جز	نیروی	کاِر	خود	نیستند	بهره	کشی	می	کنند.	روابط	مسلط	تولید	سرمایه	داری،	که	مبتنی	
بر	اصول	استثمار	و	نابرابری	طبقاتی	اند،	به	ازخودبیگانگی	انسان	ها	از	کار	خود،	از	دیگر	
انسان	ها،	و	حتی	ازخودبیگانگی	تک	تک	انسان	ها	از	خودشان	می	انجامد.	این	همان	»آیین	
کاالپرستی«	است	که	نتیجۀ	آْن	مسلط	شدِن	محصوالت	و	فراورده	های	کاِر	انسان	بر	خوِد	
انسان	است	)Ibid(.	از	این	دیدگاه،	قومیت	متعلق	به	حوزۀ	روبنا	تلقی	می	شود.	اختالف	
فرهنگی	گروه	ها	ریشه	در	نظام	اقتصادی	دارد	و	ماهیت	تولید	سرمایه	داری	تعیین	کنندۀ	آن	
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است.	دشمنی	های	قومی	در	جامعۀ	سرمایه	داری	نشانگر	وجود	مسئله	ای	عینی	است،	
ولی	تنها	علت	آْن	ساختار	ازخودبیگانه	کنندۀ	نظام	سرمایه	داری	است.	

هدف	مارکس،	در	کتاب	پیرامون	مسئله	یهود	)۱844(	و	خانواده	مقدس	)۱845(،	
اثبات	این	امر	است	که	آزادی	یک	گروه	قومی	خاص	هرگز	نمی	تواند	در	صورت	بندی	
سیاسی	و	اقتصادی	موجود	)یعنی	نظام	سرمایه	داری(	تحقق	یابد؛	این	آزادی	نمی	تواند	با	
تنها	ازادی	یک	جامعۀ	قومی	معّین	پایان	یابد.	برای	کامل	و	موفق	بودِن	آزادِی	قومی،	تنها	
ایجاد	سازوکارهایی	برای	پیشبرد	حقوق	مدنی	و	سیاسی	یک	قوم	خاص	کافی	نیست،	
بلکه	ضروری	است	شرایطی	برای	آزادی	کامل	تمامی	ابنای	بشر	فراهم	آید.	مارکس	بین	
آزادی	سیاسی	و	انسانی	تفاوت	می	گذاشت	و	استدالل	وی	آن	بود	که	گرچه	امکان	تحقق	
برابری	سیاسی	رسمی	در	جامعۀ	سرمایه	داری	ممکن	است،	ولی	آزادی	انسان	به	معنای	
فراتر	رفتن	از	شیء	شدگی	و	ازخودبیگانگی	تنها	با	نابودی	جامعۀ	بورژوایی،	یعنی	همان	
عرصۀ	منافع	خودخواهانۀ	بشر	که	با	خصوصیات	جهان	گرایانۀ	انسان	ها	در	تضاد	است،	
نمی	تواند	 یهود«	 »مسئلۀ	 مارکس،	 نظر	 از	 	.)Avineri, 1964, p. 445( می	شود	 حاصل	
	مسئله	ای	مذهبی	یا	قومی	تلقی	شود	که	نشانگر	ساختار	ازخودبیگانه	کنندۀ	جامعۀ	

ً
صرفا

سرمایه	داری	است	که	شرایطی	برای	ازخودبیگانگی	انسان	ها	از	یکدیگر	پدید	می	آورد	
تنها	فرد	 آن	گونه	که	مارکس	استدالل	کرده	است،	 	.)in Marx and Engel, 1977, p. 15(
	درک	می	کند	و	فردفرد	انسان	ها	در	زندگی	

ً
واقعی	انسان	مفهوم	انتزاعی	شهروند	را	کامال

روزمره	در	عرصۀ	عملی	کار	و	در	وضعیت	خاّص	خود	به	فردیت	دست	می	یابند.	تنها	
وقتی	انسان	قدرت	های	خود	را	به	عنوان	قدرت	های	اجتماعی	بازشناخت	و	سازماندهی	
کرد	و	درنتیجه،	تنها	زمانی	که	قدرت	اجتماعی	از	خود	وی	به	شکل	قدرت	سیاسی	جدا	

نباشد،	آزادی	انسان	به		تحقق	کامل	خواهد	رسید.
تعیین	 تولید	 ابزار	 با	 انسان	 توجه		به	روابط	 با	 قومی	در	آخرین	وهله	 بنابراین	روابط	
می	شود	و	تا	زمانی	که	زیربنای	اقتصادی	نظام	سرمایه	داری	تغییر	نکند،	نمی	توان	دگرگونی	
مقدم	 قومی	 روبنای	 بر	 اقتصادی	 زیربنای	 داشت.	 انتظار	 عرصه	 این	 در	 قابل	توجهی	
با	درون	مایۀ	دیگر	نظریۀ	قومیت	مارکس	در	پیوند	است.	 است.	این	استدالل	به	خوبی	
مارکس	بر	آن	بود	که	قومیت	به	عنوان	شکلی	از	خاص	بودگی	اجتماعی،	در	بیشتر	مواقع،	
است.	 بشر	 نهایی	 آزادی	 به	سوی	 تاریخی	 جهانی	 حرکت	 دربرابِر	 مانعی	 نشان	دهندۀ	
فرهنگی	 متفکران	عصر	روشنگری		دربارۀ	خاص	بودگی	 نگرانی	 و	 نابردباری	 با	 مارکس	
تکاملی	 مراحل	 از	 جوامع	 تمامی	 او،	 ماّده	باورانۀ	 بینش	 براساس	 بود.	 موافق	 و	 همراه	
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معّینی	گذار	می	کنند	که	از	عصر	کمون	نخستین	پیش	از	تاریخ	و	سپس	برده	داری	شروع	
می	گردد	و	به	فئودالیسم	و	سرمایه	داری	و	سرانجام	به	کمونیسم	ختم	می	شود.	مارکس،	با	
تأکید	بر	گذار	از	عصر	فئودالیسم	به	سرمایه	داری،	عقیده	داشت	سرمایه	داری	مبتنی	بر	
بازار	آزاد	مستلزم	یکپارچگی	و	ادغام	فرهنگی	گروه	هاست.	مارکس،	با	پیروی	از	تفاوت	
خام	اندیشانه	و	شووینیستی	هگل	بیِن	مردمان	تاریخی	و	غیرتاریخی،	استدالل	می	کرد	که	
تنها	بعضی	از	مردْم	تاریخی	هستند	و	به	عبارت	دیگر،	از	سنت	کشور	بودن	یا	کشورسازی	
برخوردارند	)مانند	آلمانی	ها،	انگلیسی	ها،	فرانسوی	ها	و	ایرلندی	ها(،	درحالی	که	بسیاری	
دیگْر	غیرتاریخی	فرض	می	شوند	)مانند	چک	ها،	صرب	ها،	کروات	ها،	و	اوکراینی	ها(.	به	
باور	مارکس،	تنها	قومیت	های	تاریخی	به	ایجاد	کشورهای	پایدار	و	حامی	سرمایه	داری	
قادرند،	درحالی	که	مابقی	)اکثریت	گروه	های	قومی(	ناگزیرند	در	درون	ملت	ـ	کشوری	
عظیم	تر	جذب	و	حل	شوند.	استدالل	مزبور	به	خوبی	با	نظریۀ	عمومی	تاریخ	از	دیدگاه	
مارکس	مطابقت	دارد.	وقتی	تفاوت	های	قومی	را	بتوان	با	پروژۀ	جهان	شمول	رهایی	طبقاتی	
سازگار	کرد	و	به	تخریب	بقایای	نظام	فئودالی	یاری	رساند،	تفاوت	های	قومی	با	خوش	بینی	
قومی	 تفاوت	های	 آورد،	 پدید	 سازگاری	ای	 چنین	 نتوان	 وقتی	 ولی	 می	شوند،	 نگریسته	
»یادگارهای	قوم	نگارانه«	و	زوائد	ناشی	از	»چندپارگی	گروه	های	انسانی«	تلقی	می	شوند	
که	فقط	مانعی	دربرابِر	پیشرفت	اجتماعی	اند.	نکتۀ	یادشده	ما	را	به	آخرین	درون	مایۀ	نظریۀ	
قومیت	مارکس	می	رساند،	یعنی	برتری	و	تقدم	تاریخی	طبقه	نسبت	به	قومیت.	هرچند	
مارکس،	که	شاهد	انقالب	های	سال	۱848	میالدی	اروپا	بود	و	به	نیروی	بستگی	های	
قومی	پی	برده	بود،	سرانجام	بدین	باور	رسید	که	همبستگی	طبقاتی	درنهایت،	بر	وفاداری	
قومی	فایق	خواهد	آمد.	تاریخ	مبارزۀ	طبقاتی	او	حاوی	این	نکته	بود	که	گسترش	آگاهی	
طبقاتی	دراثِر	عوامل	تاریخی	تعیین	می	شود	و	در	بلندمدت،	کارگران	وفاداری	های	قومی	

خود	را	به	نفع	وابستگی	های	طبقاتی	تغییر	خواهند	داد.	
در	این	فرایند،	پرولتاریا	از	مقولۀ	صرف	مردمی	که	در	مجموعه	شرایط	همانند	زندگی	
گاه،	که	مطابق	منافع	جمعی	شان	 و	کار	اشتراک	دارند	)طبقۀ	در	خود(۱	به	گروهی	خودآ
Marx, 1895, in Marx and En-(شوند	می دگرگون	 	،2 خود برای	 )طبقۀ	 می	کنند	 (رفتار	
gels, 1977(.	بااین	حال،	آنچه	کارگران	را	از	رسیدن	به	درجۀ	باالیی	از	خودآگاهی	طبقاتی	

در	نظام	سرمایه	داری	بازمی	دارد	این	واقعیت	است	که	بورژوازی	نه	فقط	»ابزار	تولید	مادی«	

1. A class in itself
2. A class for itself
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بلکه	»ابزار	تولید	فکری«	را	در	کنترل	دارد	یا	به	گفتۀ	مارکس	جوان،	اندیشه	های	طبقۀ	
حاکم	در	هر	عصری	اندیشه	های	غالب	و	حاکم	اند.	به	عبارت	دیگر،	طبقۀ	نیروی	مادی	
حاکم	جامعه،		درعین	حال،	نیروی	فکری	حاکم	نیز	هست.	بنابراین	بورژوازی	نه	تنها	کنترل	
کارخانه	ها،	زمین،	و	مواّد	خام	را	در	دست	دارد،	بلکه	کنترل	رسانه	های	همگانی،	مدارس،	
و	کلیسا	را	نیز	دراختیار	دارد.		ازاین	رو،	حاکمان	نظام	سرمایه	داری	تفاوت	های	فرهنگی	
آن	گونه	که	 می	دهند.	 قرار	 ابزاری	 استفادۀ	 مورد	 خود	 طبقاتی	 جایگاه	 به	سود	 را	 گروهی	
مارکس	در	نمونه	ای	از	خصومت	های	بین	کارگران	انگلیسی	و	ایرلندی	گفته	است،	هر	
مرکز	صنعتی	و	تجاری	در	انگلستان	اکنون	دارای	طبقۀ	کارگری	است	که	به	دو	اردوگاه	
دشمن،	پرولتاریای	انگلیسی	و	پرولتاریای	ایرلندی،	تقسیم	شده	است.	کارگر	معمولی	
انگلیسی	از	کارگران	ایرلندی،	به	عنوان	رقیبی	که	باعث	تنزل	استانداردهای	زندگی	می	شود،	
متنفر	است.	درمورد	کارگر	ایرلندی،	وی	خود	را	عضو	ملت	حاکم	احساس	می	کند	و	
	ازاین	رو،	خود	را	به	ابزار	اشراف	ساالرها	و	سرمایه	ساالرهای	کشور	خود	برضد	ایرلندی	ها	
نزدیک	می	کند	و	بدین	سان	به	تحکیم	سلطۀ	آن	ها	بر	خودش	مدد	می	رساند.	این	دشمنی	
ازطریِق	مطبوعات،	کشیشان،	مقاالت	کمیک	و	به	طور	خالصه،	ابزاِر	دراختیاِر	طبقاِت	
حاکم،	به	طرز	ساختگی،	زنده	نگاه	داشته	می	شود	و	تشدید	می	گردد.	راز	ناتوانی	طبقۀ	
کارگر	انگلیس	را،	به	رغم	سازماندهی	خوب	حزبی،	باید	در	همین	دشمنی	خیالی	یافت.	
گاه	است	 	نسبت	بدان	آ

ً
این	راز	حفظ	قدرت	طبقۀ	سرمایه	دار	نیز	هست	و	آن	طبقه	کامال

قومی	چیزی	 مبارزۀ	 )Marx, in Marx and Engels, 1982b, p. 222(.		ازاین	رو،	درواقع،	
بیش	از	مبارزۀ	طبقاتی	پنهان	نیست	و	با	غلبه	بر	نابرابری	های	طبقاتی،	قومیت	به	عنوان	
عامل	خصومت	اجتماعی	رنگ	خواهد	باخت.	منبع	و	سرچشمۀ	دشمنی	قومی	را	نه	در	
اختالفات	فرهنگی	گروه	ها	بلکه	در	ماهیت	شیوه	های	تولید	سرمایه	داری	و	نابرابری	های	
نهادی	ناشی	از	آن	باید	جست	وجو	کرد.	از	نظر	مارکس،	آگاهی	طبقاتی	نیروی	پرتوان	
واقعی	تغییر	اجتماعی	باقی	خواهد	ماند	و	هویت	های	قومی	چیزی	بیش	ازپیش	پدیدار	یا	

واقعیتی	درجه	دوم	نیستند	که	با	ایجاد	جامعۀ	ناب	کمونیستی	محو	شوند.

ب(	دورکیم
نیروی	پیوندهای	فرهنگی	جمعی	و	ماهیت	همبستگی	قومی	در	مرکز	نظریۀ	دورکیم	قرار	
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داشت.	با	تحلیل	آثار	عمدۀ	او،	به	ویژه	تقسیم	کار	در	جامعه۱	)۱997 ]۱892	سال	نشر	
اولیه[(،	خودکشی2	)۱986 ]۱897	سال	نشر	اولیه[(،	و	اشکال	اولیه	حیات	مذهبی3 
و	 یهودستیزی	 او		دربارۀ	 آرای	 بررسی	 با	 همچنین	 اولیه[(،	 نشر	 سال	 	۱9۱2[  ۱995(
	جامع	وی		دربارۀ	قومیت	

ً
میهن	پرستی	در	پیوند	با	قضیۀ	دریفوس،	می	توان	به	نظریۀ	نسبتا

پی	برد.	مبانی	اصلی	این	نظریۀ	گاه	به	روشنی	بیان	و	تحلیل	شده	اند،	ولی	در	بیشتر	اوقات،	
این	مبانی	در	نظریۀ	همه	جانبۀ	او		دربارۀ	جامعه	مندرج	اند.	دورکیم	در	نظریۀ	قومیت	خود	

	سه	موضوع	به	هم	پیوسته	را	در	کانون	توجه	خود	قرار	داده	است:	
ً
عمدتا

۱.زوال	قومیت	با	ظهور	اجتماع	اخالقی	مدرنیته؛	
2.	ماهیت	همبستگی	گروهی	)قومی(؛	

3.	تلقی	گروه	قومی	به	عنوان	شکلی	از	اجتماع	اخالقی.
	دورکیم	همانند	مارکس	توسعۀ	اجتماعی	را	از	دیدگاه	تکاملی	تحلیل	می	کرد.	وی	نیز	
عبور	از	نردبان	تکامل	از	پلۀ	سنتی	و	اولیه	به	سوی	پلۀ	مدرنیته	را	پیکار	اجتماعی	ناشی	از	
نابرابری	ها	می	دانست.	بااین	حال،	برخالف	مارکس،	عامل	اصلی	تبیین	کننده	از	دیدگاه	
اجتماعی	 و	همگرایی	 ادغام	 مختلف	 و	 متعارض	 الگوهای	 که	 بود	 طبقاتی	 نه	 دورکیم	
دارند.	 هر	جامعه	 توسعۀ	 در	 تعیین	کننده	ای	 نقش	 وی،	 نظر	 از	 بلکه	 می	رفتند،	 به	شمار	
آن	گونه	که	پوگی	)p. 39 ,2000(	به	درستی	استدالل	کرده	است،	دوگانگی	اصلی	دورکیم	
دربارۀ	مسئلۀ	»چگونگی	گردهم	آمدِن	جوامع«	شکل	می	گیرد.	با	تأکید	بر	شکل	شناسی	
نظام	های	اجتماعی،	دورکیم	جوامع	را	از	مؤلفه	های	گوناگونی	متشکل	می	دانست	که	رابطۀ	
با	یکدیگر	دارند؛	در	جوامع	ساده	سنتی،	اجزای	سازنده	بسیار	به	یکدیگر	 جداگانه	ای	
شبیه	اند	و	تعامل	چندجانبۀ	اندکی	با	هم	دارند،	درحالی	که	جوامع	مدرن	پیچیده	از	عناصر	
	به	هم	وابستۀ	متشکل	اند.	مسئله	تنها	این	

ً
بسیار	متنوع،	به	شدت	خودمختار،	ولی	عمیقا

	
ً
نیست	که	این	دو	نوع	جامعه	از	لحاظ	سازماندهی	داخلی	با	یکدیگر	تفاوت	دارند.	مثال
بخش	های	کوچک	دارای	همگنی	فرهنگی	و	اجتماعی	جامعۀ	سنتی	با	واحدهای	عظیم	و	
ناهمگن	و	خودبسندۀ	جامعۀ	مدرن	تفاوت	دارند،	بلکه	ترکیب	درونی	جوامع	بر	چگونگی	
عملکرد	بیرونی	آن	ها	تأثیرگذار	است.	جوامع	مدرن	به	علت	اندازه،	پیچیدگی،	و	گوناگونی	

1. Emile Durkheim (1993 [1893]), The Division of Labour in Society (translated by G. 
Simpson), New York: The Free Press
2. Emile Durkheim, (1979), Suicide, New York: THE FREE PRESS
3. Emile Durkheim, (1964 [1915]), The Elementary Forms of the Religious Life (translated 
by J. W. Swain), London: George
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خود	از	نظر	ساختاری،	کارکردی،	و	سازمانی	از	جوامع	سنتی	که	جدایش	پذیری	نهادها	و	
تحرک	اجتماعی	در	آن	ها	اندک	است	برترند	و	در	بلندمدت،	تمامی	جوامع	سنتی	به	گذار	

از	سادگی	به	سوی	پیچیدگی	و	بنابراین	تقسیم	کار	گسترده	تر	ناگزیر	خواهند	بود.
جوامع	 هرچند	 که	 بود	 خواهد	 آن	 قومیت	 درمورد	 یادشده	 نظریۀ	 کاربست	 نتیجۀ	
دارای	انسجام	قومی	ممکن	است	محتویات	گوناگونی	داشته	باشند	)مانند	رسوم،	زبان،	
عادت	های	غذایی،	و	...(،	اما	از	لحاظ	شکلی	بسیار	همانند	هستند.	به	عبارت	دیگر،	
	از	لحاظ	ساختار	سازمانی،	سطح	پایین	تعامل	بین	جوامع	قومی	مختلف	و	غیره	

ً
تقریبا

همانند	است.	با	ظهور	عصر	نوسازی،	تعلقات	قومی	جوامع	به	تدریج	رنگ	می	بازند	و	
جوامع	قومیتی،	به	شکل	جوامع	پیچیده،	دارای	تنوع	فرهنگی	و	دگردیسی	می	شوند.	اما	این	
تنوع	فرهنگی	بر	پایۀ	اشتراک	در	اهداف	و	ارزش	های	عام	جامعۀ	مدرن	استوار	است	که	
به	عنوان	یک	کل	از	خودآگاهی	جمعی	برخوردار	است	و	سپس	به	شکل	تعهد	به	جامعۀ	
»همان	طورکه	 کیم،	 دور	 خوِد	 زباِن	 به	 یافت.	 خواهد	 نمود	 )جهان	میهن	باوری(	 بشری	
مراحل	تکامل	را	پشت	سر	می	گذاریم،	مردان	ایده	آلی	می	یابیم	که	درصدد	رها	شدن	از	
وضعیت	محلی	یا	قومی	و	پیوستن	به	منطقۀ	معّینی	از	جهان	با	گروه	انسانی	خاص	اند.	آن	ها	
به	مرحلۀ	خاصی	باالتر	از	هر	مرحلۀ	دیگر	صعود	می	کنند	و	به	آرمان	های	جهان	شمول	
دورکیم	 استدالل	 در	 آنچه	 بااین	حال،	 	.)p. 202,Durkheim ,1968	( می	شوند«	 نزدیک	
دارای	اهمیت	اساسی	است	این	دیدگاه	اوست	که	تکامل	جوامع	به	پیدایش	افراد	معتقد	به	
ایدئولوژی	جهان	میهنی	نمی	انجامد	و	نوسازی	نیز	باعث	ازهم	پاشیدِن	بستگی	های	قومی	
و	ظهور	افراد	رباتیک	و	خودپرست	نمی	شود.	برعکس،	مدرنیته	باعث	پیدایش	اجتماع	
از	آن		جهت	موجودی	اخالقی	 تنها	 انسان	 از	نظر	اخالقی	می	شود،	زیرا	 برتر	 /	جامعۀ	
است	که	در	چارچوب	جوامع	»باثبات«	زیست	می	کند	)Ibid, 203(.	بنابراین	آنچه	باعث	
تمدن	است	 پیشرفت	 میزان	 تا	حدی	 قومی	می	شود	 از	گروه	های	 تفاوت	جوامع	مدرن	

.)Ibid, p. 86(
هنگامی	که	دورکیم	ماهیت	همبستگی	گروهی	در	دو	گونۀ	نظام	اجتماعی	را	به	بحث	
مدرن	 و	 دورکیم،	جامعۀ	سنتی	 نظر	 از	 نمایان	می	شود.	 بیشتر	 او	 بینش	 این	 می	گذارد،	
تنها	از	نظر	ساختارهای	درونی	و	عملکردهای	بیرونی	با	یکدیگر	تفاوت	ندارند،	بلکه	
انواع	گوناگون	همبستگی	گروهی	نیز	ازجمله	ویژگی	های	متفاوت	آن	ها	به	شمار	می	آید.	
همبستگی	مکانیک	ناشی	از	همانندی	گروهی	باعث	به	هم	پیوستگی	و	انسجام	جامعۀ	
سنتی	می	شود،	ولی	جامعۀ	مدرن	ازطریِق	همبستگی	اندام	وار	بین	افراد	خودمختار	)ولی	
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دارای	وابستگی	چندجانبه	به	یکدیگر(	به	انسجام	و	یکپارچگی	دست	می	یابد.	در	نظام	
اجتماعی	سنتی،	افراد	تنها	بر	مبنای	شباهت	جمعی	و	تعمیم	پیوندهای	خانوادگی	عضو	
گروه	خاصی	می	شوند،	درحالی	که	در	جامعۀ	مدرن،	افراد	احساس	می	کنند	که	براساس	
نیاز	مشترک	به	یکدیگر،	به	دیگر	افراد	جامعه	وابستگی	یافته	اند.	همان	گونه	که	دورکیم	گفته	
است،	همبستگی	اندام	وار	نیروی	بسیار	قوی	تری	است،	زیرا	بر	وابستگی	مشترک	افراد	
به	کنش	ها	و	عملکردهای	یکدیگر	مبتنی	است	و	درنتیجه،	پیشرفت	تنها	زمانی	ممکن	
می	شود	که	تقسیم	دقیق	کار	براساس	مهارت	و	تخصص	گوناگون	افراد	پدید	آید.		ازاین	رو،	
همبستگی	قومی،	که	بر	پیوندهای	خویشاوندی	مبتنی	است،	نیرویی	بسیار	ضعیف	تر	از	
همبستگی	های	ملی	یا	فراملی	است	که	پیرامون	اصول	وابستگی	چندجانبۀ	اجتماعات	
مختلف	در	یک	کشور	شکل	گرفته	است.	در	ملت	ـ	کشورهای	مدرن،	افراد	دیگر	براساس	
براساس	ماهیت	متفاوت	فعالیت	های	 بلکه	 روابط	خویشاوندی		گروه	بندی		نمی	شوند،	
گوناگون	اجتماعی	که	هرکدام	به	یکی	از	آن	ها	متعهد	شده	اند،		گروه	بندی		می	شوند.	محیط	
طبیعی	و	الزام	آور	آن	ها	دیگر	مکان	تولدشان	نیست،	بلکه	محیط	حرفه	ای	و	تخصصی	
تکامل	باوری،	 استدالل	 از	 پیروی	 با	 دورکیم،	 	.)p. 123,Durkheim ,1997	( آن	هاست	
معتقد	است	که	با	افزایش	جدایش	پذیری	)فرهنگی(	همبستگی	اندام	وار	جای	همبستگی	
مکانیک	را	می	گیرد	و	قومیت	نیز	دستخوش	این	نیرو	می	شود.	دورکیم	با	اشاره	به	تعلقات	
قومی	یادآور	می	شود	که	»در	جریان	تکامل	بشر«	»وراثت«	اساس	و	بنیاد	خود	را	ازدست	
فراوان،	 سرعت	 با	 نیز،	 یهود	 »قوم	 است:	 معتقد	 وی	 	.)Durkheim, 1996( داد	 خواهد	
درحال	ازدست	دادِن	شخصیِت	قومی	خود	است	و	در	دو	نسل	آینده	این	فرایند	تکمیل	
از	 نمونه	هایی	 با	 زمانی	که	 وی	 	)Durkheim, in Fenton, 1980, p. 153( شد.«	 خواهد	
بروز	خصومت	های	قومی	در	جوامع	ظاهرۀ	مدرن	روبه	رو	می	شد	)مانند	یهودستیزی	در	
جریان	موسوم	به	دریفوس،	در	فرانسه(،	این	رویداد	را	»نتیجه	و	نشانۀ	تصنعی	از	وضعیت	
تألم	اجتماعی«	ارزیابی	می	کرد.	چنین	وضعیتی	در	دوران	گذار	از	همبستگی	مکانیک	
به	همبستگی	اندام	وار	روی	می	دهد،	در	چنین	دورانی،	نوعی	نابسامانی	بروز	می	کند،	
شکال	جدیدی	هنوز	

َ
شکال	قدیمی	اخالق	اجتماعی	رو	به		زوال	گذارده	اند،	ولی	ا

َ
زیرا	ا

جایگزین	آن	ها	نشده	اند.	پوگی	)p. 80 ,2000(	به	خوبی	به	محتوای	استدالل	یادشده	پی	
برده	است	و	چنین	می	گوید:	»نابسامانی	نتیجۀ	ناتوانی	افراد	جامعه	در	تعیین	ضمانت	
اجراهای	قابل	قبول	دربرابِر	رفتارهای	ناهنجار	فردی	است.	افراد	تصور	می	کنند	هیچ	چیز	
نابودی	چارچوب	های	 باعث	 برداشتی	 چنین	 است.	 ممکن	 هرچیزی	 و	 ندارد	 اهمیتی	
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	می	توانستند	رفتارهای	فردی	را	مقید	و	بسامان	سازند	و	
ً
هنجاری	پیشین	می	شود	که	قبال

	ازاین	رو،	انسجام	جامعه	دستخوش	بی	معنایی	می	شود	و	تهدید	می	گردد.«	گرچه	دورکیم	
	پس	ماندۀ	اعصار	پیشین	تصور	می	کرد،	ولی	به	نیروی	قابل	توجه	ادغام	

ً
قومیت	را	عمدتا

	
ً
و	همگرایی	گروهی	و	روحیات	اجتماعی	بی	اعتنا	نبود.	از	نظر	دورکیم،	همبستگی	صرفا
مکانیکی	جامعه،	بیش	از	وضعیت	نابسامانی،	به	سود	شرایط	ادغام	اجتماعی	است.	او	با	
تحلیل	عقاید	و	رویه	های	مذهبی	به	عنوان	نیرویی	برای	همگرایی	اخالقی	جامعه	استدالل	
می	کرد	که	مذهب	»پدیده	ای	به	شدت	جمعی«	است	که	جامعه	ازطریِق	آن	خویشتن	را	
ستایش	می	کند.	دورکیم	توِتمیسم۱	را	ساده	ترین	شکل	سنت	مذهبی	می	دانست	که	اصول	
آن	قطع	نظر	از	پیچیدگی	های	هر	مذهب	می	تواند	به	مذاهب	دیگر	نیز	تعمیم	داده	شود.	این	
اصول	را	به	شکل	ساده	می	توان	برحسِب	مساوی	بودِن	خدا	و	جامعه	تدوین	کرد.	اگر	توتم،	
آن	گونه	که	دورکیم	می	گوید،	نمادی	از	خدا	و	نمادی	از	جامعه	است،	آیا	نمی	توان	به	این	
نتیجه	رسید	که	خدا	و	جامعه	یکی	هستند؟	خدای	یک	عشیره،	یعنی	همان	اصل	توتمی،	
نمی	تواند	غیراز	خوِد	عشیره	باشد.	مذهب	شکلی	از	خودآگاهی	جمعی	است	که	در	آن	
جامعه	به	ستایش	تصور	و	قدرت	خود	می	پردازد.	مذهب	که	در	درجۀ	اول،	نیروی	اجتماعی	
حافظ	همبستگی	درون	است	همچون	قدرتی	جهان	شمول	و	بی	همتا	تلقی	می	شود	که	
نیست	جامعه	ای	 دارد؛	»ممکن	 و	»مدرن«	 »ابتدایی«	 در	هر	جامعۀ	 را	 نقش	مشابهی	
یافت	شود	که	در	فواصل	منظم،	نیازمند	توجه	و	تأیید	دوبارۀ	احساسات	و	اندیشه	های	
.)p. 429,Durkheim ,1995	( نباشد«	 می	سازند،	 را	 او	 هویت	 و	 یگانگی	 که	  جمعی،	
در	این	مورد،	هویت	قومی	از	راه	تأیید	دوبارۀ	»احساسات	و	اندیشه	های	جمعی«	و	به	
عبارت	دیگر،	ازطریِق	ایجاد	نوعی	خودآگاهی	جمعی،	حفظ	و	تقویت	می	شود.	نخستین	
کارویژۀ	اجتماع	قومی	را	باید	در	قدرت	هنجاری	آن	دید.	عضویت	گروهْی	مؤلفه	های	
قومی«	 »گروه	های	 می	سازد.	 معّین	 را	 اخالقی	 مؤلفه	های	 درنتیجه،	 و	 اجتماعی	 رفتار	
در		این	گروه	حاصل	 فعال	 با	مشارکت	 ارزش	های	اخالقی	می	شود	که	 یگانگی	 موجد	
می	شود.	به	زباِن	خوِد	دورکیم،	»به	برکِت	فریاد	کشیدِن	هماننِد	یکدیگر،	جاری	کردِن	
کلماِت	مشابه،	و	گرفتِن	ژست	های	همانند،	افراد	چیز	واحدی	به	دست	می	آورند	و	توافقی	
را	تجربه	می	کنند	و	خالصه،	به	برکت	همانندی	در	این	گونه	حرکت	ها،	گروه	اجتماعی	به	
احساس	هویت	می	رسد	و	بدین	سان	قدم	به	عرصۀ	هستی	می	نهد«.		ازاین	رو،	برای	بقای	
قومیت،	ضروری	است	نمادهای	قومی		به	صورت	دوره	ای	و	منظم،	دوباره	تأیید	شوند.	از	

1. Totemism
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این	نظر،	هیچ	تفاوت	اساسی	بین	نمادها	و	آیین	های	مذهبی	آشکار	با	نمادهای	عرفی	و	
اسمی	وجود	ندارد؛	بزرگداشت	مرگ	قهرمانان	بزرگ	پیکارهای	قومی	با	مراسمی	مساوی	
است	که	یهودیان	برای	بزرگداشت	خروج	از	مصر	یا	مسیحیان	برای	بزرگداشِت	به	صلیب	
کشیدِن	مسیح	برگزار	می	کنند.	اگر	این	نمادها،		به	صورت	آیینی	و	مراسمی	مورد	تأکید	و	
تأیید	مجدد	قرار	نگیرند،	هویت	)قومی(	فرومی	پاشد	و	نظام	اخالقی	جامعه	فرومی	ریزد.

ج(	وبر
وبر	به	وضوح	و	گستردگی	به	روابط	قومی		پرداخته	است.	چارچوب	نظریۀ	وی	در	گفتار	
گروه	های	قومی	در	کتاب	اقتصاد	و	جامعه۱	)۱986(	وجود	دارد.	اما	عناصر	دیگری	از	
نظریۀ	قومیت	او	در	سایر	نوشته	ها	دیگر	از	بخش	های	اقتصاد	و	جامعه،	یهودگرایی	باستان	
)۱967(،	و	هذه	)۱992(،	و	مقاالتی		دربارۀ	دابلیو.	ای	بی	دوبوا،	به	چشم	می	خورد.	وبر	
مدل	دقیق	و	جامعی	برای	تبیین	روابط	قومی	تهیه	کرده	است	که	می	توان	چهار	مثال	نماد	

نظریۀ	قومی	او	را	به	قرار	زیر	دانست:
۱.	قومیت	به	مثابۀ	شکلی	از	منزلت	اجتماعی؛	

2.	قومیت	به	مثابۀ	سازوکار	ایجاد	انحصار	اجتماعی؛	
٣.	چندگانگی	اشکال	قومیتی	سازماندهی	اجتماعی؛	

4.	قومیت	و	بسیج	سیاسی.
ماکس	وبر	گروه	های	قومی	را	»گروهی	انسانی	ای	که	به	علت	شباهت	های	فیزیکی	
یا	اشتراک	در	آداب	ورسوم	یا	هردو،	یا	به	علت	خاطرات	گذشتۀ	استعماری	یا	مهاجرت،	
یا	برعکس،	به	نیای	مشترک	خود	عقیدۀ	ذهنی	دارند«	تعریف	می	کند.	به	نظر	او،	مهم	
نیست	که	در	عالم	عینی،	رابطۀ	خونی	واقعی	بین	این	گروه	ها	وجود	داشته	باشد	یا	خیر	
	قومیت	تنها	براساس	

ً
)p. 389 ,1968(.	بنابراین	مسئلۀ	مهم	در	این	جا	آن	است	که	اوال

عقیدۀ	گروهی	خاص	وجود	دارد؛	یعنی	اگر	گروهی	با	عقیدۀ	مشترک	وجود	نداشته	باشد،	
گروه	قومی	نیز	وجود	نخواهد	داشت.	دوم	آن	که	قومیت	در	عقیده	ای	واحد	و	پرقدرت،	
این	که	گرچه	 نیای	مشترک	ریشه	دارد	و	سرانجام	 به	تخیلی،	ولی	براساس	 حتی	عقیده	
عقیده	به	نیای	مشترک،	در	بیشتر	مواقع،	موجب	شباهت	فرهنگی	یا	فیزیکی	می	شود	یا	
براساس	خاطرات	جمعی	مشترک،	همواره	تقویت	و	مورد	تأیید	دوباره	قرار	می	گیرد،	اما	
صرف	نظر	از	میزان	قدرتمند	بودن،	این	عقیده	ـ	که	تشکیل	گروه	قومی	موکول	به	کنش	

1. Weber, Max, (1922), Economy and Society, Lay summary
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سیاسی	و	اجتماعی	عینی	است	ـ	به	خودی	خود	برای	ایجاد	قومیت	کافی	نخواهد	بود.	
درست	است	که	قومیت	برحسب	روابط	خویشاوندی	تبیین	می	شود،	ولی	به	سبب	آن	که	
هویتی	فرضی	است،	با	گروه	خویشاوندی	متفاوت	است.	صرف	عضویت	می	تواند	به	
تشکیل	یک	گروه	کمک	کند،	ولی	گروه	قومی	با	عضویت	افراد	در	یک	گروه	پدید	نمی	آید.	
به	زبان	خود	وبر،	در	ابتدا	جامعۀ	سیاسی،	صرف	نظر	از	میزان	سازماندهی	تصنعی	آن،	
الهام	بخش	عقیده	به	قومیت	مشترک	است.	یک	گروه	قومی،	نخست	و	پیش	از	هرچیز،	
دراثِر	کنش	اجتماعی	و	سیاسی	شکل	می	گیرد.	گروه	قومی	به	محض	این	که	وارد	کنش	
اجتماعی	و	سیاسی	شد،	به	شکل	نوعی	از	گروه	منزلتی	دگرگون	می	شود	و	از	نظر	وبر،	
قومیت،	مانند	تمامی	دیگر	گروه	های	منزلتی،	دوزیست	است	و	»تخیل	اجتماعی	افتخار	و	
غرور«	برای	ایجاد	آن	تعیین	کننده	است.	قومیت	در	نتیجۀ	پرورش،	آموزش،	و	دیگر	عوامل	
جامعه	پذیری	شکل	می	گیرد.	قومیت	در	سبک	زندگانی	خاص	تجلی	می	یابد	و	می	تواند	با	
موفقیت،	مدعی	وجود	نوعی	»احترام	اجتماعی	خاص«	و	»انحصار	منزلتی	ویژه«	شود.	
عضویت	در	گروه	های	منزلتی	نوعی	»احساس	غرور«	به	افراد	می	بخشد	که	در	شخصیت	
و	افتخار	اجتماعی	تعلق	به	گروه	قومی		ازسوی	افراد	نمود	می	یابد.	مانند	سایر	گروه	های	
اما	 به	چشم	می	خورد،	 نیز	 قومی	 ازدواج	درون	گروهی	در	یک	گروه	 به	 منزلتی،	گرایش	
	منحصربه	فرد	گروه	قومی	به	نیای	مشترک	باعث	می	شود	تا	قومیت	برخالف	

ً
تأکید	نسبتا

دیگر	گروه	های	منزلتی	به	»گروه	منزلتی	وراثتی«	تبدیل	شود.	این	گروه	منزلتی	وراثتی	
از	خالل	آنچه	وبر	»افتخارات	قومی«	می	نامد	تجلی	بیرونی	می	یابد؛	»افتخارات	قومی	
همان	عقیده	به	برتری	آداب	ورسوم	خود	و	پست	تر	بودِن	رسوم	و	آداب	بیگانگان«	است	
و	»سرچشمۀ	اصلی	افتخار	توده	ها	به	حساب	می	آید،	زیرا	هرکس	که	به	اجتماع	مبتنی	بر	
	.)Ibid, p. 391(	»کند	استناد	بدان	تواند	می	راحتی	به	دارد	تعلق	مشترک	نیای	به	ذهنی	باور
از	این	منظر،	افتخارات	قومی	شکلی	از	تفکیک	عمودی	منزلت	های	اجتماعی	براساس	
محاسبۀ	حاصل	جمع	صفر	است؛	یعنی	شخصیت	اجتماعی	»سفیدپوستان	فقیر«	به	
افقی	از	سلسله	مراتب	منزلت	های	 انقیاد	و	فرودستی	»سیاهان«	منوط	است.	برداشت	
اجتماعی	را	می	توان	در	شعار	»مردمان	برگزیده«	مشاهده	کرد	که	همانند	مثال	فوق	است،	
ولی	از	دیدگاه	وبر،	معنایی	»تساوی	جویانه«تر	دربردارد.	برخالف	ماهیت	تبعیض	آمیز	
افتخارات	قومی،	که	مبتنی	بر	فروترشماری	دیگر	گروه	هاست،	هر	گروه	قومی	می	تواند	
مدعی	باشد	که	در	میان	قوم	های	دیگر،	قومی	برگزیده	است.	ویژگی	انحصارطلبی	در	
گروه	منزلتی	امکان	پیدایش	مرتبه	و	منزلت	درمورد	عضویت	گروه	قومی	را	به	دنبال	می	آورد	
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و	بدین	سان	به	دومین	اصل	نظریۀ	قومیت	وبر،	یعنی	قومیت	به	مثابۀ	ابزار	انحصارطلبی	
قائل	 تفاوت	 بسته	 و	 باز	 اجتماعی	 روابط	 بین	 	)Ibid, p. 43( وبر	 می	رسیم.	 اجتماعی،	
الزام	آور	 باز	روابطی	اند	که	»براساس	مفاهیم	ذهنی	و	قواعد	 می	شود؛	روابط	اجتماعی	
آن	به	روی	خارجیان	بسته	است	و	مشارکت	اشخاص	معّینی	مستثنا،	محدود،	یا	منوط	
	براساس	ایجاد	انحصار	

ً
به	شرایط	خاصی	می	شود«.	تشکیل	گروه	های	منزلت	معموال

به	طور	منظم	 انحصارطلبانه	گروه	 به	عبارت	دیگر،	دهپنهن	 اجتماعی	ممکن	می	شود.	
	مادی	به	اعضای	خارج	از	گروه	موردنظر	می	شود.	این	

ِ
	ورود	نمادها	یا	رسیدِن	منافع

ِ
مانع

سازوکاری	قدرتمند	برای	حفظ	تسلط	سیاسی،	اقتصادی،	و	نمادین	برون	گروهی	همچنین	
حفظ	همبستگی	و	انسجام	درون	گروهی	تلقی	می	شود.	فروبستگی	اجتماعی	بیشتر	در	
وضعیت	هایی	قابل	مشاهده	است	که	افراد	با	گروه	ها	مجبور	به	رقابت	بر	سر	منافع	کمیاب	
می	شوند.	تحت	این	شرایط،	»هر	خصلت	فرهنگی	هرقدر	هم	که	تصنعی	باشد،	می	تواند	
نقطۀ	آغازینی	برای	پیدایش	گرایشی	آشکار	به	سوی	فروبستگی	اجتماعی	انحصارطلبانه	
باشد«	)Ibid, p. 388(.	پس	یک	گروه	اجتماعی	در	جایگاهی	است	که	اهمیت	بعضی	از	
خصلت	های	منحصربه	فرد	اجتماعی	و	فرهنگی	را	که	گروه	اجتماعی	رقیب	فاقد	آن	است،	
مانند	دین،	زبان،	نیای	قومی،	ویژگی	های	خاّص	فیزیکی،	و	مانند	آن	را	برجسته	می	سازد.	
این	تأکید	بر	مرزهای	تفاوت	فرهنگی	در	بلندمدت	می	تواند	تشدید	و	نهادینه	شود	و	به	
	دارای	اهمیت	اساسی	در	این	جا	آن	است	

ِ
حفظ	منافع	گروه	کمک	کند.		ازاین	رو،	موضوع

که	انحصارسازی	و	فروبستگی	روابط	اجتماعی	فرصت	های	مؤثری	برای	بهره	کشی	و	
استثماِر	بالقوۀ	اقتصادی	یا	سیاسِی	افراِد	خارج	از	گروه		به	وجود	می	آورد	که	این	استثمار	بر	
انحصارسازی	غرور	و	افتخار	اجتماعی	به	وسیلۀ	اعضای	گروه	مبتنی	است.	وبر،	با	این	
استدالل	که	هر	عالمت	فرهنگی	را	می	توان	به	عنوان	ابزاری	بالقوه	درجهِت	ایجاد	انحصار	
اجتماعی	مورد	استفاده	قرار	داد،	می	کوشید	خصلت	پویای	روابط	قومی	را	نشان	دهد.	
شکال	مختلف	

َ
در	نظریۀ	وبر،	قومیْت	ساختاری	بی	شکل	و	درهم	ریخته	دارد	و	می	تواند	ا

سازماندهی	اجتماعی	را	دربر	گیرد.	اگرچه	در	بیشتر	مواقع،	قومیت	ها	به	مثابۀ	گروه	های	
منزلتی	عمل	می	کنند،	این	گروه	ها	می	توانند	شکل	طبقه،	کاست،	یا	قشر	را	به	خود	بگیرند	
)Rex, 1986 a, p. 14(.	اما	پدیدۀ	کاست	قومی	بیش	از	همه	موردعالقۀ	وبر	بود.	تحت	
	
ً
شرایط	خاصی	و	پس	از	تداوم	دوران	های	طوالنی	از	پیدایش	انحصار	اجتماعی،	احتماال
منزلتی،	 گروه	های	 برخالف	 دگرگون	می	شوند.	 کاستی	 نظام	 به	شکل	 منزلتی	 گروه	های	
تمایزات	کاستی	متصلب	تر	و	بسته	ترند.	این	گونه	گروه	ها	براساس	عرف	ها،	قانون	ها،	و	
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گاه	مخالف	 و	 متفاوت	 ارزش	های	 نظام	 آن	ها	 از	یکدیگر	جداسازی	می	شوند؛	 آیین	ها	
یکدیگر	)مانند	سنت	های	مذهبی	مختلف،	عادت	های	غذایی	گوناگون،	و	...(	را	شکل	
می	دهند،	تماس	اجتماعی	یا	حتی	فیزیکی	با	دیگر	کاست	ها	را	ممنوع	می	کنند	و	به	ازدواج	
درون	گروهی	روی	می	آورند.	اما	بیش	از	همه،	مرزهای	گروهی	آن	ها	با	کشیدن	دیوارهای	

»خلوص	آیینی«	تثبیت	می	شود.	آن	گونه	که	وبر	)p. 189 ,1948(	گفته	است:
با	 باشد	 درآمده	 »کاست«	 به	شکل	 که	 »منزلتی«	 جداسازی	 ساختاری،	 نظر	 از	
جداسازی	قومی	صرف	متفاوت	است؛	ساختار	کاستی	باعث	می	شود	گروه	های	جداشدۀ	
قومی	که		به	صورت	افقی	و	ناپیوسته	با	یکدیگر	همزیستی	دارند	به	شکل	نظام	اجتماعی	
عمودی	مبتنی	بر	سلسله	مراتب	برتر	و	فروتر	دگرگون	شوند.	فرایند	همه	جانبۀ	هم	رفتاری	
اجتماعی	باعث	می	شود	تا	جوامع	دستخوش	تمایز	قومی	به	سوی	نوعی	هم	رفتاری	معّین	
را	محدود	 بیزاری	چندجانبه	 و	 تنفر	 قومی	 یابند.	همزیستی	 اجتماعی	سوق	 و	 سیاسی	
افتخارات	خود	را	عالی	ترین	 تا	هر	اجتماع	قومی	 این	امکان	را	می	دهد	 می	سازد،	ولی	
افتخارات	در	میان	اقوام	دیگر	تصور	کند.	این	درجات	بسیار	مختلف	غرور	اجتماعی	
بین	کاست	های	قومی	گوناگون	بیشتر	از	نظر	کارکردی،	با	نقش	گروه	قومیتی	در	درون	
یک	جامعۀ	سیاسی	)برای	نمونه،	اهمیت	ساختاری	جنگاوران،	حاکمان،	کشیشان،	و	
نابرابری	های	 می	کنند،	 پیدا	 کاستی	 قومی	ساختار	 گروه	های	 وقتی	 است.	 مرتبط	 غیره(	
منزلتی	عمیق	و	متصلب	می	شود	و	نظام	سلسله	مراتبی	گروه	های	قومی	برحسب	افتخار	و	
شخصیت	اجتماعی	شکل	می	گیرد.	برخالف	کاست	های	قومی	مسلط	که	با	بهره	برداری	از	
گذشتۀ	افتخارآمیزشان	زندگی	حال	حاضر	خود	را	می	گذرانند،	آن	دسته	از	گروه	های	قومی	
که	در	پایین	این	سلسله	مراتب	جای	گرفته	اند	بیشتر	به	ایجاد	نوعی	ایدئولوژی	قومی	)یا	به	
تعبیر	وبر،	»احساس	غرور«(	تمایل	دارند	که	به	زندگی	آینده	یا	حیات	پس	از	مرگ	معطوف	
	ایدئولوژی	کاست	های	

ً
است.	از	این	جا،	به	مفهوم	»مردم	برگزیده«	بازمی	گردیم	که	معموال

قومی	پایین	مرتبه		بوده	است	که	خود	را	دارای	»افتخارات	ویژه	دربرابِر	خدا«	یا	»مأموریت	
	در	بین	

ً
الهی«	ویژه	تلقی	می	کرده	است.	از	دیدگاه	وبر	)۱967(،	این	عقیده	مخصوصا

افرادی	دیده	می	شود	که	آن	ها	را	»مردم	مطرود«	می	نامد	و	بیشتر		به	صورت	اجتماعات	
مجزا	و	دارای	مشاغل	خاص	زندگی	خود	را	می	گذرانند	)مانند	اقلیت	های	تاجر	یهودی	در	
اروپای	سدۀ	نوزدهم	میالدی(.	با	چنین	عقایدی،	آن	ها	از	احساس	نیرومند	غرور	و	افتخار	
اجتماعی	برخوردار	می	شوند.	اما	به	هرحال،	خود	را	یا	»مردمی	برگزیده«	تصور	می	کنند	
که	در	انتظار	آینده	ای		هستند	تا	در	بین	اقوام	دیگر	به	»سرآمدی«	برسند	یا	معتقد	می	شوند	
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که	با	ظهور	مسیح،	نور	سراسر	دنیا	را	دربر	خواهد	گرفت	و	افتخارات	پنهان	مردم	مطرود	
.)Weber, 1948, p. 190(	شد	خواهد	آشکار

اختصاص	 قومی	 بسیج	 سیاسی	 ابعاد	 تحلیل	 به	 وبر	 قومیت	 نظریۀ	 نهایی	 بخش	
پویا	 سیاسی	 فعالیت	 مفهوم	 برحسب	 را	 قومیت	 وبر	 دیدیم،	 پیشتر	 همچنان	که	 دارد.	
است.	 قومی	 گروهی	 کنش	 انجام	 پیش	شرط	 سیاسی	 جامعۀ	 وجود	 می	کرد.	 تعریف	
وبر	با	تحلیل	اجتماعات	قومی	باستانی	و	معاصر	استدالل	می	کرد	که	نوع	سازماندهی	
سیاسی	این	اجتماعات	برای	شکل	گیری	و	تبلور	احساسات	قومی	اهمیت	قاطعی	داشته	
است،	چنان	که	تجربۀ	سیاسی	مشترک،	و	نه	اصل	یا	نیای	مشترک،	عامل	اصلی	پیدایش	
وجدان	گروهی	است	)Weber, 1968, p. 354(.	به	همین	دلیل	بود	که	پیش	از	تشکیل	
	در	قالب	پلیس	

ً
تمدن	یونان	باستان،	قبایل	یا	با	گروه	های	سیاسی	همانند	خود،	که	بعدا

با	یکدیگر	هم	بسته	شدند،	از	نظر	سازماندهی	یکی	بودند	یا	اگر	سازماندهی	سیاسی	
نداشتند،	با	خاطرات	)واقعی	یا	تخیلی(	خود	مبنی	بر	این	که	»روزی	در	اقدام	سیاسی	
مشترکی«	حضور	داشته	اند،	زندگی	می	کردند.	در	روزگار	ما	نیز	این	حالت	مصداق	دارد.	
	به	فرانسه	احساس	وابستگی	داشتند،	زیرا	در	خاطرات	و	

ً
آلزاسی	های	آلمانی	زبان	اساسا

تجارب	سیاسی	مردم	فرانسه	شریک	بودند.	به	عالوه،	استفادۀ	عمومی	از	مفاهیمی	مانند	
»مردم«	و	»ملیت«	که	دربردارندۀ	رابطۀ	قومی	و	خویشاوندی	تصور	می	شوند	به	شدت	با	
کنش	و	تجربۀ	سیاسی	یک	گروه	قومی	در	ارتباط	است؛	»استفاده	از	این	گونه	اصطالحات	
	یا	دال	بر	وجود	جامعۀ	سیاسی	در	حال	حاضر	است	و	مهم	نیست	میزان	انسجام	

ً
معموال

و	سازمان	یافتگی	آْن	چه	اندازه	باشد	یا	نشانگر	خاطرات	سیاسی	بسیار	دور	یک	جامعه	
است«	)Weber, 1948, p. 1779(.		ازاین	رو،	گرچه	هستی	یافتِن	قومیت	به	عقیده	به	نیای	
ایجاد	 قابل	 اقدام	سیاسی	مشترک	 نتیجۀ	 تنها	در	 این	عقیده	 مشترک	وابسته	است،	ولی	
و	تداوم	است.	در	احساسات	قومی،	از	نظر	جامعه	شناختی،	هیچ	چیِز	منحصربه	فردی	
	هر	انجمنی	می	تواند	»خودآگاهی	اجتماعی	گسترده	ای«	ایجاد	کند	که	

ً
وجود	ندارد.	تقریبا

We- )»براساس	عقیده	به	قومیت	مشترک،	به	نوعی	احساس	برادری	را	شکل	می	بخشد«	
ber, 1968, p. 389(.	به	عبارت	دیگر،	احساس	بستگی	قومی	در	ایدئولوژی	های	قومی	

توسعه	می	یابد	و	افسانه	های	مربوط	به	اصالت	قومی	مشترک	تنها	پس	از	یا	درحیِن	وقوع	
بسیج	سیاسی	گروهی	فعال	می	گردند	یا	از	نظر	جامعه	شناختی	معنادار	می	شوند.	اگرچه	
رهبران	سیاسی	و	روشنفکران	همیشه	مدعی	»ازلی	بودن«	گروه	قومی	»خود«	هستند،	
این	گونه	عقاید	تنها	وقتی	معنادار	و	عمومی	می	شوند	که	گروه	)به	مثابۀ	یک	گروه(	فرایند	
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تهییج	سیاسی	و	اقدام	اجتماعی	را	آغاز	کرده	باشد.	به	زبان	وبر،	»تمامی	تاریخ	نشان	
می	دهد	که	اقدام	سیاسی	می	تواند	به	راحتی	به	عقیده	به	رابطۀ	خونی	تبدیل	شود،	مگر	آن	که	

.)Ibid, p. 393(	»شود	آن	از	مانع	شناختی	انسان	های	تفاوت

3-۱-۸-2.	نومارکسیسم	و	قومیت

پس	از	سدۀ	نوزدهم	میالدی،	یکی	از	هدف	های	عمدۀ	نظریۀ	مارکسیستی	ارائۀ	پاسخی	
مناسب	به	این	مسئله	بود	که	چرا	قومیت	و	نژاد	در	دنیای	معاصر،	در	مقایسه	با	طبقه،	
برخالف	پیش	بینی	های	مارکسیسم	کالسیک،	به	منابع	بسیار	قوی	تری	برای	همبستگی	
گروهی	تبدیل	شده		است.	پاسخ	این	پرسش	به	دو	شکل	مطرح	شده	است	و	به	توسعۀ	دو	
	مختلف	از	نومارکسیسم	انجامیده	است؛	یکی	از	این	گرایش	ها	تأکید	خود	

ً
گرایِش	کامال

را	بر	اقتصاد	سیاسی	نابرابری	گروه	های	قومی		گذارد	و	دیگری	به	روابط	بین	ایدئولوژی،	
تفاوت	فرهنگی،	و	شکاف	های	طبقاتی	عالقه	مند	شد.	این	دو	سنت	پژوهشی	همچنین	
اقتصاد	 دیدگاه	 این	که	 درعیِن	 دارند؛	 فرق	 یکدیگر	 با	 تحلیل	 اهداف	 و	 روش	ها	 نظر	 از	
سیاسی	می	کوشد	تا	تبیینی	علمی	برای	طرد	اجتماعی	و	نابرابری	قومیتی	بیابد،	دیدگاه	
فرهنگی	بیشتر	به	بررسی	راهبردها	و	تاکتیک	های	مبارزۀ	طبقاتی	و	قومی	عالقه	مند	است.	
جامعه	شناسی	نومارکسیستی	وظیفۀ	خود	را	گسترش	تحلیل	های	مطرح	در	مارکسیسم	
کالسیک	ها،	 اصلی	 انگاره	های	 نقادانۀ	 با		به	کارگیری	 که	 می	داند	 شیوه	ای	 به	 کالسیک	
گام	هایی	فراتر	از	آن	ها	بردارد	و			نظریه	های	مارکسیست	روابط	قومی	بر	مارکسیسم	کالسیک	
فائق	آیند.		ازاین	رو،	با	قبول	مقدار	معّینی	از	آن	می	کوشند	تا	بر	تقلیل	گرایی	طبقاتی	فرهنگ	
	به	صورت	عام	و	روابط	قومی		به	صورت	خاص	خودمختاری	به	عنوان	عامل	مارکسیسم	
کالسیک	درپیش	بینی	قدرت	وابستگی	های	قومی	را	رفع	سازند.	همچنین	آن	ها	می	کوشند	
در	این	ناتوانی	آشکار	به	دنبال	منابع	دیگری	برای	خصومت	گروهی	قومی	در	دنیای	معاصر	
	مدیون	استدالل	ها	و	تحلیل	هایی	است	

ً
باشند.	اما	هردو	سنت	تحلیل	مارکسیستی	شدیدا

که	دراصل	مارکس	و	پیروان	بالفصل	وی	ارائه	کرده	اند.	کالسیک	ها،	در	بررسی	های	خود،	
اولویت	را	به	سرمایه	داری	و	تحلیل	عوامل	اقتصادی	ساختار	اجتماعی	و	کنش	اجتماعی	

		داده	اند.
نومارکسیسم	به	مثابۀ	تالشی	برای	غلبه	بر	نارسایی	های	رهیافت	مارکسیسم	کالسیک	
در	تبیین	قومیت	ظهور	کرد.	موضع	سرسختانۀ	مارکس	مبنی	بر	تقدم	زیربنای	اقتصادی	
بر	روبنای	قومی	و	غلبۀ	تاریخی	طبقه	بر	قومیت	با	رواج	مفهوم	ها	و	الگوهای	جدیدی	
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مانند	»استعمارگری	داخلی«،	»شکاف	بازار	ـ	کار«،	»اقتصاد	سیاسی	کارگران	مهاجر«،	
یا	»استقالل	نسبی	و	مطلق	قومیت	از	طبقه«	نرم	تر	شد.

نومارکسیسم	واقعیت	های	اجتماعی	دنیای	معاصر	را	پذیرفته	است	و	اذعان	می	دارد	
که	قومیت	برخالف	تصور	اولیۀ	مارکسیست	ها	پدیده	ای	بسیار	برجسته	و	سترگ	است.	
نابرابری	 الگوهای	 از	 تحقیقات	معاصر	نومارکسیستی	زمانی	که		به	صورت	تجربی	پرده	
قومی	مبتنی	بر	طبقه	و	رابطۀ	آن	ها	با	سیاست	های	تبعیض	آمیز	دولت	در	نظام	سرمایه	داری	
برمی	دارد	و	هنگامی	که	به	مواردی	اشاره	می	کند	که	کارویژه	های	دولت	به	عنوان	حوزه	ای	
آن	ها	در	 و	نقش	 افریقای	جنوبی	 )مانند	دولت	 قومی	 بازتولید	روابط	ساختارمند	 برای	
نهادینه	سازی	نظام	آپارتاید(	اشاره	می	کند	بسیار	موفق	بوده	است.	بااین	حال،	نومارکسیسم	
هنوز	هم	در	این	دیدگاِه	مارکسیست	های	کالسیک	شریک	است	که	هیچ	گونه	مشکلی	در	
پیکارهای	قومی	یا	نژادپرستی	وجود	ندارد	که	بتوان	آن	را	جدای	از	ویژگی	های	ساختاری	
جامعۀ	سرمایه	داری	تصور	کرد	)	p. 107,Solomos ,1986(.	اگرچه	روابط	قومیتی	از	نظر	
	مستقل	تلقی	می	شوند،	ولی	هنوز	هم	مستلزم	

ً
تاریخی	معّین	و	خاص	و	به	همین	سان	نسبتا

تبیینی	تصور	می	شوند	که	تنها	می	تواند	ازطریِق	تحلیل	تاریخی	و	با	تمرکز	بر	چگونگی	
ظهور	و	گسترش	سرمایه	داری	و	نابرابری	های	طبقاتی	حاصل	شود.	نومارکسیسم،	به	رغم	
و	 است	 طبقه	محور	 و	 اقتصادباورانه	 	

ً
عمیقا خود،	 پژوهشی	 و	 نظری	 ابزارهای	 پاالیش	

	ازاین	رو،	به	ایجاد	نظریه	ای	متوازن	و	جامع	برای	تبیین	روابط	قومی	که	می	توانند	چندگانه	
باشند	و	به	شکل	های	گوناگون	بروز	کنند	قادر	نیست.

4-۱-۸-2.	کارکردگرایی	و	قومیت

کارویژه	گرایی	دیدگاه	جامعه	شناختی	کالنی	است	که	دل	مشغله	اش	یافتِن	الگوهای	ارزشی	
کلی	سامانه	های	اجتماعی	)مانند	کارویژه	گرایی	ساختاری(	است	یا	این	که	می	کوشد	به	
رده	بندی	صرف	چنین	سامانه	هایی	)مانند	رهیافت	جامعۀ	متکثر(	دست	بزند	)مالشویچ،	
۱390(.	کارویژه	گرایان	جوامع	را	درحال	پیشرفت	از	سادگی	به	پیچیدگی	و	از	جوامع	
فرایند،	 این	 در	 که	 می	پندارند	 بیشتر	 هرچه	 عملکردی	 به	سوی	جدایش	پذیری	 پیشرفته	
	جای	خود	

ً
سامانه	های	کهن	فعالیت	انسانی	دستخوش	سوء	عملکرد	می	شوند	و	مستمرا

را	به	سامانه	های	تخصصی	تر	و	سازگارتر	فرعی	جدید	می	بخشند.	برای	آن	که	سامانه	های	
	عملکردی	و	کارآمد	باشند،	باید	سازگاری	ارزشی	خود	را	با	دیگر	سامانه	های	

ً
فرعی	کامال

	سامانۀ	اجتماعی	کلی	تحت	عنوان	تمامیت	نشان	دهند.	در	این	طرح،	
ّ
فرعی	و	با	کل
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	همچون	وابستگی	های	
ً
فضای	چندانی	برای	قومیت	باقی	نمی	ماند.	تعهدات	قومی	عمدتا

ازلی	تصور	می	شوند	که	هرچند	از	قدرت	و	تحرک	برخوردارند،	ولی	سرانجام	با	سامانۀ	
ارزشی	عمومی	جامعه	همسان	خواهند	شد.	قومیت	چیزی	بیش	از	بازمانده	ای	بدشگون	
از	گذشته	نیست.	در	عبارت	های	یکی	از	شارحان	این	نظریه،	برداشت	مزبور	به	خوبی	
خالصه	شده	است:	»رهیافت	کارویژه	گرایی	روابط	نژادی	و	قومی	را	معضلی	برای	ادغام	
و	همگرایی،	همسان	سازی،	یا	سازگاری	یابی	اقلیت	ها	در	جامعه	ای	می	داند	که	بر	سامانۀ	
عمومی	ارزش	های	مشترک	مبتنی	است«	)Berting, 1980, p. 183(.	روابط	قومی	مورد	
تحلیل	و	تبیین	قرار	نمی	گیرند،	زیرا	»ما«	قومی	نیستیم،	بلکه	»آن	ها«	اقلیت	های	قومی۱ 
هستند	که	باید	ازطریِق	فرایند	همسان	سازی	یا	فرهنگ	آموزی	در	تمامیت	جامعه	ادغام	
تغییرات	اجتماعی	 از	 ما	 به	فهم	 اگرچه	تحقیقات	کارویژه	گرایان	 و	»گنجانیده«	شوند.	
بنیادینی	که	مدرنیته	در	شیوه	های	سنتی	زندگی	پدید	آورده	است	و	همچنین	تأثیر	ژرفی	
که	نوسازی	بر	دگرگونی	پیوندهای	قومی	داشته	است	کمک	شایانی	نموده	است،	ولی	
کارویژه	گرایی،	در	هردو	شکل	خود،	تحلیلی	یکجانبه	دارد.	این	رهیافت	بر	هنجارها	و	
ارزش	های	سامانه	های	اجتماعی	بیش	ازحد	تأکید	دارد	و	قادر	نیست	انگیزه	های	کنش	
قومیت،	 اگرچه	 کند.	 تبیین	 و	 درک	 را	 قومی،	 گروه	های	 بسیج	 مانند	 گروهی،	 و	 فردی	
همچنان	که	کارویژه	گرایان	به	درستی	گفته	اند،	سرچشمۀ	سرشاری	برای	همبستگی	گروهی	
	پدیده	ای	فراتر	از	این	تعریف	است	که	کارویژه	گرایی	به	

ً
و	همگرایی	معنوی	است،	مطمئنا

درک	این	مطلب	قادر	نیست،	زیرا	قومیت	چیزی	بیش	از	همبستگی	ازلی	نمادین	است.	
	با	مدرنیته	سازگار	است.	تحرک	اجتماعی	و	تقسیم	پیچیده	و	فزایندۀ	

ً
به	همین	دلیل،	کامال

کار	و	نبرد	وحشیانه	بر	سر	منابع	کمیاب	عوامل	تبدیل	مدرنیته	به	عرصه	ای	ایده	آل	برای	بیان	
خواست	های	سیاسی	فردی	و	گروهی	همچنین	خواست	های	فرهنگی	بوده	اند.	نوسازی	
به	جای	آن	که	تعهدات	و	وابستگی	های	قومی	را	محدود	سازد	باعث	تشدید	آن	ها	شده		
است،	به	گونه	ای	که	سیاست	همواره	)	به	صورتی	موفقیت	آمیز(	تحت	لوای	قومیت	به	جریان	

افتاده	و	از	پویایی	برخوردار	شده	است.

یۀ	برد	متوسط	 2-۸-2.	قومیت	در	نظر

	
ً
مخصوصا کالن	 نظریۀ	 جهانی	 مفهومی	 طرح	های	 تالقی	 نقطۀ	 متوسط2	 برد	 نظریۀ	

1. Ethnic minorities
2. Middle-range theory
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طرح	های	نظری	تالکوت	پارسونز	با	تصمیم	تجربی	پژوهش	های	واقعی	است.	نظریۀ	
برد	متوسط	درباِب	مسائل	واقعی	تعمیم	های	انتزاعی	بیشتری	صورت	می	دهد.	در	نگاه	
مرتن۱،	تنها	پس	از	انباشت			نظریه	های	برد	متوسط	می	توان	منتظر	ظهور	نظریۀ	انیشتین2 
متوسط...«	 	

ّ
حد »		نظریه	های	 تولید	 به	 منجر	 استراتژی	 این	 بود.	 جامعه	شناسی	 نظریۀ	

انحرافات	 خانواده،	 مثل	 کنید،	 پر	 بنیادینی	 و	 مهم	 حوزه	های	 با	 را	 خالی	 شد.)جای	
اجتماعی،	تعارض	نژادی،	نابرابری	جنسیتی،	و	...(			نظریه	هایی	که	در	این	زمینه	ها	ارائه	
شدند	درواقع،	تعمیم	هایی	تجربی	بودند	که	همچون	نظریه	به	نظر	می	رسیدند	)جالیی	پور	

و	همکاران،	۱388،	ص	۱04(.	
مرتن	بر	این	باور	است	که	در	جامعه،	خرده	فرهنگ	وخرده	گروه	های	بسیاری	وجود	
	آن	گونه	که	پارسونز	و	دیگر	تجدیدگرایان	و	کل	گرایان	معتقد	بوده	اند	ـ	نتوانسته	اند	 دارند	کهـ	
در	نظام	اجتماعی	جای	گرفته	و	سازگار	شوند	و	به	این	ترتیب،	هریک	به	نوعی	از	نظام	
اجتماعی	جدا	مانده	اند.	ازآن	جایی	که	بررسی	این	گروه	ها	به	نسبت	هم	آوازی	و	سازگاری	با	
راه	ها	و	اهداف	نظام	اجتماعی	و	ساخت	کالن	جامعه	انجام	می	پذیرند،	نمی	توانند	در	قلمرو	
جامعه	شناسی	فرد	قرار	گیرند،	هرچند	که	به	دلیل	همین	انحراف	از	راه	ها	و	اهداف	ساخت	
کالن،	در	قلمرو	تحلیل	های	کالن	هم	نمی	گنجند.	بر	این	اساس،	مرتن	در	جامعه	شناسی	
رد	و	کالن	توجه	می	کند،	توجهی	که	نقطۀ	عزیمت	وی	از	

ُ
خود	به	دامنه	ای	میان	دو	قلمرو	خ

مکتب	ساخت	گرا	ـ	کارکردگرایی	سنتی	را	تشکیل	می	دهد	)تنهایی،	۱39۱،	ص	773(.
	در	چارچوب	نظریۀ	خود	به	موضوع	قومیت	و	هویت	قومی	

ً
اگرچه	مرتن	مشخصا

نپرداخته	است،	این	رویکرْد	راهگشای	متفکرانی	شد	که	مسئلۀ	قومیت	را	در	سطح	میان	برد	
این	حوزه	 متفکران	 ازجملۀ	 دادند؛	 قرار	 واکاوی	 مورد	 و	کالن(	 رد	

ُ
خ )تلفیق	 تلفیقی	 یا	

برساختۀ	 دولت	ـ	ملت4	ها	 گیدنز،	 نظریۀ	 بنابه	 کرد.	 اشاره	 بوردیو3	 و	 گیدنز	 به	 می	توان	
مدرنیته	است	که	وی	تداوم	و	بقای	آن	را	در	ایجاد	انسجام	و	یکپارچگی	ازطریِق	هویت	
همگون	می	داند.	به	باور	گیدنز،	قومیت	هایی	که	خارج	از	گود	هویت	ملی	قرار	گیرند	
همواره	دولت	ـ	ملت	را	تهدید	می	کنند.	این	نظریه	را	از	آن	جهت	می	توان	میان	برد	یا	برد	
متوسط	تلقی	کرد	که	براساس	آن،	اقوام	در	قالب	سوژۀ	خودمختار	و	فعال	در	مقال	ساختار	

کالن	دولت	ـ	ملت	واکنش	نشان	می	دهند	و	به	کنش	اجتماعی	اقدام	می	کنند.

1. Robert K. Merton
2. Albert Einstein
3. Pierre Bourdieu
4. Nation-state
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بوردیو	یکی	از	نظریه	پردازانی	است	که	در	آثار	خود	تالش	کرده	است	تا	نظریه	را	با	
	عملیاتی	با	روش	کمّی	و	کیفی	

ً
عمل	تلفیق	کند.	کتاب	تمایز۱	بوردیو		به	صورت	کامال

		نظریه	هایش	را	در	عمل	پیاده	کرده	است.	اما	مفهوم	عادت	وارۀ	بوردیو	که	با	ترجمه	های	
متفاوتی	همچون	ساختمان	ذهنی	و	منش	نیز	شناخته	می	شود،	کمتر	مورد	توجه	جامعۀ	
و	 قومیت	 بوردیو،	 این	مفهوِم	 از	 استفاده	 با	 قرار	گرفته	است.	 ]ایران[	 دانشگاهی	کشور	

قوم	گرایی	برخی	گروه	ها	را	می	توان	تحلیل	کرد	)خنده	رو	و	رضایی،	۱396(.	
یکی	از	ویژگی	های	مهم	عادت	واره2	آن	است	که	تحقق			یافته	است	و	تنها	از	نگرش	های	
شیوه	های	 ازطریِق	 عادت	واره	 که	 می	نویسد	 بوردیو	 نمی	شود.	 تشکیل	 ادراکی	 و	 ذهنی	
می	شود	 بیان	 تفکر	 و	 احساس	 درنتیجه،	 و	 رفتن،	 راه	 کردن،	 ایستادن،	صحبت	 بادوام	

.)Bourdieu, 1990, p. 70(
مفهوم	عادت	واره	نقش	محوری	در	کار	پی	یر	بوردیو	بازی	می	کند.	برای	بوردیو،	این	
مفهوم	نشان	دهندۀ	مجموعه	ای	از	تمایالت	و	شیوه	های	تضمین	شده	از	تفکر	و	عمل	است	
که	افراد	به	تدریج	درطوِل	زمان	گسترش	می	دهند	و	آن	بازتابی	است	از	تجارب	هر	روز	و	
مجموعۀ	روزمره	شان	از	ارتباطات	اجتماعی	که	آن	ها	در	داخل	عادت	واره	جاسازی	شده	اند.	
به	این	ترتیب،	عادت	واره	عبارت	از	»ساختارهای	روانی	یا	شناختی«است	که	انسان	ها	
به		وساطت	آن	ها	با	جهان	اجتماعی	روبه	رو	می	شوند.	انسان	ها	از	یک	سری	طرح	های	
درونی	شده	ای	برخوردارند	که	ازطریِق	آن	ها	به	ادراک،	فهم،	و	ارزیابی	جهان	اجتماعی	
می	پردازند.	ازطریِق	چنین	طرح	هایی	است	که	افراد	عملکردهایشان	را	ایجاد	و	آن	ها	را	
ادراک	و	ارزیابی	می	کنند.	بااین	حال،	عادت	واره	»نوعی	آمادگی	عملی،	نوعی	آموختگی	
ضمنی،	نوعی	فراست،	نوعی	تربیت	یافتگی	اجتماعی	از	نوع	ذوق	و	سلیقه	]است[	که	به	
عامل	اجتماعی	این	امکان	را	می	دهد	که	روح	قواعد،	آداب،	جهت	ها،	روندها،	ارزش	ها	
و	دیگر	امور	حوزۀ	خاص	خود	)حوزۀ	علمی،	اقتصادی،	ورزشی،	هنری،	سیاسی،	و	...(	

را	دریابد،	درون	آن	پذیرفته	شود،	جا	بیفتد	و	منشأ	اثر	شود«	)بوردیو،	۱380(.	
در	ارتباط	با	موضوع	این	تحقیق	و	ارتباط	آن	با	این	مفاهیِم	بوردیو	می	توان	از	عادت	وارۀ	
برای	فهم	 قومی	بحث	کرد.	مفهوم	عادت	وارۀ	قومی	چارچوب	مفهومی	بسیار	مفیدی	
چگونگی	اکتساب	هویت	ها	و	نگرش	های	قومی	افراد	و	این	که	افراد	چه	ماهیت	و	اشکالی	
به	خود	می	گیرند	را	فراهم	می	کند.	در	تأکید	اهمیت	بافت	اجتماعی،	عادت	وارۀ	قومی	

1. Bourdieu, Pierre (1984), Distinction, Routledge
2. Habitus
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به	طور	مستمر	به	ما	یادآوری	می	کند	که	به	فهم	هویت	ها	و	نگرش	های	قومی	درحال	ظهور	
در	افراد	به	عنوان	یک	پیامد	درگیری	فعالشان	در	مجموعۀ	خاصی	از	ارتباطات	اجتماعی		و	
همچنین	تعاملشان	با	محیط	های	اجتماعی	خاص)مانند	خانه	و	همسایه	های	محلی(	نیاز	
داریم.	عالوه	بر	این،	مفهوم	عادت	وارۀ	قومی	ما	را	تشویق	می	کند	تا	روش	های	پیچیده	ای	
را	مطالعه	کنیم	که	در	آن	قومیت	آمده	است،	به	وسیلۀ	افراد	کسب	شده	است	و	ازطریِق	
شیوه	هایی	بیان	شده	است	که	آن	ها	بدان	صحبت،	احساس،	و	عمل	می	کنند.	برای	مثال،	
قومی	 عادت	وارۀ	 معنا،	 این	 در	 کرد.	 اشاره	 مقاله	 این	 آغاز	 در	 هیوز	 نقل	قول	 به	 می	توان	
به	عنوان	نمایش	کلیت	اعمال	اجتماعی	و	تمایالت	فرهنگی	تعریف	شود	که	 می	تواند	
Con- )اغلب	به	وسیلۀ	گروه	قومی	مولد	که	فرد	به	آن	تعلق	دارد	تولید	و	اعطا	شده	است	
nollya, Kelly, Smith, 2009, p. 220 & 221(.	مفاهیم	علمی	عالوه	بر	طرح	نظری	باید	

بتواند	به	سنجش	نیز	بپردازد.	به	عبارت	دیگر،	جهت	اعمال	آن	در	بین	انسان	و	جوامع	
انسانی	الزم	است	ازطریِق	آن	مفهوم،	عینیات	اجتماعی	را	مورد	بررسی	قرار	داد.	کونولی۱ 
و	همکارانش	برای	سنجش	عادت	وارۀ	قومی	چهار	عنصر	را	درنظر	گرفته	اند:	ترجیحات	
قومی2،	آگاهی	قومی3،	هویت	های	قومی،	و	تعصبات	قومی4	که	برای	این	ابعاد	می	توان	

	.)Ibid, p. 222 & 223(	ساخت	را	آن	با	متناسب	های	سنجه
عادت	وارۀ	قومی	تحت	تأثیر	ارتباطات	اجتماعی	و	تعامل	فرد	با	محیطی	است	که	
شخص	در	آن	زندگی	می	کند.	هرچه	افراد	درگیری	و	فعالیت	بیشتری	در	یک	محیط	قومی	
داشته	باشند،	نگرش	های	قومی	بیشتری	را	به	عنوان	یک	عادت	وارۀ	قومی	کسب	می	کنند	
و	درمقابل،	تعامل	کمتر	با	محیط	های	قومی	عادت	وارۀ	قومی	افراد	را	تضعیف	می	کند.	

۱-2-۸-2.	فاصلۀ	اجتماعی

اصطالح	فاصلۀ	اجتماعی5	را	برای	اولین	بار	پارک	و	برگس6،	از	جامعه	شناسان	مکتب	
شیکاگو،	به	مجموعۀ	واژگان	جامعه	شناسی	وارد	کردند.	بوگاردوس7،	از	شاگردان	پارک،	
شهری،	 مسائل	 علمی	 بررسی	 در	 مکتب،	 این	 جامعه	شناسان	 فعالیت	های	 ادامۀ	 در	

1. Connolly Mark Thomas
2. Ethnic preferences
3. Ethnic awareness 
4. Ethnic prejudices
5. Social distance 
6. park & Burgess
7. Emory Bugardos
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موضوع	مهاجرت	خارجیان	متعلق	به	نژادها	و	اقوام	مختلف	به	ایاالت	متحده	و	مسائل	
و	کشمکش	هایی	را	که	به	هنگام	جذب	و	درهم		آمیخته	شدِن	آن	ها	در	جامعه	و	فرهنگ	
امریکا	پیش	آمد	مورد	بررسی	قرار	داد.	بوگاردوس	بر	آن	بود	تا	شیوه	ای	بیابد	که	به	وسیلۀ	آن	
بتواند	میزان	تمایل	اعضای	گروه	های	مختلف	قومی	را	نسبت	به	برقراری	روابط	اجتماعی	
با	یکدیگر	مورد	سنجش	قرار	دهد	و	همچنین	میزان	فاصله	ای	را	که	اعضای	یک	گروه	
قومی	معّین	نسبت	به	گروه	غیرخودی	احساس	می	نماید	مشخص	کند.	وی،	در	این	راستا،	
مقیاس	فاصلۀ	اجتماعی	را	ابداع	نمود	)رفیع	پور،	۱384،	ص	208(.	امروزه	این	مقیاس	
برای	بررسی	میزان	فاصله	و	تضاد	بالقوه	و	واقعی	بین	گروه	های	فرهنگی،	اجتماعی،	قومی،	

و	دیگر	گروه	ها	و	اقوام	به	کار	می	رود.
هویت	جمعی	افراد	با	کّم	وکیف	فاصلۀ	اجتماعی	آنان	از	دیگران	رابطه	دارد.	توجه	به	
مفهوم	مذکور	در	بررسی	تعامالت	و	روابط	بین	قومی	اقوام	ایرانی	بسیار	ضروری	به	نظر	
می	رسد.	اقوام	ایرانی	اگرچه	در	عمل	کمتر	دچار	تنش	و	تضاد	فرهنگی	می	شوند،	از	نظر	
	قومیْت	مرِز	تعیین	خود	و	غیرخودی	

ً
فرهنگی	تفاوت	هایی	بین	آن	ها	وجود	دارد	و	عموما

محسوب	می	شود.

2-2-۸-2.	احساس	محرومیت	نسبی

از	 بسیاری	 قومی		ازسوی	 و	 ملی	 هویت	 بر	 نسبی۱	 محرومیت	 احساس	 متغیر	 تأثیر	
صاحب	نظران	مورد	توجه	است.	در	بحث	های	اریکسون	درباِب	نحوۀ	شکل	گیری	هویت،	
متغیر	احساس	محرومیت	بسیار	برجسته	است	و	در	ایجاد	و	توسعۀ	مدل	های	کراس2 
دیگری	 است.		صاحب	نظران	 کرده	 ایفا	 تعیین	کننده	 نقشی	 	)۱989( فینی3	 و	 	)۱99۱(
همچون	تاجفل،	ترنر،	و	برانسکام4	)۱999(	بر	نقش	احساس	محرومیت	در	برجسته	
شدِن	هویِت	قومی	و	تضعیف	هویت	ملی	و	پیوند	هویت	ملی	و	قومی	تأکید	داشته	اند	

.)Buurih, 1997, p. 589(
رابرت	گار5،	از	نظریه	پردازان	رهیافت	محرومیت	نسبی،	احساس	محرومیت	نسبی	
را	نتیجۀ	احساس	وجود	شکاف	غیرقابل	تحمل	بین	توقعات	ارزشی	و	قابلیت	های	ارزشی	

1. Relative deprivation
2. Cross models
3. Finnish models
4. Mark Broscom
5. Ted Robert Gurr
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دانستِن	محرومیت،	 موردتوقع،	مشروع	 ارزش	 به	 پای	بندی	 به		شدت	 بسته	 که	 می	داند	
فرصت	های	بدیل	ممنوع	شده،	و	دفعات	محرومیت	باعث	نارضایتی	و	خشم	می	گردد	
احساس	 نسبی	 محرومیت	 احساس	 نمودهای	 از	 )مقصودی،	۱380،	ص	204(.	
تبعیض	 اقتصادی۱،	 تبعیض	 می	برد:	 نام	 را	 تبعیض	 نوع	 سه	 گار	 رابرت	 است.	 تبعیض	
سیاسی2،	و	تبعیض	فرهنگی3	)قاسمی،	۱38۱،	ص	۱29(.	فرض	اصلی	رابرت	گار	این	
است	که	احساس	محرومیت	نسبی	پیش	شرط	کشمکش	های	داخلی	خشونت	آمیز	است.	
	صاحب	نظران	دیگر	نیز	تأکید	نموده	اند	که	هرقدر	میزان	احساس	محرومیت	در	یک	قوم	
بیشتر	باشد	و	آن	قوم	احساس	کند	فرهنگ،	زبان،	و	ارزش	هایش	مورد	تبعیض	و	استحاله	
قرار	گرفته	است،	گرایش	به	حفظ	فرهنگ	و	آداب	ورسوم	قومی	در	آن	تشدید	می	شود	که	در	

حالت	افراطی،		به	صورت	قوم	مداری	متجلی	می	شود	)قیم،	۱380،	ص	2۱2(.	

3-2-۸-2.	تعامل	گرایی	نمادین،	ساخت	اجتماعی،	و	قومیت

تعامل4	از	اولین	مفاهیمی	است	که	نظریۀ	اجتماعی5،	در	مسیر	گذار	از	کالن	اندیشگی	و	
ردنگری	و	فهم	کیفی	تر	واقعیت	اجتماعی،	بدان	پرداخته	است	و	براساس	

ُ
کالن	نگری	به	خ

آن،	اندیشۀ	تعامل	گرایی6	مکتب	جدیدی	را	در	جامعه	شناسی	رقم	زده	است	و	نظریه	هایی	
چون	تعامل	گرایی،	کنش	متقابل7،	کنش	متقابل	نمادین8،	و	...	ساخته	و	پرداخته	شده	
است.	هدف	تعامل	گرایی	نمادین9	اثبات	این	اندیشه	است	که	حیات	اجتماعی	دراثِر	کنش	
تعریف	می	شود؛	یعنی	حیات	اجتماعی	همواره	در	سیالن	است	و	همیشه	درحال	ظهور،	
درحال	شدن،	و	درحال	دگرگونی	است.	از	دیدگاه	تعامل	گرایان،	کارگزاران	فردی	و	جمعی	
مخلوقاتی	نمادین	و	نمادسازند	و	در	تمامی	زمان	ها،	درگیر	تعامل	اند	و	همواره	از	وجود	
»دیگری«	آگاه	هستند.	بدین	سان	تعامل	گرایان	روابط	قومی	را	همچون	فرایندی	مستمر	
و	انعطاف	پذیر	و	وضعیتی	تحلیل	می	کنند	که	از	نظر	آن	ها،	همواره	دستخوش	تغییرات	

1. Economic discrimination
2. Political discrimination
3. Cultural discrimination
4. Interaction
5. Social theory
6. Interactionism
7. Interaction theory
8. Symbolic interaction

	ریشه	در	میراث	زیمل	دارد.
ً
9.که	عمیقا
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روی	داده	در	تعریف	جمعی	از	واقعیت	گروه	قومی	قرار	می	گیرند	و	از	آن	تأثیر	می	پذیرند.	
هویت	قومی	تنها	بخشی	از	هویت	اجتماعی	عمومی	تر	فرد	و	ابژۀ	دگرگونی	و	گفت	وگو	
است.	از	دیدگاه	پارک	و	همچنین	بلومر۱،	تفسیر	ذهنی	واقعیت	گروهی	بین	قومیت	ها	
بر	تغییرات	عینی	در	ساختار	اجتماعی،	قدرت،	یا	روابط	اقتصادی	بیِن	گروه	های	قومی	
تقدم	دارد.	هرچند	تعامل	گرایی	نمادین	کمک	زیادی	به	روشن	شدِن	نقِش	ادراک	های	
فردی	و	گروهی	در	تعیین	کنش	گروهی	قومی	داشته	است،	این	نظریۀ	منطقی	به	شدت	
آرمان	گرایانه	و	نسبی	انگارانه	دارد	و	دریافت	عمیقی	از	نقش	زور،	قدرت،	اقتدار،	و	دیگر	
واقعیت	های	اجتماعی	در	روابط	گروهی	قومی	ارائه	نمی	کند.	تعامل	گرایی	نمادین	به	سبب	
	قادر	نیست	تغییرات	ساختاری	چشمگیر	

ً
تأکید	بیش	ازحد	بر	دیدگاه	های	کارگزار	معموال

رد	برای	مسائل	
ُ
مؤثر	بر	روابط	میان	گروهی	را	تبیین	کند.	تالش	برای	یافتِن	راه	حل	های	خ

کالن	اغلب	تالشی	پوچ	از	کار	درمی	آید.	اگرچه	ادراک	های	فردی	و	گروهی	منبع	مهمی	
	معلول	نیروهای	اجتماعی،	سیاسی،	و	

ْ
برای	کنش	هستند،	در	آخرین	مرحله،	خوِد	کنش

اقتصادی	است.

3-۸-2.	فمینیسم	و	قومیت

در	عصر	جهانی	شدن	و		درکناِر	هویت	های	قومی،	مقولۀ	هویت	های	جنسیتی	نیز	سر	
اکنون	 تبدیل	شده	اند.	 اجتماعی	 مؤثر	 کنشگران	 به	 و	جنسیت	 قومیت	 و	 است	 برآورده	
یک	سؤال	وجود	دارد:	آیا	مناسبات	این	دو	مقوله،	در	همۀ	جوامع	انسانی،	همواره	باعث	
تقسیم	بندی	دوگانه	و	فرهنگی	زن	و	مرد	و	شکل	گیری	مجموعه	ای	از	پندارها	و	انگاره	ها	
	دربارۀ	رفتارهای	مناسب	مردانه	و	زنانه	می	شود	و	براساس	این	بخش	بندی	دنیای	اجتماعی،	
پسران	و	دختران	به	شیوه	های	متفاوت	جامعه	پذیر	می	شوند	)Helman, 2000, p. 146(.	در	
	به	دو	گروه	قومیتی	و	جنسیتی	تقسیم	می	شوند.	این	دو	

ً
جوامع	چندقومیتی،	افراد	عموما

تعریف	هویتی	با	یکدیگر	روابط	معّینی	را	پیدا	می	کنند	که	به	راحتی	در	رفتارها	و	انتظارات	
مشاهده	و	طبقه	بندی	نمی	شوند.	جنسیت	مجموعه	ای	از	ارزش	ها	و	رفتارهای	مربوط	به	
تفاوت	های	اجتماعی	زن	و	مرد	و	ساختاری	اجتماعی	است	که	روابط	بین	زن	و	مرد	را	
محدود	می	سازد	)Krieger, 1996(	و	به	این	ترتیب،	نباید	به	عنوان	تفاوت	های	اجتماعی	
واقعی	بین	دو	جنس	لحاظ	شود،	بلکه	باید	آن	را	شیوۀ	بیان	مرتبط	با	گروه	های	فاعلی	
اقتصادی،	قومی،	و	 با	موقعیت	 در	نقش	های	اجتماعی	تعریف	شدۀ	خود	که	در	تضاد	

1. Herbert Blumer
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نژادی	آنان	است	درنظر	گرفت.	هویت	های	اجتماعی	بر	مبنای	خصوصیت	اجتماعی	
و	فرهنگی	شان	شالودۀ	کنش	های	اجتماعی	را	می	سازند	که	به	نوبۀ	خود	جهت	گیری	افراد	
نسبت	به	دیگران	به	عنوان	ابژۀ	اجتماعی	و	بازشناسی	و	ابراز	خودشان	به	عنوان	سوژه	در	

تعامل	با	همدیگر	و	تعامل	با	دیگران	را	تعیین	می	کند.
هویت	اجتماعی	جنسیتی	به	نوبۀ	خود	و	در	تعامل	با	سایر	هویت	های	چندگانۀ	افراد	
در	بازتعریف	و	تمایزشان	مؤثر	واقع	می	شود.	هویت	و	مناسبات	جنسیتی	همچون	هویت	
و	مناسبات	قومی	و	طبقاتی	در	مرزبندی	حوزۀ	عمومی	و	خصوصی	در	جامعه	تأثیرگذارند.	
هرچند	تعیین	حدود	حوزه	های	خصوصی	و	عمومی	متأثر	از	جنسیت	است،	اما	جنسیت	
مستقل	از	سایر	عوامل	عمل	نمی	کند.	در	کشورهای	چندقومیتی،	همچون	ایران،	به	دلیل	
بافت	پدرساالرانۀ	تاریخی،	تبعیض	جنسیتی	عامل	مؤثری	در	تمام	قلمروهای	اجتماعی،	
فرهنگی،	سیاسی،	و	اقتصادی	است	و	در	همۀ	جنبه	های	مذکور	تفاوت	بارزی	در	بین	دو	
جنس	دیده	می	شود.	در	این	شرایط،	هویت	جنسیتی	زنانه	ممکن	است	از	درون	حوزۀ	
برخی	نگرش	ها	 به	 و	در	شکل	دهی	 ناپیدا	عمل	کرده	 ولی	 فعال	 به	شیوه	ای	 خصوصی	

ازجمله	نگرش	و	هویت	قومی	نقش	داشته	باشد	)قانعی	راد	و	همکاران،	۱386(.
پیت۱،	در	مقاله	ای	با	عنوان	»هویت	و	زبان:	بررسی	زنان	ولزی«،	اهمیت	زبان	مادری	
و	قومیت	را	در	برساخت	هویت	جنسیتی	و	سیاسی	در	بین	زنان	ولز	بررسی	می	کند.	او	
با	تأکید	بر	تأثیر	زبان	و	قومیت	در	تشکیل	جنسیت	زنانه،	نقش	مادری	و	کنش	سیاسی	
به	طور	سنتی	 بین	زنان	ولز	 او	نشان	می	دهد	که	جنسیت	در	 را	تحلیل	می	کند.	مطالعۀ	
محدود	شده	است	و	در	زبان	و	فرهنگ	ولزی،	احتمال	بیان	آن	کمتر	از	زبان	و	فرهنگ	
انتقال	زبان	مادری	 انگلیسی	وجود	دارد.	همچنین	به	طور	سنتی،	مادران	ولزی	مسئول	
و	فرهنگ	ولزی	به	فرزندان	خود	هستند	و	به	همین	دلیل،	ُبعد	جدیدی	به	نقش	مادری	
اضافه	می	شود.	زنان	ولزی	در	حفظ	سنن	ولزی	به	لحاظ	سیاسی	فعال	اند	و	نقش	عمده	ای	
شکاِل	فمینیسِم	خاّص	این	هویت	ایفا	می	کنند	

َ
در	ساخت	و	حفظ	هویت	قومی	و	بسط	ا

.)Piette, 1997, p. 129-137(
کاروالهو2	و	همکارانش،	در	مقاله	ای	که	در	سمینار	انجمن	بین	المللی	جامعه	شناسی	
آمریکا	ارائه		داده	اند،	جنسیت	را	به	منزلۀ	عاملی	مهم	در	شکل	دهی	تجربۀ	جمعی	تحلیل	
کرده	اند.	آنان	معتقدند	که	جنسیت	در	حکم	یکی	از	ابعاد	اساسی	تولید	تجربۀ	متمایز	به	

1. Piette
2. Carvalho
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ساخت	و	ظهور	سوژه	ها	و	کنش	های	جمعی	منجر	می	شود.	آن	ها	این	نظر	را	مطرح	می	کنند	
	طبقۀ	اجتماعی،	حاصل	می	شوند	و	

ً
که	سوژه	های	جمعی	از	کثرت	موقعیت	ها،	و	نه	صرفا

نشان	می	دهند	که	هویت	های	جمعی	به	تجربۀ	سرهم		بندی	شده	)شبیه	به	بحثی	که	ابزارگرایان	
در	دستکاری	نمادهای	قومی	ارائه	می	کنند(	وابسته	اند.	جنسیت	یکی	از	ابعادی	است	که	
	درکناِر	سن،	قومیت،	و	طبقۀ	اجتماعی	به	این	تجربۀ	اجتماعی	شکل	می	دهد.	در	این	مقاله،	
استدالل	شده	است	که	در	کشورهای	پیرامونی،	مثل	برزیل	که	در	آن	ها	شرایط	طرد	افراطی	
طبقات	عامه	غالب	است،	مشکالت	ویژۀ	زنان	و	مبارزات	آنان،	حتی	در	بین	رهبران	و	فعاالن	

	.)Carvalho, 1994(	است	یافت	تنزل	دوم	درجه	موقعیت	به	زن،
در	برخی	از	مطالعات	مربوط	به	جنسیت	و	قومیت،	براثِر	وجود	برخی	نگرش	های	
خاص	در	میان	گروه	های	قومی،	نابرابری	زنان	در	کانون	توجه	قرار	گرفته	است.	این	نوع	
مطالعات	بیش	از	آن	که	به	مسئلۀ	نقش	جنسیت	در	احیای	هویت	قومی	بپردازند،	نابرابری	
جنسیتی	را	برحسب	وضعیت	فرهنگی	گروه	قومی	توضیح	می	دهند.	سیمپسون۱	با	استفاده	
از	داده	های	جمعیتی،	درمورد	جمعیت	گروه	های	قومی	در	برادفورد	انگلیس،	به	این	نتیجه	
	دسترسی	آن	ها	به	آموزش	شده	است.	وی	

ِ
رسید	که	برخی	نگرش	ها	نسبت	به	زنان	مانع

با	تحلیل	نسبت	جنسی	در	بین	دانش	آموزان	به	این	نتیجه	رسیده	است	که	پانصد	دختر	
مسلمان	در	سّن	مدرسه،	به	دلیل	نگرش	والدینشان	درمورد	مناسب	نبودِن	مدرسه	برای	

.)Simpson, 1997, p. 89-109(	اند	نکرده	نام	ثبت	مدرسه	در	دختران،
کولیک2	در	مطالعۀ	خود،	به	بررسی	اثر	قومیت	و	جنسیت	بر	نگرش	به	نقش	جنسیتی	
و	شغل	مناسب	زنان	می	پردازد.	او	با	استفاده	از	داده	های	حاصل	از	اجرای	پرسشنامه	ای	
برای	نود	و	دو	نفر	اسرائیلی	و	صد	و	چهار	نفر	مهاجر	شوروی	سابق	که	در	دانشگاه	های	
اسرائیلی	ثبت	نام	کرده		بودند	این	موضوع	را	بررسی	می	کند.	یافته	های	او	نشان	می	دهد	
که	نگرش	دانشجویان	اسرائیلی	به	نقش	جنسیتی	لیبرال	تر	از	دانشجویان	مهاجر	است.	
زنان	 همچنین	 می	دانستند.	 زنانه	 بیشتر	 را	 مشاغل	 از	 زیادی	 شمار	 آن	ها	 آن،	 عالوه	بر	
نسبت	به	مردان	نگرش	لیبرالی	تری	به	نقش	های	جنسیتی	داشتند	و	تمایل	بیشتری	داشتند	
که	مشاغِل	دارای	وجهۀ	اجتماعی	را	زنانه	ارزیابی	کنند.	همچنین	نتایج	یافته	های	او	حاکی	
از	آن	است	که	در	فرایند	انتقال	فرهنگی،	هویت	قومی	اثر	بیشتری	بر	نگرش	درمورد		کار	

	.)Kulik, 1995, p. 199215(	دارد	جنسیتی	فرهنگ	به	نسبت

1. Simpson
2. Kulik
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بخش	دیگری	از	مطالعات	دربارۀ	جنسیت	و	قومیت	این	دو	متغیر	را	به	عنوان	عامل	
این	مطالعات،	جنسیت	در	حکم	عامل	 در	 بررسی	کرده	اند.	 امکانات	 و	 درآمد	 توزیع	
نابرابری		درکناِر	عوامل	دیگر،	ازجمله	قومیت،	دیده	شده	است	و	درکناِر	این	عوامل،	به	
یک	شیوه	مطالعه	و	سنجیده	می	شود.	در	این	بررسی	ها،	موقعیت	فرودست	زنان	شبیه	
موقعیت	فرودست	گروه	قومی	انگاشته	شده	است.	درواقع،	جنسیت	در	ردیف	عوامل	
قومیت	و	طبقه	شمرده	شده	است	و	هم	عرض	بودِن	این	سه	عامل	و	نه	تقاطع	آن	ها	مدنظر	
بوده	است.	این	نگاه	بیشتر	توصیفی	است	و	رابطۀ	دو	مفهوم	را	مورد	توجه	قرار	نداده	است.	
این	مطالعات	نشان	می	دهد	که	زنان	گروه	های	قومی،	به	دلیل	تعلقات	قومیتی	خود،	در	
موقعیت	سخت	تر	و	ناعادالنه	تری	قرار	گرفته	اند	و	نابرابری	مضاعفی	را	در	مقایسه	با	مردان	

و	زنان	گروه	های	مسلط	تحمل	می	کنند.
در	مطالعۀ	دیگری،	داده	های	سرشماری	سال	۱986	میالدی	کانادا	برای	بررسی	روابط	
بین	قومیت،	برساخت	اجتماعی	جنسیت،	و	پیامدهای	برساخت	متفاوت	برای	پایگاه	
اجتماعی	اقتصادی	و	تحرک	در	کانادا	به	کار	گرفته	شده	است.	تأکید	این	بررسی	بر	عوامل	
و	پیامدهای	تفاوت	قومی	است	که	بر	میزان	مشارکت	زنان	متأهل	نیروی	کار	دستمزدی	اثر	
	اجتماعات	قومی،	مهاجران	آن	ها،	و	بخش	های	

ّ
می	گذارد.	داده	ها		به	صورت	مجزا	برای	کل

بومی	گزارش	شده	است.	یافته	ها	نشان	می	دهد	که	میزان	مشارکت	زنان	متأهل	در	نیروی	
کار	دستمزدی	خارج	از	خانه	برحسب	قومیت	و	بومی	بودن	متفاوت	است	و	این	تفاوت	ها	
پیامدهای	مهمی	برای	پایگاه	اجتماعی	ـ	اقتصادی	خانواده	های	قومی		دارد.	به	نظر	محقق،	
با	 مرتبط	 هنجاری	 انتظارات	 در	 قومی	 تفاوت	های	 بازتاب	 	

ً
احتماال تفاوت	هایی	 چنین	

.)Geschwender, 1994, p. 5373(	است	جنسیت
در	تحقیق	دیگری	در	مطالعات	فمینیستی	در	زمینۀ	پایگاه	زنان	در	زیمباوه،	پژوهشگران	
به	این	نتیجه	رسیدند	که	الگوهای	طرد	اجتماعی	و	پویایی	جامعۀ	نژادی،	که	برتری	نژادی	
نهادینه	شده	را	به	عنوان	ایدئولوژی	سازماندهی	زندگی	اجتماعی	به	کار	گرفته	اند،	به	ندرت	
بررسی	شده	اند.	به	اعتقاد	آنان،	نظریه	پردازان	فمینیست	تاکنون	پایگاه	زنان	را	با	این	فرض	
تحلیل	می	کردند	که	پدرساالری	یگانه	منبع	ستم	بر	زنان	است.	آن	ها،	با	کاربرد	ایدۀ	جامعۀ	
نژادی،	عملکرد	ستم	جنسیتی	را	در	زمینۀ	تاریخی	زیمباوه	بررسی	کردند	و	نشان	دادند	که	
در	جامعۀ	نژادی،	جنسیت	و	نژاد	و	قومیت	و	طبقه	به	طرز	پیچیده	ای	با	هم	عمل	می	کنند	و	
.)Moyo, 2002(	دهند	می	تنزل	اجتماعی	و	اقتصادی	پایگاه	ترین	پایین	به	را	آفریقایی	زنان
برخی	محققاْن	غیبت	زنان	گروه	های	قومی	در	مطالعات	قومی	را	ناشی	از	چشم	پوشی	
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بر	تمایزهای	درونی	جمعیت	زنان	به	نفع	زنان	طبقۀ	متوسط	گروه	قومی	می	دانند.	راید	و	
کلی۱،	در	مقالۀ	خود	با	عنوان	»تحقیق		دربارۀ	زنان	رنگین	پوست:	از	غفلت	تا	آگاهی«،	
	بر	زنان	سفیدپوست	

ً
نشان	می	دهند	که	پارادایم	معطوف	به	مطالعۀ	زنان		به	صورت	کلی	عمال

طبقۀ	متوسط	متمرکز	شده	است.	آن	ها	تحوالت	روش	شناختی	و	نظری	مطالعات	و	میزان	
توفیق	محققان	در	لحاظ	کردِن	قومیت	در	مطالعۀ	موضوعات	جنسیتی	را	ارزیابی	کرده	اند	

.)Reid & Kelly, 1994, p. 477486(
مک	گوایر2،	در	مطالعه	ای،	به	بررسی	رابطۀ	بین	جنسیت،	نژاد	قومیت،	و	شبکه	ها	
با	 او،	 می	کند.	 روشن	 را	 نابرابری	 به	 منجرشده	 غیررسمی	 سازوکارهای	 و	 می	پردازد	
به	کارگیری			نظریه	های	شبکه	و	ساخت	پایگاه،	جریان	هایی	را	بررسی	می	کند	که	ازطریِق	
آن	ها	جنس	و	نژاد	/	قومیت	شاغالن	بر	پایگاه	اعضای	شبکۀ	آن	ها	اثر	می	گذارد.	تحلیل	او	
نشان	می	دهد	که	زنان	و	افراد	رنگین	پوست	در	شبکه	هایی	عضوند	که	پایگاه	پایین	تری	در	
مقایسه	با	پایگاه	مردان	و	سفیدپوستان	دارند.	درنتیجه،	موقعیت	هایی	را	اشغال	کرده	اند	که	
توانایی	آن	ها	در	جذب	شاغالن	قدرتمند	را	محدود	می	کند.	پژوهشگر	نتیجه	می	گیرد	که	
طرد	ساختاری،	که	محصول	ساختارهای	کالن	اجتماعی	و	در	ورای	افراد	است،	بیشتر	از	
طرد	شخصی	می	تواند	تفاوت	های	جنسیتی	و	نژادی	/	قومیتی	را	در	پایگاه	اعضای	شبکه	

.)McGuire, 2000, p. 500523(	کند	تبیین
نژاد	و	قومیت	نقش	مؤثری	در	تعیین	نگرش	به	نقش	های	جنسیتی	دارد.	اگرچه	در	
گذشته،	نژاد	و	قومیت	از	منظر	بیولوژیکی	مورد	بررسی	قرار	می	گرفتند،	اکنون	به	عنوان	یکی	
از	ساختارهای	مهم	اجتماعی	و	فرهنگی	در	مطالعات	اجتماعی	مدنظر	قرار	می	گیرند.	
قومیت	نیز	همچون	مذهب	نقش	تعیین	کننده	ای	بر	نگرش	به	نقش	های	جنسیتی	دارد	و	از	
مهم	ترین	علل	آن	می	توان	به	دراقلیت	بودن،	ساختار	خاّص	فرهنگی،	و	همگنی	زیاد	آن	ها	
اشاره	کرد.	همین	ویژگی	ها	باعث	شده	است	تا	طیفی	متفاوت	از	نگرش	ها	و	انتظارات	از	
نقش	های	مختلف	در	قومیت	ها	وجود	داشته	باشد	که	برای	مثال،	در	برخی	از	قومیت	ها،	
مشارکت	زنان	در	نقش	های	مردانه،	همچون	دفاع	و	جنگ،	امری	پذیرفته	شده	است	و	
در	برخی	دیگر	از	قومیت	ها،	تفکیک	کامل	جنسیتی	در	نقش	ها	وجود	دارد	و	زنان	درگیر	
	سنتی	اند.	این	درحالی	است	که	درطِی	قرون	گذشته،	تحوالت	ناشی	از	

ً
نقش	های	کامال

صنعتی	شدِن	جوامع	تأثیر	فراوانی	بر	ساختار	اقتصاد	و	جامعه			ایجاد	کرده	است	و	باعث	

1. Reid & Kelly
2. McGuire
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تغییرات	فراوان	در	بازار	کار	و	مشاغل	و	درنتیجه،	تقسیم	نقش	های	جنسیتی	شده	است.	در	
رویکرد	فمنیستی،	نقش	های	جنسیتی	از	دسترسی	نابرابر	به	منابع	و	فرصت	ها	ناشی	شده	
است	و	توانمندسازی	بهترین	شیوۀ	ارتقای	مشارکت	زنان	در	امور	اجتماعی	و	اقتصادی	
محسوب	می	شود	که	به	کنترل	بیشتر	زنان	بر	منابع	محدود	و	درنتیجه،	برابری	در	نقش	های	

جنسیتی	می	انجامد.	

4-۸-2.	پست	مدرنیسم	و	قومیت

رویکرد	پست	مدرن۱	بر	مبادی	یا	بر	نتایج	متفاوت	در	عرصه	های	روابط	قومی	از	منظر	
	توسعه	

ً
فرهنگ	و	ارتباطات	پای	می	فشارد.	مبادی	متفاوت	بدین	صورت	که	نه	ضرورتا

بلکه	شقاق،	شکاف	ها،	و	خألهای	 در	جوامع	 ارتباطات	 و	 فرهنگی	 روابط	 و	گسترش	
سطح	 در	 تمدن	ها	 بحران	 یا	 کمونیسم	 پس	از	 عقیدتی	 خأل	 نظیر	 ارتباطی	 و	 فرهنگی	
جهانی	در	ارتباطات	با	بحران	های	قومی	مورد	توجه	قرار	گرفته	است.	نتایج	متفاوت	بدین	
	بر	بروز	بحران	های	قومی	به	عنوان	نتیجۀ	بست	فرهنگی	و	ارتباطات	

ً
صورت	که	ضرورتا

و	 مجازی،	 قومی،	 جوامع	 مانند	 جدید	 جوامع	 و	 مفاهیم	 خلق	 بلکه	 نمی	شود،	 تأکید	
اجتماع	تصویری	از	زاویۀ	گسترش	فرهنگ	و	ارتباطات	مورد	توجه	قرار	می	گیرد	)نقدی	و	

همکاران،	۱392(.
خواهد	 دارا	 خود	 از	 را	 متعددی	 روایت	های	 نیز	 هویت	 پست	مدرن،	 منظر	 از	
شد.همان	طورکه	سرعت	و	دامنۀ	پیچیدگی	جوامع	مدرن	افزایش	می	یابد	و	هر	لحظه	بر	
شتاب	و	شدت	آن	افزوده	می	شود،	آنچه	به	نام	هویت	خوانده	می	شود	نیز	هرچه	بیشتر	
ناپایدارتر	و	شکننده	تر	می	شود	و	در	وضعیت	پست	مدرن،	هویت	های	کالن،	 و	بیشتر	
تجویزی،	یکپارچه،	و	واحد	به	تدریج	رنگ	می	بازند	و	در	بستر	مناسبات	کثرت	گرایانه،	
	درحال	تغییر	و	تحول،	قاطعیت	و	وجه	غالب	خود	را	ازدست	

ً
تردید	آمیز،	نسبی،	و	دائما

رد،	بومی	/	محلی،	
ُ
می	دهند	و	رو	به	افول	و	زوال	می	گذارند	و	جای	خود	را	به	هویت	های	خ

منطقه	ای،	متنوع،	متفاوت،	و	هویت	های	طرد	و	سرکوب	شده	و	به	حاشیه	رانده	شدۀ	سابق	
	به	چشم	

ً
می	دهند؛	یعنی	جای	خود	را	به	هویت	هایی	می	دهند	که	تا	پیش	از	این	اساسا

رد	
ُ
نمی	آمدند	و	نه	هویت	که	ضد	هویت	محسوب	می	شدند.		درکناِر	این	هویت	های	خ

و	متکثر،	هویت	های	جدید	و	نوظهور	دیگری	نیز	سر	برمی	آورند	و		درعین	حال،	زمینه	
رد	آتی	و	درحال	ظهور	بی	شمار	و	متنوع	دیگر	نیز	فراهم	می	شود.	آنچه	

ُ
برای	هویت	های	خ

1. Postmodernism
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گفتمان	های	نظری	پست	مدرن	در	چنین	وضعیتی	صورت	می	دهند	حمله	و	انتقاد	علیه	
گفتمان	ها	و	منظومه	های	نظری	و	فلسفی	کالسیک	و	مدرن		دربارۀ	هویت	یا،	به	تعبیر	
دیگر،	به	زیر	سؤال	بردن	قرائت	ها	و	روایت	های	غالب	موجود	دربارۀ	هویت	است.	هسته	
و	محور	اصلی	این	فرایند	تعریض	عبارت	از	زیر	سؤال	بردِن	اصِل	مفهوِم	هویت	است؛	
بالتکلیف	و	پادرهوا	ساختِن	آن	و	قرار	دادنش	در	نوعی	وضعیت	تعلیق	و	تعویق	و	باالخره	
اقامۀ	این	داعیۀ	شالوده	شکن	و	بنیان	برانداز	که	تمامی	آنچه	از	سپیده	دمان	تاریخ	و	تمدن	
و	فرهنگ	تاکنون	به	نام	هویت	به	ما	تلقین	و	تحویل	شد	جز	افسانه	و	توهم	چیز	دیگری	

نیست.
پساساختارگرایان۱	با	حمله	به	مفاهیم	سوژه،	هویت،	و	»خود«	بر	این	عقیده	اند	که	
هویت	سوبژکتیو	یا	ذهنی	افسانه	یا	اسطوره	ای	بیش	نیست	و	برساختۀ	زبان	و	جامعه	است،	
	یک	سوژۀ	واقعی	و	

ً
توهمی	است	نتیجۀ	چندین	عامل	مبنی	بر	این	که	هر	شخص	حقیقتا

مبنا،	 این	 بر	 	.)Kellner, 1992, p. 143(	است	ثابت دارای	یک	هویت	 و	 اساسی	است	
ادعا	می	شود	که	در	فرهنگ	پست	مدرن،	سوژه	دستخوش	چندپارگی	می	شود	و		به	صورت	
جریانی	از	شوروشوق	های	نشاط	آور	و	نشئه	آمیزی	درمی	آید	که	مدام	درمعرِض	تحول	و	
دگرگونی	قرار	دارد.	داعیۀ	شالوده	شکنانۀ	دیگر	آن	است	که	خوِد	فاقد	مرکز	پست	مدرن،	
برخالف	خوِد	واجد	مرکز	مدرن،	دیگر	دچار	اضطراب	و	آشفتگی	نمی	شود،	بلکه	اختالل	
و	درهم	آمیختگی	را	متوجه	خوِد	متمرکز	و	منسجم	و	یگانه	ای	می	سازد	که	تاکنون	وجه	
غالب	حضور	را	در	سیطرۀ	خود	داشته	است.	پست	مدرن	فاقد	هرگونه	عمق،	اصالت،	
دستاوردهای	 را	 ویژگی	ها	 این	 همۀ	 زیرا	 است،	 انجام	 و	 جوهرمندی،	 اقتدار،	 اعتبار،	
آرمانی	و	عارضی	خودمدرن	و	نشانگان	آسیب	شناسانۀ	هویت	مدرن	می	داند.	داعیۀ	دیگر	
انفجاری	 فرایند	 آن	است	که	سوژه	ها	درطِی	یک	 و	پسامدرن	 نظریه	پردازان	پساختارگرا	
درونی	از	حالت	سوژه	خارج	و	به	توده	تبدیل	شده	اند	و	آن	حالت	یکدست،	هدفمند،	
انسجام،	 فاقد	 پراکنده،	 ارادی	خود	را	ازدست	داده	اند	و		به	صورت	توده	های	 آگاهانه،	و	
هم	 موارد،	 این	 درآمده	اند.	 متکثر	 درعین	حال،	 و	 تکه	پاره	شده	 و	 چندپارچه	 بی	شکل	
شاخص	تجربیات	ذهنی2	آن	و	هم	شاخص	متون	و	بسترهای	آن،	ویژگی	های	بنیادین	

فرهنگ	پست	مدرن	به	شمار	می	روند.
برخی	از	نظریه	پردازان	در	تعبیرهایی	فروکاهنده	و	از	زوایایی	متفاوت	به	بررسی	این	

1. Poststructuralists
2. Subjective
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صورت	بندی	 در	 تکمیل	شده	 و	 تحقق	یافته	 »خود«های	 چگونه	 که	 پرداخته	اند	 مسئله	
انبوه،	فرهنگ	توده	ای،	و	روند	روبه	رشد	 مدرنیته	در	آستانۀ	ظهور	مصرف	گرایی،	تولید	
بوروکراتیزه	شدِن	زندگی	رو	به		افول	نهاده	است.	فردریک	جیمسون۱،	ژان	بودریار2،	گای	
دیور3،	و	دیگران،	هریک،	از	منظر	خاصی	به	این	نکته	پرداخته	اند.	برای	مثال،	ژان	بودریار	
عقیده	دارد	که	در	جامعۀ	اطالعاتی	و	رسانه	ای	پست	مدرن،	فرد	یا	شخص	چیزی	جز	
حداکثر	یک	واژه	یا	اصطالح	در	پایانه	نیست	)Baudrillard, 1983(.	ژاک	الکان4	و	میشل	
فوکو5	نیز	عقیده	دارند	که	خوِد	پایدار،	باثبات،	و	یکپارچه	چیزی	جز	توهم	نبوده	است.	
گرچه	هویت	در	زندگی	روزمره		به	صورت	موضوع	مناقشه	برانگیزی	باقی	خواهد	ماند،	
نظریه	پردازان	پست	مدرن	هرگونه	تلقی	از	خود	را	به	عنوان	مقوله	ای	اساسی	و	بی	زمان	تلقی	
می	کنند.	درنزِد	این	دسته	از	فالسفه	و	متفکران	نیز	همانند	دیگر	هم	قطارانشان،	به	جای	
جست	وجو	و	پویش	مشتاقانۀ	مدرنیستی	به	منظور	یافتِن	خوِد	عمیق	و	معتبر	و	اصیل،	با	
نوعی	تأیید	و	تحسین	پراکندگی	ها،	چندپارگی	ها،	امیال	ازهم	گسسته	و	سطحی،	و	صوری	
بودِن	همۀ	امور	روبه	رو	می	شویم.	تکثر	در	این	رویکرد	تأیید	و	پسندیده	دانسته	می	شود.	
در	این	عرصه،	هویت	نیز	مانند	هر	کاالی	دیگر	در	بازار	مکارۀ	کثرت	گرا	و	نسبیت	گرای	

.)Ward, 1997(	است	خریدنی	هنجارها	و	ها	ارزش
ژیل	دلوز6	و	فلیکس	گتاری7،	با	توجه		به	وجوه	مختلف	روان	شناختی،	اجتماعی	و	
سیاسی	فرهنگ	عامه،	به	بررسی	و	تحلیل	تأیید	آمیزی	از	پراکندگی	ها	و	نابسامانی	های	
شیزوئیدی	و	آشفته	و	آوارۀ	میل	و	ذهنیت،	ارزش	گذاری	و	تثبیت	روند	فروپاشی	پراکنش،	
	در	رویکردهایی	که	از	منظر	پست	مدرنیته	

ً
و	گم	گشتگی	سوژۀ	مدرنیته	می	پردازند.	اساسا

به	فرهنگ	عامه	صورت	گرفته	است،	از	آن،	به	منزلۀ	عرصۀ	انفجار	درونی	و	فروپاشی	
بابت،	 این	 از	 و	 است	 شده	 یاد	 سوژه	 شدِن	 تکه	پاره	 و	 تجزیه	 و	 هویت	 درهم	ریزی	 و	
چندان	 نظام	مند	 مطالعات	 البته	 قائل	اند.	 خاصی	 جایگاه	 و	 ارزش	 عامه	 فرهنگ	 برای	
درخورتوجهی	از	این	زاویه		دربارۀ	فرهنگ	عامه	صورت	نگرفته	است.	فردریک	جیمسون	
و	عده	ای	از	نظریه	پردازان	برجستۀ	پست	مدرن	به	پاره	ای	مطالعات	نظام	مند		دربارۀ	متون	

1. Frederik Jameson
2. Jean Baudrillard
3. Guy Dior
4. Jacques Lacan
5. Michel Foucault
6. Gilles Deleuze
7. Félix Guattari
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و	کارت	های	اصلی	فرهنگ	عامه	مبادرت	ورزیده	اند.	در	این	میان،	پاره	ای	از	آن	ها	بسیار	
اجمالی	و	شتاب	زده	و	نارسا	هستند،	برای	نمونه،	ارجاعات	محدود	بودریار	به	مصنوعات	
و	آثار	هنری	واقعی	فرهنگ	عامه.	پاره	ای	دیگر	جنبه	های	جدی	تر	و	عمیق	تری	دارند،	مانند	
کارها	و	تحقیقات	ژیل	دلوز۱		دربارۀ	فیلم.	وی	مطالب	بسیار	زیاد	و	ارزشمندی	را	در	این	
 زمینه	به	رشته	تحریر	درآورده	است،	ولی	آن	ها	را	به	عنوان	آثار	پست	مدرن	تلقی	نمی	کنند
)Kellnet, 1992, p. 143(.	فوکو	و	لیوتار2،	مانند	اغلب	اندیشمندان	پست	مدرن	و	تفکرات	
به	اعتقاد	گلنر3،	آن	را	 از	آن	ها،	فرهنگ	عامه	را	چندان	جدی	نمی	گیرند،	حتی	 برآمده	
	به	طور	کامل	نادیده	گرفته	اند.	ژاک	دریدا4	براساس	رویکرد	روش	شناسانۀ	رادیکال	

ً
تقریبا

پست	مدرن،	که	به	شالوده	شکنی	موسوم	شده	است،	به	شرح	و	بسط	دقیق	مفهوم	»هویت«	
و	»خود«	پرداخته	است.	از	منظر	شالوده	شکنی،	مفهوم	»خود«	قلمرو	باز	و	گسترده	ای	
است	که	درهای	آن	به	روی	غیر	بودن	یا	دیگربودگی5	باز	است.	ورود	غیرها	یا	دیگران	به	
عرصۀ	»خود«	آزاد	است	و	هیچ	ممنوعیتی	وجود	ندارد.	همه	امکان	دسترسی	و	ورود	به	
آن	را	دارند.	»خود«	دراختیار	همه	است.	همه	حتی	دیگران	یا	غیرها	نیز	واجد	»خود«	یا	
هویت	هستند.	بنابراین	»خود«	ملک	انحصاری	هیچ	جریان	خاصی	نیست،	اما	نکتۀ	مهم	
این	است	که	این	مفهوم	»خود«	یا	هویت	در	گفتمان	نظری	پست	مدرن	به	ویژه	نزد	دریدا	
درپیوند	با	مفهوم	تعیین	کنندۀ	دیگری	قرار	دارد	که	دریدا	از	آن	تحت	عنوان	»متن	مندی«	یاد	
می	کند.	به	اعتقاد	دریدا،	ازآن	جاکه	هر	نوع	فعالیت	یا	خالقیت،	هر	نوع	اثر	یا	موجودیت،	
هر	نوع	پدیده،	و،	به	تعبیر	دقیق،	هر	نوع	تجربۀ	زنده	و	زیست	گونه	بالفاصله	به	متن	تبدیل	
می	شود،	درنتیجه،	چیزی	خارج	از	متن	وجود	ندارد.	شاید	بتوان	چنین	اندیشید	که	»خارج	
از	متن	چیزی	وجود	دارد	که	من	نمی	دانم	چیست	)یا	می	دانم	که	چه	چیزی	نیست(،	ولی	
	چنین	مطلبی	را	اظهار	نمی	کند.	

ً
منبع	تقویت	و	تحکیم	متن	است.	البته	دریدا	صراحتا

و	 کارویژه	ها	 و	 است	 زبان	 تابع	 نیز	 اندیشنده(	 و	 گاه	 )آ متکلم	 نظر	وی،	حتی	سوژۀ	 به	
کارکردهایی	که	از	او	سر	می	زند	کارکردهای	زبانی	است.	در	نتیجۀ	»خود	به	حضوری«،	
آگاهی	بیانگر	همان	مسائلی	است	که	هر	متن	دیگر	درپِی	دارد،		به	طوری	که	درخصوِص	
	این	نکته	به	معنای	آن	

ً
تقدم،	یکپارچگی،	و	کلیت	آن	تردیدهایی	ایجاد	می	شود.	قطعا

1  . Gilles Deleuze
2. Jean-François Lyotard
3. Gellner
4. Jacques Derrida
5. Otherness
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نیست	که	سوژه	نفی	می	گردد،	بلکه	برعکس	درمعرِض	اصالح	و	تعدیل	قرار	می	گیرد	
تعین	گری	 و	 ثبات	 فاقد	 )p ,۱996 ,Reese.	۱67(.	سوژۀ	موردنظر	پست	مدرنیست	ها	
مدرن	است	و	از	سیالیت	و	پیش	بینی	ناپذیری	برخوردار	است	و	پدیده	های	اجتماعی	را	در	
تکوینی	فرهنگی	ـ	اجتماعی	مجسم	می	نماید،	بدین	گونه	است	که	بحث	قومیت	و	روابط	
قومی	را	نیز	در	بستری	سیال	و	بری	از	ساخت	های	متعین	پیش	ساخته	در	آن	ارتباط	قابل	

بحث	و	بررسی	می	دانند.

5-۸-2.	ماهیت	قومیت	و	ناسیونالیسم

بازتاب	مجادله	در	ادبیات	انسان	شناسی	فرهنگی	بر	سر	هویت	قومی	تقسیم	بندی	مهمی	
در	مطالعه	ملی	گرایی		به	وجود	آورده	است	که	با	این	سؤال	مرتبط	است	که	هویت	ملی	از	
کجا	می	آید.	به	طورکلی	موضع	گیری	های	متفاوت	درمورد	شکل	گیری	هویت	های	قومی	و	

ملی	می	توانند	در	درون	سه	چشم	انداز	نظری	رقیب	تقسیم	بندی	شوند:
رهیافت	اول،	که	بیشتر	از	آن	با		عنوان	رهیافت	دیرینه	گرایی	یاد	می	شود،	هویت	ملی	
را	امری	طبیعی	می	داند	که	براساس	عناصری	ریشه	دار	مانند	نژاد،	زبان،	مذهب،	و	سایر	
خصوصیات	فرهنگی	دیگر	بنا	شده	است.	این	رویکرد	بیشتر	با	نام	آنتونی	اسمیت	گره	
خورده	است	که	چنین	استدالل	می	کند	که	ملت	ها	دارای	هسته	های	قومی	اند	و	قومیت	ها	
به	چندین	عنصر	مشترک	تقسیم	می	شوند	)Barrington, 2006, p. 13(.	برای	دیرینه	گرایان،	
	روان	شناسی	تکاملی	نشانگر	انطباق	موفقیت	آمیز	بشر	با	شرایط		به	وجودآمده	درطِی	دوران	
ماقبل	تاریخ	بوده	است	)Kaufmann, 2015, p. 194(.	در	این	جا،	شاکلۀ	فرهنگی	ثابتی	
متصور	است	که	کنشگران	قومی	آن	را	قوام	بخشیده	اند	و	معنابخشی	مستدامی	درطوِل	

نسل	ها	میسور	شده	است.
دومین	رهیافت	نظری	برای	درک	شکل	گیری	هویت	ملی	ابزارگرایی	است.	براساس	
این	رویکرد،	هویت	ملی	به	عنوان	ابزار	مشاهده	می	شود	و	به	وسیلۀ	نخبگان	تغییراتی	در	
آن	ایجاد	می	شود.	بر	طبق	دیدگاه	ابزارگرایی،	قومیت	منبعی	است	که	به	وسیلۀ	نخبگان	
و	 دعاوی	 ساخت	 و	 گروه،	 مرزهای	 و	 عضویت	 تنظیم	 گروهی،	 هویت	 تعریف	 برای	
این	 تقسیم	بندی	 	.Brown & Langer, 2010, p. 413(( استفاده	می	شود	 منابع	 استخراج	
دیدگاه،	براساس	میزان	کنشگری	در	عینیت	بخشیدن	به	سازوکار	ساختار	قومیتی،	نقش	
گروه	نخبه	را	پیشرو	می	داند	و	نقش	عامۀ	مردم	بیشتر	انجام	کنش	هایی	است	که	براساس	
پرداخته	 و	 به	قومیت	ساخته	 از	کنش	ها	و	مناسبات	معطوف	 آن	نخبگان	 معناهایی	که	
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کرده	اند.	آنتونی	اسمیت،	در	مقالۀ	»افسانۀ	ملت	مدرن	و	افسانه	های	ملت	ها«	که	در	سال	
۱988	نوشته	است،	بیان	داشته	است	که	افسانۀ	ملت	ها،	به	ویژه	از	زمان	جنگ	جهانی	
افسانه	های	 این	 دوم،	مورد	توجه	محققان	به	خصوص	در	علوم	اجتماعی	قرار	گرفت	و	
جدید	تحت	عنوان	ابزارگرایی	مطرح	شدند	که	ویژگی	ها	و	اختالفات	فرهنگی	را	به	عنوان	
می	آوردند	 به	حساب	 ذی	نفع	 گروه	های	 و	 نخبگان	 به	وسیلۀ	 دستکاری	 برای	 موضوعی	
)Smith, 1998, p. 2(.	مطابق	برخی	از	نظریه	های	ملی	گرایی،	فرایند	اتحاد	ملی	با	بسیج	
برای	مثال،	میروسالو	 به	خودآگاهی	فرهنگی	منجر	می	شود.	 و	 آغاز	می	شود	 فرهنگی	
هروش	در	یافتِن	الگوهای	مشترک	برای	توسعۀ	جنبش	های	ملی	گرایانه	توانایی	داشت.	
براساس	دیدگاه	وی،	جنبش	های	ملی	از	حلقه	های	کوچکی	از	روشنفکران	)محققان،	
نویسندگان،	هنرمندان،	و	غیره(	که	برای	بسط	ایدۀ	ملت	تالش	دارند	آغاز	می	شود.	این	
الگو	نشان	دهندۀ	پیوندی	خطی	و	ساده	میان	سیاست	های	نخبگان	و	جنبش	های	توده	ای	

.)Chkllai Tishvili, 2013, p. 195196(	است
آخرین	رویکرد	نظری	مهم	و	در	ضدیت	با	دیرینه	گرایی	سازه	انگاری	نامیده	می	شود.	از	
اوایل	دهۀ	هشتاد	میالدی،	چشم	انداز	سازه	انگار	به	بانفوذترین	رویکرد	در	مطالعۀ	قومیت	ها	
تبدیل	شد.	در	تقابِل	با	دیرینه	گرایی،	سازه	انگاری	بر	تمرکز	بر	فرایندهایی	که	ازطریِق	آن	ها	
گروه	های	قومی	ظهور	می	یابند	تأکید	می	کند.	همان	گونه	که	رابرت	بیلز۱	استدالل	می	کند،	
دربر	 را	 ابزارگرا	 و	 دیرینه	گرا	 رویکرد	 از	هردو	 عناصری	 قومیت	 به	 برساخت	گرا	 رویکرد	
می	کند	 استدالل	 برساخت	گرا	 رهیافت	 	.)Brown & Langet, 2010, p. 413( می	گیرد	
به	عنوان	 دیرینه	گرایان	 که	 آن	هایی	 دیگر،	شامل	 مانند	هویت	گروه	های	 ملی	 که	هویت	

نشانه	های	هویت	ملی	برمی	شمرند،	یک	سازۀ	اجتماعی	است.
غیره(	 و	 سیاسی،	 )فرهنگی،	 برساخت	گرایی	 در	 را	 مسیر	 چندین	 کاماروف2	 جان	
این	 مشابه	 ایده	ای	 براساس	 همه،	 آن	ها،	 که	 می	کند	 استدالل	 چنین	 اما	 برمی	شمرد،	
Bairing- گرفته	اند	 انسانی	اند،	شکل	 کارگزار	 محصول	 اجتماعی	 هویت	های	 )ایده		که	
اول	 می	کند:	 توافق	 اساسی	 گزارۀ	 دو	 روی	 برساخت	گرا	 رویکرد	 	.)ton, 2006, p. 13

با	آنچه	افراد		به	صورت	متفاوت	 افراد	دارای	هویت	های	قومی	چندگانه	اند؛	دوم	هویت	
ارزش	چنین	 در	 تغییرات	 وابسته	است.	 ویژه	 متغیرهای	 از	 برخی	 به	 شناسایی	می	کنند	
متغیرهای	عللی	ممکن	است	به	تغییرات	در	هویت	یابی	افراد	منجر	شود.	بنابراین	رویکرد	

1. Robert Bales
2. John Kamarav
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برساخت	گرا	از	این	که	افراد	هویت	های	قومی	چندگانه	دارند	و	گروه	های	قومی	ساخته	
می	شوند	و	هم	زمان	با	تغییر	هویت	های	افراد	به	طور	مجدد	ساخته	می	شوند	جانب	داری	

)Bayar, 2009, p. 1642 &1643(.کند	می

ینه	گرا ۱-5-۸-2.	رویکرد	دیر

در	این	رویکرد،	هویت	قومی	دراصل	نوعی	همانندسازی	با	گروه	مبدأ	است	که	به	مانند	
تعلق	خاطر	به	خانواده	است.	به	طور	طبیعی،	احساس	تعلق	قومی	پس	از	متولد	شدِن	فرد	
در	یک	گروه	قومی	به	وجود	می	آید.		درنتیجه،	هویت	قومی	هویتی	»دیرین«	تلقی	می	شود	
که	به	سبب	تولد	در	میان	یک	قوم،	در	فرد	شکل	می	گیرد.	در	این	دیدگاه،	نکتۀ	مهم	آن	
است	که	هویت	قومی	بر	پیوندهای	خونی	یا	خویشاوندی	تأکید	دارد.	در	این	رویکرد،	
	هویت	قومی	

ً
آن	چنان	بر	طبیعی	و	مادرزاد	بودِن	هویِت	قومی	تأکید	شده	است	که	اساسا

شخص	در	زمان	تولد	تثبیت	می	شود	و	تغییر	پذیر	نیست.	دیرینه	گرایان	حّس	تعلق	به	یک	
گروه	قومی	را	احساسی	می	دانند	که	ریشه	در	تاریخ	و	گذشته	دارد،	زیرا	تنها	پیوندهای	
خانوادگی	اعضای	گروه	است	که	چنین	احساسی	را	در	آن	ها	به	وجود	می	آورد.	قومیت	هر	
فرد	براساس	قومیت	پدر	و	مادرش	تعیین	می	شود.	به	همین	جهت،	باید	همانند	جنسیت	
یا	سن	آن	را	صفتی	انتسابی	دانست.	البته	در	این	باره،	دیرینه	گرایان	اختالف	نظرهایی	نیز	
	بر	تغییرناپذیری	هویت	قومی	اصرار	دارند،	بعضی	

ً
	درمقابِل	کسانی	که	کامال

ً
دارند.	مثال

از	دیرینه	گرایاِن	منعطف	تر	تغییر	هویت	های	قومی	افراد	را	تحت	شرایط	خاصی	ناممکن	
نمی	دانند.	برای	مثال،	فرد	در	دورۀ	کودکی	به	لحاظ	زبانی	و	فرهنگی	این	توانایی	را	دارد	
	با	یک	فرهنگ	قومی	دیگر	سازگاری	یابد	و	هویت	قومی	جدیدی	کسب	کند.	

ً
که	کامال

اما	انعطاف	پذیرترین	دیرینه	گرایان	همچنان	بر	این	باورند	که	فرصت	های	واقع	بینانه،	برای	
باور،	 این	 بتواند	هویت	قومی	خود	را	تغییر	دهد،	بسیار	کم	است	و	مطابق	 این	که	فرد	
مهم	ترین	عاملی	که	دیرینه	گرایان	را	از	سایر	نظریه	پردازان	قومیت	و	ملی	گرایی	تفکیک	

)Sandra, 2003, p. 20 & 21(.	است	قومی	هویِت	بودِن	انتسابی	کند	می
دیرینه	گرایان	درمورد	منشأ	احساس	تعلق	قدرتمندی	که	فرد	نسبت	به	گروه	قومی	خود	
دارد	دیدگاه	های	متفاوتی	ابراز	داشته	اند.	برخی	بر	ریشه	ها	ی	زیست	شناختی،	برخی	بر	
تاریخ	مشترک،	و	برخی	بر	فرهنگ	مشترک	اعضای	گروه	تأکید	می	ورزند.	در	تبیین	های	
	
ً
	در	همۀ	اقوام	درطوِل	تاریخ	قاعدتا

ً
زیست	شناختی،	ادعا	می	شود	که	وجود	قوم	مداری	تقریبا

معرف	نوعی	خصلت	زیست	شناختی	در	انسان	است.	ترجیح	خویشاوندان	بر	دیگران	
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فرصت	های	گروه	خویشاوندی	برای	بقا	را	بیشتر	می	کند.	قدرت	این	گروه	های	خانوادگی	
یا،	به	زبان	بیولوژیکی،	»شایستگی«	گروه	نسبت	به	گروه	هایی	که	پیوندهای	خویشاوند	
قومی	ندارند	سبب	می	شود	تا	گروه	های	خویشاوند،	در	فرایند	انتخاب	طبیعی،	احتمال	
بیشتری	برای	بقا	داشته	باشند.	ازآن	جاکه	گروه	های	خویشاوندی	به	تدریج	به	گروه	های	
قومی	تکامل	یافته	اند،	پس	مبنایی	زیست	شناختی	برای	وجود	و	عمومیت	قوم	مداری	در	

میان	همۀ	اقوام	وجود	دارد	)سیدامامی،	۱387(.
فرهنگْی	 دیرینه	گرایان	 نمی	پذیرند.	 را	 زیست	شناختی	 تبیین	های	 دیرینه	گرایان	 همۀ	
بیولوژیکی	 عمیق	 انگیزه	های	 از	 ناشی	 را	 دیگران	 بر	 هم	جنسان	 ترجیح	 یا	 قوم	مداری	
نمی	دانند،	بلکه	آن	را	امری	آموخته	شده	در	جریان	جامعه	پذیری	دوران	کودکی	می	دانند.	
	در	دیرینه	گرایی	فرهنگی	کلیفورد	گیرتز۱،	به	جای	آن	که	بر	صفات	زیست	شناختی	

ً
مثال

تأکید	شود،	نتایج	عضویت	در	یک	گروه	خاص	با	همۀ	ویژگی	ها	و	کردارهای	فرهنگی	آن،	
مثل	زبان	و	مذهب	و	آداب	ورسوم،	برجستگی	می	یابد.	

درواقع،	فرد	با	اعضای	گروه	خویشاوند	خود	و	با	همسایگان	و	هم	کیشانش	پیوندی	
فی	نفسه	می	یابد،	نه	به	دلیل	عالقۀ	شخصی،	ضرورت	عملی،	منافع	مشترک	با	تعهدات	
بلکه	دست	کم	تا	حدود	زیادی	به	شکرانۀ	نوعی	اهمیت	بنیادین	که	برای	خوِد	پیوند	مذکور	
قائل	است.	برخی	از	دیرینه	گرایان	فرهنگی	زبان	را	در	میان	همۀ	صفات	فرهنگی	عاملی	
	بر	پایۀ	

ً
ویژه	در	ایجاد	احساس	تعلق	قومی	می	یابند.	به	باور	آنان،	هویت	قومی	اساسا

زبان	به	عنوان	اصلی	ترین	شناسۀ	منشأ	قومی	شکل	می	گیرد.	قومی	را	نمی	توان	یافت	که	
فاقد	زبانی	مشترک	باشد،	درحالی	که	اشتراک	در	سایر	صفات	فرهنگی	مثل	مذهب	یا	
افراد	هم	زبان	 نیز	تمرکز	جغرافیایی	 	در	همه	جا	وجود	ندارد.	ازطرفی	

ً
الزاما آداب	ورسوم	

	بیشتر	از	تمرکز	افراد	هم	کیش	یا	هم	نژاد	در	یک	سرزمین	است.	بنابراین	زبان	در	
ً
معموال

احساس	تعلق	دیرینی	که	میان	اعضای	یک	قوم	وجود	دارد	به	طور	ویژه		ایفای	نقش	می	کند	
)همان(.	

در	دیرینه	گرایی	تاریخی،	پیوندهای	دیرین	میان	اعضای	یک	گروه	قومی،	بیشتر		از	
افسانۀ	سرزمین	 و	 تاریخ	 از	 باشد،	 فرهنگی	 میراث	 یا	 از	عالقه	های	خونی	 ناشی	 آن	که	
	این	تبیین	بدین	معناست	که	

ً
مادری	مشترک	درطوِل	تاریخ	سرچشمه	گرفته	است.	اصوال

بلکه	روان	شناختی	و	عاطفی	اند.	 نیستند،	 عناصر	معرف	هویت	قومی	زیست	شناختی	

1. Clifford Geertz
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دیوید	میلر۱،	از	مشهورترین	دیرینه	گرایان	تاریخی،	یکی	از	ابعاد	اصلی	وجود	یک	قوم	
یا	ملت	را	هویتی	می	داند	که	»تجسم	کنندۀ	تداوم	تاریخی«	است،	حتی	اگر	برخی	از	
خاطرات	گذشته	در	غبار	زبان	گم	شده	باشد.	در	برداشت	اسمیت	از	اجتماعات	قومی	و	
ملت	ها	نیز	وجود	خاطرات،	اسطوره	ها،	و	تاریخ	مشترک	شرط	وجود	هویت	های	ملی	یا	
قومی	به	شمار	می	روند	)Smith, 1986, p. 24 & 25(	و	در	برداشت	واکر	کانر2،	مهم	ترین	
رکن	تعریف	یک	ملت	و	نیز	یک	قوْم	وجوِد	»اسطوره	ای	از	اجداد	مشترک«	نزد	آنان	است	

که	درطوِل	تاریخ	شکل	گرفته	است	)کارنر،	۱379،	ص	246(.
در	جمع	بندی	از	دیدگاه	دیرینه	گرایی	باید	گفت	احساس	پرقدرت	تعلق	خاطر	به	گروه	
قومی	از	قبل	در	ذهن	اعضای	گروه	شکل	گرفته	است	و	باور	به	تبار،	زبان،	فرهنگ،	مذهب	
فرد	 تنظیم	کنندۀ		گروه	بندی		 اصول	 نژاد	 به	 مربوط	 فیزیکی	 شناسه	های	 و	حتی	 مشترک،	
	درکناِر	تجارب	تاریخی	و	اجتماعی	گروه	به	شمار	می	روند.	بنابراین	برای	اعضای	یک	گروه	
	طبیعی	است	که	بر	پایۀ	خصوصیات	مادرزادی	و	ازپیش	تعیین	شدۀ	گروه	خود،	

ً
قومی	کامال

احساس	قوی	تعلق	خاطر	به	گروه	قومی	در	شکل	ملی	گرایی	قومی	در	آنان	داشته	باشد.

2-5-۸-2.	رویکرد	ابزارگرا	

رویکرد	ابزارگرا	در	میان	طیفی	متشکل	از	نظریه	پردازان	نخبه	گرا	در	یک	سو	و	تئوریسین	های	
ذخیره	 این		صاحب	نظران	 نظر	 از	 قومیت	 می	شود.	 دیده	 دیگر	 عاقالنه		ازسوی	 انتخاب	
گاهی	اجتماعی،	سیاسی،	و	فرهنگی	محسوب	می	شود	که	در	موقع	مقتضی	می	توان	از	
آن،	برای	بسیج	احساسات	گروهی،	عناصری	را	بیرون	کشید	و	مورد	استفاده	قرار	داد.	
	در	زمانی	صورت	

ً
طرح	گستردۀ	مسائل	قومی	و	پررنگ	شدِن	هویت	های	قومی	معموال

می	گیرد	که	نخبگان	قومی	برای	پیشبرد	برخی	خواسته	های	سیاسی	بخواهند	از	این	منبع	
	ابزاری	است	برای	بسیج	اجتماعی	و	سیاسی	اعضای	

ً
استفاده	کنند.	بنابراین	قومیت	اساسا

گروهی	خاصی	درجهِت	تأمین	خواسته	های	سیاسی	مشخص.	در	رویکرد	ابزارگرا	تأکید	
بر	اهدافی	است	که		ازسوی	گروه	های	قومی	یا	بهتر	است	بگوییم		ازسوی	رهبران	و	نخبگان	
آن	ها	دنبال	می	شود	و	موضوع	پیدایش	گروه	های	قومی	یا	منشأ	آن	ها	در	کانون	توجه	قرار	
ندارد.	درنتیجه،	هویت	قومی	صفتی	نیست	که	فرد	از	آغاز	تولد	کسب	کرده	باشد	و	درطوِل	
زمان	یکسان	باقی	بماند.	در	برخی	مواقع،	بنابه	ضرورت	های	سیاسی	و	ابزاری،	قومیت	

1. David Miller
2. Walker Connor
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	تأکیدی	بر	آن	وجود	نداشته	باشد	
ً
اهمیت	می	یابد	و	در	مواقع	دیگر	ممکن	است	اصال

)سیدامامی،	۱387(.
قومیت	را	می	توان	به	طبقه	تشبیه	کرد.	طبقات	اجتماعی۱	به	طور	عینی	وجود	دارند	
و	تا	هنگامی	که	اعضای	یک	طبقه	بر	محور	منافع	مشترک	و	برای	پیشبرد	هدف	خاصی	
سازمان	نیافته	اند،	اهمیت	آن	در	زندگی	اجتماعی	و	سیاسی	چندان	مشهود	نیست.	اما	در	
شرایطی	که	تشکل	یابی	بر	پایۀ	طبقۀ	اجتماعی	بتواند	ابزاری	برای	پیشبرد	یک	هدف	خاص	
	گرفتِن	سهِم	بیشتری	از	منابع	اجتماعی	از	طبقات	فرادست،	در	آن	صورت،	

ً
باشد،	مثال

هویت	طبقاتی	اهمیت	می	یابد	و	فعاالن	طبقه	می	کوشند	بر	پایۀ	شکافی	که	میان	طبقات	
	در	همۀ	کشورهایی	

ً
اجتماعی	موجود	است،	اعضای	طبقه	را	سازماندهی	کنند.	تقریبا

که	انتخابات	برگزار	می	شود،	احزاب	سیاسی	و	نامزدهای	انتخاباتی	به	فراخور	شرایط	از	
تفاوت	های	طبقاتی	و	قومی	استفاده	می	کنند	و	می	کوشند	با	برجسته	کردِن	تفاوت	ها،	آرای	

طبقه	یا	یک	گروه	قومی	خاص	را	به	خود	جلب	کنند.	
قومیت	از	دید	ابزارگرایان	یک	گروه	بندی	خنثی	و	بی	حاصل	از	نظر	سیاسی	نیست	و	
از	آن،	در	مبارزۀ	قدرت	و	در	تالشی	که	گروه	ها	برای	پیشبرد	منافع	خود	به	عمل	می	آورند	
استفاده	می	شود.	در	این	دیدگاه،	منافع	فردی	یا	گروهی	همواره	یکی	از	انگیزه	های	مهم	در	
برانگیختِن	احساسات	قومی	یا	همانندسازی	با	هویت	قومی	محسوب	می	شود.	رهبران	
قومی،	با	برجسته	کردِن	تفاوت	های	قومی	و	محرومیت	های	ناشی	از	سلطه	یا	رقابت	گروه	
یا	گروه	های	دیگر،	به	احساسات	قومی	دامن	می	زنند	و	تالش	می	کنند	با	بهره	برداری	از	
نیروی	اجتماعی	حاصله	به	اهداف	سیاسی	خود	برسند.	توده	ها	نیز،	ازطریِق	همانندسازی	
با	گروه	قومی	خویش،	در	قدرت	جمعی	گروه	و	منافعی	که	امیدوارند	در	جریان	مبارزه	
موقعیت	 در	 	

ً
معموال گروه	 رهبران	 میان،	 این	 در	 البته	 می	شوند.	 سهیم	 گردد	 نصیبشان	

بهتری	قرار	دارند	که	منافع	خود	را	تعریف	و	پیگیری	کنند.	بنابراین	عجیب	نیست	که	در	
دیدگاه	ابزارگرا	تأکید	زیادی	بر	رهبری	گروه	های	قومی	و	نقش	آنان	در	بسیج	و	سازماندهی	
هویت	های	قومی	مبذول	می	شود.	قومیت	همواره	محمل	بسیار	خوبی	برای	بسیج	سیاسی	
مردم	و	پیشبرد	اهداف	سیاسی	خاص،	برای	گروه	یا	نخبگان	یا	هردو	به	شمار	می	آید.	برای	
اغلب	مردم،	قومیت	به	عنوان	یک	گروه	خودی	ـ	که	به	هرحال،	انواع	تفاوت	های	فرهنگی	
و	زبانی	با	گروه	های	دیگر	دارد	ــ	به	سهولت	قابل	فهم	و	تشخیص	است	و	می	تواند	ابزاری	
پرقدرت	در	برانگیختِن	مردم	به	عمل	سیاسی	باشد	)اسمیت،	۱383؛	احمدی،	۱378(.

1. Social classes
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پیروان	رویکرد	ابزارگرا	به	قومیت	را	می	توان	در	دو	گروه	ذیل	قرارداد:	
	جلوه	ای	از	ستیزهای	اساسی	تر	سیاسی	یا	

ً
۱.	عده	ای	همانندسازی	با	قومیت	را	صرفا

اقتصادی	درنظر	می	گیرند؛	
2.	عده	ای	دیگر	قومیت	را	نوعی	هویت	غیربنیادین	در	میان	اعضای	گروه	می	دانند	که	
به	وسیلۀ	نخبگان	دارای	دستور	کار	سیاسی	یا	شخصی	برانگیخته	می	شود.	هرگونه	استفادۀ	

دولت	از	ملی	گرایی	در	دسته	بندی	دوم	قرار	می	گیرد.	
در	هر	صورت،	موضوع	هویت	قومی	با	رویکرد	ابزارگرایی	به	طور	کامل	توضیح	داده	
	ابزارگرایان	از	توضیح	وجود	دلبستگی	های	گستردۀ	قومی	در	مواردی	که	

ً
نمی	شود.	مثال

اهداف	وسیع		سیاسی	در	بین	نخبگان	قومی	یا	خوِد	اعضای	گروه	دیده	نمی	شود	وامی	مانند.	
درضمن،	آن	ها	توضیح	پذیرفتنی	ای	دربارۀ	این	مطلب	ارائه	نمی	دهند	که	چرا	احساسات	
و	تعلقات	قومی	درطوِل	زمان	پایدار	می	ماند.	اهداف	و	دستور	کارهای	سیاسی	نخبگان	
یا	افراد	در	بازۀ	زمان،	در	واکنش	به	شرایط	تغییریابندۀ	اقتصادی	و	سیاسی	تغییر	می	کند،	
.)Jiroman, 2003, p. 51 & 52(	ماند	می	پایدار	زمان	درطوِل	قومی	تعلقات	

ً
اما	معموال

3-5-۸-2.	رویکرد	برساخت	گرا

ایـن	شـیوۀ	ارزیابـی،	که	تبارروشـنفکرانۀ	آن	ممکن	اسـت	به	کارهای	پیشگامانۀ	ارنسـت	
اساسـی	 پیش	فـرض	 دو	 شـامل	 برگردد،	 ناسیونالیسم	 و	 ملت	 خاسـتگاه	 درباِب	 رنان۱	
می	شـود:	اول	این	که	ملت	ها	تاریـخ		خود	را	تحریف	می	کنند،	و	دوم	این	کـه	این	تحریف	
	نه	یک	

ً
تاریخی	پیش	شـرط	ضروری	ایدئولـوژی	ناسیونالیسـتی	اسـت...	.	ملت	مسلما

چیز	کهن	سوبژکتیو2	بلکه	یک	برساخت	سیاسی	مدرن	است	)ولی،	۱397،	ص	93(.	در	
این	دیدگاه،	برخالف	دیرینه	گرایان	که	قومیت	و	پتانسیل	آن	برای	تبدیل	شدن	به	ملی	گرایی	
یا	 ناسیونالیسم	 برساخت	گرایاْن	 می	بینند،	 ازپیش	تعیین	شده	 ماهیت	 یا	 جوهر	 یک	 را	
ناسیونالیسم	قومی	را	امری	ساخته	و	پرداخته	شده	در	جریان	فرایندی	از	تبادل	معنا	در	میان	
اعضا	درنظر	می	گیرند.	تاریخ	ناسیونالیسم	نشان	می	دهد	که	این	پدیده	مدرن	و	متعلق	به	
قرون	اخیر	بوده	است	و	به	عنوان	یک	برساختۀ	اجتماعی	که	اهداف	سیاسی	و	ایدئولوژیکی	
را	تأمین	می	کرده،	توسط	نخبگان	و	سایر	سخنگویان	»ملت«	خلق	شده	است.	در	ادبیات	
ناسیونالیسم،	به	پدیدۀ	»ملت	سازی«	اغلب	پرداخته	شده	است.	به	طور	مثال،	بندیکت	

1. Ernest Renan
2. Antiquity
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اندرسون	ملت	را	یک	»اجتماع	تخیلی«	تعریف	می	کند	که	به		کمک	برخی	تکنولوژی	ها،	
ازجمله	صنعت	چاپ،	به	طور	بیناذهنی	در	میان	افرادی	که	پیش	از	آن،	خود	را	متعلق	به	
اجتماعات	قومی،	محلی،	و	مذهبی	جداگانه	ای	می	پنداشتند،	»تصور«	شده	است.	در	
جریان	ساخته	شدِن	ملت،	از	انواع	اسطوره	ها	و	افسانه	ها	به	خصوص	افسانه	هایی		دربارۀ	
مبدأ	ملت	)قوم(	بهره	گیری	می	شود	)سیدامامی،	۱387(.	بدین	سان	معنابخشی	کنش	های	
قومی	و	تعلقات	قوم	مدارانه	با	مدد	تخیالت	صورت	می	گیرد	و	تداوم	فرهنگی	مبتنی	بر	

ناسیونالیسم	قوام	می	یابد.
به	موازات	رشد	دیدگاه	برساخت	گرا	در	علوم	اجتماعی،	تحلیلگران	مسائل	قومی،	در	
چند	دهۀ	اخیر،	به	طور	روزافزونی،	از	بینش	های	این	دیدگاه	در	تبیین	قومیت	و	جنبش	های	
و	 سیال	 قومی	 هویت	های	 ماهیت	 برساخت	گرا،	 دیدگاه	 در	 کرده	اند.	 استفاده	 قومی	
غیرتثبیت	شده	ازپیش	فرض	می	شود.	این	رویکرد	از	جهاتی	شبیه	رویکرد	ابزارگراست،	
زیرا	بر	نقش	عوامل	سیاسی	و	اقتصادی	در	پدید	آوردِن	قومیت	صحه	می	گذارد.	بااین	همه،	
	به	انگیزه	های	ابزاری	در	برساخته	شدِن	قومیت	تأکید	ندارد	و	روابط	

ً
برساخت	گرایی	صرفا

و	تعامالت	میان	اعضای	گروه	را	عامل	اصلی	در	حل	وفصل	هویت	های	قومی	و	برساخته	
شدِن	آن	به	شمار	می	آورد.	زبان،	مذهب،	آداب	ورسوم،	و	سایر	شناسه	های	فرهنگی	و	حتی	
جسمانی	یک	گروه	مجموعه	ای	از	منابع	یا	ذخایر	را	دراختیار	اعضای	گروه	قرار	می	دهد	
تا	بر	پایۀ	آن،	در	شرایط	خاصی	که	قرار	دارند،	هویتی	قومی	یا	ملی	برای	خود	برسازند.	
مردم	از	میاِن	مجموعۀ	مؤلفه	های	هویتی	که	دراختیار	دارند،	گاه	بر	هویت	های	قومی	خود	
تأکید	می	کنند	و	این	البته	بستگی	به	وضعیت	های	اجتماعی	خاصی	با	شرایط	سیاسی	و	

اقتصادی	نیز	دارد	)همان(.	
نمی	پندارد،	 ماهوی	 را	 قومیت	 دیرینه	گرایی،	 برخالف	 اجتماعی،	 برساخت	گرایی	 	
ابزارگرایی،	 بلکه	ساخته	شده	در	جریان	تعامل	اجتماعی	میان	افراد	می	داند	و	برخالف	
تأکید	خاصی	بر	اهداف	یا	انگیزه	های	سیاسی	و	اقتصادی	در	شکل	گیری	هویت	قومی	
ندارد.	باوجوِد	آن	که	گزینه	های	نامحدودی	برای	هویت	سازی	موجود	نیست،	نفس	وجود	
گزینه	های	گوناگون	از	میان	مؤلفه	های	مختلف	هویتی	برای	برساختِن	هویتی	خاص	را	
با	 ارتباطات	گسترده	میان	مردم	 و	 انکار	کرد.	درواقع،	در	عصر	جهانی	شدن	 نمی	توان	
پیشینه	های	فرهنگی	گوناگون،	دایرۀ	انتخاب	های	هویتی	برای	افراد	بسیار	زیاد	شده	است.	
	تاریخ	ملت	سازی	در	اروپا	و	نقاط	دیگر	جهان	شاهدی	است	بر	این	مدعا	که	چگونه	

ّ
کل

واحد	 زبان	 یک	 دیگر	 ابزارهای	 و	 واحد	 و	 متمرکز	 آموزشی	 نظام	 مطبوعات،	 به		کمک	
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به	عنوان	»زبان	ملی«	ترویج	و	آرام	آرام	هویتی	ملی	در	میان	گروه	های	بسیار	متفاوتی	که	به	
گویش	های	مختلف	سخن	می	گفتند	و	آداب	ورسوم	جداگانه	داشتند	خلق	شد.	در	جریان	
فروپاشی	برخی	کشورها	در	چند	دهۀ	اخیر	نیز	شاهد	شکل	گیری	ملت	های	جدیدی	بودیم	
که	پیش	از	آن	هرگز	خود	را	به	عنوان	ملت	تصور	نکرده	بودند.	به	طور	مثال،	پس	از	فروپاشی	
یوگسالوی،	مسلمانان	بوسنی	و	هرزگوین	ـ	که	منشأ	قومی	صرب	دارند	و	به	زبان	صربی	
سخن	می	گویند	ـ	تفاوت	مذهبی	را	عاملی	برای	برساختِن	یک	هویت	ملی	نو	قرار	دادند.	
این	تالش	به	خصوص	پس	از	آن	شدت	گرفت	که	صرب	های	ارتدکس،	با	مرزبندی	میان	

خود	و	مسلمانان،	گروه	اخیر	را	مطرود	و	سزاوار	قوم	کشی	دانستند.
باوجوِد	 که	 است	 این	 برساخت	گرایی	 رویکرد	 از	 سودمند	 برداشت	های	 از	 یکی	
تفاوت	های	زبانی	و	فرهنگی	ریشه	دار	در	میان	اقوام،	امروزه	بسیج	گروه	های	قومی	تحت	
شرایط	سیاسی	و	اقتصادی	حال	حاضر	صورت	می	گیرد	و	از	آن	تأثیر	می	پذیرد	و	چنین	
شرایطی،	حتی	بدون	تحریک	رهبران	یا	فعاالن	گروه،	ممکن	است	سبب	تشکیل	یک	گروه	
جدید	گردد	ولی	درنهایت،	باید	گفت	همان	طور	که	عباس	ولی	)۱397،	ص	97(	اذعان	
تاریخ	گرا	هستند،	 اندازه	 به	یک	 به	هویت	ملی	 داشته	است،	رویکردهای	برساخت	گرا	
تقلیل	 آن	 شـکل	گیری	 تاریخی	 شـرایط	 به	 را	 گفتمان	 ملی	 هویت	 مفهوم	سازی	 چون	
می	دهد.	این	تاریخ	گرایی،	که	گفتمان	ناسیونالیستی	را	متعین	می	کند،	از	شناخت	شناسی	
تجربی	آن	جدایی	ناپذیر	است	و	هردو	با	هم	دو	ستون	ذات	گرایی	برساخت	گرایانه	هستند.	
این	رویکرد	نمی	تواند	بین	ناسیونالیسم	به	عنوان	گفتمان	خاستگاه	و	ناسیونالیسم	به	عنوان	

گفتمان	هویت	تفکیک	قائل	شود.

یه	های	سیاسی	شدِن	قومیت ۹-2.			نظر

جنبش	های	قومی۱	یا	ملی	و	کاربرد	سیاسی	آن	ها	محصول	دوران	مدرن	و	پس	از	پیدایی	
دولت-ملت	های	مدرن	است.	جریان	های	قومی	پدیده	ای	بسیار	قدیمی	هستند	و	جدایی	
هر	قوم	از	اقوام	دیگر،	به		کمک	خصوصیات	فرهنگی	خود،	مسئله	ای	تاریخی	است،	اما	
ادعای	سیاسی	اقوام	برای	به	دست	گرفتِن	قدرت	مسئله	ای	جدید	محسوب	می	شود.	ظهور	

1. Ethnic movment

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


        273         فصل دوم: نظریاتی درباِب هویت و قومیت

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

ناسیونالیسم۱		به	صورت	پدیده	ای	اجتماعی	ـ	سیاسی	با	تأسیس	نخستین	موج	دولت	های	
ملی	در	اواخر	قرن	هجدهم	و	اوایل	قرن	نوزدهم	هم	زمان	است،	اما	درنظر	گرفتِن	آن	به	شکل	
امری	چالش	برانگیز	به	دهه	های	۱920۱930	برمی	گردد	)اوز	کریملی،	۱383،	ص	۱۱(.	
هرگاه	عناصر	قومی	مبنایی	برای	مطالبات	سیاسی	شوند،		هویت	طلبی	قومی	و	سیاسی	
شدِن	قومیت	)قوم	گرایی	سیاسی(	پدیدار	می	شود.	این	وجه	از	قوم	گرایی	مرز	ملت	را	با	مرز	

گروهی	قومی	و	خاص	مشخص	و	محدود	می	کند	)ماتیل،	۱383،	ص	۱4۱۱(.
		نظریه	های	سیاسی	دربارۀ	مسائل	قومی	به	بررسی	نقش	عنصر	قدرت	و	بی	قدرتی	در	
تبیین	این	پدیده	می	پردازند.	بر	مبنای	این			نظریه	ها،	اگر	در	جامعه	فرصت	دسترسی	به	منابع	
قدرت	برای	قومیتی	کم	شده	باشد،	این	قومیت	ممکن	است	در	واکنش	به	این	وضعیت	
به	سراغ		هویت	طلبی	برود.	یکی	از	صاحب	نظران	اصلی	این	رویکرد	مایکل	هکتر2	است.	
هکتر		هویت	طلبی	قومی	و	سیاسی	شدِن	قومیت	در	رابطه	با	»استعمار	داخلی	و	تقسیم	
فرهنگی	کار«	را	توصیف	و	تبیین	کرده	است	)Hechter, 1975, p. 14 & 15(.	براساس	
نظر	او،	موج	نامتوازن	نوسازی	در	جامعه	موجب	می	شود	تا	منابع	قدرت	بین	گروه	ها	و	
اجتماعات	مختلف	جامعه	به	شکل	نامتساوی	توزیع	شود،		به	گونه	ای	که	در	صورت	بندی	
کلی	اقلیت	افراد	از	این	منابع		به	صورت	زیاد	و	اغلب	مردم	از	آن	ها		به	صورت	کم		برخوردار	
می	شوند.	اگر	تفاوت	های	فرهنگی	با	نابرابری	های	اقتصادی	عجین	شود،	تقسیم	فرهنگی	
کار	به	وجود	می	آید	و	به	تبع	آن،	جذب	و	ادغام	سیاسی	اجتماعات	حاشیه	ای	در	جامعۀ	ملی	
	ممکن	می	رسد.	ساختار	قشربندی	مذکور	ممکن	است	از	لحاظ	حقوقی	

ّ
به	کمترین	حد

تضمین	شود	و	دولت	ازطریِق	اعمال	سیاست	های	تبعیض	آمیز،	یعنی	دسترسی	متفاوت	به	
نهادهای	آموزشی	و	مذهبی	نظام،	نقش	های	اجتماعی	ارزشمند	را	به	اعضای	اجتماعات	
محروم	اختصاص	ندهد.	جایگاه	گروهی	در	تقسیم	فرهنگی	کار	بر	فرصت	های	زندگی	
احساس	محرومیت	شدید،	 زندگی،	 کیفیِت	 بودِن	 پایین	 و	 اثر	می	گذارد	 گروه	 اعضای	
شکال	فرهنگی	را	به	دنبال	خواهد	داشت.	تقسیم	

َ
تبعیض	بر	مبنای	زبان،	مذهب،	و	دیگر	ا

فرهنگی	کار	به	تمایزات	فرهنگی	صبغۀ	عینی	و	سیاسی	می	بخشد.	به	نظر	مایکل	هکتر،	
مقاومت	 متمرکز	 دولتی	 در	 ادغام	 دربرابِر	 متمایزی	 فرهنگی	 قلمرو	 هنگامی	که	ساکنان	

۱.	برای	مطالعة	بیشتر،	رک:
Armstrong (1982), Nations before Nationalism, University of North Carolina Press; A. 
D .Smit (J 1986), The Ethnic: Origins of Nations, Penguin; A. D. Smit (J 1991,1986), 
National Identity, Oxford
2. Michael Hechter
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نمایند	و	برای	حفظ	نشانگرهای	هویتی	خود	تالش	کنند،	ملی	گرایی	حاشیه	ای	به	وجود	
می	آید	و	در	سایۀ	آن،	نشانگرهای	هویتی	و	فرهنگی	گروه	های	قومی	و	نژادی	صبغۀ	سیاسی	

.)Ibid, 2005, p. 3960(	گیرند	می	خود	به
فتنون۱	برای	شناخت	و	تبیین	منازعات	قومی	به	دنبال	تبیین	این	مسئله	است	که	آن	ها	
بیرون(	 به	 )نگاه	 قومی	 یا	خصومت	 به	درون(	 )نگاه	 قومی	 به	وسیلۀ	همبستگی	 چگونه	
برانگیخته	می	شوند.	براساس	باور	فتنون،	برای	تبیین	منازعات	قومی	ضرورت	دارد	به	فراتر	
از	مدل	»خودقومیت«	یعنی	به	وضعیت	بیرونی	قابل	تشخیصی	نظر	بیندازیم	که	مرزهای	
تمایز	را	به	مرزهای	جنگ	مبدل	می	کند.	هویت	خواهی	قومی	و	تمایزات	فرهنگی	در	هر	
جامعه	ای	وجود	دارد،	اما	مناسبت	آن	با	فعالیت،	به	دالیلی	که	خارج	از	خودقومیت	جای	
این	دالیل،	تضعیف	و	بی	ثباتی	 از	 تغییر	می	کند.	یکی	 	

ً
به	طور	چشمگیری	کامال دارد،	

رقابت	 تشدید	 دیگر	 دلیل	 است.	 امپریالیستی	 نظم	های	 شدِن	 تمام	 و	 دولتی	 نظام	های	
برای	منابع	و	تحقیر	فرهنگی	و	مادی،	به	دلیل	وضعیت	نامساعد	اقتصادی	و	محرومیت	
گروه	های	قومی،	است	)Fenton, 2004, p. 179(	که	همین	ها،	خود،	مقوم	هویت	خواهی	

و	جنبش	های	قومی	و	ملی	می	گردند.	
در	 را	 نخبگان	 نقش	 براس3	 پل	 و	 آصفا2،	 اسمیت،	 آنتونی	 نظریه	پردازانی	همچون	 	
جنبش	های	ناسیونالیستی	مهم	و	حیاتی	ارزیابی	کرده	اند.	اسمیت	به	نقش	روشنفکران	
بومی	اشاره	می	کند	که	با	زبان	و	فرهنِگ	قوِم	اکثریت	آشنایی	دارند.	به	نظر	او،	گسترش	
دامنۀ	کنترل	دولت	بر	اقوام	پیرامونی	و	گرایش	روزافزون	دولت	به	همگون	سازی	به	واکنش	
با	کمک	 آن	ها	 توده	ای	 بسیج	 برای	 را	 و	وضعیت	الزم	 است	 انجامیده	 گروه	های	هدف	
نخبگان	قومی	و	روشنفکران	علمی	فراهم	آورده	است	.)Smith, 1998, p. 186(	پل	براس،	
همچون	هر	ابزارانگار	دیگری،	ناسیونالیسم	و	جنبش	ناسیونالیستی	را	پدیده	ای	مربوط	به	
نخبگان	می	داند	که	در	هر	زمانی،	حتی	در	مراحل	اولیۀ	دگرگونی	قومی،	ظاهر	می	شود.	
به	نظر	او،	نخبگان	قومی،	با	استفاده	از	میراث	فرهنگی	و	منابع	جامعه،	هویت	قومی	را	
شکل	می	دهند	و	درصورت	لزوم،	برای	نیل	به	قدرت	سیاسی	بین	گروه	های	قومی	شکاف	
»توسعۀ	 ایدۀ	 طرح	 با	 اسکاتلندی،	 مارکسیست	 روشنفکر	 نیرین4،	 تام	 می	کنند.	 ایجاد	
نامتوازن«،	قصد	داشته	است	پدیدۀ	ناسیونالیسم	را	تحلیل	و	تبیین	کند.	او	معتقد	است	

1. Stephen C. Fenton
2. Jas Asfa
3. Paul Barras
4. Tom Nirin
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به	عواملی	 نامتوازن	 توسعۀ	 نظریۀ	 ماتریالیسم	درک	کرد.	 برحسب	 باید	 را	 ناسیونالیسم	
چون	وضعیت	طبیعی	و	جغرافیایی،	جمعیتی،	ساختار	برنامه	ریزی	و	سیاست	گذاری	ها،	
و	سیر	و	هدف	سرمایه	گذاری	بخش	خصوصی	توجه	دارد	و	برای	برخی	مناطق	کشور،	
می	آورد	 به	همراه	 را	 عقب	ماندگی	 مناطق،	 از	 دیگر	 تعدادی	 برای	 و	 اقتصادی	 توسعۀ	
)مقصودی،	۱380،	ص	۱38(.	بر	این	مبنا،	صاحبان	قدرت،	به	علت	تعلقات	قومیتی،	
نابرابری	 موجد	 و	 برده	اند	 به	کار	 مختلف	 مناطق	 در	 را	 امکانات	 تبعیض	آمیز	 به	صورتی	
گشته	اند	که	خود	مقوم	ناسیونالیسم	است.	به	عبارت	دیگر،	وجود	اندیشۀ	ناسیونالیستی	در	

ساختار	حکومت	نیل	به	توسعۀ	متوازن	را	غیرممکن	می	سازد.
را	 آن	 دیگر	 بعضی	 و	 ملی	 همگرایی	 برای	 عاملی	 را	 ارتباطات	 محققاْن	 از	 بعضی	
عاملی	برای	واگرایی	ارزیابی	می	کنند.	کارل	دویچ۱	درزمرۀ	صاحب	نظرانی	است	که	نقش	
ارتباطات	را	در	رستاخیز	قومی	مؤثر	می	داند.	او	ملت	را		به	صورت	جامعه	ای	به	هم	پیوسته	
تعریف	می	کند	که	ارتباطات	اجتماعی	دارد	و	براساس	باور	او	ـ	همان	گونه	که	ارتباطات	
ازطرِق	مختلف،	مانند	آگاهی	دادن،	نفوذ	در	دیدگاه	ها	و	تغییر	ایستارها	و	طرز	تلقی	ها	
است	ـ	 شده	 منجر	 فرهنگی	 و	 نژادی	 و	 قومی	 مناقشات	 کاهش	 و	 ملی	گرایی	 بروز	 به	
شد	 خواهد	 جهانی	 مقیاس	 در	 نزدیک	تر	 پیوند	 و	 همبستگی	 موجب	 روند	 این	 ادامۀ	
)همان،	ص	۱82(.	طبق	اعتقاد	واکر	کانر	نیز	ارتباطات،	به	طور	مهمی،	در	خلق	آگاهی	
قومی	نقش	ایفا	می	کند.	این	امْر	زمانی	مهم	تر	خواهد	بود	که	دولت	مرکزی	بخواهد	نفوذ	
فرهنگی	خویش	را	در	مناطق	قومی	گسترش	دهد	)سیدامامی،	۱379،	ص	252256(.	
از	نظر	کاستلز،	فرایند	جهانی	شدن	و	به	تبع	آن،	جامعۀ	شبکه	ای،	به	دو	دلیل،	به	تضعیف	
سلطۀ	 ملی	 دولت	 فرایند،	 این	 در	 می	انجامد.	 آن	 با	 مرتبط	 ملی	 هویت	 و	 ملی	 دولت	
انحصاری	و	تا	حدودی	نفوذ	خود	را	بر	ابزارهای	اجبار	حفظ	خواهد	کرد.	با	جهانی	شدِن	
	زیادی	ازدست	می	دهد.	

ّ
اقتصاد	و	سرمایه،	دولت	کنترل	خود	را	بر	اقتصاد	ملی	تا	حد

با	گسترش	و	پیشرفت	رسانه	های	جمعی	و	ارتباطی،	فرهنگ	از	حیطۀ	دستکاری	و	نفوذ	
دولت	خارج	می	شود	و	با	شکل	گیری	اجتناب	ناپذیر	شبکه	ها	و	سازمان	های	جهانی	و	
اتحادیه	های	منطقه	ای،	بسیاری	از	حیطه	های	استقالل	دولت	در	زمینۀ	سیاست	گذاری	
داخلی	و	خارجی	ازمیان	می	رود	و	همچنین	با	برجسته	شدِن	بسیاری	از	هویت	های	خاص	
در	داخل	کشور،	سلطۀ	دولت	و	نقش	آن	در	تعریف	هویت	ملی	به	چالش	کشیده	می	شود.	
ازجملۀ	این	هویت	ها	هویت	های	قومی	و	مذهبی	اند.	جریان	های	جهانی	سرمایه،	کاال،	

1. Karl Deutsch
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خدمات،	تکنولوژی،	ارتباطات،	و	اطالعات	به	طور	فزاینده	ای	کنترل	دولت	را	بر	زمان	و	
مکان	تضعیف	کرده	اند.	مطابق	باور	آنتونی	اسمیت،	قومیت	از	راِه	سیاسی	کردِن	گروه	های	
قومی	به	رقابت	منجر	می	شود.	ناسیونالیسم	قومی	خصلتی	مهم	و	ذهنی	دارد.	این	ذهنیْت	
آن	دسته	از	عوامل	قومی	را	برمی	گزیند	که	مناسب	سیاسی	کردن	هستند.	این	پارادایم	
بر	عناصر	ذهنی	تأکید	می	کند	که	وجود	عوامل	عینی	را	بی	اهمیت	نمی	داند	یا	آن	ها	را	
از	قلمروی	تحلیل	خود	کنار	نمی	گذارد،	بلکه	در	این	پارادایم،	به	عناصر	ذهنی	خاطره،	
ارزش	ها،	احساسات،	اسطوره،	و	نماد	بیشتر	اهمیت	داده	می	شود	و	از	این	طریق	تالش	
می	کند	به	دنیاهای	درونی	قومیت	وارد	شود	و	آن	ها	را	بفهمد	)اسمیت،	۱383،	ص	86(.
	سمبل	ها	نشانه	های	مختلفی	ازقبیل	پرچم،	توتم،	سکه،	آداب	ورسوم،	نام	ها،	اشعار،	
موسیقی،	رنگ	ها،	بناها،	و	یادمان	های	خاص	و	استفاده	از	پوشش	خاص	قومی	معّین	
هستند.	تکلم	به	گویش	و	زبان	مادری	نشانۀ	بقا	و	استمرار	قوم	و	رمز	بالندگی	و	همبستگی	
	خصلتی	نمادین	دارند.	براساس	نظریۀ	محرومیت	نسبی۱	رانسیمان2،	

ْ
است.	این	عوامل

منشأ	تضاد	قومی	ناشی	از	مقایسه	وضعیت	قوم	خود	با	دیگران	است.	افراد	جامعه	زمانی	
احساس	بی	عدالتی	یا	محرومیت	نسبی	خواهند	کرد	که	١.	منابع	بین	افراد	و	گروه	های	
اجتماعی	قومی	کمیاب	باشد	و	آن	ها	برای	استفاده	از	آن	محدودیت	داشته	باشند؛	2.	برای	
دستیابی	به	این	منابع	رقابت	وجود	داشته	باشد؛	و	3.	چنانچه	فرد	یا	گروه	به		وسیله	ای	نیاز	
داشته	باشد	یا	به	آن	احتیاج	پیدا	کند	و	این	موضوع	را	بفهمد	یا	ببیند	که	دیگران	)افراد	یا	
گروه	های	دیگر(	بدان	دست	یافته	اند	و	او،	باوجوِد	تمایل	به	آن،	امکان	به	دست	آوردنش	
که	 دیگران	 از	 احساس	عقب	ماندگی	 این	 )رفیع	پور،	۱364،	ص	20(.	 باشد	 نداشته	 را	
در	نتیجۀ	مقایسه	خود	با	دیگران		به	وجود	می	آید،	در	مقیاس	فردی،	به	پیدایش	بغض،	
حسادت،	و	دیگر	واکنش	های	عاطفی	علیه	فرد	یا	گروه	رقیب	منجر	می	شود	و	در	مقیاس	
)صالحی	امیری،	۱385(.	 می	انجامد	 بین	گروهی	 تضادهای	 تشدید	 به	 اجتماعی،	
		نظریه	های	چند	عاملی	در	زمینۀ		به	وجود	آمدِن	قومیت	بر	مجموعه	ای	از	عوامل	تأثیرگذار	
تأکید	دارند.	اسملسر3	قوم	گرایی	را	نوعی	رفتار	جمعی	می	پندارد	که	ناشی	از	مجموعۀ	
عواملی	چون	وضعیت	ساختی،	محرومیت	عینی	اقتصادی،	سیاسی	یا	اجتماعی	ناشی	از	
وضعیت	ساختی	و	آگاهی	از	احساس	محرومیت	است	)مقصودی،	۱380،	ص	89(.	

1. Relative deprivation theory
2. Runciman
3. Neil Smelser 
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ماهیت	شناسه	ها	و	مؤلفه	های	تشکیل	دهندۀ	اجتماع	و	گروه	قومی	قدیمی	گرایانه	است،	اما	
به	تبعیت	از	فنتون،	برای	تبیین	دگردیسی	مرزهای	تمایز	به	مرزهای	خصومت،	در	درجۀ	
نخست،	ضرورت	دارد	به	فراتر	از	مدل	خودقومیت	یعنی	به	وضعیت	بیرونی	مشخصی	

توجه	کنیم	که	مرزهای	تمایز	را	به	مرزهای	خصومت	نبدیل	می	کند.	

۱-۹-2.	بسیج	قومی	

نظری	 مکاتب	 این	 همۀ	 در	 دارد.	 وجود	 گوناگونی	 رهیافت	های	 قومی۱	 بسیج	 درمورد	
تالش	گردیده	است	علل	و	شیوه	های	سیاسی	شدِن	وابستگی	های	کهن	و	بسیج	قومی	
در	دوران	جدید	تبیین	شود.	درحالی	که	اغلب			نظریه	های	بسیج	قومی	در	مقولۀ	رهیافت	
نوگرایانه	جای	می	گیرد،	کهن	گرایی	نیز	تبیین	خاّص	خود	را	در	این	مورد	ارائه	می	دهد.	
این	 برمی	خوریم	ـ	 آن	 به	 برگه3	 و	 گیرتزه2	 آثار	 در	 ـ	که	 رهیافت	 این	 اساسی	 استدالل	
می	شود	 قومی	 بسیج	جمعی	 باعث	 گروه	 یک	 در	 کهن	 احساسات	 و	 هویت	 که	 است	
تعلقات	 اجتماعی	 هدایت	 قدرت	 از	 می	توان	 و	 )احمدی،	۱397،	ص	۱53	و	۱54(	
قومیتی	بحث	کرد	که	در	لحظات	تاریخی	سیاسی	مردمانی	را	همسو	می	کند	و	تحرکاتی	

را	رقم	می	زند.

2-۹-2.	رقابت	بر	سر	منابع

براساس	این	رهیافت،	ادغام	سیاسی	گروه	های	قومی	در	داخل	یک	دولت	ـ	ملت	خاص	
چارچوبی	فراهم	می	سازد	که	در	آن،	رقابت	بر	سر	منابع،	به	ویژه	مشاغل	دولتی،	انگیزۀ	

	.)Coughlan, 1985, p. 414(	آورد	می	وجود	به		را	قومی	میان	کشمکش	عمدۀ
حفظ	 و	 می	پذیرد	 تحقق	 زمانی	 جمعی	 اقدام	 اساس	 به	عنوان	 قومی	 هویت	یابی	
می	شود	که	امتیازات	آشکاری	وجود	داشته	باشد	که	با	تکیه	بر	هویت	قومی	بتوان	برای	
دست	یافتن	به	آن	ها	با	دیگران	رقابت	کرد.	این	رقابت	میان	گروه	های	قومی	عامل	بسیج	
قومی	است	و	به	تشکیل	سازمان	های	قومی	و	افزایش	هویت	های	قومی	منجر	می	شود	
)Nagel & Olzak, 1982, p. 214(.	اقدام	جمعی	قومی	ـ	نژادی	زمانی	روی	می	دهد	که	
دو	گروه	قومی	یا	بیشتر	بر	سر	منابعی	با	ارزش	یکسان	با	یکدیگر	رقابت	کنند.	رقابت	

1. Ethnic mobilization
2. Jo Girtze
3. Veins Rgah
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قومی	نیز	زمانی		به	وجود	می	آید	که	گروه	های	قومی	سعی	دارند	بر	سایر	گروه	های	قومی	
اکثریت	یا	اقلیت	در	دستیابی	به	همان	منابع	پیشی	بگیرند.	در	شرایطی	که	منابع	پایدار	یا	
	،)Olzak, 1985, p. 76(	انجامد	می	قومی	جمعی	اقدام	به	رقابت	این	باشد،	مطرح	ناپایدار
به	صورتی	که	جمعی	که	خود	را	با	شاخصه	هایی	در	تعلقات	هویتی	همسان	می	داند	و	خود	
را	در	نسبت	با	دیگری	مورد	تبعیض	تشخیص	داده	است	یا	مستحق	بهره	مندی	بیشتری	

می	داند	احتمال	همبستگی	و	شکل	گیری	رقابت	را	تشدید	می	کند.

3-۹-2.	استعمار	داخلی	

نظریه	پردازان	استعمار	داخلی۱	در	نظریه	سازی	مباحث		و	نیز	تعمیم	روابط	نابرابر	میان	
اصطالح»استعمار«	 وام	دار	 داخلی	 مناسبات	 حوزۀ	 به	 مستعمرات	 و	 استعمارگران	
به	معنای	کلی	و	کالسیک	آن	اند.	استعمار	در	مفهوم	کالسیک	به	استعمار	خارجی	یا	
گسترش	طلبی	ها	در		سرزمین	های		آسیایی،	آفریقایی،	و	آمریکایی	ناظر	بوده	است	که	از	
	اقتصاد	و	سیاست	جهانی	را	تحت	تأثیر	قرار	داده	

ً
قرن	پانزدهم	میالدی	آغاز	شده	و	عمال

است	.)Feagin, 1978, p. 37(	استعمارگران	اروپایی	اعم	از	پرتغالی،	اسپانیایی،	بلژیکی،	
هلندی،	انگلیسی،	و	فرانسوی	از	راه		غلبۀ	کاربرد	زور	و	خشونت،	با	تحت	انقیاد	درآوردِن	
مردماِن	بومی،	محدود	کردِن	تحرک	اجتماعی	و	سیاسی	و	تحقیر	فرهنگی	آن	ها،	و	استقرار	
روابط	مهتر	ـ	کهتری،	به	استثمار	مردمان	بومی	و	غارت	مّواد	خام	سرزمین	های	یادشده	
پرداختند	و	با	فتح		بازارهای		محلی	،	روند	انقالب	صنعتی	و	توسعۀ	اقتصادی،	سیاسی		و	

)Cashmore, 1996, p. 178(.	بخشیدند	سرعت	را	خود	کشورهای		در		اجتماعی
نظریۀ	استعمار	داخلی	با	تعمیم	این	مناسبات	به	داخل	کشورها	بر	وجود	روابط	نابرابر	
فرهنگی	بین	فرهنگ	سلطه	گر	و	فرهنگ	های		زیر	سلطه		در	درون	جوامع	تأکید	دارد.	این	
لنین2	و	گرامشی3	مطرح	شد	و	سپس	 آثار	مارکسیست	هایی		همچون	 ابتدا	در		 مباحث	
و	 شد	 گرفته	 به	کار	 هکتر	 مایکل	 و	 بلونر4	 روبرت	 مانند	 غیرمارکسیست	هایی	 به	وسیلۀ	

 )Muir, 1997, p. 201(.	یافت	گسترش
در		فرایندِ		پدید		آمدِن	مفهوِم	استعماِر	داخلی	به	شکل	متأخر	آن	)از	اواخر	دهۀ		۱960 
و	اوایل	دهۀ۱970	میالدی(	دو	جریان	عمده	به	موازات	هم	بیشترین	تأثیر	را	داشته	است:	

1. Internal colonialism
2. Vladimir Lenin
3. Antonio Gramsci
4. Robert Blauner
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اول	شرایط	نابسامان	اقلیت	های	قومی		و	نژادی		در		ایاالت	متحدۀ	آمریکا	و	عدم	جذب،	
ادغام،	و	استحالۀ	کامل	آن	ها	در	قالب	ارزش	های		آنگلوساکسونی	،	دوم	استمرار	وضع	

نامطلوب	مردم	بومی	آفریقا	پس	از	خروج	استعمارگران	از	این	قاره.
نظریه	پردازی	های	سنتی		دربارۀ	روابط		نژادی		و	قومی		در	ایاالت	متحدۀ	آمریکا	بر»ادغام	
	نظریۀ	»	همانندسازی«	است	

ْ
و	جذب«	تأکید	داشته	است.	نمونۀ	شاخص	این		نوع		نگرش

که	همسان	سازی	و	شبیه	سازی	گروه	های	قومی	و	نژادی	مختلف	در	آمریکا	را	در		قالب		
فرهنگ	و	ارزش	های	گروه	مرکزی	)آنگلوساکسون	ها(	مهم	ترین	عامل	در	این	مناسبات	
و	 مشابه	سازی	 به	معنی	 	Assimilate واژۀ		 التین	 ریشۀ	 لغوی،	 لحاظ	 از	 برمی	شمارند.	
شبیه	گردانی	است	که	درمناسبات	اجتماعی		و	سیاسی		به		مشابه	سازی	یک	گروه	با	دیگر	

.)Feagin, 1978, p. 27(	شود	می	اطالق	ها	گروه
زمینۀ	 در	 نظریه	پردازان		 ازجمله		 و	 آمریکایی	 جامعه	شناس	 ام.گوردون۱،	 میلتون	
»همانندسازی«،	دربارۀ	تعمیم	این	دیدگاه	به	جامعۀ	آمریکا	چنین	توضیح	می	دهد	که	در		
برخورد		با		ساخت	پیچیدۀ	قومی	در	آمریکا،	سه	مرحله	از	یکدیگر	قابل	تمیز	است:	مرحلۀ	
اول	یا	مرحلۀ	»همنوایی		با	ارزش	های	آنگلوساکسون«	مستلزم	این	بود	که	مهاجر»میراث	
آبا	و	اجدادی	خود	را		نفی		کند		و	رفتار	و	ارزش	های	گروه	مرکزی	آنگلوساکسون	را	بپذیرد«.	
مرحلۀ	دوم	بر	ایدۀ	»دیگ	هفت	جوش«2	مبتنی	است	و	مقصود	از	آن	»ادغام	بیولوژیک	
مردم	از	آنگلوساکسون	ها	و	دیگر	گروه	های	مهاجر	در	یکدیگر	و	ترکیب	فرهنگ	های	آن	ها	
در	فرهنگ	آمریکایی«	است.	اوضاع	حاضر	سومین	مرحله	را		مشخص	می	نماید	و	آن	
عبارت	است	از:»حفظ	زندگی	گروهی	و	حفظ	بخش	های	قابل	مالحظه	ای	از	فرهنگ	
اقتصادی	 و	 سیاسی	 ادغام	 و	 آمریکایی		 تابعیت		 چارچوب	 در	 جدید	 مهاجر	 گروه	های	

درجامعۀ	آمریکایی«	)اتوکالین،	۱36۱،	ص	9(.
این	جامعه	شناس	آمریکایی،	در	کتاب	معروف	خود	با		عنوان	همانندسازی	در	زندگی	
آمریکایی،	مراحل	جذب		گروه	ها		و	همگون	سازی		آن	ها	با	هستۀ	مرکزی	جامعه	را	در	هفت		

مرحله		به	شرح	ذیل	شناسایی	می	کند:
ـ	همانندسازی	فرهنگی،
ـ	همانندسازی	ساختاری،

ـ	همانندسازی		مادی،

1. Milton M. Gordon
2. Melting pot
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ـ	همانندسازی	هویتی،
ـ	همانندسازی		ایستاری)بینشی	(،

ـ	همانندسازی		رفتاری،
)Milton, 1964, p. 71(.	مدنی	همانندسازی	ـ

فرض	اصلی		در		این	نظریه	پردازی	ها	بر	جذب	و	ادغام	اقلیت	های	قومی،	نژادی،	و	
دینی	مبتنی	بود	،	حال	آن	که		عدم	جذب	و	ادغام	کامل	بسیاری	از		اقلیت	ها	چون	بومیان	
آمریکا،	سیاهان	،	مکزیکی	ها	،	چینی	ها،	و	مسلمانان	در	ارزش	های	آنگلوساکسون		و	حتی		
در	مواقع	بروز	بحران	های	مقطعی	در	این	کشور	نظریاتی	مانند	»نظریۀ	همانندسازی«	
ناتوانی	تئوری		های	سنتی		 با	چالشی	بزرگ	روبه	رو	کرد	.	درواقع،		 میلتون		ام.	گوردون		را		
دربارۀ		روابط	نژادی	و	قومی،	در		توجیه		شرایط	جدید،	راه	را	برای	ظهور	نظریۀ	استعمار	
علل	 زاویه		 این		 از	 داخلی	 استعمار	 نظریۀ	 )مقصودی،	۱378(.	 داخلی	هموار	ساخت	
عدم	موفقیت	فرایند	همسان	سازی	در		جامعۀ		آمریکا	را		متأثر		از	ساختار		مبتنی	بر	سلطۀ	
دستگاه	 و	 مالکیت،	 آموزش	وپرورش،	 سیاست،	 درعرصۀ	 اروپایی	 غیرسفید	 مهاجران		
اداری	بر	مهاجران	غیرسفید	)غیر	اروپایی	(می	داند	که	نتیجۀ	طبیعی	آن	مقاومت		اقلیت	های	
برشمرده		شده		دربرابرِ		همانندسازی	و	تالششان	برای		حفظ		ارزش	ها	و	هویت	های	ویژۀ	

خود	می	باشد.
روبرت	بلونر	معتقد	است	در	جامعۀ	آمریکا،	وضعیت	اقلیت	های	مستعمره	با		دیگر		
	متفاوت	است.	درحالی	که	وضعیت	ایرلندی	ها	،	ایتالیایی	ها	،	لهستانی	ها،		

ً
مهاجران		کامال

و	دیگرانی		که		از		جوامع	پیشرفته	به	این	سرزمین	مهاجرت	کرده	اند	بسیار	بهبود	یافته	است،	
سیاهان	و	بومیان	آمریکایی	و	مکزیکی	ها	با	داشتِن	پشتکار	و	تالش	بسیار	موفق	نشده	اند	
پیشرفت	کنند.	پیامد	چنین	وضعیتی	واکنش	و	مقاومت	این	اقلیت	هاست		که	دراصل	در	
عملکرد	نژادپرستانه	و	ساختار	روحی	ـ	روانی	مهاجران	سفید	و	جامعۀ	آمریکا	ریشه	دارد	

)Cashimore, 1996(.
عنوان	 با	 کتاب	خود	 در	 داخلی،	 استعمار	 نظریۀ	 پیشگامان	 ازجملۀ	 مایکل	هکتر،	
استعمار		داخلی	،	این	مناسبات	را	به	جامعۀ	آمریکا	محدود	نمی	داند	و	با	گسترش	این	
دیدگاه	به	عرصه	های	وسیع	تر،	بر	این	باور	است	که	وجود	شکاف	های	قومی	در	کشورهای	
غربی	نیز	بازتابی	از	سلطۀ	امپریالیستی	یک		گروه		قومی	بر	گروه	های	دیگر	است	که	ازطریِق	

	.)Muir, 1997(	شود	می	تحکیم	دولتی	و	بوروکراتیک	نهادهای
دومین	عاملی	که	در	نضج	نظریۀ	استعمار	داخلی	تأثیر	بسزا	داشته	اوضاع		و	احوال		
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استعمار	 در	 می	باشد.	 قاره	 این	 از	 استعمارگران	 پس	از		خروج		 سیاه	 قارۀ	 مردم	 نابسامان	
کالسیک،	عقب	ماندگی	قارۀ	آفریقا	معلول	سیاست	های	استعماری	قلمداد	می	شد.	لذا	
بسیاری	از	اندیشمندان،	سیاستمداران،	و	مبارزان	راه	آزادی	چارۀ	مشکالت	را		خروج		بدون	
قید	وشرط	استعمارگران	از		مناطق		اشغال	شده	می	دانستند،	اما	پس	از	رهایی	مستعمرات	از	
چنگال	استعمارگران،	این	جوامع	نه	تنها	به	سوی	توسعه	و	جبران	عقب	ماندگی	ها	رهنمون	
نشدند،	بلکه	بسیاری	از	کشورهای	آفریقایی	در	گرداب	عمیق	تری	ازمشکالت،	تنگناها	،	

و	عقب	ماندگی	ها		گرفتار	آمدند	)مقصودی،	۱378(.
در	فهم	چرایی	و	علل	تداوم	بحران،	برخی	ازپژوهشگران	با	تغییر	دادِن	کانوِن	توجه	
از	استعمارخارجی	به	استعمار	داخلی،	دولت	را	ابزار	دست	عناصر	واپس	گرا،	غیرمولد،	
فاسد،	و	وابسته	به		طبقات		سلطه	گری		می	دانند	که	با	بهره	گیری	از	ساختارها،	نهادها،	و	
ابزارهای	دولتی	به	انباشت	سرمایۀ	شخصی،	واپس	زنی،	استثمار،	توقیف،	و	به	حاشیه	رانی		
ابزار	 توده	ها	مبادرت	می	ورزند.	در	همین	جهت،	شمار	زیادی	از	دولت	های	آفریقایی	
سیاسی		تحکیم	،	تثبیت،		و	استثمار	برخی	از	گروه	های	قومی	درمقابِل	گروه	های	دیگر	و	
	رقیب	هستند.	دربرابِر	خشونت،	سرکوب،	و	طبیعت	استثمارگرانۀ	دولت،	مردم			نیز		

ً
احیانا

نیز	 با	تجهیز	و	بسیج	امکانات	و	 با	بازگشت	به	هویت	های	قومی	و	مذهبی	خویش	و	
به	 به		طرق	مختلف،	ازجمله	ستیزه	های	قومی،	 از		سازمان	های	بشردوستانه	،	 استعانت	

مقابله	با	این	جهت	گیری	ها	برمی	خیزند.

4-۹-2.	رقابت	نخبگان

نظریه	پردازانی	چون	هانس	کوهن۱	و	به	شکل	منظم	تری	آنتونی	اسمیت	نقش	نخبگان	را	
در	جنبش	های	ناسیونالیستی	تحلیل	کرده	اند.	به	نظر	اسمیت،	نقش	روشنفکران	شهری	
دامنۀ	کنترل	دولت	 دارد.	گسترش	 ویژه	و	حیاتی	 اهمیت	 ناسیونالیستی	 در	جنبش	های	
ایدئولوژیک	 بسیج	 برای	 مناسب	 ایجاد	شرایط	 باعث	 تمرکز	 به	جانب	 بیشتر	 و	گرایش	
توسط	»روشنفکران	علمی«	شده	است.	جان	ویرویلی2	نیز	ناسیونالیسم	را	شکل	ویژه	و	
موفقیت	آمیزی	از	سیاست	های	مدرن	می	داند	که	نخبگان	از	آن	برای	گرفتِن	قدرِت	دولت	

از	دست	طبقات	حاکم	استفاده	می	کنند	)احمدی،	۱397،	ص	۱60(.

1. Hans Kuhn
2. John Viruili
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5-۹-2.	انتخاب	عقالنی

نظریه	های	مبادله	و	انتخاب	عقالنی	۱	ریشه		در		سنتی	دیرپا	در	علوم	انسانی	دوران		مدرن		
از	 عقالنی	 انتخاب	 دارند.	 فلسفه	 و	 انسان	شناسی،	 اقتصاد،		روان	شناسی،	 ازجمله	
اندیشه	های	نظریۀ	مبادله	تغذیه	می	کند	و	در	مواردی		با	هم	پوشی	بین	آرای	آن	ها	روبه	رو	
معنای		 به	 عقالنیت		 گسترش		 و	 رشد	 بود.	 خواهیم	 آن	 شاهد	 نیز	 این	جا	 در		 که		 هستیم	
عقالنیت	ابزاری	وبری		در	دوران	جدید	موجب	شده	است	که	کنش	انسان	ها	با	یکدیگر	و	
نیز	با	ساختارهای		اجتماعی		دگرگون		شود		و	ازاین	رو،	تحلیلی	جدید	می	طلبد.	نظریه	های	
انتخاب	عقالنی	بر	آن	اند	که	با		تبیین	های		بدیع	و	متفاوتی	که	از	رفتار	آدمی،	ساختارهای	
اجتماعی،	و	تعامل	این	دو	با	یکدیگر	دارند،	دریچۀ	تازه	ای	در		جامعه	شناسی		بگشایند		
مبادله	 آثار		معروف		نظریۀ	 برنیامده	اند.	 به	درستی	 آن	 از	عهدۀ	 تاکنون	 که	دیگر	نظریه	ها	
و	انتخاب	عقالنی	در	دهۀ	۱960	و	پس	از	افول	چندین	سالۀ	نظریۀ	سودباوری	در	میان		
این	 اجتماعی،	 دیگر	علوم	 در	رشته	های	 درآمده	است.	 تحریر	 به		رشته	 جامعه	شناسان		
نظریه	ها	از		مقبولیت			بیشتری		برخوردار	بودند.	شاید	بتوان	گفت	که	چون	رهیافت	انتخاب	
عقالنی	در	دیگر		رشته	ها		ثمربخش	بوده،	اکنون	عالقه	تازه	ای	به		آن	در	میان	جامعه	شناسان	
پدید	آمده	است.	با	این	که	در	این		رهیافت	،	تحلیل	رفتار	فردی	و	گروه	های	کوچک		مهم	
تلقی	می	شود،	موضوعات	نهادی	و	سطح	کالن		نیز		مورد	توجه	قرار	گرفته	است.	به	ویژه		
کار		بزرگ		»جیمز	کلمن«2،	بنیادهای	نظریۀ	اجتماعی	در	تبیین		نظام	های		اجتماعی،	نظریۀ	

رفتار	فردی	عقالنی	را	مورد	استفاده	قرار	داده	است.	
در	این	میان،	مایکل		هکتر	یکی	از		مهم	ترین		نظریه	پردازان		انتخاب	عقالنی	است	که	
نقش	مهمی		در		معرفی		و	گسترش	حیطه	های	مطالعاتی	این	نظریه	داشته	است.	انتقادات	
بسیاری	که	ازجانب		جامعه	شناسان،	از	سنت	های		دیگر	جامعه	شناسی،	بر		نظریۀ	مبادله	و	
انتخاب	عقالنی		وارد		شد	باعث	گردید	که	این		نظریه	ها		به	محاق	فراموشی		سپرده	شوند.	
هکتر	با	ارائۀ	آرا	و	نظریه	های	بدیع	و	گسترش	آن	ها		به		حوزه	ها	و	قلمروهای	گوناگون	سعی	
در		احیای		این		نظریه	ها	داشته	است	.	حوزه	های		مختلف	و	متنوعی	مثل	جامعه	شناسی		
سیاسی	،	جنبش	های	اجتماعی،	جامعه	شناسی	دین،	جمعیت	شناسی،	مطالعات	قومی	که	
رد		و	کالن	در	جامعه	شناسی	حیطۀ	عالیق	

ُ
او	بدان	ها	پرداخته	است	و	نیز	تلفیق	سطوح		خ

و	گسترۀ	مطالعات		وی	را		نشان		می	دهد	.	ازاین	رو،	شناخت	و	استفاده	از		نظریه	های		وی	در	

1. Rational Choice
2. James Kelman
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تحلیل	و	تبیین	مسائل	اجتماعی	اهمیت	بسزایی	دارد.	جامعه	شناسان	اولیه	توجه	اندکی	
به	موضوع	مبادله	نشان	دادند	و	در	این	میان،	تنها	استثنای	عمده		جورج	زیمل	است	که	
عالقه	مند	به		شناخت	ویژگی	های	عام	رفتار	انسانی	بود.	وی	به	ویژه	به	این	مسئله	عالقه		
شکال	مختلف	از	حالت	انزوا	اقدام	به	رابطه	با	یکدیگر		

َ
نشان	داد	که	چرا	و	چگونه	افراد	به	ا

می	کنند	.	همانند	نظریه	پردازان	نوین	مبادلۀ	اجتماعی،	زیمل	بر	این	باور	است	که	انگیزۀ	
آدمیان	ارضای	نیازها	و	تعقیب	اهداف		فردی	است	)مقدس	و	اسالم،	۱385(.

	در	جامعه	شناسی	معاصر،	نظریۀ	انتخاب	عقالنی	ابتدا	در	متن	نظریۀ	مبادله	ظهور		
یافته		است	و	ازاین	رو،	شباهت	های	بسیاری	بین	آن	ها	وجود	دارد.	هردو	نظریۀ	مبادله	و	
انتخاب	عقالنی	تحلیل	خود	را	با	کنش	ها	و	تعامالت	افراد	و	به	عبارت	دیگر،		فردگرایی		
روش	شناختی	آغاز	کرده	است،	سپس	به		تبیین	هایی		در	سطح	نظام	های		اجتماعی	بزرگ	تر	
می	پردازند.	به	گفتۀ	جیمز	کلمن،	کلیت	نظام	های	اجتماعی	را	به	سختی	می	توان	مورد	
مشاهده	قرار	داد	،	درحالی		که	کنش	ها	و	تعامالت	کنشگران		درون		نظام	را	می	توان	به	راحتی	
مشاهده	نمود.	براساس	مشاهدۀ	این	کنش	ها	و	تعامالت،	قادر	خواهیم	بود	استنباط	هایی	
درمورد	کلیت	نظام	های	اجتماعی	به	عمل		آوریم.	این	نظریه	های	مبادله	و	انتخاب	عقالنی	،	
اجتماعی	 یا	یک	جنبش	 اجتماعی	کوچک	تری	چون	یک	سازمان	 نظام	های	 تحلیل	 با		
خاص،	سازوکار	نظام	های	اجتماعی	بزرگ	تری	چون	جوامع	ملی	و	یا	بین	المللی	قابل	فهم		

خواهد	بود.
	اما	گذشته	از	این	تشابهات		بنیادین	،	این	دو		نظریه	تفاوت	های	آشکاری	نیز	با	یکدیگر	
دارند.	در	نظریۀ	انتخاب		عقالنی،	بر	تعیین	مسیرهای	عقالنی		کنش	در	شکل		انتزاعی	آن	
و	سپس	مقایسۀ	رفتار	واقعی	انسان	ها	با	آن	کنش	ها		تأکید		بیشتری	می	شود	.	این	مقایسه	ها	
نشان	می	دهد	که	با	شناخت	دقیق	منافعی	که	کنشگران	تعقیب	می	کنند	و	نیز	تلفیق	منابع	و	
محدودیت	هایی			که		با	آن	مواجه	می	شوند،	می	توان	کنش	آن	ها	را	پیش	بینی	یا	تبیین	نمود.	
از		تفاوت	های		مهم		این	دو	رهیافت	این	است	که	درحالی	که	نظریۀ	مبادله	بر	روابط	بین	
افراد	تأکید		می	کند،	نظریۀ		انتخاب	عقالنی	اغلب	بر	تأثیرات	کنش	متقابل	افراد	بر	نظام	

.)Calhoun, 2002, p. 18(	دهد	می	قرار	توجه	مورد	را		کل	اجتماعی
	به	گفتۀ	کالینز۱،	تأکیدی	که	در	این	نظریه	بر	انتخاب	عقالنی	می	شود،	آن	را	از	نظریۀ	
مبادله	گسترده	تر	می	سازد.	طرفداران	نظریۀ	انتخاب	عقالنی،	هرچند»هومنز«2	را	یکی		

1. Randal Collins
2. George Casper Homans
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از	پیشگامان	خود	می	دانند،	برخی	دیدگاه	های		وی	را	نیز	به	نقد	می	کشند.	در	این	نظریه،	
بر	آن	کنشگر	فردی	تمرکز	می	شود	که	قادر	است	در	میان	گزینه	ها،	آگاهانه	و	مطابق	با	
منافع	خویش		دست		به	انتخاب	بزند.	این	امْر	گسستی	عمده	از»رفتارگرایی	اجتماعی«	
هومنز	است	که	در	آن،	وی	تالش	می	کند	آگاهی	را	از	مدل	خود	حذف	نماید	و	تنها	به	
	رفتارهای	مشهود	توجه		کند	.	درنهایت،	به	عقیدۀ	کالینز،	نظریۀ	انتخاب	عقالنی،	هرچند	
Col- )به	طور	ضمنی،	مدلی	از	آگاهی	انسانی	در	موقعیت	های		اجتماعی	ارائه	می	دهد	
lins, 1997, p. 253(.	البته	توجه	به	کنشگر	فردی	در		این		نظریه	به	معنای	تبیین	رفتار	افراد	

خاص	برحسب	احساسات	یا	انگیزش	های	شخصی	آن	ها	نیست،	بلکه	الگوهای	جمعی	
کنش	در	نظام	های	اجتماعی	نیز	مورد	توجه	قرار	می	گیرد.

		فرض	های		ساده	شده	ای	درمورد		رفتار		به	کار	گرفته	می	شود	که	از	
ً
بدین		منظور		غالبا

همه	مهم	تر	اصل		موضوعۀ		عقالنیت	است	که	براساس	آن،	افراْد	کنشگران	هدفمند	درنظر	
گرفته	می	شوند	که		به	دنبال	بهینه	سازی		منافع	خویش	اند.مطابق	با	این	نظریه،	افراد،		با	توجه	
	به	مجموعه	ای	از	کنش	های	بالقوه،	کنشی	را	برمی	گزینند	که	برای	آن	ها	بهترین	نتیجه	را	

دربر	داشته	باشد.
در	این	نظریه	،	فرض		بر	این		است	که	انسان	ها	عقالنی	هستند	و	کنش	آن	ها	مبتنی	بر	
شناختی		است	که	تحت		شرایط	خاصی	از	مؤثرترین	وسایل	جهت	نیل	به	اهداف	خود	
دارند.	در	جهانی	که	منابعش	کمیاب		است	،	الزم			است	پیوسته	وسایل	مختلف	برای	رسیدن	
به	اهداف	مختلف	و	نیز	انتخاب		بین		آن	ها	مورد	ارزیابی	و	سنجش	قرار	گیرد.	اصطالح	
.)Wallace & Wolf, 1999, p. 492(	شود	می	ناشی	بنیان	همین	از	نیز	عقالنی	انتخاب

براساس	اصل	موضوعۀ	عقالنیت،	فرض	هایی	ساخته	می	شود	که		قابل		تعمیم		بر	کنش	
اجتماعی	و	سطوح		ساختاری	و	نهادی	است.	»ترنر«۱	فرض	های	نظریۀ	انتخاب	عقالنی	

.)Turner, 1998, p. 431(	است	کرده	فهرست		زیر		قرار	به	را
الف(	انسان	ها	هدف	دار	و	هدف	جو	هستند.

ب(	انسان	ها	دارای		مجموعه	ای		از	ترجیحات	با	منافع	اند	که	به	شکل	سلسله	مراتبی	
تنظیم	شده	اند.

شکال	زیر،	به	محاسبۀ	عقالنی	
َ
ج(	انسان	ها	در		گزینش		مسیرهای		رفتاری	خود،	به	ا

می	پردازند:
۱.	سود	مسیرهای	مختلف	رفتار	باتوجه		به		سلسله	مراتب	ترجیحات؛

1. Bryan Turner
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2.	هزینه	های	هر	گزینه	برحسب	منافع	صرف	نظرشده؛
3.	بهترین	راه	پیشینه	سازی		منافع	.

د(	بازتولید		پدیده	های	اجتماعی	چون	ساختارهای	اجتماعی،	تصمیم	های	جمعی	و	
نیز	رفتار	جمعی	نتیجۀ		انتخاب	های	عقالنی	افرادی	است		که		به	دنبال	پیشینه		سازی	هستند.
می	شوند		 ناشی		 عقالنی		 انتخاب	های	 از	 که	 نوظهوری	 اجتماعی	 پدیده	های	 هـ(	
مجموعه	ای	از	عوامل	را	برای		انتخاب	های	عقالنی	بعدی	افراد	فراهم	می	کنند،	به	نحوی	که	

عوامل		تعیین	کننده		زیر		را	مدنظر	دارند:
۱.	توزیع	منابع	در	میان	افراد؛

2.	توزیع	فرصت	ها		برای		مسیرهای	مختلف	رفتار؛
3.	توزیع	و	نوع	هنجارها	و	تعهدات	در	یک	موقعیت.

همان	گونه	که	پیداست،	هرچه	از	فرض		»الف«		به	سمت	فرض	»هـ«	و	زیرمجموعه	های	
آن	ها	نزدیک	تر	می	شویم،	سطوح	ساختاری	و	نهادی	اهمیت	بیشتری		می	یابند	.	ادعای	
طرفداران	نظریۀ	انتخاب	عقالنی	در	تحلیل			مسائل		سطح		کالن	اجتماعی	با	فرض	های	

		در	این	فرض	های	طرح	شده	به	وسیلۀ	ترنر	آشکار	است.
ً
ساده	و	قابل	آزمون		دقیقا

به	دلیل	تأکید		بسیاری		که	در	نظریۀ	انتخاب	عقالنی	بر		فردیت		و	عقالنیت	می	شود	،	
می	توانیم		با	اطمینان			بگوییم	که	بین	ماهیت	مدرنیته	و	این		نظریه		پیوند	و	رابطه	وجود	دارد	
)کرایب،	۱378،	ص	78(.	به	عقیدۀ	»مارگارت		آرچر«،	ادعای		گزافی		نیست	اگر	بگوییم	
که	انتخاب	عقالنی		بر	نظریۀ	بزرگ	۱	مدرنیتۀ		متأخر	2	استوار	است.	فراروایت	های	این	نظریه		
		به	عقالنی	شدِن	پیشروندۀ	غرب	و	سپس	باقی	جهان	مربوط	می	شود.	به	همین		دلیل	

ً
اساسا

است		که		این	رهیافت	در	نهادهای	اقتصادی		و	مالی		بین	المللی		تا	این	حد		نفوذ		یافته	است.	
مادام	که			نیروهای		جهانی	دست	اندرکار	افسون	زدایی	هستند،	این	نظریه	می	تواند	گامی	

.)Archer & Tritter, 2001, p. 1(	بردارد	مؤثر	چنین	این	و	بزرگ
همان	گونه	که	پیشتر	گفتیم،	در	بین	جامعه	شناسان		کالسیک	تنها		زیمل		بود		که	به	مبادلۀ	
به	علت	عدم	 اما	هم	 داد.	 نشان	 توجه	 آدمیان	در	جامعۀ	مدرن	 میان	 و	روابط	 اجتماعی		
بازپرداخت		دقیق		نظری	آن	و	هم	به	علت		بی	توجهی		جامعه	شناسان		پس	از		وی	،	به	این	وجه		
از		جهان	اجتماعی	توجه	نشد.	بعدها	جامعه	شناسان	به	اهمیت	آن		پی		بردند	و	با	الهام	از	
دیدگاه	ها	و	حوزه	های	گوناگون	،	نظریه	هایی		دقیق		درباِب	آن	ساخته	و	پرداخته	اند.	تأثیرات		

1. Grand theory
2. High modernity
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	از	حوزه	های	دیگر	علوم	اجتماعی	همچون	
ً
فکری		مهم		بر		نظریۀ		انتخاب		عقالنی		عمدتا

	روان	شناسی،	اقتصاد،	انسان	شناسی،	و	از	همه	جدیدتر،	نظریۀ	انتخاب	عمومی	در	علوم		
سیاسی	و	نیز	نظریۀ	بازی	ها	سرچشمه	می	گیرد.

	به	ویژه	در	تحلیل		رفتار	فردی	و	پیامدهای	آن،	دو	نفوذ	عمده	بر	رهیافت	انتخاب	عقالنی	
مهمی	 نقش	 مبادله	 نظریۀ	 اولیۀ	 گونه	های	 توسعۀ	 در	 رفتارگرا	 دارد؛		روان	شناسی	 وجود	
داشت،	درحالی	که	در	سال	های	اخیر،	مفاهیم	و	مدل	های	طراحی	شده	براساس	نظریۀ	
	.)Wallace & Wolf, 1999, p. 203(	اند	گرفته	قرار	اقتباس	مورد	ای	فزاینده	طور	به	ها	بازی
در	ادامه،	به	تأثیرپذیری	نظریۀ	انتخاب	عقالنی	از	هریک	از		این		دیدگاه	ها	و	حوزه	ها	

اشاره		خواهیم	کرد.
در	 رفتارگرایی	 نظریۀ	 از	 آن	 تأثیرپذیری	 عقالنی	 انتخاب	 نظریۀ	 مهم	 موارد	 از	 یکی	
	روان	شناسی	آمریکاست.	در	نظریۀ	رفتارگرایی،	روان	شناسانی		چون	»جان		بی.	واتسون«۱ 
و	»بی.	اف.	اسکینر	«	2بر		ابعاد	قابل	مشاهده	و	آزمون	پذیر	رفتار	انسانی	تأکید	می	کردند	
موجودات	 انسان	ها	 نظریه،	 این	 در	 بازمی	زدند.	 سر	 ذهنی	 پدیده	های	 تحلیل	 از	 و	
منفعلی	درنظر	گرفته	می	شوند		که		تحت	تأثیر	سایق	ها	یا		محرک	هایی		رفتار	می	کنند.	اما	
نظریه	پردازان		بعدی	مبادله،	ازجمله	نظریه	پردازان	انتخاب	عقالنی،	عالوه	بر	این	که	تأکید	
نظری	مکتب	رفتارگرایی	را	درمورد	قضایای	تئوریک	می	پذیرند،	گزاره	هایی	نیز	درمورد	

پدیده	های	غیر	قابل	مشاهده		به	ویژه	درمورد	ارزش	های	افراد	ارائه	می	دهند.
نیز	نظریۀ	 از	نظریه	های	رفتارگرایی	روان	شناختی	و	 انتخاب	عقالنی	را	 آنچه	نظریۀ	
مبادله	متمایز	می	سازد،	توجه	به	ویژگی	های	جمعی	و	متنوع	کنش	های	اجتماعی	است.	
در		این		نظریه،	بیش	از	آن	که	به	کنشگران		اجتماعی	توجه	شود،	به	خوِد	کنش،	ویژگی	ها،	
و	نتایج	حاصل	از	آن	توجه	می	شود	.	نظریه	پردازان	انتخاب		عقالنی	سؤال	هایی	را	در	این	
مورد	مطرح	می	کنند	که		چگونه		کنش		با	توجه		به	انواع	متفاوت		انگیزش	ها،	فرهنگ	ها،	
یا	گروه	ها	تنوع	می	پذیرد.این	نوع	نگاه	توجه	را	از	خوِد	مبادله			برمی	دارد		و	به	نتایج	کنش	
متقابل	جلب		می	کند.	بنابراین	آنچه	برای	یک	فرد	و	حتی	همۀ		افراد		گروه		عقالنی	تصور	
	گروه	منجر	نشود.	به	عنوان	مثال،	اگر		سه	مغازه	در	

ّ
می	شود،	ممکن	است	به	عقالنیت		کل

سر	چهارراهی	رقیب	یکدیگر	باشند،	شاید	برای	یکی		عقالنی	باشد		که	برای	جلب	مشتری		
بیشتر		قیمت	ها	را	پایین	آورد،	ولی	اگر	هرسه	این	شیوه	را	به	کار	بندند،	قیمت	ها	به	طرز	

1. John B. Watson
2. Burrhus Frederic skinner
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نامطلوبی	کاهش	می	یابد.	بهترین	راه	برای	این	سه	مغازه	این	است	که	با	انجام	توافقاتی	،	
قیمت	ها	را	در	سطح	بهینه	ای	نگه		دارند.	نکته	ای	که	در	این	جا	به	لحاظ	جامعه	شناختی	
اهمیت	دارد	این	است	که	چه	وقت	و	چگونه	گروه	ها	می	توانند	برای	دستیابی	به	این	منافع	
جمعی	با	یکدیگر		همکاری		کنند.	درست	است	که	در	این	جا،	همۀ	مغازه	داران	به	سود	
می	اندیشند	که	یک	امر	اقتصادی	است،	اما	پرسش	جامعه	شناختی	این	است:	چگونه		
نمونه	ای	از	کنشگران	سودطلب	می	توانند	نیروهای	اجتماعی		و	فرهنگی		را		به	وجود	آورند؟
تمایز	بین	عقالنیت	فردی	و	گروهی	به	وسیلۀ	»منکور	السون«۱،	اقتصاددان،	در	کتاب	
مشهور	وی	منطق	کنش		جمعی،	مطرح	گردید	و	بعدها	بسیار	مورد	استفادۀ	نظریه	پردازان	
	شبیه	

ً
انتخاب	عقالنی	به	ویژه		مایکل		هکتر	قرار	گرفت.	السون	با	تحلیل	موقعیت	هایی	دقیقا

همان	موقعیت	مغازه	های	رقیب	و	نیز	جنبش	های	اجتماعی	در	سطحی		گسترده	تر	نشان	
داد	که	وجود	منابع	مشترک	درمیان	گروهی	از	افراد		برای		ایجاد		کنش	جمعی		که	آن	منافع			
را		تحقق		بخشد،کافی	نیست.	هنگامی	که	کاالیی	غیرقابل	تقسیم	باشد،	یعنی	هنگامی	که	
کاالیی	جمعی	است	و	هرکس،	قطع	نظر	از	این	که		در		تولید		آن	مشارکت	کرده،	از	آن	نفع	
می	برد	و	نیازی		به		گزینش		عقالنی	مشارکت	در	تولید	کاال	نیست.	این	بدان	علت	است	
که	هزینه	های	تولید	کاال	تنها	بر	دوش		کسانی		می	افتد			که		مشارکت	می	کنند	و	ازاین	رو،	
افراد	ترجیح	می	دهند	دیگران	کاال	را		تولید	کنند.	البته	وقتی	همه	این	گونه	عمل		کنند،	هرگز	
کاالیی	تولید	نمی	شود.	هر	فروشنده	ای	دوست	دارد	دیگران	قیمت	های		کلی		را		باال	نگه	
	دارند	و	تنها	خود	او	این	فرصت	را	داشته	باشد	که		قیمت	ها		را	پایین	آورد.	با	نشان	دادِن	
	مشترک،	در	برخی	موارد،	به		کنش		جمعی	گروه	برای	دستیابی	به	

ً
این	نکته	که	منافع	کامال

آن	منافع	منجر	نمی	شود،	السون	توجه	تحلیل	گران	را		به			شرایطی		جلب	می	کند	که	تحت	
آن،	افراد	در	تولید	کاالهای	جمعی	مشارکت	می	کنند.	یک	راه	حل		این		است			که	همکاری	
را	در	گروه	های	کوچک	تری	سازماندهی			کنیم	که	در	آن	گروه	ها،	هرکسی	می	تواند	نحوۀ	
مشارکت	دیگران	را	ببیند	.	به	عبارت	دیگر،	روابط	بین	شخصی	یا	مبادله	های	اجتماعی	برای	

.)Calhoun, 2002, p. 4858(	دارند	اهمیت	جمعی	های	کنش	ایجاد
به		نظر		منکور	السون،	دولت	ها	یا	سازمان	های	دیگر	تنها	کاالهای	عمومی	یا	جمعی	
تولید	می	کنند	.	حکومت	ها		اغلب		کاالهایی	غیرفردی	همچون	برق	را	تولید	می	کنند	و	
	مثل	شرکت	های	خصوصی	در	بازار	می	فروشند	.	به	عالوه،	سازمان	های	بزرگی	که	

ً
دقیقا

نمی	توانند	عضویت	اجباری	داشته	باشند،	باید	برخی	کاالهای			جمعی		برای		دادِن		انگیزه	

1. Mancur Olson
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به	اعضای	بالقوه	جهت	پیوستن	بدان	ها	تولید	نمایند.	این	است	که	کاالهای	جمعی	خاص	
کاالهای		سازمانی		هستند،	چراکه	کاالهای	غیرجمعی	معمولی	را	می	توان	همیشه	ازطریِق		
کنش		فردی		به	دست	آورد	و	تنها	هنگامی	که	اهداف	مشترک	یا	کاالهای	جمعی	موردنیاز	

.)Olson, 2002, p. 129 & 130(	یابد	می	ضروری		گروهی	یا		سازمانی		کنش	است،
	نظریۀ	السون	از	حیث		اهمیت		آن	بسیار	بر	نظریۀ	انتخاب	عقالنی	تأثیر		گذاشت		و	
همان	گونه	که	خواهیم	دید،	هکتر	در	نظریۀ	انسجام	گروهی		خویش		بسیار	از	آن	بهره	برد.
	نظریۀ	انتخاب	عقالنی،	بنابه	ماهیت	خود،	پیوند		تنگاتنگی		با	اقتصاد	و	دانش	اقتصادی	
	اقتصادی	مانند		تولید	،	اشتغال،	

ً
دارد	،	اما		این	سخن		بدان			معنی		نیست	که	پدیده	های	صرفا

و	فروش	تنها	واقعیت	های	مهم	در	تبیین	رفتار	اجتماعی	هستند.	به	عقیدۀ		نظریه	پردازان		
انتخاب	عقالنی،	فهم	بسیاری	از	رفتارهای		آدمیان	درقباِل	یکدیگر		با	توجه		به	درنظر	گرفتِن	

آن	ها		به	عنوان	تصمیم	گیرندگان	عقالنی	در	جهان،	با	منابع	کمیاب	امکان	پذیر	است.
	نظریه	های	اقتصاددانان	بزرگی		چون		»آدام	اسمیت«۱،	»دیوید	ریکاردو«2،	و	»کارل		
رفتار	 برای		 آن		 و	تضمین	های	 فردی	 درمورد			روان	شناسی	 بر		فرض	های	خاص	 منگر	«3	
انسان	در	بازار	استوار	است.	نظریه	پردازان	انتخاب	عقالنی	نیز	کار	خود	را	با			روان	شناسی		
فردی	آغاز	می	کنند	و	همان	فرض	ها	را		درمورد	رفتاری		که		مستلزم		مبادلۀ	کاالهای		مادی	
نیز	 آنان	 می	برند.	 به	کار	 غیراقتصادی	 کنش	های	 یا	 فروش،	 برای	 کاال	 تولید	 پول،	 برای		
همچون		اقتصاددانان	،	بر	اهمیت	این	نکته	تأکید	می	کنند		که		ما		در		جهانی		با	منابع	کمیاب		
زندگی		می	کنیم	و	نمی	توانیم	همۀ	کاالها	یا	منزلت	ها	یا	تأمین	عاطفی	دلخواهمان	را	داشته	
باشیم.	نظریه	پردازان	انتخاب	عقالنی		چهار		قضیه		اساسی	را	از	نظریه	های	اقتصادی	اتخاذ	

می	کنند	:
۱.	افراْد	عقالنی		و	خواهان		بیشینه	سازی		سود		خویش	هستند	و	براساس	سلیقه	ها	و	

ترجیحات	خود	تصمیماتی		اتخاذ	می	کنند؛
2.	هرچه	فردی	چیزی	را	بیشتر	داشته	باشد،جذابیت	آن	برای	وی	کمتر	می	شود؛

آزاد	فروخته	می	شوند	 بازار	 آن	ها	در	 براساس		 قیمت	هایی	که	کاالها	و	خدمات	 	.3
	ازطریِق	سالیق		خریداران	و	فروشندگان	بالقوه	تعیین	می	شود.	هرچه	تقاضا	برای	

ً
مستقیما

کاالیی	بیشتر	شود،	آن	کاال	ارزشمندتر	است		و	قیمت	آن	افزایش	می	یابد.	هرچه		عرضه		

1. Adam Smith
2. David Ricardo
3. Carl Menger
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بیشتر	شود،	ارزشمندی	آن	کاال	کمتر	است	و	قیمت	آن	کاهش		می	یابد؛
شود،	 عرضه	 رقیب	 بدون	 انحصارگر	 یک	 به	وسیلۀ	 فقط	 کاالیی	 درصورتی	که	 	.4

.)Wallace & Wolf, 1999, p. 992(	بود	خواهد	تر	گران	درمجموع،
نظریه	پردازان	انتخاب	عقالنی	نیز	از	نظریۀ	بازی	ها	و	نظریۀ	تصمیم	بهره	برده	اند،	گرچه	

.)Abel, 2003, p. 817(	دارند	وسیعی	کاربرد	سیاسی	علوم	و	اقتصاد	در	ها	نظریه	این
انکار	 انتخاب		عقالنی	نمی	توان	 و	 مبادله		 نیز	در	نظریه	های	 را	 انسان	شناسی	 	نقش		
نقش	 بر	 »مالینوفسکی«۱،	 به	ویژه	 بیستم،	 قرن	 بزرگ	 انسان	شناسان		 از	 بسیاری	 کرد.	
مبادله	در	زندگی	اجتماعی	تأکید	داشته	اند.	اما		در		بررسی	مبادله،	باید	بین		نهادهایی		که	
	
ً
هدفی	غیراز	مبادله	یا	دهش	ندارند	با	مبادلۀ	ابزاری	که	ویژگی	تعامالتی		است	که	بدوا
افراد	خواسته	های	موردعالقۀ	خود	را	به	دست	آورند	تمایز		قائل		شد.	 تا	 انجام	می	شوند	
انسان	شناسی	به	مورد	نخست	توجه	ویژه	ای	مبذول	داشته	است،	اما	نظریه	های	مبادله	
و	انتخاب	عقالنی	بر	مبادلۀ		نوع	دوم	انگشت	گذاشته	اند.انسان	شناسان	و	نظریه	پردازان	
مبادله	و	انتخاب	عقالنی،	هردو،	معتقدند	ویژگی			اساسی		چنین	مبادله	هایی		شیوه	ای	است	
بنابراین	موجب	 داده	اند.	 پیوند	 یکدیگر	 به	 متقابل	 تعهدات	 ازطریِق	 را	 آن	ها	جامعه	 که	
افزایش		همبستگی	اجتماعی	می	شوند.	انسان	شناسانی	چون»مارسل	موس«2	و	»مارشال	
گاه	بوده	اند.	این	توجه	به	نقش	مبادله	در	 سالینز«3	از	رابطۀ	بین		قدرت		و	مبادلۀ	هدایا	آ
ایجاد	روابط	قدرت	مورد	اقتباس		نظریه	پردازان	مبادله		و			انتخاب		عقالنی	قرار	گرفته	است	
)Wallace & Wolf, 1999, p. 892992(.	یکی	از	ویژگی	های	نظریه	های		مبادله		و	انتخاب		
عقالنی	توجه	به	هنجارهای	عمومی	و	تکراری	آن	است		که	بر	مبادله	حاکم	می	شود.	در	این		
نظریه	ها	هنجار	الزام	آور	دادوستد	بسیار	مورد	استناد	قرار	گرفته	است	و	از	همین		حیث	نیز		
مدیون	انسان	شناسی	است.	دادوستد		قاعده	ای		است	که	به	وسیلۀ	جامعه	اعمال	می	شود.

بیان	شد،	می	توان	گفت	همین	فرایند	 انتخاب	عقالنی	 براساس	آنچه	دربارۀ	نظریۀ	
انتخاب	عقالنی	در	میان	حکومت	و	گروه	های	قومی	و	اقلیتی	نیز	برقرار	است.	به	این	
صورت	که	هریک	از	آن	ها،	با	برآورد	شرایط	و	سیاست	گذاری	های	گروه	دیگر،	به	اخذ	
	سیاست	گذاری	های	حاکمیتی	

ً
تصمیمات	و	انتخاب	های	عقالنی	دست	می	زنند.	طبیعتا

مطالبات	 تا	 دارد	 نیاز	 رابطه	 این	 در	 و	 است	 ملی	 انسجام	 و	 هویت	 تحکیم	 درجهِت	

1. Bronisław Malinowski
2. Marcel Mauss
3. Marshall Sahlins
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گروه	های	قومی	را	بشنود	و	در	راستای	تحقق	آن	ها	گام	بردارد.	از	دیگر	سو،	گروه	های	قومی	
نیز	براساس	نوع	سیاست	گذاری	های	حکومتی	به	انتخاب	دست	می	زنند.	تاریخ	گذشتۀ	
کشور	ایران	نشان	از	آن	دارد	که	این	انتخاب	ها	شامل	مواردی	همچون	اقدام	مسلحانه،	
کناره	گیری	و	انزوا	از	مشارکت	های	ملی	و	عمومی،	یا	همسویی	با	سیاست	های	کلی	نظام	

بوده	است.	

6-۹-2.	بین	المللی	شدِن	قومیت	ـ	جهانی	شدِن	قومیت

آن	ها	 از	مهم	ترین	 دارای	ویژگی	های	گوناگون	و	عدیده	ای	است	که	یکی	 جهانی	شدن	
اصالت	داشتِن	تنوع	ها	و	تفاوت	ها	از	منظر	نظریۀ	مزبور	است.	در	عصر	جهانی	شدن،	
تفاوت	ها	و	تنوع	ها	در	قالب	هویت	های	مختلف	امکان	بروز	و	ظهور	می	یابند.	هویت	ها	
دیگر	تصلب	سابق	را	نداشته	و	خاصیت	متحول	شوندگی	و	سیالیت	پیدا	می	کنند،	چنان	که	

کاستلز	معتقد	است،	تمام	هویت	ها	برساخته	می	شوند	)کاستلز،	۱380،	ص	23(.	
مهم	تر	این	که	در	عصر	جهانی	شدن،	به	واسطۀ	گسترش	تعامالت	و	ارتباطات	میان	
کنشگران	اجتماعی،	امکاِن	برساخته	شدِن	هویت	های	فردی	و	جمعی	به	طور	هم	زمان	
توسعه	یافته	و	به	طور	مداوم،	درحال	دگرگونی	اند.	در	مقولۀ	جهانی	شدن،	نوعی	یگانگی	
از	یک	سو،	و	گونه	ای	تفاوت		ازسوی	دیگر،	شبکۀ	اصلی	اندیشیدن	را	تشکیل	می	دهد	و	
انسان	ها	خصوصیات	و	بینش	های	مشترکی	پیدا	می	کنند،	ضمن	این	که	برای	حفظ	هویت	
و	تشخص،	بینش	ها،	رفتارها،	و	فرهنگ	های	متفاوت	نیز	تداوم	می	یابند.	یان	کالرک۱،	
بین	الملل،	می	نویسد:	تحوالت	جهانی	حاکی	 و	نظریه	روابط	 در	کتاب	جهانی	شدن	
از	آن	است	که	دو	فرایند	جهانی	شدن	و	از	هم		گسیختن	به	طور	هم	زمان	اتفاق	می	افتند	
میالدی،	 دهۀ	۱990	 در	 مثال،	 برای	 می	یابند.	 متناقض	 چهره	ای	 جهان	 رویدادهای	 و	
سیاست،	 عرصۀ	 در	 درحالی	که	 داشت،	 غلبه	 شدن	 جهانی	 فرایند	 اقتصاد،	 عرصۀ	 در	

ناسیونالیسم	قومی	تشدید	شد	)قریشی،	۱379،	ص	39(.	
پژوهشگران	علوم	اجتماعی،	در	اوایل	قرن	بیستم،	عالیق	و	هویت	های	نژادی،	قومی،	
و	زبانی	را	اغلب	نوعی	واپس	گرایی	و	نابهنجاری	تاریخی	قلمداد	می	کردند	که	یا	دربرابِر	
کمونیسم	تسلیم	و	نابود	شده	و	یا	در	چارچوب	نهادهای	لیبرال	دموکرات	ادغام	و	حل	
می	شوند.	قومیت	بازماندۀ	مراحل	اولیۀ	تحول	جامعۀ	انسانی	به	شمار	می	آمد	که	دیر	یا	
زود	ازمیان	خواهد	رفت	)گل	محمدی،	۱38۱،	ص	۱59(.	در	ابتدا	برخی	از	نظریه	پردازان	

1. Ian Clark 
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حوزۀ	جهانی	شدن	بر	این	باور	بودند	که	فرایند	مزبور	و	متعاقب	آن	جهانی	شدِن	فرهنگ	
موجب	غلبه	و	سلطۀ	فرهنگ	واحد	جهانی	خواهد	شد	و	درنتیجه،	فرهنگ	های	محلی	و	

بومی	و	خرده	فرهنگ	های	قومی	در	درون	فرهنگ	مسلط	جهانی	حل	خواهند	شد.
زیرا	 نمی	شود،	 تلقی	 و	همانندساز	 عامل	همگون	کننده	 	

ً
امروزه	جهانی	شدن	صرفا

جهانی	شدن	به	طور	مطلق	مخالف	محلی	شدن	نیست.	این	دو	مقوله	ارتباط	تنگاتنگی	
با	هم	دارند	و	توسط	یک	پویایی	واحد	ایجاد	شده	اند	که	گاهی	با	واژۀ	جهانی	ـ	محلی	
شدن	شناخته	می	شوند.	به	اعتقاد	رونالد	رابرتسون۱،	جهانی	شدن	همواره	در	چارچوبی	
محلی	به	وقوع	می	پیوندد،	درحالی	که	در	همان	حال،	چارچوب	محلی،	خود،	ازطریِق	
را	 شدن	 جهانی	 نباید	 که	 است	 معتقد	 وی	 می	شود.	 ایجاد	 شدن	 جهانی	 گفتمان	های	
	فرایندی	تلقی	کنیم	که	محل	های	ازپیش	موجود	را	به	هم	پیوند	می	دهد.	وی	واژۀ	

ً
صرفا

جهانی	ـ	محلی	شدن	را	ترجیح	می	دهد،	چراکه	این	اصطالح،	در	تعریف	اصیل	خود،	به	
معنای	یک	دیدگاه	جهانی	است	که	شرایط	محلی	را	نیز	مدنظر	دارد.	بنابراین	ناهمگونی	
می	گردد	 بازتولید	 و	 تولید	 شدن،	 جهانی	 فرایندهای	 ازطریِق	 مداوم	 به	طور	 و	 همواره	

)نش،	۱380،	ص	۱۱۱(.	
تعدد	 فرهنگ	ها،	 شدِن	 نسبی	 مکان،	 و	 زمان	 فشردگی	 با	 شدن	 جهانی	 فرایند	
مرجعیت	های	اجتماعی،	هویت	سازی	معنایی،	روش	های	سنتی	را	سخت	و	دشوار	و	
حتی	غیرممکن	می	کند	)گل	محمدی،	۱38۱،	ص	245(.	به	واسطۀ	ابزارها،	امکانات،	و	
فرصت	های	ناشی	از	فرایند	جهانی	شدن،	گروه	های	فراملی،	با	داشتِن	امکاناِت	متنوع	
و	 ملی،	 محلی،	 سطوح	 در	 فرهنگ	سازی	 در	 تعیین	کننده	ای	 نقش	 رسانه	ای،	 	

ِ
وسیع و	

بین	المللی	ایفا	می	کنند.	این	فرهنگ	سازی	و	هویت	سازی	می	تواند	در	پاره	ای	از	مواقع	
با	فرهنگ	واحد	جهانی	و	فرهنگ	ملی	هم	راستا	و	همگرا	باشد	و	در	بعضی	از	مواقع،	
نسبت	به	فرهنگ	ملی	و	فرهنگ	جهانی	حالت	واگرایی	پیدا	کند.	با	درک	و	پذیرش	وضعیت	
متناقض	گونه	ای	که	فرایند	جهانی	شدن	برای	قومیت	ها	و	خرده	فرهنگ	های	محلی	ایجاد	
بومی	 فرهنگ	های	 و	 قومیت	ها	 همگرایی	 موجب	 هم	 هم	زمان،	 به	طور	 یعنی	 می	کند،	
و	محلی	با	فرهنگ	ملی	و	فرهنگ	جهانی	شده	است	و	هم	باعث	ایجاد	واگرایی	میان	
فرهنگ	های	محلی	و	بومی	با	فرهنگ	های	ملی	و	جهانی	می	شود	و	به	روشنی	می	توان	
در	حوزۀ	 فرایند	جهانی	شدن	 که	 و	فرصت	هایی	 بررسی	چالش	ها	 و	 تجزیه	وتحلیل	 به	
قومیت	ها	و	فرهنگ	های	محلی	خلق	می	کند	واقف	شد.	فرایند	جهانی	شدن،	دست	کم	در	

1. Roland Robertson
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حوزۀ	تعامل	میان	فرهنگ	قومی	و	بومی	با	فرهنگ	ملی	و	فرهنگ	جهانی،	می	تواند	تأثیر	
دوگانه	ای	داشته	باشد؛	یعنی	می	تواند	هم	موجب	همگرایی	و	هم	واگرایی	شود.	چنانچه	
در	سطح	ملی	و	در	چارچوب			نظریه	های	جهانی	شدن،	اصالت	تکثرگرایی	موردتأکید	
این	نظریه	را	بپذیریم،	می	توان	به	تحقق	الگوی	تکثرگرایی	و	درنتیجه،	ایجاد	همگرایی	و	
انسجام	میان	گروه	های	قومی	و	محلی	با	فرهنگ	ملی	کمک	کرد	و	از	فرصتی	که	جهانی	

شدن	در	این	حوزه	ایجاد	می	کند،	بهرۀ	الزم	را	برد.

۱۰-2.	صلح	پایدار

صلح	پایدار	به	وضعیتی	گفته	می	شود	که	صلح	برای	همیشه	در	یک	منطقه	برقرار	شده	
	باشد.	صلح	پایدار	با	محوریت	عدالت	همان	صلح	عادالنه	است	و	بنابراین	برای	تحقق	
آن	باید	با	دیپلماسی	انقالبی،	روش	های	عادالنه	برای	حل	وفصل	بحران	ها	را	یافت	و	بر	
بار،	در	قرن	هجدهم	میالدی،	در	 پایدار	نخستین	 تأکید	کرد.	مفهوم	صلح	 آن	 اجرای	
مقاله	ای	با	نام	»طرح	برای	صلح	پایدار«	مطرح	شد.	این	مقاله		به	صورت	گمنام	منتشر	
شد.	بااین	حال،	این	مفهوم	تا	اواخر	قرن	هجدهم	میالدی	مورد	توجه	قرار	نگرفت.	عبارت	
صلح	پایدار	پس	از	انتشار	رسالۀ	صلح	پایدار	اثر	ایمانوئل	کانت۱	در	اروپا	شناخته	شد.

صلح	پایدار		واژه	ای	است	که	نزدیک	به	سه	قرن	پیش	امانوئل	کانت،	فیلسوف	آلمانی،	
در	کتابی	با	همین	نام	مطرح	کرد	و	پیش	شرط	های	تحقق	آن	را	عدم	مداخله	در	کشورهای	
دیگر	و	منع	تمسک	به	زور	دانست.	این	واژه	بعدها	نیز	بارها	تکرار	شد	و	به	عنوان	یکی	از	
	مناقشه	و	منازعات	بین	المللی	مورد	استفاده	یا	سوءاستفاده	

ّ
شعارهای	مطرح	برای	حل

قرار	گرفت.	براساس	این	نظریه،	صلح	پایدار	باید	همراه	با	عدالت	باشد	و	صلح	بدون	
	بحران	های	کنونی	نیست.	امروز	

ّ
عدالت	ممکن	نیست	که	پایدار	باشد	و	چارۀ	درْد	حل

جهان	بیش	ازپیش	به	تحقق	صلح	عادالنه		و	به	عبارت	دیگر،	صلحی	مبتنی	بر	عدالت	
نیاز	دارد.	صلح	عادالنه	به	صورت	یک	اندیشۀ	ساختارمند،	به	وسیلۀ	نخبگان	قادر	است	
به	یک	گفتمان	تبدیل	شود	و	در	عرصۀ	اجتماع	وارد	و	به	یک	رفتار	یا	کارکرد	بین	المللی	

مبدل	گردد.
کانت،	در	رسالۀ	کم	حجم	ولی	بسیار	پراهمیت	صلح	پایدار،	درصدد	ارائۀ	طرحی	
ماندگار	برای	اتحاد	ملل	درجهِت	ایجاد	و	پاسداری	از	صلح	در	سطح	جهان	و	درنتیجه،	

1. Immanuel Kant
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را	 جنگ	 	
ً
کانت		اصوال است.	 جهانی	 جمهوری	 یک	 به	سوی	 جهانی	 جامعۀ	 هدایت	

بزرگ	ترین	شّری	می	داند	که	ممکن	است	دامان	بشریت	را	بگیرد.	ازاین	رو،	در	این	اثر،	
بینجامد.	کانت	 این	شّر	بزرگ	 ازبین	بردِن	 به	 ارائه	کند	که	 تا	طرحی	 تالش	کرده	است	
در	پیش	شرط	های	مقدماتی	به	دنبال	تعلیق	هرچه	بیشتر	جنگ	ها	و	درگیری	هاست،	ولی	
ازآن	جاکه	تعلیق	ِصرف	جنگ	به	خودی	خود	ضامن	بقای	صلح	نیست،	در	ادامه،	به	بیان	

ارکان	اصلی	صلح	می	پردازد	که	تحقق	آن	ها	به	نهادینه	شدِن	صلح	منجر	می	شود.
)براتعلی	پور،	۱394،	ص	4 از	نظر	کانت،	برقراری	صلح	پایدار	شش	پیش	شرط	دارد

۱	و	42(	که	عبارت	اند	از:
برای	صیانت	از	صلح	واقعی،	هیچ	پیمان	صلحی	که	در	آن،	به	طور	ضمنی،	 	.۱

دستاویزی	برای	جنگ	در	آینده	باشد	معتبر	نخواهد	بود؛	
هیچ	کشوری	نباید	از	راه	وراثت	و	مانند	آن	تحت	مالکیت	کشور	دیگری	درآمده	 	.2

و	استقالل	و	حاکمیت	هیچ	دولتی	نباید	نابود	شود؛
	برچیده	شوند.	

ً
ارتش	های	ثابت	و	نیروی	مسلح	زیر	پرچم	باید	به	تدریج	کامال 	.3
به	عبارت	دیگر،	رقابت	های	نظامی	گرایانه	و	تسلیحاتی	ممنوع	می	باشند؛

مقروض	شدِن	یک	دولت	به	خاطر	ثروتمند	کردِن	دولت	دیگر	ممنوع	می	باشد؛ 	.4
هیچ	کشوری	حّق	دخالت	خشونت	آمیز	در	امور	سایر	کشورها	را	ندارد؛ 	.5

هنگام	جنگ،	دست	زدن	به	اقداماتی	همانند	شکستِن	پیمان	و	تحریک	اتباع	که	 	.6
صلح	را	دشوار	و	ناممکن	می	سازد	ممنوع	است.

و	 قصد	 حداقل	 به	طورکلی	 که	 است	 این	 شش	گانه	 نکات	 این	 رعایت	 اولیۀ	 شرط	
نیت	دولت	ها	باید	بر	الزام	اخالقی	مبتنی	باشد.	الزم	به	یادآوری	است	که	در	میان	این	
پیش	شرط	ها،	هیچ	گونه	تئوری	یا	طرح	اقتصادی	که	منجر	به	یک	نظم	اقتصادی	شده	و	
درنهایت،	به	امنیت	و	عدالت	اقتصادی	منتهی	شود	به	چشم	نمی	خورد.	این	امر	شاید	
به	دلیل	ایراد	کلی	طرح	صلح	پایدار	کانت،	به	عنوان	یک	طرح	روبنایی	و	نه	زیربنایی	باشد.
	در	ادامه،	کانت	)۱380(	سه	رکن	بنیادین	را	در	تحقق	صلح	پایدار	بر	این	پیش	شرط	ها	

می	افزاید.	این	ارکان	عبارت	اند	از:	
۱.	قانون	اساسی	شهروندی	در	هر	کشور	می	بایست	جمهوری		باشد؛	

2.	حقوق	ملت	ها	می	بایست	بر	شالودۀ	فدرالیسمی	از	دولت	های	آزاد	استوار	گردد؛	
می	باشد	 محدود	 جهانی	 مهمان	نوازی	 یا	 میزبانی	 شرایط	 به	 جهان	شهری	 حّق	 	.3

)همان،	ص	42(.
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از	دیدگاه	کانت،	»حکومت	جمهوری«	نوع	حکومتی	است	که	در	آن،	قانوْن	محور	
زندگی	انسان	هاست.	این	نوع	حکومْت	صلح	پایدار	جهانی	را	تضمین	می	کند.	ایجاد	
حکومت	جمهوری	براساس	یک	قانون	اساسی	حاکی	از	این	است	که	افراد،	به	حکم	عقل	
عملی	خود،	یک	قرارداد	اجتماعی	را	پذیرفته	اند.	این	نظام	تبلور	ارادۀ	عمومی	همگان	

است.	جمهوری	بر	سه	بنیاد	استوار	است:	
۱.	اصل	آزادی	برای	تمام	اعضای	جامعه	به	عنوان	انسان؛	

2.	تعلق	همۀ	افراد	به	یک	قانون	واحد	به	عنوان	اتباع؛	
3.	اصل	برابری	قانونی	برای	هر	فرد	به	عنوان	شهروند.	

به	دولت،	 بر	تعلق	سیاسی	 بنابراین	رعایت	حقوق	بشر	و	حقوق	شهروندی	مبتنی	
هردو،	از	بنیان	های	نظام	جمهوری	به	شمار	می	آیند	)میرمحمدی،	۱390،	ص	۱23(.

صلح	پایدار	بدون	برپایی	نظام	جمهوری،	که	در	آن	قوای	سه	گانۀ	اجرایی	و	تقنینی	و	
قضایی	دارای	استقالل	اند،	تحقق	نمی	یابد،	اما	ایجاد	چنین	نظامی،	خود،	به	عقالنیت،		
عدالت	محوری،	بلوغ	فکری،	سلوک	اخالقی،	و	قدرت	مداری	براساس	قانون	مشروط	
است.	به	بیان	کانت،	صلح	پایدار	مانند	کودکی	است	که	در	یک	لحظه	به	دنیا	می	آید،	اما	

سال	ها	طول	می	کشد	تا	این	کودک	براثِر	مراقبت	و	آموزش	به	بلوغ	برسد.	
سلسله	مراتبی	که	کانت	در	بیان	ارکان	ضروری	برای	تحقق	صلح	پایدار	بیان	می	کند	
حاکی	از	آن	است	که	وی	صلح	را	ابتدا	در	»خانه«	و	سپس	در	»فراسوی	مرزها«	دنبال	
می	کند.	کانت	باقی	ماندِن	دولت	ها	در	شرایط	طبیعی،	بی	قانونی،	و	تعارض	منافع	را	منجر	
به	یک	فدراسیون	جهانی	می	داند	 پیوستن	 و	 ایجاد	 نیز	در	 را	 به	جنگ	می	داند.	راه	چاره	

)همان،	ص	۱24(.

۱-۱۰-2.	صلح	در	اندیشۀ	دین	محور	اسالم	

محققاِن	مطالعات	صلح	در	روابط	بین	الملل	معاصر	نگاه	بنیانی	به	موضوع	صلح	دارند.	
یوهان	گالتونگ۱،	پدر	مطالعات	صلح،	اغلب	بین	»صلح	منفی«	و	»صلح	مثبت«	تمایز	
قائل	است.	صلح	منفی	دربارۀ	وجود	نداشتِن	خشونت	صحبت	می	کند.	به	این	معنی	که	
آتش	بس	را	وضعیت	صلح	منفی	می	دانند،	زیرا	چیزی	که	نامطلوب	اتفاق	می	افتاده	است	
را	متوقف	کرده	است.	اما	صلح	مثبت	هنگامی	اتفاق	می	افتد	که	زمینه	ها	و	علل	جنگ	
ازبین	برود.	در	این	دیدگاه،	باور	بر	این	است	که	صلح	واقعی	به	معنای	رفع	اساسی	زمینه	ها	

1. Johan Galtung 
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.)Galtung, 1985, p. 65(	است	ساختاری	خشونت	نبوِد	و	جنگ	علل	و
اسالم	به	عنوان	یک	دین	الهی،	در	نظام	معرفتی	خود،	دین	و	سیاست	را	دو	مقولۀ	جدا	
از	هم	نمی	داند.	در	تعریف	جامعۀ	سیاسی	اسالمی،	تعامل	انسان	ها	و	دوری	از	جنگ	
و	خشونت	همواره	یک	دال	مرکزی	بوده	است	)چینی	چیان،	۱396،	ص	2(.	در	مبانی	

هستی	شناسی	مکتب	اسالم،	انسان	گرایش	فطری	به	سمت	صلح	دارد.	
به	شمار	 از	اصول	دین	 مفهوم	عدالت	در	تفکر	اسالمی	جایگاه	ویژه	ای	دارد.	عدل	
می	رود	و	ریشه	در	قرآن	و	سنت	دارد.	خداوند	می	فرماید	برپایی	عدالت	از	اهداف	رسالت	

و	نزول	قرآن	است	)سورۀ	حدید،	آیۀ	25؛	سورۀ	آل	عمران،	آیۀ	۱03(.
	صلح	فضیلتی	است	که	از	عدالت	برمی	خیزد.	در	قرآن،	اشارات	متعددی	به	قبول	
تکثرگرایی	شده	است	که	چگونه	تکثرگرایی	سیاسی	موجب	وحدت	می	شود	و	آن	را	بر	مبنای	
اصل	وحدت	می	داند	که	حداقل	اجماع	الزم	برای	شکل	گیری	زندگی	سیاسی	و	همچنین	
گسترش	مفاهمه	و	زبان	مشترک	به	عنوان	دو	شرط	بنیادین	تحقق	مشارکت	سیاسی	شکل	
می	گیرند.	آگاهی	به	عالیق	مشترک	موجب	گسترش	حّس	اعتماد	متقابل	و	به	طورکلی	
هویتی	متکی	بر	اخوت	و	تألیف	قلوب	متقابل	می	گردد	)فیرحی،۱390،	ص	80(.	با	این	
اوصاف،	در	بین	متفکران	مسلمان،	دربارۀ	موضوع	جنگ	و	صلح،	دیدگاه	های	مختلفی	
اسالمی	 جریان	های	 از	 گروهی	 است:	 قابل	ذکر	 زمینه	 این	 در	 نظریه	 دو	 و	 دارد	 وجود	
براساس	نگرش	خاص	به	بنیادهای	احکامی	و	شرعی	اسالم	مراجعه	می	کنند	و	با	ارائۀ	
تفاسیر	ظاهرگرایانه	از	متون	دینی،	همچون	آیات	قرآن	دربارۀ	جهاد	و	مقاتله	با	کفار	و	
مشرکان،	مسیر	جریانات	سلفی،	تکفیری،	وهابی،	جهادی،	و	جریاناتی	همچون	القاعده	
و	داعش	را	درپیش	می	گیرند.	بخش	زیادی	از	متفکران	مسلمان،	با	نقد	دیدگاه	گروه	اول،	
اثبات	 در	 همچنین	 گروه	 این	 می	کنند.	 تأکید	 اسالم	 در	 وهمزیستی	 اصالت	صلح	 بر	
مدعای	خود	به	آیات	متعددی	از	قرآن	استدالل	می	نمایند	که	در	آن		آیات،	بر	اولویت	
صلح	تأکید	دارند	و	جنگ	را	درصورتی	تجویز	می	کنند	که	راهی	برای	صلح	باقی	نمانده	
باشد.	به	عالوه،	استفادۀ	غیرمشروع	از	خشونت	را	حتی	علیه	دشمن	نیز	مخالف	آموزه	های	

اسالمی	می	دانند.
زمینه	های	 به	گونه	ای	که	 است،	 شر	 و	 خیر	 ُبعد	 دو	 دارای	 انسان	 اسالم،	سرشت	 در	
	
ً
صلح	خواهی	یا	جنگ	طلبی	بالقوه	در	او	وجود	دارد.	در	جهان	بینی	اسالمی،	انسان	صرفا
حیوان	مادی	نیست،	بلکه	شامل	ارزش	های	الهی	ـ	انسانی	نیز	می	باشد.	در	قاموس	اسالمی،	
آنچه	اصالت	دارد	ارزش	ها	و	سجایای	معنوی	است.	از	این	رو،	حرکت	تکاملْی	انسان	و	
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جامعۀ	بشری	را	به	سمت	ثبات،	صلح	و	عدالت	می	راند	)ستوده،	۱382،	ص	204(.
و	 بروز	 و	 ظهور	 خلقت	 بدو	 در	 انسان	 گرایش	های	 و	 تمایالت	 تمام	 منظر،	 این	 از	
جهت	گیری	خاصی	ندارند.	ذات	آدمی	مستعد	شکوفایی	هردو	سنخ	از	تمایالت	حیوانی	
و	انسانی	است.	عقل	و	دین،	هردو،	به	عنوان	عوامل	مؤثر	بر	شکوفا	شدِن	خواست	های	
متعالِی	انسان	و	زمینۀ	به	فعلیت	رساندِن	فطرِت	الهی	عمل	می	کنند.	به	عبارت	دیگر،	انسان	
ب	از	نیروهای	خیر	و	شر	که	اساس	روابط	انسان	ها	بسته	به	وضعیت	

ّ
موجودی	است	مرک

این	نیروها	بر	جنگ	و	صلح	استوار	می	شود.	بنابراین	رهیافت	شیعی	نه	خوش	بینی	افراطی	
ایده	آلیسم	درمورد	پاک	بودِن	سرشِت	انسان	را	می	پذیرد	و	نه	بدبینی	تفریطی	رئالیسم	و	

فرِض	شریر	بودِن	ذاتِی	انسان	را	)دهشیری،	۱379،	ص	297(.
با	توجه	به	سلطۀ	تفکر	شیعی	بر	حاکمیت	سیاسی	امروزی	در	ایران،	باید	گفت	متفکران	
شیعه	عدالت	و	صلح	را	دو	مسئلۀ	مرتبط		به	هم	می	دانند	و	صلح	بدون	عدالت	را	ناپایدار	و	
ناکافی	می	شمارند.	در	این	نگرش	توحیدی،	انبیای	الهی	با	هدف	برقراری	عدالت	و	صلح	
	بدون	عدالت	خاستگاهی	مادی	گرایانه	دارد.	عدالت	در	اسالم	

ِ
مبعوث	شده	اند.	صلح

به	این	معنی	است	که	هرچیز	در	جای	خود	قرار	گیرد.	بنابراین	صلح	عادالنه	وضعیت	
ازآن	جاکه	 متعادلی	است	که	در	آن،	همۀ	مردم	از	حقوق	حقۀ	خود	بهره	مند	می	شوند.	
اسالم	دینی	جهانی	است	و		درعین	حال،	مبانی	و	الگوهای	صلح	عادالنه	را	در	تعالیم	خود	
جای	داده	است،		صلح	عادالنه	را	می	توان	نسخه	ای	از	صلح	اسالمی	تلقی	کرد	که	همۀ	

جوامع	بشری	را	خطاب	قرار	می	دهد.
تحقق	 در	 را	 بین	المللی	 و	 داخلی	 عرصۀ	 در	 عادالنه	 تحقق	صلح	 شیعی	 متفکران	
عدالت	جست	وجو	می	کنند.	در	این	دیدگاه،	حّق	بر	صلح	حقی	وضعی	و	عارضی	است	
و	نمی	توان	آن	را	ذاتی	تلقی	کرد،	اما	عدالْت		امری	ذاتی	است.	به	همین	دلیل،	صلح	پایدار	

و	جهانی	بر	عدالت	بنا	می	شود.
مطهری	اصل	توحید	را	اساسی	ترین	اصل	برای	ایجاد	صلح	و	آرامش	می	داند،	زیرا	
اعتقاد	به	خدای	عادل	موجب	تقوا،	ایثار،	دوری	از	خصومت،	صلح،	و	عدالت	می	شود	(

مطهری،	۱374،	ص	3540(.
یعنی	 است؛		 گشته	 عجین	 انسان	 فطرت	 با	 عدالت	طلبی	 شیعه،	 متفکران	 نظر	 از	
در	 هستی	 جهان	 است.		درعین	حال،	 انسان	 وجودی	 ساختار	 بر	 مبتنی	 عدالت	طلبی	
خلقت،	تحقق،	و	کمال	یافتن	و	نیز	در	تبدیل	شدن	از	حالت	قوه	به	فعل	و	از	استعداد	به	
کنش،	در	ابعاد	فردی	و	اجتماعی،		موضوع	عدالت	هستند.	»هست	ها	در	خلقت	از	نوعی	

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


        297         فصل دوم: نظریاتی درباِب هویت و قومیت

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

تعادل	و	توازن	برخوردارند	و	وجود	نظم	در	جهان	هستی	حاکی	از	آن	است	که	انسانی	که	
خوْد	موضوع	عدالت	قرار	گرفته		پیرامون	و	اطرافش	نیز	موضوع	عدالت	اند	و	در	رابطۀ	انسان	

با	انسان	و	انسان	با	هستی،	نوعی	تعادل	برقرار	است«	)صدر،	۱360،	ص	۱76(.
	مهم	ترین	تأثیری	که	میل	فطری	عدالت	طلبی	به	دنبال	دارد،	ثبات	و	دوام	آن	میل	در	
	
ً
	درمقابِل	قسمت	عادالنه	خاضع	است	و	فطرتا

ً
تمام	زمان	ها	و	مکان	هاست.	انسان	فطرتا

از	جور	و	بی	عدالتی	گریزان	و	متنفر	است.	از	فطرت	های	الهیه	ـ	که	در	کمون	ذات	بشر	
انقیاد	در	پیش	آن	 مخمر	است	ـ	حّب	عدل	و	خضوع	دربرابِر	آن	و	بغض	ظلم	و	عدم	
است.	اگر	خالف	آن	را	دید،	باید	بداند	در	مقدمات	نقصی	است،	چون	عدالت	خواهی	و	
عدالت	گستری	امری	فطری	است	که	مرور	زمان	آن	را	کهنه	نمی	کند،	بلکه	اصلی	دائمی	

و	مستمر	است.
یکی	از	دالیل	عمدۀ	پایداری	و	جاودانگی	اسالم	و	آسیب	ناپذیری	احکام	آْن	ارتباط	
عقل	و	شرع	با	یکدیگر	است،	زیرا	اسالم،	به	عقیدۀ	متفکران	شیعی،	دینی	عقالنی	است.	
درنتیجه،	در	هیچ	عصری	با	مشکل	و	بحرانی	مواجه	نخواهد	شد،	به	ویژه	آن	که	تشخیص	
مصالح	و	مفاسد	اجتماعی	و	سیاسی	مردم	در	هردوره	به	فقها	و	کارشناسان	دین	ارجاع	
داده	شده	است.	این	سازوکار،	به	روش	عقالیی،	بر	تشخیص	مصلحت	ها	و	مفسده	ها	

صحه	می	گذارد.
در	اسالم،	عقل	زمینه	ساز	تبلور	و	به	فعلیت	رساندِن	فطرت	است.	بدون	عقل	ـ	که	
خداوند	آن	را	به	عنوان	حجت	درونی	هم	پای	پیامبران،	به	عنوان	حجت	بیرونی،	قرار	داد	ـ	
به	واسطۀ	 انسان	 این	که	 باوجوِد	 بنابراین	 رسید.	 نخواهد	 به	فعلیت	 عدالت	طلب	 فطرت	
نیازهای	فطری	خود	از	برخی	حقوق	برخوردار	است،	اما	نقش	عقل	در	راهنمایی	انسان	
درجهِت	ایفای	حقوق	فطری	او	انکارناشدنی	است.	انسان	عقل	و	اراده	دارد	و	با	نیروی	
عقل	و	اراده	باید	کار	کند.	از	این	رو،	تا	تکلیف	خود	را	انجام	ندهد،	نمی	تواند	از	حّق	

خدادادی	خود	استفاده	کند.
از	نگاه	متفکران	شیعه،	هدِف	شریعْت	تحقق	عدالت	در	میان	تک	تک	اعضای	جامعه	
عدالت	 و	 است	 اجتماعی	 عدالت	 زمینه	ساز	 افراْد	 عدالت	 است.	 جامعه	 	

ّ
کل در	 نیز	 و	

اجتماعی	موجب	گسترش	عدالت	در	بین	افراد	خواهد	بود.
واقعیت	جامعۀ	بین	المللی	نشان	می	دهد	تا	زمانی	که	عدالت	در	سطح	داخلی	پیاده	
نشود	و	الگوهای	آن	در	قالب	یک	فرهنگ	ارزنده	به	سطح	بین	المللی	انتقال	نیابند،	صلح	
پایداْر	آرمانی	خام	بیش	نخواهد	بود.	بنابراین	در	این	حوزه،	سطح	نگاه	از	فرد	آغاز	می	شود	
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و	سپس	به	دولت	می	رسد	و	درنهایت،	جامعۀ	بین	المللی	را	فرامی	گیرد.	بر	این	اساس،	
در	تحقق	صلح	پایدار،	ضرورت	وجود	یک	رویکرد	جزء	به	کل	برای	رسیدن	به	مطلوب	

احساس	می	شود.
اگر	سازوکارهایی	که	یک	دولت	برای	تحقق	عدالت	به	آن	ها	توسل	می	جوید	ضمن	
توجه	واقع	گرایانه	به	سرشت	دوگانۀ	انسان	مبتنی	بر	قوانین	برگرفته	از	عقل	و	فطرت	آدمی	
	باشند،	سازوکارهای	پایدار	و	کارآمدی	خواهند	بود،	زیرا	منشأ	آن	ها	همان	قواعد	فطری	
باثباتی	اند	که	خداوند	در	سرشت	همه	قرار	داده	است.	درنتیجه،	ثبات	منشأ	به	دوام	نتیجه	
منجر	خواهد	شد	و	درنهایت،	تالی	موردنظر،	در	زمان	ها	و	مکان	های	مختلف،	ثبات	خود	

را	حفظ	خواهد	کرد	و	حاصل	آْن	صلح	عادالنۀ	بلندمدت	خواهد	بود.

۱۱-2.	عدالت	اجتماعی

تاریخ	عدالت	اجتماعی	است.	 آرمان	بشر	درطوِل	 اذعان	داشت	که	مهم	ترین	 می	توان	
ناعدالتی	موجد	نـابرابری	های	بی	شماری	شده	است	و	شکاف	های	طبقـاتی	معضـالت	
اجتماعی	را	تشدید	نموده	است.	عالوه	بر	این،	تاریخ	بیانگر	آن	است	که	ناعدالتی	منشا	
بسیاری	از	کشمکش	ها	و	اقدامات	خشونت	بار	ازجانب	محرومان	و	به	حاشیه	رانده	شدگان	
بوده	است.	بر	این	اساس،	در	علوم	انسانی،	وجوه	مختلف	عدالت	اجتماعی	مورد	بررسی	
قرار	گرفته	است	و	نظریه	های	متعددی	پرورش	یافته	است،	به	گونه	ای	که	از	گفتمان	های	
لیبرالیستی،	نئولیبرالیستی،	سوسیالیسـتی،	جامعه	گرایی،	و	دینی	)اسالمی،	مسیحی،	و	...(	
دربارۀ	آن	می	توان	یاد	کرد	و	براساس	نظر	اختری	و	ذوالفقاری	)۱396،	ص	۱۱6۱۱9(،	

گفتمان	شناسی	زیر	قابل	ذکر	است:

جدول	شمارۀ		6-2:	گفتمان	شناسی	از	منظر	مکاتب	جامعه	شناسی

مفاهیم 
و 

گفتمان

اسالمیجامعه گرایانراولزیسوسیالیستینئولیبرالیستیلیبرالیستی

فاصلۀ 
طبقاتی

ضرورت 
وجود فاصلۀ 
طبقاتی برای 

پیشرفت

مقصر دانستِن	
فقرا برای 
فقرشان

مخالف وجود 
فاصلۀ طبقاتی

فاصلۀ طبقاتی 
در حدی که 

برای پیشرفت 
ضروری باشد.

مخالف 
وجود فاصلۀ 

طبقاتی

مخالف 
وجود هرگونه 
تضاد طبقاتی
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دخالت 
دولت

عدم دخالت 
دولت در 
اقتصاد و 

اقتصاد آزاد

کاهش نقش 
دولت در 
اقتصاد

دخالت دولت 
در همۀ امور

محدود بودِن	
دخالِت	دولت 
	کاهش 

ّ
در حد

شکاف طبقاتی

دخالت 
گستردۀ 
دولت

عملکرد 
معتدل دولت 

متناسب با 
شرایط زمان

طبقات 
محروم

توجهتوجهتوجهتوجهعدم توجهعدم توجه

هستی	
 شناختی

فردگرایی 
مبتنی بر 

فایده گرایی

فردگرایی و جمع گراییفردگرایی
جمع گرایی

فردگرایی و جمع گرایی
جمع گرایی

فلسفۀ 
اخالقی

وظیفه گرایی فضلیت محوروظیفه گراییوظیفه گراییفایده گراییفایده گرایی
فضلیت محور

رسیدن به عمومیخصوصیخصوصیمالکیت
عدالت 

توزیعی بدون 
الغای مالکیت 

خصوصی

عمومی 
)خیرات 

اجتماعی(

خصوصی و 
عمومی

برخورداری امکانات
نابرابر

برخورداری 
نابرابر

برخورداری 
برابر

برخورداری توزیع یکسانتوزیع یکسان
برابر

اختالف 
درآمد

ضرورت 
وجود

بازتوزیع ضرورت وجود
درآمد برای 
کم درآمدها

اختالف 
درآمد تا 

حدی که برای 
پیشرفت 
جامعه نیاز 

باشد.

بازتوزیع 
درآمد برای 
کم درآمدها

اختالف 
درآمد به 

شکاف 
طبقاتی منجر 

نشود.

رقابت 
اقتصادی

فرصت 
برابر رقابت 
اقتصادی

آزادی 
کارآفرینانه و 
مهارت فردی

عدم ضرورت 
رقابت 

اقتصادی آزاد

شرایط برابر 
رقابت با 
تعدادی 

محدودیت

رقابت 
اقتصادی آزاد

رقابت 
اقتصادی آزاد 

برابری 
حقوقی

تقدم با 
حقوق 

اساسی و 
آزادی های 

سیاسی 
اجتماعی

توجه بیش ازحد 
به فعالیت های 

اقتصادی و 
کاهش حقوق

برابری در 
همۀ حقوق 

سیاسی 
اجتماعی

برابری در 
آزادی های 

سیاسی 
اجتماعی با 

توجه  به اصل 
نخستین

توزیع عادالنۀ 
قدرت 

سیاسی به 
معنای توزیع 
عادالنه دیگر 

مواهب 
نیست.

حقوق طبیعی 
برابر و تفاوت 

در حقوق 
اکتسابی 

متناسب با 
کار و انجام 

وظایف
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وقتی	از	عمل	عادالنه	سخن	می	گوییم	یعنی	عملی	که	ظالمانه	نیست.	بالطبع	وقتی	
عدالت	را	متصف	به	صفت	اجتماعی	می	سازیم،	یعنی	در	عدالت	اجتماعی	باید	به	سراغ	
این	مضمون	برویم	که	قوانین	و	مقررات	اجتماعی	را	باید	به	شکلی	وضع	کرد	که	منجر	
رعایت	 معنای	 به	 اجتماعی	 عدالت	 عبارتی،	 به	 گردد.	 تأمین	 عدالت	 و	 نشود	 ظلم	 به	
امکانات	 همه،	 برای	 قانون،	 این	که	 یعنی	 است؛	 آن	 اجرای	 و	 قانون	 در	جعل	 مساوات	
قائل	شود.	 ترقی	 مدارج	 سیر	 و	 رفاهی	 امکانات	 از	 استفاده	 و	 پیشرفت	 مساوی	جهت	
عدالت	اجتماعی	از	لحاظ	اجرا	و	عمل	وظیفۀ	دولت	هاست.	لذا	دولت	باید	درعمل	برای	
افراد،	تفاوت	و	تبعیض	قائل	نشود	و	امکان	پیشرفت	و	رفاه	اجتماعی	آنان	را	فراهم	آورد	

)مطهری،	۱382،	ص	253(.	
تأمین	 اشتغال،	 محرومیت،	 و	 فقر	 کاهش	 می	توان	 را	 اجتماعی	 عدالت	 متغیرهای	
با	 متناسب	 قیمت	ها	 ثبات	 آموزش(،	 و	 بهداشت،	 مسکن،	 )مانند	 اساسی	 نیازهای	
دستمزدها،	توزیع	عادالنۀ	درآمد	و	ثروت،	برقراری	امنیت	و	نظم،	تأمین	حقوق	همه	جانبۀ	

افراد،	تأمین	اجتماعی،	و	خدمات	رفاهی	دانست.

می	توان	ابعادی	را	برای	عدالت	اجتماعی	ذکر	کرد	)پورسعید	و	زهیری،	۱39۱،	ص	6۱( 
که	عبارت	اند	از:
۱.	برابری

برابری	از	مهم	ترین	ابعاد	و	بلکه	اصلی	ترین	ُبعد	عدالت	است.	معنای	برابری	این	
است	که	همۀ	افراد	صرف	نظر	از	ملیت،	جنس،	نژاد،	و	مذهب	در	ازای	کار	انجام	شده،	
از	حّق	برابر	به	منظور	استفاده	از	نعمت	های	مادی	و	معنوی	موجود	در	جامعه	برخوردار	
باشند.	مبنای	برابری	این	است	که	انسان	ها	برحسب	گوهر	و	ذات	برابرند،	نه	بر	حسب	
جایگاه	و	شرایط	خاص.	برابری	در	سه	عرصۀ	سیاسی،	اقتصادی،	و	فرهنگی	نمود	می	یابد.	
دیدگاه	افراد	نسبت	به	مفهوم	عدالت	به	پایگاه	اقتصادی	و	اجتماعی،	فرهنگی،	و	سیاسی	
آنان	بستگی	دارد.	بی	گمان	دریافت	شهری	و	روستایی،	دارا	و	ندار،	دانش	آموخته	و	کم	سواد	
از	مفهوم	عدالت	یکسان	نیست.	بنابراین	می	توان	گفت	عدالت	نیز	مقید	به	زمان	و	مکان	و	

نوع	روابط	نظامات	و	ساختارهای	سیاسی	است.
2.مشارکت	سیاسی

روندی	است	که	طی	آن	قدرت	سیاسی	میان	افراد	جامعه	توزیع	می	شود،	به	این	معنا	
که	تمام	شهروندان	از	حّق	تصمیم	گیری،	ارزیابی،	انتخاب،	و	انتقاد	بهره	مند	می	شوند	و	در	
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این	مسیر	با	یکدیگر	برابر	تلقی	می	شوند.
3.	عدالت	اقتصادی

و	 قانون	 رفتارهای	خالف	 و	 ثروت	در	جامعه،	سوءتدبیرهای	دولت	 توزیع	عادالنۀ	
ناعادالنۀ	برخی	افراد	جامعه	از	اسباِب	اصلِی	تأمین	نشدِن	عدالِت	اقتصادی	در	جامعه	
	
ّ
به	شمار	می	روند.	افراد	جامعه	باید	مشارکت	اقتصادی	مفید	داشته	باشند	و	دولت	را	در	حل
معضالت	اقتصادی	یاری	کنند	و	درمقابل،	دولت	باید،	با	همۀ	امکانات	خود،	مشکالت	
مطرح	شده	در	سه	عرصۀ	تولید،	توزیع،	و	مصرف	را	حل	نماید.	تحقق	عدالت	اقتصادی	از	

مبنای	تحقق	عدالت	در	روابط	تولید	می	گذرد.
4.	عدالت	فرهنگی

به	دنباِل	یافتِن	راه	هایی	است	که	در	شکل	گیری	ذهنیت	ها	و	تغییر	آن	ها	و	درنتیجه،	در	
نوع	رفتار	افراد،	عدالت	برقرار	گردد.	زمینۀ	تحقق	عدالت	فرهنگی	برابری	افراد	در	بهره	مندی	

از	علم	و	معرفت	و	به	تعبیر	کلی	تر،	آموزش	مطابق	با	ذوق	و	عالقۀ	آن	ها	می	باشد.
5.	عدالت	قانونی

	عبارت	است	از	برابری	همۀ	افراد	جامعه	در	پیشگاه	قوانین،	اما	باید	دانست	که	پایگاه	
اساسی	وجود	و	اجرای	عدالت	قانونی	وجود	و	اجرای	عدالت	اجتماعی	بر	پایۀ	حاکمیت	
و	مالکیت	جامعه	است	و	اگر	این	پایگاه	نباشد،	قانون	بیان	کنندۀ	خواست	ها	و	منافع	یک	

اقلیت،	چه	حاکم	و	چه	مالک،	خواهد	بود.
6.	عدالت	توزیعی

هایک	از	مخالفان	سرسخت	عدالت	و	از	مدافعین	سرشناس	اندیشۀ	لیبرال	است.	
	بشر	یعنی	دوره	ای	است	که	

ِ
او	معتقد	است	که	واژۀ	عدالْت	میراِث	دوراِن	نخستیِن	تاریخ

زندگی	اجتماعی	در	جماعت	های	کوچک	انسانی	جریان	داشته	است.	این	جماعْت	دارای	
هدف	های	مشترک	بودند.	به	همین	دلیل،	دارای	حس	همبستگی	نیرومندی	بودند.	اما	در	
جوامع	پیچیدۀ	مدرن،	مسئله	به	کلی	عوض	شده	است؛	در	این	جوامع،	هر	فرد،	ضمِن	
دنبال	کردِن	هدف	های	خود،	به	کوشش	ها	و	دانش	های	میلیون	ها	فرد	دیگر	وابسته	است	
	آن	ها	را	نمی	شناسد	و	آن	ها	نیز	او	را	نمی	شناسند.	در	چنین	جوامعی،	نمی	توان	

ً
که	اصال

خواهان	عدالت	بود،	بی	آن	که	روح	تمامیت	خواهی	از	انواع	استالینی	یا	فاشیستی	آن	را	
افراد	نظام	خودانگیخته	یک	درآمد	حداقلی	را	درنظر	 بداقبال	ترین	 برای	 باید	 فراخواند.	

گرفت.
عدالت	اجتماعی	به	عنوان	یکی	از	مهم	ترین	آرمان	های	بشری	از	دیرباز	مورد	توجه	
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اندیشمندان	و		صاحب	نظران	قرار	گرفته	است.	در	اندیشۀ	شرق	باستان،	عدالت	اجتماعی	
از	جایگاه	واالیی	برخوردار	بوده	است.	یکی	از	قدیمی	ترین	آثاری	که	به	مسئلۀ	عدالت	

اجتماعی	پرداخته	است	مجمع	القوانین	حمورایی	است.
در	اندیشۀ	سیاسی	غرب	نیز	می	توان	طرح	مسئلۀ	عدالت	اجتماعی	و	اهمیت	آن	را	
مشاهده	کرد.	در	دوران	یونان	باستان،	عدالت	اجتماعی	به	محور	اصلی	فلسفۀ	سیاسی	تبدیل	
می	شود.	در	این	دوران،	دغدغۀ	اصلی	سقراط	و	افالطون	مسئلۀ	عدالت	است.	از	ابتدای	
دورۀ	مدرنیته	نیز	هرچند	عدالت	اجتماعی	محوریت	خود	را	در	فلسفۀ	سیاسی	ازدست	
داده	است،	اما	همچنان	یکی	از	مباحث	مهم	در	فلسفۀ	سیاسی	مدرنیته	باقی	مانده	است.	
مارکس	و	انگلس	ازجمله	اندیشمندان	دوران	مدرن	اند	که	در	بحث	های	خود	با	رویکرد	
خاصی	به	عدالت	اجتماعی	پرداخته	اند.	در	قرن	بیستم	نیز	عدالت	اجتماعی	همچنان	
 در	کانون	مباحث	فلسفۀ	سیاسی	قرار	دارد	که	به	عنوان	نمونه	می	توان	در	تئوری	جان	راولز
،	برجستگی	بحث	عدالت	اجتماعی	را	مشاهده	کرد.	در	اندیشۀ	سیاسی	اسالم	نیز	عدالت	
ازجمله	 مسلمان	 سیاسی	 فیلسوفان	 است.	 بوده	 برخوردار	 واالیی	 جایگاه	 از	 اجتماعی	
فارابی،	ابن	سینا،	و	به	ویژه	خواجه	نصیرالدین	طوسی	به	مبحث	عدالت	اجتماعی	توجه	
داشتند.	البته	عدالت	اجتماعی	در	آثار	اندیشمندان	مسلمان	با	رویکرد	خاصی	مطرح	

شده	است.
از	نظر	راولز،	نظریه	پرداز	عدالت	معاصر،	جامعۀ	بشری	با	دو	خصیصۀ	عمده	شامل	
تضاد	و	اشتراک	منافع	مشخص	می	شود.	در	هر	جامعه،	هم	تضاد	منافع	وجود	دارد	و	
هم	اشتراک	منافع.	تضاد	منافع	به	این	معناست	که	هرکس	می	خواهد	بیشترین	سهم	را	
در	همکاری	با	دیگران	به	دست	آورد.	اشتراک	منافع	ناشی	از	این	واقعیت	است	که	در	
شرایط	همکاری	اجتماعی،	همگان	از	زندگی	بهتری	بهره	مند	می	شوند	و	درواقع،	همگان	

از	همکاری	سود	می	برند.
	جامعه،	باید	مجموعه	ای	از	قواعد	و	اصول	را	تنظیم	کرد	که	با	

ِ
برای	سامان	دادِن	وضع

توجه		به	دو	انگیزۀ	تضاد	و	همکاری،	بهترین	شیوۀ	توزیع	منابع	ثروت	را	همراه	داشته	باشد.	
این	اصول	را	می	توان	اصول	عدالت	اجتماعی	نام	نهاد.	در	این	وضعیت،	اشخاص	به	عنوان	
طرف	های	توافق	می	خواهند		دربارۀ	اصول	عدالت	و	این	که	عدالت	و	بی	عدالتی	چیست	
به	توافق	برسند.	راولز	می	گوید	مواهب	اجتماعی	بنیادین	باید		به	صورت	برابر	توزیع	شود،	

مگر	آن	که	توزیع	نابرابر	آن	به	نفع	همه	باشد.
بدین	لحاظ،	اصول	عدالت	اجتماعی	)همتی،	۱386(	عبارت	اند	از:	
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۱.	نیازهای	اولیه	یا	بنیادین	مادی	همۀ	افراد	جامعه	باید	تأمین	شود؛	
2.	هر	شخص	حّق	برابر	نسبت	به	طرح	مناسبی	از	آزادی	های	بنیادین	دارد؛	

3.	فرصت	ها	برای	دستابی	به	مواهب	ثروت	اجتماعی	باید	به	وجهی	توزیع	شود	که	
فرصت	نابرخوردارترین	اقشار	جامعه	به	حداکثر	برسد؛	

4.	نابرابری	های	اقتصادی	باید	به	وجهی	سامان	یابد	که	ثروت	فقیرترین	اقشار	جامعه	
به	حداکثر	برسد.

نظریۀ	عدالت	جان	راولز	دارای	دو	اصل	مهم	و	کلیدی	است.	البته	به	عقیدۀ	راولز،	
عدالت	اصول	دیگری	نیز	دارد،	اما	این	دْو	اصوِل	تعیین	کننده	و	اساسی	عدالت	به	شمار	
می	روند.	به	موجب	اصل	اول،	هر	شخصی	که	در	یک	نهاد	اجتماعی	شرکت	یا	تحت	تأثیر	
آن	واقع	است	نسبت	به	گسترده	ترین	آزادی	که	با	آزادی	ای	مشابه	برای	همه	سازگار	باشد	
حقی	برابر	دارد.	دوم	این	که	نابرابری	ها	بی	وجه	اند،	مگر	این	که	این	انتظار	معقول	باشد	که	
نابرابری	ها	به	نفع	همگان	بینجامد،	به	شرط	آن	که	مقامات	و	مناصبی	که	نابرابری	ها	بدان	
	بیانگر	

ْ
وابسته	اند	یا	ازطریِق	آن	ها	حاصل	می	توانند	شد،	دراختیار	همه	باشند.	این	اصول

عدالت	اند،	به	عنوان	مفهومی	مرکب	از	سه	جزء	آزادی،	برابری،	و	پاداش	برای	خدماتی	که	
درجهِت	خیر	همگان	است.	نظریۀ	عدالت	راولز	ریشۀ	کانتی	دارد.	لذا	معطوف	به	ساختار	
جامعه	و	نهادهای	تشکیل	دهندۀ	آن	است.	نهادهای	اجتماعی	شیوۀ	دسترسی	به	منابع	را	
تعیین	می	کنند	و	قواعد	تعیین	حقوق	و	امتیازات	و	رسیدن	به	قدرت	سیاسی	را	مشخص	می	

کنند.	
براساس	اصل	اول	عدالت	راولز،	ضروری	است	که	ثروت	از	طبقات	پایین	سرازیر	
شود	و	دولت	به	این	منظور،	دربرابِر	گرایش	عمومی	بازار	به	تمرکز	سرمایه	و	ثروت	موانعی	
ایجاد	کند.	اما	طبق	اصل	دوم	عدالت،	این	گونه	توزیع	ثروت	و	مداخلۀ	دولتی	نباید	از	
حدی	فراتر	رود	که	کارایی	و	تولید	اقتصادی	کاهش	پیدا	کند	و	انگیزۀ	فعالیت	اقتصادی	
افراد	آسیب	ببیند.	به	بیان	دیگر،	مداخلۀ	دولت	از	یک	سو،	باید	به	قدری	وسیع	باشد	که	
تمرکز	ثروت	بیش	ازحد	معّین	را	ازبین	ببرد.		ازسوی	دیگر،	به	قدری	کم	باشد	که	کارایی	و	
انگیزۀ	فعالیت	ازبین	نرود.	وقتی	اصل	دوم	برقرار	می	شود	که	امکان	این	مسئله	نباشد	که	
وضع	فقیرترین	افراد	در	نظم	موجود،	در	هیچ	نظم	دیگری،	بهتر	شود.	به	نظر	راولز،	عدالْت	
تبلوِر	مفهوِم	انصاف	است.	او	می	گوید	مردمان	عاقل	در	شرایط	ویژه	به	گونه	ای	توافق	بر	
سر	اصول	عام	عدالت	می	رسند.	شرایطی	که	وی	مطرح	می	کند	در	ادامۀ	سنت	قرارداد	

اجتماعی	است.	
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در	ادبیات	راولز،	»عدالت	توزیعی«	به	همان	معنای	جامع	)اعم	از	مادی	و	غیرمادی(	
عدالت	 درباِب	 اساسی	 دیدگاه	های	 )خان	افضلی،	۱386(،	 ذیل	 در	 است.	 رفته	 به	کار	

اجتماعی	یا	عدالت	توزیعی	به	اجمال	بررسی	می	شوند:
۱.	عدالت	چون	نفع	متقابل

یکی	از	نظریات	پرطرفدار	در	حوزۀ	عدالت	اجتماعی	نظریۀ	»نفع	متقابل«	است.	
براساس	این	دیدگاه،	هر	فرد	انسانی	تلقی	خاصی	از	»خیر«	دارد	و	نقش	عدالت	کمک	به	
دستیابی	به	آن	خیر	است.	بنابراین	عدالت	زمینه	ساز	نوعی	شیوۀ	زندگی	است	که	در	آن،	
	متفاوت	اند،	دراختیار	دارند.	

ً
افراد	بهترین	فرصت	ها	را	برای	رسیدن	به	اهداف	خود،	که	نوعا

هرکس	برداشت	و	تلقی	خاّص	خود	را	دارد	و	می	کوشد	با	توجه		به	شرایط	عدالت،	بدان	
دست	پیدا	کند.	فرض	کنید	جامعه	ای	دو	عضو	دارد	و	هرکدام	تلقی	خاصی	از	خیر	دارد؛	
یکی	خیر	را	در	ثروت	اندوزی	و	انباشتن	سرمایه	می	داند،	و	دیگری	خیر	را	در	اشتغال	به	
معنویت	و	بریدن	از	زخارف	دنیا.	براساس	دیدگاه	نفع	متقابل،	هرکدام	باید	به	تلقی	دیگری	
احترام	بگذارد،	زیرا	در	غیر	این	صورت،	نفع	خود	او	نیز		ازسوی	رقیبش،	که	مورد	تهدید	
قرار	گرفته	است،	درمعرِض	خطر	قرار	می	گیرد.	حفظ	منافع	خود	او	اقتضا	می	کند	که	
نسبت	به	منافع	طرف	مقابل	چشمداشتی	نداشته	باشد	و	بلکه	نسبت	به	آن	احترام	بگذارد.	
روشن	است	که	این	نظریه	در	جایی	پاسخگوست	که	قدرت	چانه	زنی	به	گونه	ای	یکسان	
وجود	داشته	باشد	و	هرکدام	که	قصد	تجاوز	به	حقوق	دیگری	را	داشته	باشد	این	احتمال	را	
بدهد	که	او	با	انجام	این	کار،	درست،	منافع	خود	را	درمعرِض	خطر	قرار	می	دهد.	اما	در	
جایی	که	برخی	از	اعضا	از	قدرت	و	امکانات	بیشتری	برخوردار	باشند	و	برخی	در	فقر	و	

بدبختی	به	سر	برند،	روشن	است	که	مسئلۀ	عدالت	دیگر	نمی	تواند	مطرح	باشد.
2.	عدالت	چون	فرجام	گرایی

نظریۀ	 توزیعی	 عدالت	 مطرح		دربارۀ	 نظریات	 مشهورترین	 و	 شایع	ترین	 از	 یکی	
»فرجام	گرایانه«	است.	براساس	این	نظریه،	عادالنه	بودِن	هرگونه	قانون،	سنت،	یا	رفتار	
فقط	با	توسل	به	یک	قدرت	بیرونی	قابل	توجیه	است.	منظور	از	»قدرت	بیرونی«	هر	امری	
	منظور	از	آن	قدرت	الهی	

ً
است	که	بتواند	فرجام	و	غایت	یک	رفتار	قرار	گیرد،	هرچند	غالبا

	به	دو	صورت	الهی	و	مادی	در	تاریخ	ظهور	پیدا	کرده	
ً
است.	نظریۀ	»فرجام	گرایانه«	معموال

است.	براساس	تقریر	خداباورانه	از	فرجام	گرایی،	رفتاری	عادالنه	است	که	مطابق	قوانین	
وضعی	باشد	و	قوانین	وضعی	نیز،	به	نوبۀ	خود،	مطابق	قوانین	طبیعی	باشند.	قوانین	طبیعی	

ازطریِق	عقل	فهم	می	گردند.
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گرچه	طراح	اولیۀ	این	نظریه	رواقیون	بودند،	اما	تبیین	این	نظریه	به	بهترین	صورت	
قانون	 با	 سازگاری	 یعنی	 »عدالت«	 بنابراین	 گرفت.	 سیسرون	صورت	 به	وسیلۀ	 ممکن	
طبیعت.	الزم	به	ذکر	است	که	در	یونان	باستان،	قانون	طبیعی	حکم	قانون	الهی	را	داشت.
تبیین	مادی	از	فرجام	گرایی	را	می	توان	در	»سودگرایی«	جست	وجو	کرد.	بر	پایۀ	این	
دیدگاه،	عادالنه	بودِن	نهادهای	اجتماعی	بر	پایۀ	نقشی	که	آن	ها	در	تأمین	سعادت	انسان	
ایفا	می	کنند	ارزیابی	می	گردد.	براساس	این	دیدگاه،	سعادت	انسان	را	خوِد	انسان	تعریف	
می	کند،	نه	خدا	و	اگر	خداوند	طرح	و	برنامه	ای	درخصوِص	سعادت	انسان	داشته	باشد،	
این	طرح	و	برنامه	با	توجه		به	عقل	انسان	نه	قابل	اثبات	است	و	نه	قابل	اجرا.	بنابراین	سعادت	
انسان	در	قالب	رفاه،	خوشی،	یا	سودی	که	نصیب	او	می	شود	تعریف	می	گردد،	نه	در	
قالب	های	انتزاعی	و	متافیزیکی	که	از	فهم	او	خارج	اند.	هرگاه	سود	و	نفع	افراد	با	یکدیگر	
تعارض	پیدا	کند،	معیار	عمل	سود	و	نفع	جمعی	است.	چه	رفتاری	سود	جمعی	را	به	
براساس	نظریۀ	 باشد،	 این	معیار	را	واجد	 حداکثر	می	رساند؟	هر	حرکت	و	رفتاری	که	
این	مکتب،	عادالنه	و	اخالقی	است	و	رفتاری	که	نمی	تواند	بر	وفق	این	معیار	انجام	گیرد	
ناعادالنه	و	غیراخالقی.	از	نظر	این	مکتب،	فقط	یک	ارزش	وجود	دارد	که	حائز	اهمیت	
است	و	آن	به	حداکثر	رساندِن	سود	و	فایده	است.	سودگرایی	مانند	هر	مکتب	دیگری	

شاخه	های	زیادی	دارد	که	در	جای	خود	بیان	گردیده	است.
3.	عدالت	چون	عرف	گرایی

تحت	 توزیعی	 عدالت	 قدیمی	تر،		دربارۀ	 دیدگاه	های	 به	خصوص	 دیدگاه	ها،	 برخی	
عنوان	»عرف	گرایی«	قابل	طرح	است.	براساس	عرف	گرایی،	نهادها،	سنت	ها،	و	نظام	های	
حقوقی	جوامع	معیار	تشخیص	عدالت	توزیعی	هستند	و	با	مراجعه	به	این	امور،	می	توان	
 حقوق	افراد	را	تعیین	و	پاسخ	پرسش	های	مربوط	به	عدالت	توزیعی	را	پیدا	کرد.	سفالوس
مطرح	 باستان	 یونان	 در	 را	 دیدگاه	 این	 سقراط،	 هم	سخنان	 از	 تن	 دو	 پولمارکوس،	 و	 	
نیز	روشن	 ِدین	و	معیار	آن	 از	نظر	پولمارکوس،	»عدالت«	یعنی	اعطای	حق	و	 کردند.	
سیمونیدس و	 پولمارکوس	 نظر	 از	 روز.	 آن	 یونان	 در	 رایج	 قوانین	 و	 عرف	  است؛	
	ـ	که	پولمارکوس	قول	او	را		به	صورت	تأییدآمیز	نقل	می	کند	ـ	»عدالت«	عبارت	است	از	
این	که	»شخصی	ِدینی	را	که	به	دیگران	دارد	ادا	کند«.	گرچه	پولمارکوس	بیان	نمی	کند	که	
مبنای	ادای	ِدین	چه	چیزهای	می	توانند	باشند،	اما	گویا	برای	اطراف	گفت	وگو	روشن	بوده	

که	مبنای	ادای	ِدیْن	عرف	و	قوانین	حاکم	برجامعۀ	آتن	است.
	پیچیده	و	دشوار	است،		ازسوی	والتزر

ً
 تبیین	و	تقریر	دیگری	از	»عرف	گرایی«،	که	نسبتا
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،	یکی	از	متفکران	قرن	بیستم،	ارائه	گردیده	است.	مایکل	والتزر	بر	این	باور	است	که	در	
جامعه،	قلمروهای	متفاوتی	وجود	دارند	و	این	قلمروها	را	توافق	عمومی،	فرهنگ	عمومی	
یا	به	تعبیر	دقیق	تر،	فهم	مشترک	از	آنچه	او	»خیرات	اجتماعی«	می	نامد	تعیین	می	کند.	
برای	مثال،	ممکن	است	تعریفی	خاص	از	»پول«	مورد	اجماع	همۀ	ما	قرار	بگیرد	و	بگوییم	
پول	وسیله	ای	است	که	دادوستد	را	تسهیل	می	کند	و		ازاین	رو،	تعریف	پول	در	قلمرو	خاصی	
بتوان	ترتیبی	اتخاذ	کرد	که	هرکدام	از	خیرات	 از	منظر	والتزر،	اگر	 می	تواند	عمل	کند.	
اجتماعی	در	قلمرو	خاّص	خود	فعال	باشد	و	عرصه	های	دیگر	را	تحت	سلطه	و	استیالی	
خود	قرار	ندهد،	آنگاه	عدالت	اجتماعی	برقرار	خواهد	شد.	بنابراین		جامعه	عرصه	ها	و	
به	درد	همان	 فقط	 دارد	که	 را	 قلمرو	معیار	خاّص	خود	 و	هر	 دارد	 قلمروهای	گوناگونی	
قلمرو	می	خورد	و	در	جای	دیگر	کارایی	ندارد.	همچنین	در	یک	قلمرو	نیز	ممکن	است	
فهم	های	مشترک	متفاوتی	وجود	داشته	باشند	و	براساس	شعار	والتزر،	»این	جا	و	اکنون«	
فهم	مشترک	هر	جامعه	ای	برای	خوِد	آن	جامعه	حجیت	دارد	و	قابل	تعمیم	به	جاهای	دیگر	
ـ	که	آن	فهم	مشترک	را	از	آن	قلمرو	ندارد	ـ	نیست	و	»هر	جامعه	ای	باید	نیازهای	اعضای	
خود	را	براساس	فهم	مشترکی	که	از	آن	نیازها	دارند،	برآورده	سازند«.	برای	نمونه،	عمل	
	هیچ	

ً
»جارو	کردن«	را	نمی	توان	به	بهانۀ	این	که	کاری	پست	است،	تحقیر	کرد.	»	اصوال

	پست	نیست.	تحقیر	برخی	از	کارها	ریشۀ	فرهنگی	دارد.«	نتیجه	ای	که	از	این	
ً
کاری		ذاتا

نقل	قول	ها	می	توان	گرفت	آن	است	که	هیچ	کسی	و	هیچ	جامعه	ای	حق	ندارد	فهم	خود	را	
نسبت	به	یک	خیر	اجتماعی	و	همچنین	معیار	خود	را	برای	توزیع	آن	خیر	بر	دیگران،	که	
دیدگاه	های	دیگری	دارند،	تحمیل	کند.	الزم	به	ذکر	است	که	والتزر	یکی	از	جامعه	گرایان	

پرآوازه	است.
4.	عدالت	چون	شرایط	منصفانه

»عدالت«	به	این	معنا	طیف	وسیعی	از	دیدگاه	ها،	به	ویژه	دیدگاه	های	معاصر،	را	دربر	
می	گیرد.	نقل	و	بررسی	کامل	این	دیدگاه	ها	گرچه	در	حوصلۀ	این	نوشتار	نیست	و	مجال	

وسیعی	می	طلبد،	اما	به	نظر	می	رسد	اشارۀ	گذرا	به	آن	ها	خالی	از	فایده	نباشد:	
الف(	وظیفه	گرایی:	وظیفه	گرایی	را	می	توان	طی	دو	محور	بررسی	کرد:	وظیفه	گرایی	
کانت،	و	وظیفه	گرایی	راولز.	کانت	»عدالت«	را	به	مثابۀ	وضعیت	آزادی	می	داند.	فهم	این	
دیدگاه	مستلزم	مروری	کوتاه	بر	فلسفۀ	اوست.	کانت	بیِن	عالِم	واقع	)بودها(	و	پدیده	ها	
)نمودها(	تفکیک	قائل	می	شود.	به	این	معنا	که	شناخت	واقع	ممکن	نیست،	بلکه	فقط	
می	توان	پدیده	ها	را	شناخت.	شناخت	پدیده	ها	مستلزم	شناخت	اصولی	است	که	باید	
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مقدم	بر	تجربه	و	ترکیبی	باشند.	نقد	عقل	محض	کوششی	است	برای	رسیدن	به	قضایای	
ترکیبی	ماتقدم	در	حوزۀ	علوم	تجربی،	اما	نقد	عقل	عملی	تالشی	است	برای	رسیدن	به	
همین	سنخ	گزاره	ها	در	حوزۀ	فلسفۀ	عملی.	در	حوزۀ	فلسفۀ	عملی،	فقط	یک	گزاره	است	
که	هم	ترکیبی	است	و	هم	ماتقدم	و	آن	چیزی	به	این	مضمون	است	که	ارادۀ	آدمی	بر	انجام	
کاری	زمانی	مورد	ستایش	قرار	می	گیرد	که	از	سِر	وظیفه	باشد،	نه	مطابق	وظیفه.	این	گزاره،	
به	گمان	کانت،	هم	ترکیبی	است،	چون	مفاد	محمول	غیراز	مفاد	موضوع	است	و	از	دل	آن	

بیرون	نمی	آید	و	هم	ماتقدم،	چون	تأیید	آن	به	تجربه	وابستگی	ندارد.
بنابراین	در	فلسفۀ	عملی	نیز	مانند	فلسفۀ	نظری	گزاره	ای	داریم	که	هردو	معیار	اساسی	
کانت	را	واجد	است	و		ازاین	رو،	می	تواند	مبنای	فلسفۀ	عملی	قرار	گیرد.	فلسفۀ	عملی	دو	
بخش	دارد:	اخالق،	و	حقوق.	اخالق	به	امور	درونی	مربوط	می	شود	و	حقوق	به	امور	
بیرونی.	هم	اخالق	و	هم	حقوق	هردو	باید	به	امر	مطلق،	که	همان	انجام	عمل	از	سر	
وظیفه	است،	منتهی	و	از	آن	استخراج	گردند.	امر	مطلق	تقریرهایی	متفاوت	دارد،	ولی	
نقطۀ	اشتراک	همگی	آن	ها	وظیفه	گرایی	است.	این	قانون	»فقط	براساس	قانونی	عمل	کن	
	قانون	عام	برای	همه	باشد«	

ً
که	براساس	آن،	تو	در	آن	زمان	بخواهی	که	این	قانون	لزوما

که	»قانون	عمومی	عدالت«	نام	دارد	از	امر	مطلق	استخراج	گردیده	است.	قوانین	فرعی	
همه،	 آزادی	سیاسی،	 قانون	 و	 برابر،	 قانون	حقوق	 مدنی،	 آزادی	 قانون	 همانند	 عدالت	
منبعث	از	همین	قانون	عام	هستند.	قوانین	فرعی	عدالت	اعتبار	خود	را	از	قانون	عام	عدالت	
	وسط	برهان	را	دارد،	اعتبار	خود	را	از	

ّ
می	گیرند	و	قانون	عام	عدالت،	که	درواقع،	حکم	حد

امر	مطلق	به	دست	می	آورد.	امر	مطلق	اعتبار	خود	را	مدیون	شهود	و	ارادۀ	نیک	است.	از	
میاِن	سه	قانون	فرعی،	به	نظر	می	رسد	آزادی	اهمیت	بیشتری	به	خود	اختصاص	می	دهد	و	
	به	همین	دلیل	هم	هست	که	از	دیدگاه	کانت،	از	عدالت	به	عنوان	»وضعیت	آزادی«	

ً
ظاهرا

یاد	می	شود.	از	»واقعی	بودن«،	برخالف	وضع	طبیعی	که	فرضی	است،	»مربوط	بودن	
به	آزادی	های	بیرونی	مشروع«	)آزادی	منفی(	و	»ارتباط	داشتن	با	شکل	روابط«	می	توان	
به	عنوان	برخی	از	شاخص	های	اصلی	نظریۀ	»عدالت«	کانت	نام	برد.	اما	وظیفه	گرایی	

راولز	را	اندکی	بعد	تحت	عنوان	عدالت	چون	انصاف	مرور	خواهیم	کرد.
در	 رایج	 دیدگاه	های	 از	 یکی	 »مساوات	طلبی«	 مساوات	طلبی:	 چون	 عدالت	 ب(	
بحث	عدالت	اجتماعی	یا	عدالت	توزیعی	است.	دست	کم	دو	رهیافت	عمده	در	بحث	
مساوات	طلبی	وجود	دارد.	این	دو	رهیافت	ضمن	تأکید	بر	اصل	»مساوات	و	برابری«،	
مسیرهای	خاص	خود	را	دنبال	می	کنند	و		ازاین	رو،	فیلسوفان	اجتماعی	از	آن	ها	تحت	یک	
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عنوان	بحث	نکرده	اند،	بلکه	آن	ها	را	تحت	دو	عنوان	مستقل	ذکر	کرده	اند.	این	دو	رهیافت	
را	به	طور	اجمال	گزارش	می	کنیم:

اصول	 ساده	ترین	 از	 یکی	 دیدگاه،	 این	 براساس	 حداکثری:	 مساوات	طلبی	 ۱	ـ	ب(	
عدالت	توزیعی	اصل	»برابری	حداکثری«	است	که	بر	پایۀ	آن،	باید	همگان	سهم	یکسانی	
از	کاالها	و	خدمات	دریافت	کنند.	مبنای	این	دیدگاه	این	است	که	افراد	از	حّق	احترام	
مساوی	برخوردارند	و	چون	احترام	مساوی	در	سایۀ	توزیع	مساوی	کاالها	و	خدمات	میسر	
می	شود،	بنابراین	باید	تمهیداتی	اندیشید	تا	توزیع	کاالها	و	خدمات	به	طور	مساوی	انجام	

پذیرد.
است:	 مواجه	 اساسی	 مشکل	 دو	 با	 ولی	 است،	 بسیط	 و	 ساده	 آن	که	 با	 نظریه	 این	
چارچوب	 تعیین	 مشکل	 دیگری	 و	 دقیق،	 اندازه	گیری	 برای	 شاخصی	 تعیین	 یکی	
زمانی.	برخی	به	خصوص	با	توجه		به	این	که	این	کاالها	شامل	فرصت	ها	نیز	می	گردند،	
به	عنوان	 فقط	 را	 برابری	 و	 گرفته	اند	 درنظر	 اندازه	گیری	 شاخص	 به	عنوان	 را	 »پول«	
کی.	سن امارتیا	 و	 کوهن،	 ای.	 ارنسون،	جی.	 ریچارد	 از	 دانسته	اند.	 کار	شرط	  شروع	

	می	توان	به	عنوان	برخی	از	معتقدان	به	اصل	برابری	یاد	کرد.
و	 »استحقاق«،	 نظریۀ	 با	 تعارض	 افراد،	 به	 نگذاشتن	 احترام	 آزادی،	 کردِن	 محدود	
تعارض	با	رفاه	اجتماعی	برخی	از	نقدهایی	هستند	که	نسبت	به	این	نظریه	مطرح	شده	اند.
2	ـ	ب(	مساوات	طلبی	منابع	محور:	»مساوات	طلبی	مبتنی	بر	تساوی	منابع«	نظریه	ای	
است	که	بر	پایۀ	آن،	باید	تمهیداتی	اندیشید	تا	منابع	به	طور	یکسان	در	میان	افراد	توزیع	گردند.	
اگر	منابع	در	میان	افراد	به	طور	مساوی	توزیع	شوند،	آنگاه	عدالت	برقرار	می	شود	و	افراد	
باید	نتایج	و	عواقب	گزینش	های	خود	را	در	زندگی	بپذیرند.	براساس	این	دیدگاه،	افرادی	که	
بیشتر	کار	می	کنند	تا	درآمدی	بیشتر	داشته	باشند	نباید	به	آن	هایی	که	کمتر	کار	می	کنند	و	
بیشتر	به	تفریح	و	سرگرمی	ها	روی	می	آورند،	یارانه	پرداخت	کنند،	چراکه	بنابر	فرض،	هردو	
گروه	منابع	یکسانی	دراختیار	داشته	اند	و	هرکدام،	به	دلخواه	خود،	از	منابع	موردنظر	استفاده	
کرده	اند	و	باید	عواقب	آن	را	نیز	بپذیرند.	همچنین	بر	مبنای	این	دیدگاه،	باید	نابرابری	های	
طبیعی	را	جبران	کرد.	اگر	آقا	یا	خانم	»الف«،	برای	مثال،	از	نوعی	معلولیت	یا	نقص	عضو	
مادرزادی،	فقدان	سالمت،	یا	کمبود	استعداد	رنج	می	برد،	نباید	او	را	به	بوتۀ	فراموشی	سپرد.	
درمقابل،	باید	دست	او	را	گرفت	و	به	او	کمک	رساند	تا	او	نیز	بتواند	مانند	دیگران	از	منابع	
 و	امکانات	طبیعی	مساوی	برخوردار	گردد.	برجسته	ترین	طراح	این	دیدگاه	رونالد	دورکین
	است.	وی	معتقد	است	افراد	با	امکانات	مساوی	زندگی	شان	را	آغاز	می	کنند	و	به	نتایج	و	
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پیامدهای	متفاوتی	که	حاصل	تصمیمات	خود	آن	ها	بوده	است،	منتهی	می	گردند.	دورکین	
به	نفع	تساوی	منابع	استدالل	می	کند.

نسبت	به	 این	که	 دارد:	نخست	 مهم	 بسیار	 ویژگی	 دو	 »منابع	محور«	 دیدگاه	 بنابراین	
اهداف	و	خواست	های	افراد	حساسیت	نشان	می	دهد	و	این	خواست	ها	را	در	موفقیت	
طبیعی	 مواهب	 نسبت	به	 این	که	 دیگر	 و	 می	داند،	 دخیل	 افراد	 )نابرابری	ها(	 با	شکست	
توزیع	 یکسان	 به	طور	 و	 متفاوت	اند	 	

ً
عادتا که	 طبیعی،	 مواهب	 یعنی	 دارد؛	 حساسیت	

نگردیده	اند،	نباید	عاملی	تعیین	کننده	باشند.	نابرابری	های	طبیعی	را	باید	با	دخالت	های	
هدفمند	کاهش	داد	تا	افراد	بتوانند	از	منابع	یکسانی	برای	شروع	زندگی	برخوردار	باشند.
در	مقام	نقد	این	دیدگاه،	باید	گفت	بسیاری	از	نقدهایی	که	نسبت	به	اصل	تمایز	راولز	
صورت	می	گیرند	بر	این	دیدگاه	نیز	واردند،	زیرا	خاستگاه	و	انگیزۀ	طرح	هردو	دیدگاه	یک	
امر	مشترک	است	و	آْن	کاهش	نابرابری	است.	عالوه	بر	این،	رفع	کامل	نابرابری	های	طبیعی	
با	دخالت	هدفمند	انسان	ها	میسر	نیست.	برخی	از	نابرابری	ها	مانند	معلولیت	را	می	توان	
با	دخالت	و	اقدامات	جبرانی	کاهش	داد	و	یا	ازبین	برد،	ولی	برخی	از	نابرابری	های	طبیعی	

باوجوِد	اهمیت	و	نقشی	که	دارند،	همچنان	ناشناخته	یا	مغفول	باقی	می	مانند.
نوزیک روبرت	 ازآِن	 دراصل	 که	 نظریه،	 این	 استحقاق:	 چون	 عدالت	  ج(	
	آزادی	خواه	است	و	اکنون	همۀ	آزادی	خواهان	آن	را	قبول	دارند،	یکی	از	نظریات	پرطرفدار	
درباِب	»عدالت	توزیعی«	به	شمار	می	رود.	این	نظریه	از	سه	بخش	تشکیل	شده	است:

الف(	اگر	انسان	چیزی	را	براساس	اصل	مالکیت	عادالنه	دراختیار	گیرد،	مستحق	آن	
به	شمار	می	آید.

ب(	اگر	انسان	چیزی	را	براساس	اصل	دادوستد	عادالنه	دراختیار	گیرد،	مستحق	آن	
به	حساب	می	آید.

ج(	هیچ	کس	جز	ازطریِق	اعمال	بندهای	»الف«	و	»ب«	مالک	چیزی	تلقی	نمی	گردد.	
به	دیگر	سخن،	براساس	اصل	عدالت	توزیعی	نوزیک،	توزیعی	عادالنه	است	که	هرکس	
مستحق	بخش	مربوط	به	خود	باشد	و	اصول	عدالت،	چه	در	ناحیۀ	تملک	و	چه	در	ناحیۀ	

دادوستد،	رعایت	گردد.	اگر	غیراز	این	باشد،	آن	توزیع	عادالنه	نخواهد	بود.
اصل	عدالت	در	ناحیۀ	دادوستد	تا	حدی	روشن	است	و	منظوْر	تعیین	قراردادهای	
و	 کاله	برداری،	 سرقت،	 همچون	 راه	هایی	 از	 کاال	 مبادلۀ	 رّد	 و	 یک	سو،	 از	 عادالنه	
تا	 می	شود	 اشیا	 تملک	 به	 مربوط	 که	 نخست	 اصل	 اما	 است.	 دیگر	 آن		ازسوی	 مانند	
بخش	هایی	 می	توان	 چگونه	 شد؟	 طبیعت	 مالک	 می	توان	 چگونه	 دارد.	 ابهام	 حدودی	
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از	عالم	طبیعت	را	دراختیار	گرفت	و	دیگران	را	از	تصرف	در	آن	منع	کرد؟	اصل	مزبور	
عالم	 نسبت	به	 می	توانیم	 زمانی	 ما	 یعنی	 پرسش	هاست؛	 قبیل	 این	 به	 پاسخی	 درواقع،	
حال،	 باشد.	 عادالنه	 آن	 نسبت	به	 ما	 تملک	 که	 باشیم	 داشته	 مالکانه	 تصرف	 طبیعت	
امتزاج	 ازطریِق	 عادالنه	 تملک	 نوزیک،	 نظر	 از	 است؟	 چه	صورت	 به	 عادالنه	 تملک	
الک از	 دیدگاه	 این	 ارائۀ	 در	 نوزیک	 می	رسد	 به	نظر	 می	آید.	 به	دست	 طبیعت	 با	  کار	
	ملهم	باشد.	الک،	در	رسالۀ	معروف	خود	درباِب	حکومت،	تصریح	می	کند	که	انسان	
مالک	خود	است	و	چون	انسان	مالک	خود	است،	پس	مالک	فعالیت	های	جسمی	و	
ذهنی	خود	نیز	هست.	وقتی	انسان	در	طبیعت	کار	می	کند،	درواقع،	نیروهای	خود	را	با	
طبیعت	عجین	می	کند	و	طبیعت	به	این	صورت	تبدیل	به	بخشی	از	وجود	او	می	گردد	و	
	دراختیار	او	قرار	می	گیرد	و	دیگران	حّق	دخالت	در	آن	را	ندارند.	اما	

ً
درنتیجه،	منحصرا

پرسشی	که	در	این	جا	مطرح	می	شود	و	نوزیک	آن	را	به	درستی	مطرح	می	کند	این	است	
که	چرا	عجین	شدِن	کار	با	طبیعت	موجب	تملک	می	شود	و	بعکس،	موجب	ازدست	
رفتن	و	هدر	دادِن	انرژی	نمی	گردد؛	چرا	علی،	فی	المثل،	پس	از	ریختِن	یک	شیشه	دوغ	در	
	مولکول	های	آن	در	آب	دریاچه،	مالک	آن	دریاچه	می	شود	و	این	کار	

ّ
یک	دریاچه	و	حل

بعکس،	موجِب	هدر	دادِن	آن	شیشه	دوغ	نمی	گردد.	پاسخی	که	خود	نوزیک	می	دهد	این	
است	که	هر	نوع	مزج	و	اختالطی	موجب	تملک	نمی	گردد؛	تنها	اختالطی	موجب	تملک	
می	شود	که	با	انجام	آن،	ارزش	آن	شیء،	که	کار	با	آن	عجین	می	گردد،	افزوده	گردد.	فقط	
در	این	صورت	است	که	عجین	کردِن	کار	با	یک	شیء	موجب	تملک	آن	شیء	می	گردد.	
نوزیک	شرط	دیگری	را	نیز	اضافه	می	کند.	از	نظر	او،	تملکی	عادالنه	است	که	با	انجام	آن	

وضع	افراد	کم	درآمد	بدتر	نشود.
 کملیکا

	تقریر	دیگری	از	اصل	»تملک«	ارائه	می	کند	که	اندکی	با	تقریر	پیشین	تفاوت	دارد:
الف(	انسان	ها	مالک	خود	هستند.

ب(	جهان،	در	آغاز،	بدون	مالک	است.
ج(	انسان	می	تواند	بخشی	عظیم	از	جهان	طبیعت	را	دراختیار	گیرد،	مشروط	به	این	که	

	دیگران	نگردد.
ِ
این	کار	او	موجِب	بدتر	شدِن	وضع

د(	دراختیار	گرفتن	یا	تملک	بخش	عظیمی	از	جهان	کار	دشواری	نیست.	
سرمایه	 و	 کار	 آزاد	 بازار	 	

ً
اخالقا گردید،	 مشخص	 خصوصی	 مالکیت	 وقتی	 هـ(	

ضرورت	پیدا	می	کند.
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به	دلیل	آن	که	بسیاری	از	دارایی	های	موجود	دراثِر	تملک	یا	نقل	و	انتقال	غیرعادالنه	
	به	وجود	آمده،	جای	اصل	اصالحی	به	عنوان	متمم	اصل	»عدالت«	نوزیک	خالی	است،	
زیرا	تا	زمانی	که	چنین	اصلی	وجود	نداشته	باشد،	نمی	توان	بی	عدالتی	هایی	را	که	در	گذشته	
دارایی	ها	صورت	گرفته	اند	 یا	درخصوِص	تملک	 و	 دارایی	ها	 انتقال	 و	 نقل	 درخصوِص	

جبران	کرد.	نوزیک	خود	به	این	مطلب	اعتراف	می	کند.
و	 نیست	 کارساز	 چندان	 نوزیک	 »استحقاق«	 نظریۀ	 شد،	 گفته	 آنچه	 توجه		به	 با	
درخصوص	جوامع	واقعی	چندان	کاربردی	ندارد.	دیدگاه	نوزیک	برای	آزادی	خواهان	از	
جهات	متعدد	الهام	بخش	بوده	است.	با	عنایت	به	همین	دیدگاه	است	که	آزادی	خواهاْن	
نظریۀ	»دولت	حداقلی«	را	مطرح	کرده	و	نسبت	به	توجیه	مالکیت	خصوصی	مبادرت	

ورزیده	اند.
د(	عدالت	چون	بی	طرفی:	در	یونان	باستان،	می	توان	از	ارسطو	به	عنوان	طرفدار	نظریۀ	
»عدالت	به	مثابۀ	بی	طرفی«	یاد	کرد.	گرچه	ارسطو	بحث	بی	طرفی	را	مطرح	نکرده،	ولی	این	
نظریه	از	کلمات	او	در	اخالق	نیکوماخوس	قابل	اصطیاد	است.	از	منظر	ارسطو،	عدالت	
یعنی	با	گزینه	های	مساوی،	مساوی	برخورد	کردن	و	با	گزینه	های	نامساوی،	نامساوی	
برخورد	کردن.	آدمی	درصورتی	می	تواند،	فی	المثل،	با	گزینه	های	مساوی،	به	طور	مساوی	
برخورد	کند	که	سیاست	بی	طرفی	را	حفظ	نماید	و	با	حفظ	بی	طرفی،	به	قانون	مراجعه	کند.	

در	این	صورت	است	که	عدالت	رعایت	شده	است.
در	دورۀ	جدید،	گرچه	بسیاری	حتی	سودگرایانه	خود	را	طرفدار	بی	طرفی	می	دانند،	اما	
درواقع،	این	پیروان	مکتب	کانت	هستند	که	بیش	از	دیگران	به	نظریۀ	بی	طرفی	جامۀ	عمل	

پوشانده	اند.
نیز	عضو	خانوادۀ	 است	 راولز	 ازآِن	جان	 که	 نظریه	 این	 انصاف:	 هـ(	عدالت	چون	
بزرگ	»عدالت	چون	شرایط	منصفانه«	است	و	بلکه	بانی	و	مؤسس	آن	به	شمار	می	رود.	
ازآن	جاکه	این	دیدگاه	را	در	جای	دیگر	تبیین	و	ارزیابی	کرده	ایم،	اکنون	از	طرح	مجدد	آن	
اجتناب	می	ورزیم.	دیدگاه	های	دیگری	نیز	در	این	زمینه	وجود	دارند	که	به	خاطر	اختصار،	

از	ذکر	آن	ها	صرف	نظر	می	شود.
بر	پایۀ	چند	دیدگاه	اخیر،	عدالت	چارچوب	منصفانه	ای	را	فراهم	می	آورد	که	در	سایۀ	
آن،	فرصت	ها	به	گونه	ای	منصفانه	در	میان	افراد	توزیع	می	گردند.	به	دیگر	سخن،	هرکس،	
با	توجه		به	فرصت	هایی	که	دراختیار	او	قرار	می	گیرد،	قادر	است	آنچه	را	او	خیر	و	سعادت	
تلقی	می	کند	دنبال	نماید.	حقوق	افراد	برمبنای	این	نظریه	ازطریِق	عرف،	فرجام	گرایی،	

T.me/AVAYeBUF

https://T.me/AVAYeBUF


از مرز تا مرز         312     

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

یا	نفع	متقابل	تعیین	و	تأمین	نمی	گردند،	بلکه	افراد	از	یک	حّق	اولیۀ	برابر	نسبت	به	مزایا	
و	خیرات	اجتماعی	برخوردارند	و	براساس	همین	حّق	برابر	است	که	اختالف	ها	در	دامنه	
و	ماهیت	این	برابری	مشاهده	می	شوند.	انسان	ها	از	منظر	این	دیدگاه،	که	تا	حدی	کانتی	
عده	ای	 از	 نمی	توان	 ارزش.		ازاین	رو،	 دارای	 و	 فی	نفسه	اند	 غایت	 دارای	 هرکدام	 است،	
با	 این	دیدگاه،	فی	الجمله،	 به	اهداف	خاصی	استفاده	کرد.	 برای	رسیدن	 به	عنوانی	پلی	

برخی	تعالیم	دینی	نیز	سازگار	است.
اسالم	 می	گیرد.	 قرار	 بحث	 مورد	 عدالت	 درمورد	 اسالم	 دیدگاه	 انتها،	 در	 باالخره	
اهمیتی	فراوان	برای	عدالت	قائل	است.	هم	در	قرآن	و	هم	درحدیث	به	طور	مفصل	به	
بحث	»عدالت«	پرداخته	شده	است.	به	قول	شهید	مطهری،	در	اهمیت	عدالت	همین	بس	
که	هم	در	جهان	بینی	مطرح	است	هم	در	حقوق	و	هم	در	اخالق.	باوجوِد	این،	نظریه	ای	
مستقل	در	این	باب	وجود	ندارد.	شهید	صدر	علت	عدم	تعریف	»عدالت«		ازسوی	اسالم	

)یا	دانشمندان	مسلمان(	را	جلوگیری	از	تفسیرهای	ناروا	از	»عدالت«	می	داند.
خط	مشی	 شکل	گیری	 برای	 اساسی	 مبادی	 از	 را	 اجتماعی	 عدالت	 که	 اسالم	
بدان	 باز	 نیز		به	صورت	 و	 نداده	 قرار	 مبنا	 با	مفهوم	تجریدی	 را	 آن	 اقتصادی	اش	می	داند	
دعوت	نکرده	تا	قابل	هرگونه	تفسیر	باشد.	همچنین	آن	را	به	جوامع	انسانی	که	دیدگاه	های	
متفاوتی	پیرامون	عدالت	دارند	و	براساس	اندیشه	و	تلقی	خویش	از	زندگی	و	حیات،	آن	را	

معنا	می	کنند	نیز	واگذار	نکرده	است
اما	ایشان	معتقد	است:	اسالم	گرچه	عدالت	را	در	قالب	یک	نظریه	معرفی	نکرده،	
اما	آن	را	درضمن،	یک	سیاست	گذاری	و	برنامه	ریزی	معّین	ارائه	نموده	که	توانسته	است	
پس	از	آن،	این	ایده	را	درواقعیتی	زنده	مجسم	سازد،	واقعیتی	که	تمامی	تاروپودش	با	مفهوم	

اسالمی	عدالت	عجین	است.
	منظور	شهید	صدر	این	است	که	دانشمندان	مسلمان	با	توجه		به	مالحظاتی	

ً
ظاهرا

که	داشته	اند	درباِب	عدالت	اجتماعی	نظریه	پردازی	نکرده	اند	و	آگاهانه	از	این	کار	سر	
باززده	اند،	زیرا	اگر	منظور	آن	باشد	که	اسالم	درباِب	عدالت	نظریه	پردازی	نکرده	است،	
که	 باشد	 آن	 منظور	 اگر	 و	 نیست	 باب	 این	 در	 نظریه	پردازی	 اسالم	 که	شأن	 باید	گفت	
		دربارۀ	عدالت	بحث	نکرده	اند،	باز	هم	قابل	تأمل	است،	چراکه	

ً
متفکران	مسلمان	اصال

	وارد	این	باب	نشده	اند،	اما	به	گونه	ای	ضمنی	به	
ً
درست	است	که	متفکران	مسلمان	مستقال

آن	پرداخته	اند.	دیدگاه	های	اشاعره	و	معتزله	درباِب	عدالت	از	این	باب		هستند.	آنان	گرچه	
درباِب	عدالت	الهی	بحث	کرده	اند،	اما	این	بحث	می	تواند	با	بحث	عدالت	اجتماعی	
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نیز	ارتباط	پیدا	کند	و	مبنای	آن	قرار	گیرد،	به	ویژه	با	عنایت	به	این	اصل	که	اصول	و	فروع	
	به	هم	تنیده	اند.	اکنون	باید	این	دو	دیدگاه،	یعنی	دیدگاه	اشاعره	به	عنوان	دیدگاه	

ً
اسالم	کامال

»خدامحور«	و	دیدگاه	معتزله	به	عنوان	»مصلحت	محور«،	مورد	بررسی	قرار	گیرد،	زیرا	هم	
اشاعره	و	هم	معتزله	عدالت	الهی	را	قبول	دارند،	منتها	در	تفسیر	آن	اختالف	دارند.

الف(	عدالت	چون	خدامحوری:	گفته	شد	که	هم	اشاعره	و	هم	معتزله	»عدل	الهی«	
فقط	 اشاعره،	 نظریۀ	 پایۀ	 بر	 دارند.	 آن	اختالف	نظر	 تفسیر	 و	 تعبیر	 در	 اما	 را	می	پذیرند،	
خدا	محوریت	دارد؛	خوبی	و	بدی،	زشتی	و	زیبایی،	انصاف	و	بی	انصافی،	همه	و	همه،	
دایرمدار	خدا	و	حکم	خدا	هستند.	اگر	خداوند	به	چیزی	امر	کرد،	آن	چیز	نیکو	و	عادالنه	
است	و	اگر	از	چیزی	نهی	کرد،	آن	چیز	زشت	و	ناعادالنه	است.	عدالت	میزانی	مستقل	
نیست	که	بتوان	اعمال	همگان	)ازجمله	اعمال	خداوند(	را	براساس	آن	سنجید،	بلکه	معیار	
و	میزان	سنجش	عدالت	خود	فعل	الهی	است.	صرف	تعلق	ارادۀ	الهی	به	انجام	یک	چیز	
حسن	آن	چیز	را	ایجاب	می	کند.	بنابراین	به	جای	این	که	به	خود	زحمت	دهیم	و	دنبال	
مالک	و	معیار	در	بیرون	از	افعال	الهی	بگردیم،	بهتر	است	تالش	های	خود	را	برروی	افعال	

الهی	متمرکز	کنیم	و	ازطریِق	آن	ها	به	حسن	و	قبح	اشیا	برسیم.
چرا	باید	خدا	را	مالک	معرفی	کنیم؟	مگر	خوِد	عقل	بشر	قادر	نیست	فارغ	از	اوامر	
و	نواهی	الهی،	حسن	و	قبح	اشیا	را	تمییز	دهد	و	برمبنای	آن	تصمیم	بگیرد؟	اشاعره	بر	
این	باورند	که	عقل	انسان	توان	درک	حسن	و	قبح	اشیا	را	ندارد	و		ازاین	رو،	آن	ها	خداوند	
را	مالک	قرار	می	دهند،	زیرا	از	نظر	آن	ها	و	همچنین	از	نظر	دیگران،	البته	با	تفسیر	دیگر،	
خداوند	مالک	همه	چیز	ازجمله	خوِد	ماست.	به	دلیل	آن	که	تصرف	مالک	در	ملک	خود	
ـ	به	هر	نحوی	که	باشد	ـ	مجاز	و	قانونی	است.	بنابراین	دستورات	الهی	درمورد	اشیا،	که	

خود	نوعی	تصرف	است،	نیز	قانونی	و	عادالنه	است.
دیدگاه	اشاعره	ممکن	است	جذابیتی	خاص	داشته	باشد	به	خصوص	برای	آن	ها	که	ذوق	
عرفانی	دارند،	چراکه	در	این	دیدگاه،	خدا	محور	قرار	گرفته	است،	امری	که	به	نوبۀ	خود،	
	الله«	تناسب	و	سازگاری	خاصی	دارد.	اما	باید	پرسید:	

ّ
با	شعار	»ال	مؤثر	فی	الوجود	اال

اشاعره	چگونه	به	نظریۀ	خدامحوری	رسیده	اند؟	آیا	آن	ها		به	صورت	غریزی	و	فطری	به	این	
سمت		و	سو	هدایت	شده	اند	یا	یک	برهان	نهان	در	ناخودآگاهشان	آن	ها	را	به	پذیرش	و	
ترویج	این	نظریه	سوق	داده	است؟	به	نظر	می	رسد	گزینۀ	دوم	قابل	قبول	تر	است،	زیرا	تأمل	
در	کلمات	اشاعره	نشان	می	دهد	که	آن	ها	خداوند	را،	به	طور	خودسرانه	و	بدون	دلیل،	
محور	همۀ	امور	نمی	دانند،	بلکه	دالیلی	قاطع	برای	اثبات	آن	اقامه	می	کنند.	یکی	از	دالیل	
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ـ	که	پیشتر	نیز	به	آن	اشاره	شد	ـ	این	است	که	آن	ها	مانند	دیگران	قائل	به	مالک	الملک	بودِن	
خداوند	هستند؛	یعنی	چون	خداوند	مالک	همۀ	اشیاست،	بنابراین	می	تواند	به	دلخواه	خود	
در	اشیا	تصرف	کند	و	ما	از	نحوۀ	تصرف	او	عدالت	را	انتزاع	می	کنیم.	اما	آیا	این	خود	نوعی	
این	نظریه	پردازی	نیست،	پس	نظریه	پردازی	 اگر	 نظریه	پردازی	درباِب	عدالت	نیست؟	
	محق	

ْ
کدام	است؟	از	این	استدالل	به	خوبی	استفاده	می	شود	که	معیار	عدالت	و	انصاف

بودن	و	حق	داشتن	است؛	یعنی	»عدالت«	به	معنای	»عمل	به	حق«	است.	اگر	کسی	در	
چارچوب	حق	حرکت	کند،	به	عدالت	عمل	کرده	است.	اما	»حق«	کدام	است؟	آیا	حق	
همان	است	که	جامعه	می	گوید	یا	آنچه	خدا	بیان	می	کند؟	اشاعره	می	گویند:	حق	همان	
	پاسخ	

ً
است	که	خدا	می	گوید.	اما	باید	پرسید:	حقانیت	خدا	را	ِکه	تعیین	می	کند؟	ظاهرا

آن	است	که	عقل	درک	می	کند	که	تعیین	حق	با	خداست.	باوجوِد	این،	آیا	می	توان	ادعا	کرد	
که	بحث	»عدل«	ربطی	به	عقل	ندارد	و	باید	یکسره	دنبال	نقل	رفت؟	

ب.	عدالت	چون	مصلحت	محوری:	معتزله	تفسیری	دیگر	از	عدل	الهی	ارائه	می	کنند	
معتزله	 توسط	 دیدگاه	 این	 می	شود.	 یاد	 »مصلحت	محوری«	 نظریۀ	 به	عنوان	 آن	 از	 که	
مطرح	شد	و	با	تالش	های	فالسفه	و	حکمای	اسالمی	نضج	پیدا	کرد.	بر	پایۀ	این	دیدگاه،	
»مصلحت«	مدار	و	محور	همه	چیز	است.	عقل	آدمی	نیز	می	تواند	آن	را	درک	کند.	حکم	
الهی	جعل	مصلحت	نمی	کند،	بلکه	تابع	مصلحت	است.	به	قول	شهید	مطهری،	اصل	
عدالت	»در	سلسلۀ	علل	احکام	است،	نه	در	سلسلۀ	معلوالت	]آن	ها[؛	نه	این	است	که	
آنچه	دین	گفت	عدل	است،	بلکه	آنچه	عدل	است	دین	می	گوید.«	به	سخن	دیگر،	عدل	
اسالمی	نیست،	بلکه	اسالم	عادالنه	است؛	یعنی	معیار	اصلی	و	محوری	عدالت	است	و	

همه	چیز	را	باید	براساس	آن	ارزیابی	کرد.
اما	عدل	چیست	و	چگونه	می	توان	آن	را	تشخیص	داد؟	تأمل	در	کلمات	معتزله	و	پس	از	
آن	ها،	حکمای	اسالمی	نشان	می	دهد	که	»عدل«	یک	مفهوم	بدیعی	است	و		ازاین	رو،	نیاز	
به	تعریف	ندارد.	مالک	عادالنه	یا	غیرعادالنه	بودِن	یک	فعل	تالئم	و	عدم	تالئم	آن	فعل	
با	ُبعد	مثالی	و	معنوی	وجود	انسان	است.	تشخیص	مالئمت	یا	عدم	مالئمت	یک	فعل	با	
ُبعِد	معنوِی	وجوِد	انسان	فقط	ازطریِق	عقل	عملی	امکان	پذیر	است.	این	اصل،	که	شبیه	
یا	»امر	مطلق«	اوست،	می	تواند	مبنا	و	مصدر	احکام	 »قانون	عمومی«	عدالت	کانت	
	قانون	و	سیاستی	عادالنه	است	که	تالئم	

ْ
جزئی	در	حوزۀ	اخالق	و	سیاست	قرار	گیرد.	عمل

و	سازگاری	با	جنبۀ	معنوی	انسان	را	حفظ	کرده	باشد.
بنابراین	اصل	عدل	بدیهی	است	و	عقل	عملی	به	بداهت	آن	شهادت	می	دهد،	اما	

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


        315         فصل دوم: نظریاتی درباِب هویت و قومیت

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

کسانی	که	این	اصل	بدیهی	را	انکار	و	فهم	معنای	آن	را	به	فهم	دستورات	دینی	موکول	
می	کنند،	درواقع،	از	پذیرش	حسن	و	قبح	عقلی	سر	بازمی	زنند	و	کسانی	که	حسن	و	قبح	
عقلی	را	نمی	پذیرند	بسیاری	از	ضروریات	دیگر	ازجمله	لزوم	ارسال	رسل	و	انزال	کتب،	

	بپذیرند.
ً
معناداری	حسن	و	قبح،	و	جز	این	ها	را	نیز	نباید	منطقا

به	نظر	می	رسد	نظریۀ	معتزله	نسبت	به	نظریۀ	رقیب	آن	جامع	تر	و	معقول	تر	است،	اما	
به	هیچ	وجه	نمی	توان	آن	را	از	عیب	و	ایراد	به	کلی	مبرا	دانست،	زیرا	این	نظریه	برخالف	
نظریۀ	پیشین	که	برای	تشخیص	عدالت،	برروی	یک	معیار	ملموس	)خدا(	تأکید	می	کرد،	
	خوِد	عدل	به	بدیهیات	شاید	پذیرفتنی	باشد،	اما	

ِ
عدل	را	به	بدیهیات	ارجاع	می	دهد.	ارجاع

ارجاع	معنای	خاص	از	عدل	)سازگاری	با	ُبعد	معنوی(	به	بدیهیات	به	نظر	نمی	رسد	چندان	
گره	گشا	باشد.	ساده	ترین	اشکالی	که	فراروی	این	تلقی	از	عدالت	قرار	دارد	این	است	که	
اگر	وضع	از	این	قرار	است،	پس	چرا	همگان	عدالت	را	به	همین	صورت	فهم	نمی	کنند؟	
اجماعی	 به	هیچ	روی	 عدالت	 تفسیر	 اما	 باشد،	 توافق	 مورد	 است	 ممکن	 عدالت	 اصل	
نیست.	آنچه	اثبات	می	شود	به	کار	ما	نمی	آید	و	آنچه	به	کار	ما	می	آید	اثبات	شدنی	نیست.	
به	بیان	دیگر،	درست	است	که	عدل	نزد	همگان	نیکوست،	اما	آیا	این	بدان	معناست	که	
معیار	عدالت	نیز	نزد	همگان	مساوی	است؟	شاید	ملتی	عدل	را	به	معنای	رعایت	قانون	
بداند	و		ازاین	رو،	ستایش	از	عدل	را	به	معنای	ستایش	از	قانون	محوری	تلقی	کند.		ازسوی	
دیگر،	شاید	هم	کسانی	حسن	عدل	را	به	معنای	حسن	فایده	ارزیابی	کنند.	بنابراین	آیا	از	
صرف	حسن	عدل	نزد	همگان	می	توان	حسن	عدل	به	معنای	خاص	را	استنباط	کرد؟	به	نظر	

می	رسد	این	نظریه	نیز	خالی	از	دشواری	نباشد	)خان	افضلی،	۱386(.
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مقدمه	

در	دو	فصل	قبلی،	مباحث	نظری	دربارۀ	مفاهیم	هویت	و	قومیت	مورد	بحث	قرار	گرفت	
این	دو	مفهوم	تشریح	شد.	همچنین	نشان	داده	شد	که	 و	دیدگاه	های	مختلف	درمورد	
برخالف			نظریه	های	مختلف	دربارۀ	تضعیف	این	مفاهیم،	هریک	از	آن	ها	همچنان	از	
قدرت	برخوردارند	و	گروه	های	مختلف	قومی	به	انحای	گوناگون	برای	متمایز	کردِن	خود	
و	مقابله	با	تالش	هایی	که	درپِی	همانند	کردِن	آن	ها	با	قدرت	غالب	دارند	در	تالش	اند.	
درواقع،	تالش	تفکرهای	قومی	برای	ایجاد	هژمونی	فرهنگی	همچنان	ادامه	دارد	و	موجب	
مسائل	خاص	اجتماعی،	سیاسی	و	فرهنگی	در	عرصۀ	جغرافیایی	کشور	ایران	شده	است.	
با	گروه	های	 از	مصاحبه	 به	دست	آمده	 یافته	های	 تا	 کنونی،	تالش	خواهد	شد	 در	فصل	
قومی	موردمطالعه	و	نظر	آن	ها	دربارۀ	مفاهیم	هویت	و	قومیت	تشریح	شود.	مصاحبه	ها	
	درجهِت	

ً
با	نگاه	به	نخبگان	قومی	و	مردم	سازمان	یافته	اند.	از	مطالبات	آن	ها	که	عمدتا

تحقق	عدالت	و	برابری	اجتماعی	است	بحث	به	میان	خواهد	آمد	و	از	نقشی	که	دولت	ها	
درجهِت	تحقق	این	مطالبات	می	توانند	داشته	باشند	سخن	خواهیم	راند.	همچنین	بحث	
نابرابری	های	اقتصادی،	سیاسی،	فرهنگی،	زبانی	 خواهیم	کرد	که	تالش	درجهِت	رفع	
و	دیگر	موارد	می	تواند	به	شکل	گیری	اتحاد،	وفاق	و	انسجام	ملی،	و	دستیابی	به	صلح	
پایدار	کمک	کند	و	نادیده	گرفتِن	این	مطالبات	می	تواند	همۀ	اقوام	و	درمجموع،	کشور	
یافته	های	به	دست	آمده	هفت	 از	 این	اساس،	 بر	 به	قلمرو	بحران	و	فروپاشی	برساند.	 را	
محور	شکل	گرفت	که	هریک	از	آن	ها	دارای	مقوالت	متعددی	اند	و	توضیح	هریک	از	
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مقوالت	 استخراج	 و	 مفاهیم	 گردآوری	 پس	از	 محقق	 آمد.	 خواهد	 ادامه	 در	 موارد	 این	
و	 است	 داده	 انجام	 کدگذاری	 مرحله	 سه	 داده	ها،	 برروی	 کل،	 و	 جزء	 زیرمقوالت	 و	
زمینه	ای نظریۀ	 روش	 از	 استفاده	 با	 محوری	 پدیدۀ	 برآمدِن	 و	 مرکزی	 پدیدۀ	  درنهایت،	

	مرتبط	با	تحقیق	را	ارائه	کرده	است.	
نکتۀ	مهم	دیگر	درمورد	جنسیت	افراد	مصاحبه	شونده،	به	ویژه	در	بخش	مصاحبه	با	
نخبگان	قومی	است.	در	مطالعۀ	انجام	شده،	یافتِن	مصاحبه	شوندگاِن	زن	بسیار	سخت	تر	
از	مصاحبه	شوندگان	مرد	بود.	فضای	بیشتر	دانشگاه	ها	و	انجمن	های	محلی	و	نهادهای	
مدنی	و	دیگر	مراکز	و	محافل	مراجعه	شده	تحت	سلطۀ	استادان	و	صاحب	نظران	مرد	بود	
و	شمار	صاحب	نظران	زن	به	هیچ	وجه	قابل	مقایسه	با	مردان	نبود.	بخشی	از	دلیل	این	امر	
نتوانسته	است	فضای	مناسب	 بازمی	گردد	که	 ابعاد	مختلف	 به	ساختار	کلی	کشور	در	
	همواره	به	تعداد	

ْ
و	برابری	برای	زنان	همچون	مردان	ایجاد	کند	و	فرصت	های	مختلف

بیشتری	دراختیار	مردان	قرار	گرفته	است.	البته	در	یک	دهۀ	اخیر،	از	لحاظ	فضای	ورودی	
به	دانشگاه	ها،	شمار	پذیرفته	شدگان	دختر	رشد	چشمگیری	داشته	است،	ولی	این	گروه	
هیچگاه	نتوانسته	اند	از	لحاظ	کاری	و	دایرۀ	عمل،	همسان	مردان	باشند.	به	نوعی	می	توان	
گفت	کنشگری	اجتماعی	زنان	چه	به	لحاظ	ساختارهای	غالب	اجتماعی	و	چه	به	لحاظ	
کادمی	محدود	مانده		است.	 ترجیحات	و	عملکردهای	خوِد	آنان	بیشتر	به	حوزۀ	علم	و	آ
البته	شاید	بتوان	گفت	بخش	دیگری	از	این	نابرابری	به	خوِد	جامعۀ	زنان	مربوط	می	شود	
	به	دریافت	

ً
که	تالش	الزم	را	جهِت	تحصیل	در	مقاطع	تحصیلی	باالتر	نداشته	اند	و	عمدتا

مدارک	تحصیلی	کارشناسی	و	حداکثر	کارشناسی	ارشد	کفایت	می	کنند،	هرچند	بخشی	
از	دالیل	این	امر	باز	به	شرایط	مردساالرانه	و	تکالیف	همسری	و	مادری	زنان	بازمی	گردد.	
بر	همین	اساس،	در	پژوهش	حاضر	و	خارج	از	ارادۀ	پژوهشگر،	نوعی	ناهمسانی	در	تعداد	
مصاحبه	شوندگان	دیده	می	شود	و	به	نظر	می	رسد	بیانگر	نابرابری	جنسیتی	به	ویژه	در	حوزۀ	

اشتغال	باشد.	

۱-3.	تعامل	یا	تقابل	هویت	دینی	و	هویت	ملی	

در	فضای	اجتماعِی	بعداز	انقالب	57	و	دینی	شدِن	حکومِت	ایران،	موضوع	تعامل	یا	
تقابل	هویت	دینی	و	هویت	قومی	به	موضوع	موردبحث	صاحب	نظران	تبدیل	شد.	بر	این	
اساس،	عده	ای	این	دو	موضوع	را	در	تقابل	با	هم	می	دانستند	و	عده	ای	دیگر	نیز	از	تعامل	
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	دیگر	تقدم	و	تأخر	
ِ
آن	ها	با	یکدیگر	سخن	می	گفتند.	جدا	از	بحث	تعامل	یا	تقابل،	موضوع

آن	هاست	که	عده	ای	تقدم	را	به	هویت	ملی	و	عده	ای	دیگر	به	هویت	دینی	می	دهند.	البته	
در	این	بین،	کسانی	نیز	هستند	که	به	دلیل	جدا	بودِن	جنس	هرکدام	از	این	دو	مفهوم،	به	
همسویی	و	پیوند	دیالکتیک	میان	آن	ها	اعتقاد	دارند.	افزون	بر	این،	گروهی	نیز	با	گذر	از	
این	دوگانه،	میان	هویت	دینی	و	هویت	ملی،	هویت	نوینی	مبتنی	بر	مختصات	فردی	و	

جایگاه	اجتماعی	شهروندان،	در	زیست	مدرن،	برای	خود	قائل	شده	اند.

یحیی	شریعت	نیا،	حقوق	دان	و	مشاور	حقوقی	از	تهران

اسم	 در	 و	 می	کند	 اجرا	 خودش	 سبک	 به	 هرکس	 و	 نیست	 ملی	 آداب	 این	
مشترک	اند.	این	ها	درطوِل	تاریخ	دگرگون	شده	اند،	همین	طور	در	حوزۀ	دین.	من	
قبل	از	دانشگاه،	حوزه	بودم	و	دسترسی	خوبی	به	منابع	داشتم	و	فهمیدم	بسیاری	
از	آنچه	از	دین	داریم	ساخته	و	پرداختۀ	افراد	است.	من	از	این	ها	گذر	کرده	ام.

مرد	فروشندۀ	5۰ساله	از	مشهد

مثل	 در	خداشناسی	 دین	ها	 همۀ	 است.	 فقط	خداشناسی	 من،	 نظر	 از	 دین،	
	باید	به	مظلوم	ظلم	نکنیم	و	به	ظالم	باج	ندهیم.	خوِد	پیامبر،	هم	

ً
هم	اند.	مثال

علی	در	لشکرش	بود	و	هم	ُعَمر.	دین	آدم	ها	فرقی	نمی	کند،	مهم	خداشناسی	
است	و	همۀ	آدم	ها	مثل	هم	اند.	این	مهم	است.

با	توجه	به	این	که	گروهی	بر	این	باورند	که	در	دوران	رژیم	پهلوی،	مفاهیم	ملی	و	
تاریخی	در	اولویت	قرار	داشتند	و	عده	ای	دیگر	نیز	بر	این	باورند	که	با	انقالب	57،	امر	
دینی	بر	امر	ملی	تقدم	پیدا	کرد،	در	این	بخش،	جایگاه	این	مفاهیم	و	موضوع	تعامل	یا	
تقابل	آن	ها	بررسی	می	شود.	در	بخش	اول،	در	قالب	عنوان	»نهادهای	ملی	و	مذهبی«،	
این	دو	مفهوم	مورد	بحث	 باور	و	گرایش	مردمان	گروه	های	قومِی	موردمصاحبه	دربارۀ	
قرار	می	گیرد.	در	بخش	»هویت	ملی«،	از	این	موضوع	بحث	می	شود	که	گروه	های	قومی	
	هویت	خود	را	در	قالب	مفهوم	ملی	و	ایرانی	تعریف	می	کنند	و	در	عنوان	

ً
ایرانی	عمدتا

مفهومی	»استراتژی	فرهنگ	ایرانی	ـ	اسالمی«	جریان	حاکمیت	غالب	در	هریک	از	دو	
حکومت	پهلوی	و	جمهوری	اسالمی	بررسی	می	شود.	در	عنوان	بعدی،	یعنی	»هزینۀ	
اهداف	ایدئولوژیک«،	از	هزینه	ای	که	تقدم	یکی	از	این	گرایش	ها	و	کنار	گذاشتِن	دیگری	
می	تواند	درپی	داشته	باشد	سخن	گفته	می	شود.	سپس	یافتۀ	»نماْد	ابزاِر	هویِت	خاص«	
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و	نقشی	که	نمادهای	محلی	و	قومی	در	بازتعریف	هویت	قومی	گروه	های	موردتحقیق	
می	توانند	داشته	باشند	بررسی	می	شود.	در	آخر	نیز	نقش	»نمادهای	رسمی	به	منزلۀ	عامل	
همبستگی«	از	نظر	حاکمیت	و	تأثیری	که	نمادهای	رسمی،	همچون	سرود	ملی	و	یا	پرچم	
کشور،	در	مقابله	با	تفکرات	محلی	و	همچنین	نقشی	که	در	انسجام	و	وفاق	ملی	می	توانند	

داشته	باشند	مورد	بررسی	قرار	می	گیرد.
از	دیگر	نگاه	هایی	که	به	ویژه	در	میان	نخبگان	موردمطالعه	در	این	پژوهش	موردتوجه	
	است	رویکردهای	مبتنی	بر	منافع	انسان	در	جهان	است.	این	تمایالت	جهان	وطنانه	اغلب	

درکناِر	تمایالت	ملی	گرایانه،	اما	با	عطف	بر	مصالح	انسان	در	جهان	قرار	دارند.

پیام	درفشان،	وکیل	پایه	یک	دادگستری	و	فعال	مدنی	از	تهران

ما	باید	ملی	گرایی	را	بپذیریم.	ملی	گرایی	یک	پارامتر	تأثیرگذار	و	مهم	است.	
عالوه	بر	این	و	افزون	بر	این،	من	سعی	کرده	ام	همیشه	جهان	وطنی	فکر	کنم.
ما	باید	ملی	گرایی	را	بپذیریم	و	درکناِر	آن،	منافع	مشترک	میان	همۀ	انسان	ها	را	
فراموش	نکنیم.	این	مسئله	ای	است	که	بسیاری	از	ابرقدرت	های	جهانی	به	آن	

بی	توجه	هستند.

بودِن	 دارا	 با	 افرادی،	 که	 معنا	 به	این	 دارد.	 نیز	حضور	 اقوام	 به	 نگاه	 در	 رویکرد	 این	
زمینه	های	تفکِر	مدرنیستی،	نگاهی	فراقومی	و	فراملتی	به	مسائل	جوامع	و	ارتباطات	میان	
انسان	ها	دارند	و	بر	همین	اساس،	کنش	های	فردی	و	اجتماعی	خود	را	سامان	می	دهند.

یز رسول	نامی،	طراح	فرش	از	تبر

زمین	و	مرزهای	جغرافیایی	تعیین	کنندۀ	انسانیت	نیستند.	دوست	دارم	با	محبت	

و	مهر	با	هر	انسانی	از	هر	قومی	آشنا	شوم.

۱-۱-3.	نهادهای	ملی	و	مذهبی

فردی	 زندگی	 برای	 راهکارهایی	 و	 احکام،	 آداب،	 از	 مجموعه	ای	 دین	 این	که	 عالوه	بر	
فکری	 فعالیتی	 به	عنوان	 دینی	 اندیشه	ورزی	 و	 دین	ورزی	 می	دهد،	 به	دست	 اجتماعی	 و	
دربردارندۀ	قابلیت	هایی	برای	اندیشیدن	و	بیان	اهداف	و	آمال	واالی	انسانی	است	که	دربارۀ	
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عقالنیت	بشری،	وجوه	و	زمینه	های	متنوعی	برای	تفکر	و	عقالنیت	ورزی	ایجاد	می	کند	
	تعامالت	و	تبادالت	و	مناقشات	متنوعی	بوده	است	و	به	عالوه،	

ّ
که	درطوِل	تاریخ،	محل

در	این	ارتباط،	نحله	های	مختلف	اندیشه	ای،	هم	در	حوزۀ	دین	و	هم	در	حوزه	های	خارج	
از	دین،	شکل	گرفته	است	و	درمورد	دستاوردهای	پژوهشی	این	تحقیق،	می	توان	گفت	
که	در	عرصه	های	فرهنگی،	سیاسی،	اجتماعی،	و	مدیریتی	نیز	گرایش	ها	و	انشعاب	های	
	در	جامعه	ای	که	اکثریت	افراد	آن	مذهبی	اند	و	از	آن	

ً
خود	را	ایجاد	کرده	است،	خصوصا

مهم	تر	این	که	حکومت	آن	دینی	است	و	داعیه	های	فراملی	و	جهانی	نیز	دارد.	همین	امْر	
تأثیرگذاری	دین	بر	سایر	عرصه	ها	را	پراهمیت	تر	می	کند،	به	گونه	ای	که	الزم	شد	محقق	

تمامی	جوانب	آن	را	در	مراحل	مختلف	کار	خویش	لحاظ	کند.

محمدعلی	دانشگر،	کارگردان	تئاتر	از	سمنان

من	اگر	در	یک	خانوادۀ	مسیحی	به	دنیا	بیایم،	مسیحی	می	شوم	و	دین	یک	جنبۀ	
موروثی	دارد...	.	این	دین	را	من	رد	می	کنم،	چون	تفکر	در	آن	وجود	ندارد.	

درحالی	که	دین	اکتسابی	است	و	باید	در	درون	فرد	شکل	بگیرد.

در	این	راستا،	شکل	گیری	شیوه	های	نویِن	گرایش	به	مذهب	به	موازات	رشد	فردگرایی	
محسوس	است،	به	گونه	ای	که	بسیاری	از	افراد	تلقی	های	خاص	خود	از	مقولۀ	مذهب	اعم	

از	گزینشی،	روشنفکرانه،	سنت	گرایانه،	و	...	را	دارند.

جبار	رحمانی،	عضو	هیئت	علمی	پژوهشکدۀ	مطالعات	فرهنگی	و	اجتماعی	
و	انسان	شناس	از	تهران

تغییری	هم	به	واسطۀ	نظام	های	شناختی	جدید	در	عرصۀ	دینداری	ایجاد	شده	و	
می	شود.	سعی	می	کنم	دین	را	عقالنی	تر	و	میان	فرهنگی	تر	بسازم	و	تجربه	کنم.	
مذهب	یک	انتخاب	درون	شخصی	است،	اما	بعداز	انتخاب،	باید	قواعد	آن	را	

رعایت	کنیم.

درست	و	سنجیده	اندیشیدن	در	گرو	عقالنیت	ورزی	آزاد	و	رهایی	از	قیمومیت	های	
مختلف	فکری	است	)Kant, 1989(	و	باید	گفت	که	عقالنیت	آزاْد	عقالنیتی	است	که	برای	
هر	مدعایی،	برهان	عقلی	طلب	می	کند	و	در	عموم	مسائل،	برای	خویش	صالحیت	داوری	
قائل	می	شود.	از	این	نوع	عقالنیت	ورزی	به	»عقالنیت	خودبنیاد«	و	یا	»آزاداندیشی«	نیز	
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تعبیر	می	شود.	براساس	این	روش،	تجربه	راهی	است	که	»فراگیر«	و	»قابل	دسترس	برای	
همگان«	بوده	و	به	آدمی	اجازه	می	دهد	واقعیت	را	آن	چنان	که	هست	بشناسد،	نه	آن	چنان	که	

دلخواه	دیگران	و	یا	دلخواه	اوست	)وارناک،	۱372؛	قریشی،	۱386،	6669(.

محسن	گودرزی،	جامعه	شناس،	پژوهشگر	و	مدرس	دانشگاه	از	تهران

واکنش	جمعی	خردی	وجود	دارد	در	تالش	برای	اصالح	حوزه	هایی	از	حیات	
اجتماعی	ازطریِق	تالش	های	فردی	با	همیاری	با	دیگران،کمک	گرفتن،	و	...	.	

کنشگران	همبستگی	ساز	هنوز	قدرت	کافی	را	ندارند.

معروف	ترین	نظریه	پرداز	عقالنیت	آزاد،	ایمانوئل	کانت،	در	مقالۀ	معروف	»در	پاسخ	
به	پرسش	روشن	نگری	چیست؟«،	ضمن	این	که	گوهر	روشن	نگری	و	یا	به	تعبیر	این	مقاله،	
گوهر	عقالنیت	آزاد	را	اندیشیدن	مستقل	و	نفی	هرگونه	قیم	فکری	معرفی	می	کند،	خود	
اعتماد	 بنابه	دالیل	و	عوامل	مختلف،	ازجمله	 ایمان	خویش	است	که	 اعتبار	 به	 مؤمن	
به	قول	انبیا،	به	آن	دست	یافته	است،	تمامی	اجزای	وحی	را	باور	دارد	و	روشن	نگری	او	
خدشه	ای	در	این	زمینه	ایجاد	نمی	کند.	اما	همان	گونه	که	اشاره	شد،	این	روشنگری	او	را	
وادار	می	کند	که	هرچیزی	را	به	نام	وحی	نپذیرد	و	هر	سخنی	را	به	عنوان	سخن	خداوند	
نقد	عقالنی	 را	 دین	 به	 معطوف	 اندیشه	های	 که	 روست	 از	همین	 و	 نپندارد	 الزم	االتباع	

می	کند	و	گفته	های	خود	را	نیز	قابل	نقد	عقالنی	می	داند	)قریشی،	همان(.

یز لیال	شفاعی،	وکیل	پایه	یک	دادگستری	از	تبر

ما	هویت	های	متنوعی	در	جامعۀ	ایران	داریم	که	همه	قابل	احترام	هستند.	چیزی	
که	مهم	هست	ایجاد	هم	افزایی	بین	این	ها	برای	رسیدن	به	اهداف	جمعی	است.

درحالی	که	ملی	گرایان	بر	قوانینی	که	به	وسیلۀ	افراد	وضع	شده	اند	و	دنیوی	هستند	اشاره	
دارند،	اسالم	گرایاْن	آموزه	ها	و	قوانین	اسالمی	دارای	منشأ	الهی	را	الگو	قرار	می	دهند.

ملی	گرایی	یا	ناسیونالیسم	از	عشق،	عالقه،	و	تعلق	خاطر	داشتِن	یک	ملت	به	سرزمین،	
زبان،	فرهنگ،	تاریخ،	و	یا	نژادشان	سرچشمه	می	گیرد	که	همین	وابستگی	ها	باعث	می	شود	
آن	ملت	از	این	خصایص	دفاع	کرده	و	آن	ها	را	حفظ	کنند.	از	دیگر	سوی،	اسالم	گرایی	نیز	
نه	در	ظاهر	ولی	به	گونه	ای	به	سیاسی	شدِن	اسالم	و	یا	مطرح	شدِن	اسالِم	سیاسی	اشاره	
دارد.	درطوِل	زمان	و	در	زمینۀ	رابطۀ	ملی	گرایی	و	اسالم	گرایی،	هردوی	این	مفاهیم	تغییر	
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یافته	و	به	مثابۀ	ایدئولوژی	سیاسی	به	نوعی	با	هم	در	تضاد	و	تقابل	قرار	می	گیرند،	اما	اگر	از	
منظر	یک	نهاد	و	مذهب	تنها	به	اسالم	نگاه	کنیم،	می	بینیم	که	ملی	گرایی	و	ارزش	های	آن	
	درکناِر	عقیده	به	اسالم	تضادی	نمی	یابد،	لیکن	تقابل	از	آن	جایی	شروع	می	شود	که	اسالم	
رسالت	خود	را	به	مانند	دینی	جهان	شمول	برپایی	گفتمان	وحدت	می	داند	و	ملی	گرایی	
را	به	عنوان	عاملی	که	تفرقه	و	جدایی	بین	ملل	مسلمان	ایجاد	کند	نمی	پذیرد	)شهرام	نیا	و	

همکاران،	۱392،	ص	۱98(.

میثم	سفیدخوش،	مدرس	فلسفۀ	دانشگاه	شهید	بهشتی	از	تهران

مذهب	را	سنخی	از	تشریفات	و	مراسم	می	دانم.	ایمان	به	امر	ناکرانمند	می	تواند	
از	این	مراسم	بیرون	بیاید	و	این	خیلی	عمیق	و	انسانی	است	و	من	برایش	احترام	

قائل	هستم.	گاه	مذهب	هم	می	تواند	حامل	تعارض	باشد.

قائل	شدِن	 با	 از	تعدادی	متفکر	اسالمی	وجود	دارد	که	 بین،	نظریاتی	 این	 البته	در	
ملی	گرایی	به	دو	وجه	مثبت	و	منفی،	بین	تفکر	اسالمی	و	ملی	گرایی	مثبت،	تقابل،	تضاد،	
و	منافاتی	نمی	بینند.	مرتضی	مطهری	ازجملۀ	این	متفکران	است	که	در	این	باره	معتقد	
است:	ناسیونالیسم	اگر	تنها	جنبۀ	مثبت	داشته	باشد،	یعنی	موجب	همبستگی	بیشتر	و	
روابط	حسنه	شود،	ضد	عقل	و	منطق	نیست،	ولی	آنگاه	که	جنبۀ	منفی	به	خود	می	گیرد	
الغنوشی،	 راشد	 )همان(.	 است	 مذموم	 می	کند	 جدا	 هم	 از	 را	 مختلف	 و			ملیت	های	
متفکر	تونسی،	نیز	در	این	باره	چنین	بیان	می	کند:	»تا	زمانی	که	ناسیونالیسم	به	عنوان	یک	
ایدئولوژی	درمقابِل	اسالم	قرار	نگیرد،	موردقبول	است	و	اگر	ناسیونالیسم	با	نفی	حاکمیت	
الهی	در	عرصۀ	دنیا	و	استغنای	بشر	از	وحی	جلوه	گر	شود،	این	تناقض	بین	ناسیونالیسم	
و	دین	است،	چنان	که	به	قومیت	توجه	کند،	منهی	نفی	وحی	در	این	حالت	چارچوب	
دین	می	تواند	پذیرای	او	باشد؛	یعنی	این	که	هر	قوم	و	نژاد	دارای	فرهنگی	هستند	و	آن	هم	

مورداحترام	است.«
در	همین	رابطه،	بعضی	از	متفکران	اسالمی	همچون	محمدجواد	حجتی	کرمانی،	
در	اثری	به	نام	مرزهای	ایدئولوژیک،	کوشیده	است	تا	مفاهیم	و	حدود	ناسیونالیسم	را	
و	 سازنده	 نوع	 دو	 به	 را	 ناسیونالیسم	 مفهومی،	 بحث	های	 بعداز	 ایشان	 کند؛	 مشخص	
ویرانگر	تقسیم	می	کند	و	از	نظر	وی،	تضاد	درصورتی	حاصل	می	شود	که	ناسیونالیسم	
در	یک	زمان	برای	مبارزه	با	استعمار	و	استقالل	و	آزادی	نیروهای	مردمی	به	کار	می	رود	و	
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در	جای	دیگر،	اگر	ملتی	براساس	احساسات	و	فلسفۀ	ناسیونالیسم	سازمان	یافت،	خود	
ملت	هاست.	 افزون	طلبی	 ویرانگْر	 شکِل	 بنابراین	 درمی	آید.	 مخرب	 قدرت	 	به	صورت	
ایشان	ناسیونالیسم	را	به	عنوان	اندیشۀ	روبه	نابودی	معرفی	می	کند	که	دربرابِر	ارزش	ها	و	
جاذبه	های	انترناسیونالیسم	قرار	دارد.	به	نظر	وی،	جامعۀ	اسالمی	حامل	رسالت	جهانی	
است	و	باید	در	سراسر	جهان	حاکم	شود	و	بشریت	را	در	پرتو	حکومت	خود	از	اسارت	
نجات	بخشد	و	چون	ایدئولوژی	ما	جهانی	است،	بنابراین	هدِف	آْن	برانداختن	هرگونه	
اختالف	از	میان	جامعه	های	بشری	است.	بر	این	اساس،	واحد	تحلیل	آن	جهانی	است.	
دیگران	 و	 خود	 بیرون	 بین	 تفاوتی	 انسانی	 زندگی	 یک	 ایجاد	 در	 اسالمی	 ایدئولوژی	

نمی	شناسد	و	رسالت	جهانی	خود	را	ایفا	می	کند.
در	برخی	نگاه	های	موجود	درخصوِص	مرزهای	ایدئولوژیک،	ترکیب	ایدئولوژی	و	
مرزبندی	های	سیاسی	نادرست	و	موجِب	خدشه	دار	کردِن	هردو	حوزه	دانسته		شده	است.

مظفر	احمدی	دستگردی،	مدیر	عامل	شرکت	سهند	گریبکس	از	اصفهان

من	به	مذهب	احترام	می	گذارم،	ولی	به	طورکلی	چیزی	که	با	خرد	و	عقل	جور	
درنیاید	را	خیلی	معتقد	نیستم.	هر	موقع	که	ما	مذهب	را	ایدئولوژیک	کردیم،	به	

آن	آسیب	رساندیم...،	مثل	صفویه	و	حاال	که	به	این	دامن	می	زنیم.

ملی	گرایی	یعنی	مشروعیت۱	حکومت	براساس	آرای	مردم	که	در	چارچوب	قانون	است	
	از	
ً
و	نوعی	پیروی	از	نظام	لیبرالی	غربی	همراه	با	نفی	دین	محسوب	می	شود	که	تقریبا

زمان	مشروطه	خودنمایی	کرده	است.	بنابراین	گروهی	از	علما	در	دوران	مشروطه،	ضمن	
همکاری	با	روشنفکران	درجهِت	مقابله	با	استبداد	قاجاریه،	نسبت	به	اندیشۀ	ناسیونالیسم	
نظری	خوش	بینانه	داشتند،	اما	این	خوش	بینی	دیری	نپایید	که	تحت	الشعاع	دغدغه	های	
دینی	قرار	گرفت	و	بعداز	آرامش	سیاسِی	حاصل	شده،		ازسوی	رئیس	حکومت	پهلوی،	
به	عنوان	ایدئولوژی	جایگزین	مطرح	شد	که	این	روند	تأثیر	عمیقی	بر	تضاد	میان	اندیشۀ	

میهنی	و	مذهبی	داشت.
اولین	جلوۀ	ملیت	ایرانی	را	در	نهضت	تنباکو	می	توان	مشاهده	کرد،	واقعه	ای	که	رهبر	آن	
یک	مرجع	دینی	بود.	در	ایران،	ناسیونالیسم	نخست	با	گرایش	به	لیبرالیسم	در	عصر	مشروطه	
به	شکل	سطحی	مطرح	شد،	اما	در	عصر	رضاشاه	شدت	یافت	و	به	بزرگداشت	تمدن	ایران	

1. Legitimation

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


        327         فصل سوم: نتایج و یافته های تحقیق

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

پیش	از	اسالم	پرداخت	و	اسالم	را	با	دیدۀ	مهاجم	نگریست	و	ارزش	های	اسالمی	را	تحقیر	
کرد.	ناسیونالیست	ها،	با	تقدیس	آداب	و	مظاهر	باستانی	و	تالش	برای	طرد	لغات	عربی	از	
زبان	فارسی	و	احیای	امت	به	جای	اسالمیت،	تالش	های	فرهنگی	فراوانی	را	با	پشتیبانی	
زورگویی	های	رضاخان	پی	گرفتند.	آنان	به	جای	این	که	با	استعمار	غربی	و	حاکمیت	پنهان	آن	ها	
بر	امور	کشور	مبارزه	کنند	به	جنگ	با	اسالم	برخاستند	)بصیرت	منش،	۱375،	ص	455۱(.	
حامیان	اولیۀ	ملی	گرایی	و	یا،	به	عبارت	دیگر،	اولین	دانشجویان	ایرانی	در	اروپا	افرادی	
همچون	میرزا	ملکم	خان،	میرزا	آقاخان	نوری،	و	فتحعلی	آخوندزاده	بودند.	آن	ها	حاکم	شدِن	
	مشکالت	جامعه	می	دانستند	و	بر	عقل	گرایی،	

ّ
آموزه	های	غربی	را	عامل	پیشرفت	و	راه	حل

دین	ستیزی،	تساهل	مذهبی،	لیبرالیسم،	و	تجددگرایی	تأکید	می	کردند.
و	 بود	 مطرح	 مثبت	 ناسیونالیسم	 عنوان	 با	 ناسیونالیسمی	 نیز	 دوم	 پهلوی	 زمان	 در	
ملی	گرایی		به	صورت	ناسیونالیسم	مثبت	در	کشورمان	چونان	اهرمی	درمقابِل	دین	به	کار	
گرفته	شد.	نوعی	دیگر	از	ملی	گرایی،	که	ناسیونالیسم	استقالل	طلب	نیز	گفته	می	شود،	
مدت	کوتاهی	در	ایران	ظهور	کرد	و	آن	در	دوراِن	ملی	شدِن	صنعِت	نفت	بود.	زمانی	که	
استقالل	و	موجودیت	کشور	به	مخاطره	افتاد	و	بیداری	اسالمی	الزم	در	مردم	پیدا	شده	
بود،	حاکمان	و	روشنفکران	ایرانی	از	ایدئولوژی	برای	مبارزه	با	استعمار	و	سلطۀ	خارجی	
به	سمت	 را	 حکومت	 امپریالیسْم	 و	 بگیرند	 مطلوبی	 نتیجۀ	 نتوانستند	 اما	 گرفتند،	 بهره	
ناسیونالیسم	مثبت	کشانیده	و	این	روند	تا	انقالب	سال	57	ادامه	یافت.	بنابراین	ملی	گرایی	
تا	قبل	از	انقالب	در	ایران،	درپِی	تحوالت	جامعه	و	مواجهه	با	افکار	و	اندیشه	های	مختلف	
صورت	های	مختلفی	به		خود	گرفت	و	به	اشکال	چپ	توده	ای،	نژادگرا،	قومی،	و	غرب	گرا	

ظاهر	شد	)بابایی	زارچ،	۱383،	ص	72(.
در	جریان	انقالب	اسالمی،	ایدئولوژی	اصلی	اسالم	بود	و	ملی	گرایی	رنگ	وبویی	
چندان	جدی	نداشت.	در	بطن	ایدئولوژی	اسالمی،	این	ایده	که	عالقه	به	کشور	و	وطن	
منافاتی	با	ایدئولوژی	اسالمی	)اسالم	گرایی(	ندارد	تقویت	می	شود	و	این	چیزی	غیراز	
ناسیونالیسم	است.	به	عبارت	دیگر،	باید	بین	میهن	پرستی	و	ناسیونالیسم	فرق	قائل	شد	و	
آنچه	در	جریان	انقالب	اسالمی	به	همراه	ایدئولوژی	اسالمی	بیشتر	خود	را	نشان	می	دهد	
میهن	دوستی	است،	نه	ملی	گرایی	و	ناسیونالیسم.	بنابراین	باوجوِد	پیشینۀ	قوی	ملی	گرایی	
در	ایران،	وجود	عواملی	همچون	وقوع	انقالب	اسالمی،	رهبری	مذهبی	آیت	الله	خمینی،	
و	برجسته	بودِن	عامِل	مذهب	و	اسالم	گرایی	پس	از	انقالب	اسالمی	۱357	سبِب	کم	رنگ	
شدِن	نقِش	ملی	گرایی	در	وجه	منفی	آن	شده	است.	درنهایت،	در	این	دیدگاه،	فرض	بر	
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این	است	که	باوجوِد	عدم	تقابل	ِصرف	میان	این	دو	جریان	فکری	و	پذیرش	ناسیونالیسم	
مثبت	و	متعادل	و	غیرافراطی،	همچنین	تأکید	بر	اصل	وحدت	امت	ها	به	جای	ملی	گرایی	
در	اندیشه	های	اسالمی	و	اهمیت	امت	)که	مطلوب	جامعۀ	اسالمی	است(	است	و	از	
انترناسیونالیسم	اسالمی	به	مثابۀ	ایدئولوژی	موافق	با	آموزه	های	اسالمی	استقبال	می	شود.
پس	از	انقالب	مشروطه،	قدرت	سیاسی	علما	در	دستگاه	حکومت	تا	اندازه	ای	جنبۀ	
غیررسمی	یافت	و	برطبق	قانون	اساسی،	مقرر	شد	هیئت	پنج	نفره	ای	از	علما	مسئولیت	
با	موازین	شرع	را	عهده	دار	شوند.	درعمل	هیئت	پنج	نفرۀ	مذکور	 تطبیق	قوانین	مجلس	
تشکیل	نشد	و	با	ورود	افکار	و	اندیشه	های	غربی	گسترش	نفوذ	گروه	های	روشنفکری	مدرن	
و	تشدید	روند	نوسازی	ایران،	نفوذ	روحانیون	رو	به		کاهش	گذاشت.	در	دوران	رضاشاه،	
در	نتیجۀ	نوسازی	ایران	به	سبک	غربی،	بر	موقعیت	اجتماعی	و	نفوذ	سیاسی	روحانیون	
آسیب	هایی	وارد	شد.	اقتباس	از	قوانین	غربی	در	حوزه	های	مختلف	نقش	و	اهمیت	شرع	
اسالم	را	در	زندگی	اجتماعی	و	سیاسی	کاهش	داد.	در	سال	های	32۱320،	با	فروپاشی	
آن	جمله،	 از	 و	 شده	 اجتماعی	ـ	سیاسی	سرکوب	 نیروهای	 رضاشاهی،	 دولت	 ساخت	
روحانیون	رها	شدند	و	بخشی	از	نفوذ	ازدست	رفته	را	دوباره	به	دست	آوردند.	در	دهۀ	۱330 
به	طورکلی	روحانیون	گرایش	سیاسی	فعاالنه	ای	نداشتند.	در	این	دوره،	علمای	برجسته	ای	
مانند	آیت	الله	بروجردی،	آیت	الله	شهرستانی،	و	آیت	الله	بهبهانی	در	صحنۀ	سیاسی	وارد	
نشدند.	درواقع،	پس	از	کودتای	۱332	تا	سال	۱342	میان	دربار	و	روحانیت	شکاف	و	
کشمکش	سیاسی	پیدا	نشد.	اما	نقض	قانون	اساسی	و	تشدید	روند	نوسازی	به	شیوۀ	غربی	
به	وسیلۀ	دربار	از	سال	۱342	به	بعد	واکنش	های	منفی	در	بین	بخش	هایی	از	روحانیت	
برانگیخت	و	درنتیجه،	میان	دولت	و	مذهب	شکافی	پیدا	شد	که	یکی	از	زمینه	های	عمدۀ	
انقالب	سال	۱357	را	تشکیل	داد.	پس	از	انقالب	اسالمی،	بخش	هایی	از	علما	و	روحانیت	
سازماندهی	و	تشکل	بیشتر	و	گسترده	تری	پیدا	کردند	و	حکومت	را	به	دست	گرفتند.	با	طرح	
اندیشۀ	والیت	فقیه	و	تصویب	آن	به	عنوان	یکی	از	اصول	قانون	اساسی	جدید	سازمان	دولتی	

	مذهبی	پیدا	کرد	)بشیریه،	۱385،	ص	۱4۱۱45(.
ً
خصلتی	مشخصا

مرد	42سالۀ	بختیاری	از	اهواز

این	که	 	
ً
مثال نیست.	 خوب	 	

ً
اصال باشد	 مربوط	 سیاست	 به	 همه	چیز	 این	که	

	
ً
عرب	ها	یا	فارس	ها	یا	ترک	ها	و	هر	قوم	دیگری	چه	آداب	ورسومی	دارند،	اصال

سیاسی	نیست.	با	سیاسی	شدن	خراب	می	شوند.
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از	 یکی	 همواره	 کشور	 داخل	 سیاسی	 گرایش	های	 که	 گفت	 می	توان	 درمجموع،	
دو	حالت	ملی	یا	مذهبی	داشته	است	و	اگر	قدرت	صبغه	ای	ملی	یافته	است،	مجال	
نیز	 اسالمی	 دورۀ	جمهوری	 در	 و	 است	 دین	محدود	شده	 برای	 قدرت	ورزی	سیاسی	
شاهد	محدودیت	ها	و	تنگ	نظری	هایی	نسبت	به	برجسته	شدِن	حضوِر	ملی	گرایان	وجود	
دارد.	البته	در	برهه	هایی	از	تاریخ،	همانند	نمونۀ	مصدق	و	آیت	الله	کاشانی	در	قضیۀ	
نهضِت	ملی		شدِن	صنعِت	نفت،	شاهد	تعامل	آن	ها	هستیم	که	آن	هم	در	شرایط	وجود	
بیشتر	 ردتر	

ُ
خ امورات	 در	 اجماع	 به	 نیاز	 هرچه	 و	 است	 شده	 متحقق	 مشترک	 دشمن	

شده،	اختالفات	برجسته	تر	شده	است.۱	در	تاریخ	ایران	و	به	خصوص	در	یک	صد	سال	
اخیر	که	گرایشات	ناسیونالیسمی	اهمیت	پیدا	کرده،	نخبگان	این	گفتمان	کمتر	دغدغۀ	
مذهبی	داشتند	و	بیشتر	در	تالش	بودند	تا	گرایش	های	ناسیونالیستی	خود	را	با	تجدد	
غربی	همسو	کنند	و	از	مذهب،	که	همواره	گرایش	به	سنت	و	گذشتۀ	تاریخی	را	در	ذهن	

متبادر	می	سازد،	دوری	کنند.

مظفر	احمدی	دستگردی،	مدیر	عامل	شرکت	سهند	گریبکس	از	اصفهان

احساس	من	همیشه	این	بوده	که	من	اول	ایرانی	ام	و	بعد	مسلمان.	هر	چند	که	
برای	هردو	احترام	زیادی	قائل	هستم.

از	دیگر	سوی،	تا	حدود	پنجاه	سال	پیش،	روحانیان	مذهبی	چندان	وارد	گفتمان	سرزمینی	
تجدد	 دیدگاه	 با	 مقابله	 آن	ها	 فعالیت	های	 عمدۀ	 و	 بودند	 نشده	 دینی	 امامت	 دیدگاه	 و	
ملی	گرایان	بود.	اما	با	وقوع	انقالب	اسالمی	و	حاکمیت	دیدگاه	امامت	دینی	در	قالب	
ملی،	آن	ها	صاحب	قدرت	شدند	و	بعداز	قدرت	یابی،	بیشتر	در	تکوین	اندیشه	های	دینی	
گام	برداشتند	و	مفهوم	ملی	گرایْی	آن	قدرت	سابق	خود	را	ازدست	داد.	نتایج	به	دست	آمده	
از	مصاحبه	با	گروه	های	قومی	تحقیق	حاضر	نیز	نشان	از	گرایش	مردم	به	یکی	از	دو	جبهۀ	
موارد	 در	 به	جز	 می	شود،	 خوانده	 ملی	ـ	مذهبی	 	

ً
اصطالحا آنچه	 و	 دارد	 ملی	ـ	مذهبی	

معدودی،	در	بین	افراد	پاسخگو	یافت	نمی	شود.	افزون	بر	این،	نگاه	فرا	ملی	ـ	مذهبی	نیز	
در	برخی	افراد	مصاحبه	شونده	وجود	داشته	است.

احمد	 )ترجمۀ	 قدر	 نبرد	 و	 کاتوزیان	)۱379(،	مصتتدق	 همایون	 بنگرید:	 باره،	 این	 در	 بیشــتر	 مطالعه	 برای	 	.۱
تدین(،	تهران:	رسا؛	یرواند	آبراهامیان	)۱378(،	ایران	بین	دو	انقالب	)ترجمۀ	گلمحمدی(،	تهران،	نی
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حسن	همتی،	عضو	هیئت	علمی	دانشگاه	یزد	از	سمنان

به	 آن	 برتری	 ندارد...،	 برتری	 دیگر	 قوم	 نسبت	به	 گروهی	 هیچ	 و	 قومی	 هیچ	
یا	 دیگری	 بر	 ترک	 نمی	توان	گفت	 و	 دارد	 بستگی	 آگاهی	هایش	 و	 دانستنی	ها	

فارس	بر	دیگری	برتر	دارد،	در	سطح	خارجی	هم	همین	طور.

شاهین	سپنتا،	دامپزشک،	نویسنده	و	فعال	مدنی	از	اصفهان

زبان	و	آداب	ورسوم	ملی	به	دو	بخش	تقسیم	می	شوند:	ملی،	و	مذهبی.	بخش	
 20	

ً
از	دوستداران	و	مبلغین	و	مدافعانش	هستم	و	حدودا ملی	اش	را	که	من	

سال	است	که	من	در	زمینۀ	آداب	ورسوم	ملی	فعالیت	می	کنم	و	کتابی	هم	در	
دست	انتشار	دارم	به	نام	جشن	های	ایرانی...	.	در	بحث	سنت	های	مذهبی،	
نه	این	که	من	مخالف	آن	باشم،	به	هرحال،	بخشی	از	جامعۀ	ما	مذهبی	هستند	
و	به	هرحال،	اگر	ما	به	آزادی	اندیشه	و	دموکراسی	باور	داشته	باشیم،	آن	ها	هم	
محترم	است	و	ما	نمی	توانیم	مخالفتی	کنیم،	ولی	من	از	مبلغین	و	گسترش	دهندۀ	

آن	نیستم.

عوام،	از	سیستان	و	بلوچستان	
چون	روحانیون	و	علما	از	اول	انقالب	رشد	می	کنند،	انسان	های	شاخصی	که	
تودۀ	مردم	به	آن	ها	اعتماد	کردند	علما	هستند.	بافت	دینی	بافت	قوی	ای	هست	

و	مردم	تعصب	خاصی	نسبت	به	مذهب	و	آیین	های	مذهبی	دارند.

تصویر	شمارۀ	۱-3:	مصاحبه	با	شاهین	سپنتا
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نتیجۀ	چنین	سیاستی	به	جای	این	که	به	ضعف	و	کناره	گیری	تفکر	ملی	منجر	شود،	
خوِد	اندیشه	های	مذهبی	را	بیشتر	دچار	ضعف	کرد.	برخالف	سال	های	اول	انقالب	که	
جّوی	به	شدت	مذهبی	بر	سراسر	کشور	حاکم	بود	و	مساجد	و	اماکن	عمومی	مملو	از	
جوانان	پرشوروشوق	و	پرذوق	جهت	انجام	مناسک	و	مظاهر	دینی	بود،	امروزه	دیگر	خبری	
از	آن	فضا	نیست	و	مساجد	و	دیگر	مکان	های	مذهبی	روزبه	روز	خلوت	تر	می	شوند	و	
جوانان	حضور	کم	رنگ	تری	در	این	مکان	ها	دارند.	از	دیگر	سو،	برخالف	همان	سال	های	
اول	انقالب	که	بحث	های	چندانی	از	تاریخ	باستان	و	گذشتۀ	تاریخی	و	شخصیت	های	
آن	زمان	نمی	شد،	امروزه	و	به	هنگام	سالگرد	تولد	کوروش،	خیابان	های	منتهی	به	شهر	
شیراز	و	پاسارگارد	مملو	از	جوانان	می	شود.	بنابراین	به	نظر	می	رسد	شاهد	یک	چرخش	در	

جهت	گیری	های	معنایی	در	این	حوزه	بوده	ایم.

عبدالسالم	بزرگ	زاده،	برنامه	ساز	رادیویی	و	تلویزیونی	از	زاهدان	)سیستان	و	
بلوچستان(

بعداز	روی	کار	اومدن	نظام	اعتقادی	بعداز	انقالب،	باید	هم	بستگی	ملی	کمتر	
می	شد،	اما	بیشتر	شده.	علتش	چیه؟	بحث	قانون	عمل	و	عکس	العمل	نیوتنه.	
شما	به	هرچیزی	که	کم	بپردازید	و	در	مظلومیت	قرار	بگیره،	آن	مظلومیت	و	

اقلیت	متحد	می	شه	و	رشد	می	کنه.

از	مشهد	)خراسان	 فعال	سیاسی	ـ	اجتماعی	 و	 روزنامه	نگار	 جواد	حصاری،	
رضوی(

گرایش	های	مذهبی	در	تقابل	با	مسائل	ملی	نیستند،	ولی	اگر	جاهایی	به	تعارض	
برسند،	آسیب	پذیری	مسائل	مذهبی	بیشتری	از	مسائل	قومی	و	هویتی	است.

2-۱-3.	نقش	هویت	ملی

به	درازای	 واقع	بینانه	تر،	 تعبیر	 به	 و	 آدمی	 حیات	 به	درازای	 عمری	 هویتی	 دغدغه	های	
تاریخ	بشری		دارند.	انسان	تنها	موجودی	است	که	بدون	درک	از	چیستی	و	کیستی	خود	
نمی	تواند	حیات	داشته	باشد.	بااینحال،	همواره	در	سایۀ	چالش	ها	و	دگرگونی	های	فکری	
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و	اجتماعی	است	که	این	مهْم	نمود	می	یابد.	آنتونی	اسمیت۱	بر	این	باور	است	که	از	میان	
تمام	هویت	های	جمعی	که	امروزه	افراد	در	آن	سهیم	اند،	هویت	ملی	عنوان	عالی	ترین	
چگونه	 و	 هستیم	 ِکه	 ما	 این	که	 بحث		دربارۀ	 )احمدی،	۱388(.	 دارد	 را	 هویت	 سطح	
خود	)مؤلفه	های	هویتی(	را	مورد	تعریف	قرار	می	دهیم	یک	مسئلۀ	بنیادی	است.	هویت	
تعلق،	 زمان،	 خود،	 پرسش	هایی		دربارۀ	 به	 ملت	 یک	 آگاهانۀ	 پاسخگویی	 فرایند	 ملی	
خاستگاه،	حوزۀ	تمدنی،	جایگاه	و	ارزش	های	ملهم	از	هویت	تاریخی	یک	ملت	است	

)باوند،	۱377،	به	نقل	از	خرمشاد	و	همکاران،	۱397،	ص	24(.
آنچه،	امروزه	و	از	قرن	بیستم	میالدی	به	این	سو،	از	تعبیر	»ملت«	درنظر	گرفته	می	شود	
بر	عنصر	»شهروندی«2		یک	کشور	مبتنی	است.	به	این	ترتیب،	»ملت«	یک	کلیت	است	
و	تمامی	اعضا	و	شهروندان	یک	کشور	را	صرف	نظر	از	مشخصات	قومی	)مشخصات	
	»ملت	آمریکا«	شامل	همۀ	شهروندان	

ً
زبانی،	نژادی،	دینی،	و	غیره(	دربر	می	گیرد.	مثال

ایالت	متحدۀ	آمریکا	ازجمله	سفیدپوستان	آنگلوساکسون،	بومیان	آمریکایی،	آمریکاییان	
سیاه	پوست،	هیسپانیک	ها،	شهروندان	دراصل	مهاجر	از	آسیای	شرقی	و	جنوب	شرقی	و	
دیگر	شهروندان	مهاجر،	و	درضمن،	مسیحیان،	بوداییان،	مسلمانان،	و	بی	دینان	می	شود.	
بنابراین	مفهوم	ملت	و	هویت	منتسب	به	آن	به	عنوان	یک	عرصۀ	کالن	در	مباحث	هویتی	

مورد	توجه	قرار	دارد.

مرد	36سالۀ	طالقانی،	ساکن	کرج

ما	همه	هم	وطن	هستیم.	بقیۀ	اقوام	و	مذاهب	هم	وطن	ما	هستند.	من	دوستان	
ارمنی	و	اهل	سنت	زیادی	دارم	و	هیچ	حّس	غریبی	با	آن	ها	ندارم.	سّنی	ها	که	

	مسلمان	اند	و	مثل	خودمان	هستند.
ً
اصال

دربارۀ	تفاوت	ملت	از	قومیت	می	توان	گفت	که	اگر	ملت	و	ملیت	به	گونه	ای	با	مرزهای	
سیاسی	ـ	جغرافیایی	تعریف	می	شود،	قوم	و	قومیت	بیشتر	بر	بنیاد	شناسه	های	فرهنگی	
شناخته	می	شود.	گاه	شناسه	های	فرهنگی	در	تلقی	ایرانیان	از	قومیت	و	نیز	ملیت،	هم	راستا	
و	دارای	هم	پوشانی	با	یکدیگر	هستند.	قومیت	به	واقع	ادراک	هویت	قومی	است	و	هویت	
قومی	نیز،	خود،	بر	بنیاد	وجوهی	از	فرهنگ	یعنی	زبان،	مذهب،	آداب	ورسوم	و	مسائل	

1. Anthony Smith
2. Citizenship
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این	چنینی	شکل	می	گیرد.	

قطب	الدین	صادقی،	نویسنده،	فیلم	نامه	نویس	و	کارگردان	تئاتر	از	کردستان

وقتی	از	سنندج	به	تهران	آمدم،	فهمیدم	چقدر	کرد	هستم	و	وقتی	از	تهران	به	
فرانسه	آمدم،	فهمیدم	چقدر	ایرانی	ام!	هرچه	فاصلۀ	من	بیشتر	شد،	آگاهی	بر	

ریشه	هایم	بیشتر	شد.

قوم	با	تمسک	به	هویت	خویش	می	تواند	در	چارچوب	نظام	سیاسی	مطرح	شود	یا	
حتی	فراتر	از	آن،	در	راستای	کسب	حقوق	ویژه	ای	عنوان	گردد.	تحرک	نهفته	در	این	گام	
زدن	ها	بضاعت	آن	را	دارد	که	خود	را	به	سطح	آگاهی	جمعی	برساند	و	خواسته	های	سیاسی	
ویژه	ای	را	طلب	کند.	آنگاه	که	قومی	موفق	می	شود	تا	کشوری	با	مرزهای	شناخته	شدۀ	
سیاسی	برپا	کند	و	حاکمیت	کامل	خویش	را	در	درون	این	مرزها	اعمال	کند،	در	آن	حالت	
است	که	قوم	دیگر	به	هیئت	ملت	درمی	آید	و	هویتش	نه	دیگر	هویت	قومی	که	هویتی	ملی	
خواهد	بود.	خالصۀ	کالم	آن	که	اگر	هویت	فرهنگی	حوزۀ	فرهنگی	را	دربر	می	گیرد	که	
	نجد	ایران	و	فرهنگ	ایرانی	و	ایران	زمینی(،	هویت	ملی	

ً
متعلق	به	سرزمینی	ویژه	است	)مثال

در	چارچوب	مرزهای	سیاسی	متعین	می	شود.	همچنین	در	متن	همین	هویت	ملی	است	
که	می	توان	از	هویت	قومی	سراغ	گرفت.	به	عبارت	دیگر،	هویت	قومی	زیرمجموعه	ای	از	
هویت	ملی	است.	بنابراین	رابطه	و	بستگی	میان	هویت	ملی	و	هویت	های	متکثر	و	متنوع	

قومی	ناگزیر	و	از	ویژگی	های	ماهوی	آن	هاست.

زنی	4۰ساله،	خانه	دار	از	زابل	)سیستان	و	بلوچستان(

	این	که	یک	
ً
ما	همه	چیز	فرهنگمان	را	دوست	داریم	و	با	آن	زندگی	می	کنیم.	مثال

فرهنگ	خیلی	کهن	داریم.	آداب	ورسومی	که	داریم...	.	ما	بدون	این	ها	درواقع،	
معنی	نداریم.

عوامل	اجتماعی،	تاریخی،	و	فرهنگی	در	تعیین	»هویت«	قومی	و	ملی	هر	فرد	و	گروه	
اجتماعی	اهمیت	زیادی	دارند	و	ذهن	تاریخی	و	خاطره	و	گذشتۀ	مشترک	می	تواند	در	
تعریف	قومیت	نقش	اساسی	بازی	کند.	آلمانی	ها،	اتریشی	ها،	و	سوئیسی	های	آلمانی	زبان	
از	نظر	زبان	و	دین	مشترکات	بسیاری	دارند،	اما	به	سبب	فرهنگ	و	تاریخی	متفاوت،	هرکدام	
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خود	را	قوم	دیگری	می	شمارند.	با	امعان	نظر	به	عدم	قطعیت	تام	در	علوم	انسانی	و	این	که	
بیشتر	پدیده	های	انسانی	ریشه	ای	هم	زمان	در	تاریخ	و	روان	کنشگران	دارند،	از	یافته	های	
به	دست	آمده	از	این	تحقیق	قابل	استنباط	است	که	اقوام	موردمطالعه	در	این	تحقیق،	جدا	
از	بافت	های	فرهنگی	و	قومی	مجزا،	خود	را	در	بافت	فرهنگی	مشترک	با	سایر	اقوام	و	در	
قالب	مفهوم	ملت	در	چارچوب	هویت	ملی	)ایرانی(	تعریف	می	کنند.	به	عبارت	دیگر،	
اعتقاد	به	انسجام	اجتماعی	و	زیست	در	کالن	هویت	جمعی	ایران	مدار،	با	لحاظ	شروطی	
ازجانب	اغلب	کنشگران	و	شهروندان	قومیت	ها،	قابل	قبول	است	که	محوِر	اساسِی	این	
	قبول	هویت	جمعی	اقوام	و	اعادۀ	حقوق	قانونی	هویت	جمعی	قوم	مدار	آن	هاست.

ْ
شروط

پیمانه	روشن	زاده،	پزشک	متخصص	زنان	و	نویسنده	از	سمنان

من	معتقدم	که	هرکسی	به	آیین	خودش	و	به	جای	خودش	و	همه	ایرانی	اند	و	این	
مهم	است	و	چتری	که	بر	فراز	ایران	باید	باشد	ایرانیت	است	و	هرکسی	آزاد	است	

در	دین	خودش.	ما	نمی	توانیم	بگوییم	ما	برتریم...	.

نیز	 نژاد	 به	اصطالح،	 و،	 بیولوژیک،	 نسب،	ظاهر	 و	 اصل	 ملی،	 تعریف	هویت	 در	
از	یک	 وقتی	 اما	 آمیخته	اند،	 بسیار	 اقوام	همسایه	 با	 آلمانی	ها	 اگرچه	 	

ً
مثال دارند.	 نقش	

	انسانی	»آسیایی«	مانند	چینی	ها	درنظر	گرفته	
ً
فرد	»آلمانی«	صحبت	می	شود،	معموال

نمی	شود.	بر	همین	اساس،	بسیاری	بر	این	باورند	که	در	ایران،	مسئله	ای	به	نام	قومیت،	
به	طوری	که	مجزا	از	بدنۀ		ملت	و	مسائل	کلی	و		ملی	باشد،	وجود	ندارد.	به	نظر	آن	ها،	اگر	
بخواهیم	از	قوم	در	ایران	نام	ببریم،	شاید	هم	میهنان	ترکمن	که	از	زمان	یورش	مغول	در	ایران	
ساکن	شده	اند	و	تا	حدودی	فرهنگ	خود	را	حفظ	کرده	اند	نیز	شایستۀ	چنین	تعریفی	باشند	
یا	بخشی	از	هم	میهنان	عرب	که	درواقع،	طایفه	های	مهاجر	عرب	بوده	اند	و	تا	حدودی	
فرهنگ	طایفه	ای	خود	را	حفظ	نموده	اند	نیز	در	خارج	از	این	قالب	بگنجند.	البته	الزم	
است	یادآوری	شود	که	در	مصاحبه	هایی	که	در	جنوب	ایران	با	عرب	ها	انجام	شد،	بسیاری	
معتقد	بودند	که	مهاجر	بودِن	آن	ها	به	لحاظ	تاریخی	صحیح	نیست	و	آن	ها	زبان	عربی	را	
کسب	کرده	اند	و	ایرانی	هستند.	فکر	غالب۱	این	است	که	بقیۀ	اقوام	خود	را	از	نژاد	آریایی	

۱.	در	این	زمینه،	دیدگاه	دیگری	نیز	وجود	دارد	که	تصـو	ِر	مهاجرتی	بود	ِن	اقوِام	ایرانی	را	در	حدود	سـه	هزار	سـال	
پیش	قبول	ندارند	و	تاریخی	شش	هفت	هزارساله	برای	خود	متصورند	و	گروه	قومی	خود	را	از	بومیان	اصلی	فالت	

ایران	می	دانند.
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می	دانند	که	در	سه	موج	عمدۀ	مهاجرتی	به	نام	های	ماد،	پارس،	و	پارت	به	ایران	آمده	اند.	
این	ها	تیره	های	ایرانی	هستند	و	درطِی	هزاره	ها	درهم	آمیخته	شده	اند.۱

عزیز	نعمتی،	شاعر	و	زبان	شناس	از	ارومیه	)آذربایجان	غربی(

ما	ایرانیا	زبون	ما	یه	ریشه	داره،	به	غیراز	زبون	عربی.	همه	ریشۀ	پهلوی	داره،	
پهلوی	اوستایی.	یکی	پهلوی	اشکانیه،	یکی	پهلوی	باستانی	یا	اوستایه.

،	یک	قوم	فقط	در	تمایز	
ً
توافق	عمومی	بر	آن	است	که	هویت	یک	گروه	اجتماعی،	مثال

و	تفاوت	آن	گروه	با	یک	گروه	یا	گروه	های	دیگر	است	که	می	تواند	مطرح	شود	و	تنها	در	
مقایسۀ	مشخصات	گروهی	است	که	تمایزها	خود	را	نشان	می	دهند	و	هویت	درونی	شکل	
می	گیرد.	با	امعان	نظر	به	این	که	هویت	جمعی	وجهی	اثباتی	و	سلبی	دارد،	باید	گفت	در	
تعریف	ماهیت	یک	قوم	و	تحدید	حدود	آن،	الزم	است	اشتراکات	فرهنگی	-اجتماعی	و	
تمایزات	این	وجوه	و	سایر	عناصر	الزم	هویت	شناختی	درنظر	گرفته	شود.	بر	این	اساس،	
	نیز	در	بحث	هویت	ملی	و	هویت	قومی	آمده	است،	مشخصات	قومی	

ً
همان	گونه	که	قبال

روحی	 )ترجمۀ	 باستتتان	 ایران	 تاریخ	 	،)۱382( دیاکونف	 میخائیل	 به:	 کنید	 مراجعه	 بیشــتر،	 مطالعۀ	 برای	 	.۱
ارباب(،	تهران:	علمی	و	فرهنگی؛	جرج	کمرون	)۱38۱(،	ایران	در	سپیده	دم	تاریخ	)ترجمۀ	حسن	انوشه(،	تهران:	

مرکز	نشر	دانشگاهی

تصویر	شمارۀ	2-3:	مصاحبه	با	عزیز	نعمتی
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عبارت	از	زبان،	دین،	و	عوامل	دیگری	مانند	بیولوژی	)»نژاد«(،	تاریخ،	فرهنگ،	و	جغرافیای	
مشترک	است.	درمورد	هر	قوم،	یک	یا	چند	مشخصه	از	این	مشخصات	می	توانند	نقش	
	اهمیتی	

ً
مهم	و	اساسی	بازی	کنند،	درحالی	که	بعضی	از	این	عوامل	ممکن	است	اساسا

نداشته	باشند.	در	جامعه	شناسی	و	علوم	سیاسی	مدرن،	امروز	سه	نوع	نگاه	قوم	گرایی،	
یعنی	»قوم	گرایی	قانون	مدارانه«،	»قوم	گرایی	قوم	ستایی«،	و	»قوم	گرایی	قوم	مداری«،	وجود	
دارد.	با	نگاهی	به	میزان	گرایش	به	این	سه	نوع	وجه	قومی،	میزان	دوری	و	نزدیکی	آن	با	

هویت	ملی	را	می	توان	تشخیص	داد.

یز نازیال	جلیل	زاده،	پژوهشگر	فلسفه،	عرفان	و	ادیان	از	تبر

من	به	این	جملۀ سقراط ارجاع می دهم که	»من شهروند دنیا هستم«.	
نگاهی  مسئله  درخصوِص	این  اما  است،	 من  ریشۀ  در  آذری  فرهنگ 

جهان شمول دارم.

قوم	گرایی	قانون	مدارانه،	عالوه	بر	عنصرهای	نژاد،	فرهنگ،	تمدن،	مذهب،	تاریخ،	و	
اصول	فرهنگی	و	مذهبی	که	ساختار	یک	قوم	را	تشکیل	می	دهد،	عناصر	تشکیل	دهندۀ	
اقوام	دیگر	را	نیز	همچون	یک	اصل	می	پذیرد	و	آن	را	رد	نمی	کند.	در	این	نوع	قوم	گرایی،	
هویت	قومی	در	راستای	هویت	ملی	پیش	می	رود.	همان	طورکه	بیان	شد،	غالب	رهیافت	

گروه	های	قومی	در	این	چارچوب	قرار	می	گیرد.

مسعود	زالی	زاده،	پژوهشگر	و	نویسنده	از	اهواز	)خوزستان(

یکی	از	ویژگی	های	بختیاری	ها	تأکید	بر	هویت	ملی	است.	در	سال	هایی	که	در	
مناطق	بختیاری	نشین	درس	می	دادم،	شاهنامه	در	بین	آن	ها	خیلی	نقش	دارد.	
اکثر	پیرمردها	قسمتی	از	شاهنامه	را	حفظ	بودند.	می	دیدم	که	دانش	آموزان	هم	

در	بحث	شاهنامه	و	فردوسی	احساس	همدلی	می	کردند.

زبان،	 قوم	ستایی،	مردمی	که	در	یک	جامعه		زندگی	می	کنند	فرهنگ،	 قوم	گرایی	 در	
تبار،	نژاد،	و	مذهب	خودشان	برایشان	بسیار	ارزشمند	است،	اما	نسبت	به	تبار	و	مذاهب	
و	فرهنگ	اقوام	دیگر	به	دیدۀ	منفعالنه	می	نگرند	و	در	این	راستا،	هویت	قومی	در	راستای	
هویت	ملی	پیش	نمی	رود،	بلکه	مرحلۀ	سکوت	را	اختیار	می	کند.	نمود	عینی	این	نوع	
	درمورد	برخی	از	مردم	عرب	دیده	می	شود	که	غالب	گروه	های	قومی	آن	را	از	

ً
رفتار	عمدتا

بافت	ملی	کشور	جدا	می	دانند.
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عبدالقادر	سواری،	پژوهشگر	از	خوزستان

در	دانشگاه	تهران	که	بودم،	با	دوستان	عرب	غیرایرانی	که	رفاقت	داشتیم،	به	
من	می	گفتند	عرب	و	به	بقیه	می	گفتند	ایرانی...؛	یعنی	که	ما	جزئی	از	هویِت	

دیگری	بودیم.

انسجام	و	همبستگی	اجتماعی	یکی	از	نیازهای	اساسی	و	رمز	تداوم	و	بقای	جامعه	
	با	

ْ
است.	دورکیم	معتقد	است	که	همبستگی	اجتماعی	روابط	اجتماعی	و	تعهدات	متقابل

یکدیگر	رابطه	دارند	و	قواعد	حقوقی	تنظیم	کنندۀ	این	روابط	اند	که	بهترین	معرف	و	شاخص	
همبستگی	اجتماعی	به	حساب	می	آیند.	براساس	نظریۀ	انسجام	اجتماعی	دورکیم۱،	هرگاه	
هنجارهای	اجتماعی	اعتبار	و	قدرت	خود	را	در	تنظیم	و	شکل	دهی	به	رفتار	افراد	جامعه	
ازدست	دهند،	انتظارات	و	تمایالت	افراد	قواعد	خود	را	ازدست	خواهد	داد	و	افراد	به	آرزوهای	
دست	نیافتنی	تمایل	پیدا	می	کنند.	در	چنین	شرایط	و	وضعیت	نابهنجاری،	احتمال	شکست	
برنامه	های	افراد	شدیدتر	می	شود	و	درنتیجه،	امکان	افزایش	سرخوردگی	تشدید	خواهد	شد.	
پیش	بینی	می	شود	در	این	بستر	آنومیک،	با	افزایش	سرخوردگی	عمومی،	نارضایتی	عمومی	
 نیز	در	جامعه	افزایش	یابد	و	احساس	تعلق	به	هویت	جمعی	در	جامعه	کاهش		یابد.	پارسونز2
	نیز	معتقد	است	هرچه	هنجارها	و	قواعد	اجتماعی	بیشتر	مورد	پذیرش	قرار	گیرد،	همبستگی	
میان	افراد	بیشتر	خواهد	بود.	از	نظر	وی،	حقوق،	قوانین،	و	نهادهای	حقوقی	وظیفۀ	ایجاد	
همبستگی	و	انسجام	در	بین	اعضا	را	برعهده	دارند.	انسجام	یا	همبستگی	اجتماعی	مفهومی	
را	می	رساند	که	بر	پایۀ	آن،	در	سطح	یک	گروه	یا	یک	جامعه،	اعضا	به	یکدیگر	وابسته	اند	و	
به	طور	متقابل	به	یکدیگر	نیاز	دارند.	روی	دیگر	این	مسئله	زمانی	اتفاق	می	افتد	که	همگرایی	
اجتماعی	با	احساس	تعلق	اجتماعی	در	جامعه	کاهش	می	یابد.	مصادیق	این	نظریه	های	
کالسیک	دربارۀ	روابط	بین	قومی	و	مرکز	ـ	حاشیه	)قومیت	ها	ـ	پایتخت(	ایران	قابل	ذکر	است.	

محمدعلی	دانشگر،	کارگردان	تئاتر	از	سمنان

جشن	هایی	 هم	 ما	 می	شود.	 مشخص	 آداب	ورسومش	 با	 ایرانی	 هر	 اصالت	
داشتیم	که	متأسفانه	این	ها	حذف	شده	اند،	مثل	مهرگان	و	جشن	های	دوهزارساله	

باستانی.

1. Durkheim
2. Parsons
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باید	گفت	در	کشور	ایران	که	تنوع	قومی	و	مذهبی	زیاد	است،	عدم	وجود	هنجارهای	
مشترک	و	تبعیض	های	قومی	به	خدشه	دار	کردِن	همبستگی	و	انسجام	ملی	می	انجامد.	
چنین	وضعیتی	پدیدۀ	قوم	مداری	را	به	وجود	می	آورد.	قوم	مداری	نوعی	تلقی	فرهنگی	است	
که	براساس	آن،	اعضای	یک	قوْم	ارزش	ها،	هنجارها،	و	شیوۀ	زندگی	قوم	خود	را	برتر	از	
دیگر	اقوام	می	دانند	و	براساس	دیدگاه	های	قالبی،		دربارۀ	دیگر	اقوام	قضاوت	می	کنند.	به	
و	 برای	شکل	گیری	 مانع	فرهنگی	 قوم	مداری	یک	 همین	جهت،	در	جوامع	چندقومی،	
گسترش	روابط	بین	قومی	است.	قوم	مداری	از	سویی،	سبب	تضعیف	روابط	همزیستانۀ	
اجتماعی،	فرهنگی،	و	اقتصادی	می	شود	و		ازسوی	دیگر،	باعث	تشدید	روابط	تعارضی	
در	بین	اقوام	می	گردد.	همچنین	قوم	مداری	از	شکل	گیری	تنوع	هویت	جمعی	)قومی(	در	

شبکۀ	روابط	بین	قومی	جلوگیری	می	کند.

پسر	بلوچی	25ساله،	از	زاهدان

	که	تجارت	کردم	و	بقیۀ	
ً
جوون	تر	که	بودم،	خب	خیلی	غیرتی	تر	بودم	انگار.	بعدا

اقوام	رو	دیدم	و	باهاشون	رفاقت	کردم،	عوض	شدم؛	یعنی	اآلن	قوم	خودم،	که	
بلوچ	هس،	خیلی	برام	ارزش	داره.	اما	این	جوری	نیس	که	فکر	کنم	بقیه	خوب	

	ما	بهتریم.
ً
نیستن	یا	مثال

با	 کشور	 مرزهای	 در	 ساکن	 قومی	 گروه	های	 بین	 قوم	مدارانه	 روابط	 ایران،	 در	
هم	قومی	های	خود	در	آن	سوی	مرزها	شدت	زیادی	دارد	و	میزان	این	وفاق	در	بین	آن	ها	تا	
حدی	است	که	نگاه	آن	ها	همواره	به	آن	سوی	مرزها	است	و	بیشتر	پیگیر	اخبار	مربوط	به	
گروه	هم	قوم	خود	هستند	تا	گروه	های	قومی	داخلی	شدت	این	روابط	تا	حدی	است	که	در	
موارد	متعددی،	به	ایجاد	پیوندهای	خانوادگی	به	خصوص	در	شهرها	و	روستاهای	مرزنشین	
می	انجامد،	امری	که	به	مقدار	کمتری	در	بین	گروه	های	قومی	داخلی	صورت	می	گیرد	و	
در	این	زمینه،	مذهب	عامل	مهمی	به	شمار	می	رود.	در	سال	های	اخیر	و	با	شکل	گیری	
فرایندهای	ارتباطی	ساده	تر	و	ورود	جوانان	به	فضاهای	دانشگاهی	و	پادگان	های	سربازی	و	

نیز	شرایط	کاری،	وضعیت	ارتباطات	بین	قومی	تا	حدودی	بهبود	پیدا	کرده	است.	
نمودار	۱-3	و	نمودار	2-3	میزان	ارتباطات	قومی	را	نشان	می	دهند.	بر	این	اساس،	
53٫9	درصد	از	نخبگان	بیان	کرده	اند	که	ارتباط	زیادی	با	اقوام	دیگر	داشته	اند	و	28٫9 
درصد	نیز	بیان	کرده	اند	که	ارتباط	کمتری	داشته	اند.	در	میان	عامه	نیز	ارتباطات	قومی	
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کمتری	وجود	داشته	است	و	55٫4	درصد	بیان	کردند	که	ارتباط	قومی	ندارند	و	37٫3 
درصد	ارتباط	قومی	کمی	داشتند.	

3-۱-3.	استراتژی	فرهنگی	ایرانی	ـ	اسالمی

برخی	از	اندیشمندان	در	پاسخ	به	سؤال	عناصر	متشکل	هویت	ایرانی،	بر	عنصر	ملیت	
ذهنی	 جهان	 با	 نیز،	 دیگری	 عدۀ	 رانده	اند.	 به	حاشیه	 را	 عناصر	 سایر	 و	 کرده	اند	 تأکید	
متفاوت،	عنصر	مذهب	را	برجسته	نموده	اند.		به	سبب	ماهیت	اقتدارگرایانۀ	ساخت	سیاسی	
قدرت	در	ایران،	قرائت	و	تفسیر	متفاوت	نخبگان	اجرایی	از	مفاهیم	ملیت	و	مذهب،	در	
هردوره	ای،	عناصر	خاصی	از	هویت	ملی	ایرانی	برجسته	شده	اند	و	از	این	طریق،	هویت	

نمودار	شمارۀ	2-3:	ارتباطات	قومی	ـ	عوام

نمودار	شمارۀ	۱-3:	ارتباطات	قومی	-	خواص
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ملی	به	شکلی	ایدئولوژیک	در	خدمت	سیستم	سیاسی	تجلی	یافته	است.
شواهد	تاریخی	حاکی	از	آن	است	که	عنصر	دین	به	صورت	پویا	در	شکل	دهی	به	هویت	
جمعی	در	سرزمین	ایران	نقش	آفرینی	نموده	است.	سطوح	این	هویت	سازی	از	جامع	ترین	
ردترین	سطوح	هویت	سازی	ملموس	است.	به	عبارتی،	

ُ
شکل	هویت	ملی	)ایران(	تا	خ

از	دینی	جامع	)زرتشت،	اسالم،	و	...(	که	شاخصۀ	دینی	ایرانیان	را	تشکیل	داده	است	
و	ایرانی	را	از	غیرایرانی	متمایز	می	کند،	در	داخل	هریک	از	اقوام	و	قبایل	و	عشایر	و	حتی	
ردتر	نیز	این	سازمان	دهی،	در	هریک	از	آن	سطوح،	قابل	ذکر	است،	

ُ
هویت	های	جمعی	خ

به	صورتی	که	اگر	اسالم	وجه	دینی	همسانی	درون	هویتی	است،	عالوه	بر	دو	تقسیم	بندی	
عب	و	ِفرق	و	تقسیم	بندی	های	دیگری	براساس	فقه	و	امامان	و	دیگر	عوامل،	

ُ
سّنی	/	شیعه،	ش

ردتر	است.	
ُ
وجه	دینی	تشابهات	و	تمایزات	هریک	از	آن	هویت	های	جمعی	در	سطوح	خ

	ایران	ملیت	است.	در	تاریخ	معاصر	ایران،	
ِ
عنصِر	اساسِی	دیگِر	هویِت	جمعی	در	تاریخ

بروز	آشکار	این	دو	از	دوراِن	ملی	شدِن	صنعِت	نفت	و	همکاری	آیت	الله	کاشانی	و	دکتر	
مصدق	آغاز	شد	و	به	جدایی	از	هم	کشید،	اتفاقی	که	خوْد	بیانگر	ریشۀ	اتحاد	و	افتراق	دین	
و	ملیت	در	ایران	است.	به	واقع	در	تاریخ	ایران،	این	دو	وجه	هویت	جمعی	دربرابِر	اتفاقات،	
مشکالت،	و	بحران	هایی	متحد	شده	اند	که	دارای	سطحی	کالن	تر	از	خود	بوده	اند،	ولی	
خود	با	یکدیگر	اختالفات	اساسی	ای	دارند	و	این	در	تاریخ	ایران	و	در	دوره	های	مختلف	
جمهوری	اسالمی	نیز	به	صورت	های	مختلف	نمایان	شده	است.	همان	طورکه	در	بخش	
پیشین	بیان	شد،	در	دوران	قبل	از	انقالب	اسالمی،	مذهب	جایگاهی	در	گفتمان	سیاسی	
نداشت	و	حکومت	های	پهلوی	اول	و	دوم	با	برگزاری	جشن	ها	و	مناسبت	های	مختلف	
بر	رویکرد	ملی	تأکید	داشتند	و	مذهب	در	جایگاه	حاشیه	ای	قرار	داشت،	اما	با	پیروزی	
انقالب	اسالمی،	حاکمیت	هنجارهای	اسالمی	در	عرصۀ	عمومی	فرهنگی،	اجتماعی،	
سیاسی	باعث	جامعه	پذیری	جدید	در	ایران	شد	)Bowen, 2015, p. 2(.	در	این	دوران،	
برخی	 و	 شد	 پیدا	 پهلوی	 ضدمذهبی	 گفتمان	 به	 واکنش	 در	 ایدئولوژیک	 سنت	گرایی	
روشنفکران	مذهبی	و	روحانیان	آن	را	مطرح	کردند.	در	این	دوران،	آیین	های	اسالمی	از	

اولویت	برخوردار	شد	و	نمادهای	ملی	به	حاشیه	رانده	شدند.

یم	و	ساکن	تهران	 مردی	25	ساله،	اهل	رباط	کر
زیاد	 نه	 مذهب،	 رو	 گیرم	 زیاد	 دارم.نه	 تعادل	 نیستم.حالت	 مذهبی	 زیاد	
داره	 مذهبی	 و	 داره	 که	 دینی	 هرکسی	 می	ذارم.	 احترام	 به	هرحال،	 اون	وری	م.	
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مربوط	به	خودشه.	این	که	من	به	دین	اون	کار	داشته	باشم	درست	نیس.	البته	
من	خیلی	برخوردی	با	بقیۀ	دینا	نداشتم	و	نمی	دونم	چقدر	با	ما	متفاوت	ان،	اما	

بهشون	احترام	می	ذارم.

طبقات	 ارزش	های	 و	 بازتاب	عالیق	 	
ْ
ایدئولوژیک اجتماعی،	سنت	گرایِی	 لحاظ	 از	

دیده	 آسیب	هایی	 غربی	 سبک	 به	 نوسازی	 فرایند	 از	 که	 است	 سنتی	 جامعۀ	 رو	به	افول	
پهلوی،	 عصر	 در	 نوسازی	 به	واسطۀ	 توده	ای،	 جامعۀ	 پیدایش	 دیگر،	 بودند.		ازسوی	
می	ساخت	 فراهم	 ایدئولوژیک	 سنت	گرایی	 گسترش	 و	 پذیرش	 برای	 مساعدی	 زمینۀ	
)بشیریه،	۱383،	ص	۱25(.	با	توجه	به	این	که	جریان	فکری	سنت	گرای	ایدئولوژیک	در	
دهۀ	۱360	شمسی	قدرت	را	در	دست	داشت،	تالش	کرد	تا	با	تسلط	بر	نهادها	و	ارگان	های	
هویت	ساز	حکومتی،	همچون	آموزش	وپرورش،	آموزش	عالی،	و	دیگر	نهادها،	شکل	
خاصی	از	هویت	خالص	و	ناب	مبتنی	بر	گزاره	های	اسالم	سیاسی	ـ	فقاهتی	ایجاد	کند.	با	
شروع	جنگ	عراق	علیه	ایران،	تمام	امکانات	کشور	برای	دفع	دشمن	خارجی	به	کار	گرفته	
شد	و	در	چنین	وضعیتی،	سایر	جریانات	فکری	به	مثابۀ	خرده	هویت	ها	به	حاشیه	رفت	و	
طیف	اسالم	فقاهتی	در	متن	جریانات	قدرت	قرار	گرفت.	حمایت	آیت	الله	خمینی،	رهبر	
کاریزمای	انقالب	اسالمی،	از	اسالم	فقاهتی،	کمک	زیادی	به	تثبیت	قدرت	این	طیف	
فکری	کرد.	این	طیف	پس	از	به	قدرت	رسیدِن	خود،	از	سال	۱360	شمسی	به	بعد،	به	طور	
شفاف	در	دولت	موسوی	نمود	پیدا	کرد	و	رفتاری	انقالبی	و	ماهیتی	اصول	گرا	داشت.	
یافته	های	به	دست	آمده	در	تحقیق	کنونی	نیز	نشان	از	برتری	استراتژی	اسالمی	بر	استراتژی	
ملی	درطوِل	این	سال	ها	و	تأسف	پاسخگویان	به	سبِب	نادیده	گرفتِن	ُبعِد	ملی	دارد.	از	
بر	عناصر	شرک	آلود	است	و	 انقالبیون،	ملی	گرایی	نوعی	مکتب	مادی	و	مبتنی	 دیدگاه	
همواره	به	عنوان	رقیبی	برای	اندیشه	های	اسالم	گرایانه	و	مبتنی	بر	وحدت	امت	اسالمی	
بوده	است.	درمقابل،	آن	ها	بر	والیت	و	امامت،	رعایت	ارزش	های	اخالقی،	ارزش	های	
سنتی،	نخبه	گرایی	سیاسی،	و	کنترل	فرهنگی	تأکید	کرده	اند.	درنهایت،	تسلط	این	گفتمان	
در	کشور	باعث	شده	است	تا	تمام	حوزه	های	اقتصاد،	سیاست،	فرهنگ،	و	اجتماع	دچار	

دگرگونی	بنیادین	شوند.

اشکان	زارعی،	فعال	فرهنگی	و	میراثی	و	نویسنده	از	خوزستان

و	 دارد،	 ایرانیت	که	سابقه	ای	هزاران	ساله	 بال	است:	 دو	 دارای	 ایرانی	 فرهنگ	
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اسالمیت	از	۱400	سال	پیش	به	این	سو.	هردو	بال	باید	حفظ	شود.	اگر	ما	
داریم،	 فرهنگی	 بیگانگی	 یا	 فرهنگی	 ازخودباختگی	 نوع	 یک	 انقالب	 بعداز	
همین	است	که	ما	به	بچۀ	بعداز	انقالب	اسالمیت	را	بد	آموخته	ایم	و	ایرانیت	را	

	نیاموخته	ایم.
ً
اصال

یم	بخش	کردی	تمندانی،	فعال	سیاسی	ـ	اجتماعی	از	ایرانشهر	)سیستان	 کر
و	بلوچستان(

آداب	ورسوم	ملی	هم	متأسفانه	به	خاطر	جّو	مذهبی	حاکم	شده	بعداز	جمهوری	
بیشتِر	مالهای	ما	 این	جا	 و	 اسالمی	کم	رنگ	شده	و	جّو	مذهبی	غالب	شده	
مخالف	آداب	ملی	گذشته	اند	و	تصور	می	کنند	که	این	ها	بلوچی	نیستند.	هر	
کشور	و	دولتی	باید	مصالح	ملی	اش	را	بر	هرچیزی	ترجیح	دهد	و	ما	تصور	
می	کنیم	که	مصلحت	ملی	ما	درنظر	گرفته	نمی	شود	و	ما	بیشتر	در	دنیا	به	دنبال	
منافع	خاص	مذهبی	و	تفکرات	خاص	هستیم	و	اگر	ما	آن	مصلحت	ملی	مان	را	

درنظر	می	گرفتیم،	این	همه	با	دنیا	تنش	نداشتیم.

تا	۱368	شمسی،	دورۀ	هویت	سازی	ناب	و	خالص	ازطریِق	 سال	های	بین	۱360	
جریان	اسالم	گرای	فقاهتی	بود.	برخورد	با	بسیاری	از	احزاب	معارض	و	حکم	به	تعطیلی	
آن	ها	و	درمقابل،	تأیید	احزاب	و	گروه	های	اسالمی،	تهدید	مطبوعات،	ایجاد	تمرکز	اداری	
و	سیاسی	چشمگیر	ازطریِق	نهادهای	سیاسی	ـ	مذهبی	مختلف،	همچون	ائمۀ	جماعات،	

تصویر	شمارۀ		3-3:	مصاحبه	با	اشکان	زارعی
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بنیاد	 بنیاد	مستضعفان،	 پاسداران،	جهاد	سازندگی،	 سپاه	 اسالمی،	 انقالب	 کمیته	های	
شهید،	سازمان	بسیج	اقتصادی،	و	دیگر	عواملی	که	باعث	بسیج	توده	ای	گسترده	ای	شد،	
درصدد	ایجاد	نوعی	مرزسازی	و	تمایزسازی	جدید	در	انقالب	اسالمی	ایران	برآمدند.	به	
عبارتی،	در	این	دوره،	تالش	شد	تا	نوعی	هویت	ایدئولوژیک	مبتنی	بر	عناصر	و	مؤلفه	های	

اسالم	سیاسی	در	جامعۀ	ایران	ایجاد	شود.
تفوق	 به	علت	 ۱368-۱376	شمسی(،	 )سال	های	 رفسنجانی	 هاشمی	 دوران	 در	
حوزۀ	 از	 جامعه	 هویت	 بازار،	 اقتصاد	 نظریۀ	 بر	 تکیه	 و	 اقتصادی«	 »توسعۀ	 گفتمان	
ارزش	های	معنوی	اسالمی	دهۀ	اول	انقالب	به	حوزۀ	اقتصاد	با	مؤلفۀ	محاسبه	گرایی	و	
ارزش	های	 ملی	گرایی،	 عناصر	 بر	 مبتنی	 دوران،	هویت	 این	 در	 متمایل	شد.	 عقالنیت	
مادی،	عرف	گرایی،	و	غرب	گرایی	ضعیف	جانشین	هویت	مبتنی	بر	عناصر	اصول	گرایی،	
معناگرایی،	و	امور	ماورایی	شد.	این	هویت	دراثِر	تحوالتی	در	داخل	و	خارج	از	کشور	
روی	داد.	در	این	دوره،	فن	ساالران	و	تخصص	گرایان	جای	معناگرایان	و	تعهدگرایان	را	

گرفتند.	
ملی	گرایی	ایرانی	با	روی	کار	آمدِن	سید	محمد	خاتمی	)۱376-۱384	شمسی(	از	
ظهور	و	بروز	آشکارتری	برخوردار	شد.	در	گفتمان	خاتمی،	هویت	ملی	و	تاریخی	ایران	
به	گونه	ای	با	هویت	دینی	و	ارزش	های	اسالمی	درهم	آمیخت	که	شناسایی	و	تمیز	آن	ها	
از	یکدیگر	ممکن	نبود	و	روح	ایرانی	با	هردِو	نمادهای	ملی	و	دینی	الفتی	یافت	که	جدا	
	کلِی	ایرانیان	تلقی	

ِ
کردِن	هرکدام	از	آن	ها	از	فرهنگ	این	سرزمین	جریحه	دار	کردِن	روح

شد	)زهیری،	۱38۱،	ص	20۱(.	یادآوری	تمدن	گذشته	و	افتخار	به	آن	برای	خاتمی	جزء	
لوازم	قدرت	و	نفوذ	محسوب	می	شد.

به	قدرت	رسیدِن	اصول	گرایان	به	رهبری	آقای	محمود	احمدی	نژاد	)سال	های	۱384-
نظام	 که	 داد	 نشان	 اسالمی،	 انقالب	 عمر	 از	 دهه	 سه	 حدود	 بعداز	 ۱392	شمسی(،	
جمهوری	اسالمی	کماکان	دغدغۀ	ارزش	ها	و	آرمان	های	اسالمی	را	در	دنیای	کنونی	دارد.	
اصول	گرایان	با	نفی	دولت	های	گذشتۀ	جمهوری	اسالمی	و	انتقادات	شدید	به	دولت	های	
کردند.	 اعالم	 اسالمی	 دولت	 و	 عدالت	 برقراری	 را	 خود	 هدف	 خاتمی،	 و	 هاشمی	
پوپولیسم،	 سیاسی،	 اسالم	 از	 فکری	ای	 رگه	های	 احمدی	نژاد	 طیف	 فکری	 مؤلفه	های	
گفتمان	سنت	گرای	ایدئولوژیک،	ضدیت	با	غرب،	و	مدرنیته	را	در	خود	نهفته	داشت.	
احمدی	نژاد	با	شعارهای	انقالبی	مثل	بازگشت	به	اندیشه	های	امام	و	همچنین	تأکید	بر	

ارزش	های	مذهبی	و	اسالمی	به	قدرت	رسید.
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مجموع	این	وقایع	باعث	شد	تا	مردم	از	دولت	فرهنگ	محور	خاتمی	و	دولت	مهرورز	
احمدی	نژاد	)به	خصوص	دوران	اول	ریاست	جمهوری	وی(	روی	گردان	شوند	و	به	یک	
دولت	جدید	با	گرایش	پراگماتیسم	اعتدال	گرا	ـ	که	متفاوت	با	پراگماتیسم	افراطی	آقای	
هاشمی	بود	ـ	روی	آورند	و	جمع	آزادی	و	عدالت	در	جمهوری	اسالمی	به	اعتدال	تبدیل	
شود.	درنتیجه،	دولت	آقای	روحانی	به	هیچ	کدام	از	دولت	های	پیشین	شبیه	نبوده	است،	
بلکه	ترکیبی	از	هر	سه	دولت	گذشته	است.	به	همین	سبب	و	به	خصوص	در	اوایل،	هردو	

گروه	اصول	گرا	و	اصالح	طلب	این	دولت	را	متعلق	به	خود	می	دانستند.
دولت	روحانی	مؤلفۀ	پراگماتیسم	به	معنای	عقل	عملی	را	از	دولت	هاشمی	رفسنجانی	
گرفته	است	و	مؤلفۀ	فردگرایی	را	از	اصالح	طلبان	اخذ	کرده	و	مؤلفۀ	عدالت	را	از	دولت	

احمدی	نژاد	گرفته	است.
اصل	و	اساس	همۀ	این	دولت	ها	بنیۀ	اسالمی	و	فقهی	دینی	با	شدت	و	حدت	متفاوت	
اوج	 استراتژی	دینی	در	 انقالب،	 اول	 از	دوران	ها،	همچون	دهۀ	 بوده	است.	در	بعضی	
خود	قرار	داشت	و	گفتمان	ملی	را	به	حاشیه	رانده	بود	و	در	دوران	هایی	همچون	هشت	
سال	حکومت	اصالح	طلبان،	تعادلی	نسبی	میان	این	دو	گفتمان	شکل	گرفت.	ولی	اوج	
شکل	گیری	بحث	ها	و	جدل	میان	این	دو	نوع	استراتژی	به	دوران	دوم	زمامداری	محمود	
	»مکتِب	ایرانی«،	مباحث	مختلفی	

ِ
احمدی	نژاد	مربوط	است	که	با	مطرح	کردِن	اصطالح
میان	حامیان	هریک	از	این	دو	دیدگاه	صورت	گرفت.

ایران،	مانند	 با	تأکید	بر	عناصر	خاصی	از	تاریخ	باستان	 تا	 احمدی	نژاد	تالش	کرد	
منشور	حقوق	بشر	کوروش	و	سلسلۀ	هخامنشیان،	و	ترکیب	آن	با	عناصر	اسالم	سیاسی	
امروزی،	همچون	انداختِن	چفیۀ	بسیجی	بر	مجسمۀ	کوروش،	قرائت	خاصی	از	ملی	گرایی	
را	در	ایران	ارائه	دهد.	هدف	اصلی	احمدی	نژاد	از	این	کاْر	گسترش	پایگاه	اجتماعی	خود	
و	جذب	طبقات	متوسط	در	جامعۀ	ایرانی	بود.	دلبستگی	نشان	دادن	به	برخی	از	وجوه	
راهبرد	 از	 بخشی	 همفکرانش	 به	وسیلۀ	 ایرانی	 مکتب	 طرح	 	

ً
مثال ایرانی،	 ناسیونالیسم	

محاسبه	شدۀ	آنان	بود	که	برای	قالب	ریزی	ایدئولوژی	جدید	و	مرزبندی	ایدئولوژیک	میان	
دولت	احمدی	نژاد	با	روحانیت	در	انظار	مردم	آغاز	شد.

باوجوِد	فشارها	و	اعتراضاتی	که	برضد	اصطالح	»مکتب	ایرانی«	از	درون	اصول	گرایان	
و	روحانیان	و	مراجع	صورت	گرفت،	احمدی	نژاد	و	یاران	وی	نه	تنها	هرگز	در	این	زمینه	
عالقه	مند	 با	 مختلف،	 فرصت	های	 در	 برعکس،	 بلکه	 نشدند،	 عقب	نشینی	 به	 حاضر	
وانمود	کردِن	خود	به	مفاخر	ایران	باستان	و	کوروش	کبیر	و	منشور	او	یا	دلبستگی	نشان	
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دادن	به	مراسم	نوروز،	کوشیدند	به	جامعه	پیام	دهند	که	به	هویت	ملی	ایران	دلبسته	اند.
سرآغاز	این	بحث	ازجانب	اسفندیار	رحیم	مشایی،	رئیس	دفتر	وقت	رئیس	جمهور،	
در	مراسم	اختتامیۀ	همایش	ایرانیان	مقیم	خارج	از	کشور،	در	۱3	مرداد	۱389	شمسی،	
صورت	گرفت	که	در	آن	مراسم،	سخنانی	بر	زبان	راند	که	سرآغاز	انتقادهای	جدید	از	

احمدی	نژاد	و	دولت	شد.۱	وی	گفت:	

دریافت	های	متنوعی	از	آن	)مکتب	اسالم(	وجود	دارد…	.	دریافت	ناب	از	حقیقت	ایمان	
و	حقیقت	توحید	و	حقیقت	اسالم	مکتب	ایران	است.	باید	از	این	پس،	ما	مکتب	ایران	را	

به	دنیا	معرفی	کنیم.

پس	از	این	سخنان،	بسیاری	از	شخصیت	های	سیاسی	با	انتقاد	از	سخنان	مشایی	آن	
ن	نمایندۀ	

َ
را	تقابل	با	اسالم	و	انقالب	و	والیت	فقیه	دانستند.	برای	نمونه،	بیش	از	صد	ت

مجلس	و	شانزده	نفر	نمایندۀ	روحانی	مجلس	در	نامه	هایی	جداگانه	خواستار	برخورد	
رئیس	جمهور	با	رئیس	دفترش	شدند.2	از	صریح	ترین	واکنش	ها،	اظهارات	آیت	الله	مصباح	
یزدی،	آیت	الله	احمد	خاتمی،	احمد	توکلی،	علی	مطهری،	سردار	فیروزآبادی،	حبیب	الله	

عسگراوالدی،	محمدرضا	باهنر،	و	داود	احمدی	نژاد	بود.
مشایی	در	پاسخ	به	این	انتقادها،	در	مراسم	بزرگداشت	مقام	خبرنگار	و	شهدای	عرصۀ	
خبر	و	اطالع	رسانی	)۱389/5/۱6	ش(،	مکتب	ایران	را	همان	اسالم	ناب	امام	خمینی	

دانست.3
وی	چند	روز	بعد،	در	دیدار	جمعی	از	دانشجویان	)۱389/5/20	ش(،	از	»برخورد	
سطحی،	چکشی،	و	غیرعادالنه		ازسوی	برخی	اندیشمندان	و	فعاالن	حوزۀ	دین«	ابراز	
تأسف	کرد	و	برخوردها	را	»دور	از	استدالل	و	فاقد	مبانی	و	آداب	نقادی«	و	»ناسزاگویی،	

اتهام	زنی،	و	باال	بردن	صدا«	توصیف	کرد.4
رؤسای	 اجالس	 در	 وی	 کرد.	 دفاع	 مشایی	 سخنان	 از	 	

ً
تلویحا نیز	 احمدی	نژاد	

معنای	 به	 ایران	زمین«	 به	 »عشق	 که	 گفت	 )۱389/5/۱6	ش(	 کشور	 آموزش	وپرورش	

۱.	خبرگزاری	فارس،	شناسۀ	خبر:	8905۱30524

2.	خبرگزاری	مهر،	شناسۀ	خبر:	۱۱3404۱

3.	خبرگزاری	فارس،	شناسۀ	خبر:	8905۱60407

4.	خبرگزاری	مهر،	شناسۀ	خبر:	۱۱3208۱
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»ملی	گرایی	و	ناسیونالیسم«	نیست	و	ملی	گراها	دروغ	می	گفتند	و	با	دشمن	همراه	شده	اند.
چند	روز	بعد،	رئیس	جمهور	صریح	تر	از	مشایی	حمایت	کرد.	وی	در	حاشیۀ	جلسۀ	
هیئت	دولت	)۱389/5/20	ش(،	در	جمع	خبرنگاران،	تأکید	کرد	که	»من	هم	گفته	ام	

ایران	یک	مکتب	است،	یک	فرهنگ	متعالی	و	فراتر	از	جغرافیا	و	نژاد«.	
در	۱9	شهریور	۱389	شمسی،	ورود	منشور	کوروش	به	ایران	انتقادها	را	شدیدتر	کرد.	
در	این	تاریخ،	منشور	کوروش	)استوانۀ	باستانی	مشهور	به	اولین	متن	حقوق	بشر	در	جهان(	
به	ایران	آمد.	منشور	کوروش	پس	از	چندسال	رایزنی	از	موزه	ای	در	انگلیس	به	امانت	گرفته	
شد	و	به	مدت	هفت		ماه،	در	تهران،	درمعرِض	دید	عموم	قرار	گرفت.	در	مراسم	افتتاحیۀ	
نمایشگاه	این	اثر	باستانی	)۱389/6/2۱	ش(،	احمدی	نژاد	به	گردن	کوروش	و	کاوۀ	آهنگر	
نمادین	»چفیه«	انداخت.۱	در	این	مراسم،	رئیس	جمهور	منشور	کوروش	را	»منشور	عشق«	
و	کوروش	را	»شاه	جهان«	نامید	و	محتوای	این	منشور	را	»همان	چیزی	که	همۀ	پیامبران	
و	یگانه	پرستان	فریاد	می	زدند«	دانست	و	رونمایی	از	آن	را	»تأکید	مجدد	بر	ارزش	ها	و	
اصولی	که	بشِر	امروز	به	شدت	به	آن	نیازمند	است«	عنوان	کرد.	در	این	مراسم،	به	نقل	هایی	

که	کوروش	را	همان	ذوالقرنین	)پادشاهی	الهی	در	قرآن(	می	دانند	نیز	اشاره	شد.
آیت	الله	سید	احمد	خاتمی،	امام	جمعۀ	موقت	تهران	و	عضو	مجلس	خبرگان	رهبری،	
در	خطبه	های	نمازجمعه	)۱389/5/۱5	ش(،	با	این	تفسیر	که	مشایی	ایران	را	درمقابِل	
مراسم	 در	 بعدها	 »ملی	گرایی	شرک	آلود«	خواند.	 را	 وی	 است،	سخن	 داده	 قرار	 اسالم	
بزرگداشت	آیت	الله	خمینی	)۱390/3/۱4	ش(،	وی	این	طرح	را	»خیانت	به	انقالب«	و	

مشابه	عملکرد	رژیم	پهلوی	و	ملی	گراها	دانست.2
	جامعۀ	مدرسین	

ّ
آیت	الله	محمد	یزدی،	نایب	رئیس		مجلس	خبرگان	رهبری	و	دبیرکل

با	خبرگزاری	فارس	)۱389/5/۱6	ش(،	سخنان	مشایی	 حوزۀ	علمیه	قم،	در	گفت	وگو	
و	ملی	ـ		مذهبی	ها	زده	و	 دانست	که	»سلطنت	طلبان	 نابجا«	 و	 را	»اظهارنظرهای	غلط	

می	زنند«.3
آیت	الله	مصباح	یزدی4	که	خوْد	از	حامیان	و	بانیاِن	به	قدرت	رسیدِن	محمود	احمدی	نژاد	

۱.	خبرگزاری	فارس،	شناسۀ	خبر:	89062۱۱547

2.	فردا	نیوز،	شناسۀ	خبر:	۱50۱08.

3.	خبرگزاری	فارس،	شناسۀ	خبر:	8905۱60548

اسـالم	 حامیان	 از	 و	 اسـت	 پایداری	 جبهۀ	 بنیانگذار	 و	 بود	 رهبری	 خبرگان	 مجلس	 نمایندگان	 از	 که	 وی	 	.4
بنیادگرایانه	و	طیف	اصولگرا	به	حساب	می	آید،	در	دیدار	جمعی	از	فرماندهان	سپاه	)۱9/5/۱389	ش(	مباحث	فوق	

را	بیان	نموده	است.
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بود	در	این	باره	معتقد	است:	»کسانی	که	بی شرمانه	مکتب	ایران	را	به	جای	مکتب	اسالم	
معرفی	می	کنند	خودی	نبوده،	غیرخودی	اند.«	وی	با	اشاره	به	این	که	رژیم	پهلوی	نیز	حامی	
»ناسیونالیسم	و	ملی	گرایی	مثبت«	بوده	است،	از	»فتنه	ای	دیگر	در	کالس	های	باالتر«	در	
آینده	خبر	داد	و	معتقد	بود	که	»نص	فرمایشات	امام	راحل	این	است	که	ما	برای	ایران	و	

ایرانی	بودن	ارزشی	قائل	نیستیم«.	۱
مکتب	ایرانی	بعدها	عنوان	یکی	از	پرسش	های	مجلس	از	رئیس	جمهور	شد.	طرح	
سؤال	از	رئیس	جمهور،	پس	از	کش	وقوس	های	چهارساله،	اسفند	ماه	سال	۱390	شمسی	

اجرا	شد.	نهمین	سؤال	از	پرسش	های	ده	گانه	این	بود:

چرا	نظریۀ	»ترویج	مکتب	ایران	به	جای	مکتب	اسالم«	را	که	توسط	رئیس	دفتر	شما	بیان	
شد،	علی	رغم	ضدیت	با	مبانی	انقالب	اسالمی	و	مخالفت	قاطبۀ	مراجع	عظام	تقلید	و	
علمای	بزرگ	و	دلسوزان	نظام،	تأیید	و	بر	آن	تأکید	کرده،	باعث	تضعیف	جایگاه	انقالب	
و	سوءاستفادۀ	مخالفان	وحدت	 میان	مسلمانان	 در	 قومی	 تعصبات	 احیای	 و	 اسالمی	

اسالمی		گردید؟

منتقدان	 دیگر	 با	 متفاوت	تر	 دیدگاهی	 اما	 انقالب،	 فعلی	 رهبر	 آیت	الله	خامنه	ای،	
داشت	و	چند	هفته	پس	از	طرح	مکتب	ایرانی	و	منتشر	شدِن	انتقادها،	در	دیدار	دانشجویان	
)۱389/5/3۱	ش(،	در	پاسخ	به	پرسشی	که	از	»نزدیکان	رئیس	جمهور«	انتقاد	شدیدی	

می	کردند،	بیان	داشت:

یکی	از	دوستان	گفتند	ما	از	دست	چپ	و	راست	رئیس	جمهور	دلمان	خون	است.	خوب،	
	که	خدا	نکند	خون	باشد	ـ	اما	به	شما	عرض	بکنم	این	ها	جزو	مسائل	 حاال	دل	شما	خونـ	
تعیین	کننده	و	اصلی	نیست.	ممکن	است	ایراد	و	اشکال	وارد	باشد	ـ	من	در	این	مورد،	
هیچ	قضاوتی	نمی	خواهم	بکنم	ـ	ممکن	است	کسی	به	یک	شخصی	یا	به	یک	کاری	ایراد	
داشته	باشد،	منتها	باید	توجه	کنیم	که	مسائل	را	اصلی	ـ	فرعی	کنیم.	مسائل	درجه		دوم	جای	
مسائل	اصلی	را	در	انگیزه	های	ما،	در	همت	ما،	در	صرف	انرژی	ای	که	می	شود،	نگیرد.	
	من	نه	اعتراض	می	کنم	به	این	که	شما	چرا	از	زید	یا	عمرو	

ّ
من	عرضم	فقط	این	است،	واال

خوشتان	می	آید	یا	بدتان	می	آید؛	نه،	ممکن	است	خوشتان	بیاید،	ممکن	است	بدتان	بیاید،	

۱.	جلسۀ	تفسیر	قرآن،	3/6/۱389	ش؛	خبرگزاری	مهر،	شناسۀ	خبر:	۱۱45749
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ایرادی	ندارد.	و	نه	اعتراض	می	کنم	که	چرا	آن	ایراد	را	یک	وقت	به	شکلی	که	یک	مفسده	ای	
نداشته	باشد	برزبان	آوردید،	آن	هم	به	نظرم	اشکالی	ندارد.	فقط	توجه	کنید	که	ایْن		جای	

مسائل	اصلی	را	نگیرد.	مسائل	اصلی	ما	چیزهای	دیگری	است.	

در	بخش	های	قبلی،	اشاره	شد	که	در	دوران	پهلوی	اول	و	در	گفتمان	مدرنیزاسیون	
از	 رفتِن	رضاشاه	 کنار	 با	 نداشت.	 آن	چنانی	 استراتژی	اسالمی	جایگاه	 غربی	رضاشاه،	
قدرت	و	در	دوران	پهلوی	دوم،	روحانیان	تا	حدودی	نفس	کشیدند	و	به	خصوص	در	دهۀ	
اول	حکومت	داری	محمدرضاشاه،	در	امور	مختلف	کشور	اظهار	نظر	می	کردند،	اما	در	
این	دوران	نیز	غالب	روحانیان	بزرگ	دایرۀ	فعالیت	هایشان	به	حوزه	های	علمیه	محدود	بود	
و،	آن	چنان	که	باید،	در	امور	اجتماعی	و	سیاسی	کشور	دخالت	نمی	کردند.	ماجرا	در	پانزده	
سال	آخر	حکومت	پهلوی	و	به	خصوص	با	فعالیت	های	روحانی	مذهبی	آیت	الله	خمینی	
ایدئولوژی	 به	 دادن	 اهمیت	 غرب	ستیزی،	 تفکرات	 از	 جدا	 ایشان	 اصلی	 دغدغۀ	 ـ	که	
اسالمی	بود	ـ	فرق	کرد.	این	درحالی	بود	که	ایدئولوژی	اسالمی	در	تفکرات	حکومت	
به	 پهلوی	اهمیت	دادن	 تمام	تالش	محمدرضاشاه	 آن	چنانی	نداشت	و	 پهلوی	جایگاه	
تاریخ	و	گذشتۀ	ایران	در	قالب	جشن	های	دوهزاروپانصدساله	و	اهمیت	به	مقبرۀ	بزرگان	
تاریخی،	همچون	کوروش،	و	دیگر	آثار	باستانی	بود.	از	دیگر	سو،	با	پیروزی	انقالب	سال	
۱357	شمسی	و	قدرت	گیری	روحانیان	مذهبی،	وضعیت	بالعکس	شد	و	گفتمان	اسالمی	
اهمیت	پیدا	کرد.	بنابراین	در	هردو	دوراِن	قبل	از	انقالب	و	بعداز	انقالب	اسالمی	و	باوجوِد	
همۀ	تالش	های	دولت	اصالحات	و	بحث	های	محمود	احمدی	نژاد	و	همفکرانش	دربارۀ	
موضوع	مکتب	ایرانی،	یکی	از	دو	راهبرد،	ایرانی	/	اسالمی،	به	عنوان	امری	ایدئولوژیک	

حاکم	بوده	و	ایدئولوژی	دیگر	به	کنار	گذاشته	شده	است.

تصویر	شمارۀ	4-3:	مصاحبه	با	فاطمه	)کژال(	هواس	بیگی
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بر	این	اساس،	نگرِش	ملْت	اندیشه	ای	غربی	و	مبتنی	بر	تعالیم	آن	است	و	با	مشی	
اسالمی	در	تعارض	است	و	در	تفکر	دینی،	جامعه	اسالمی	همچون	امت	واحد	دیده	می	شود	
و	مرزهای	سرزمینی	در	مرحلۀ	دوم	اهمیت	قرار	دارد.	در	این	نگرش،	امور	تاریخی	ـ	ملی	
نیز	اهمیت	آن	چنانی	ندارند	و	به	جای	بررسی	زندگی	کسانی	همچون	کوروش،	سیرۀ	پیامبر	
و	امامان	دینی	بررسی	می	شود.	در	این	زمینه،	ممانعت	شدیدی	دربرابِر	برگزاری	مراسم	
سالیانۀ	یادبود	کوروش	انجام	می	شود	و	دیگر	خبری	از	برگزاری	جشن	های	تاریخی	نظیر	
مهرگان	و	سده	و	دیگر	جشن	ها	نیست.	درعوض،	مراسم	دینی	نظیر	مراسم	ماه	محرم	و	صفر	

و	اعیاد	شعبانیه	و	رجبیه	و	دیگر	مراسم	مذهبی	و	دینی	اهمیت	زیادی	پیدا	کرده	اند.
برخالف	این	گونه	سیاست	های	حاکمیتی،	بطن	جامعه	چیز	دیگری	را	نشان	می	دهد	و	
یافته	های	به	دست	آمده	در	تحقیق	حاضر	بیانگر	آن	است	که	رابطۀ	میان	ایرانیت	و	مذهب	
قطعیت	 با	 دیگر،	 عبارت	 به	 دارد.	 مختلفی	 حالت	های	 ایرانی	 مختلف	 اقوام	 میان	 در	
نمی	توان	گفت	در	گروه	های	قومیتی	نظیر	فارس،	کرد،	و	آذری	کدام	یک	از	این	دو	گفتمان	
در	اولویت	اند	و	هرکدام	از	آن	ها	طرفداران	خاص	خود	را	دارند	و	مردمان	آن	ها	میان	این	
دو	نحلۀ	فکری	پراکنده	اند،	آن	چنان	که	کسانی	که	در	نحلۀ	ملی	قرار	دارند	مذهب	دغدغۀ	
آن	ها	نیست	و	مذهبی	ها	نیز	دغدغۀ	قومیتی	و	ملِی	آن	چنانی	ندارند	و	بیشتر	در	قالب	مفهوم	
امت	اسالمی	فکر	می	کنند.	در	این	میان،	درمورد	گروه	های	قومیتی	عرب	و	به	خصوص	

بلوچ	ها،	می	توان	گفت	که	در	آن	مناطق،	اولویت	اصلی	با	راهبردهای	اسالمی	است.

باسم	حمادی،	پژوهشگر	آیین	ها	و	موسیقی	قومی	عرب،	مدرس	دانشگاه	از	
اهواز	)خوزستان(

	در	فرهنگ	ما	نیست.	بحث	سفرۀ	
ً
	نداریم	و	اصال

ً
ما	چهارشنبه	سوری	مطلقا

هفت	سین	را	نداریم،	ولی	آن	را	عید	ملی	می	دانیم.	سیزده	به	در	را	قبول	نداریم،	
ولی	همسوی	مردم	بیرون	می	رویم.	ولی	عید	نوروز	را	به	عنوان	سال	نو	و	عید	ملی	
برایش	احترام	قائلیم.	اما	مهم	ترین	عید	ما	عید	فطر	است	و	بعداز	آن،	قربان	و	غدیر	
است.	در	ایام	محرم	هم،	به	خصوص	در	سال	های	اخیر،	شور	خاصی	داریم	و	

مردم	در	بحث	عزاداری	باهم	رقابت	می	کنند	و	خیلی	بین	مردم	محترم	است.

یبکس	از	اصفهان مظفر	احمدی	دستگردی،	مدیرعامل	شرکت	سهند	گر

احساس	من	همیشه	این	بوده	که	من	اول	ایرانی	ام	و	بعد	مسلمان	و		دربارۀ	مراسم	
مذهبی	به	عنوان	این	که	خیلی	ها	اعتقاد	دارند،	به	آن	احترام	می	گذارم.
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4-۱-3.	هزینۀ	اهداف	ایدئولوژیک

قانون	اساسی	جمهوری	اسالمی	ایراْن	نظام	حاکم	بر	ایران	را	نظام	اسالمی	می	شناسد	
که	اساس	آْن	»اصول	و	ضوابط	اسالمی«	است.	این	ویژگی	سبب	شده	است	تا	دستگاه		
سیاسی	ایران	و	مناسبات	رسمی	آن	متفاوت	با	کشورهایی	باشد	که	در	آن	ها،	نهاد	سیاست	

و	دین	از	هم	تفکیک	شده	اند.
در	 سال	۱357	شمسی،	 آذر	 	۱3 در	 اسالمی،	 انقالب	 بنیانگذار	 آیت	الله	خمینی،	
مصاحبه	با	بی	بی	سی،	در	پاسخ	به	پرسِش	»درصورتی	که	حضرت	آیت	الله	در	سرنگونی	
آیا	یک	حکومت	نظامی	 شاه	موفق	شوند،	چه	نوع	حکومتی	را	جانشین	خواهند	کرد؛	
خواهد	بود«	بیان	کرده	بود:	»یک	حکومت	جمهوری	اسالمی.	اما	جمهوری	برای	این	که	
به	آرای	اکثریت	مردم	متکی	است	و	اما	اسالم	برای	این	که	قانون	اساسی	اش	عبارت	است	
از	قانون	اسالم.	اسالم	در	همۀ	ابعاد	قانون	دارد	و	به	همین	جهت،	احتیاج	به	قوانین	دیگر	
نداریم	و	قانون	اساسی	قبلی	را	تصفیه	می	کنیم؛	یعنی	نظر	می	کنیم	هر	مقدارش	موافق	
اسالم	باشد	حفظ	می	کنیم	و	هر	مقدارش	که	مخالف	قانون	اسالم	است	آن	را	حذف	

می	کنیم	)موسوی	خمینی،	۱389،	ص	۱70(.
وجود	چنین	اهداف	ایدئولوژیکی	باعث	شد	تا	اقلیت	های	دینی	و	مذهبی۱	در	موارد	
متعددی	احساس	نارضایتی	کنند	و	بر	این	باور	باشند	که	چارچوب	ایدئولوژیکی	حکومت	
مشخص	شده	است	و	قوانین	وضع	شده	آن	چنان	که	باید	حق	و	حقوق	آن	ها	را	مورد	توجه	
بودِن	 به	دلیل	غالب	 نباشد،	 قانون	 از	 اگر	مشکل	 این	که	در	مواردی،	 یا	 نداده	است	 قرار	
چارچوِب	ایدئولوژیِک	حاکمیت	بر	مجریان	حکومتی	اجحافی	علیه	حقوق	آن	ها	صورت	

گرفته	است.	
بر	همین	اساس	و	تا	همین	پانزده	سال	پیش،	دیۀ	غیرمسلمانان	به	میزان	یک	بیستم	
مسلمانان	تعیین	می	شد.	البته	مجلس	ششم	رأی	به	برابری	دیۀ	مسلمان	و	غیرمسلمان	
این	که	موضوع	 تا	 بر	مصوبۀ	خود	اصرار	کرد،	 باوجوِد	مخالفت	شورای	نگهبان،	 داد	و	
	با	حکم	حکومتی	رهبری،	دیۀ	

ً
به	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	کشیده	شد	و		نهایتا

مسلمان	و	غیرمسلمان	برابر	شد.	همچنین	درمورد	قانون	88۱	مکرر	مدنی،	درمورد	ارث	
آمده	بود	که	»کافر«	از	مسلم	ارث	نمی	برد.	عالوه	بر	این	ها،	در	ماّدۀ	207	قانون	مجازات	
اسالمی	آمده	است:	»هرگاه	مسلمانی	کشته	شود،	قاتل	قصاص	می	شود...	.«	در	مواردی	

1. Minorities religious
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	براساس	این	حکم	
ً
	به	وسیلۀ	مسلمانی	کشته	شود،	قضات	عموما

ً
که	فرد	غیرمسلمان	عمدا

قانونی،	رأی	به	عدم	قصاص	قاتل	می	دهند.	البته	در	این	موارد،	دیه	و	حبس	جایگزین	
قصاص	قاتل	می	شود.

اگرچه	قانون	اساسی	جمهوری	اسالمی	به	پیروان	ادیان	زررتشتی۱،	مسیحی،	و	یهودیان	
اجازه	داده	است	که	آداب	دینی	خود	را	به	جا	آورند	و	حتی	دارای	نماینده	در	مجلس	هستند،	
اما	واقعیت	اجتماعی	ـ	سیاسی	این	است	که	پیروان	این	ادیان	اجازۀ	عملی	چندانی	ندارند	
تا		دربارۀ	دین	خود	در	جامعه	صحبت	یا	تبلیغ	کنند	و	دایرۀ	انجام	اعمال	دینی	آن	ها	به	
پیروان	گروه	های	 امر	درحالی	است	که	 این	 چارچوب	عبادتگاه	هایشان	محدود	است.	
مختلف	بر	این	باورند	که	این	نوع	نگاه	به	آن	ها	منصفانه	نیست،	چراکه	همۀ	آن	ها	خود	را	

ایرانی	می	دانند	و	در	گذشته	نیز	این	وفاداری	را	نشان		داده	اند.
در	نتیجۀ	چنین	سیاستی،	در	همین	چند	سال	گذشته،	نهادهای	حکومتی	برای	انتخاب	
افراد	زرتشتی	در	شورای	شهر	مشکل	ایجاد	کردند؛	برخورد	با	»سپنتا	نیکنام«،	عضو	شورای	
شهر	یزد،	نمونه	ای	از	این	موارد	بود	که	نشان	از	تفکر	حاکم	بر	نهادهای	به	شدت	سنتی	در	
جمهوری	اسالمی	دارد.	درمورد	دیگری	نیز	»کارن	وفاداری«،	از	زرتشتیان	بازداشت	شده	
که	بیشتر	اموال	و	دارایی	هایش	نیز	مصادره	شده	است،	در	نامه	ای	به	هم	کیشان	خود	نوشت	
که	انتظار	نداشته	باشند	حقوق	شهروندی	شان	ازطرف	جمهوری	اسالمی	رعایت	شود.	
یافته	های	به	دست	آمده	در	این	تحقیق	نیز	نشان	از	وجود	نگاه	ایدئولوژیک	دارد	که	نتیجۀ	
آن	عدم	بهره	وری	مناسب	از	نخبگان	و	کنار	زدِن	آن	ها	از	بطن	جامعه	و	به	حاشیه	راندِن	

آن	هاست.

امیر	نبوی،	مدرس	دانشگاه	و	پژوهشگر	علوم	سیاسی	از	تهران

ناکارآمدی	و	به	حاشیه		 ایدئولوژیک	در	تمام	عرصه	های	جامعه	موجب	 نگاه	
رانده	شدِن	نخبگان	است.

جدا	از	این	اقلیت	های	دینی،	اقلیت	مذهبی	اهل	سنت	نیز	در	نتیجۀ	رسمی	بودِن	مذهِب	
اعمال	 موجب	 که	 حاکمیتی	 ایدئولوژیک	 سیاست	های	 از	 مواردی	 به	 همواره	 تشیع	
مواردی	 به	 زمینه،	 این	 در	 و	 داده	است	 نشان	 واکنش	 بوده	است	 آن	ها	 علیه	 محدودیت	

ایران	اقلیت	محسوب	می	شوند	در	این	است	که	دین	زرتشت	دینی	 ادیانی	که	در	 با	سایر	 ۱.	تفاوت	دین	زرتشتی	
ایرانی	است	و	زرتشت	مزدیسنا	را	بنیان	گذاشت	و	کتاب	او	اوستا	نام	دارد.
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همچون	نبود	مسجد	در	تهران،	محدودیت	سفر	رهبران	دینی	به	خارج	از	استان	و	کشور،	
بازداشت	جوانان،	و	دیگر	موارد	معترض	اند.

وضعیت	جامعۀ	بهایی	در	ایران	بدتر	از	تمام	اقلیت	های	دینی	و	مذهبی	است.	مقام	های	
حکومتی	از	بهاییان	با	عنوان	»پیروان	فرقۀ	ضاله«	یاد	می	کنند	و	از	سال	های	اول	انقالب،	

برخورد	با	آن	ها	را	آغاز	کرده	اند.
این	فشارها	بر	اقلیت	های	مذهبی	و	قومی	ایران	موجب	مهاجرت	گستردۀ	پیروان	و	
باوِر	 تا	پیش	از	انقالب،	داشتِن	 ایران	شده	است،	درحالی	که	 از	 اعضای	آن	ها	به	خارج	
مذهبِی	متفاوت	یا	تعلق	به	یک	اقلیت	قومی	مشکلی	برای	افراد		ازسوی	حکومت	ایجاد	
نمی	کرد،	موضوعی	که	می	شود	آن	را	برای	حاکمیت،	هزینه	بردار	دانست	و	این	هزینه	جدا	
از	عدم	بهره	وری	مناسب	از	توانایی	ها	و	استعداد	نیروی	انسانی،	به	مقابله	های	سازمان	های	

بین	المللی	حامی	حقوق	بشر	و	نگرش	بین	المللی	منفی	به	کشور	نیز	می	انجامد.
مشکل	دیگری	که	گاه	در	مراجعۀ	اقلیت	های	دینی	به	دادگاه	ها	بروز	می	کند	تفسیری	
	قضات	از	قانون	مجازات	اسالمی	دارند	و	براساس	آن،	شهادت	اقلیت	های	

ً
است	که	عموما

نگرانی	 موجب	 آنچه	 اما	 نمی	شود.	 پذیرفته	 قضایی	 محاکم	 در	 مسلمانان	 علیه	 دینی	
نمایندگان	اقلیت	های	دینی	در	مجلس	و	هم	کیشان	آنان	می	شود	تبعیض	های	غیرقانونی	
	
ً
یا	فراقانونی	است	که	گاه	درمورد	این	اقلیت	ها	روا	داشته	می	شود.	این	تبعیض	ها	عمدتا
اعمال	نظرهای	شخصی	و	غیرقانونی	در	سطوح	میانی	و	حتی	پایین	مدیریتی	کشور	است.	
	درحالی	که،	مطابق	قانون،	منعی	برای	ادامۀ	تحصیل	یا	استخدام	اقلیت	های	دینی	در	

ً
مثال

ادارات	وجود	ندارد،	اما	مسئوالنی	ناآگاه	وجود	دارند	که	با	پیشداوری	های	منفِی		خود	
درمورد	غیرمسلمانان،	موجب	بروز	احساس	تبعیض	در	آن	ها	می	شوند.

مذهب	 به	عنوان	 تشیع	 مذهب	 که	 اسالمی	 جمهوری	 ایدئولوژیک	 حکومت	 در	
اهل	سنت،	 جامعۀ	 یعنی	 اسالمی،	 گروه	های	 دیگر	 پیروان	 است،	 شده	 شناخته	 رسمی	
از	 بسیاری	 به	دست	آمده،	 مصاحبه	های	 براساس	 و	 می	کنند	 تبعیض	 احساس	 به	شدت	
آن	ها	و	به	خصوص	جوانانشان	نمی	توانند	براساس	دانش	و	تخصص	دانشگاهی	خود،	در	
ِسَمت	های	ادارای،	شغلی	مناسب	داشته	باشند.	همچنین	جامعۀ	دراویش	پیرو	مذهب	
تشیع	نیز	احساس	نابرابری	می	کنند	و	نمونۀ	آن	را	در	اعتراضات	سال	۱397	شمسی،	در	
شهر	تهران،	می	توان	مشاهده	کرد	که	به	فوت	و	کشته	شدِن	تعدادی	از	نیروهای	امنیتی	
و	دراویش	انجامید.	براساس	یافته	های	به	دست	آمده،	این	نوع	سیاست	های	ایدئولوژیک	
باعث	دور	افتادن	نخبگان	در	زمینه	های	مختلف	اقتصادی،	اجتماعی،	و	فرهنگی	شده	
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است	و	زمینۀ	توسعه	نیافتگی	آن	ها	را	به	وجود	آورده	است.

پیشین	 نمایندۀ	 و	 تهران	 دانشگاه	 مدرس	 مذهبی،	 فعال	 جاللی	زاده،	 جالل	
مجلس	از	سنندج	)کردستان(

متأسفانه	حکومت	چون	در	دست	یک	مذهب	است	و	تالش	می	شود	که	این	
مذهب	در	همۀ	آداب	ورسوم	و	مراسم	و	مجالس	و	نهادها	و	ارگان	های	دولتی	
تبعیض	 احساس	 نظر	 این	 از	 که	کردها	 این	است	 بشود،	 اعمال	 و	حکومتی	
استعدادهای	 از	 بسیاری	 که	 شده	 موجب	 مذهبی	 شکاف	 این	 و	 می	کنند	
اهل	سنت	از	نظر	اقتصادی،	اجتماعی،	و	فرهنگی	ایران	ازبین	برود	و	من	فکر	
	در	رشد	و	

ً
	توسعۀ	ایران	مخصوصا

ِ
می	کنم	این	شکاف	مذهبی	بزرگ	ترین	مانع

ترقی	کردهای	اهل	سنت	است.

در	ایران،	اقلیت	های	دینی	و	مذهبی	به	رسمیت	شناختِن	مذهب	تشیع	جعفری	را	تبعیض	
علیه	خود	می	دانند.	این	فاصلۀ	مذهبی	و	تبعیض	در	اشکال	متفاوت	گاه	موجب	شکل	گیری	
رفتارهای	خشونت	آمیز	می	شود.	تبعیض	دینی،	براساس	تعریف	سازمان	ملل	متحد،	عبارت	
از	تبعیضی	است	که	بر	فرد	به	دلیل	دین	وی	تحمیل	می	شود.۱	این	تبعیض	ها	می	تواند	در	امور	
اقتصادی	و	کاری،	اجتماعی،	رفاهی،	و	دیگر	امور	باشد.	این	نوع	از	تبعیض	در	حالت	های	

بسیار	حاد	ممکن	است	به	دستگیری	یا	کشتار	افراد	تحت	تبعیض	بینجامد.
بسیاری	معتقدند	که	تبعیض	و	شکاف	مذهبی	ناشی	از	روح	قوانین	اساسی	است.	منع	
انتخاب	رهبر	یا	عضویت	در	شورای	رهبری	ایران	به	موجب	صراحت	اصل	یک	صدوهفتم	
ازجمله	این	موارد	است	که	به	موجب	این	اصل،	فقط	اندکی	از	روحانیان	شیعه	در	شرایط	
خاص	از	این	حق	برخوردارند.	منع	دسترسی	به	تمامی	مناصب	سیاسی	و	مدیریتی	و	
از	دیگر	موارد	است.	برای	مثال،	اصل	یک	صدوپانزدهم	 قضایی	در	تمامی	سطوح	آن	
	برای	افراد	مذهبی	و	سیاسی	

ً
قانون	اساسی	حّق	نامزد	شدن	برای	ریاست	جمهوری	را	صرفا

قائل	شده	است.	اصل	یک	صدوبیست	ویکم	قانون	اساسی	دربارۀ	سوگند	رئیس	جمهور	
به	خصوص	آن	بخش	که	او	را	پاسدار	مذهب	رسمی	معرفی	می	کند	از	دیگر	موارد	این	

تبعیض	است.	

۱.	برای	مطالعۀ	بیشتر،	بنگرید	به:
https://web.archive.org/web/20170115101841/;
https://www.un.org/en/events/humanrightsday/2009/discrimination_religious.shtml
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موالنا	عبدالحمید	اسماعیل	زهی،	امام	جمعۀ	اهل	سنت	زاهدان	)سیستان	و	
بلوچستان(	)کردستان(

تبعیض	ها	در	ایران،	نابرابری	ها	در	ایران	همین	شکاف	و	فاصله	را	ایجاد	کرده	
است	و	به	جای	شایسته	ساالری	در	مناصب	و	مسئولیت	ها	می	بینیم	تبعیض	های	
مذهبی	موجود	است	و	مذهبی	بر	مذهب	دیگر	ترجیح	دارد.	اآلن	اگر	بروید	
بیمارستان	پرونده	تشکیل	دهید،	از	شما	سؤال	می	کنند	مذهبت	چیست،	برای	

استخدام،	تشکیل	پروندۀ	دادگستری،	و	ایجاد	احساس	فاصله	است.

نمودار	33	و	نمودار	43	شکاف	و	تبعیض	مذهبی	در	ایران	را	از	دیدگاه	مصاحبه	شوندگان	
نخبه	و	عوام	نشان	می	دهند.	83٫6	درصد	از	نخبگان	و	60٫3	درصد	از	عوام	معتقدند	
شکاف	و	تبعیض	مذهبی	در	جامعۀ	ایرانی	وجود	دارد.	بنابراین	از	دیدگاه	عوام	و	همچنین	
بیشتر	از	دیدگاه	نخبگان،	اقوام	ایرانی	از	منظر	مذهب	و	دین	مورد	تبعیض	قرار	می	گیرند	و	

میان	مذاهب	شکاف	عمیقی	وجود	دارد.

نمودار	شمارۀ	4-3:	شکاف	و	تبعیض	مذهبی	ــ	عوام

نمودار	شمارۀ		3-3:	شکاف	و	تبعیض	مذهبی	ــ	خواص
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یکی	دیگر	از	موضوع	هایی	که	به	خصوص	در	سال	های	اخیر	مسئله	دار	شده	است	
و	 بی	حجاب	 نمی	تواند	 خانمی	 هیچ	 قانون،	 براساس	 که	 است	 زنان	 حجاب	 موضوع	
موضوع	 این	 عمومی		شود.	 محیط	 وارد	 اسالمی	 هنجارهای	 از	 حداقلی	 رعایت	 بدون	
حتی	درمورد	گردشگران	خارجی	هم	صدق	می	کند	و	آن	ها	نیز	مجبورند	به	محض	ورود	
	
ْ
ایدئولوژیک این	نوع	نگاه	 	

ً
بلند	استفاده	کنند.	قطعا ایران،	از	روسری	و	لباس	 به	خاک	

به	صنعت	گردشگری۱	کشور	آسیب	وارد	می	کند	و	از	لحاظ	اقتصادی	نیز	مشکل	آفرین	
خواهد	بود،	از	این	دیدگاه،	بیشتر	مشکالت	اقتصادی	جامعۀ	ایران	حاصل	تنگ	نظری	ها	
و	یا	نوع	نگرش	دینی	است	که	به	وسیلۀ	تعدادی	از	حاکمان	اعمال	می	شود	و	کشوری	را	
که	دارای	منابع،	معادن،	و	ذخایر	متعددی	است	و	امکان	اشتغال	زایی	و	تولید	زیادی	دارد	
عقیم	نموده	است،	به	عالوه،	منابع	انسانی	همچون	عامل	بنیادی	در	عرصۀ	اقتصادی	در	
از	امکان	مشارکت	و	پویا	نمودِن	 نابرابری	تنگ	نظری	های	مذکور	 با	تبعیض	و	 مواجهه	
اقتصاد	وامانده	است	و	این	چرخۀ	ناکارآمدی،	فساِد	همه	گیر	و	فقر	اجتماعی	را	به	صورتی	

گسترده	دامن	زده	است.

یری،	وکیل	دادگستری،	نویسنده	و	کنشگر	سیاسی	از	خوزستان جواد	طر

اما	اون	توریست	خارجی	 شاید	خانوم	مسلمون	برای	حجاب	مجبور	باشه،	
چرا	باید	حجاب	بپوشه؟	بر	مبنای	فقه	نمی	تونیم	اون	رو	اجبار	کنیم،	اما	نشون	
می	ده	فقه	رو	اینا	تا	منافع	خودشون	قبول	دارن.	چرا	به	صنعت	توریسم	آسیب	

می	رسونیم؟	حوزۀ	ادیان	و	مذاهب	به	شدت	قطبی	و	یونیزه	شده.

در	موارد	بسیاری،	برخورد	شدیدی	با	گروه	های	دینی	ای	نظیر	پیروان	آیین	یارسان	ـ	که	
بیشتر	در	منطقۀ	کرمانشاه	ساکن	اند	ـ	و	همچنین	پیروان	آیین	بهاییت،	که	هیچ	کدام	از	
این	ها	جزو	مذاهب	و	ادیان	به	رسمیت	شناخته	شدۀ	کشور	نیستند،	انجام	می	شود	که	تمامی	

این		اعمال	از	دیگر	موارد	تبعیض	به	شمار	می	روند.
اندازد،	 به	مخاطره	 را	 امنیت	کشور	 ایدئولوژیکی	ممکن	است	 اهداف	 وجود	چنین	
چنان	که	ماجرای	دراویش	گنابادی	در	شهر	تهران	یا	انجام	عملیات	تروریستی	گاه	به	گاه	
در	منطقۀ	بلوچستان،	یا	مواردی	نظیر	ترور	ائمۀ	جماعات	در	منطقۀ	کردستان	و	حمله	به	

مجلس	شورای	اسالمی	در	سال	۱396	شمسی	ازجملۀ	این	مخاطرات	است.

1. Tourism
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5-۱-3.	نماد؛	ابزار	هویت	خاص

نماد۱	عبارت	است	از	یک	شیء،	ژست،	صدا،	رنگ،	و	یا	طرحی	که	چیزی	غیر	خودش	را	
نشان	می	دهد.	نمادگرایی	عبارت	است	از	هنر	به	کارگیری	نشانه	ها	یا	بیان	موضوع	نامرئی	یا	
نامشهود	به	وسیلۀ	نمایش	موضوع	مشهود	و	یا	محسوس.	نمادپردازی	یعنی	نمایش	چیزی	
پیوستگی	تصورات	و	تصاویر	ذهنی	و	احساسات	 از	تداعی	معانی	و	 ازطریِق	نماد	که	
به	دست	می	آید.	نمادپردازی	بازتابی	ذهنی	است	که	در	عرصۀ	حیات	عقالنی	همان	نقش	
بازتاب	فیزیولوژیکی	در	پهنۀ	حیات	نباتی	را	دارد.	نمادها	منظومه	های	مادی	و	غیرمادی	
هستند	که	جایگزینی	چیزی	به	جای	چیزی	دیگر	را	ممکن	می	سازند.	زمانی	که	از	نماد	
صحبت	می	کنیم،	رابطۀ	دو	نفر	یا	دو	چیز	را	درنظر	داریم.	نمادها	رابطۀ	دو	چیز	با	یکدیگر	
را	تعریف	می	کنند	یا	به	ذهن	می	آورند	و	جایگزینی	بین	آن	دو	را	ممکن	می	سازند.	نمادها	

قراردادی	اند	و	در	بستر	زمان	معنا	می	یابند.
در	یک	تقسیم	بندی	کلی،	نمادها	را	می	توان	به	دو	گونۀ	طبیعی	و	فرهنگی	تقسیم	کرد.	
گاه	روح	انسانی	سرچشمه	می	گیرد	و	بیانگر	طیف	وسیع	و	 نماد	طبیعی	از	ژرفای	ناخودآ
گسترده	ای	از	تصاویر	و	معانی	است.	معانی	این	نقوش	را	تا	حدودی	می	توان	در	کشفیات	
تصاویر	حک	شده	و	به	جامانده	از	دورترین	نقاط	تاریخ	در	آثار	باستانی	و	در	جوامع	ابتدایی	
مشاهده	و	ردیابی	کرد.	نمادهای	فرهنگی	نیز	نمادهایی	هستند	که	برای	بیان	واقعیت	ها	و	
حقایق	زندگی	بشر	به	کار	می	روند	و	همچنان	در	بسیاری	از	مذاهب	به	کار	گرفته	می	شوند	

)فوالدی	و	همکاران،	۱394،	ص۱40-۱37(.	

میثم	سفیدخوش،	مدرس	فلسفۀ	دانشگاه	شهید	بهشتی	از	تهران
که	 جهت	 این	 به	 را	 رسوم	 این	 دارم؛	 دوگانه	 احساس	 آداب	ورسوم	 درمورد	
حامالن	احساس	و	فرهنگ	جامعه	ام	هستند	دوست	دارم	و	در	هر	فرصتی	سعی	
می	کنم	در	آن	ها	شرکت	داشته	باشم.جای	جغرافیایی	اش	هم	مهم	نیست.	برایم	
جذابیت	عمیقی	دارند	و	لمس	نوعی	احساس	و	تفکر	است.	اما	هم	زمان	در	

مراسم،	بخشی	از	ذهنم	به	نقادی	می	پردازد.

	تصور	
ً
نمادها	در	زندگی	اجتماعی	بشر	ابزار	تعامل	اجتماعی	هستند،	به	گونه	ای	که		اصوال

زندگی	اجتماعی	بدون	تعامل	و	روابط	اجتماعی،	که	به	وسیلۀ	نمادها	صورت	می	گیرد،	

1. Symbol
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بی	معناست.	گویی	انسان	فاقد	نماد	و	زندگی	بی	نماد	غیرممکن	است	و	چنین	انسانی	
به	 لغت	 در	 نماد	 است.	 نباتی	 حیات	 دارای	 	

ً
صرفا که	 است	 بی	تحرک	 مرده	ای	 به	سان	

معنای	مظهر،	عالمت،	و	نشانه	است.	نمادها	و	اسطوره	ها	با	زبانی	پیچیده	و	رمزآلود	با	
انسان	سخن	می	گویند	و	واژگانی	ژرف،	عمیق،	و	رازناک	را	با	زبان	نمادین	بیان	می	کنند.	
بیشتر	کمک	 به	شناخت	 آن	ها	 بیان	معانی	عمیق	که	کشف	 بر	 این	که	 افزون	بر	 نمادها،	
می	کنند	اطالق	می	شوند،	اغلب	بیانگر	تضادها	و	پیوندها	در	دنیای	اساطیری،	افسانه	ای،	
قصه	ها،	و	حماسه	ها	هستند.	در	برخی	از	اسطوره	ها،	تضاد	و	تقابل	خیر	و	شر،	روشنی	و	
تاریکی،	زمین	و	آسمان،	باران	و	خشکی،	خورشید	و	ماه،	و	...	به	گونه	ای	نمادین،	مانند	
جنگ	خدایان	و	اهریمنان،	زاغ	و	بوم،	مار	و	پرنده،	قهرمان	واژدها،	و	...	نمایان	می	شود	
)ابن	مقفع،	بی	تا(.	نقشی	که	این	نمادها	می	توانند	داشته	باشند	این	است	که	آنگاه	که	در	
فرایند	حکومتی،	برضد	تفکری	خاص	عمل	می	شود،	افراد	با	تمسک	به	این	نمادها	سعی	
در	حفظ	و	نگهداری	نگرش	خود	می	کنند	و	با	به	نمایش	درآوردِن	آن	ها،	زنده	ماندِن	خود	
را	بیان	می	کنند.	این	نمادها	می	توانند	نوعی	پوشش	خاص	یا	موسیقی	و	مواردی	دیگری	
ازاین	دست	باشند.	البته	ایدئولوژی	حاکم	نیز	سعی	می	کند	که	این	نمادها	را	شناسایی	کند	

و	آن	ها	را	رصد	می	کند	و	در	مواردی،	به	مقابلۀ	عملی	علیه	آن	ها	می	پردازد.

بیبا	رهسپار،	کارشناس	آموزش	و	پژوهش	در	کانون	پرورش	فکری	از	سیستان	
و	بلوچستان

ما	محکم	تر	 و	 می	کنه	 زمین	وصل	 به	 رو	 ما	 که	 ریشه	ها	ییه	 مِث	 آداب	ورسوم	
می	شیم	و	حال	دلمون	خوب	می	شه،	مِث	الالیی	ایه	که	از	مادربزرگ	من	رسیده	
گاه	من	ثبت	شده...	یا	همین	لباسایی	که	ما	داریم،	خیلی	زحمت	 که	تو	ناخودآ
اینا	لذت	می	برم	و	خیلی	 از	همۀ	 داره،	ولی	یه	جور	مدیتیشنه	برای	ما	و	من	

بهشون	احترام	می	ذارم.

امروزه	بیشتر	به	تصاویر	و	اشکال	معنادار	نماد	گفته	می	شود	و	این	استعمال	به	دلیل	
کاربرد	زیاد	تصویرها	و	شکل		ها	در	نمادسازی	است،	همچنان	که	پرچْم	نشان	ملی	یک	
کشور	و	بیانگر	ارزش	ها	و	هنجارهای	پذیرفته	شدۀ	آن	مرز	و	بوم	است	یا	رنگ	نارنجی	
در	هند	نشان	معنویت	و	عرفان	است.	رنگ	مشکی	در	میان	شیطان	گرایان	نشانۀ	توجه	به		
جایگاه	شیطان	در	عالم	هستی	است.	ستارۀ	پنج	پر	نشانۀ	بینش	اومانیستی	است	و	رود	
گنگ	درنزِد	هندوها	نشان	طهارت	روحی	و	زدودن	ناپاکی	هاست	و	عدد	یازده	از	اعداد	
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مقدس	در	کاباالست	و	»کندالینی«	و	»چاکرا«	نماد	انرژی	حیات	در	یوگا	و	بعضی	از	
مکاتب	شرقی	است	)موریس،	۱383(.	اذکار	و	اوراد	و	مناسبت	های	آیینی	نیز	نماد	مکتب	
و	نحله	های	دینی	محسوب	می	شوند،	چنان	که	در	ایران	اسالمی،	شعار	»الله	اکبر«	نماد	
تفکر	توحیدی	است	یا	روز	غدیر	در	اسالم	شیعی	نشان	جایگاه	امامت	در	مکتب	شیعه	
است.	در	ایران	اسالمی،	نمونه	ای	دیگر	از	این	نمادها	»چفیه«	است	که	گرچه	تکه	ای	
پارچه	است	که	در	صنعت	نساجی،	فرایند	تولید	آن	تفاوتی	با	رنگ	های	دیگر	همین	پارچه	
ندارد،	به	دلیل	کاربرد	آن	در	دفاع	مقدس،	به	نماد	مبارزه،	مقاومت،	و	جهاد	تبدیل	شده	

است.	
بنابر	آنچه	گفته	شد،	ناتوانی	سیاست	های	هویت	سازی	رژيم	پهلوی	در	ملت	سازی	
براساس	هنجارهای	دموكراتیک	و	اصول	شهروندی	موجب	شد	تا	در	ايران،	مقولۀ	جديدی	
به	نام	جنبشهای	مقاومت	شكل	بگیرد.	مقاومت	و	درگیری	های	حكام	محلی	در	مناطق	
كردنشین،	لرنشین،	عرب	نشین،	و	بلوچ	نشین	با	رضاشاه	و	بحران	بزرگ	قومی	بعداز	سقوط	
رضاشاه	كه	نزديك	بود	به	جدایی	آذربايجان	و	كردستان	از	ايران	بینجامد	در	اين	چارچوب	

قابل	بررسی	است.
ازطريق	 سراسری	 و	 واحد	 ملی	 هويت	 ايجاد	 پهلوی،	 حكومت	 برآمدن	 با	
سیاست	های	هويت	سازی	مبتنی	بر	هویت	زدایی	قومی	مورد	اهتمام	جدی	قرار	گرفت	
بر	 که	 چندساله	ای	 با	سکوت	 و	 مواردی	 در	 هرچند	 )بشیریه،	۱383،	ص	۱22۱25(.	
جنبش	های	قومی	حاکم	می	شود،	بسیاری	تصور	می	کنند	که	هویت	خواهی	های	قدیمی،	
که	 ناآرامی	هایی	 وجود	 اما	 ازدست		داده	اند،	 را	 خود	 قدرت	 و	 شده	اند	 تضعیف	 دیگر،	
هرازگاهی	در	گوشه	ای	از	مناطق	قومی	نشین	شکل	می	گیرد	این	دیدگاه	را	زیر	سؤال	می	برد.
درطوِل	تاریخ،	نماد	چنان	با	فرهنگ	عامه	عجین	شده	است	که	در	بسیاری	از	مواقع،	
برای	درک	و	فهم	یک	فرهنگ،	چاره	ای	جز	فهم	نمادهای	آن	نداریم.	یک	قوم	شناس	خوب	
	باید	یک	نمادشناس	مجرب	باشد.	اقوام	و	گروه	های	مختلف	نیز	با	اطالع	از	

ً
و	ماهر	حتما

این	امر	تالش	می	کنند	تا	ازطریِق	نمادهای	خاص	قومی	به	ابراز	هویت	خود	بپردازند	و	در	
مواردی،	از	این	طریق،	اعتراض	خود	را	به	گوش	باالدستان	برسانند.	یکی	از	جلوه	های	این	
امر	استفاده	از	لباس	بومی	و	محلی	به	هنگام	برگزاری	مراسم	خاص	و	یا	روزهای	خاص	
جهانی	و	منطقه	ای	است	که	اقوام	مختلف	در	چنین	روزهایی	تالش	می	کنند	تا	از	این	
طریق،	خود	را	از	اکثریت	جدا	نشان	دهند	و	درمقابِل	سیاست	های	همانندگردی	مقاومت	
کنند.	استفاده	از	رنگ	های	خاص	در	نوشتار	و	نیز	دستمال	بندهای	خاص	دور	گردن	برای	
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پوشش	از	دیگر	موارد	در	این	بخش	است.	از	دیگر	سو،	جریان	حاکمیتی	نیز	به	شدت	با	
این	نمادها	مقابله	می	کند.	هرچند	در	این	بین،	پیروان	این	گروه	ها	بر	این	باورند	که	استفاده	
از	این	رنگ	ها	با	قصد	و	هدف	خاصی	نیست	و	در	این	باره	برخوردهای	حاکمیتی	را	تقبیح	
می	کنند،	اما	این	نمادسازی	مربوط	به	گذشتۀ	تاریخی	بسیار	دور	است	و	خارج	از	اختیار	

مردمان	امروزین	شکل	گرفته	است.

ایوب	مروانی	پور،	فیلم	ساز	از	خوزستان
	چفیۀ	قرمز	مال	جدایی	طلب	هاست.	

ً
یک	سری	پوشش	ها	دردسرساز	است.	مثال

یا	سبز	که	سیدها	 	می	گذارند	و	سیاه	وسفید	خودمون	
ً
آبی	معموال اآلن	چفیۀ	

می	گذارند،	اما	قرمز	را	گیر	می	دهند.

عزیز	نعمتی،	شاعر	و	زبان	شناس	از	ارومیه	)آذربایجان	غربی(
همه	چی	روبا	عینک	سیاسی	نگاه	می	کنیم.	تو	مجلۀ	سروه	وقتی	می	نوشتیم	زرد،	
می	گفتن	منظورتون	اونه.	می	گفتم	قرمز،	می	گفتن	منظورتون	فالنه.	می	گفتم	
پس	چی	بنویسم.	همه	چی	رو	به	خود	گرفتن،	این	حساسیتا	و	بدبینی	باعث	

می	شه	طرف	حّس	بدی	داشته	باشه.

تقویم	های	محلی	و	استفاده	از	اعداد	و	ماه	های	خاص	در	این	تقویم	ها	و	نیز	در	ادبیات	
و	گفت	وگوهای	محاوره	از	دیگر	موارد	نشان	دادِن	نماد	به	عنوان	هویت	خاص	و	ویژه	است.	
هویت	های	 ابراز	 شیوه	های	 از	 یکی	 به	عنوان	 آن	ها	 بیان	 و	 مناسبت	های	خاص	 درواقع،	

خاص	)و	در	این	بحث	هویت	های	قومی(	دارای	کارکرد	فرهنگی	اند.

سید	عبدالسالم	محمودیان،	روحانی	و	فعال	مذهبی	از	سردشت	)آذربایجان	
غربی(

	قرمز	مهمیه	و	
ّ
توی	جمعه	ها	بحث	کردن	درمورد	یه	موضوع	ملی	و	قومی	خط

من	خودم	مورد	بازجویی	قرار	گرفتم؛	به	خاطر	این	که	تو	نماز	جمعه	فقط	گفتم،	
ردی.	]گفتند[	که	شما	چرا	از	تاریخ	کردی	استفاده	می	کنی!

ُ
،	سال	27۱7	ک

ً
مثال

فرزندان	 نام	گذاری	 اسامی	خاص	جهت	 و	 منطقه	ای	 و	 برگزاری	جشن	های	محلی	
دیگر	 از	 تاریخی	ـ	محلی	 رویدادهای	 و	 نخبگان	 و	 مشاهیر	 نام	 از	 استفاده	 و	همچنین	
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موارد	در	این	زمینه	است.	در	مواردی،	گروه	های	قومی	درمقابِل	نام	گذاری	های	رسمی	
معابر	سیستم	حکومتی	مقاومت	می	کنند	و	در	زبان	محاورۀ	خود،	از	نامی	دیگر	که	خود	
انتخاب	کرده	اند	استفاده	می	کنند.	نمونۀ	موردی	این	وضعیت	استفاده	از	نام	»کوبانی«	
جهت	نام	گذاری	معابر	و	پل	های	شهری	منطقۀ	کردستان	بعداز	مقاومت	مردمان	این	شهر	
درمقابِل	گروه	تروریستی	داعش	در	سال	۱394	شمسی	است.	همچنین	پیروان	مذهبی	
اقلیت	اهل	سنت	نیز	برای	شروع	ماه	رمضان	و	نیز	اعیاد	فطر	و	قربان،	خالف	تقویم	رسمی	
کشور	و	همسو	با	کشورهای	اهل	سنت	منطقه	عمل	می	کنند.	نماد	دیگری	که	در	سالیان	
تبدیل	شده	است	تعطیلی	سراسری	و	یک	روزۀ	 اعتراضی	کردها	 به		مظهر	جنبش	 اخیر	
مغازه	داران	و	اصناف	و	بازاریان	است	که	از	این	طریق	می	خواهند	ضمن	نشان	دادِن	هویِت	

خاّص	خود،	اعتراض	خود	به	سیاست	های	حکومتی	را	نشان	دهند.
حّق	انسان	بر	»بهره	مندی	از	پوشاک«	در	ماّدۀ	یازدهم	میثاق	جهانی	حقوق	اقتصادی،	
اجتماعی	و	فرهنگی	و	ماّدۀ	بیست	وپنجم	اعالمیۀ	جهانی	حقوق	بشر	تأکید	شده	است.	
می	دارد:	 اشعار	 فرهنگی	 و	 اجتماعی،	 اقتصادی،	 حقوق	 جهانی	 میثاق	 یازدهم	 ماّدۀ	
»کشورهای		طرف		این		میثاق		برای	هر	فرد	و	خانواده	اش	حّق	داشتِن	یک	زندگی	با	معیارهای	
قابل	قبول	که	شامل	خوراک،	پوشاک	کافی،	مسکن،	و	ادامۀ	بهبود	شرایط	زندگی	است	را	
به	رسمیت		می	شناسند.«	ماّدۀ	بیست	وپنجم	اعالمیۀ	جهانی	حقوق	بشر	نیز	این	گونه	بیان	
کرده	است:	»هرکس	حق	دارد	که	سطح	زندگی،	سالمتی،	و	رفاه	خود	و	خانواده	اش	را	از	
حیث	خوراک،	مسکن،	پوشاک،	و	مراقبت	های	طبی	و	خدماِت	اجتماعِی	الزم	تأمین	کند	
و	همچنین	حق	دارد	که	در	مواقع	بیکاری،	بیماری،	نقص	اعضا،	بیوگی،	پیری،	یا	در	تمام	
موارد	دیگری	که	به		عللی	خارج	از	ارادۀ	انسان،	وسایل	امرار	معاش	او	ازبین	رفته	باشد،	از	

شرایط	آبرومندانۀ	زندگی	برخوردار	شود.«
تغییرات	 پوشش	 امور	همچون	سبک	 از	 بسیاری	 در	 ایران	 اسالمی،	 انقالب	 بعداز	
اساسی	داشته	است	و	قوانین	آن،	به	تبعیت	از	قوانین	اسالمی،	سبک	پوشش	اسالمی	را	
ترویج	داده	است.	البته	برای	مردان	تغییرات	کمتر	بوده،	ولی	برای	زنان،	حفط	حجاب	
اسالمی	بسیار	اهمیت	پیدا	کرده	است.	مجلس	شورای	اسالمی،	درطِی	چهار	دهه	عمر	
انقالب	اسالمی،	عالوه	بر	اتخاذ	تصمیماتی	در	حمایت	از	صنوف	و	طبقات	اجتماعی	
مختلف،	مصوبات	تعیین	کننده	ای	برای	»تضمین«	اجرای	قوانین	مختلف	داشته	است	که	
نمونۀ	آن	تصویب	قانون	مجازات	اسالمی	و	تبصرۀ	ماّدۀ	638	این	قانون	است	که	در	سال	
۱362	شمسی،	در	قالب	الیحه	ای	ازطریِق	قوۀ	قضاییه	به	مجلس	فرستاده	شد	و	قوۀ	مقننه	
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نیز	برای	»تضمین	اجرای	قانون«	و	»نشان	دادِن	جدیتش	در	مسئلۀ	پوشش«	این	تبصره	را	
تصویب	کرد.	البته	این	مصوبه	دو	بار	دیگر	در	دهه	های	70	و	90	شمسی	اصالح	شد.	
تبصرۀ	این	ماّده	چنین	تأکید	می	دارد:	»زنانی	که	بدون	حجاب	شرعی	در	معابر	و	انظار	
عمومی	ظاهر	شوند	به	حبس	از	ده	روز	تا	دو	ماه	و	یا	از	پنجاه	هزار	تا	پانصد	هزار	ریال	

جزای		نقدی	محکوم	خواهند	شد.«
حفظ	حجاب	اسالمی	در	جامعۀ	امروز	ایران	با	مخالفت	هایی	به	ویژه		ازسوی	زنان	
روبه	رو	شده	است	و	جنبش	ها	و	کمپین	های	متعددی	در	زمینۀ	مخالفت	با	حجاب	اجباری	
صورت	گرفته	است	و	به	تبع	آن،	محدودیت	های	قانونی	نیز	در	مکان	های	عمومی	و	حتی	
نهادهایی	مانند	دانشگاه	برای	حفظ	پوشش	اجباری	عملیاتی	شده	است.	باورهای	مدرنیته	
و	فمنیسم،	اینترنت	و	شبکه	های	اجتماعی،	و	زمینه	های	سکوالریسم	از	عوامل	متعددی	اند	
که	پوشش	اسالمی	را	با	چالش	روبه	رو	کرده	اند	و	مروجان	و	فعاالن	مذهبی	ـ	فرهنگی	
نتوانسته	اند	الگوی	پوشش	اسالمی	را	برای	نسل	جوان	و	جامعۀ	امروز	توجیه	و	تبیین	کنند.	
برخالف	همۀ	این	موارد،	به	خصوص	در	رابطه	با	اقوام،	به	نظر	می	رسد	که	کمترین	
	در	تمامی	

ً
	پوشش	بازمی	گردد.	تقریبا

ِ
محدودیت	اعمال	شده	برضد	آن	ها	به	همین	موضوع

مناطقی	که	گروه	های	قومی	در	آن	جا	ساکن	اند،	استفاده	از	لباس	و	پوشش	محلی	هم	
برای	زنان	و	هم	برای	مردان	وجود	دارد.	53	و	نمودار	63	همین	امر	را	از	دیدگاه	نخبگان	
و	عوام	نشان	می	دهند.	بر	این	اساس،	60٫9	درصد	از	نخبگان	عقیده	دارند	که	در	ایران،	
محدودیت	پوشش	وجود	ندارد	و	از	نظر	عوام،	این	میزان	44٫6	درصد	است.	البته	39٫۱ 
درصد	از	نخبگان	و	34٫9	درصد	از	عوام	بر	این	باورند	که	حّق	پوشش	آزادانه	در	ایران	را	

ندارند.	

نمودار	شمارۀ		5-3:	میزان	محدودیت	پوشش	ـ	خواص
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6-۱-3.	نمادهای	رسمی	به	منزلۀ	عامل	همبستگی

بنابه	گفتۀ	ارنست	رنان۱،	ملت	یک	روح	و	اصل	معنوی	است	و	درواقع،	تنها	دو	چیز	این	
روح	و	اصل	معنوی	را	تشکیل	می	دهد:	یکی	در	گذشته،	و	دیگری	در	زمان	حال؛	یکی	
برخورداری	از	میراثی	غنی	و	مشترک	از	خاطرات،	و	دیگری	رضایتی	واقعی	برای	با	هم	
زیستن	و	خواسِت	استمرار	یافتِن	ارزش	میراثی	که	همگی	به	طور	مشترک	آن	را	دراختیار	
دارند.	از	نظر	وی،	هر	ملت	همبستگی	شکوهمندی	است	که	با	احساس	فداکاری	هایی	
شکل	می	گیرد	که	یک	شخص	انجام	داده	است	و	دیگری	به	انجام	دادِن	آن	تمایل	دارد.	ملت	
گذشته	ای	را	مطلوب	می	انگارد	و	خود	را،	به	ویژه	در	زمان	حاضر،	با	کرداری	محسوس	
احیا	می	کند.	رنان	معتقد	است	وجود	یک	ملت	همه	پرسی	هرروزه	است،	همانند	وجود	

.)Renan, 1882, p. 26-29(	اوست	حیات	دائمی	تأیید	که	فرد
	دربارۀ	این	که	چگونه	بین	اعضای	جامعه	همبستگی		به	وجود	می	آید	و	موجِب	تبدیل	
شدِن	آن	به	ملت	می	شود،	دیدگاه	ها	و			نظریه	های	مختلفی	ارائه	شده	است.	باوجوِد	مکاتب	
فکری	و	نظریه	پردازی	های	مربوط،	به	نظر	می	رسد	مجموعۀ	عوامل	مؤثر	در	همبستگی	
ملی	که	در	دیدگاه	های	مختلف	آمده	است	را	می	توان	به	عنوان	معیار	و	مالک	ارزیابی	
همبستگی	ملی	به	کار	گرفت	و	با	تأکید	بر	آن	ها،	درجهِت	بررسی	همبستگی	ملی	اقدام	کرد.	
با	این	دیدگاه،	عناصری	چون	زبان	مشترک،	نژاد	مشترک،	قومیت	مشترک،	فرهنگ	واحد،	
آداب	ورسوم	مشترک،	تاریخ	و	گذشتۀ	مشترک،	ارزش	های	مشترک،	دلبستگی	به	سرزمین	
مصالح	 و	 منافع	 مشترک،	 افتخارات	 مشترک،	 خاطرات	 و	 ذهنی	 برداشت	های	 واحد،	
مشترک،	آرمان	ها	و	آرزوهای	مشترک،	همه،	عواملی	هستند	که	با	استفاده	از	آن	ها	می	توان	

1. Ernest Renan

نمودار	شمارۀ		6-3:	میزان	محدودیت	پوشش	ـ	عوام
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)قاسمی،	۱386،	ص	32۱(.	 پرداخت	 جامعه	 در	 ملی	 همبستگی	 تجزیه	وتحلیل	 به	
برای	 را	 امکانات	خود	 و	 تمامی		توان	 ملی	 واحدهای	 به	عنوان	 دولت	ـ	ملت	ها	 درواقع،	
رفع	خطرهایی	به	کار	می	گیرند	که	همبستگی	ملْی	آن	ها	را	تهدید	می	کند	و	می	کوشند	
را	 ملی	 همبستگی	 و	 اتحاد	 مناسب،	 ابزارهای	 به	کارگیری	 و	 مختلف	 روش	های	 با	 تا	
تقویت	کنند.	یکی		از	این		روش	ها	که	ازجانب	دولت	ملی	به	عنوان	جایگزینی	درمقابِل	
هویت	خواهی	های	محلی	و	نمادهای	آن		ـ	که	در	بخش	قبلی	بیان	شد	ـ	استفاده	می	شود	

بهره	برداری	از	نمادهای	ملی	و	رسمی	کشور	است.
هریک	از	ما	درطوِل	روز	و	شب،	به	صورت	آگاهانه	یا	ناآگاهانه،	در	گفتار	و	رفتار	و	در	
رؤیاهای	خود	از	نمادها	استفاده	می	کنیم.	نمادها	خواسته	های	ما	را		به	صورت	ملموس	
درمی	آورند،	در	جریان	یک	ماجرا،	ما	را	تهییج	می	کنند،	به	منش	و	رفتارمان	شکل	می	دهند	
و	موجب	موفقیت	یا	شکستمان	می	شوند؛	به	این		صورت	است	که	نمادها	و	آیین	هایی	که	
در	میان	جوامع	شکل	می	گیرند	اهمیت	کارکردی	دارند.	آن	ها	از	یک	سو،	نمودار	نیاز	و	
ضرورت	کارکردی	خویش	و		ازسوی	دیگر،	منعکس	کنندۀ	میزان	اهتمام	و	آگاهی	مردم	به	
آن	نیاز	هستند.	وجود	هردو	مالحظه	الزم	است	تا	یک	کارکرد		به	وجود	آید.	نیاز	و	آگاهِی	
بداْن	نقش	مکمل	برای	یکدیگر	را	دارند.	در	موارد	بسیاری،	به	دلیل	شدت	نیاز،	عنصر	
گاه	اعضای	جامعه	بر	شکل	گیری	یک	کارکرد	تأثیر	می	گذارد.	بنابراین	 آگاهی	در	ناخودآ
با	مطالعۀ	ساختارها،	نهادها،	نقش	ها،	نمادها،	و	آیین	های	موجود	در	جامعه	می	توان	از	
یک	سو،	به	نیازهای	اجتماعی	آن	و		ازسوی	دیگر،	به	میزان	آگاهی	مردم	درخصوِص	آن	

نیازها	پی	برد.
جورج	ریتزر۱،	در	کتاب			نظریه	های	جامعه	شناس	در	دوران	معاصر،	به	چند	کارکرد	

نماد	اشاره	می	کند	که	به	قرار	ذیل	اند:
ـ	نخست	آن	که	نمادها	انسان	ها	را	قادر	می	سازند	که	ازطریِق	نام	گذاری،	طبقه	بندی	
و	یادآوری	چیزهایی	که	در	جهان	با	آن	ها	روبه	رو	می	شوند،	با	جهان	مادی	و	اجتماعی	
برخورد	کنند.	بدین	شیوه،	انسان	ها	می	توانند	جهانی	که	در	غیر	این	صورت	آشفته	بازاری	

خواهد	بود	را	سروسامان	دهند.
ـ	دوم	آن	که	نماْد	توانایی	انسان	برای	درک	محیط	را	بهبود	می	بخشد.

ـ	سوم	آن	که	نماْد	توانایی	اندیشیدن	را	بهبود	می	بخشد.
	مسائل	گوناگون	را	باال	می	برند.	جانوران	بیشتر	باید	

ّ
ـ	چهارم	آن	که	نمادها	توانایی	حل

1. George Ritzer
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به	روش	آزمایش	و	خطا	عمل	کنند،	اما	انسان	می	تواند	پیش	از	گزینش	یک	کنش،		دربارۀ	
انواع	گوناگون	کنش	ها	به	گونه	ای	نمادین	فکر	کند.

تا	از	زمان،	مکان،	و	حتی	 ـ	پنجم	آن	که	کاربرد	نمادها	به	کنشگران	اجازه	می	دهد	
شخص	خودشان	فراگذرند.	کنشگران	با	کاربرد	نمادها	می	توانند		دربارۀ	چگونگی	زندگی	

در	گذشته	و	یا	در	آینده	تخیل	کنند.
	ـ	ششم	آن	که	نمادها	ما	را	قادر	می	سازند	که		دربارۀ	یک	واقعیت	مابعدالطبیعی	مانند	

بهشت	یا	جهنم	تخیل	کنیم.
ـ	نکتۀ	هفتم	و	از	همه	مهم	تر	آن	که	نمادها	نمی	گذارند	انسان	ها	اسیر	محیطشان	شوند.	
انسان	ها	از	این	طریق	می	توانند	به	جای	منفعل	بودن،	فعال	گردند؛	یعنی	در	اعمالشان	

متکی		به		خود	باشند	)ریتزر،	۱389،	ص	285(.
جامعۀ	ایران	ویژگی	های	منحصربه	فردی	دارد	که	آن	را	از	جوامع	دیگر	متمایز	می	سازد.	
با	نگاهی	جامعه	شناسانه،	ایران	جامعه	ای	متکثر	به	شمار	می	آید.	وجود	قومیت	ها،	زبان	ها،	
به	لحاظ	 می	شود.	 شناخته	 ایران	 جامعۀ	 ویژگی	های	 از	 مختلف	 و	 گوناگون	 مذاهب	 و	
	تحت	فشار	جریان	ها	

ً
جغرافیایی	و	ژئوپولتیک،	ایران	در	موقعیتی	واقع	شده	است	که	اجبارا

و	نیروهایی	بوده	که	از	چهار	سو	بر	این	جامعه	وارد	شده	است	و	نیروهای	واگرا	و	گریز	از	
مرکز	را	با	هدف	جدا	شدن	از	ایران	و	منضم	شدن	به	دیگر	واحدهای	سیاسی	و	یا	تشکیل	

واحدهای	سیاسی	جدید	فعال	و	تقویت	کرده	اند	)احمدی،	۱397،	ص	۱43(.
انقالب	اسالمی،	با	تحوالت	ساختاری	و	بسیاری	که	پدید	آورد،	فرهنگ	جامعۀ	ایران	
را	نیز	تحت	تأثیر	قرار	داد.	انقالب	اسالمی	ایران	دارای	شعارها	و	اهداف	دینی	بود	که	
باستان	گرایانۀ	 و	 ایدئولوژی	غرب	گرایانه	 و	 پهلوی	 از	حاکمیت	خاندان	 دوره	ای	 به	دنبال	
آن	ها،	هردِو	این	ویژگی	ها،	یعنی	غرب	گرایی	و	باستان	گرایی،	را	نفی	کرد.	اسالم	گرایی	
نهفته	در	ذات	انقالب	سال	57،		درکناِر	تالش	های	اسالم	ستیزانۀ	دولت	درطوِل	نیم	قرن	
پیش	از	انقالب،	باعث	شد	تا	دولت	انقالبی	به	بازسازی	هویت	ایرانی	اهتمامی	بسیار	
	هویتی	دینی	و	مبتنی	بر	اسالم	بود	که	ایرانی	بودن	تحت	الشعاع	آن	

ْ
ورزد.	هویت	جدید

قرار	می	گرفت.	وجهی	از	آ	ن	را	می	توان	ناشی	از	تندوری	های	صورت	گرفته	در	دورۀ	پهلوی	
برای	نفی	عنصر	اسالمی	دانست	که	باعث	بروز	واکنشی	در	قالب	تندروی	در	نفی	عنصر	
این	که	 از	 این	دوران،	جدا	 در	 انقالب	شد.	 در	دورۀ	پس	از	 باستانی	 و	 ایرانی،	سکوالر،	
مظاهر	باستانی	به	حاشیه	رانده	شد	و	یا	تغییراتی	در	آن	صورت	گرفت،	باور	عده	ای	این	
است	که	شاهد	تغییراتی	در	مظاهر	دینی	نیز	بوده	ایم	و	شیوۀ	انجام	بسیاری	از	مناسک	
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دینی	امروزی	با	دوره	های	گذشته	تفاوت	پیدا	کرده	است.	بنابراین	تغییرات	انجام	گرفته	در	
شیوۀ	انجام	این	مراسم	یا	حذف	و	نادیده	گرفتِن	آن	ها	می	تواند	به	وحدت	و	همبستگی	ملی	

آسیب	برساند.

یز	)آذربایجان	 تبر از	 باقر	صدری	نیا،	عضو	هیئت	علمی	و	مدرس	دانشگاه	
شرقی(

آیین	های	کهن	را	باید	به	حالت	گذشته	شان	بازگرداند.	مثل	چهارشنبه	سوری	که	
تغییر	شکل	پیدا	کرده	و	یا	مانند	عاشورا	که	رفتارهای	افراطی	به	اصالت	مذهب	
آسیب	زده	است.	ولی	اصل	آداب	ورسوم	بخشی	از	هویت	ملی	و	وحدت	ملی	

است.

پرچم	سه	رنگ	سبز،	سفید،	و	قرمز	یکی	از	نمادهای	رسمی	کشور	ایران	است.	این	سه	
رنگ	اگرچه	درطِی	زمان	دستخوش	تغییراتی	شده	است،	همچنان	کلیت	خود	را	حفظ	
کرده	است.	سرود	ملی	یکی	دیگر	از	نمادهای	رسمی	کشورهای	مختلف	است	که	تمامی	
کشورها	به	این	گونه	نمادها	احترام	می	گذارند	و	هرگونه	بی	حرمتی	به	این	نمادها	بی	احترامی	
به	ملت	آن	کشور	تلقی	می	شود.	درنتیجه،	این	نمادهای	رسمی	از	دیگر	عواملی	اند	که	
می	توانند	گروه	های	مختلف	قومی	را	در	زیر	چتر	خود	گردهم	بیاورند	و	عامل	همبستگی	

آن	ها	باشند.	

حسین	محمدزاده،	مدرس	دانشگاه	از	سنندج	)کردستان(	
هر	کشوری	زبان	و	پرچم	و	نماد	خود	را	دارد	و	خیلی	طبیعی،	شهروند	یک	

کشور	تابع	قوانین	آن	کشور	با	آن	تعامل	می	کند.

عبدالحمید	ایران	نژاد،	دبیر	بازنشسته،	فعال	فرهنگی	و	پژوهشگر	از	سیستان	
و	بلوچستان

این	ها	هم	زبان	و	 ایرانی	است	که	 به	عنوان	یک	 با	آن	ها	]فارس	ها[	 ارتباط	من	
هم	فرهنگ	ما	هستند	و	ما	تحت	لوای	یک	پرچم	شناخته	می	شویم	و	همۀ	این	ها	

را	به	عنوان	هم	وطن	می	شناسم	و	به	اعتقاداتشان	احترام	می	گذارم.

	در	جایگاه	نماد	به	کار	می	رود	شخصیت	ها،	اعم	
ً
عنصر	دیگری	که	در	کشورها	معموال
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از	اسطوره	ای	و	واقعی،	هستند،	قهرمانانی	که	الگو	هستند	و	یاد	و	خاطرۀ	آن	ها	برای	مردمان	
آن	کشور	افتخارآفرین	است.	این	شخصیت	ها	در	تاریخ	سیر	می	کنند	و	تنها	به	دوره	ای	
خاص	محدود	نیستند.	پیامبر	اسالم	یکی	از	این	شخصیت	هاست.	ائمۀ	اطهار،	به	ویژه	
امام	علی	و	امام	حسین،	از	بزرگ	تریِن	این	شخصیت	ها	برای	جامعۀ	مذهبی	اهل	تشیع	اند؛	
اینان	اگرچه	ایرانی	نیستند،	اما	پیروانشان	آن	ها	را	نماد	بزرگی	و	بزرگواری	می	شناسند.	
	درکناِر	این	شخصیت	ها،	شخصیت	های	ایرانی	قرار	دارند	که	برخی	ویژگی	اسطوره	ای	
دارند،	مانند	قهرمانان	شاهنامه،	و	برخی	دیگر	واقعی	اند	که	در	دوره	های	مختلف	تاریخ	

ایران	می	توان	نمونه	هایی	از	آن	ها	را	یافت.

غالمرضا	جعفری،	فعال	محیط	زیست	از	نقده	)آذربایجان	غربی(	
اعیاد	ملی	و	آیین	ملی	ـ	مذهبی	در	خون	مردم	عجین	شده	است.	در	چهار	دهۀ	
اخیر	خواستند	برخی	را	کم	رنگ	یا	پررنگ	کنند،	ولی	نتوانستند.	مراسم	نوروز	را	

خواستند	حذف	کنند،	نتوانستند.

برگزاری	بزرگداشت	ها	و	برپایی	مراسم	و	مناسبت	های	آیینی	درطِی	سال	همچون	اعیاد	
ملی	)مانند	عید	باستانی	نوروز(،	اعیاد	مذهبی	و	دینی	مانند	)میالد	پیامبر	و	عید	فطر	و	
قربان(،	مراسم	دهۀ	فجر	)سالگرد	پیروزی	انقالب(،	و	دیگر	مراسم	ملی	و	مذهبی	که	در	
قالب	جغرافیای	سرزمینی	ایران	قابل	احترام	اند	می	تواند	زمینه	ساز	آشنایی	و	پیوند	گروه	های	

تصویر	شمارۀ		5-3:	مصاحبه	با	عبدالحمید	ایران	نژاد
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قومی	با	هم	را	فراهم	آورد.

منصور	رحمانی،	فعال	حوزۀ	ادبیات	کردی	از	سنندج	)کردستان(
بین	 مشترک	 وجه	 این	ها	 و	 چهارشنبه	سوری	 و	 نوروز	 مثل	 اعیاد	 از	 بخشی	
جغرافیای	فرهنگی	ایران	است	یعنی	بلوچ	ها،	کردها،	فارس	ها،	آذری	ها.	این	ها	
بی	شک	میراث	همۀ	این	اقوام	است،	بخشی	از	مناسبت	های	دیگر	مثل	عید	فطر	
	این	

ً
و	این	ها	هم	در	یکی	از	مقاطع	تاریخی	وارد	حوزۀ	ایران	فرهنگی	شده	و	قطعا

هم	یکی	از	میراث	های	مشترک	بین	همۀ	اقوام	است.

همان	طورکه	بیان	شد،	نمادها	و	آیین	ها	می	توانند	به	تقویت	هویت	ملی	کمک	کنند.	
منشأ	این	امر	در	این	نهفته	است	که	بسیاری	از	رفتارهای	انسان	سنتی	)مبتنی	بر	عادت(	
احساسی	است	و	این	نمادها	و	آیین	ها	می	توانند	دو	بعداز	رفتار	انسانی	را	تحت	تأثیر	قرار	
دهند.	آن	ها	از	یک	سو،	باعث	بنا	نهادن	سنتی	می	شوند	که	در	تاریخ	استمرار	می	یابد	و	
در			نسل	های	بعد	نیز	جریان	پیدا	می	کند	و		ازسوی	دیگر،	هرکدام	از	آیین	ها	و	مواجه	شدن	
با	این	نمادها	حّس	وطن	دوستی	را	برمی	انگیزند	و	احساسات	را	به	غلیان	درمی	آورند.	
بنابراین	نمادها	و	آیین	ها	در	مقام	بخشی	از	عناصر	تشکیل	دهندۀ	همبستگی	ملی	ضرورت	

دارند.
شاید	بتوان	نمادهای	داخلی	کشور	ایران	را	ـ	که	حاکمیت	می	تواند	ازطریِق	آن	ها	به	
وحدت	و	همبستگی	جامعۀ	ایرانی	کمک	کند	ـ	به	سه	بخش	تقسیم	کرد.	بخشی	از	این	
نمادها	نظیر	نوروز،	چهارشنبه	سوری،	مهرگان،	یلدا،	و	...	باستانی	اند	و	پیشینۀ	آن	ها	به	
	ریشه	در	اساطیر	ایران	باستان	دارند.	بخش	دوم	این	

ً
گذشته	های	دور	بازمی	گردد	و	عمدتا

نمادها	نظیر	عید	فطر،	عید	قربان،	عید	غدیر	خم،	والدت	پیامبر،	شهادت	امام	حسین،	و	
دیگر	امامان	اهل	تشیع	مذهبی	اند	و	به	آیین	هایی	مربوط	اند	که	در	تفکر	دینی	جای	دارند.	
دستۀ	سوم	نمادها	به	دوران	اخیر	مربوط	اند	و	از	حکومت	داری	انقالب	اسالمی	نشئت	
گرفته	اند.	مراسمی	نظیر	ایام	دهۀ	فجر	)سالگرد	پیروزی	انقالب	اسالمی(،	تظاهرات	۱3 
آبان	و	روز	قدس،	پرچم	و	سرود	جمهوری	اسالمی،	و	...	از	این	نوع	اند.	حال،	موضوع	
مطرح	این	است	که	حاکمیت	تا	چه	حدی	توانسته	است	از	این	نمادها	به	عنوان	عاملی	

درجهِت	همبستگی	ملی	استفاده	کند.
ایران	کشوری	است	که	مردمان	آن	گرایش	های	مختلف	قومی	و	مذهبی	دارند.	بر	همین	
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اساس،	نمادهای	مطرح	شده،	ازجانب	گروه	های	مختلف	قومی	و	مذهبی،	تفسیرهای	
	جامعۀ	اهل	سنت	ایران	ـ	که	در	تحقیق	حاضر	شامل	بخشی	از	

ً
گوناگونی	دارند.	طبیعتا

از	 و	بخش	هایی	 استان	کردستان	 و	 استان(	 این	 در	 استان	خوزستان	)عرب	های	ساکن	
استان	های	آذربایجان	غربی	و	کرمانشاه	و	نیز	بلوچستان	است	ـ	نمی	تواند	با	بسیاری	از	
نمادهای	دینی	که	مربوط	به	تفکر	شیعی	است	همسو	باشد	و	نمادهایی	نظیر	غدیر	خم	یا	
نیمۀ		شعبان	با	قالب	فکری	و	ایدئولوژیک	آن	ها	تضاد	دارد.	از	دیگر	سو،	در	میان	کسانی	از	
آن	ها	که	باور	و	تقید	مذهبی	دارند	مراسم	باستانی	نظیر	نوروز	یا	چهارشنبه	سوری	و	دیگر	
مراسم	ملی	نیز	جایگاهی	ندارد.	در	این	زمینه،	پیروان	این	گروه	به	حدیثی	از	پیامبر	اشاره	
می	کنند	که	در	آن	به		جایگزینی	دو	عید	فطر	و	قربان	به	جای	اعیاد	نوروز	و	مهرگان	توصیه	
شده	است.۱	پیروان	این	دیدگاه	ریشۀ	مراسمی	نظیر	نوروز،	چهارشنبه	سوری	و	سیزده	به	در	
را	مربوط	به	آیین	زرتشتی	و	درنتیجه،	باطل	می	دانند.	با	توجه	به	مصاحبه	های	انجام	شده	
عرب	زبانان	 بلوچستان،	 منطقۀ	 ساکنان	 بین	 در	 بیشتر	 دیدگاه	ها	 این	 که	 گفت	 می	توان	
خوزستان،	و	نیز	اسالم	گرایان	کردستان	وجود	دارد.	به	عبارت	دیگر،	در	مناطق	کرد	نشین	
پیرو	اهل	سنت	که	تفکر	مذهبی	بر	تفکر	قومی	غلبه	ندارد،	چنین	دیدگاهی	تنها	در	میان	
افراد	خاص	وجود	دارد.	به	دلیل	همین	تقدم	هویت	قومی	بر	مذهبی	و	با	توجه	به	تاریخ	
سیاسی	این	منطقه،	میزان	همسویی	مردمان	مناطق	کردنشین	با	نمادهای	ملی	و	انقالبی	به	

نسبت	مردمان	دیگر	گروه	های	قومی	کمتر	است.

2-3.	مرزهای	فرهنگی	بین	قومی

فرهنگ	ازجمله	عوامل	مهمی	است	که	تفکیک	کنندۀ	گروه	های	قومی	از	یکدیگر	است	
و	بر	این	اساس،	میان	گروه	های	قومی	مرز	می	گذارد	و	سنت	های	تاریخی	یکی	از	این	
عوامل	اند	که	هریک	از	گروه	های	قومی	براساس	آن	ها	دور	هم	جمع	می	شوند	و	میان	خود	
و	گذشته	شان	پیوند	ایجاد	می	کنند.	پوشش،	موسیقی،	آرایش	بدن،	و	...	ازجمله	مواردی	
با	داشتِن	تعصب	دربارۀ	آن	ها	و	به	نمایش	گذاشتنشان	 تا	 افراد	تالش	می	کنند	 است	که	
هویت	خود	را	نمود	عینی	ببخشند	و	بر	این	اساس،	خود	را	از	دیگر	گروه	های	قومی	متمایز	

کنند.	

۱.	دو	روز	را	برای	شما	جانشین	دو	روز	کردم؛	عید	فطر	و	قربان	را	به	جای	عید	نوروز	و	مهرگان	)میرزا	حسین	نوری،	
مستدرکالوسائل،	ج	6،	چاپ	آل	البیت،	ص	۱52(.
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غالمرضا	جعفری،	فعال	محیط	زیست	از	نقده	)آذربایجان	غربی(
آن	زندگی	 با	 انسان	 تعریف	کنیم	چیزهای	است	که	 را	 اگر	بخواهیم	فرهنگ	
ازدواج	می	کنند.	فرهنگ	هر	قومی	 با	آن	 با	آن	کار	می	کنند.	 انسان	 می	کند.	
برایش	ارزشمند	است.	بیشتر	این	فرهنگ	ها	اکتسابی	هستند	که	از	پدران	و	آبا	و	
اجدادامان	به	دست	آوردیم	و	بقیه	اش	را	ازطریِق	متون	تاریخی	و	مطالعاتی	که	

داریم	به	دست	آورده	ایم.

تا	میزان	تعصب	 به	منزلۀ	قومیت	تالش	خواهد	شد	 این	اساس،	در	عنوان	سنت	 بر	
گروه	های	قومی	موردمطالعه	و	نقشی	که	سنت	های	تاریخی	در	این	بازتعریف	ممکن	است	
داشته	باشند	بررسی	می	شود.	موضوع	زبان	مادری	و	میزان	تعصب	روی	آن	یکی	دیگر	از	
مواردی	است	که	تمییزدهندۀ	مرز	میان	گروه	های	قومی	است.	مفهوم	امت	از	دیگر	مواردی	
است	که	می	تواند	عامل	تمیزدهندۀ	افراد	از	یکدیگر	باشد.	این	مفهوم	اصطالحی	اسالمی	
	جامعۀ	اسالمی	فارغ	از	هرگونه	زبان،	نژاد،	

ّ
است	که	براساس	آیات	قرآنی،	هویت	بخش	کل

رنگ	و	دیگر	مؤلفه	هاست	و	در	این	تحقیق،	این	موضوع	که	گروه	های	قومی	موردمطالعه	تا	
چه	حد	روی	این	اصطالح	تعصب	دارند	بررسی	می	شود.	به	بیانی	دیگر،	میزان	ارجحیت	
این	مفهوم	بر	مفاهیم	قومیت	و	ملیت	از	زبان	مردمان	جامعۀ	موردمطالعه	بررسی	می	شود.	
در	بسیاری	از	نقاط	ایران	نظیر	غرب	و	شمال	غرب	کشور	با	ترکیب	جمعیتی	ترک	ـ	کرد	یا	
در	جنوب	غربی	کشور	با	ترکیب	جمعیتی	عرب	ـ	فارس	ـ	لر	و	نیز	شرق	کشور	با	ترکیب	
جمعیتی	بلوچ	و	سیستانی	مواجه	ایم	که	این	گروه	های	قومی		درکناِر	هم	زندگی	می	کنند	و	
بافت	فرهنگی	درهم	تنیده	ای	دارند.	موضوع	اصالت	فرهنگ	باعث	شده	است	تا	هریک	
از	این	گروه	ها	خود	را	بومِی	اصلی	این	منطقه	و	دیگری	را	مهاجر	بدانند	و	بر	این	اساس،	
ادعای	تملک	زمینی	داشته	باشند.	در	عنوان	تملک	زمین،	این	موضوع	از	نگاه	گروه	های	
قومِی	موردبحث	مطالعه	و	بررسی	می	شود.	درنهایت،	موضوع	آخر	به	مرزهای	سیاسی	
فعلی	در	چهار	گوشۀ	کشور	بازمی	گردد	که	براساس	آن،	میان	گروه	های	قومی	که	در	گذشته	
	درکناِر	هم	بوده	اند	فاصله	افتاده	است.	در	قسمت	آخر	این	بخش،	رابطۀ	فعلی	میان	این	

گروه	های	قومی	و	نقش	مرزهای	سیاسی	بررسی	می	شود.

۱-2-3.	تلقی	سنت	به	منزلۀ	قومیت

قومیت	گروهی	از	انسان	هاست	که	دارای	ویژگی	های	نیایی	و	اصل	و	نسبی	یکسان	یا	مشترک	
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هستند.	قومیت	به	فرهنگ	و	آداب	و	سنن	شخص	اطالق	می	شود	که	از	محیطی	که	به	آن	تعلق	
دارد	نشئت	می	گیرد.	ویکتور	کوزلوف۱	)قوم	شناس	معروف(	معتقد	است:	»قوم	یک	سازمان	
اجتماعی	تشکیل	یافته	است	که	بر	پهنۀ	سرزمین	معّینی	قرار	دارد	و	شامل	مردمی	است	که	
درطوِل	تاریخ	باهم	پیوندهای	اقتصادی،	فرهنگی،	خویشاوندی،	و	...	برقرار	کرده	اند؛	دارای	
زبان،	ویژگی	های	فرهنگی،	ارزش	های	اجتماعی،	و	سنت	های	مشترک	هستند.	در	گذشته،	
مشخصات	خونی	و	نژادی	نیز	جزو	پیوندهای	قومی	محسوب	می	شدند،	اما	امروز	به	دنبال	
 درهم	آمیختگی	ملت	ها	دیگر	به	حساب	نمی	آیند.«	)ابوطالبی،	۱378،	ص	۱3۱(	گیرتز2
فکر	 و	 تعلق	می	کنند	 احساس	 فرهنگشان	 از	 عناصر	خاصی	 به	 افراد	 که	 است	 معتقد	 	
می	کنند	که	فطری،	ازلی،	و	ازپیش	تعیین	شده	است.	آن	ها	تارهای	معنایی	از	تعلقات	قومی	

به	دور	خود	می	تنند	)جنکینز،	۱38۱،	ص	۱72(.	

مرد	36سالۀ	طالقانی،	ساکن	کرج
	خودم	

ً
درخصوِص	سنت	ها،	گذشته	چیزی	را	به	من	دیکته	نمی	کند.	من	مثال

با	سنت	ها	 ارتباطی	 این	 و	 به	پدر	و	مادرم	احترام	بگذارم	 انتخاب	کرده	ام	که	
ندارد.	یا	من	پوششم	را	آن	طوری	که	دوست	دارم	انتخاب	می	کنم.	با	اقوام	دیگر	

هم	خیلی	آشنایی	نداریم.	اما	ما	همه	آدم	هستیم	و	هیچ	فرقی	با	هم	نداریم.

و	 هویت	بخش	 اصلی	 عامل	 انتسابی	 ویژگی	های	 پیشامدرن،	 سنتی	 جوامع	 در	
هویت	ساز	به	حساب	می	آمد.	مؤلفه	هایی	همچون	نژاد،	قومیت،	مذهب،	دودمان،	و	دیگر	
مؤلفه	ها	مواردی	به	حساب	می	آمدند	که	کلیت	زندگی	را	برای	فرد	معنا	می	بخشیدند	و	
درکی	از	جایگاهش	در	جهان	به	او	اعطا	می	کردند،	مواردی	که	نشان	می	دهد	در	آن	زمان	
	سنت	بود	که	قومیت	را	تعیین	می	کرد.	اما	جوامع	مدرن	هویت	را	به	عنوان	امری	که	از	

ً
صرفا

خالل	تالش	فردی،	خواستن،	و	منافع	فردی	قابل	دستیابی	باشد	تعریف	می	کنند.	

یخ	ایران	بعداز	اسالم	از	اصفهان امیر	شاهد،	کارشناس	تار
من	محصول	خانواده	ام	نیستم.	من	تربیت	شدۀ	تهران	نیستم.	تربیت	شدۀ	ایران	
	کرۀ	زمین	است.	ما	

ّ
هم	نیستم.	ایران	وجوِد	خارجی	دیگر	ندارد	و	جزئی	از	کل

دیگر	دیوار	و	مرز	نداریم...	.	اندیشه	های	من	هم	ایرانی	است.	من	تربیت	شدۀ	

1. Viktor Kozlov
2. Geertz
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جامعه	ای	هستم	که	مرز	ندارد.	من	با	یک	دکمه	به	دانشگاه	سوئد	وصل	می	شوم	
و	نمی	توام	بگویم	که	این	دانشگاه	در	زندگی	من	نقشی	نداشته	و	پدربزرگ	من	
در	زندگی	ام	اثر	داشته.	من	به	چیزی	به	نام	قوم	باور	ندارم.	قوم	تعریف	کالسیک	
خودش	را	دارد؛	یعنی	نیای	مشترک،	رفتار	مشترک،	زبان	و	لباس	مشترک،	و	
مذهب	مشترک،	...،	این	ها	دیگر	وجود	خارجی	در	هیچ	جای	ایران	ندارند.

در	مدرنیته،	هویت	به	مانند	خود،	به	یک	مسئله،	هدف،	و	پروژه	تبدیل	شده	است.	
جهان	امروز	جایی	است	که	با	کم	رنگ	شدِن	مرزهای	سیاسی	و	اقتصادی،	ارتباطات	را	
گسترش	داده	و	تعامل	فرهنگ	ها	را	افزون	و	اجتماعات	و	سازمان	ها	را	ازطریِق	ترکیبات	

جدید	زمان	ـ	فضا	از	مرزهای	ملی	خارج	نموده	است.	

محمدعلی	دانشگر،	کارگردان	تئاتر	از	سمنان
مدرنیته	تغییراتی	را	ایجاد	کرده	و	ما	در	ایران،	در	این	زمینه،	دچار	سردرگمی	

هویتی	شده	ایم.

تولیدی	 بلکه	همیشه	 این	جهان،	هویْت	مقوله	ای	تمام	و	کمال	و	ذاتی	نیست،	 در	
اجتماعی،	سیال،	و	درحال	شکل	گرفتن	است.	هویْت	مقوله	ای	مربوط	به	معناست	و	
ازآن	جاکه	معنا	طبیعت	و	ذات	اشیا	نیست	بلکه	یک	رابطۀ	قراردادی	است،	بنابراین	می	توان	
گفت	که	هویت	نیز	همواره	قرارداد	و	نوآوری	است،	همواره	تا	اندازه	ای	به	اشتراک	گذاشته	
می	شود	و	تا	اندازه	ای		دربارۀ	آن	چون	وچرا	می	شود	)جنکینز،	۱38۱،	ص	6(.	هویت	را	
باید	محصولی	بدانیم	که	هیچگاه	کامل	نمی	گردد	و	همواره	درحال	تغییر	و	شدن	است	
	.)Hall, 1990, p. 222( آن	ساخته	می	شود	 از	 نه	خارج	 و	 بازنمایی	 داخِل	 در	 و	همواره	
بازتعریف	 در	 انسان	ها	 که	 که	حاال	 است	 این	 می	کند	 پیدا	 اهمیت	 رابطه	 این	 در	 آنچه	
تا	چه	حد	در	تعریف	 آن	اند،	 تغییر	و	شدن	 	درحال	

ً
دائما قومیت	خودمختار	شده	اند	و	

آن	بر	ویژگی	های	سنتی	تأکید	دارند.	براساس	یافته	های	به	دست	آمده،	فارس	زبانان	جهت	
	نگرش	جهانی	و	فرامحلی	دارند	و	بر	این	باورند	که	در	

ً
تعریف	مبنای	هویتی	خود	عمدتا

دنیای	امروزی	نمی	توان	براساس	ویژگی	های	سنتی	برای	خود	هویت	یابی	کرد.

اکبر	یادگاری،	نقاش،	نویسنده	و	کارگردان	تئاتر	از	سمنان
چه	فرقی	می	کند؛	انسان	در	یک	مجموعۀ	بزرگی	به	نام	جهان	زندگی	می	کند	و	
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هر	اتفاقی	که	بیفتد	برای	همۀ	دنیا	می	افتد.	درنتیجه،	من	نباید	خودم	را	به	عنوان	
هویت	از	جایی	دیگر	جدا	کنم.

رحیم	موسوی،	بازنشسته	و	کارگردان	تئاتر	از	سمنان	
لباس	پدرانمان	را	نمی	پوشیم،	ما	مشاغل	آن	ها	را	نداریم	و	این	ها	موجب	فاصله	
گرفتن	از	آن	فرهنگ	است...	.	ما	نمی	توانیم	ادعا	کنیم	در	جامعه	ای	مدرن	زندگی	
می	کنیم،	ولی	تفکر	ما	مدرن	نیست.	لباس	و	مشاغل	من	و	شیوه	های	ازدواج	
و	از	همه	مهم	تر،	ساییدگی	زبان	ما	نشان	می	دهد	که	ما	مثل	پدرانمان	نیستیم.	

جهانی	شدن	هم	تأثیر	گذاشته،	چیزی	مثل	اینترنت	وارد	زندگی	می	شود.

بسیاری	بر	این	باور	هستند	که	مدرنیسم	حمله	ای	همه		جانبه	به	وجوه	نمادین	سنت	ها	
	و	رسوم	،	مذهب	،	ویژگی	های	فرهنگی	قومی،	محلی،	و	...	بود	که	هویِت	سوژۀ	پیشامدرن	
باور	هستند	که	ما،	 این	 بر	 از	دیگر	سو،	عده	ای	همچون	رابرتسون۱	 را	تعریف	می	کرد.	
در	عرصۀ	جهانی	شدن،	شاهد	تقویت	هویت	های	محلی	درکناِر	رشد	جهانی	هستیم.	
وی	از	این	نظم	به	عنوان	نظم	»جهانی	ـ	محلی«	یاد	می	کند	)کیانی،	۱380،	ص	29(.	
در	چنین	جهانی،	جنبش	ها	و	قومیت	هایی	که	تا	دیروز	امکان	ابراز	وجود	نداشتند	امروز	
با	سرعتی	خارق	العاده	خود	را	مطرح	می	سازند.	این	هویت	ها	تاریخ	پنهان	خودشان	را	
بازمی	یابند	و	آن	را	از	آخر	به	اول	روایت	می	کنند.	این	موضوع	را	فهمیده	اند	که	تاریخی	
را	 	خود	

ِ
تاریخ بازگو	کنند،	زیرا	هیچ	وقت	فرصِت	روایت	کردِن	 را	 آن	 دارند	و	می	توانند	

به	دنبال	 خود	 ریشه	ها	ی	 کردِن	 پیدا	 برای	 تالش	 در	 حاشیه	ای	 هویت	های	 نداشته	اند.	
بیان	 با	 هال2	 می	گردند.	 خود	 بیان	 برای	 پنهانشان	 تاریخ	 ازطریِق	 جایگاهی	 کسب	
این	که	این	اشتیاق	و	طلب	ریشه	ها		و	کسب	جایگاه	همان	مفهوم	»قومیت«	است،	آن	
را	جایگاه	یا	فضای	الزمی	می	داند	که	امکان	سخن	گفتن	را	برای	مردم	فراهم	می	سازد.	
این	موضوع	مرحلۀ	مهمی	در	پیدایش	و	رشد	همۀ	جنبش	های	محلی	و	حاشیه	ای	است	
که	از	بیست	سال	اخیر،	یعنی	زمان	کشف	دوبارۀ	قومیت	هایشان،	تصویر	دیگری	ارائه	
کرده	اند	)هال،	۱383،	ص	257(.	فرایندهایی	که	امروزه	در	این	ارتباط	در	جریان	هستند	
از	طریق	بازسازی	زمان	و	مکان،	نفوذپذیر	کردِن	مرزها،	و	توسعۀ	شبکه	های	اجتماعی	

1. Robertson
2. Hall
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به	تضعیف	منابع	سنتی	هویت	سازی	منجر	شده	است.	در	چنین	شرایطی،	هویت	های	
و	 معنا	 سرچشمه	 »هویت	 ازآن	جاکه	 و	 می	شوند	 مواجه	 هویت	 آسیب	های	 با	 محلی	
تجربه	برای	مردم	است«	)Castells, 2011(،	مردم	نمی	توانند	برای	مدت	زیادی	در	شرایط	
آسیب	زا	به	سر	ببرند.	بنابراین	بازسازِی	هویْت	امری	اجتناب	ناپذیر	است.	در	همین	رابطه،	
)2003،	ص	37؛	 رودمتودوف2	 و	 	)۱۱ )2005،	ص	 خوندکر۱	 مثل	 نظریه	پردازانی	
2005،	ص	۱۱3(	معتقدند	که	درحقیقت،	جهان	ـ	محلی	شدن	به	امکان	همزیستی	و	
دیالکتیک	عناصر	جهانی	و	محلی	معطوف	است	که	ازطریِق	این	فرایندها	فراهم	شده	
به	جای	یک	هویت	 از	هویت	های	چندُبعدی	 می	توان	 امروزه	 اساس،	 بر	همین	 است.	
واحد	و	منسجم	سخن	گفت.	به	زعم	رابرتسون،	نیروهای	ادغام	گر	و	همگون	آفرین	مکمل	
	.)Robertson & Lechner, 1985, p. 103105( جدایی	ناپذیرند	 و	 تفاوت	زا	 نیروهای	
بدین	گونه	می	توان	استنباط	کرد	که	امروزه	نمی	توان	از	یک	مدرنیتۀ	واحد	سخن	به	میان	
آورد	که	ما	شاهد	شکل	گیری	مدرنیته	های	جهان	ـ	محلی	هستیم	که	بر	الگوهای	متفاوت	

و	بومی	شده	جهت	نیل	به	توسعه	تأکید	می	کنند.

دختری	3۰ساله،	طراح	گرافیک	از	تهران	
ببینید	هم	سنت	ها	و	فرهنگ	ها	تأثیر	دارند	و	هم	آن	چیزهایی	که	خودم	درحال	
حاضر	بنابر	افکار	و	ایده	آل	هایم	ترجیح	می	دهم.درواقع،	فکر	می	کنم	انسان	
ارزش	های	 از	 تأثیرمی	گیرد	هم	 از	سنت	ها	 است؛	هم	 امروزی	همین	 مدرن	

فردی	و	جهانی	و...	.

و	دوم،	جهت	 اول	 پهلوی	 به	خصوص	در	زمان	های	 و	 اخیر	 ایراِن	یک	صد	سال	 در	
یکسان	سازی	جوامع	تالش	های	زیادی	در	زمینۀ	گفتمان	ناسیونالیسم	و	انکار	سنت	های	
گروه	های	قومی	شکل	گرفته	است.	رضاشاه،	در	قالب	الگوی	متحدالشکل	کردن،	مردمان	
بسیاری	از	این	جوامع	را	به	دور	انداختِن	پوشِش	سنتی	و	محلِی	خود	مجبور	می	کرد	و	آنان	
را	وامی	داشت	تا	لباس	فرنگی	بپوشند.	در	آن	دوران،	به	تاریخ	باستان،	که	قومیت	در	آن	در	
میان	الیه	های	مختلف	حکومت	امپراتوری	پنهان	مانده	بود،	توجه	زیادی	می	شد	و	تاریخ	
ایران	از	آخر	به	اول	روایت	می	گردید.	بسیاری	از	ابنیه	و	آثار	تاریخی	بازخوانی	شدند	و	در	

1. Khondker
2. Roudometof
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روایتی	منسجم	جای	گرفتند	تا	هویت	ملی	منسجمی	را	برای	ایرانیان	بازنمایی	کنند.	در	
دهه	های	اخیر،	این	روایت	منسجم	و	یکپارچه	کنار	زده	شد	و	گروه	های	مختلف	قومی،	
ضمن	پذیرش	مبنای	هویت	ملی،	به	سمت	آداب	ورسوم	خود	گرایش	پیدا	کردند.	از	دیگر	
سو،	گروه	های	مختلف	قومی	با	سبک	های	مختلف	زندگی	مردمان	جهان	آشنایی	پیدا	
کردند.	در	زمینۀ	مواّد	غذایی،	با	بسیاری	از	غذاهای	غربی	آشنا	شده	اند	و	از	آن	ها	استفاده	
از	مظاهر	فرهنگ	غربی	رفتار	می	کنند	و	 می	کنند.	در	زمینۀ	پوشاک،	براساس	بسیاری	
کراوات	و	پاپیون	می	بندند،	اوقات	فراغت	خود	را	با	بازی	های	غربی	نظیر	بیلیارد	سپری	
می	کنند،	موسیقی	های	پاپ	و	راک	و	جاز	گوش	می	دهند.	اما		درکناِر	همۀ	این	موارد،	نگاه	
ویژه	ای	نیز	به	سبک	زندگی	اصیل	و	بومی	خود	دارند	و	بر	این	باورند	که	آن	ها	درونی	
شده	اند	و	به	راحتی	نمی	توانند	آن	ها	را	کنار	بزنند.	درواقع،	می	شود	گفت	که	به	صورت	
ترکیبی،	به	مظاهر	قومی،	ملی،	و	جهانی	عمل	می	کنند.	یافته	های	به	دست	آمدۀ	تحقیق	

کنونی	نیز	مؤید	این	موضوع	است.

یگر	از	تهران	 یاحی،	باز کتایون	ر
من	40	درصد	آداب	را	مثل	گذشتگان	رعایت	می	کنم،	اما	به	هرحال،	اعتقادات	

شخصی	ام	بر	آن	اثر	می	گذارد.

از	 مجلس	 پیشین	 نمایندۀ	 و	 ـ	اجتماعی	 مذهبی	 فعال	 بهرامی،	 مال	احمد	
جوانرود	)کرمانشاه(	

را	 قومش	 آداب	ورسوم	 تمام	 که	 است	 این	 ملتی	 هر	 اصل	 می	کنم	 فکر	 من	
حفظ	کند	و	به	این	شیوه،	زندگی	را	ادامه	بدهد	و	خود	را	به	ملت	های	دیگر	
معرفی	کند.	چرا	خانم	»بی	نظیر«	وزیر	کشوری	۱90میلیونی	است	و	با	لباس	
پاکستانی	به	تهران	می	آید	و	هیچ	اشکالی	ندارد	و	عیب	و	ایرادی	ندارد؟	چرا	
»اشرف	غنی	زی«	لباسش	از	لباس	مردم	عادی	مملکت	خودش	است؟	چرا	
حاکمان	ایرانی	با	همان	لباسی	که	دارند	و	در	حجره	ها	و	حوزه	ها	بدون	هیچ	
مسئولیتی	زندگی	می	کنند	و	هنوز	هم	این	لباس	را	حفظ	می	کنند؟	چرا	من	نباید	
لباس	و	آداب	ورسوم	قوم	خودم	را	حفظ	کنم؟!	]درحالی	که[	جای	افتخار	است	

و	هویت	ملی	من	است.

و	 قدیمی	 کوچک	 و	 سنتی	 محیط	های	 از	 انسان	ها	 شدِن	 خارج	 علی	رغم	 امروزه	
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از	 بسیاری	 که	 هستیم	 آن	 شاهد	 همچنان	 بزرگ،	 شهرهای	 و	 مدرن	 فضای	 در	 زندگی	
این	انسان	ها	مظاهر	بومی	و	محلی	خود	را	حفظ	کرده	اند	و	آن	ها	را	همراه	خود	به	این	
محیط	های	جدید	آورده	اند.	به	بیانی	دیگر،	شاهد	آن	هستیم	که	علی	رغم	قدرت	مدرنیته	
و	فضای	رسانه	ای	که	حامیان	این	نگرش	جهت	جهانی	سازی	و	همانند	کردِن	مردماِن	
به	سنت	های	پدرانشان	در	نوع	 ایرانی	همچنان	 اقوام	 از	 جهان	دراختیار	دارند،	بسیاری	
پوشش،	آیین	های	دینی،	مراسم	مربوط	به	ازدواج،	و	...	وفادار	مانده	اند	و	»ما«ی	هویتی	
خود	را	براساس	این	انگاره	های	سنتی	بازتعریف	می	کنند.	در	کالن	شهری	همچون	تهران	
و	به	هنگام	عزاداری	های	ایام	محرم	و	صفر	یا	جشن	ها	و	اعیاد،	هریک	از	این	گروه	های	
قومی	مهاجرکننده	به	این	شهر	در	حسینیۀ	مخصوص	خود	گردهم	می	آیند	و	این	مراسم	
را	همچنان	بر	سبک	و	سیاق	اجدادشان	برگزار	می	کنند.	از	دیگر	سو،	با	نگاهی	به	همین	
فرزندانشان	 آن	ها		ازسوی	 دادِن	 انجام	 چگونگِی	 در	 تغییراتی	 شاهد	 می	توان	 مراسم	
باشیم	که	به	سمت	نوعی	یکسان	سازی	می	رود.	به	عبارت	دیگر،	نسل	جدید،	برخالف	
پدارانشان،	دیگر	مبناهای	هویتی	خود	را		به	صورت	انتسابی	دریافت	نمی	کنند	و	خود	در	
جست	وجو	و	اکتساب	مبنای	هویتی	خود	برمی	آیند.	سنت	به	عنوان	ایجاد	کنندۀ	شکاف	
سطح	 در	 که	 است	 موضوعی	 و	 است	 کرده	 پیدا	 فرهنگی	 ماهیتی	 سیاسی	ـ	اجتماعی	
اجتماعی	شکافی	پدید	آورده	است.	درواقع،	شکاف	سنت	و	مدرنیسم	از	اوایل	قرن	بیستم	
میالدی	بر	دیگر	شکاف	های	سیاسی	ـ	اجتماعی	اضافه	شده	است	)بشیریه،	۱382(.	بر	
این	اساس،	عده	ای	همچنان	به	حفظ	آداب	ورسوم	بومی	و	محلی	خود	در	عصر	جدید	
	درکناِر	مظاهر	مدرنیته	که	گریز	از	آن	ها	غیرممکن	است	تأکید	دارند	و	عده	ای	دیگر	بر	این	
باورند	که	در	عصر	جدید	و	در	فرایند	جهانی	شدن،	دیگر	نمی	توان	درجهِت	بازتعریف	

هویِت	خوْد	بر	این	مظاهر	بومی	تأکید	داشت.
	
ً
در	یک	جمع	بندی	کلی	در	این	بخش،	می	توان	گفت	فارس	زبانان	موردمطالعه	عمدتا
»ما«ی	هویتی	خود	را	خارج	از	قلمرو	محلی	و	سنتی	تعریف	می	کنند	و	درنتیجه،	همان	
ویژگی	های	فرهنگی	ـ	قومی	که	درمورد	دیگر	اقوام	صادق	است	را	نمی	توان	درمورد	آن	ها	
در	 اساس،	 این	 بر	 تعریف	کرد.	 قومیتی	خاص	 قالب	یک	گروه	 در	 را	 آنان	 و	 برد	 به	کار	
عمده	مطالب	آمدۀ	این	بخش،	به	جای	خطاب	قرار	دادِن	آن	ها	با	اصطالح	گروه	قومیتی،	از	
مفهوم	فارس	زبانان	دربارۀ	آن	ها	استفاده	خواهد	شد.	برخالف	فارس	زبانان،	دایرۀ	»ما«ی	
هویتی	کسانی	که	به	گروه	های	قومیتی	کرد،	ترک،	بلوچ،	و	عرب	تعلق	دارند	بسته	تر	است	
و	برای	مردمان	این	گروه	ها،	ضمن	پذیرش	تعدادی	از	مظاهر	عصر	نوین،	آداب	و	مناسک	
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سنتی	در	درجۀ	اول	اولویت	قرار	دارد	و	براساس	همین	حفظ	تفکرات	سنتی	و	تاریخی،	
میان	آن	ها	و	دیگر	گروه	های	قومی	کشور	مرز	و	فاصله	ایجاد	شده	است،	چنان	که	می	توان	

آن	ها	را	از	هم	تشخیص	و	تمیز	داد.

2-2-3.	نقش	زبان	مادری

جهان	امروز	جهان	انقراض	هاست،	نه	تنها	انقراض	گونه	های	جانوری	و	زیستی	بلکه	گونه	های	
متنوع	زبانی	و	فرهنگی	نیز	درحال	انقراض		هستند	و	زبان	ها	یکی	پس	از	دیگری	درحال	ازبین	
رفتن	هستند.	در	آمریکا،	قرن	ها	نسل	کشی،	کوچ	اجباری،	آزار	و	ادغام	اجباری	بومیان	باعث	
	متفاوت	تنها	چند	زبان	قوی	باقی	بماند	و	اکنون	نیز	

ً
شد	تا	از	حدود	سیصد	زباِن	بومِی	کامال

حدود	پنجاه	زبان	بومی	درحال	انقراض		اند؛	یعنی	کمتر	از	ده	گویشور	دارند.	
امروزه	بیش	از	70	درصد	مطالب	علمی	دنیا	به	زبان	انگلیسی	منتشر	می	شود	و	پنج	
زبان	اصلی	دنیا	بیش	از	90	درصد	تولید	مطالب	علمی	را	در	انحصار	خود	دارند.	زبان	های	
اصلی	بین	المللی	مانند	انگلیسی،	فرانسوی،	و	اسپانیولی	به	خاطر	موقعیت	جهانی	خود	
از	غنا	و	ساختار	پیچیده	ای	برخوردار	شده	اند	و	زبان	هایی	با	گویشور	کم	تر	توانایی	رقابت	
با	آن	ها	در	دنیای	علمی،	ارتباطات،	و	فرهنگی	را	ندارند	و	یکسان سازْی	بیش	از	به	رسمیت	

شناختن	تفاوت ها	تقویت	می شود	)پیوندی	۱389(.
بسیاری	از	استان	های	ایران،	در	گذشته،	دارای	گسترۀ	وسیعی	از	زبان	ها	و	لهجه	های	

متنوع	بوده	اند	که	اغلب	یا	ازمیان	رفته	اند	و	یا	در	شرف	نابودی	اند.

رحیم	موسوی،	بازنشسته	و	کارگردان	تئاتر	از	سمنان
شما	نمی	توانی	در	سمنان	یک	زیر	چهل	ساله	پیدا	کنی	که	سمنانی	بلد	باشد.	

	ازبین	رفته	اند.
ً
زبان	های	موجود	در	این	منطقه	اکثرا

طرفداران	یکسان	سازی	و	عدم	توجه	به	آموزش	زبان	مادری	در	توجیه	دیدگاه	خود	بیان	
،	ترک	زبان	در	مدارس	به	زبان	ترکی	و	نه	فارسی	تحت	آموزش	

ً
می	کنند	که	اگر	کودکی،	مثال

قرار	بگیرد،	ممکن	است	درکی	از	مفاهیمی	مانند	منافع	عمومی	و	مصالح	جمعی	پیدا	
نکند.	در	این	دیدگاه،	زبان	های	استاندارد	از	عناصر	مهم	کنترل	هژمونیک۱	)تک	صدایی	
اعتراض	 و	 مقاومت	 حامل	 نیز	 سرکوب	شده	 زبان	های	 طرف،	 آن	 از	 هستند.	 اکثریت(	

1. Hegemonic
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خواهند	شد.	درنتیجه،	مشاهده	می	شود	که	در	دنیای	امروزین،	زبان	به	عنوان	یک	مقولۀ	
فرهنگی	به	چه	شیوه	ای	می	تواند	به	امری	سیاسی	میان	دو	گروه	سلطه	گر	و	تحت	سلطه	
از	سیاسی	شدِن	زباِن	 نیز	نشان	 به	دست	آمده	در	پژوهش	کنونی	 یافته	های	 تبدیل	شود.	
مادری	دارد.	به	این	معنا	که	گروه	های	قومی	محروم	ماندن	از	آموزش	به	زبان	مادری	را	
متوجه	حاکمیت	می	دانند	و	بر	این	باورند	که	تا	زماِن	عملی	شدِن	این	امر،	به	مطالبه	گری	از	
سیستم	سیاسی	کشور	ادامه	خواهند	داد،	زیرا	اگر	این	مطالبه	گری	و	مقاومت	شکل	نگیرد،	

زمینۀ	همانندشدِن	آن	ها	درمقابِل	زبان	اصلی	فراهم	می	شود.

سعدون	مازوچی،	فعال	مدنی	و	سیاسی	از	مهاباد	)آذربایجان	غربی(
از	حّق	آموزش	به	زبان	مادری	برخوردار	نیستیم،	ولی	آن	را	به	عنوان	یک	حق	
مطالبه	می	کنیم	و	این	در	قانون	اساسی	کشور	هم	انعکاس	یافته،	اما	تحقق	پیدا	
نکرده	و	این	عدم	تحقق	هم	برمی	گردد	به	ارادۀ	دولت	های	مختلفی	که	درطوِل	
تاریخ	جمهوری	اسالمی	سر	کار	آمدند؛	هیچ	کدام	ارادۀ	محکمی	برای	اجرای	
این	اصل	از	قانون	اساسی	را	نداشتند	و	در	هر	صورت	هم	این	حق	مطالبه	نشده.	

اهمیت	زبان	مادری	به	عنوان	نخستین	زبانی	که	شخص	به	وسیلۀ	آن	با	جهان	اطراف	
خود	آشنا	می	شود	بر	کسی	پوشیده	نیست.	زبان	شناسان	احتمال	نابودی	40	درصد	زبان	ها	

را	در	آینده	نزدیک		داده	اند.	۱
بر	همین	اساس،	سازمان	ملل	و	یونسکو	به	تدوین	طرحی	برای	حفظ	زبان	های	موجود	
اقدام	کرده	اند	و	روز	2۱	فوریه	)2	اسفند(	را	روز	جهانی	زبان	مادری	نام	گذاری	کرده	اند.	
بنگالدش	در	سال	۱999	میالدی	اولین	کشوری	بود	که	این	پیشنهاد	را	به	یونسکو	ارائه	کرد	
و	این	موضوع	سپس	به	تصویب	نمایندگان	کشورهای	عضو	رسید.	مطالبه	گری	آموزش	
به	زبان	مادری	به	وسیلۀ	گروه	های	قومی	ایرانی	هرساله	در	این	روز،	به	خصوص	در	فضای	

مجازی،	به	اوج	خود	می	رسد.
در	چندین	طرح	و	اعالمیۀ	تهیه	شده		ازسوی	مراجع	بین	المللی،	به	حقوق	اشخاص	و	
گروه	های	قومی	در	آموزش	زبان	مادری	اشاره	شده	است.	در	ماّدۀ	27	میثاق	بین	المللی	
حقوق	مدنی	و	سیاسی،	مصوب	۱6	دسامبر	۱996	مجمع	عمومی	سازمان	ملل	متحد	
مقرر	شده	است:	در	کشورهایی	که	اقلیت	های	نژادی،	مذهبی	یا	زبانی	وجود	دارد،	افرادی	

1. http://didban.net/article.aspx?fld=fa/Training&catid=9&id=39
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که	متعلق	به	این	اقلیت	ها	هستند	را	نباید	از	حّق	تشکیل	اجتماعات	با	اعضای	خود	و	نیز	
بهره	مندی	از	فرهنگ	و	اظهار	و	انجام	فرایض	دینی	یا	کاربرد	زبان	خودشان	محروم	کرد.	
مواّد	مختلف	ازجمله	بندهای	سوم	و	چهارم	ماّدۀ	4	این	اعالمیه،	مصوب	۱8	دسامبر	
۱992	مجمع	عمومی	سازمان	ملل	متحد،	در	این	باره	مقرر	شده	است،	چنان	که	در	بند	
سوم	بیان	شده	است	که	ملل	متبوع،	درصورت	امکان،	باید	اقدامات	الزمی	را	ایجاد	کنند	تا	
افراد	متعلق	به	اقلیت	ها	فرصت	های	مناسبی	برای	یادگیری	زبان	مادری	و	یا	دریافت	قوانین	

و	مقررات	به	زبان	مادری	خود	داشته	باشند.
در	بند	چهارم	نیز	آمده	است	که	ملل	متبوع،	درصورت	امکان،	تمهیدات	الزم	را	در	
زمینۀ	تحصیل	به	زبان	مادری	و	تشویق	در	کسب	معلومات	تاریخی	سنت	ها	و	زبان	و	

فرهنگی	که	در	درون	مرزهای	آن	اقلیت	ها	وجود	دارد	اعمال	خواهند	کرد.
مطابق	بندهای	سه	گانۀ	منشور	زبان	مادری	که	به	وسیلۀ	سازمان	یونسکو	تهیه	و	تصویب	
شده	است،	همۀ	دانش	آموزان	مدارس	باید	تحصیالت	رسمی	خود	را	به	زبان	مادری	خود	
آغاز	کنند.	همۀ	دولت	ها	موظف	اند	برای	تقویت	و	آموزش	زبان	مادری،	کلیۀ	منابع،	مواد،	
و	وسایل	الزم	را	تولید	و	توزیع	کنند.	برای	تدریس	زبان	مادری	باید	معلم	به	اندازۀ	کافی	
تربیت	و	آماده	شود،	زیرا	تدریس	به	زبان	مادری	وسیله	ای	برای	برابری	اجتماعی	شمرده	
می	شود.	در	ایران،	چنین	حقی	باوجوِد	بحث	از	آن	در	قانون	اساسی	کشور	تاکنون	عملی	
	فرایند	آموزشی	و	تحصیلی	در	مدارس	و	همچنین	در	دانشگاه	ها	براساس	

ّ
نشده	است	و	کل

زبان	رسمی	کشور	)فارسی(	صورت	می	گیرد.	این	درحالی	است	که	گروه	های	قومی	با	
جدیت	تمام	خواهان	اجرای	این	حق	اند.

عزیز	شاهرخ،	هنرمند	از	مهاباد	)آذربایجان	غربی(
هر	قومی		باید	به	زبان	مادری	صحبت	کنه.	من	باید	زبون	کردی	رو	بنویسم	و	
بخونم.	قومیت	ها	جدا	از	زبون	فارسی	باید	حّق	این	رو	داشته	باشن	که	به	زبون	

مادری	تحصیل	کنن،	امری	که	تو	مدارس	نیس.

محسن	حسام	مظاهری،	پژوهشگر	دین	و	جنگ	از	تهران
	
ً
پدیدۀ	اجتماعی	الجرم	متکثر	است	و	با	استانداردسازی	و	یکسان	سازی	مخصوصا
با	جبر	حکومت	مخالفم.	من	تعلق	خاطر	به	زبان	فارسی	دارم	و		درعین	حال،	یک	
رکش	تمایل	دارد	که	این	خیلی	طبیعی	است	و	فکر	می	کنم	

ُ
ترک	زبان	به	میراث	ت

فرهنگ	ما	این	قابلیت	دارد	که	این	تکثر	را	در	خود	جای	دهد.
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دربارۀ	زبان	مادری،	تاریخ	ایران	نشان	می	دهد	که	بعداز	مشروطه	و	همچنین	در	دوران	
پهلوی	اول	و	دوم،	رویکرد	تمرکزگرایانه	با	تأکید	بر	زبان	فارسی	و	اعمال	محدودیت	بر	
اقلیت	های	قومی	حاکم	بوده	است.	در	آن	دوران،	هر	قانونی	که	وجود	داشته	است	درجهِت	

توسعه	و	گسترش	خط	و	ادبیات	فارسی	بوده	و	به	زبان	های	قومی	وقعی	ننهاده	است.
برای	 دنبال	شد.	 بیشتری	 دقت	 و	 با	ظرافت	 اسالمی	 انقالب	 دورۀ	 در	 این	سیاست	
مثال،	به	دنبال	ثبت	شرکت	هایی	با	نام	ترکی	)مانند	گلین	گاز(	و	تبلیغ	کاالهای	آن	ها	از	
صداوسیما،	نمایندگان	مجلس	شورای	اسالمی،	در	یازدهم	مهر	سال	۱375	شمسی	و	
مدتی	بعداز	پخش	چنین	آگهی	هایی،	جلسه	ای	تشکیل	دادند	و	قانونی	مبنی	بر	ممنوعیت	
باشد	 ترکی	 بیگانۀ	 زبان	 به	 آن	ها	 تجاری	 اسم	 که	 کاالهایی	 تجاری	 آگهی	های	 پخش	

به	تصویب	رساندند.

امین	شیرزادی،	شاعر	و	ترانه	سرا	از	کرمانشاه
م	هر	قومی	است	و	یک	فرهنگ	نوشتاری	باید	وجود	داشته	

ّ
زبان	مادری	مسل

باشد،	اما	هنوز	پیش	ما	عملی	نشده	است.	همۀ	اقوام	باید	به	زبان	مادری	درس	
بخوانند،	کرد،	بلوچ	و	...	.

ازجمله	پیشنهادهای	موجود	درمورد	زبان	مادری	سیاست	گذاری	و	عمل	در	راستای	
قانون	اساسی	است.	بر	این	اساس،	اقوام	قادر	خواهند	بود	به		شیوه	هایی	به	دور	از	اجبار	با	
مقولۀ	زبان	مواجه	شوند.	مردم	نهاد	کردِن	زباِن	مادری	موجب	کاهش	تنش	های	موجود	در	

این	رابطه	است.

محسن	سودمند،	روان	شناس	و	مشاور	از	اردبیل	)آذربایجان	غربی(
من	در	ترکی	تخیالتم	خیلی	قوی	تر	است.	در	فارسی،	یه	جورایی	از	نظر	زبانی	
کم	می	آورم.	بحث	زبان	باید	به	خود	مردم	واگذار	شود.	این	حقی	است	که	در	
قانون	اساسی	اشاره	شده	است.	حاکیمت	یا	وزارت	آموزش	وپرورش	بگذارد	اگر	

استقبالی	وجود	دارد،	کالس	های	آن	هاتشکیل	شود.	مبنا	خواست	مردم	باشد.

جدا	از	این	موارد	خاص،	حقیقت	آن	است	که	احترام	به	زبان	مادری	و	آموزش	آن		
م	شمرده	شده	است.	اصل	پانزدهم	قانون	اساسی	

ّ
در	قوانین	و	مقررات	ایران	حقی	مسل

	رسمی	و	مشترک	ایران	را	فارسی	ذکر	کرده	است	و	
ّ
جمهوری	اسالمی	ایران	زبان	و	خط
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همۀ	اسناد	و	مکاتبات	رسمی	و	اداری	را	ملزم	به	تبعیت	از	آن	دانسته	است،	ولی	تدریس	
نوزدهم،	 اصول	 است.	 کرده	 لحاظ	 هم	 را	 مدارس	 و	 دانشگاه	ها	 در	 محلی	 زبان	های	
تبعیض	 عدم	 هرگونه	 و	 برابری	 به	 اشاره	 با	 اساسی	 قانون	 بیست	وسوم	 و	 بیست	ودوم،	
م	بشری	را	شناسایی	کرده	است.	در	

ّ
اجتماعی	و	فرهنگی	و	غیره	به	نوعی	دیگر	این	حّق	مسل

سال	۱366	شمسی،	مجلس	شورای	اسالمی	قانون	»تألیف	و	طبع	و	توزیع	کتب	درسی	
و	نشریات	کمک	آموزشی	با	رعایت	اصل	پانزده	قانون	اساسی«	را	در	سیزده	ماّده	و	ُنه	
با	الحاق	به	چندین	معاهدۀ	بین	المللی	 تبصره	به	تصویب	رساند.	همچین	دولت	ایران	
ازجمله	میثاق	بین	المللی	حقوق	مدنی	و	سیاسی	و	میثاق	بین	المللی	حقوق	اقتصادی،	
اجتماعی،	و	فرهنگی	و	نیز	کنوانسیون	حقوق	کودک	ـ	که	براساس	ماّدۀ	9	قانون	مدنی	در	
حکم	قوانین	مصوب	مجلس	شورای	اسالمی	به	شمار	می	آیند	ـ	حّق	آموزش	زبان	مادری	
را	بدون	هیچ	قیدوشرطی	به	رسمیت	شناخته	است.	اما	باوجوِد	همۀ	این	بحث	ها،	تاکنون	

موضوع	آموزش	به	زبان	مادری	تحقق	عملی	پیدا	نکرده	است.
و	 فرهنگی	 اصالت	های	 توانسته	اند	 که	 مانده	اند	 پایدار	 ملت	هایی	 تاریخ،	 درطوِل	
نیز	یکی	از	شاخه	های	درخت	 ریشه	دار	قومی،	ملی،	و	دینی	خود	را	حفظ	کنند.	زبان	
تنومند	فرهنگ	است	که	فرهنگ	مکتوب	هر	جامعه	ای	به	وسیلۀ	آن	نوشته	می	شود	و	به	
	
ْ
و	عواطف و	خواسته	ها	 احساسات	 بیان	 زبانی،	 در	هر	 انتقال	می	یابد.	 		نسل	های		دیگر	
	
ً
شیرینی	خاص	خود	را	دارد	که	وقتی	به	زبان	دیگری	به	گفتار	یا	نوشتار	درمی	آید،	معموال
جذابیت	واقعی	خود	را	ازدست	می	دهد.	هر	زبان	دارای	گنجینه	ای	از	مفاهیم،	نمادها،	
ادبیات،	موسیقی،	و	هنرهای	دیگر	است	که	بخش	باارزشی	از	میراث	فرهنگ	و	تمدن	
بشری	را	تشکیل	می	دهد.	با	نابودی	یک	زبان	نه	تنها	فرزندان	آن	ملت	که	سایر	افراد	بشری	
نیز	از	آشنایی	و	استفاده	از	آن	میراث	و	تجارب	گرانبها	محروم	می	مانند.	پرواضح	است	
یا	دست	کم	ضعیف	 می	شود	 نابود	 زود	 یا	 دیر	 نباشد،	 آموزش	وپرورش	 زبان	 که	 زبانی	
می	شود	و	شکست	می	خورد	و	مهجور	باقی	خواهد	ماند.	دانش	آموز	اگر	بتواند	به	زبان	
مادری	خود	بخواند	و	بنویسد،	دیگر	نیازی	نیست	هنگامی	که	می	خواهد	درمورد	اطراف	
خود	فکر	کند	زبان	مادری	خود	را	به	پستوی	ذهنش	بفرستد	و	به	زبانی	که	در	کتاب	های	

درسی	خود	با	آن	آشنا	شده	است	فکر	کند.	
براساس	اصل	پانزدهم	و	نوزدهم	قانون	اساسی،	اقوام	می	توانند	آموزش	زبان	مادری	را	
در	مدارس	داشته	باشند.	در	سال	های	اخیر،	در	دانشگاه	نیز		رشته	های	مرتبط	با	زبان	های	
	قومی،	به	آموزش	زبان	

ِ
قومی		ارائه	شده	است.	فارغ	از	نحوۀ	اجرایی	شدِن	این	حّق	مشروع
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مادری	با	روندی	امنیتی	نگریسته	می	شود	و	این	امر	به		یک	نوع	مقاومت	در	میان	اقوام	
منجر	شده	است.	حذف	اسامی	قومی	از	سردر	مغازه	ها	و	خیابان	ها	و	...	نمونه	هایی	از	
واکنش	علیه	زبان	مادری	است.	زباْن	امری	اجتماعی	و	فرهنگی	است.	رویکرِد	سیاسی	

کردِن	زبان	به	واکنش	های	مقاومت	آمیز	می	انجامد.	
نمودار	73	و	نمودار	83	باور	نخبگان	و	عامۀ	مردم		دربارۀ	مشروعیت	یادگیری	به	زبان	
مادری	را	نشان	می	دهند.	بر	این	اساس،	85٫9	درصد	از	نخبگان	و	63٫9	درصد	از	عامۀ	
مردم	معتقد	بودند	آموزش	زبان	مادری	حقی	مشروع	و	قانونی	است.	همچنین	۱4٫۱	از	

نخبگان	و	۱5٫7	از	عوام	مخالف	مشروعیت	دادن	به	یادگیری	زبان	مادری	بودند.

نمودار	شمارۀ		۸-3:	مشروعیت	یادگیری	به	زبان	مادری	ـ	عوام

نمودار	شمارۀ		7-3:	مشروعیت	یادگیری	به	زبان	مادری	ـ	خواص

ایران	درزمرۀ	کشورهایی	است	که	تنوع	زبانی	وسیعی	دارد.	براساس	اطالعات	سایت	
نهادینه	 زبان	 پنج	 میان،	 این	 از	 دارد.	 وجود	 ایران	 در	 زنده	 زبان	 هفتاد	و	شش	 اتنولوگ،	
شده اند؛	یعنی	نه	فقط	در	خانه	بلکه	در	نهادهای	اجتماعی	)مدارس،	دانشگاه ها،	ادارات،	
و	رسانه های	جمعی(	از	این	زبان ها	استفاده	می شود	)به	صورت	گفت	وگوهای	بین	فردی(.	
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این	پنج	زباْن	فارسی،	ترکی،	کردی،	ارمنی،	و	گیلکی	هستند.	هشت	زبان	دیگر	)مانند	
پشتو،	ترکمن،	بلوچی،	تالشی	و	…(	درحال	پیشرفت	اند	و	در	جوامع	خود،	برای	تقویت	
آن	ها	کار	می شود.	بیست	و	هفت	زبان	)مانند	بختیاری،	دزفولی،	لکی،	الری	و	…(	هنوز	
	زنده اند،	اما	فعالیتی	برای	پیشرفت	آن	ها	انجام	نمی	شود.	

ً
گویشوران	زیادی	دارند	و	کامال

	به		نسل	های	جوان تر	منتقل	نمی شوند،	
ً
سی	و	یک	زبان	در	خطرند؛	به	این	معنی	که	احتماال

و	پنج	زبان	رو	به	مرگ	اند؛	یعنی	فقط	تعداد	کمی	گویشور	مسن	دارند.	از	زبان های	ایران	
که	در	وضعیت	اضطراری	رو	به		انقراض	اند،	می	توان	به	زبان های	بشاکردی،	دری	کرمانی،	
گبری	)دری	زرتشتی(،	گالشی	)در	گیالن(،	سنایا	)زبان	آشوریان	سنندج(،	خویینی	)در	
ُرشی	)در	استان	فارس(	اشاره	کرد.	

ُ
زنجان(،	مندایی	جدید	)زبان	صائبین	خوزستان(،	ک

این	زبان	ها	بین	صد	تا	کمتر	از	هزار	نفر	گویشور	دارند	و	اگر	اقدامی	برای	آن	ها	صورت	
نگیرد،	به	زودی	منقرض	می	شوند.	ده	ها	زبان	دیگر	نیز	در	خطر	انقراض	قرار	دارند.	البته	
	گویشوران	زیادی	دارند،	اما	تا	چند	دهۀ	دیگر،	به	وضعیت	گروه	اول	دچار	می	شوند.۱

ً
فعال

امروزه	زبان	های	زیادی	درحال	مرگ	اند.	این	موضوع	به	اقدام	عاجل	حاکمیت	درجهِت	
جلوگیری	از	این	انقراض	نیاز	دارد.	هر	زبانی	مخزنی	از	تاریخ،	ادبیات،	دانش،	و	ِخرد	را	
درخود	دارد	که	با	ازدست	رفتِن	هرکدام،	فرهنگ	و	تمدن	عمومی	بشر	به	درجاتی	فقیرتر	
	با	ازدست	رفتِن	این	زبان	ها	و	گویشورانشان،	فرهنگ	قومی	صاحبان	این	

ً
می	شود.	طبیعتا

زبان	ها	نیز	ازمیان	خواهد	رفت.
نکتۀ	مهم	دیگر	دربارۀ	این	بی	توجهی	به	زبان	مادری،	جدا	از	اثرات	نابودکنندگی	آن	
بر	موضوع	فرهنگی،	به	اختالل	در	امر	یادگیری	کودکان	بازمی	گردد.	گسستی	که	کودک	
و	 شناختی	 تأثیرات	 می	کند	 تجربه	 مادری	 زبان	 از	 مدارس،	 به	 ورود	 به	محض	 ایرانی،	
زبان	های	 از	ظرفیت	های	 به	تدریج	 نیز	 را	 و	جامعه	 می	گذارد	 او	 روی	 زیادی	 احساسی	
غیرفارسی	محروم	می	کند.	همچنین	به	لحاظ		روان	شناسی،	پیوستگی	فرهنگی	و	زبانی	
افراد	را	تقویت	می	کند	و	گسست	های	زبانی	که	در	مدت	عمر	یک	 و	حّس	اجتماعی	
فرد	رخ	می	دهد	به	سرگردانی	در	حیات	اجتماعی	افراد	منجر	می شود.	نمونۀ	این	حّس	
مهاجران	 بیشتر	 هستیم.	 شاهد	 مهاجران	 زندگی	 در	 کوچک	 درپیمانه ای	 را	 سرگردانی	
	به	دلیل	اختالف	سن	

ً
با	این	حّس	بیگانگی	با	فرزند	آشنا	هستند،	بیگانگی ای	که	صرفا

نیست،	بلکه	ناشی	از	آن	است	که	فرزند	در	زبانی	متفاوت	با	زبان	والدین	رشد	کرده	و	
آموزش	دیده	است.	به	لحاظ	فرهنگی	ـ	اجتماعی	نیز	دوری	گزیدن	از	نگاه	سیاسی	به	زبان	

1. ttps://meidaan.com/archive/12732
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مادری	و	ایجاد	زمینه	ای	برای	احترام	به	کثرت	زبانی	درعین	حفظ	زبان	فارسی	به	عنوان	
عنصر	وحدت	بخش	ملی،	پاسخگویی	به	مطالبه	ای	فراگیر	و	نیز	تعدیل	فضای	اجتماعی	
کشور	است	و	عدم	نابودی	سرمایۀ	عظیم	فرهنگی	محسوب	می	شود.	با	به	حاشیه	راندِن	
این	زبان	ها	و	گویش	ها،	بخشی	از	تاریخ،	هستی	معنوی	و	نمادین،	ادبیات،	موسیقی،	

سنت	ها،	و	فرهنگ	مردم	نیز	به	فراموشی	سپرده	می	شود.
محروم	 که	 داشتند	 اذعان	 کنونی	 تحقیق	 در	 موردمطالعه	 قومی	 مختلف	 گروه	های	
نخستین	 در	سال	های	 به	خصوص	 مادری،	 زبان	 به	 آموزش	 از	حّق	 ماندِن	کودکانشان	
حضور	در	مدرسه،	در	امر	یادگیری	آن	ها	اختالل	ایجاد	می	کند.	این	کودکان	تا	قبل	از	رفتن	
به	مدرسه،	هفت	سالگی،	با	زبان	مادری	در	خانواده	و	محله	تکلم	می	کنند	و	یک	دفعه	با	
ورود	به	مدرسه،	اولین	آموزش	رسمی	و	مکتوب	به	آن	ها	با	زبان	فارسی	صورت	می	گیرد،	
درحالی	که	تا	آن	زمان،	در	بیشتر	موارد،	حتی	یک	جمله	نیز	با	زبان	رسمی	تکلم	نکرده	اند	
و	هیچ	کدام	از	کلمات	آن	جمله	های	مکتوب	در	کتاب	ها	از	زبان	آن	ها	جاری	نشده	است.	

	در	فرایند	یادگیری	آن	ها	اختالل	و	تأخیر	ایجاد	خواهد	کرد.
ً
این	امر	قطعا

یخ	از	سقز	)کردستان( امیر	سجادی،	دبیر	تار
اگر	این	اصل	را	قبول	داشته	باشم	که	ایران	کثیراالقوام	هست،	باید	یک	اصل	
طبیعی	باشد	که	هرکس	با	زبان	قومی	خود	حرف	بزند.	محسن	رنانی،	استاد	
اقتصاد	سیاسی	اصفهان،	بیان	می	دارد	که	افراد	دوزبانه	که	اجازۀ	آموزش	به	زبان	
مادری	را	ندارند	در	یادگیری	دچار	مشکل	می	شوند	و	مسئلۀ	تأخر	یادگیری	را	

تصویر	شمارۀ	6-3:	مصاحبه	با	امیر	سجادی
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مطرح	می	کنند	که	کیفیت	یادگیری	کاهش	می	یابد	و	این	دوگانگی	آموزشی	
سبب	تأخر	یادگیری	است.		ازسوی	دیگر،	یک	حّق	طبیعی	و	فطری	و	انسانی	
است	و	تجربه	های	کشورهای	دیگر	مانند	سوئیس	نشان	می	دهد	که	تنوع	زبانی	

باعث	ازهم	پاشیدگی	و	تجزیه	نمی	شود.	

با	توجه	به	محتوای	بیانات	مصاحبه	شوندگان	که	بر	موضوع	آموزش	به	زبان	مادری	
تأکید	اساسی	دارند،	می	توان	گفت	اهمیت	دادن	به	سیاست	های	فرهنگی	و	زبانی	اقوام	
برای	زیرساخت	های	دولتی،	ساختار	خود	دولت،	و	ارگان	های	فرادولتی	امری	ضروری	
	نهاد	های	یادشده	ناقص	و	بحران	زا	خواهند	بود.	

ّ
است.	بدون	یک	سیاست	زبانی	روشن،	کل

	یک	وسیلۀ	مکالمه	و	ارتباط	گیری	ساده	پایین	
ّ
کسانی	که	می	خواهند	اهمیت	زبان	را	تا	حد

بیاورند	نتایج	تحقیقات	جامعه	شناسی،		روان	شناسی،	و	نوروبیولوژیک	را	نادیده	می	گیرند.	
زبان	فقط	چند	هزار	کلمه	با	تلفظ	خاص	نیست،	بلکه	دنیایی	است	که	موجود	پیچیده	ای	
به	نام	انسان	در	آن	زندگی	می	کند	و	دربردارندۀ	معناست؛	معنای	زندگی	انسان	هایی	که	
ازطریِق	آن	با	هم	ارتباط	می	یابند،	حامل	فرهنگ	و	تاریخ	آن	هاست	و	بدین	گونه،	تربیت	
باید	بر	آن	متکی	باشد	تا	تربیت	کیفی	صورت	پذیرد	و	انتقال	بین	نسلی	تداوم	یابد.	کودکان	

	بازدۀ	آموزشی		بهتری	خواهند	داشت.
ً
وقتی	به	زبان	مادری	آموزش	ببینند،	قطعا

صالح	الدین	خدیو،	فعال	مدنی	و	روزنامه	نگار	از	مهاباد	)آذربایجان	غربی(
این	یک	حّق	طبیعی	است.	زبان	شناسان	بهتر	از	هرکسی	می	دانند	زبان	فقط	
یک	ابزار	ارتباطی	نیست،	بلکه	یک	وسیلۀ	تفکر	است.	خیلی	خالقیت	ها	بدون	
	با	زبان	مادری	

ً
زبانی	که	به	آن	فکر	شود	کور	می	شود.	در	روان	پزشکی،	صرفا

سیاسی		ازسوی	 انگیزۀ	 با	 	
ً
کامال زمینه	 این	 در	 تأخیر	 داده	شود.	 مشاوره	 باید	

حاکمیت	است.

آن	کار	و	زندگی	می	کند.	زبان	مقوله	ای	 زبان	هویت	فرد	و	جامعه	ای	است	که	فرد	در	
فرهنگی	است	و	با	دید	فرهنگی	باید	به	آن	نگاه	کرد.	اگر	در	لوای	امر	سیاسی	و	امنیتی،	
تنوع	زبانی	سرکوب	شود،	امنیت	ملی،	انسجام	جامعۀ	ایران،	وحدت	ملی،	و	تمامیت	
با	 اسکاتلند	 استقالل	طلبانۀ	 جنبش	های	 گرفتِن	 اوج	 می	بیند.	 آسیب	 کشور	 ارضی	
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شوونیستی	 دیکتاتوری	 همان	طورکه	 نیست.	 بی	ارتباط	 تاچر۱	 مارگارت	 بی		ِخردی های	
فرانکو2	به	ناسیونالیسم	کاتالونیا3	دامن	زد،	همچنین	رئیس	جمهور	سابق	اوکراین،	ویکتور	
یانوکوویچ4،	والدیمیر	پوتین5،	و	اسالفش	مسئول	ناسیونالیسم	افراطی	اوکراین	اند.	بنابراین	
امر	زبانی	باید	در	چارچوب	حقوق	شهروندی	و	نه	یک	موضوع	سیاسی	مورد	توجه	قرار	

گیرد.	
زبان	نباید	به	امری	اسطوره	ای	تبدیل	شود.	تبدیل	زبان	به	امر	اسطوره	باعث	می	شود	
تا	فرد	و	گروه	های	قومی	ـ	زبانی	خود	را	ضد	دیگری	تعریف	کنند.	وقتی	زبانی	ازبین	برده	
ازبین	 آمده	است	هم	 به	وجود	 زبان	 آن	 تاریخ،	فرهنگ،	و	جامعه	ای	که	حول	 می	شود،	
ازبین	 بشریت	 تمام	 فرهنگی	 میراث	 از	 بخشی	 زبان،	 رفتِن	یک	 ازبین	 با	 خواهد	رفت.	
می	رود.	به	این	دلیل،	اهمیت	به	زبان	مادری	در	میان	اقوام	ایرانی	به	معنای	اهمیت	به	
بخش	بزرگی	از	فرهنگ	ایران	و	بشریت	است.	بنابراین	در	این	باره	پیشنهاد	می	شود	به	
همان	شیوه	که	در	سیستم	آموزشی	کشور	شاهد	آموزش	زبان	های	عربی	)به	عنوان	زبان	
دینی	و	اسالمی(	و	انگلیسی	)به	عنوان	زبان	بین	المللی(	به	کودکان	در	مدارس	هستیم،	به	
آموزش	زبان	مادری	کودکان	نیز	توجه	شود	و	در	دوران	دانشگاهی،		به	صورت	یک	رشتۀ	

تخصصی	مورد	توجه	قرار	گیرد.

3-2-3.	امت	به	جای	ملت

جهان	امروز	جایی	است	که	ثبات	در	آن	معنایی	ندارد	و	این	مقوله	برای	بشر	معاصر	به	
یک	آرزو	تبدیل	شده	است.	از	یک	سو،	بسیاری	از	متفکران	دینی	مذهب	و	آموزه	های	
مکان	ها	 و	 زمان	ها	 همۀ	 برای	 که	 می	دانند	 مطلق	 و	 پایدار،	 ثابت،	 مفاهیمی	 را	 دینی	
	
ّ
تدوین	شده	است	و	قابل	استفاده	است.	مفهوم	امت	یکی	از	این	مفاهیم	است	که	کل
 جامعه	اسالمی	را	دربر	می	گیرد	و	قرآن	در	آیات	مختلفی	)ازجمله	آیۀ	92	سورۀ	انبیا(6
	جامعۀ	اسالمی	را	بدون	توجه	به	مرز	جغرافیایی	و	سرزمینی	خود	با	این	واژه	خطاب	کرده	
است.	از	دیگر	سو،	ملت	مفهومی	جدید	و	مربوط	به	دوران	معاصر	است	که	چارچوب	

1. Margaret Thatcher
2. Francisco Franco
3. Caudillo
4. Viktor Yanukovych
5. Vladimir Putin

ربکَمفاعبدِون«
َ
ا ن
َ
َةَوأ
ً
وِاَحد

َ
ة ًم
َ
متکمأ

َ
نَ	َِٰهِذهأ

َ
6.	خداوندامتاسالمراامتواحدهمینامد:»ِإ
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جغرافیایی	و	سرزمینِی	خاّص	مردمان	یک	کشور	را	می	رساند.
اسالم	از	راه های	گوناگونی	می خواهد	که	مردم	به	یک	ساختار	نظام	مطلوب،	که	همان	
امت	واحده	است،	دست	پیدا	کنند.	در	این	راستا،	با	سرزمین	و	مرز	جغرافیایی	و	مفاهیم	
قومی	و	نژادی	کاری	ندارد	و	می خواهد	هر	فردی	در	هر	کجای	دنیا	که	زندگی	می کند	به	این	
وحدت	برسد.	اسالم	مسلمانان	را	مانند	اعضای	یک	خانواده	می داند	و	آنان	را	به	یکدلی	
دعوت	می کند.	افرادی	که	در	سرزمین های	مختلف	زندگی	می کنند	می توانند	تحت	یک	
مدیریت	کالن	اسالمی	قرار	بگیرند	و	در	تعامل	با	یکدیگر	به	رشد	و	کمال	برسند.	امت	
	عقیدتی	است	و	منظور	از	آن	جامعه	ای	است	که	براساس	هیچ	پیوند	خونی	

ً
مفهومی	صرفا

ِگرِد	هم	جمع	نموده	است.	 را	 آنان	 و	خاکی	استوار	نیست	و	هدف	و	مقصود	واحدی	
جامعه	ای	که	افرادش	تحت	یک	رهبری	بزرگ	و	متعالی،	مسئولیت	پیشرفت	و	کمال	فرد	و	
جامعه	را	با	خون	و	اعتقاد	و	حیات	خود	احساس	می	کنند	)شریعتی،	۱383،	ص	256(.	
عده	ای	نیز	امت	را	به	معنای	مردم،	اجتماع،	گروه،	اجتماع	مسلمانان،	جامعۀ	مؤمنین،	
اجتماعی	که	تسلیم	و	مطیع	خداست،	و	دولت	و	حکومتی	که	تحت	حاکمیت	خدا	قرار	
به	 توجه	 بدون	 نیز	 اسالمی	 حکومت	 )احمدی،	۱388،	ص	5۱(.	 برده	اند	 دارد		به	کار	
مرزهای	سرزمینی	و	تفاوت	های	نژادی،	زبانی،	ملی،	و	فرهنگی	از	میان	همۀ	انسان	ها	

سربازگیری	می	کند	و	نام	»امت	واحده«	را	بر	پیروان	خویش	می	نهد.
عامل	»اخوت«	از	عوامل	دخیل	در	فرایند	امت سازی	است	که	قرآن،	در	آیۀ	۱0	سورۀ	
حجرات۱،	مسلمانان	را	برادر	یکدیگر	می	داند.	همچنین	در	آیۀ	۱03	سورۀ	آل	عمران2،	
نهی	 و	جدایی	 تفرقه	 افکنی	 از	 و	 دعوت	می کند	 یکپارچگی	 و	 وحدت	 به	 را	 مسلمانان	
اسالم	شکل	 جهان	 معاصر	 تاریخ	 در	 مختلفی	 نهضت	های	 راستا،	 همین	 در	 می کند.	
از	 انقالبی	و	 گرفته	است.	نهضت	سید	جمال	الدین	اسدآبادی،	دانشمند	و	سیاستمدار	
رهبران	ضد	استعماری	ملل	اسالمی	که	همواره	در	راه	اتحاد	ملل	اسالمی	به	تبلیغ	این	
آرمان	پرداخت	و	با	انتشار	روزنامه	های	»عروةالوثقی«	در	هندوستان	و	»ضیاء	الخافقین«	
هدف	 نهضت	هاست.	 این	 از	 یکی	 کوشید،	 مسلمان	 ملل	 اتحاد	 راه	 در	 لندن،	 در	
سید	جمال	الدین	آن	بود	که	مسلمانان	جهان	را	حول	محوری	واحد	درآورد	و	قدرت	واقعی	
اسالم	را	به	جهانیان	بشناساند.	کمی	بعد،	اقبال	الهوری	از	پاکستان	با	انتشار	افکار	و	
عقاید	خود	سعی	بر	بیداری	ملل	اسالمی	داشت	و	تالش	کرد	تا	مسلمانان	را	به	جایگاه	

۱.	»	ِإ	َن	َما	المؤ	ِمنو	َن	ِإخ	َوة	]...[«

رقوا]...[«
َ
ف
َ
ت
َ
َوال
َ
عا ه	َِجمًی ِل

َ
2.	»َواَعِتصموِاَبحِبالل
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واقعی	خودشان	برساند.	امام	موسی	صدر	یکی	دیگر	از	رهبران	جهان	اسالم	است	که	
با	مهاجرت	به	لبنان	سعی	داشت	به	دیگر	مسلمانان	کمک	کند.	آیت	الله	خمینی	نیز	در	
ایران،	به	منظور	حمایت	از	جامعۀ	مسلمانان	فلسطین،	آخرین	جمعۀ	ماه	رمضان	را	روز	
قدس	نام	نهاد	و	مسلمانان	اقصا	نقاط	جهان	را	برای	آزادی	بیت	المقدس،	به	حضور	در	

خیابان	ها	و	انجام	دادِن	راهپیمایی	تشویق	می	کرد۱.
درمقابِل	مفهوم	امت،	ملت	با	عنصر	سرزمین	و	قلمرو	جغرافیایی،	فرهنگی،	زبان،	
سیاسی	 از	 اعم	 کشورها،	 استقالل	 اصل	 است.	 همراه	 مشترک	 قومیت	 و	 نژاد،	 تاریخ،	
بار	و	 اولین	 بین	المللی	و	روابط	خارجی	برای	 نیز	تساوی	آن	ها	در	روابط	 و	مذهبی،	و	
آن	 از	 قرار	گرفت.	 قرارداد	وستفالی2،	در	سال	۱648	میالدی،	مورد	موافقت	 	در	

ً
رسما

تاریخ	به	بعد،	پاپ	نفوذ	خود	را	ازدست	داد	و	مذهب	در	اروپا	از	اهمیت	افتاد.		ازسوی	
دیگر،	اروپا	به	تکه	پاره	هایی	جدا	از	هم	و	براساس	قومیت	تقسیم	شد	و	امت	مسیحیت	
که	محورش	دیانت	حضرت	عیسی	بود	ازهم	پاشید	و	اساس	تشکیل	حکومت	ها	بر	پایۀ	
ملیت	و	قومیت	استوار	شد.	بدین	ترتیب،	اصطالحی	تحت	عنوان	»دولت	ملی«	وارد	
عرصۀ	واژگان	مفاهیم	سیاسی	گشت.	نتیجۀ	این	رویکرد	آن	شد	که	حکومت	»دین«	جای	
خود	را	به	»دولت	ملی«	داد	و	از	آن	پس،	ملت	ها،	و	نه	افراد	معتقد	به	دین	و	یا	پایگاه	دینی،	
سرنوشت	خود	را	رقم	می	زدند	و	خداوند	در	حکومت	جایی	نداشت.	محوریت	دین	و	
مذهب	و	اعتقادات	اخروی	در	تشکیل	حکومت	ها	ازبین	رفت	و	عموم	کشورها	براساس	
ملیت	و	قومیت	و	مشخصه	های	نژادی	یا	زبانی	تشکیل	شدند.	نمونه	های	محقق	شدۀ	آْن	
اضمحالل	امپراتوری	مسیحیت	در	قرون	وسطا	و	امپراتوری	عثمانی	در	بخشی	از	قلمرو	
کشورهای	اسالمی	است	که	حاصل	چنین	تحولی	پیدایش	کشورهای	ذره	ای	در	قارۀ	اروپا،	
	مفهوم	امت	در	آن	ها	جای	خود	را	به	ملت	داد	و	ناسیونالیسم	

ً
آسیا،	و	آفریقا	بود	که	اساسا

نوین	را	شکل	داد.	
ملت	را	می	توان	یک	واحد	بزرگ	انسانی	تعریف	نمود	که	عامل	پیوند	آن	یک	فرهنگ	
احساس	 و	 یکدیگر	 به	 تعلق	 احساس	 که	 است	 پیوند	 این	 از	 است.	 مشترک	 آگاهی	 و	

۱.	جوان	آنالین،	شناسۀ	خبر:	۱00۱66

میان	 م(	 	۱6۱8-۱648( مذهبی	 سـیسـالۀ	 جنگ	های	 پایان	 پساز	 که	 اسـت	 عهدنامه	ای	 وسـتفالی	 عهدنامه	 	.2
کشـورهای	اروپایی	منعقد	شد.	در	این	عهدنامه،	تمام	ک	شورهای	اروپایی،	بهجز	انگل	ستان	و	له	ستان،	شرکت	
دا	شتند.	این	عهدنامه		کنفدراسیون	سوئیس	و	کشور	هلند	را	مستقل	شناخت.	بسیاری	از	واحدهای	آلمان	استقالل	
یافتند.	استقالل	فرانسه،	اسپانیا،	و	پرتغال	مورد	تأیید	قرار	گرفت	و	مداخلۀ	پاپ	رسم	ًا	در	امور	داخلی	و	خارجی	

آنها	ممنوع	اعالم	شد.

T.me/AVAYeBUF

https://T.me/AVAYeBUF


از مرز تا مرز         388     

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

وحدت	میان	افراد	متعلق	به	آن	واحد	پدید	می	آید.	ازجمله	ویژگی	های	هر	ملت	اشغال	
یک	قلمرو	جغرافیایی	مشترک	و	احساس	دلبستگی	و	وابستگی	به	سرزمین	معّین	است.	
ملت	به	معنای	جدید	آْن	امر	تازه	ای	است	که	تاریخ	آن	از	پیدایش	ناسیونالیسم	جدید	
فراتر	نمی	رود	و	مربوط	به	تحوالت	فکری،	سیاسی،	و	اجتماعی	اروپا	در	دو	سدۀ	اخیر	
و	به	خصوص	پس	از	انقالب	فرانسه	است.	ازاین	رو،	آگاهی	ملی	)تعلق	به	ملت	و	لزوم	
ندارد	 پیشینه	ای	طوالنی	 به	خود	)دولت(	 و	داشتِن	قدرتی	متعلق	 تشکیل	دولت	ملی(	

)قادری،	۱370،	ص	375(.
اصل	 در	 است.	 دینی	 موازین	 و	 مبانی	 از	 برگرفته	 کشور	 اساسی	 قانون	 ایران،	 در	
چهارم	قانون	اساسی	که	مهم	ترین	اصل	و	مادر	همۀ	اصول	است	بیان	می	شود	که	هرگونه	
قانون	گذاری	که	در	تعارض	با	وحدت	امت	اسالمی	و	موجب	بی	تفاوتی	نسبت	به	وضعیت	
با	روح	حاکم	بر	قانون	اساسی	ما	سازگاری	نخواهد	داشت.	به	همین	 مسلمانان	باشد	
جهت،	در	اصول	متعددی،	وحدت	امت	اسالمی	و	حمایت	از	مسلمانان	در	هر	گوشه	از	
جهان	مورد	توجه	قرار	گرفته	و	به	عنوان	یک	وظیفۀ	مهم	و	اساسی	بیان	شده	است.	در	ذیل،	

به	دو	نمونه	از	این	اصول	قانونی	اشاره	می	شود.

اصل	یک	صد	و	پنجاه	و	دوم
سیاست	خارجی	جمهوری	اسالمی	ایران	براساس	نفی	هرگونه	سلطه	جویی	و	سلطه	پذیری،	
حفظ	استقالل	همه	جانبه	و	تمامیت	ارضی	کشور،	دفاع	از	حقوق	همۀ	مسلمانان،	و	عدم	
تعهد	دربرابِر	قدرت	های	سلطه	گر	و	روابط	صلح	آمیز	با	دول	غیرمحارب	استوار	است.

اصل	یک	صد	وپنجاه	وچهارم
	جامعۀ	بشری	را	آرمان	خود	می	داند	و	

ّ
انسان	در	کل ایران	سعادت	 جمهوری	اسالمی	

استقالل	و	آزادی	و	حکومت	حق	و	عدل	را	حّق	همۀ	مردم	جهان	می	شناسد.	بنابراین	
مبارزۀ	 از	 دیگر	 ملت	های	 داخلی	 امور	 در	 دخالت	 هرگونه	 از	 کامل	 خودداری	 درعین	

حق	طلبانه	مستضعفین	دربرابِر	مستکبرین	در	هر	نقطه	از	جهان	حمایت	می	کند.

با	توجه	به	اصول	یادشده	می	توان	نتیجه	گرفت	که	از	نظر	قانون	اساسی	چون	همۀ	
مسلمانان	یک	امت	اند،	دفاع	از	حقوق	همۀ	مسلمانان	و	حمایت	از	مبارزۀ	حق	طلبانۀ	
مستضعفان	دربرابِر	مستکبران	در	هر	نقطه	از	جهان	یکی	از	معیارهای	اساسی	کشور	است	

و	یکی	از	اصول	سیاست	خارجی	جمهوری	اسالمی	ایران	را	تشکیل	می	دهد.
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بنابراین	می	توان	به	اهمیت	ایدۀ	»امت	واحده«	در	دستگاه	سیاسی	حکومت	جمهوری	
افراد	 ایران	پی	برد،	امری	که	به	صراحت	در	قانون	اساسی	کشور	آمده	است	و	 اسالمی	
بسیاری	نیز	با	تأکید	بر	مبانی	دینی	و	سیرۀ	بزرگان	دین	اسالم	بر	اهمیت	و	ضرورت	آن	
صحه	گذاشته	اند.	هنوز	در	دیدگاه	بسیاری	از	صاحب	نظران	و	نیز	پیروان	دینی،	مفهوم	
دولت	ـ	ملت	جایگاهی	ندارد	و	مفهوم	حکومت	اسالمی	مقدم	بر	هر	نوع	مفهوم	دیگری	
است.	در	چارچوب	جهان	بینی	و	نگرش	این	افراد،	آنچه	در	سطح	جهان	اسالم	اتفاق	
می	افتد	در	چارچوب	حکومتی	و	نه	مفهوم	دولت	ـ	ملت	تعبیر	و	تفسیر	می	شود.		ازسوی	
مفهوم	 بر	 تأکید	 با	 و	 ندارند	 قبول	 را	 نوع	جهان	بینی	 این	 که	 هستند	 زیادی	 افراد	 دیگر،	
افراد	 این	 ایران،	سیاست	های	حکومتی	کشور	را	نقد	می	کنند.	 ملت	در	پهنۀ	سرزمینی	
از	 اقتصادی	و	جانی	برای	دفاع	 بر	هزینه	های	 از	سیاست	های	خارجی	حکومت	مبنی	
مسلمانان	جهان	احساس	نارضایتی	می	کنند	و	بر	این	باورند	که	وقتی	مردماِن	خوِد	کشور	
دچار	 زمینه	ها	 دیگر	 و	 فرهنگی،	 رفاهی،	 اجتماعی،	 اقتصادی،	 مختلف	 زمینه	های	 در	
مشکل	اند،	چرا	باید	دولْت	سرمایه	و	منابع	خود	را	برای	دیگر	کشورها	هزینه	کند	و	منافع	

امت	را	به	منافع	ملت	ترجیح	دهد.

یخ	از	زابل	)سیستان	و	بلوچستان( جواد	اویسی،	دبیر	و	پژوهشگر	تار
ما	خودمان	گرسنه	ایم،	اما	به	کشورهای	دیگر	کمک	می	کنیم.	باید	خوِد	آدم	
به	 رواست	 خانه	 به	 که	 کند.	چراغی	 دیگری	کمک	 به	 تا	 باشد	 داشته	 غنایی	

مسجد	حرام	است.

یخ	و	فعال	سیاسی	ـ	اجتماعی	 یز،	مولوی	مذهبی،	پژوهشگر	تار عبدالرشید	تر
از	سیستان	و	بلوچستان	

حاکمیت	به	دنبال	گسترش	مذهب	خودش	است	و	بسیاری	از	منابعی	را	که	داریم	
در	کشورهای	دیگر	برای	ترویج	شیعه	هزینه	می	کند.	شما	در	بلوچستان	کپرها	
و	مدرسه	ها	را	می	بینی،	این	ها	ایرانی	اند...	.	در	لبنان،	کشور	ما	هزینه	هایی	کرده	
که	اگر	در	بلوچستان	هزینه	می	کرد،	این	جا	هم	مانند	دیگر	استان	ها	پیشرفت	
می	کرد.	اما	در	یک	کشور	خارجی	بیگانۀ	عرب	به	خاطر	مسائل	مذهبی	هزینه	های	
فراوان	می	کنند	برای	رفاه	مردمشان...	.	در	عراق	و	سوریه	و	یمن	هزینه	می	کنند	
فقط	برای	جریانات	مذهبی،	ولی	برای	کشور	خودشان	هزینه	نمی	کنند.	درکل	
توقع	من	به	عنوان	یک	ایرانی	این	است	که	به	داخل	بیشتر	از	خارج	توجه	شود.	

سرمایه	گذاری	ها	در	داخل	باشد	و	به	مردم	اهمیت	داده	شود.
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دیدگاه	فوق	بر	این	باور	است	که	در	شرایطی	که	اقتصاد	جهانی	در	چنبرۀ	سرمایه	داری	
اشکال	نوین	استعماتری	اش	را	به	پیش	می	برد	و	اقتصاد	همۀ	کشورها	و	فرهنگ	های	دیگر	
را	به	خدمت	گرفته	است	و	به	نوعی	اقتصادهای	کشورهای	قدرتمند	را	نیز	یارای	مقابله	با	
آن	نیست،	در	این	اوضاع	و	در	دورۀ	جمهوری	اسالمی،	اقتصاد	ایران	آگاهانه	در	تعارض	
با	چنین	وضعیتی	ظاهر	شده	است	و	مورد	هجمه	ها،	تحریم	ها،	و	محرومیت	های	جهانی	
حاصل	از	آن	قرار	گرفته	است	که	در	نتیجۀ	آن،	وضعیت	داخلی	کشور،	به	خصوص	از	
لحاظ	اقتصادی،	چندان	مساعد	نیست	و	به	جای	این	که	برنامه	های	رفاهی	حاکمیت	در	
چارچوب	جغرافیایی	سرزمین	ایران	تنظیم	شود،	به	بلندپروازی	هایی	فراسرزمینی	می	پردازد	
که	چه	بسا	توانایی	مدیریت	و	هدایت	آن	را	نیز	ندارند	و	خطر	بحران	اقتصاد	ملی	و	لطمات	
جبران	ناپذیر	مردمی	را	ایجاد	کرده	است،	وضعیتی	که	بیشتر	ازطریِق	گرایشی	به	پیش	می	رود	
براساس	آن،	سیاست	گذاری	ها	و	سرمایه	گذاری	دولت	در	کشورهای	منطقه		تجویز	 که	
می	شود.	برخی	از	حامیان	این	گروه،	جدا	از	مفاهیم	دینی	و	آسمانی،	در	بیان	دلیل	موافقت	
خود،	بر	مفهوم	»امنیت«	تأکید	دارند.	این	دسته	از	افراد	بیان	می	کنند	که	با	توجه	به	شرایط	
منطقه	ای	و	درگیری	های	مختلفی	که	در	کشورهای	مختلِف	اطراف	جریان	دارد،	مسئوالن	
سیاسی	جهت	حراست	از	مرزهای	داخلی	کشور	مجبورند	همانند	دیگر	قدرتمندان	جهانی	
و	منطقه	ای	به	کنشگری	بپردازند،	امری	که	هم	بنیان	فکری	و	نظری	قدرتمند	برای	اقناع	در	

این	حوزه	و	هم	توانایی	اقتصادی،	مالی،	و	اجرایی	برای	تحقق	آن	را	در	عمل	می	طلبد.	

محمد	گل	کهرازه،	عضو	هیئت	علمی	دانشگاه	زاهدان	)سیستان	و	بلوچستان(
می	پرسم	چرا	ایران	به	سوریه	و	عراق	کمک	می	کند	وقتی	که	ما	داریم	خودمان	
از	گشنگی	می	میریم؟	]می	گویند[	ما	برای	امنیت	خودمان	باید	فراتر	از	مرزهای	
ایران	قدم	برداریم.	اگر	همین	حمایت	های	مستجاری	ایران	به	عراق	و	سوریه	

نبود،	ما	اآلن	باید	در	خوزستان	می	جنگیدیم	و	یا	در	استان	های	هم	جوار!

این	دیدگاه	معتقد	است	که	اگر	حاکمیت	خالف	این	وضعیت	گفته	شده	عمل	کند،	احتمال	
ناامنی	در	مرزهای	داخلی	کشور	فراهم	می	شود،	موضوعی	که	در	یکی	از	سخنرانی	های	رهبر	
انقالب	درمورد	شهدای	مدافع	حرم	در	بهمن	ماه	۱394	شمسی	نیز	مورد	توجه	قرار	گرفت	
و	ایشان	بیان	کردند:	»اگر	مدافعان	حرم	مبارزه	نمی	کردند،	امروزه	باید	در	کرمانشاه	و	همدان	
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می	جنگیدیم.«۱	همان	طورکه	بیان	شد،	مخالفان	این	سیاست،	با	تأکید	بر	مفهوم	ملت	در	
قالب	مرزهای	سرزمینی	کشور،	بیان	می	کنند	تا	زمانی	که	خطر	به	داخل	مرزهای	کشور	
نرسیده	است،	نباید	در	این	زمینه	هزینه	کنیم.	درواقع،	می	توان	گفت	پیروان	گروه	های	قومی	
موردمطالعه	ـ	که	بیشترشان	متعلق	به	دو	گروه	مذهبی	تسنن	و	تشیع	اند	ـ	جهت	بازتعریف	
هویت	خود	به	مفهوم	امت	در	قالب	هم	مذهبی	های	خود	از	دیگر	گروه	های	قومی	و	زبانی	
زیاد	توجه	ندارند	و	می	توان	گفت	نقش	دین	در	ایجاد	مرزهای	فرهنگی	در	درجۀ	دوم	اهمیت	

از	نظر	آن	ها	نسبت	به	موضوعات	زبانی	و	سنتی	و	قومی	قرار		دارد.

4-2-3.	تملک	زمین

نتیجه	ای	که	از	مطالب	بیان	شده	به	دست	آمد	این	بود	که	گروه	های	مختلف	قومی	سعی	
می	کنند	تا	ازطریِق	عوامل	مختلف	برای	خود	هویت	یابی	کنند	و	با	تعیین	مرزهای	هویتی	
خود	با	دیگران،	در	دایره	و	محدودۀ	قومی	خود	قرار	بگیرند.	بعداز	مشخص	شدِن	محدودۀ	
هویتِی	هر	قوم،	موضوع	سرزمین	و	تملک	آن	مطرح	می	شود.	در	ایران،	چندین	استان	
وجود	دارد	که	دارای	بافت	قومیتی	متنوع	و	ترکیبی	اند	که	در	آن		جاها	گروه	های	مختلف	
گروه	 دو	 که	 استان	هاست	 این	 از	 یکی	 غربی	 آذربایجان	 استان	 می	کنند.	 زندگی	 قومی	
قومی	کرد	و	آذری	در	آن	جا	ساکن	اند.	در	استان	خوزستان	نیز	گروه	های	مختلف	قومی	
نظیر	لر،	بختیاری،	و	عرب	سکونت	دارند.	در	استان	سیستان	و	بلوچستان	نیز	دو	گروه	

قومی	بلوچ	و	سیستانی		درکناِر	هم	زندگی	می	کنند.
یکی	از	موضوعاتی	که	همواره	موردبحث	مردمان	این	استان	ها	و	به	خصوص	»پان«ها	
این	 از	 قومی	اند.	هریک	 مناطق	کدام	گروه	 این	 بومیان	اصیل	 که	 این	است	 بوده	است	
مردمان،	با	استناد	به	گذشته	ای	تاریخی	و	نام	گذاری	های	مربوط	به	مناطق	مختلف	و	نیز	
ادبیات	شفاهی،	استدالل	می	کنند	که	قوم	آن	ها	مالکان	اصلی	این	مناطق	اند	و	گروه	دیگر	
مهاجر	بوده	اند	و	بعدها	به	آن	منطقه	وارد	شده	اند.	بر	همین	اساس،	ادعای	تملک	زمین	آن	
مناطق	را	دارند.	همین	امر	نیز	باعث	ایجاد	جدال	های	اساسی	بین	مردمان	این	گروه	های	

قومی	شده	است.

میثم	سفیدخوش،	مدرس	فلسفۀ	دانشگاه	شهید	بهشتی	از	تهران
قوم	زدایی	تحت	تأثیر	یک	جدال	شهری	بین	دزفولی	ها	و	لرها	رخ	داد.	از	اواخر	

۱.	مشرق	نیوز،	شناسۀ	خبر:	53۱6۱3
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زندگی	 حاشیه	نشین	 و		به	صورت	 کردند	 کوچ	 دزفول	 به	 لرها	 پهلوی،	 دورۀ	
می	کردند.	تمام	کودکی	من	به	لحاظ	ارزشی	تحت	تأثیر	جدال	این	دو	گروه	بود.	

حتی	منش	های	سیاسی	درفول	تحت	تأثیر	این	مسئله	بود.

این	موضوع	در	جاهایی	که	مردمان	این	گروه	های	قومی	در	یک	شهر	خاص	سکونت	
دارند	بیشتر	مورد	بحث	قرار	می	گیرد.	شهرهایی	مثل	ارومیه	که	ترکیبی	از	گروه	های	قومی	
نمونۀ	چنین	حالتی	است.	در	سال	۱394	شمسی،	 آن	زندگی	می	کنند	 در	 و	کرد	 ترک	
	که	بعدها	مشخص	شد	عموی	 به	هنگام	مسابقۀ	والیباِل	تیِم	این	شهر،	یکی	از	تماشاچیانـ	
یکی	از	بازیکنان	کردزبان	تیم	است	ـ	با	لباس	کردی	وارد	ورزشگاه	می	شود	و	هواداران	
	»مرگ	بر...«	این	هوادار	را	

ّ
آذری	زبان	به	محِض	دیدِن	این	فرد،	با	بیان	شعارهایی	در	حد

	آن	ها	نیز	هم	زبان	هواداران	بودند	
ً
خطاب	قرار	می	دهند.	مسئوالن	برگزاری	مسابقه	که	اتفاقا

سکوت	اختیار	می	کنند	و	هواداری	که	لباس	کردی		پوشیده	بود	مجبور	به	ترک	ورزشگاه	
می	شود.	یافته	های	به	دست	آمده	نیز	نشان	می	دهد	که	هریک	از	مردمان	کردزبان	/	ترک	زبان	
درمورد	اشتغال	و	به	خصوص		به	کارگیری	معلمان	گروه	قومی	دیگر	در	منطقۀ	خود	به	شدت	
حساس	اند،	زیرا	بر	این	باورند	که	جدا	از	این	که	این	وضعیت	به	اقتصاد	محلی	آن	ها	آسیب	
وارد	می	کند	و	وجود	این	افراد	مانع		به	کارگیری	نیروهای	بومی	می	شود،	این	تصور	را	نیز	
آن	ها	آسیب	وارد	می	کند.	در	همین	 بافت	فرهنگی	و	هویتی	 به	 اقدامات	 این	 دارند	که	
رابطه،	مدتی	پیش،	استخدام	فردی	کردزبان	در	یکی	از	نهادهای	اداری	شهر	تبریز	موجب	
اعتراض	شدید	مردمان	آن	شهر	شد	تا	جایی	که	مسئوالن	ذی	ربط	مجبور	شدند	فرد	مزبور	

را	از	سمتش	برکنار	کنند.

تصویر	شمارۀ	7-3:	مصاحبه	با	میثم	سفیدخوش
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عزیز	نعمتی،	شاعر	و	زبان	شناس	از	ارومیه	)آذربایجان	غربی(
چه	لزومی	داره	یه	جوون	آذری	بره	مناطق	ترگور	و	مرگور	درس	بده؟	این	همه	

جوون	داریم.

سامان	راهنما،	فعال	اقتصادی	و	عضو	شورای	شهر	از	مهاباد	)آذربایجان	غربی(	
من	یک	جایی	مدیر	بودم.	مراجعه	کننده	آمده	به	استاندار	گفته	قحط	الرجال	بوده	

یک	کرد	را	مدیرعامل	کردید!

درموردی	دیگر	و	به	هنگام	برگزاری	همه	پرسی	سال	20۱7	اقلیم	کردستان،	نقشه	ها	یی	
از	کردستان	بزرگ	در	فضای	مجازی	پخش	شد	که	مناطق	کردنشین	ایران	نیز	در	آن	قرار	
داشت	و	ادعای	تملک	زمین	به	گونۀ	دیگری	مطرح	شده	بود.	نادر	قاضی	پور،	نمایندۀ	مردم	
ارومیه	به	شدت	به	این	نقشه	واکنش	نشان	داد	و	بیان	کرد:	»هرکس	به	خاک	آذربایجان	ایران	
چپ	نگاه	کند،	چشمش	را	درمی	آوریم.«	این	گفتۀ	آقای	قاضی	پور	و	خواندِن	شهرهای	
پیرانشهر،	 سردشت،	 بوکان،	 مهاباد،	 )نظیر	 غربی	 آذربایجان	 استان	 جنوب	 کردنشین	
اشنویه،	تکاب،	شاهیندژ،	و	دیگر	شهرها(	به	عنوان	قلمرو	آذری	ها	واکنش	شدید	کردها	
سابق	 نمایندۀ	 آقای	جالل	جاللی	زاده،	 نوشتار	 واکنش	ها	 این	 ازجملۀ	 داشت.	 درپی	 را	
ردها	در	استان	آذربایجان	غربی	در	

ُ
	ک
ً
مردم	سنندج	در	مجلس	شورای	اسالمی،	بود:	»اوال

اقلیت	نیستند	و	خوِد	آذری	ها	هم	ترک	نیستند	تا	جنابتان	با	موضع	گیری	هایتان	که	بیشتر	
نژادپرستانه	است	بخواهید	حقوق	ساکنان	اصلی	قومی	را	پایمال	نمایید.«	گفته	های	آقای	
جاللی	زاده،	با	ادبیاتی	دیگر،	آذری	ها	را	به	عنوان	مهاجر	تصور	می	کند	و	به	نوعی	دیگر،	

نشان	از	ادعای	تملک	این	منطقه	دارد.
در	اسفندماه	۱397	شمسی	نیز	در	استان	خوزستان،	به	هنگام	جابه	جایی	تابلِو	حد	
از	 به	شهر	دزفول	اضافه	شده	و	 اندیمشک	و	دزفول	که	چند	متری	 بین	دو	شهر	 و	مرِز	
شهر	اندیمشک	کم	کرده	بود،	درگیری	و	زدوخوردهای	شدیدی	میان	مردمان	اندیمشک	با	

نیروهای	امنیتی	اتفاق	افتاد.
درحقیقت،	بحث	تملک	زمین	و	این	موضوع	که	بومیان	اصلی	هر	بخش	از	خاک	و	
سرزمین	ایران	کدام	قوم	اند	به	موضوعی	مجادله	انگیز	در	چند	دهۀ	اخیر	تبدیل	شده	است.	
با	مراجعه	به	یادداشت	های	مردم	به	یک	فرستۀ	قومیتی	در	فضای	مجازی	یا	به	هنگام	بحث	
قبل	 بود.	همان	طورکه	در	سطور	 امر	را	شاهد	 این	 میان	چند	جوان	می	توان	نمود	عینی	
توضیح	داده	شد،	این	موضوع	در	استان	هایی	نظیر	آذربایجان	غربی	و	خوزستان	که	ترکیب	
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جمعیتی	مختلطی	دارند	بیشتر	وجود	دارد	و	گروهی	از	مردماِن	هریک	از	اقوام	آن	شهرها	
تالش	می	کنند	تا	با	پیدا	کردِن		واژه	ای	از	زباِن	خود	در	زبان	دیگری	یا	عنوان	منطقه	و	یا	شهر	
و	روستایی	استدالل	کنند	که	این	منطقه	دراصل	به	آن	ها	تعلق	داشته	است	و	اگر	امروز	قوم	
دیگری	در	آن	زندگی	می	کند،	نشان	از	مهاجر	بودِن	آن	ها	و	غصب	منطقۀ	موردنظر	دارد.

5-2-3.	هم	قومی	و	مرز

و	 دو	كشور	می	باشد	 قلمرو	 تعیین	خطوط	جداكنندۀ	 به	صورت	 كه	 است	 مفهومی	 مرز	
برروی	 به	منظور	تحديد	يك	واحد	سیاسی	 اعتباری	هستند	كه	 خطوط	مرزی	خطوطی	
زمین	مشخص	می	شوند.	اين	خطوط،	ضمن	تعیین	حدود	قلمرو	حكومت،	تعیین	كنندۀ	
اختیارات	دولت	آن	حكومت	نیز	هستند.	بنابراین	مرزها	از	مباحث	اصلی	و	مهم	جغرافیای	

سیاسی	به	شمار	می	روند	)میرحیدر،	۱380،	ص	۱6۱(.
مفهوم	مرز	و	تغییرات	مربوط	به	آن	از	موضوعات	اساسی	موردتوجه	جغرافیای	سیاسی	
عبارت	 مرز	 تعاریف	 عام	ترین	 ازجمله	 جلیلیان،	۱390،	ص	88(.	 و	 )حیدری	 است	
از	»آن	ها«	 برای	جدا	کردِن	مفهوِم	»ما«	 قراردادی	است	که	 این	که	مرز	خطی	 از	 است	
قلمرو	 آن	 فلسفۀ	شکل	گیری	 و	 ترسیم	می	شود	)مجتهدزاده،	۱388،	ص	44(	 در	فضا	
سیاسی	ملت	های	مختلف	است	)ویسی،	۱390،	ص	224(،	چراکه	مرزها	مهم	ترین	

عامل	تشخیص	و	جدایی	یک	واحد	متشکل	سیاسی	از	واحدهای	دیگرند.
انسانی	دانست،	چراکه	مرزها	درعینحال	 نباید	مانع	مراودات	و	مناسبات	 را	 مرزها	
	روابط	سیاسی،	

ً
که	قلمرو	حاکمیت	های	مختلف	را	از	یکدیگر	متمایز	می	سازند،	غالبا

اقتصادی،	و	فرهنگی	حسنه	ای	نیز	بین	دول	هم	جوار	پدید	می	آورند.	همان	طوری	که	در	
زندگی	عادی	خانوادهها،	دیوار	مشترک	همسایگان	مانع	رفت	وآمد	و	معاشرت	نیست،	بلکه	
عامل	دوستی	و	همکاری	است،	مرز	دول	همسایه	نیز	یک	عامل	جغرافیایی	باارزش	است	
که	در	تحکیم	روابط	طرفین،	نقش	بزرگی	بازی	می	کند	)معتمدنژاد،	۱374،	ص	87(.

محمدتقی	شیخی،	مدرس	جمعیت	شناسی	دانشگاه	الزهرا	از	تهران
ما	در	دنیای	تکثر	جهانی	قرار	داریم	و	موضوع	اقوام	در	این	بستر	نباید	برای	ما	
مانع	ایجاد	کند.	باید	همه	درکناِر	هم	و	بدون	هیچ	تفاوتی،	به	سمت	توسعه	و	

اقتصاد	قوی	تر	حرکت	کنند.

ساختار	فضایی	ـ	جغرافیایی	ملت	ایران	از	دو	بخش	به	هم	پیوسته	مرکزی	و	پیرامونی	
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دچار	 مركزی،	 متجانس	 و	 متراكم	 بخش	 برخالف	 پیرامونی،	 بخش	 است.	 آمده	 پديد	
گسیختگی	است	و	مجموعه	ای	متنوع	از	گروه	های	فرهنگی	و	قومی	را	دربر	می	گیرد.	در	
بخش	حاشیه	ای،	گروه	های	قومی	آذری،	كرد،	عرب،	بلوچ،	و	تركمن	سكونت	دارند	و	
اقلیت	مذهبی	اهل	سنت	با	دو	شاخۀ	حنفی	و	شافعی	در	فضای	پیرامونی	كشور	پراكنده	اند.
جمهوری	اسالمی	ايران	كشوری	است	كه	با	پانزده	كشور،	مرز	مشترک	خشکی	و	آبی	
	سی	و	یک	استان	كشور،	هجده	استان	در	مناطق	مرزی	و	سیزده	استان	در	

ّ
دارد	و	از	كل

مناطق	مركزی	و	حدود	50	درصد	مساحت	و	49	درصد	جمعیت	كشور	متعلق	به	مناطق	
نشان	 مطالعات	 دارند.	 سكونت	 بومی	 افراد	 موجود،	 مرزی	 نوار	 درطوِل	 است.	 مرزی	
می	دهد	در	برخی	مناطق	مرزنشین	از	گذشته	های	دور،	به	لحاظ	همگنی	های	اكولوژيکی،	
ويژگی	های	اجتماعی	و	قرابت	های	قومی	با	مردم	مرزنشین	آن	سویمرزها	ازطريِق	تبادل	
نیازمندی	های	خود	را	برطرف	می	سازند.	در	مرزهای	 با	اشخاص	آن	سوی	مرزها	 كاال	
شمال	غربی،	مرز	از	میان	قوم	آذری	زبان	گذشته	و	اقلیتی	از	این	قوم	را	از	اکثریت	جدا	
کرده	است،	در	مرزهای	شمال	شرق	و	جنوب	شرق،	به	ترتیب،	اکثریت	قوم	ترکمن	و	بلوچ	
با	همۀ	سوابق	تاریخی	درخشان	و	آفریدن	تمدنی	بزرگ	برای	ایران	در	آن	سوی	مرز	جا	
مانده	اند	و	قبرستان	صفاریان	اکنون	در	آن	سوی	مرز	قرار	گرفته	است.	همین	وضعیت	را	
درخصوِص	قوم	کهن	ایرانی،	یعنی	کردها،	مشاهده	می	کنیم	که	باقی	ماندۀ	مادها	هستند	
)شیخ	عطار،	۱382،	ص	28(.	از	آن	مهم	تر،	در	جنوب	غرب،	مرز	به	گونه	ای	عبور	کرده	
است	که	شهرهای	مدائن	و	تیسفون	)پایتخت	ایران	در	دورۀ	ساسانی(	در	آن	سوی	مرز	جا	
مانده	است	و	زبان	فارسی	در	آن	سوی	مرز	بسیار	کم	فروغ	شده	است.	درصورتی	که	اگر	
اقوام	گوناگون	و	اقلیت	های	مذهبی	در	مهم	ترین	حوزه	های	راهبردی	و	مرزی	هر	کشور	
اسکان	پیدا	کنند	و	عقبۀ	اجتماعی	و	فرهنگی	آن	ها	در	ورای	مرزها	و	خارج	از	حوزۀ	نفوذ	
و	حاکمیت	ملی	قرار	داشته	باشد،	به	لحاظ	ارتباط	و	پیوند	این	اقوام	با	خارج	از	مرزها،	
هرگونه	چالش	و	بحران	بیرونی	به	سادگی	به	داخل	مرزها	سرایت	می	کند	و	امکان	نظارت	
دولت	بر	این	مناطق	به	شدت	کاهش	می	یابد.	یافته	های	به	دست	آمده	از	این	تحقیق	هم	

نشان	از	نگاه	مداوم	گروه	های	قومی	به	مرزهای	خارجی	و	گروه	های	هم	قوم	خود	دارد.

کریم	بخش	کردی	تمندانی،	فعال	سیاسی	ـ	اجتماعی	از	ایرانشهر	)سیستان	و	
بلوچستان(

واحد	 بلوچستان	 یک	 شود،	 شبه	قاره	 وارد	 انگلستان	 این	که	 قبل	از	 بلوچستان	
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بوده	و	حکومتی	داشته	به	نام	حکومت	کالت	که	اآلن	در	پاکستان	است.	بعد	
را	 بلوچستان	 از	 مقداری	 و	 تقسیم	می	کند	 را	 مرزها	 این	 می	آید،	 انگلیس	 که	
به	سمت	هند	و	پاکستان	و	مقداری	را	به	افغانستان	و	مقداری	در	ایران	می	ماند.	
	
ً
اآلن	بسیاری	از	اقوام	ما	در	پاکستان	اند	و	ما	با	آن	ها	ارتباط	داریم،	چون	اصال
نمی	شود	آن	را	برهم	زد.	این	حّس	قرابت	و	همبستگی	قومی	و	زبانی	وجود	دارد	
و	مردم	بلوچ	چه	این	جا	و	چه	پاکستان	و	افغانستان	در	این	آرزویند	که	ما	روزی	

به	هم	وصل	شویم.

صادق	ستوان،	جامعه	شناس	و	پژوهشگر	از	سیستان	و	بلوچستان
من	دو	سال	لِب	مرز	معلم	بودم.	وقتی	آن	ها	به	پزشک	مراجعه	می	کردند،	معتقد	
بودند	اگر	می	خواهی	شفا	پیدا	کنی،	باید	پیش	پزشک	پاکستانی	بروی،	حتی	
می	رفتند	آن	طرف	مرز.	هیچ	اعتقادی	به	همگرایی	با	مرکز	نداشتند،	ولی	این	

حالت	دارد	تغییر	می	کند	و	قابل	لمس	است.

تهدیدات	ناشی	از	عبور	مرز	از	میان	اقوام	ایرانی	را	می	توان	به	سه	دسته	تقسیم	کرد:
کشور	 در	 قومی	 اکثریت	 چنانچه	 می	دهد	 نشان	 بررسی	ها	 مرکزگریزی:	 الف(	
مقابل	باشد	و	آن	ها	در	آن	کشور	از	موقعیت	)سیاسی،	اقتصادی،	فرهنگی،	اجتماعی(	

مناسب	تری	برخوردار	باشند،	هم	کیشان	خود	را	به	سوی	خود	جلب	می	کنند.
ب(	هرگاه	وضعیت	»الف«	با	تضاد	مذهبی	و	دینی	اقوام	با	تودۀ	کشور	خود	همراه	

باشد،	مرکزگریزی	شدیدتر	خواهد	بود	)کریمی	پور،	۱379(.
ج(	هرچه	اختالفات	طبقاتی	قوم	اقلیت	با	تودۀ	مردم	کشور	خود	بیشتر	باشد	یا	سهم	
کمتری	از	قدرت	سیاسی	ـ	اقتصادی	را	دارا	باشد	یا	حتی	این	احساس	به	آن	ها	دست	دهد	
که	از	این	جهت	ها	به	ایشان	ظلم	شده	است	مرکزگریزی	شدیدتر	می	شود	و	حتی	می	تواند	

به	رویارویی	مسلحانه	منجر	شود	)لیک،	۱38۱(.
را	 ملت	 هویتی	ـ	قومیتی	 خواست	های	 اصلی	 محرک	 به	عنوان	 قومی	 ناسیونالیسم	
برحسب	قومیتی	تعریف	می	کند	که	خمیرمایۀ	اصلِی	آْن	احساس	عمیق	تعلق	و	وفاداری	
به	یک	گروه	قومی	است	که	اجداد،	عقاید،	و	فرهنگ	و	زبان	مشترْک	عناصر	اصلی	آن	

هستند	)احمدی	پور	و	همکاران،	۱389،	ص	43(.
زمانیكه	حكومت	ها	نتوانند	به	نیازها	و	تقاضاها	پاسخ	مناسب	دهند	يا	نتوانند	به	طريق	
مناسب	به	سركوب	يا	مهار	تجزيه	طلبانه	اقدام	كنند،	گرایش	به	کسب	حمایت	خارجی	
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يا	 نژادی،	 قومی،	 وابستگی	 آن	ها	 با	 که	 گروه	هایی	 و	 به	ویژه		ازسوی	کشورهای	همسایه	
مشتركات	فرهنگی	دارند	تقويت	می	شود.	اتحاد	بین	گروه	های	محلی	ـ	ناحیه	ای	ناراضی	و	
بازيگران	خارجی	موجب	درهم	بافته	شدن	تهديدات	داخلی	و	خارجی	می	شود	و	درنتیجه،	
ناامنی	 مسائل	 درگیر	 که	 می	سازد.کشورهایی	 مواجه	 مشکل	 با	 را	 ملی	 امنیت	 مدیریت	
ناامنیها	 این	 به	 بوده	اند	دریافته	اند	که	عمده	ترین	مسائل	مربوط	 در	مناطق	مرزی	خود	
ناشی	از	وضعیت	توسعهنیافتگی	و	پیامدهای	تبعی	آن	بوده	است.	به	عبارت	دیگر،	فقر	و	
تنگدستی	در	این	مناطق	میتواند	محیط	مناسبی	برای	بروز	ناامنی	ها	و	تحریک	دشمنان	

در	بهرهبرداری	از	سرپلهای	بهوجودآمده	در	این	مناطق	شود	)افتخاری،	۱388(.	

رمانجی،	دانشجوی	جامعه	شناسی	دانشگاه	فردوسی
ُ
پسر	جوان	کرد	ک

قومیت	برای	من	مهمه،	اما	انسانیت	مهم	تره.	اآلن	هم	اتاقی	من	عرب	عراقیه،	
دوستم	اردبیلیه	و	روابط	دوستانه	ای	داریم.

سكونت	اقوام	گوناگون	در	مناطق	مرزی	و	هم	جوار	با	كشورهای	هم	زباِن	خوْد	زمینۀ	
مناسبی	را	برای	وقوع	بحران	های	قومی	در	نقاط	مرزی	به	وجود	می	آورد.	آذری	ها	از	بیِن	سه	
عنصر	زبان،	قومیت،	و	مذهب،	از	نظر	زبانی،	قومی،	و	مذهبی	با	آن	سوی	مرز	تجانس	
دارند	و	تنها	از	لحاظ	مذهبی،	با	مرکز	متجانس	هستند.	استان	کردستان	در	سه	عنصر	
با	آن	سوی	مرز،	مشترک	است.	 با	نقاط	مرکزی	اختالف	دارد	و	 مذهب،	قوم،	و	زبان،	
تجانس	 يكديگر	 با	 قومیت	 و	 زبان،	 مذهب،	 عنصر	 سه	 در	 پاكستان	 و	 ايران	 بلوچستان	
دارند.	احمدی	پور	معتقد	است:	»به	لحاظ	رويكرد	اجتماعی،	نیروهای	گريز	از	مركزی	
در	ايران	)به	ویژه	در	حواشی	مرزها(	وجود	دارند	كه	می	توانند	در	مواقع	اضطراری	به	عنوان	
اساس،	 همین	 بر	 )احمدپوری،	۱376،	ص	45(.	 گردند	 مطرح	 بحران	زا	 كانون	های	
همواره	نیروهای	گریز	از	مرکز	در	تاریخ	یک	صد	سال	گذشته	در	میان	این	اقوام	وجود	

داشته	است	که	در	ذیل،	به	مواردی	از	آن	اشاره	می	شود.
برخالف	قرابت	فرهنگی	باال	میان	هم	قومی	های	ساکن	در	کشورهای	هم	مرز،	آنچه	در	
اقوام	ایرانی	قابل	توجه	است	احساس	نسبی	تمایز	درکناِر	قرابت	فرهنگی	با	هم	قومی	های	
اشتراکات	 این	که	 باوجوِد	 ایرانی	 مرزی	 اقوام	 است.	 ایران	 جغرافیایی	 گسترۀ	 از	 خارج	
فرهنگی	خود	را	با	هم	قومی	های	بیرون	از	مرز	می	پذیرند،	به	تشخص	خاص	قومی	خود	

در	جامعۀ	ایرانی	و	در	پاره	ای	موارد	)مورد	مصاحبه	شونده(	برتری	آن	قائل	اند.
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یز خانم	خانه	دار،	5۸ساله	از	تبر
من	با	کردها	رابطه	زیاد	داشتم،	با	ترکیه	ای	ها	هم.	من	بشخصه	هرکسی	را	که	
نفس	می	کشد	دوست	دارم.	اما	ترک	های	بیرون	ایران	فرهنگشان	خیلی	پایین	تر	
از	ماست.	باوجودی	که	آن	جا	آزادی	بیشتر	است،	در	ترکیه،	زن	ها	خیلی	کتک	
	
ً
می	خورند؛	به	این	فیلم	ها	نگاه	نکنید.	آذربایجان	هم	مثل	قدیم	ما	هستند.	مثال

عروس	پای	پدرشوهر	را	می	شورد،	مثل	قدیم	های	ما	هستند.

دولت	 سیاست	های	 و	 مرزنشین	 اقوام	 میان	 در	 محلی	گرا	 سیاسی	 گرایش	های	 	:3-۱ شمارۀ	 جدول	
مرکزی	ایران	درمورد	اقوام	در	دورۀ	پهلوی

سیاست دولت در برخورد با آن هارفتار سیاسی اقوام مرزنشین

شورش سمکو علیه مناطق ترک نشین آذربایجان در 
سال  در  کردستان  جمهوری  و  ۱30۱ شمسی  سال 

۱324 شمسی به رهبری قاضی محمد

وی،	 شکست  و  سمکو  علیه  دولت  نظامی  درگیری 
الحاق ایالت کرد دریاچۀ ارومیه به ارتش ایران،	تسلیم 

رهبر حزب به فرماندۀ ارتش و سقوط جمهوری

در  مرکزی  دولت  علیه  ترکمن ها  نظامی  عملیات 
سال ۱30۱ شمسی

سال  در  مرکزی  دولت  عملیات  ازسوی  سرکوب 
ترکمن  عشایِر	 کردِن	 قاپو  تخته  ۱302 شمسی،	
 ازسوی رضاشاه،	تصرف تدریجی اراضی منطقه و 

تبدیل آن به خالصه های دولت

هدف  با  بلوچ  سردار  دوست محمدخان  جنبش 
طایفه ای  مناطق  در  سیاسی  قدرت  درخواست 

هم زمان با روابط حسنه با دولت مرکزی

سال  در  دوست محمدخان  علیه  ارتش  عملیات 
و  وی  شکست  و  نشدن  تسلیم  ۱307 شمسی،	

درنهایت،	اعدام او در سال ۱309 شمسی

رهبری  به  آذربایجان  دموکرات  حزب  تأسیس 
ردستان( 

ُ
)ک مهاباد	 جمهوری  حکومت  و  پیشه وری 

با هدف کسب خودمختاری در سال ۱324 شمسی

سال  در  آنان  علیه  دولت  نظامی  عملیات 
۱325 شمسی و کنترل آنان

40 شمسی  دهۀ  در  چریکی  جدید  جنبش  ایجاد 
منبعث از حزب دموکرات بارزانی

سرکوب جنبش جدید چریکی کرد توسط نیروهای 
ژاندرمری

سال  در  بلوچستان  آزادی بخش  جبهۀ  تشکیل 
سال  تا  آن ها  فعالیت  ادامۀ  و  ۱343 شمسی 

۱350 شمسی

توافق دولت ایران با عراق از یک سو و ابراز وفاداری 
بعضی از رهبران به دولت مرکزی،	درنتیجه،	وارد 

کردِن	ضربۀ ویران کننده بر پیکر جبهه

تشکیل حزب دموکرات بلوچستان در بغداد در دهۀ 
40 شمسی و درخواست تشکیل دولت دموکراتیک 

ملی در بلوچستان

میان  الجزایر  ۱975 میالدی  قرارداد  انعقاد 
حمایت  پایان  صدام حسین،	 و  پهلوی  محمدرضا 

دولت عراق از بلوچ ها

و  کارگری  اعتصاب های  توده،	 حزب  تبلیغات 
عراق  و  مصر  کشورهای  توسط  اعراب  تحریک 

برای جدایی از خوزستان

سرکوب توسط نیروهای نظامی و برخورد با عوامل 
و نیروهای واگرا
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جدول	شمارۀ		3-2:	گرایش	های	سیاسی	محلی	گرا	در	میان	اقوام	مرزنشین	و	سیاست	های	دولت	مرکزی	
ایران	درمورد	اقوام	در	دورۀ	بعداز	انقالب	)پاک	مهر،	۱3۸۱؛	احمدی،	۱37۹؛	حافظ	نیا،	۱3۸۱،	به	

نقل	از	پیشگاهی	فرد	و	همکاران،	۱3۸۸(

سیاست دولت در برخورد با آن هارفتار سیاسی اقوام مرزنشین

محاصرۀ پاسداران انقالب در مرداد ۱358 شمسی 
توسط گروه های مسلح کرد

به  دفاع  درجهِت	 پاوه  شهر  به سوی  ارتش  حرکت 
دستور رهبر انقالب

مولوی  رهبری  به  بلوچ ها  مسلمانان  اتحاد  تشکیل 
دولت  نسبت به  رادیکال  موضع  عدم  و  عبدالعزیز 

مرکزی

در  تشنج  از  جلوگیری  و  آرام  سیاست  اتحاد 
بلوچستان

تشکیل گروه مسلح جبهۀ آزادی بخش بلوچستان به 
رهبری رحیم زردکوهی

گروه  این  شکست  و  انقالب  پاسداران  با  درگیری 
مسلح

سال  در  ترکمن ها  دهقانی  شوراهای  جنبش 
و  ارضی  اصالحات  درخواست  و  ۱358 شمسی 

کسب برخی خودگردانی ها

رهبری  به  مسلحانه  خشونت  به  جنبش  این  تبدیل 
گروه های چپ و دخالت دولت مرکزی

کنترل بحران و تعقیب توسط قوای دولتیبحران در آبادان و خرمشهر

ضددولتی،	 مبارزات  عربی،	 ناسیونالیسم  تبلیغ 
ارتباط با بیگانگان،	اقدامات تروریستی

مرزها،	 دولتی،	کنترل  قوای  کنترل و تعقیب توسط 
با  سیاسی،	مقابله  و  فرهنگی  اقتصادی و  اقدامات 

دخالت بیگانگان

همان	طورکه	در	جدول	های	باال	نشان	داده	شده	است،	سیاست	حاکمان	ایران	درمقابِل	
		به	صورت	خشونت	آمیز	بوده	

ً
حرکت	های		هویت	خواهانۀ	اقوام	مختلف	ـ	که	البته	عمدتا

است	ـ	حالت	قهری	شدیدتری	داشته	و	با	سرکوب	و	اعدام	خاتمه	یافته	است.	از	داده	های	
این	تحقیق	به	دست	آمد	که	این	امر	موجب	شده	است	تا	همواره	شورش	از	یک	نقطه	شروع	
شود	و	در	نقاط	دیگر	ادامه	پیدا	کند	و	این	فرایند	آسیب	هایی	در	زمینه	های	امنیت		سیاسی،	
مشروعیت	سیاسی،	مشارکت	اجتماعی،	و	...	درپی	داشته	است	و	در	برخی	موارد،	به	
بحران	هایی	نیز	منتج	شده	است.	از	نتایج	قابل	استنتاج	آن	که	مشارکت	کنندگان	این	تحقیق	
به	حاکمان	توصیه	می	کنند	بعداز	اتمام	یک	فرایند	اعتراضی،	به	مطالبۀ	گروه	های	هویتی	که	
	از	بطن	جامعه	به	پا	خاسته	اند	گوش	بسپارند،	زیرا	بسیاری	از	این	مطالبات	حالت	

ً
طبیعتا

پذیرش	 ظرفیت	های	 دیگر،	 عبارت	 به	 گفت	وگو	حل	شدنی	اند.	 ازطریِق	 و	 دارند	 مدنی	
تمامی	 از	 بهره	مندی	 امکان	 که	 توسعه	می	دهند	 را	 فرهنگی	 پلورالیسم	 و	وجوه	 سیاسی	

پتانسیل	های	اجتماعی	و	نیروی	انسانی	را	بسیار	ارتقا	می	بخشد.	
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در	این	ارتباط،	جوانب	فرهنگی	قومیت	ها	و	عرصه	های	ادبی	و	هنری	آن	ها	همچون	
ادبیات	فولکلوریک	و	شعر	و	ادبیات	از	موضوع	هایی	است	که	پیونددهندۀ	گروه	های	هم	قوم	
مرزی	است	که	در	انسجام	اجتماعی	و	رضایت	سیاسی	مؤثر	می	افتد.	ازآن	جاکه	تاریخ	
این	اقوام	به	یک	جغرافیای	سرزمینی	مربوط	است	و	تنها	در	دوران	جدید	و	معاهدات	
پادشاهان	قاجار	و	نیز	پیمان	نامه	های	بعداز	جنگ	های	جهانی	بود	که	بین	این	گروه	های	
قومی	مرز	سرزمینی	ایجاد	شد،	غالب	آن	ها	در	این	زمینه	های	فرهنگی	بافت	مشترکی	دارند	
و	این	موضوع	امروزه	یکی	از	عوامل	پیونددهندۀ	آن	ها	به	حساب	می	آید.	درنتیجه،	توجه	به	
این	پیوستگی	فرهنگی	ـ	اجتماعی	جهت	تداوم	مشروعیت	سیاسی	بسیار	بااهمیت	است.

اشکان	زارعی،	فعال	فرهنگی	و	میراثی	و	نویسنده	از	خوزستان
من	در	هجده	سالگی	با	هابیل	الیف	کمانچه	کش	باکویی	روی	صحنه	رفتم.	
رفتیم.	 آن	چنانی	روی	صحنه	 تمرین	 بدون	 که	 بود	 نزدیک	 آن	قدر	 ما	 گفتمان	
فستیوال	 زمان	 است.	 و	مشترک	 نزدیک	 باکو	90	درصد	 آذری	 با	 من	 ارتباط	
موسیقی	آذربایجان	زندگی	ما	تعطیل	است	که	ببینیم	دوستان	ما	در	آذربایجان	

باال	چه	می	کنند.

امین	شیرزادی،	شاعر	و	ترانه	سرا	از	کرمانشاه	
من	 اشعار	 از	 است؛	 لس	آنجلس	 در	 اآلن	 روان	 عثمان	 کوبانی	ام،	 دوست	
	دربارۀ	زلزلۀ	کرمانشاه	استفاده	کرد	و	کنسرتی	برگزار	کرد	و	درآمد	آن	را	تقدیم	

زلزله	زدگان	کرمانشاه	کرد.

مرزها	همچنین	می	توانند	به	عنوان	پلی	ارتباطی	زمینۀ	تعامالت	و	پیوند	دو	طرف	مرز	
را	فراهم	کنند.	مبادالت	تجاری	مرزی	یکی	از	شاخص	های	اصلی	در	برقراری	ارتباط	بین	
كشورهای	همسايه	و	نیز	امرارمعاش	مردم	مرزنشین	است	و	از	اين	طريق،	مردم	ساكن	در	
نواحی	مرزی	كشورهای	همسايه	می	توانند	دركناِر	هم	و	با	هم	از	فرصت	ها	و	منابع	مشترک	
استفاده	كنند	كه	اين	امر	می	تواند	به	استمرار	و	پايداری	دوستی	و	تفاهم	طرفین	در	تثبیت	
اقتصادی،	 رونق	 امنیت،	 ايجاد	 و	 آوردِن	فرصت	های	شغلی	 فراهم	 مرزنشین،	 جمعیت	
باوجوِد	ظرفیت	ها	و	 نوع	مزيت	نسبی	در	مناطق	مرزی	منجر	شود.	 و	شکل	گیری	يك	
اين	مناطْق	 از	ويژگی	های	اصلی	 بايد	گفت	یکی	 توانایی	های	موجود	در	مناطق	مرزی	

دوری	از	مركز	كشور	است.
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ناتوانی	در	مدیریت	اقتصادی	متناسب	با	این	شرایط	مرزی	موجب	گسترش	آسیب	های	
اقتصادی	همچون	قاچاق	و	مشاغل	کاذب	شده	است.	بنابراین	از	لحاظ	اقتصادی،	مرزها	
جدا	از	این	که	با	ورود	کاالهای	قاچاق	موجبات	صدمه	زدن	به	تولیدات	داخلی	کشور	
را	فراهم	می	کنند	و	به	اقتصاد	ملی	ضربه	می	زنند،	اما	از	دیگر	سو،	انجام	این	تبادالت	
اقتصادی	برای	مردمان	مناطق	مرزی	مزایایی	مالی	به	دنبال	دارد،	به	خصوص	در	شرایطی	
که	قدرت	مرکزی	امکانات	مالی	چندانی	در	حاشیۀ	کشور	ندارد	و	هیچ	صنایع	کالن	و	
خردی	وجود	ندارد	که	جوانان	گروه	های	قومی	در	آن	به		کار	مشغول	شوند.	در	این	مناطق،	
فقر	به	نسبت	مرکز	کشور	شدت	بیشتری	دارد	و	درمجموع،	وجوِد	این	تبادالت	مرزی	
در	قالب	بازارچه	های	رسمی	یا	کولبری	های	غیررسمی	برای	آن	ها	نفع	مالی	درپی	دارد.	
البته	براساس	یافته	های	به	دست	آمده،	در	این	بین	و	به	خصوص	در	یکی	دو	سال	اخیر،	

محدودیت	های	شدیدی	علیه	این	نوع	مبادالت	تجاری	مرزی	اعمال	شده	است.

یز	)آذربایجان	شرقی(	 محمد	احسانی،	فیلم	ساز	و	مستندساز	از	تبر
در	مناطق	مرزی،	شاهد	فقر	عمومی	هستیم.	در	تهران	و	...	فقر	هست،	اما	

عمومی	نیست.

قطب	الدین	صادقی،	نویسنده،	فیلم	نامه	نویس	و	کارگردان	تئاتر	از	کردستان
چون	هیچ	کارخانۀ	بزرگی	در	کردستان	وجود	ندارد،	ثروتی	که	اآلن	دست	مردم	
را	گرفته	ازطریِق	همین	بازارچه	های	محلی	است	که	کولبران	باعثش	بودند...	
فشار	 این	قدر	 چرا	 نمی	فهمم	 من	 نمی	کند.	 تحمل	 حکومت	 هم	 را	 این	 که	
می	آورند...	.	کارخانه	که	نیست،	کشاورزی	هم	که	رونق	ندارد،	پس	مردم	باید	

چه	کاری	انجام	دهند؟

	این	وضعیت	درحالی	حادث	شده	است	که	موقعیت	مرزی	می	تواند	فرصتی	برای	
اشتغال	زایی	و	حتی	بهره	مندی	از	مزیت	های	اقتصادی	جوامع	هم	جوار	باشد	و	به	عبارتی،	
»اقتصاد	مناطق	مرزی	می	تواند	در	ترقی	و	پیشرفت	توسعۀ	اقتصادی،	بهبود	استانداردهای	
زندگی	مردم،	کاهش	فقر،	توزیع	مناسب	درآمد،	ایجاد	روابط	دوستی	و	آشنایی	بیشتر،	
Chando- باشد«	 داشته	 اساسی	 نقشی	 مرزی	 نواحی	 در	 پایدار	 امنیت	 ارتقای	 	

ً
نهایتا )و	

موارد،	 از	 بسیاری	 در	 و،	 فرامرزی	 به	صورتی	 امروزی	 اقتصاد	 	.)evwite, 2004, p. 145

	
ً
جهانی	قابل	تعریف	است	و	کشوری	که	از	این	فرصت	نتواند	استفادۀ	مناسب	را	ببرد،	حتما
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ّ
فرصت	های	اقتصادی	برایش	به	تهدیداتی	الینحل	تبدیل	می	شوند	و	می	توان	گفت	حل
مسائل	اقتصادی	با	نگرش	سنتی	تبعات	جبران	ناپذیری	به	جا	خواهد	گذاشت	و	عالوه	بر	
اتالف	توانایی	های	اقتصادی،	توانمندی	های	بین	نسلی	را	نیز	نابود	می	سازد	و	احتمال	وقوع	
	وجوه	نوینی	چون	توریسم	و	...	

ً
بن	بست	اقتصادی	در	حوزه	های	تولیِد	به	روز	و	خصوصا

را	درپی		خواهد	داشت	و	تبعات	آن	عالوه	بر	گسترش	فساد	اقتصادی	دولتی،	به	صورت	
بیکاری	و	ورشکستگی	تولیدکنندگان	و	سایر	فعاالن	اقتصادی	در	بین	مردم	ظاهر	می	شود.

رمانجی،	دانشجوی	جامعه	شناسی	دانشگاه	فردوسی
ُ
پسر	جوان	کرد	ک

	فقرن.	اآلن	پدر	من	سن	وسالش	باالست	و	نمی	تونه	کار	کنه،	نه	
ّ
همه	زیر	خط

بیمه	ای	داره	و	نه	حقوقی.	ببینید	کردای	سمت	ما	تو	خراسان	نسبت	به	کردای	
کردستان	و	بقیۀ	اقوام	از	نظر	اقتصادی	بسیار	پایین	ترن	و	مورد	رسیدگی	نیستن.	

شاید	یه	دلیلش	این	باشه	که	عشایرن	و	عشایر	آسیب	پذیرن.

	در	نوار	حاشیه	ای	و	مرزی	کشور	قرار	دارند	از	
ً
می	توان	گفت	اقوام	ایرانی	که	عمدتا

لحاظ	زبانی،	مذهبی،	و	قومیتی	با	مردمان	هم	مرز	خود	در	کشورهای	همسایه	اشتراک	
تا	اخبار	مربوط	به	هم	قومان	خود	را		به	صورت	 دارند.	همین	موضوع	باعث	شده	است	
جزئی	و	ریزبه	ریز	دنبال	کنند	و	از	شادی	ها	و	غم	های	آن	ها	شاد	و	غمگین	شوند.	در	موارد	
زیادی،	وجوِد	همین	همسانی	ها	و	روابط	خویشاوندی	ـ	که	از	قدیم	میان	مردمان	هم	قوم	
دو	کشور	وجود	داشته	است	ـ	امکان	ازدواج	جوانان	دو	طرف	مرز	و	شکل	گیری	روابط	

خویشاوندی	جدید	را	فراهم	آورده	است.

کاظم	وقف،	فعال	سیاسی	ـ	مذهبی	از	خوزستان	
بعداز	باز	شدِن	مرز،	ما	می	ریم	نجف	و	می	آْیم	و	عموزاده	هامون	رو	می	بینیم.	
خیلی	زود	هم	تونستیم	باهاشون	نزدیک	بشیم	و	قرابت	رفتاری	پیدا	کنیم.	لهجه	
و	زبانمون،	از	بس	اونا	اومدن	و	ما	رفتیم،	مِث	هم	شده.	اون	روز	تو	خرمشهر	

عراقیایی	که	اومده	بودن	برای	خرید	رو	خیلی	تشخیص	نمی	دادم.

3-3.	پیوند	یا	گسست،	پیشینۀ	هویت	ایرانی

بسیاری	از	داده	های	این	تحقیق	حاکی	از	آن	است	که	همسایگان	ایران	شامل	اقوامی	چون	
عرب،	ترک،	افغانستانی،	و	...	هستند	و	هریک	از	این	ملت	ها	دارای	سابقۀ	تاریخی	و	
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گذشتۀ	فرهنگی	خاص	خودند،	اما	در	این	بین،	ایرانیان	همواره	گذشتۀ	خود	را	طالیی	تر	از	
آن	ها	دانسته	اند	و	به	برتری	مردمان	ایران	زمین	بر	دیگر	مردمان	کشورهای	همسایه	اذعان	
دارند	و	با	ادبیاتی	نامناسب،	عرب	ها	و	ترک	ها	و	افغانستانی	ها	و	دیگر	اقوام	را	تحقیر	می	کنند	
و	خود	را	برتر	می	دانند	یا	به	نوعی	آن	ها	را	تمسخر	می	کنند.	یافته	های	به	دست	آمده	از	این	
تحقیق	نیز	مؤید	این	نوع	حّس	برتری	است.	بخشی	از	این	حّس	برتری	به	گذشتۀ	تاریخی	
و	حّس	افتخاری	بازمی	گردد	که	نسبت	به	شخصیت	هایی	همچون	کوروش	و	زرتشت	و	
قلمرو	و	آیین	آن	ها	وجود	دارد.	عالوه	بر	مسائل	و	مناسبات	ملی	و	قومی،	ورود	و	گسترش	

مدرنیستم	نیز	به	عنوان	عامِل	رنگ	باختِن	عناصِر	کهِن	فرهنگی	تلقی	می	شود.

محمدعلی	دانشگر،	کارگردان	تئاتر	از	سمنان
بخشی	از	بحران	حاصل	مدرنیسم	است.	مدرنیته	تغییراتی	را	ایجاد	کرده	است	

و	در	ایران،	دچار	سردرگمی	هویتی	شده	ایم.

امری	که	گسست	بین	قومی	میان	گروه	های	قومی	موردمطالعه	را	درپی	داشته	است،	
ازجمله	این	که	به	جای	انسجام	فکری	در	تداوم	تاریخی	ـ	فرهنگی	در	حوزۀ	دین،	هریک	از	
این		اقوام	بر	این	باورند	که	پیروان	اصلی	آیین	زرتشت	آن	ها	بوده	اند	و	این	گروه	و	قوِم	آن	ها	
بوده	است	که	درمقابِل	حملۀ	عرب	ها	جان	فشانی	کرده	و	مانع	تسلط	بیگانگان	برخاک	
	
ّ
ایران	زمین	شده	است	و	به	نوعی	این	گنجینۀ	مثبت	فرهنگی	ـ	دینی	ایرانی،	خود،	به	محل
تنازع	و	کشمکش	بین	هویت	های	جمعی	بدل	شده	است	و	این	از	وجوِد	اندیشۀ	حذِف	
حاکمیت	حکایت	دارد	که	از	گذشته	تداوم	داشته	است،	امری	که	می	توانست	در	قالب	
تغییرات	اجتماعی،	تغییرات	دینی	را	نیز	قابل	فهم	کند،	به	صورتی		که	در	چارچوب	بهنجار	
سیاسی	ـ	اجتماعی		افتخارآمیز	نیز	باشد.	این	حّس	تاریخی	و	افتخار	به	گذشتۀ	تاریخی	
در	اعتراضات	خیابانی	سال	های	۱396	و	97	شمسی	و	با	شعارهایی	در	مدح	حکومت	
پهلوی،	خود	را	نشان	داد.	بر	این	اساس،	می	توان	گفت	نگاه	ما	ایرانیان	به	جای	این	که	به	
آینده	معطوف	باشد	بیشتر	متوجه	گذشتۀ	تاریخی	است.	جامعه	ای	که	می	خواهد	در	مسیر	
توسعه	گام	بردارد،	باید	این	نوع	نگاه	تعصب	آمیز	را	کنار	بگذارد	و	با	حذف	نقاط	منفی	
در	سبقۀ	تاریخی،	بیشتر	برای	آینده	برنامه	ریزی	کند	و	بر	آن	تمرکز	داشته	باشد.	در	چنین	
شرایطی	است	که	امکانات،	منابع،	نیروی	انسانی،	و	پتانسیل	های	یک	جامعه	سمت	و	

سویی	توسعه	آمیز	می	یابد.

T.me/AVAYeBUF

https://T.me/AVAYeBUF


از مرز تا مرز         404     

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

۱-3-3.	برتری	ایران	زمین

اشکال	 با	 موارد،	 برخی	 در	 و	 دارد	 تاریخی	 ریشۀ	 خودشیفتگی۱	 ایرانی،	 جامعۀ	 در	
غیراخالقی،	خودبرتربینی	و	خودبزرگ	بینی	نیز	بروز	یافته	است،		به	طوری	که	با	مراجعه	
و	 سیاسیون	 از	 بعضی	 نوشته	های	 و	 سخنان	 و	 ادبیات	 کتاب	های	 و	 تاریخی	 متون	 به	
روشنفکران	و	فضای	مجازی،	این	ناهنجاری	اجتماعی	و	فرهنگی	را	می	توان	مشاهده	
خودشیفتگی	 نمود	های	 مهرنامه،	 ماهنامۀ	 	42 شمارۀ	 در	 ملکیان،	 دکترمصطفی	 کرد.	
تاریخی	را	چنین	توضیح	می	دهد:	»خودشیفتگی	همیشه	فردی	نیست	و	بعضی	اوقات	
می	تواند	جمعی	و	فکری	باشد.	فردوسی	که	می	گفت	»هنر	نزد	ایرانیان	است	و	بس«	یا	
نظامی	گنجوی	که	می	گفت	»همه	عالم	تن	است	و	ایران	جان«	خودشیفتگی	گروهی	
داشتند.	خودشیفتگان	به	دوِر	خود	دیوار	می	کشند	و	امکان	گفت	و	گو	را	ازبین	می	برند.«2
ایران	 ملت	 که	 باورند	 این	 بر	 ایرانی	ها	 بیشتر	 خودبرتربینی،	 از	 دیگری	 نوع	 در	
باهوش	ترین	ملت	دنیاست،	درصورتی	که	براساس	تحقیق	محسن	رنانی،	ملت	ایران	در	
ردیف	ملت	هایی	با	هوِش	زیِر	متوسط	رتبه	بندی	می	شود.	این	درحالی	است	که	بخشی	از	
جامعه	زرنگی	را	با	باهوشی	یکسان	تلقی	می	کنند.	یافته	های	به	دست	آمدۀ	این	تحقیق	نیز	

نشان	از	وجود	این	عصبیت	تاریخی	در	گروه	های	قومی	و	مذهبی	دارد.

محمود	قادری	مکری،	کاریکاتوریست	از	مهاباد	)آذربایجان	غربی(
رد	
ُ
	عصبیتی	وجود	دارد،	نسبت	به	اسالم	و	تسنن	و	ایرانی	بودن	و	ملت	ک

ً
طبعا

عصبیت	داریم.

آن	 گرداب	 در	 نیز	 دولتی	 سیاستمداران	 گاه	 که	 است	 وسیع	 چنان	 موضوع	 این	 دایرۀ	
می	افتند	و	به	هنگام	اظهارنظر	دربارۀ	مسائل	سیاسی،	اقتصادی،	و	اجتماعی	نسخه	های	
	دنیا	تجویز	می	کنند.	برای	مثال،	در	دهۀ	پنجاه	شمسی	با	باالرفتن	

ّ
شفابخش	برای	کل

خودشیفتگی،	 سر	 از	 خارجی	 با		روزنامه	نگاران	 مصاحبه	 در	 ایران	 شاه	 نفت،	 قیمت	
می	داد.	 غربی	 کشورهای	 به	 دموکراسی	 درس	 خود،	 خدایی	 قدرت	 از	 سخن	 ضمن	
نفت	 قیمِت	 رفتِن	 باال	 با	 لغایت	۱39۱	شمسی،	 سال	های	۱384	 فاصلۀ	 در	 همچنین	
وقت	 دولت	 رئیس	 دهم،	 و	 نهم	 دولت	 در	 ارزی	 درآمد	 دالر	 میلیارد	 	700 کسِب	 و	

1. Narcissism
2.	سایت	فرارو،	شناسۀ	خبر:	250360
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کرد:	 اعالم	 جهانیان	 به	 را	 جهان	 مدیریت	 و	 تغییر	 سودای	 احمدی	نژاد(	 )محمود	
»مأموریت	تغییر	مدیریت	جهان	برعهدۀ	ملت	ایران	گذاشته	شده	است.«۱	یا	در	جای	
یعنی	 توقع،	 این	 من	 با	 گفت	وگو	 در	 دنیا	 سیاستمدار	 صد	 »بیش	از	 بیان		کرد:	 دیگر،	
 مدیریت	جهان،	را	بیان	کردند	و	آن	ها	می	گویند	ایران	پتانسیل	مدیریت	جهان	را	دارد.«2
وی	 پیشنهاد	 به	 که	 سالی	 در	 خاتمی(	 )محمد	 اصالحات	 دولت	 رئیس	 نیز	 آن	 قبل	از	
»گفت	وگوی	تمدن	ها«	اعالم	شده	بود،	در	نطق	خود،	بیان	کرد:	»بشریت	وامدار	تمدن	
ایران	اسالمی	است.«	آبشخور	این	گفته	نیز	همان	بزرگ	بینی	و	برتربینی	موردبحث	است،	

درحالی	که	هیچ	کشور	دیگری	چنین	ادعایی	ندارد.	
یکی	دیگر	از	نمودهای	خودشیفتگی	جمعی	ما	این	است	که	تمام	اختراعات	بشری	
	از	نظر	ما،	همه	چیز	

ً
را	به	ایرانیان،	به	خصوص	ایران	دورۀ	باستان،	ربط	می	دهیم	و	اساسا

ما	 را	 آن	 یا	ریشۀ	 را	 آن	 یا	اصل	 نیست	که	 پدیده	ای	در	جهان	 	
ً
دارد.		اصوال ایرانی	 ریشۀ	

باشیم!	آخرین	مورد	کشف	شده	هم	کراوات	است	که	خبر	مسرت	بخش	 کشف	نکرده	
آن	به	وسیلۀ	سید	صادق	خرازی،	سفیر	پیشین	ایران	در	فرانسه،	در	روزنامۀ	شرق3	اعالم	
شد:	»کراوات	از	بخش	صحرایی	و	کویری	جهان،	یعنی	فالت	ایران،	به	اروپا	رفته	است.	
مردم	دستمالی	را	به	عنوان	کراوات	می	بستند	تا	هنگام	بادهای	موسمی	جلوی	بینی	بگیرند.	
مردم	ایران	مبدع	کراوات	بوده	اند،	کراوات	مال	ایرانی	ها	بوده	است.«	در	موارد	دیگری،	
دایرۀ	خودبرتربینی	ما	ایرانیان	وارد	حوزۀ	رنگ	و	نژاد	می	شود	و	با	مقایسۀ	نژاد	خودمان	با	
مردمان	دیگر	و	به	خصوص	همسایگان	عرب،ترک،	افغانستانی،	و	دیگر	ملل،	خود	را	برتر	

و	بزرگ	تر	از	آن	ها	می	دانیم.

سردار	کیانی،	شاعر	و	فعال	مردمی	سیستانی	از	زابل	)سیستان	و	بلوچستان(
گفتند	 دیدند،	 را	 زاگرس	 منطقۀ	 و	 ایران	 شرق	 به	 آمدند	 عرب	ها	 زمانی	که	
عجب	باغ	هایی	و	عجب	درختانی	که	زیرش	جوی	روان	است.	عربی	که	از	
	نمی	فهمد	درخت	چیست	و	به	جز	گردوخاک	و	طوفان	

ً
عربستان	آمده	و	اصال

چیزی	ندیده،	این	جا	را	بهشت	دیدند...	.	از	زاگرس	رد	شدند	و	دیدند	ایرانیان	
عجب	زنان	خوشگلی	دارند،	گفتند	که	این	حوریاِن	در	قرآن	این	ها	هستند.	
هرکس	بگیرد	و	ببرد...	.	عرب	ها	آمدند	و	هر	کاری	کردند...	.	به	خدا	سخت	

۱.	روزنامۀ	اعتماد،	شمارۀ	۱648،	تاریخ	24/۱/۱387
2.	سایت	عصر	ایران،	شناسۀ	خبر:	274288

3.	شمارۀ	24۱8،	تاریخ	۱8/7/۱394
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ناراحتم...!	زن	ایرانی	را	که	دارای	هزاران	تمدن	است	یک	عرب	سوسمارخور	
سوم	 یزدگرد	 دختر	 است؟	 درست	 	

ً
واقعا ببرد...،	 و	 بگیرد	 را	 دستش	 پالخت	

پادشاه	جهان	را	عربی	بگیرد	و	ببرد؟!

گروه	های	 به	 را	 انسان	ها	 که	 تغییر	 درحال	 مدام	 و	 است	 سیال	 پدیده	ای	 نژادپرستی۱	
برتر	و	پست	تر	تقسیم	می	کند	و	متناسب	با	این	تقسیم	بندی،	برای	آن	ها	شأن	و	منزلت	
اجتماعی	قائل	می	شود.	نژادپرستی	معاصر	براساس	تبعیض	علیه	یک	یا	چند	مشخصۀ	
»هویت	نژادی«	)رنگ	پوست،	شکل	و	شمایل	بدن،	و	غیره(	و	یا	»هویت	قومی«	)زبان،	
فرهنگ،	تاریخ،	و	غیره(	حاصل	می	شود	و	ذاتش	را	در	رفتارهای	گروهی،	فردی،	فرهنگی،	
مؤسسه	ای،	و	دولتی	نشان	می	دهد.	بنابراین	نژادپرستی	در	تعریف	نوین	آن	فقط	به	تفاوت	
رنگ	پوست	محدود	نمی	شود،	بلکه	تحقیر	زبان،	لهجه،	فرهنگ،	مذهب،	عادات	و	سنن،	
و	غیره	را	نیز	دربر	می	گیرد.	به	همین	دلیل،	در	بررسی	نابرابری	های	اجتماعی،	نژادپرستی	
دانشگاه	های	 تمام	 نیز	 دلیل	 به	همین	 و	 می	کنند	 ایفا	 مهمی	 نقش	 نژادپرستانه	 اعمال	 و	
معتبر	دنیا	بودجه	و	امکانات	کافی	برای	تجزیه	وتحلیل	شیوه	ها	و	عملکردهای	مختلف	

نژادپرستانه	اختصاص	می	دهند.
چند	شکل	متنوع	نژادپرستی	که	در	جامعۀ	ایران	نیز	به	شدت	متداول	است	بدین	قرار	

است:

1. Racism

تصویر	شمارۀ	۸-3:	مصاحبه	با	سردار	کیانی
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۱.	نژادپرستی	بیولوژیک
این	نوع	راسیسم	انسان	ها	را	براساِس،	به	اصطالح،	»ساختارهای	ژنتیک«	و	»ماهیت	
آلمان	 نژادپرستی	در	 نوع	 این	 تقسیم	می	کند.	 برتر	و	پست	تر	 به	گروه	های	 بیولوژیک«،	
هیتلری	به	اوج	خود	رسید	که	نژاد	آلمان	و	نژاد	سفید	شمال	را	نژاد	برتر	می	دانست	که	نباید	

با	نژادهای	دیگر	تلفیق	شوند.

زهرا	خزاعل،	کارآفرین	و	فعال	گردشگری	از	آبادان	)خوزستان(
پول	عراقی	حرام	و	نجسه.	بچه	این	و	می	فهمه.

2.	نژادپرستی	سیستمیک
ارگان	های	دولتی	و	نهادهای	گروه	حاکم	مانند	ارتش،	 این	نسخۀ	راسیسم	ازطریِق	
زندۀ	 مثال	 می	شود.	 اعمال	 غیررسمی	 و	 رسمی	 ادبیات	 و	 رسانه	ها،	 آموزش	وپرورش،	
نهادها،	 آموزش،	 امر	 در	 را	 ایران	 اقوام	ساکن	 زبان	 که	 است	 زبانی	ای	 آن	سیاست	های	

مطبوعات،	و	ادبیات	رسمی	کشور	قدغن	کرده	است.

3.	نژادپرستی	فرهنگی
نژادپرستی	فرهنگی	ازطریِق	نگرش	های	فرهنگی	و	برخوردها	و	عقاید	و	رفتارهای	
مستتر	در	فرهنگ	یک	جامعه	خود	را	اعمال	می	کند،	مانند	شعار	»هنر	نزد	ایرانیان	است	و	
بس«.	البته	اگر	کسی	هنر	را	در	قوِم	خود	می	بیند	هیچ	اشکالی	ندارد،	ولی	زمانی	که	آن	را	
فقط	به	قوِم	خود	اختصاص	می	دهد،	درواقع،	غیرایرانیان	را	بی	هنر	می	خواند	یا	می	داند	که	
این	همان	نژادپرستی	فرهنگی	است،	چراکه	»دگرسازی«	می	کند	و	انسان	ها	را	به	گروه	های	
	بی	هنر(	تقسیم	می	کند.	 	بی	تمدن،	باهنرـ	 برتر	و	پست	تر	)بافرهنگ	ـ	بی	فرهنگ،	باتمدنـ	
نمونه	های	دیگر	آْن	جوک	های	نژادپرستانۀ	رایج	برضِد	ترک	ها،	عرب	ها،	لرها،	و	دیگر	اقوام	
در	ایران	و	جامعۀ	ایرانیان	خارج	از	کشور	است.	متأسفانه	این	مسئله	حتی	به	میدان	های	
ورزشی	هم	کشیده	شده	است	که	نمونه	های	آن	را	در	بازی	های	فوتبال	بین	باشگاه	های	

تبریز	و	تهران	یا	دیگر	مناطق	فارس	نشین	ایران	دیده	ایم.

 4.	نژادپرستی	زبانی
این	نوع	نژادپرستی	ازطریِق	تحمیِل	زباِن	خود	به	دیگران	و	نیز	ازطریِق	منع	و	تحقیر	
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زبان	دیگران	اعمال	می	شود.	در	این	شیوه،	زبان	اکثریت	مردمان	را	در	مراکز	و	نهادهای	
اداری	/	دولتی	/	رسمی	قدغن	اعالم	می	کنند.

یز	 رسول	نامی،	طراح	فرش	از	تبر
	شخصیت	های	پایین	و	کندذهن	

ً
در	صداوسیما	و	سریال	های	تلویزیونی	معموال

	افراد	کودن	گیلک	هستند.	این	یک	توهین	
ً
وعقب	افتاده	لهجۀ	ترکی	دارند	یا	مثال

و	تمسخر	است.

بخِش	دیگِر	نژادپرستِی	زبانی	لهجه	گرایی	یا	لهجه	پرستی	است.	نرمال	سازِی	»لهجۀ	
مسلط«	یکی	از	سازوکارهایی	است	که	ازطریِق	آن،	گروه	حاکْم	سلطۀ	روانی	و	نیز	اقتصادی	
تبلیغ	 به	گونه	ای	 و	فرهنگی	خودش	را	اعمال	می	کند.	گفتمان	هژمونیک	لهجه	گرایی	را	
می	کند	که	اگر	شما	با	لهجۀ	مسلط	در	جامعه	صحبت	نکنید،	بی	سواد	تلقی	می	شوید،	

سطح	دانشتان	زیر	سؤال	می	رود	و	شخصیت	انسانی	تان	تحقیر	می	شود.

مهدی	حمیدی	شفیق،	فعال	سیاسی	از	آذربایجان	شرقی
ترک	ها	در	صداوسیما	شخصیت	کلیشه	های	احمق	اند.	ما	جامعه	ای	نژادپرستیم.	

ما	در	کارهای	هدایت	و	آل	احمد	نژادپرستی	داریم	و	به	اعراب	توهین	شده	است.

5.	نژادپرستی	روزانه	
راسیسم	روزانه	شامل	اعمال	و	برخوردهای	نژادپرستانه	ای	است	که	قربانیان	را	هر	روز	
و		به	صورت	دائمی	مورد	تجاوز	و	تعرض	قرار	می	دهند.	از	نمونه	های	بارز	آن	زهرخندها	
نیز	جوک	های،	 و	 برتری	جویانه،	 خیره	شدن	های	 و	 نگاه	ها	 تحقیرآمیز،	 نیشخندهای	 و	

به	اصطالح،	قومِی	رایج	در	جامعۀ	ایرانیان	است.

حسن	بهداد،	مدیر	میراث	فرهنگی	از	حمیدیۀ	خوزستان
وقتی	عربی	نظری	می	دهد،	به	شدت	با	او	مقابله	می	کنند	و	از	او	سؤال	می	پرسند	
او	 ایرانی	ام.	 عرب	 من	 است.	 بدی	 خیلی	 سؤاِل	 این	 ایرانی.	 یا	 عربی	 تو	 که	
می	خواهد	بگوید	شما	مال	این	جا	نیستید	و	آمده	اید	این	جا.	می	خواهد	بگوید	

شما	هیچ	حق		و	حقوقی	ندارید.	این	در	درازمدت	اثرات	خود	را	می	گذارد.
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شوم	 پدیدۀ	 این	 مخرب	 آثار	 با	 روز	 هر	 نژادپرستی	 نوع	 این	 قربانیان	 درحالی	که	
دست	به	گریبان	اند	و	آن	را	با	تمام	وجود	حس	می	کنند،	عامالن	و	مجریان	این	نوع	راسیسم	
	از	درجۀ	ضدانسانی	بودِن	رفتارشان	اعالِم	بی	اطالعی	می	نمایند	و	اعمالشان	را	

ً
معموال

»برخوردهای	پیش	پاافتاده،	عادی،	و	نرمال«	قلمداد	می	کنند.	نقش	شکل	گیری	مناسبات	
و	رفتارهای	تعریف	شده	در	این	خصوص	اهمیت	دارد.	در	بسیاری	موارد،	عادی	انگاری	
کنش	های	مبتنی	بر	راسیسم	افراد	را	از	فهم	میزان	آسیب	و	خشونت	ناشی	از	آن	عاجز	کرده	

است.

6.	نژادپرستی	درونی	شده
این	نوع	راسیسم	ازطریِق	قربانیان	خوِد	راسیسم،	با	درونی	کردن	و	نهادینه	کردِن	راسیسِم	
موجود	در	جامعه	اعمال	می	شود.	چون	در	جامعۀ	وسیع	تر،	نظام	نژادپرستی	حاکم	است،	
قربانیاِن	این	سیستم	به	جای	مقاومت	کردن	درمقابِل	آن،	ویژگی	ها،	ادبیات	و	گفتمان	آن	
	ترک	آذربایجانی	خود	را	آریایی	می	خواند	و	می	خواهد	با	

ً
را	درونِی	خود	می	کنند.	مثال

این	شیوه	نه	تنها	به	خانواده	و	اطرافیان	خود	بقبوالند	که	به	نژاد	حاکم	تعلق	دارند،	بلکه	
	برخورد	می	کند	و	همراه	و	همگام	با	جریانات	

ً
با	مخالفان	نژادپرستی	آریایی	نیز	شدیدا

و	 مردم	خود	می	پردازد	 تاریخی	 و	 زبانی،	 فرهنگی،	 ارزش	های	 قلع	وقمع	 به	 راسیستی،	
کرامت	انسانی	آن	ها	را	لگدمال	می	کند.

تالش	در	کتمان	تعلقات	قومی	و	منتسب	قلمداد	کردِن	خود	به	مرکز	و	به	ویژه	شهر	
تهران،	درجهِت	داشتِن	لهجۀ	تهرانی	و	به	کارگیری	تکیه	کالم	ها	و	کلمات	رایج	آن	از	جمله	

مظاهر	بیرونی	این	نوع	از	نژادپرستی	است.

7.	نژادپرستی	دموکراتیک
نژادپرستی	دموکراتیک	نوعی	از	راسیسم	است	که	با	گرفتِن	ژست	های	دموکراتیک	و	با	
استمساک	به	گفتمان	های،	به	اصطالح،	مترقی،	وجود	نظام	نژادپرستی	را	انکار	می	کند.	
	بعضی	از	افراد	منتسب	به	گروه	های	چپ،	فمنیستی	یا	لیبرال	در	جامعۀ	ایران	با	عنوان	

ً
مثال

دیسکورس	های	 مترقی،	 عناوین	 و	 ادبیات	 گلوبالیزاسیون،	 ازقبیل	عصر	 مسائلی	 کردِن	
راسیسم	 مجریان	 و	 عامالن	 می	کنند.	 قلمداد	 قبیله	گرایی	 و	 قوم	گرایی	 را	 ضدنژادپرستی	
	نژادپرستی	موجود	در	جامعۀ	ایران	را	انکار	می	کنند،	فعاالن	ضدنژادپرستی	را	

ْ
دموکراتیک

عقب	مانده	و	خودشان	را	بسیار	مترقی	می	دانند.
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در	حالت	جمعی،	خودشیفتگی	و	خودبینی،	که	متأسفانه	بخش	بزرگی	از	جامعه	ما	
دچار	آن	اند،	در	قالب	توهین	به	ملت	های	دیگر	و	تحقیر	آنان	به	نمایش	گذاشته	می	شود.	
مانند	حمالت		نژادپرستانه	به	عرب	ها	یا	به	آذری	ها	و	یا	به	مهاجران	افغانستانی	که	با	ما	
اشتراک	زبانی	و	دینی	و	تاریخی	دارند	و	این	توهین	های	نژادی	در	جامعۀ	ما	چنان	به	راحتی	
اظهار	می	شود	که	در	جوامع	توسعه	یافته،	مظهر		نژادپرستی	و	راسیسم	تلقی	می	گردد	و	

گویندۀ	آن	براساس	قانون	مجرم	شناخته	می	شود.
حمالت		نژادپرستانه	به	انحای	مختلف	شکل	می	گیرد:	درمورد	عرب	زبانان،	به	بهانۀ	
حوادثی	مانند	حادثۀ	فرودگاه	جده	یا	حادثۀ	منا	و	یا	اختالف	سیاسی	دولت	ایران	با	یک	
دولت	عربی	)که	ربطی	به	ملت	ها	ندارد(	یا	باخت	یک	تیم	ورزشی	ایرانی	به	یک	تیم	
ورزشی	عربی؛	درمورد	ترک	زبانان	شاهد	ترک	ستیزی	رایج	در	دوران	پهلوی	اول	و	دوم	
هستیم،	یا	به	طورکلی	با	بیان	جوک	های	مختلف	دربارۀ	اقوام	عرب	و	ترک	و	لر	و	دیگر	اقوام.	
آنچه	باعث	تأسف	می	گردد	بیان	این	اظهارات	توهین	آمیز	ازسوی	بخشی	از	سیاسیون	
و	نخبگان	جامعه	است.	مانند	کاکا	سیاه	خواندِن	اوباما،	رئیس	جمهور	امریکا،	به	وسیلۀ	
جواد	الریجانی	در	نشست	اعضای	جامعۀ	اسالمی	مهندسین	یا	سوسمارخور	خواندِن	
عرب	ها	ازسوی	غالمحسین	ابراهیمی	دینانی	در	مصاحبه	با	خبر	آنالین	و	همچنین	تکرار	
از	 بازیگران	و	هنرمندان	که	بسیاری	 افغانستانی	ها	ازجانب	 به	عرب	ها	و	 همین	توهین	
آن	ها،	به	هنگام	برگزاری	انتخابات،	خود	را	پیشرو	جریان	روشن	اندیشی	کشور	می	دانند	و	
یا	این	ادعا	که	ما	همواره	بهترین	بوده	ایم	و	هستیم	و	خواهیم	بود	و	تمدن	های	دیگر	تاریخ	
بقای	گذشته	و	کنونی	خود	را	مدیون	نبوغ	ایرانی	اند	و	هیچ	تمدنی	باال	تر	از	ما	نبوده	است	
و	ایرانی	در	مرکز	عالم	قرار	داشته	است!	همگی	نمونه	هایی	از	این	گفتمان	های	نژادپرستانه	
است.	گفتمان	مصیبت	خیزی	که	در	تاریخ	خود	جز	کینه	و	دشمنی	و	جنگ	و	آوارگی	
محصولی	برای	ملت	ها	نداشته	است	و	نمونۀ	عینی	آن	را	می	توان	در	سوریه	و	عراق	و	یمن	

و	لیبی	و	یوگسالوی	سابق	و	رواندا	و	دیگر	کشورها	مشاهده	کرد.
زمانی	 به	 ایرانی	 نژادپرست	 احزاب	 فعالیت	 و	 ناسیونالیستی	 تند	 سابقۀ	گرایش	های	
بازمی	گردد	که	حکومت	پهلوی	اول	گفتمان	»نژاد	آریایی«	و	»ملیت	ایرانی«	را	برجسته	کرد	
تا	پروژۀ	دولت	ـ	ملت	سازی	مدرن	را	پیش	ببرد.	میل	بازگشت	به	ایران	قدیم،	یقین	به	برتری	
ایرانی	ـ	آریایی	بر	دیگران،	و	مقصر	دانستن	»مسلمان	و	ترک	و	تازی«	در	»عقب	ماندگی	
ایران«	از	مهم	ترین	ایده	هایی	اند	که	اینان	دنبال	می	کردند.	این	درحالی	است	که	اصطالح	

نژاد	آریایی	یا	معادل	آن	را	در			هیچ	یک	از	متون	تاریخی	نمی	توان	پیدا	کرد.
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مقاصد	 با	 و	 میالدی	 نوزدهم	 سدۀ	 میانه	های	 در	 و	 اروپا	 در	 آریایی	 نژاد	 اصطالح	
نژادپرستانه	و	بهره	گیری	های	استعماری	وضع	شد	و	روی	آن	تبلیغات	گسترده	ای	انجام	
مفهوم	 هرگونه	 فاقد	 و	 داشت	 زبان	شناختی	 مفهومی	 اصطالح	 این	 آن،	 قبل	از	 گرفت.	
قالب	 بود	که	چنین	مفهومی	شکل	گرفت.	در	 نازی	ها	 بود	و	در	دوران	 نژادی	/	قومیتی	
گفتمان	آریایی	باوران،	»عرب	ستیزی	و	ترک	ستیزی	امری	بسیار	فراگیر	و	متداول	است.	
نام	کوروش	هخامنشی	را	هم	نشنیده	 ایرانیان	حتی	 از	 یک	صد	سال	پیش،	عدۀ	کثیری	
این	 می	دانند.	 ایران	زمین	 شخصیت	 مهم	ترین	 را	 کوروش	 خیلی	ها	 اکنون	 اما	 بودند،	
موضوع	ها	بیشتر	به	جوک	شباهت	دارد.	وقتی	گفته	می	شود	حّق	طبیعی	میلیون	ها	ترک	و	
کرد	در	ایران	آموزش	به	زبان	مادری		است	و	کسانی	جواب	می	دهند	که	آموزش	این	زبان	ها	
مقدمۀ	تضعیف	زبان	فارسی	و	به	تبع	آن،	تجزیۀ	کشور	است،	چاره	ای	جز	این	نداریم	که	

چنین	جوا	ب	هایی	را	نوعی	دیگرستیزی	فراگیر	بدانیم	که	نژادپرستی	را	تغذیه	می	کند«.
همۀ	این	موارد	درحالی	است	که	در	رسانه	های	رسمی	مانند	صدا	وسیما،	کشورهایی	
به	این	متهم	می	شوند	که	در	آن	ها،	نژاد	پرستی	وجود	دارد	و	سیاه	پوستان	 مانند	آمریکا	
و	سرخ	پوستان	قربانیان	نژادپرستی	اند،	ولی	وجود	این	مشکل	در	جامعۀ	ایران،	آن	طورکه	
باید	و	شاید،	مورد	توجه	و	انتقاد	قرار	نمی	گیرد	و	حتی	در	نظام	آموزشی	نیز	به	موضوع	

نژادپرستی	و	عواقب	آن	مانند	نفرت	پراکنی	و	ناامنی	در	جامعه	اشاره	ای	نمی	شود!

2-3-3.	خوش	بینی	تاریخی

در	این	که	تاریخ	ما	ایرانیان	و	تمدن	برخاسته	از	آن	از	کهن	ترین	تمدن	های	تاریخ	بشری	
جهانی	 اتفاقات	 جهت	گیری	 در	 سهمی	 تمدن	 آن	 پیدایش	 بدو	 در	 ایرانیان	 ما	 و	 است	
داشته	ایم	شکی	نیست.	این	موضوع	در	مواردی	برای	ما	افتخارآمیز	است،	اما	این	گذشته،	

با	هرگونه	افتخارش،	ما	را	به	جایگاهی	که	سزاوار	آن	هستیم،	رهنمون	نکرده	است.
خلقیات	ما	ایرانیان	از	دیرباز	و	به	خصوص	در	یک	صدسالۀ	اخیر،	برای	اندیشمندانی	
که	در	علل	عقب	ماندگی	جامعۀ	ایرانی	تحقیق	نموده	اند،	موضوع	بحث	و	توجه	قرار	گرفته	
است.	بخشی	از	این	خلقیات	مانند	سازگاری	و	صبوری	و	مهربانی	و	دین	داری	و	قدرت	
انطباق	و	ابتکار	و	میل	به	پیشرفت	و	...	رمز	ماندگاری	ایرانی	درطوِل	تاریخ،	علی	رغم	
فرازونشیب	های	حوادث	جاری	بر	این	سرزمین،	بوده	است	و	ایرانی	توانسته	در	این	پهنۀ	
سخت	اقلیمی،	تمدن	خود	را	حفظ	کند	و	در	این	جهان	سهمگین،	هنوز	زنده	و	پایدار	
باشد.	ازسویی	دیگر،	وجود	خلقیاتی	ازقبیل	دروغ	و	تلون	مزاج	و	نفاق	و	دورویی	و	بازی	
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با	زبان	و	غرور	و	خودشیفتگی	و	گذشته	گرایی	همراه	با	وهم	و	خیال	و	غلو	و	...	که	ناشی	
از	نا	امنی	و	استبدادزدگی	و	شرایط	سیاسی	و	اقتصادی	و	اجتماعی	جامعۀ	ایرانی	درطوِل	
و	 پیشرفت	 به	 و	تالش	 ایران،	علی	رغم	شوق	 که	جامعۀ	 باعث	گردیده	 تاریخ	می	باشد	

توسعه،	هنوز	در	مدار	توسعه	نیافتگی	گرفتار	باشد.۱
از	میان	این	آسیب	دیدگی	اخالقی،	خصلت	خودبینی	و	خودشیفتگی	و	گذشته	گرایی	
همراه	با	وهم	و	خیال	و	غلو	در	حوادث	تاریخ	شاید	یکی	از	اساسی	ترین	دردهای	مزمن	
و	عمیق	جامعۀ	ایرانی	است	که	باعث	شده	است	تا	درهای	امنیت	و	سالمت	و	سیادت	و	

سعادت	به	رویمان	بسته	بماند.
در	این	مورد،	گذشته	نگری	با	حافظۀ	تاریخی	واقعی	تفاوت	دارد.	گذشته	نگری	بیشتر	
بازگشت	به	اسطوره	است	تا	واقعیت	و	بیشتر	نوعی	خوش	بینی	به	دور	از	واقعیات	است،	
باستانی	 طالیی«	 »عصر	 مسحور	 و	 مجذوب	 افراطی،	 به	شکل	 حتی	 برخی،	 چنان	که	
	چنان	شکوه	و	جاللی	

ً
می	شوند	و	چنان	اغراق	آمیز	گذشته	را	به	تصویر	می	کشند	که	احتماال

به	مخیلۀ	زرتشت،	داریوش،	یا	شاه	عباس	صفوی	و	دبیران	دربار	آن	ها	نیز	خطور	نکرده	بوده	
است.	در	این	زمینه،	بیان		شده	است	که	گذشتۀ	تاریخی	ایران	باشکوه	و	همراه	با	اندیشه	های	
صلح	آمیز	و	افتخارآمیز	بوده	است	و	آنچه	از	سیاست	های	جنگ	طلبانۀ	امروزین	نشان	داده	
می	شود	فرهنگ	واقعی	ایرانی	نیست.	براساس	یافته	های	به	دست	آمده،	تاریخ	ایران	پر	بوده	
است	از	صلح	و	صفا	و	برابری	و	برادری	و	درعوض،	دوران	معاصر	پر	شده	است	از	جنگ	

و	دشمنی	و	ریا	و	تزویر	و	دروغ!	

کریم	بخش	کردی	تمندانی،	فعال	سیاسی	ـ	اجتماعی	از	ایرانشهر	)سیستان	و	
بلوچستان(

همه	آن	هایی	که	هویت	ملی	ایرانی	دارند،	از	هر	دین	و	مذهب	و	قومیت،	باید	
با	هم	برابر	باشند،	مثل	همان	چیزی	که	منشور	کوروش	گفته.	شعار	مرگ	بر	
یک	کشور	برروی	موشکمان	همۀ	نگاه	ها	را	در	دنیا	برعلیه	ما	می	کند	و	ما	را	در	
دنیا	منزوی	می	کند	و	ما	را	به	عنوان	یک	کشور	جنگ	طلب	نشان	می	دهد،	ولی	
ما	گذشتۀ	این	طوری	نداشته	ایم.	گذشته	ای	داشته	ایم	که	فرهنگ	و	تمدن	داشته	
و	به	دنیا	آزادی	را	درس	می	داده.	ما	اولین	کشوری	بودیم	که	منشور	حقوق	بشر	

را	نوشتیم.

۱.	سایت	فرارو،	شناسۀ	خبر:	250360
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زمان	 در	 ما	 که	 بود	 حقارت	هایی	 احساس	 دربرابِر	 دفاعی	 	
ْ
تاریخ به	 نگاه	 از	 شیوه	 این	

با	 آن	 مقایسۀ	 و	 غربی	 پیشرفت	های	شگفت	انگیز	جوامع	 با	 رویارویی	 هنگام	 و	 قاجار	
نکبت	و	فالکت،	فقر	و	بی	سوادی،	و	بیماری	و	ویرانی	مملکت	خود	داشتیم.	این	تجربه	
نارسیستیک	 با	جبرانی	 آنان،	 از	 برخی	 در	 بسیار	دردناک	تر	است؛	 ما	 برای	روشنفکران	
)خودشیفته(	ترمیم	شده	است.	پدیده	ای	که	شاید	در	دیگر	امپراتوری	های	سقوط	کرده	و	
خاندان	های	ازاسب	افتاده	سابقه	دارد.	به	جای	پذیرفتن	واقعیت	و	تالش	واقع	بینانه	و	بخردانه	
با	شکست،	درجهِت	به	پا	خاستن	و	پیشرفت	ـ	با	همان	اسطوره	اندیشی	غالب	عوام	ـ	به	
بازتولید	تاریخی	اسطوره	ای	می	پردازیم	و	انگار	در	همان	راستای	»برتری	خواهی«	ایرانیان	
امپراتوری	و	هنر	 از	نظر	جهان	گشایی	و	گسترش	 نه	تنها	 بود،	 که	موردستایش	»نیچه«۱	
جنگ	برتر	هستیم،	بلکه	در	دین	داری	و	اخالق	از	یک	سو،	و	تمامی	علوم	و	فنون		ازسوی	

دیگر،	سرآمد	عالمیانیم.2
در	هر	جایی،	اگر	صحبت	از	کشف	انرژی	هسته	ای	و	رادیواکتیویته	می	شود	که	دراثِر	
ممارست	طوالنی	و	تحقیقات	جمعی	دانشمندانی	چون	ماکس	پالنک3،	نیلز	بور4،	و	
ماری	کوری5،	و	دیگران	کشف	گردیده	می	گوییم	که	البته	شاعر	بزرگ	ما،	هاتف	اصفهانی،	
	از	آن	صحبت	کرده	و	گفته	است:	»هر	ذره	ای	که	بشکافی،	آفتابیش	درمیان	بینی«	و	

ً
قبال

این	دانشمندان	فیزیک،	در	غرب،	ایدۀ	آن	بزرگوار	را	پیاده	کرده	اند.	اگر	سخن	از	»پیدایش	
	
ً
انواع«	و	علم	تکامل	است	که	نتیجۀ	پنجاه	سال	تحقیق	چارلز	داروین6	بوده	است	فورا
می	گوییم	که	عارف	بزرگ	ما،	موالی	روم،	آن	را	بیش	از	چهارصد	سال	پیش	کشف	کرده	
و	گفته	است:	»از	جمادی	مردم	و	نامی		شدم...«	و	داروین	همچنان	هم	کار	زیادی	انجام	
نداده	است.	صحبت	از	منشور	جهانی	حقوق	بشر	حاضر	در	سازمان	ملل	که	می	شود	
	استوانۀ	کوروش	

ً
ـ	ایران	یکی	از	امضاکنندگان	آن	است	اما	خاستگاهی	اروپایی	دارد	ـ	فورا

کبیر	را	به		رخ	بقیه	می	کشیم	که	»ای	بابا!	ماییم	که	موجدان	واقعی	حقوق	بشر	بوده	ایم!«	
عجبا	که	دکارت7،	کانت،	اسپینوزا8،	و	دیگران	اگر	می	دانستند	که	آنچه	آن	ها	گفته	اند	و	

1. Friedrich Wilhelm Nietzsche
2. http://www.mohammadsanati.net.
3. Max Planck
4. Niels Bohr
5. Marie Curie
6. Charles Darwin
7. René Descartes
8. Baruch Spinoza
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	حکما	و	عرفای	ما	گفته	اند،	دیگر	این	همه	وقت	خود	را	برای	دوباره	کاری	
ً
نوشته	اند	قبال

به	هدر	نمی	دادند.	در	این	جا	بحث	بر	سر	کم	ارزش	جلوه	دادِن	کاِر	خودی	ها	و	بزرگ	نمایی	
غربیان	نیست،	بلکه	بحث	بر	سر	چگونگی	برخورد	ما	با	گذشتۀ	خود	و	دیگران	است.	غرور	
کاذْب	قرن	هاست	که	همۀ	ما	را	با	شدت	های	مختلف	به	خود	مبتال	ساخته	و	بیش	از	همه	و	
با	شدت	های	مختلف،	دامن	سالطین	و	رهبران	ما	را	گرفته	است.	سفیر	شاه	سلطان	حسین	
در	فرانسه	حاضر	نشد	با	نمایندۀ	پادشاه	فرانسه	در	یک	کالسکه	بنشیند،	زیرا	فکر	می	کرد	که	
او	نمایندۀ	سلطانی	با	تخت	و	تاج	کیانی	است	و	کسر	شأن	خود	می	دانست	با	نمایندۀ	یک	
پادشاه	تازه		به	تخت	رسیده	سوار	یک	کالسکه	شود.	دویست	سال	پیش	فتحعلی	شاه	قاجار،	
درحالی	که	به	معاهده	های	ننگین	گلستان	و	ترکمانچای	گردن	می	نهاد،	فریاد	می	کشید	که	
»بدا	به	حال	روس«	و	»وای	از	آن	روز	که	غضب	ما	دامن	آن	ها	را	بگیرد«!	پهلوی	دوم	بارها	
غرب	را	پند	و	نصیحت	می	داد	و	حتی	آن	ها	را	تحقیر	می	کرد	و	دموکراسِی	»چشم	آبی	ها«	
را	مبتذل	می	دانست.	در	این	چند	سال	اخیر	هم	محمود	احمدی	نژاد	داعیۀ	شرکت	در	

مدیریت	جهانی	داشت	تا	بدین	وسیله	بتواند	مشکالت	جهانی	را	حل	کند۱.

سردار	کیانی،	شاعر	و	فعال	مردمی	سیستانی	از	زابل	)سیستان	و	بلوچستان(
اگر	سیستان	نمی	بود،	شما	نمی	توانستی	امروز	با	زبان	مادری	ات	صحبت	کنی،	
از	سیستان	 اگر	 لیث	 یعقوب	 را	گرفتند.	 دنیا	 	

ّ
و	کل آمدند	 اعراب	 چرا؟	چون	

بیرون	نمی	کرد،	امروز	ما	و	شما	فارسی	 ایران	 از	 حرکت	نمی	کرد	و	این	ها	را	
صحبت	نمی	کردیم.

مختلف،	 اقوام	 به	هنگام	هجوم	 که	 باورند	 این	 بر	 هرکدام	 قومی	 مختلف	 گروه	های	
کردها	 بوده	اند.	 آن	ها	 کنند	 ایستادگی	 مهاجمان	 درمقابِل	 است	 توانسته	 که	 قومی	 تنها	
بیان	می	کنند	که	تنها	قومی	که	دربرابِر	عرب	ها	مقاوت	کرده	و،	خود،	داوطلبانه	اسالم	را	
پذیرفته	اند	قوم	آن	ها	بوده	است.	شمالی	ها	بر	این	باورند	که	به	دلیل	طبیعت	خشن	منطقۀ	
طبرستان،	عرب	ها	هیچ	وقت	نتوانستند	به	منطقۀ	آن	ها	ورود	پیدا	کنند	و	در	همان	مناطق،	
آنان	توانستند	عرب	ها	را	زمین	گیر	کنند.	مردمان	شرق	کشور	نیز،	به	همین	ترتیب،	چنین	
دیدگاهی	دارند	که	اگر	مردمان	آن	ها	نبود،	اکنون	چیزی	از	فرهنگ	ایرانی	باقی	نمی	ماند.
تالش	بر	مصادرۀ	افتخارات	ملی	و	شرح	سلحشوری	های	قومی	در	اثبات	آن	ها	از	مصدایق	

1. http://www.rahavard.com/Articles/100-askari.pdf

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


        415         فصل سوم: نتایج و یافته های تحقیق

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

بارز	این	جنس	از	اندیشه	هاست.

و	 )سیستان	 زاهدان	 از	 سایه	 ادب	 و	 شعر	 انجمن	 مسئول	 حقیقت،	 مختار	
بلوچستان(

ایرانیان	اصیل	زرتشتیانی	هستند	که	زیر	سلطۀ	عرب	نرفتند	و	فرهنگ	عرب	را	
نپذیرفتند.	زرتشت	3700	سال	قبل	یکتاپرستی	را	ترویج	داد.	با	کمال	تأسف،	
عبادت	 در	 نظم	 برای	 آتشکده	ها	 آتش	پرست	اند.	 آن	ها	 می	کنند	 فکر	 عده	ای	
زرتشت،	 بعداز	 سال	 دویست	 است.	 پاکی	 و	 روشنایی	 نماد	 آتش	 بوده	اند.	
ابراهیم	پیامبر	از	قوم	بنی	اسرائیل	آمده؛	یعنی	هیچ	پیامبری	قبل	او	نبوده	و	ما	
اولین	کسانی	هستیم	در	سیارۀ	زمین	که	یکتاپرستی	را	پذیرفتیم	و	این	باعث	

افتخار	ما	ایرانیان	است.

مهدی	کیوان،	تاریخ	دان	و	مدرس	بازنشستۀ	دانشگاه	از	اصفهان
علت	بدبختی	جامعۀ	ما	این	است	که	امروزه	زبان	فارسی	تاریخ	و	شکوهش	را	

ازدست	داده	است،	یعنی	زبان	تاریخ	بیهقی،	زبان	فردوسی	یا	زبان	سعدی...	

این	خوش	بینی	تاریخی	قدمتی	در	حدود	دو	یا	سه	هزار	سال	دارد	و	از	منشور	حقوق	بشر	
کوروش	سخن	به	میان	آورده	می	شود،	از	علم	و	دانش	و	فنون	علمی	بحث	می	کند،	از	
ادیبان	و	شاعران	آن	دوران	سخن	به	میان	می	آید،	از	آزادی	های	فردی	و	عدالت	و	برابری	
اجتماعی	بحث	می	گردد	و	ادعا	می	شود	که	برخالف	کشورهای	منطقه	نمی	شود	هیچ	

موردی	از	برده	داری	و	استثمار	انسانی	در	تاریخ	ایران	پیدا	کرد.

اما	نکتۀ	جالب	این	است	که	این	تاریخ	پرشکوهی	که	ادعای	آن	را	داریم،	در	هیچ	
	زود	از	خط	و	

ً
کجا،	اثر	ثبت	شده	و	مکتوبی		دربارۀ	آن	وجود	ندارد	و	ما	با	این	که	نسبتا

	و	به	احتمال	زیاد،	آن	عالقه	ای	را	که	مردمان	ایونیا	و	
ً
نوشتار	برخوردار	شدیم،	ولی	ظاهرا

آتن	به	نوشتاْر	داشتند	ما	نداشتیم،	وگرنه	تاریخ	ما	تنها	به	وسیلۀ	تاریخ	نگاران	بیگانه	مانند	
هرودوت۱	و	گزنفون2	و	دیگران	نوشته	نمی	شد.	به	نظر	می	رسد	ما	بیشتر	به	جنگ	و	تدارکات	
جنگی	و	کشورگشایی	و	گسترش	امپراتوری	مشغول	بودیم	و	آنان	تاریخ	این	رویدادها	را	

1. Herodotus
2. Xenophon
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می	نوشتند.	البته	همواره	شنیده	ایم	که	تمامی	کتابخانه	های	ما	به	دست	عرب	ها	و	پیش	از	
آن	ها،	به	دست	اسکندر	سوزانده	شد.	ولی	بعید	به	نظر	می	رسد	که	حتی	یک	کتاب	یا	یک	
لوح	گلی	در	بین	هزار	ها	لوحی	که	کشف	شد	با	موضوع	علوم	و	فنون	به	جا	نمانده	باشد،	
اگر	که	مردمانی	شیفتۀ	علم	می	داشتیم؛	مردمان	شیفتۀ	علم	هرجا	بروند	با	کتاب	و	نوشتار	
می	روند	و	کتاب	را	بسیار	عزیز	می	دارند	و	بدون	کتاب	و	نوشتار	زندگی	برایشان	معنایی	
ندارد.	می	دانیم	که	بسیاری	از	پارسیان	به	هند	رفتند،	بی	آن	که	یک	کتاب	تاریخ	یا	کتاب	
علمی	با	خود	ببرند!	و	اگر	هم	فرهنگ	شفاهی	بود،	که	بود،	بازهم	علمشان	باید	سینه	به	سینه	

انتقال	می	یافت.	ولی	متأسفانه	از	علم	سینه	به	سینه	هم	بی	خبریم.

3-3-3.	نوستالژی	هویتی

وجود	این	نوع	دیدگاه	ها	درمورد	برتری	ایران	زمین	و	خوش	بینی	تاریخی	باعث	می	شود	
که	ما	همواره	از	شرایط	فعلی	اظهار	نارضایتی	کنیم	و	همواره	در	قالب	حسی	نوستالژیک	
حسرت	گذشه	را	بخوریم.	نزدیک	ترین	واژه	از	لحاظ	تبارشناسی	برای	نوستالژی	»غم	
بازگشت	 آرزوی	 و	 پدری(	 خانۀ	 و	 )زادگاه	 گذشته	 نسبت	به	 اندوه	 یعنی	 است،	 غربت«	
و	 اشخاص،	 اشیا،	 نسبت	به	 شادی	 با	 همراه	 غم	انگیِز	 احساِس	 یک	 نوستالژی	 آن.	 به	
موقعیت	های	گذشته	است.	زمانی	که	به	محلۀ	قدیمی	یا	مدرسۀ	دوران	ابتدایی	خود	سر	
می	زنیم،	احساسی	عجیب	همراه	با	شادی	و	غم	به	ما	دست	می	دهد،	ملغمه	ای	از	دلتنگی	

و	یادآوری	خاطرات	گذشته.	
حسرت	بر	آداب	ورسومی	که	از	دایرۀ	فرهنگی	ایرانیان	حذف	شده	اند	در	اغلب	افراد	
با	قومیت	های	گوناگون	وجود	دارد.	حسرت	بر	داشته	ها	و	اندوخته	های	فرهنگی	که	در	

تالطم	های	تاریخی	کم	رنگ	شده	و	یا	ازمیان	رفته	اند.

محمدعلی	دانشگر،	کارگردان	تئاتر	از	سمنان
هایی	 جشن	 هم	 می	شود.ما	 مشخص	 آداب	ورسومش	 با	 ایرانی	 هر	 اصالت	
داشتیم	که	متأسفانه	این	ها	حذف	شده،	مثل	مهرگان	یا	جشن	های	دوهزارساله.	
اما	توجه	کنیم	که	توارث	نقش	مهمی	دارد؛	من	اگر	در	یک	خانوادۀ	مسیحی	

به	دنیا	بیایم،	مسیحی	می	شوم.

اختصاص	 به	خود	 را	 ما	 روزانۀ	 مکالمات	 و	 افکار	 از	 زیادی	 بخش	 	
ً
معموال »گذشته«	
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باشد.	خیلی	وقت	ها	 یا	شخصی	 این	تجارب	و	خاطرات	می	تواند	اجتماعی	 می	دهد.	
	
ّ
برایمان	پیش	آمده	است	که	در	محیط	های	عمومی	مثل	تاکسی،	بازار،	دانشگاه،	یا	محل
کار،	وقتی		دربارۀ	یک	موضوع	اجتماعی	روز	درحال	گفت	وگو	هستیم،	ناگهان	افرادی	با	
افسوس	از	گذشته	صحبت	می	کنند	و	به	طور	معمول،	از	صمیمی	تر	بودِن	روابِط	اجتماعی،	
حتی	 ما،	 از	 بسیاری	 برای	 می	گویند.	 قدیمی	 نان	های	 بهتر	 طعم	 حتی	 و	 تفریحات،	
تلخی	های	دوران	کودکی	و	نوجوانی	نیز	به	عنوان	تجربه	ای	شیرین	در	ذهنمان	ثبت	شده	
است	و	برای	همین،	فقط	خاطرات	خوب	از	گذشته	داریم	و	مدام	آن	روزهای	شیرین	را	

مرور	می	کنیم!
همان	طورکه	در	بخش	»نماد	ابزار	هویت	خاص«	بیان	کردیم،	یکی	از	اهداف	اقوام	
است،	 هویِت	محلی	شان	 داشتِن	 نگه	 زنده	 آداب	ورسوْم	 و	 مناسک	 برگزاری	 از	 قبایل	 و	
محله	گرایی	ای	که	خاطرات	خوب	از	آن	دارند	و	نوعی	حّس	نوستالژیک	برای	آن	ها	ایجاد	

کرده	است.

بوکان	 از	 داستان	نویس	 و	 مترجم	 انگلیسی،	 زبان	 مدرس	 رمضانی،	 محمد	
)آذربایجان	غربی(

این	اعیاد	و	این	فستیوال	های	ملی	بازگشت	سمبولیک	ما	به	قبیله	گری	است.	
برای	 سمبلی	 جشن	های	 این	 بود،	 قبیله	 در	 مستحیل	 شخص	 زمانی	که	

جست	وجوی	نوستالژیک	]را[	بنابر	جبر	تاریخ	ازدست	دادیم.

تصویر	شمارۀ	۹-3:	مصاحبه	با	محمد	رمضانی
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در	 هستند.	 نیازمند	 نیز	 هویت	 به	 دارند	 نیاز	 نوستالژی	 به	 که	 اندازه	 همان	 به	 افراد	
غیر	این	صورت،	زندگی	شان	درمعرِض	خطِر	ازمیان		رفتن	و	بی	معنایی	قرار	می	گیرد	و	
برای	بسیاری	از	انسان	ها	چنین	موقعیتی	قابل	تحمل	نیست.		ازاین	رو،	کسانی	که	چیزی	
برای	ساختِن	نوستالژی	ندارند،	دست	کم	از	گذشت	زماِن	»بازگشت	ناپذیر«	برای	خود،	
به	خیر«	 یادت	 که	 یا	»جوانی	کجایی	 ازدست	رفته«	 »کودکی	 از	 و	 می	سازند	 نوستالژی	

سخن	می	گویند۱.

یز	)آذربایجان	شرقی( محمد	احسانی،	فیلم	ساز	و	مستندساز	از	تبر
تمام	افکار	و	رؤیاهای	من	به	داستان	های	کودکی	ام	بازمی	گردد	که	به	زبان	ترکی	
است.	من	با	این	داستان	ها	هویت	پیدا	کرده	ام.	نمودهای	شخصیتی	ـ	هویتی	
ناشی	از	قومیت	همراه	افراد	هر	قوم	باقی	می	مانند،	حتی	اگر	به	لحاظ	جغرافیایی	

از	مبدأ	خود	دور	و	در	فاصله	باشند.

به	خصوص	در	 افتاد	و	 اتفاق	 اعتراضی	که	چند	سال	اخیر	در	کشور	 در	حرکت	های	
حرکت	های	اعتراضی	دی	ماه	سال	۱396	شمسی،	شاهد	شعارهای	جوانان	معترض	در	
حمایت	از	سیستم	حکومتی	قبلی	و	به	خصوص	دوران	پهلوی	اول	و	حسرت	برای	آن	دوران	
			هیچ	یک	از	این	افراْد	تجربۀ	ملموسی	از	واقعیات	آن	دوران	

ً
بودیم.	این	درحالی	است	که	تقریبا

ندارند	و	تمام	تصوراتشان	از	آن	زمان	براساس	روایت	هایی	شکل	گرفته	است	که	از	دیگران	
)این	دیگران	در	موارد	کمی،			نسل	های	پیشین	و	در	غالب	موارد،	رسانه	های	ماهواره	ای	هستند	
که	در	سال	های	اخیر	با	پررنگ	کردِن	تعدادی	از	جنبه	های	تکنولوژیکی	آن	دوران،	به	پخش	

مستنداتی	در	حمایت	از	سیستم	سیاسی	قبلی	دست	زده	اند(	به	دست	آورده	اند.

علی	طهماسبی،	بازنشسته،	پژوهشگر	و	نویسنده	از	مشهد	)خراسان	رضوی(	
جامعه	نیاز	به	یه	رضاشاِه	امروزی	تر	داره،	رضاشاهی	که	چند	تا	آدم	روشنفکر	
ن	تا	

َ
کنارش	باشن،	مِث	فروغی	و	بهار	و	نفیسی	و	...	تا	بتونن	بهش	خط	ِبد

جامعه	رو	اصالح	کنه.

کسی	نمی	تواند	منکر	جنبه	های	مثبت	)به	خصوص	تکنولوژیک(	نیم	قرن	حکومت	

۱.	وزنامۀ	ایران،	۱7/۱/۱394	ش،	شمارۀ	5897،
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پهلوی	باشد.	این	حکومت	توانست	راه	ایران	را	از	دوران	سیاه	قجر	به	سوی	آینده	بگشاید.	
در	دوران	پهلوی	اول،	تمام	تالش	رضاشاه	آن	بود	که	ساختار	کلی	ایران	را	از	بافت	سنتی	
خارج	کند	و	اصول	مدرنیزاسیون	را	در	آن	پیاده	سازد	که	تا	حدی	هم	در	این	زمینه	موفق	
بود.	احداث	بسیاری	از	راه	ها	و	خطوط	راه	آهن	و	دانشگاه	و	کارخانه	ها	و	خدمات	ارزندۀ	
دیگر	را	باید	مرهون	آن	تالش	ها	دانست.	در	دوران	پهلوی	دوم	نیز	این	وضعیت	با	شدت	
بیشتری	ادامه	پیدا	کرد	و	به	خصوص	در	دهۀ	50	شمسی،	با	درآمدهای	کالنی	که	از	راه	
فروش	نفت	به	دست	آمد،	توسعۀ	صنعتی	ایران	شدت	بیشتری	پیدا	کرد.	این	ها	مواردی	
هستند	که	امروزه	شبکه	های	تلویزیونی	و	ماهواره	ای	برون	مرزی	روی	آن	ها	تأکید	دارند	و	
جوانان	کشور	نیز	با	درونی	کردِن	این	موارد	در	حرکت	های	اعتراضِی	خود،	حسرت	آن	ها	

را	می	خورند.
در	این	شرایط	که	جامعه	و	به	خصوص	تفکرات	جوانان	حالت	توده	ای	وار	پیدا	کرده	
است،	کسی	از	جنبه	های	منفی	و	به	خصوص	اختناق	سیاسی	آن	دوران	سخنی	به	میان	
نمی	آورد.	کسی	از	استبداد	رضاشاهی	در	انکار	هویت	قومی	اقوام	و	ایالت	مختلف	و	
تالش	درجهِت	ازبین	بردِن	مظاهِر	سنتی	و	متحدالشکل	کردِن	آن	ها	سخن	نمی	گوید،	
از	تصمیم	برای	انکار	هویت	دینی	مردم	و	کشف	حجاب	بانوان	بحثی	به	میان	نمی	آید،	
از	تالش	برای	اسکان	عشایر	و	حمله	به	سیاه	چادرها	سخنی	بر	زبان	رانده	نمی	شود.	این	
سیاست	خفقان	و	دهشت	آمیز	در	دوران	پهلوی	دوم	نیز	ادامه	پیدا	کرد	و	با	تشکیل	سازمان	
جاسوسی	ساواک،	وجود	هر	نوع	فکر	و	اندیشۀ	آزاد	پذیرفته	نمی	شد	و	افکار	مخالف	به	

سالخی	کشیده	می	شدند.
آنچه	افراد	را	در	جامعه	با	یکدیگر	همساز	و	همدل	می	کند،	تا	در	زماِن	حال	دوام	آورند	
و	ساختاری	تخیلی		به	نام	آینده	را	بسازند،	داشتِن	خاطراِت	خوب	و	بد	از	گذشته		است.	در	
گاه	ذهن	 این	حالت،	افراد	نیاز	دارند	برخی	از	بدترین	خاطرات	را	به	دورترین	بخش	ناخودآ
خود	هدایت	کنند	یا	با	دستکاری	آن	ها	خاطراتی	قابل		پذیرش	بسازند	و	حتی	خاطرات	

ساختگی	برای	خود	دست	وپا	کنند	تا	بدین	ترتیب،	صاحب	هویت	شوند.

شاهین	سپنتا،	دامپزشک،	نویسنده	و	فعال	مدنی	از	اصفهان
من	آداب	و	سنتی	را	که	گرفته	ام	حفظ	کرده	ام،	ولی	اضافه	هم	کرده	ام،	مثل	جشن	
کنیم	 زنده	 را	 فراموش	شده	 سنت	های	 این	 کرده	ایم	 سعی	 ما	 مهرگان.	 یا	 سده	
ازطریِق	انجمن	ها	و	فضای	مجازی،	غیراز	چیزهایی	که	متداول	بوده...	.	این	که	

T.me/AVAYeBUF

https://T.me/AVAYeBUF


از مرز تا مرز         420     

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

ما	باید	لباس	های	محلی	که	درحال	فراموش	شدن	هستند	را	زنده	کنیم،	لباس	
ایل	بختیاری،	کردها،	بلوچ	ها	و	همۀ	لباس	ها...	.	این	ها	دنیایی	از	فرهنگ	اند،	
جنسشان،	رنگشان،	کاری	که	روی	شان	می	شود	هنر	است	و	اگر	جنبۀ	قومیتی	اش	

را	درنظر	نگیریم،	این	ها	هنرهای	ایرانی	اند	و	باید	حفظشان	کنیم.

که	 است	 تلخ	وشیرین	 حوادث	 از	 ترکیبی	 می	کند	 ایجاد	 نوستالژی	 که	 احساسی	
پایدار	 از	لذت	های	 یافته	و	خوشی	هایش	ازدست	رفته		است،	برخی	 التیام	 آن	 دردهای	
امروز	به	خوشبختی	های	بزرگ	و	کوچک	رسیده	اند	و	برخی	برای	همیشه	ازدست	رفته	اند	و	
الیه	هایی	رؤیایی	از	خود	برجای	گذاشته	اند.	جامعه	بدون	خاطره	و	بدون	قابلیت	فراموشی	
نمی	تواند	هویت	داشته	باشد	و	جامعه	بدون	هویت	دیر	یا	زود	ازمیان	می	رود،	چراکه	

انساِن	سرگشته	و	نسیان	زده	ناچار	به	زیستنی	گیاه	وار	روی	خواهد		آورد.
زمینه	هایی	 از	 یکی	 اخیر،	 سال	های	 در	 شد،	 اشاره	 پیشین	 بخش	 در	 همان	طورکه	
اول	و	دوم	است.	در	 ایرانیان	مدام	حسرت	آن	را	می	خورند	خاطرات	دوران	پهلوی	 که	
تجمع	های	اعتراضی	که	در	این	چند	سال	اخیر	شکل	گرفته	است،	در	جریاِن	پیدا	شدِن	
جسِد	مومیایی	شده	موسوم	به	جسد	رضاشاه	در	شهرری	و	اتفاقات	دیگر،	مردم	با	بیان	
آنان	جوانانی	هستند	 یاد	آن	دوران	را	گرامی	می	داشتند.	این	مردم	که	غالِب	 شعارهایی	
با	 با	مقایسۀ	شرایط	زندگی	فعلی	خود	 ندارند،	 از	آن	دوران	 که	هیچ	تجربۀ	محسوسی	
آن	دوران،	حسی	نوستالژیک	برای	خود	پدید	آوردند.	این	درحالی	است	که	تمام	تجربۀ	
آن	ها	از	آن	دوران	منطبق	بر	مستنداتی	است	که	در	چند	سال	اخیر	شبکه	های	ماهوره	ای	
	تنها	بیانگر	جلوه	های	مثبت	آن	دوران	است	و	از	

ً
برون	مرزی	ساخته	اند،	مستنداتی	که	عمدتا

بیان	شرایط	دولتیان	رشوه	خوار	و	فاسد	و	ثروت	آن	دوران	و	خوِد	بنیاد	پهلوی	که	ده	ها	هتل		و	
کارخانه		و	کشتی	های	تجاری	را	در	تملک	خود	داشت	خودداری	کرده	اند.	قابل	توجه	است	
که	این	احساسات	نوستالژیک	و	مبتنی	بر	حسرت	که	از	نگاه	به	گذشته	ناشی	می	شود،	در	
بین	مردم	عادی	به	چشم	می	خورد،	چراکه	دیدگاه	های	نخبگان	نسبت	به	گذشتۀ	تاریخی	

متفاوت	و	مبتنی	بر	تجارب	و	حقایق	تاریخی	و	سیاسی	است.
این	مقایسه	درحالی	صورت	می	گیرد	که	به	همین	سادگی	نمی	توان	این	دو	وضعیت	را	
با	هم	مقایسه	کرد،	زیرا	اصولی	هست	که	در	یک	مقایسۀ	تاریخی	باید	مورد	توجه	قرار	گیرد	
که	در	بخش	ذیل،	براساس	قلم	احمد	کاظمی	در	روزنامۀ	خراسان1،	به	شکل	اجمالی،	

۱.	خراسان	نیوز،	شناسۀ	خبر:	560764
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مهم	ترین	آن	ها	مورد	بحث	قرار	می	گیرد:	
۱.	بدون	توجه	به	زمینه	های	تاریخی،	مقایسه	امکان	پذیر	نیست.	اصلی	وجود	دارد	که	
هر	رویدادی	باید	متناسب	با	وضعیت	زمانی	و	جغرافیایی	آن	رویداد	مورد	توجه	قرار	گیرد؛	
	مشابه	مثل	»خرید	خانه«	را	با	هم	مقایسه	کرد	بدون	این	که	

ً
یعنی	نمی	توان	دو	واقعۀ	تقریبا

به	»زمان«	آن	دو	رویداد	توجه	نکرد،	چراکه	هر	»زمانی«	شرایط	سیاسی،	اجتماعی،	و	
اقتصادی	متفاوتی	دارد	و	برای	مقایسۀ	دو	رویداد	تاریخی،	باید	به	همۀ	این	عوامل	توجه	
اشتباه	 آن	 شرایِط	 گرفتِن	 درنظر	 بدوِن	 متفاوت	 زمان	 دو	 مقایسۀ	 نتیجۀ	 	

ً
و		اصوال داشت	

خواهد	بود.
2.	بین	واقعیت	و	روایِت	واقعیت	فرق	است.	همچنین	در	بررسی	دو	پدیده	در	دو	
زمان	مختلف،	ازآن	جاکه	در	زمان	حال،	ویژگی	های	یک	پدیده	ملموس	تر	است،	افراد	
شناخت	روشن	تر	و	تسلط	بیشتری	روی	موضوع	دارند،	اما	در	رابطه	با	گذشته،	تنها	به	
شاید	 هستند،	 واقعیت	ها	 بازسازی	شدۀ	 روایت	ها	 ازآن	جاکه	 و	 می	کنند	 اکتفا	 روایت	ها	
جهت	گیری	نادرستی	نسبت	به	یک	پدیده	داشته	باشند؛	یعنی	یک	پدیدۀ	تاریخی	زمانی	که	
از	دو	شخص	متفاوت	روایت	می	شود،	دو	سر	و	شکل	متفاوت	می	گیرد،	چون	این	افراد	
هستند	که	روایت	ها	را	خلق	می	کنند.	درنتیجه،	قضاوت		دربارۀ	گذشته	سخت	می	شود،	
چون	از	منظر	هریک	از	افراد	یک	جور	تعریف	می	شود	و	از	این	نظر،	با	احتیاط	بیشتری	

باید	به	مقایسه	پرداخت.
تاریخی	مقایسه	 باشد.	زمانی	که	دو	وضعیت	 باید	روشن	 3.	شاخص	های	مقایسه	
می	شود،	باید	شاخص	هایی	مشخص	شود	که	مبنای	مقایسه	قرار	گیرد.	ِصرِف	گفتِن	این	که	
قدیم	بهتر	بود	و	اآلن	اوضاع	بد	است	هیچ	کمکی	به	بحث	نمی	کند.	برای	یک	مقایسۀ	
،	باید	میزان	تولیدات	یک	کشور	و	جایگاه	آن	در	مقایسه	با	کشورهای	هم	جوار	

ً
منطقی،	مثال

در	زمان	حال	درنظر	گرفته	شود	و	سپس	آن	را	با	زمان	گذشته	و	همان	شاخص	مقایسه	کرد.	
درحالی	که	ما	در	مقایسه	ها	فقط	بخشی	از	زندگِی	خوِب	روزهای	کودکی	و	نوجوانی	را	با	

همۀ	زندگی	امروزمان	مقایسه	می	کنیم.

4-3-3.	حذف	سبقۀ	ایران	باستان

در	بخش	های	قبلی	توضیح	داده	شد	که	از	ویژگی	های	اخالقی	و	رفتاری	ایرانیان	بزرگ	نمایی	
تاریخی	و	تأکید	بر	گذشتۀ	تاریخی	است	که	گذشتۀ	ایران	را	دورانی	پر	از	شکوه	و	عظمت	
می	دانند.	البته	افراد	زیادی	هستند	که	این	نگرش	را	قبول	ندارند	و	نسبت	به	آن	واکنش	نشان	
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داده	اند	و	این	دیدگاه	و	تصور	را	بیشتر	نوعی	توهم	و	خیال	می	دانند.	
در	همین	رابطه،	مصطفی	ملکیان،	فیلسوف	معاصر	ایرانی،	در	مصاحبه	ای	که	در	سال	
۱384	شمسی	انجام	داد۱،	بیان	می	کند:	»یکی	از	بزرگ	ترین	دروغ	هایی	که	ما	به	تاریخ	
گفته	ایم	این	است	که	ما	فرهنگ	و	تمدن	عظیمی	داشته	ایم،	آخر	عزیز	من!	فرهنگ	و	تمدن	
مدرک	می	خواهد،	اگر	یونانی	ها	یک	کتاب	از	افالطون	نداشتند،	یک	کتاب	از	ارسطو	و	
یا	…	نداشتند،	بنای	پانتئن	را	نیز	نداشتند،	معماری	های	عظیم	را	نداشتند	و	بعد	می	گفتند	
که	ما	یونانی	ها	فرهنگی	داشتیم	که	نمی	دانید	چه	عظمتی	داشت	و	آب	از	لب	و	دهان	
	
ً
	به	آن	ها	نمی	گفتیم	هرچیزی	مدرک	می	خواهد!	انصافا

ً
همۀ	ما	هم	راه	می	افتاد،	ما	انصافا

شما	از	آن	چیزی	که	در	قلمروی	ایران	می	بینید،	غیراز	تعدادی	بنا	که	آن	ها	را	نیز	همۀ	
مورخان	گفته	اند	که	رومی	ها	برای	ما	ساخته	اند	مانند	تخت	جمشید	که	مورخان	گفته	اند	
هخامنشیان	تعدادی	مهندسان	و	معماران	رومی	را	آوردند	و	برای	ما	این	ها	را	ساختند،	اگر	
این	ها	را	بگذارید	کنار،	شما	یک	اثر	فلسفی	به	من	نشان	بدهید،	یک	اثر	دینی	بلند	به	من	
نشان	بدهید،	یک	اثر	هنری	و	یا	عرفانی	نشان	بدهید.	ممکن	است	عده	ای	بگویند	همۀ	
این	ها	سوخته	است،	ولی	این	را	باید	نشان	بدهد،	کسی	که	می	گوید	ما	داشته	ایم.	یک	
پزشک	تراز	اول	ما	قبل	از	اسالم	داشته	ایم؟	ما	یک	فیلسوف	تراز	اول	قبل	از	اسالم	داشته	ایم،	
یک	هنرمند	تراز	اول	و…	؟	ما	صد	ورق	نوشته	نداریم	که	با	فرهنگ	یونان	قابل	مقایسه	
باشد،	حتی	پنج	ورق	نیز	نداریم...	.«	این	عادت	دیرینۀ	ما	ایرانیان	شده	است	که	هرگاه	
یک	کشف	علمی	یا	هنری	درطوِل	تاریخ	روی	دهد،	سعی	می	کنیم	قرینۀ	آن	را	در	جایی	

در	گذشتۀ	خود	پیدا	کنیم.
گفت	 می	توان	 تحقیق،	 این	 در	 به	دست	آمده	 یافته	های	 براساس	 و	 اساس	 همین	 بر	
برخالف	همۀ	خوش	بینی	و	تأکیدی	که	بر	سابقۀ	تاریخی	و	حّس	نوستالژیک	مربوط	به	آن	
دوران	وجود	دارد،	اما	هستند	عده	ای	که	چنین	دیدگاهی	ندارند	و	بیان	می	دارند	که	گذشتۀ	
تاریخی	این	مملکت،	همانند	همۀ	ممالک	دیگر،		درکناِر	جنبه	های	مثبت	حاوی	جنبه	های	

منفی	نیز	بوده	است.	

محمود	افتخاری،	بازنشستۀ	میراث	فرهنگی	تهران	و	کارشناس	هنر	ایران	از	سمنان
داریوش	دعا	می	کند	که	همین	مردم	از	دروغ	به	دور	باشند	و	این	نشان	می	دهد	که	

دروغ	در	این	سرزمین	وجود	داشته.

۱.	پارسینه،	شناسۀ	خبر:	255942

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


        423         فصل سوم: نتایج و یافته های تحقیق

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

سید	طه	حسینی،	پیمانکار	ساختمان	)امام	مسجد	خلع	شده(	از	سقز	)کردستان(	
بعضی	مناسبت	ها	که	به	عنوان	مناسبت	ملی	است،	درصورتی	که	با	تفکرم	جور	
	نوروز	که	به	عنوان	

ً
درنیاید،	بی	احترامی	نمی	کنم،	ولی	به	آن	توجهی	هم	ندارم.	مثال

روز	ملی	کرد	به	آن	توجه	ندارم.	نوروز	روز	شکست	حکومت	ماد	است.	کاوه	
آهنگر	که	قهرمان	کرد	معرفی	می	شود	به	همراه	فریدون	فارس	آخرین	پادشاه	کرد	
را	کشتند	و	آن	روز	را	یک	روز	عزا	می	دانم	و	باوری	به	سیزده	و	این	چیزها	ندارم.	
هیچ	نحسی	در	هیچ	عددی	نیست.	بنابراین	سنتی	که	با	تفکر	مذهبی	و	مطالعات	
تاریخی	ام	]سنخیت[	نداشته	باشد	قبول	ندارم.	ولی	مردم	]اگر[	به	آن	توجه	دارند،	

من	مشکلی	ندارم	و	به	عقاید	آن	ها	احترام	می	گذارم.

اگر	به	خوابگاه	یکی	از	دانشگاه	های	ایران	برویم	و	گروهی	از	دانشجویان	از	قومیت	های	
مختلف	فارس،	کرد،	آذری،	بلوچ،	سیستانی،	عرب،	لر،	بختیاری،	و	دیگر	اقوام	را	در	
	هریک	جوابی	خواهند	

ً
مکانی	گرد	هم	بیاوریم	و	از	تاریخ	ایران	زمین	آن	ها	بپرسیم،	قطعا

داشت:	عده	ای	از	عدد	2500	سال	حرف	می	زنند،	عده	ای	از	3000	سال،	و	تعدادی	هم	
حتی	به	عددهای	بزرگ	تر	4000	یا	6000	سال	اشاره	خواهند	کرد.	اگر	بپرسیم	سابقۀ	
تاریخی	کدام	یک	از	گروه	های	قومی	در	ایران	بیشتر	است،	بسیاری	پا	را	از	تاریخ	ورود	
آریایی	ها	به	فالت	ایران،	در	حدود	3000	سال	پیش،	فراتر	می	گذارند	و	با	بیان	اعداد	
5000	و	6000	سال	خود	را	نخستین	بومیان	تاریخی	ایران	زمین	می	دانند	و	این	موضوع	
را	برای	خود	افتخار	هم	می	دانند	و	دیگر	گروه	های	قومی	که	چنین	سابقه	ای	ندارند	را	مورد	

استهزا	و	تمسخر	قرار	می	دهند.
از	 گذر	 داشت،	 وجود	 مصاحبه	شوندگان	 میان	 در	 که	 رویکردهایی	 دیگر	 از	

تصویر	شمارۀ	۱۰-3:	مصاحبه	با	سید	طه	حسینی
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تقسیم	بندی	های	قومی	است،	به	این	معنا	که	شهروندانی	از	قومیت	های	گوناگون	تعلق	به	
قومیت	و	ارزش	های	برآمده	از	آن	را	چندان	در	زیست	خود	مأثر	و	دخیل	نمی	دانند.	بیان	

مفاهیمی	چون	شهروند	ایرانی	و	یا	شهروند	جهانی	برآمده	از	این	نگرش	است.

یحیی	شریعت	نیا،	حقوق	دان	و	مشاور	حقوقی	از	تهران	
من	درواقع،	بی	قوم	شده	ام.	اگر	قومیت	به	منزلۀ	یک	خویشاوندی	ناشی	از	زبان	و	

خون	و	...	است،	من	این	ها	را	از	دست	داده	ام.

موضوع	سبقۀ	تاریخی	ایران		زمین	در	موارد	بسیاری	موردبحث	بزرگان	سیاسی	و	زمامداران	
حکومتی	)هم	در	گذشتۀ	تاریخی	و	هم	در	شرایط	فعلی(	بوده	است	و	در	همین	سال	های	
اخیر،	تعدادی	از	رؤسای	جمهور	کشور	نیز	در	مجامع	بین	المللی	به	آن	اشاره	کرده	اند	و	
وجود	این	سبقۀ	تاریخی	را	نماد	تظاهر	و	فخرفروشی	ملت	ایران	دانسته	اند.	این	موضوع	
دهه	هم	 به	سه	 امروزین	 از	کشورهای	جهان	 تعدادی	 تاریخی	 که	عمر	 است	 درحالی	
نمی	رسد	و	در			هیچ	یک	از	سازمان	ها	و	مجامع	جهانی	نیز	این	کشورها	را	به	دلیل	نداشتِن	

سابقۀ	تاریخی	مورد	انتقاد	قرار	نمی	دهند.	
	
ِ
امروزه	دیگر	برای	نشان	دادِن	وضعیِت	قدرت	و	دانش	و	میزاِن	توسعه	یافتگِی	جوامع
مختلف،	کسی	از	سابقۀ	تاریخی	آن	ها	نمی	پرسد	و	بیشتر،	وضعیت	فعلی	آن	ها	مورد	توجه	
قرار	می	گیرد،	همان	نکته	ای	که	باید	مورد	توجه	مردمان	ایران		زمین	و	سردمداران	سیاسی	
مملکت	نیز	قرار	بگیرد	و	با	حذِف	گفتماِن	سبقۀ	تاریخِی	ایران	زمین	بیشتر	به	فکر	وضعیت	

امروزین	و	آینده	کشور	باشند.

4-3.	عدم	کارآمدی	جنبش	های	قومی	و	ملی

جوامع	 عنوان	 تحت	 و	 می	کنند	 زندگی	 مختلف	 اقوام	 آن،	 در	 که	 حکومتی	 نوع	 هر	
قومیت	ها	 از	 یک	 هر	 ازجانب	 مطالباتی	 با	 بی	دریغ	 می	شوند	 شناخته	 چندقومیتی۱	
مواجه	اند	و	دربرابِر	این	موضوع،	راهبرد	و	رویکرد	خاّص	خود	را	خواهند	داشت.	این	
رویکرد	می	تواند	از	گوش	سپاری	به	بیانات	مطالبات	قومی	شروع	شود	و	تا	برخوردهای	
	هنگامی	که	این	راهبرد	مبتنی	بر	برخوردهای	قهری	

ً
سخت	و	مقابله	ای	ادامه	یابد.	طبیعتا

1. multi-ethnicity
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و	نگاه	امنیتی	باشد،	فضای	گفت	وگو	و	تعامل	نادیده	گرفته	می	شود،	نخبگان	اجتماعی	
نیز	جرئت	سر	برآوردن	و	بیان	انتقادات	و	رهبری	مطالباتی	قومیتی	را	نخواهند	داشت	و	
به	انزوا	می	روند.	نتیجۀ	چنین	وضعیتی	ناآگاهی	اقوام	به	حقوق	خود	خواهد	بود.	به	عالوه،	
در	چنین	فضای	امنیتی	و	برخوردهای	مقابله	ای	و	نبود	احزاب	رسمی	و	انزوای	نیروهای	
فعال،	نتیجۀ	چنین	وضعیتْی	ناکارآمدی	جنبش	های	قومی	و	ملی،	که	در	فضای	دموکراتیک	
سیر	می	کنند،	خواهد	بود.	البته	مطالبات	قومی۱	هرچند	به	ظاهر	ناکارآمد	خواهد	بود،	ولی	
به	آتش	زیرخاکستر	تبدیل	خواهد	شد	که	در	زمانی	غیرقابل	پیش	بینی	شعله	ور	خواهد	شد.	
در	این	بخش،	در	ابتدا،	راهبرد	سیستم	سیاسی	ایران	دربرابر	گروه	های	قومی	شرح	داده	
خواهد	شد	و	بر	این	اساس،	دو	موضوع	نبود	رهبری	در	مطالبات	و	انزوای	نیروهای	فعال	
تشریح	می	شود،	امری	که	نتیجۀ	آن	ناآگاهی	گروه	های	قومی	به	حقوق	خود	خواهد	بود	و	
سپس	براساس	تحلیلی	که	از	این	مقوالت	به	دست	خواهد	آمد،	ساختار	اجتماعی	هریک	

از	اقواِم	موردمطالعه	بیان	می	شود.

۱-4-3.	راهبرد	های	سیستم	سیاسی	ایران

هرکشور،	جامعه،	و	نظام	اجتماعی	برای	تنظیم	مناسبات	و	روابط	میان	خرده	نظام	ها	و	
خرده	فرهنگ	ها،	تضمین	انسجام	و	یکپارچگی	جامعه،	هدایت	و	تأثیرگذاری	مثبت،	بر	
کلیۀ	شرایطی	که	نظام	اجتماعی	در	آن	قرار	گرفته	است،	اعم	از	شرایط	فرهنگی،	سیاسی،	

اجتماعی	و	اقتصادی،	به	مدیریت	سیاسی	حکیمانه	و	کارآمد	نیازمند	است.	
بحث	از	اقوام	و	به	دنبال	آن	سیاست	گذاری	و	مدیریت	سیاسی	جوامع	چندقومی	از	
موضوعات	حساسی	به	شمار	می	آید	که	ارتباط	تنگاتنگی	با	منافع	ملی	و	حیات	سیاسی	
کشورها	دارد.	بر	این	مبنا،	کسب،	تثبیت،	و	تقویت	منافع	ملی	و	در	راستای	آن،	وحدت	
ملی	و	همبستگی	داخلی	از	اهداف	استراتژیک	کشورها	در	جوامع	چندقومی	محسوب	

می	شود	)مقصودی	و	همکاران،	۱39۱،	ص	۱57(.

مجتبی	شاه	نوشی،	جامعه	شناس	و	عضو	هیئت	علمی	دانشگاه	خوراسگان	از	
اصفهان

در	اقتصاد	هم	هرچه	فاصلۀ	اقتصادی	بیشتر	بشه،	همین	طور	فعالیتای	قوم	گرایانه	
که	قومی	رو	به	دیگری	برتری	بده	می	تونه	میل	به	استقالل	طلبی	و	به	خطر	افتادن	

1. Ethnic demands
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تمامیت	ارضی	کشور	رو	به	همراه	داشته	باشه.	من	هر	فعالیتی	که	تمامیت	ارضی	
کشور	رو	حفظ	کنه،	با	اون	موافقم،	چه	توسط	حکومت	انجام	بشه	یا	نشه.

در	دوران	پهلوی	اول،	راهبرد	حکومتی	رضاشاه،	بعداز	به	قدرت	رسیدن،	عبارت	از	تأسیس	
حکومت	مقتدر	مرکزی،	تمرکز	در	استقرار	قدرت	سیاسی،	و	حذف	و	نابودی	قدرت	های	
سیاسی	محلی	بود	که	این	قدرت	های	محلی	در	قالب	احزاب	و	گروه	های	سیاسی،	قومی	
و	ایلی	در	سطح	ایالت	و	مناطق	حضور	داشتند	و	مدعی	قدرت	سیاسی	و	خودمختاری	
منطقۀ	خود	بودند.	در	این	راستا،	وی	سیاست	هایی	را	برای	مقابله	با	هر	نوع	تفاوت	خواهی	
بومی	و	محلی	درپیش	گرفت	و	درجهِت	مقابله	با	قدرت	سران	ایالت	و	عشایر،	بسیاری	
از	آنان	را	تبعید	و	روانۀ	زندان	کرد.	بنابراین	می	توان	گفت	راهبرد	رضاشاه	برای	مقابله	با	

مطالبات	اقوام	مختلف	مبتنی	بر	زور	و	استفاده	از	قوۀ	قهریه	بود.
در	دوران	پهلوی	دوم	و	در	فاصلۀ	شهریور	۱320	تا	مرداد	۱332	شمسی،	حکومت	
محمدرضا	پهلوی	اقتدار	الزم	را	نداشت	و	نیروهای	متفقین،	انگلیس،	روسیه،	و	دیگر	قوا،	
	که	در	دورۀ	رضاشاه	 هرکدام،	در	گوشه	ای	از	کشور	حضور	داشتند.	خوانین	و	سران	عشایرـ	
زندانی	یا	تبعید	شده	بودند	ـ	به	مناطق	خود	بازگشتند	و	از	این	شرایط،	درجهِت	قدرت	یابی	
افتاد	تأسیس	حزب	 دوبارۀ	خود	استفاده	کردند.	ازجمله	وقایعی	که	در	این	دوره	اتفاق	
دموکرات	آذربایجان	به	رهبری	سید	جعفر	پیشه	وری	و	حزب	دموکرات	کردستان	به	رهبری	
قاضی	محمد	و	ادعای	خودمختاری	خوانین	این	دو	منطقه	بود.	جدا	از	این	دو	منطقه،	در	

سایر	نقاط	نیز	درگیری	های	ایالت	مختلف	با	حکومت	مرکزی	تداوم	داشت.
بعداز	مدتی،	حکومت	مرکزی	همۀ	این	شورش	ها	را	خواباند	و	قدرت	واحدی	را	شکل	
داد.	محمدرضاشاه	پهلوی	در	سال	۱34۱	شمسی،	برای	نابودی	کامل	قدرت	ایالت	و	
خوانین،	طرح	انقالب	سفید	را	به	اجرا	گذاشت	که	یکی	از	اصول	مهم	آن	انجام	اصالحات	
رد	بود.	اما	درعمل	و	با	

ُ
ارضی	و	بازپس	گیری	زمین	از	خوانین	و	انتقال	آن	به	بهره	برداران	خ

ایجاد	شرکت	های	تعاونی	و	سهامی	ـ	زراعی	مختلف،	قدرت	به	جای	این	که	از	خوانین	به	
بهره	برداران	انتقال	یابد،	به	دولت	انتقال	پیدا	کرد.

بنابر	آنچه	گفته	شد،	ناتوانی	سیاست	های	هویت	سازی	رژیم	پهلوی	در	ملت	سازی	
برطبق	هنجارهای	دموکراتیک	و	اصول	شهروندی	موجب	شد	تا	در	ایران،	مقولۀ	جدیدی	به	
نام	»جنبش	های	مقاومت«۱	شکل	بگیرد.	مقاومت	و	درگیری	های	حکام	محلی	در	مناطق	

1. Resistance movements
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رنشین،	عرب	نشین،	و	بلوچ	نشین	با	رضاشاه	و	بحران	بزرگ	قومی	بعداز	سقوط	
ُ
کردنشین،	ل

رضاشاه	که	نزدیک	بود	به	جدایی	آذربایجان	و	کردستان	از	ایران	بینجامد	در	این	چارچوب	
قابل	بررسی	است.	نادر	انتصار	با	تأیید	ماهیت	نابرابر	سیاست	های	نوسازی	رژیم	پهلوی	
سیاست	های	 می	نویسد:	 کردنشین	 مناطق	 مثال،		دربارۀ	 به	عنوان	 قوم	نشین،	 مناطق	 در	
	به	کردستان	گسترش	پیدا	نکرد،	هیچ	جاده	یا	کارخانۀ	جدیدی	در	

ً
نوسازانۀ	رضاشاه	عموما

کردستان	ساخته	نشد	و	سطح	مراقبت	های	بهداشتی	در	سطح	ابتدایی	باقی	ماند،	الگوی	
	بدون	تغییر	ماند	و	این	به	معنای	آن	

ً
مالکیت	زمین	و	حتی	ساختار	زمین	های	وقفی	اساسا

بود	که	صاحبان	قدرت	سنتی	در	کردستان	ـ	خان	های	قبایل	و	شیخ	های	مذهبی	ـ	قادر	
بودند	استثمارشان	را	تداوم	بخشند...	.	کردستان	ایالتی	باقی	ماند	و	چندان	توسعه		نیافت	
و	در	اقتصاد	ملی	ادغام	نگردید	و	این	درحالی	بود	که	دستگاه	اداری	در	مناطق	کردنشین	
مذهبی	 و	 قومی	 دیرینۀ	 مسائل	 به	 توجه	 با	 می	شد...	.	 اداره	 غیربومی	 نیروهای	 ازسوی	
می	آمد به	شمار	 کردها	 راندِن	 به	حاشیه	 و	 محرومیت	 در	حکم	 سیاست	 این	  بین	قومی،	

.)Entesar, 1992, p. 13 & 14(
آشکار	است	انقالب	اسالمی	ایران	نیز	که	با	هویت	دینی	شناخته	شده	است	و	پیوند	
ناگسستنی	با	مذهب	تشیع	و	اندیشه	های	آریایی	ـ	ایرانی	به	عنوان	زمینه	ساز	شکل	گیری	
مفهوم	 اشرف،	 احمد	 منظر	 از	 بود.	 خواهد	 رویکرد	 این	 مشمول	 دارد	 آن	 تاریخی	
تاریخی»هویت	ایرانی«	در	نهضت	های	قومی،	سیاسی،	و	دینی	که	در	دوران	ساسانیان	
شکل	گرفته	بود،	در	دوران	اسالمی،	با	فرازونشیب	هایی	پایدار	مانده،	و	در	عصر	صفوی،	
شد	 متجلی	 ایرانی«	 ملی	 »هویت	 جدید،		به	صورت	 عصر	 در	 و	 یافت	 دیگر	 تولدی	

)تاجیک،	۱379،	ص	۱59(.

جبار	رحمانی،	عضو	هیئت	علمی	پژوهشکدۀ	مطالعات	فرهنگی	و	اجتماعی	و	
انسان	شناس	از	تهران	

در	عرصۀ	خارجی	ما	ورشکستۀ	فرهنگی	هستیم.	در	داخل	هم	مرزگذاری	ها	

سطح	فرهنگی	ما	را	دچار	بحران	می	کنند.

بعداز	انقالب	اسالمی،	در	قانون	اساسی	جمهوری	اسالمی	ایران،	تنوع	مذهبی،	زبانی،	
و	قومی	به	عنوان	یک	واقعیت	و	امر	بدیهی	به	رسمیت	شناخته	شد	و	در	اصول	سیزدهم،	
و	 اقوام	 سیاسی	 و	 اجتماعی	 بر	حقوق	 اصول،	 دیگر	 و	 بیست	وششم،	 بیستم،	 نوزدهم،	
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اجتماعی،	 اقتصادی،	 حوزه	های	 در	 برابر	 فرصت	های	 نمودِن	 مهیا	 و	 دینی	 اقلیت	های	
فرهنگی،	و	سیاسی	تأکید	شد.	با	این	وصف،	تنها	در	اواخر	دهۀ	دوم	انقالب،	بسترهای	

مناسب	برای	پرداختن	به	این	اصول	در	گفتمان	مسلط	سیاسی	فراهم	شد.
سیاست	عمدۀ	دولت	در	این	مرحله	)دهۀ	اول	انقالب(،	درمورد	اقوام،	توسل	به	ابزار	
زور	و	حضور	گستردۀ	ارتش	و	سپاه	در	منطقه	بود	که	نتیجۀ	آن	حذف	فعاالن	قومی	از	
صحنه،	تقویت	هویت	ملی	با	انکار	مطالبات	قومی،	و	توقیف	مطبوعات	آنان	بود.	در	
آن	دوران	که	فضای	کشور	به	شدت	ایدئولوژیک	زده	بود،	هیچ	صدای	مخالفی	در	تضاد	
با	تفکر	جریان	حاکم	پذیرفته	نمی	شد	و	در	نطفه	خفه	می	گردید.	درواقع،	در	این	دوران،	

راهبرد	حکومت	دربرابِر	مطالبه	گری	قومی	استفاده	از	برخورد	قهری	و	نظامی	بود.

رحمت	اله	همتی،	فعال	اقتصادی	از	سمنان
متأسفانه	حکومت	دارای	دگماتیسم	سیاسی	و	فرهنگی	است	و	هیچ	نقدی	را	

تحمل	نمی	کند	و	خودش	را	اصالح	نمی	کند.

داشت.	 امنیتی	 ماهیت	 همچنان	 نیز	 سازندگی	 دولت	 عملکرد	 و	 انقالب	 دوم	 دهۀ	
هرچند	عمده	ترین	جهت	گیری	دولت	در	این	دوره	در	قالب	رویکرد	اقتصادی	تعریف	
می	شد،	اما	در	این	رویکرد	نیز	مناطق	کردنشین	و	بلوچ	نشین	جایگاهی	در	برنامه	های	

توسعه	ای	و	اقتصادی	نداشتند.
روی	کار	آمدِن	جبهۀ	دوم	خرداد	با	شعار	مردم	ساالری	و	ایران	برای	همۀ	ایرانیان	و	نیز	
موافقت	دولت	با	ایجاد	احزاب	و	گروه	های	سیاسی	جدید	و	اعطای	آزادی	های	سیاسی	
	انتشار	روزنامه،	تأسیس	NGO های	قومی،	و	...	را	باید	نخستین	گام	

ّ
و	اجتماعی	در	حد

جدی	حکومت	برای	تعمیق	دموکراسی	دانست	که	سطح	باالیی	از	مشارکت	اقوام	را	درپی	
داشت.

در	دوران	هشت	سالۀ	زمامداری	محمود	احمدی	نژاد،	همانند	دوران	سازندگی،	دولت	
بیشتر	دغدغۀ	اقتصادی	داشت	تا	دغدغۀ	اجتماعی	و	فرهنگی.	در	این	دوران	نیز	همانند	

دوران	سازندگی،	به	مناطق	قومی	و	اهل	سنت	توجه	چندانی	نشد.
باالخره	از	سال	۱392	شمسی	تاکنون	که	قدرت	در	دست	حسن	روحانی	قرار	گرفته	
و	۱396	شمسی،	 سال	های	۱392	 انتخاباتی	 دورۀ	 هردو	 در	 ایشان،	 این	که	 با	 و	 است	
شعارهایی	درمورد	احقاق	حقوق	اقلیت	ها	داشت،	درعمل	غالب	گروه	های	قومی	ضمن	
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اذعان	به	انجام	اقدامات	عملی	و	مثبت	در	تعدادی	از	امور	بر	این	باورند	که	بیشتر	آن	
اقدام	عملی	آن	چنانی	درمورد	آن	ها	صورت	 باقی	مانده	است	و	 	حرف	

ّ
شعارها	در	حد
نگرفته	است.

یافته	های	به	دست	آمده	در	این	تحقیق	نیز	نشان	می	دهد	که	در	یک	صد	سال	اخیر،	
راهبرد	غالب	سیستم	مرکزی	جهت	برخورد	با	مطالبات	گروه	های	مختلف	قومی	بر	نگاه	
ت	این	راهبرد	

ّ
امنیتی،	ترس،	تهدید،	و	مقابله	با	زور	مبتنی	بوده	است.	البته	شدت	و	حد

به	نسبت	گروه	های	مختلف	قومی	تفاوت	پیدا	می	کند.	برای	مثال،	ازآن	جاکه	کردها	در	
تاریخ	یک	صد	سال	گذشته	شدیدترین	تحرکات	سیاسی	را	نسبت	به	دیگر	گروه	های	قومی	
داشته	اند،	حرکت	ها	و	اعمال	آن	ها	ریزتر	زیر	ذره	بین	قرار	می	گیرد	و	واکنش	هایی	که	به	

اعمال	آن	ها	نشان	داده	می	شود	شدیدتر	از	دیگر	گروه	های	قومی	است.

محمد	رئوف	جهانی،	فعال	مدنی	از	مریوان	)کردستان(
	تپانچه	یا	اسلحه	دارم،	اسلحه	هم	بگیرن	

ً
جالبه	مِن	مریوانی	اگه	متهم	بشم	که	مثال

	دو	تا	پنج	سال	بهم	حکم	بدن،	ولی	تو	همدان،	همون	اسلحه	رو	بگیرن،	
ً
احتماال

ن.
َ
شیش	ماه	شاید	حکم	ِبد

	از	احساسات	و	هیجانات	آن	ها	
ً
همچنین	گروه	های	قومی	بر	این	باورند	که	معموال

ضروری	 آن	ها	 وجود	 هزینه	ها،	 زمان	 در	 آن	چنان	که	 می	گیرد،	 صورت	 ابزاری	 استفادۀ	
دانسته	می	شود،	اما	به	هنگام	برنامه	های	توسعه	ای	علیه	آن	ها	تبعیض	روا	داشته	می	شود.

امیر	نبوی،	مدرس	دانشگاه	و	پژوهشگر	علوم	سیاسی	از	تهران	
مشکل	این	جاست	که	ما،	در	زمان	جنگ	و	مشکالت	و	به	طور	خالصه	در	زمان	
هزینه	ها،	همه	را	ایرانی	به	شمار	می	آوریم	و	همۀ	افراد	به	جنگ	می	روند،	اما	زمان	
تقسیم	منابع	و	مزایا،	یک	سری	از	بقیه	ایرانی	تر	به	حساب	می	آیند	و	بیشتر	سهم	

می	برند.

2-4-3.	نبود	رهبری	در	مطالبات

الزمۀ	موفقیت	هر	جنبشی	به	رهبری	آن	جنبش	بستگی	دارد.	رهبری	باید	درمورد	تنظیم	و	
	بر	اثربخشی	

ً
فرموله	کردِن	مطالباِت	هویتی	و	مذاکره	بر	سر	آن	ها	اقدام	کند.	رهبری	معموال

نفوذ	و	هدایت	کلی	جنبش	تأثیر	و	تمرکز	دارد.
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در	بخش	های	پیشین	بیان	شد	که	وجود	تفاوت	های	زبانی	و	مذهبی	تا	اواسط	قرن	
بیستم	میالدی	عامل	گرایش	های	قومی	نبوده	است،	اما	همین	تفاوت	ها	به	عناصری	تبدیل	
شدند	که	حرکت	های	سیاسی	ـ	محلی	برانگیخته	از	طرف	نخبگان	را	توجیه	می	کرد	و	
سیاست	های	تمرکزگرایانۀ	رضاشاه	ایالت	قدرتمند	را	در	سراسر	ایران	هدف	قرار	داد،	اما	
فقط	در	مناطق	غیرشیعه	و	غیرفارس	زبان	بود	که	این	سیاست	ها	گرایش	های	سیاسی	محلی	
را	برانگیخت.	فرایند	تکوین	دولت	مدرن	تمرکزگرا	رؤسای	ایالت	را	ناخشنود	ساخت	و	
نخبگان	ایلی	و	تحصیل	کردْه	طبقۀ	متوسطی	را		به	وجود	آورند	که	به	تالش	برای	ساختن	
نخبگان	 درواقع،	 )احمدی،	۱397(.	 زدند	 آن	دست	 و	طرح	 قومی	 اندیشۀ	 پرداختِن	 و	
تحصیل	کردۀ	شهری	جدید	نمی	توانستند	بدون	نیاز	به	رؤسای	ایالت	حرکت	های	سیاسی	
	رهبری	کنند	و	برای	تدارک	منابع	الزم	و	به	خصوص	منابع	نظامی		به	وجود	سران	

ً
را	عمال

ایالت	نیاز	داشتند.	
بر	همین	اساس،	مطالبات	قوم	گرایی	قوم	کرد،	در	حدود	یک	صد	سال	گذشته	و	تا	حدود	
	ازطرف	دو	گروۀ	نخبۀ	سیاسی	شکل	گرفت:	گروه	نخست	متشکل	

ً
ربع	قرن	پیش،	عمدتا

از	رؤسای	سابق	ایالت	بود	که	در	دورۀ	رضاشاه،	دولت	مرکزی	آن	ها	را	تبعید	و	یا	زندانی	
کرده	بود.	با	کنار	رفتِن	رضاشاه	از	قدرت	و	سپردِن	حکومت	به	فرزندنش	محمدرضاشاه	
	خود	را	

ً
پهلوی،	این	گروه	از	ضعف	حکومت	مرکزی	نهایت	استفاده	را	بردند	و	مجددا

ساماندهی	کردند.	گروه	دوْم	نخبگاِن	تحصیل	کردۀ	جدید	را	دربر	می	گرفت	که	از	اواخر	
حکومت	رضاشاه	ابراز	وجود	کردند	و	تا	حدودی	حاصل	سیاست	های	تمرکزگرایانه	دولت	
بودند.	هنگامی	که	تعدادی	از	کردهای	طبقۀ	متوسط	در	سال	۱32۱	اولین	گروه	سیاسی	
کرد	به	نام	»کومله	حیات	کردستان	در	ایران«	را	تشکیل	دادند،	بسیاری	از	رؤسا	و	آقاهای	
ایالت	به	آن	پیوستند	و	فعاالنه	از	آن	حمایت	کردند.	این	مسئله	درمورد	حزب	دموکرات	
کردستان	که	در	سال	۱324	به	وجود	آمد	و	جای	حزب	قبلی	را	گرفت	نیز	صدق	می	کند	
از	رهبران	دو	حزب	دموکرات	 نیز	بسیاری	 انقالب	 )همان،	ص	24۱(.	در	دوران	بعداز	
و	کومله،	خود،	از	ایالت	بزرگ	منطقه	بودند،	اما	غالب	این	افراد	تنها	با	تکیه	بر	جایگاه	
طبقاتی	خود	انتخاب	نشده	بودند	و	بیشتر	آن	ها	دارای	تحصیالت	دانشگاهی	نیز	بودند.	
این	گروه،	تا	حدود	یک	دهه	بعداز	پیروزی	انقالب	اسالمی،	رهبری	بخشی	از	مطالبات	
کردها	را	برعهده	داشتند	و	درجهِت	رسیدن	به	این	امر،	حدود	یک	دهه	با	حکومت	مرکزی	
در	جنگ	بودند	و	مذاکراتی	را	نیز	به	صورت	رسمی	با	نمایندگان	هیئت	حاکم	داشتند.	در	
تمام	آن	سال	ها،	مطالبات	قومی	این	گروه	از	زبان	این	دو	حزب	و	با	زبان	تند	انجام	می	شد	
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و		ازسوی	دیگر	و	ازآن	جاکه	حاکمیت	آن	ها	را	ضدانقالب	می	دانست،	بیان	این	مطالبات	
به	زدوخورد	و	کشمکش	میان	آن	ها	منجر	می	شد.

اسماعیل	محمودی،	فعال	فرهنگی	و	زیست	محیطی	از	مریوان	)کردستان(
به	خاطر	سستی	گفتمان	سیاسی،	مطالبات	سیاسی	ما	بیشتر	در	دست	احزاب	بیان	
،	کشمکشی	

ً
و	ارائه	شده؛	گاهی	اوقات	به	تنش	کشیده	شده،	گاهی	اوقات،	مثال

درست	کرده.

بعداز	خروج	کامل	این	دو	حزب	از	مرزهای	های	سرزمینی	کشور	در	اواخر	سال	های	
دهۀ	60	شمسی،	مردمان	کردزبان	در	بیان	مطالبات	خود	رهبر	نداشتند.	با	شروع	دهۀ	70 
	در	

ً
شمسی،	مناطق	کردنشین	کم	کم	از	وجود	این	نیروها	خالی	شد	و	این	گروه	ها	عمدتا

مرزهای	کشور	و	در	خاک	عراق	مستقر	شدند	و	از	آن	جا	فعالیت	خود	را	ادامه	دادند.	در	
همان	دهه	و	با	مرگ	رهبران	اولیۀ	هریک	از	این	دو	حزب،		درکناِر	عوامل	دیگری	همچون	
رویکردهای	مدرن،	خروج	آن	ها	از	مرزهای	سرزمینی	کشور،	گرایشات	کمتر	سیاسی	
جوانان	امروزین،	و	دیگر	مؤلفه	ها،	آن	ها	دچار	ضعف	بیشتر	شدند	و	دیگر	نمی	توانستند	
همچون	قبل	رهبری	مطالبات	کردها	را	برعهده	بگیرند.	درنتیجه،	در	حدود	سه	دهۀ	اخیر،	
مردم	کرد	جهت	بیان	مطالبات	قومی	خود	رهبری	به		جز	نمایندگانی	که	به	مجلس	شورای	
اسالمی	می	فرستند	ندارند.	البته	درمورد	همین	افراد	نیز	غالب	مردم	و	حتی	کسانی	که	
در	فرایند	انتخاب	آن	ها	مشارکت	دارند	آن	ها	را	به	عنوان	نمایندۀ	واقعی	مطالبه	گری	های	
خود	قبول	ندارند،	زیرا	معتقدند	انتخاب	آن	ها	از	میان	فیلترهای	شدید	حکومتی	صورت	
می	گیرد	و	بیشتر	از	آن	که	صدای	مردمان	حوزه	های	انتخاباتی	خود	باشد،	صدای	مسئوالن	

کشورند.
مهم	ترین	حرکت	درجهِت	مطالبه	گری	قوم	آذری	که	رنگ	وبوی	سیاسی	به	خود	گرفت	
به	سال	۱324	شمسی	و	تشکیل	فرقۀ	دموکرات	آذربایجان	به	رهبری	سید	جعفر	پیشه	وری	
بازمی	گردد	که	یک	سال	دوام	آورد	و	با	قدرت	یابی	مجدد	حکومت	مرکزی	و	روی	گردانی	
که	 موضوعی	 خورد،	 شکست	 سال	 یک	 بعداز	 گروه	 این	 رهبران	 حمایت	 از	 شوروی	
نیز	صدق	می	کند.	عامل	مهمی	 بازۀ	زمانی	 دربارۀ	حزب	دموکرات	کردستان	در	همان	
که	آذربایجان	را	از	کردستان	متفاوت	می	کند	این	است	که	نخبگان	سنتی	ـ	ایلی	نقش	
سیاسی	مهمی	در	حیات	سیاسی	آذربایجان	در	دوران	پس	از	رضاشاه	ایفا	نکردند.	تالش	
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بیشتر	 بین	المللی،	 عوامل	 از	 گذشته	 آذربایجان،	 در	 زبان	 مسئلۀ	 کردِن	 سیاسی	 جهِت	
توسط	نخبگان	تحصیل	کردۀ	طبقۀ	متوسط	شهری	در	قفقاز	و	اران	صورت	گرفته	است.	
عامل	ایلی	در	آذربایجان	این	دوران	نیز	وجود	داشت،	اما	نقش	سیاسی	آن	محدود	بود	
)همان،	ص	278(.	بعداز	آن	دوران،	مردم	منطقۀ	آذربایجان،	چه	در	دوران	پهلوی	و	چه	
در	زمان	بعداز	انقالب،	همواره	با	داشتِن	نمایندگانی	در	ساختار	مرکزی،	به	مطالبه	گری	
پرداخته	اند.	دلیل	این	امر	شاید	این	باشد	که	مردمان	آذربایجان	از	لحاظ	مذهبی	همسو	
با	دستگاه	سیاسی	مرکزی	بوده	اند.	این	موضع	بیشتر	درمورد	دوران	بعداز	انقالب	صدق	
می	کند.	همچنین	مطالبات	مردم	آذربایجان	بعداز	ناکامی	حکومت	پیشه	وری	رنگ	وبوی	
سیاسی	چندانی	نداشته	است.	همین	امر	باعث	شده	است	که	اکنون	اگر	از	یک	فرد	آذری	
خواسته	شود	که	از	چند	رهبر	غیرحکومتی	درجهِت	بیان	مطالبات	خود	نام	ببرد،	به	احتمال	

زیاد	نمی	تواند	از	هیچ	فردی	نام	ببرد.
دربارۀ	مطالبه	گری	مردم	بلوچ	از	نگاه	رهبران	آن	ها	هم	می	توان	گفت	نقش	نخبگان	
در	ارتقای	آگاهی	قومی،	در	این	منطقه،	دو	تفاوت	اساسی	با	کردستان	دارد:	اول	این	که	
فرایند	شکل	گیری	قشر	شهری	تحصیل	کردۀ	جدید	در	میان	طبقۀ	متوسط	بلوچستان	بسیار	
کندتر	از	کردستان	بود،	و	دوم	آن	که	رهبری	حرکت	سیاسی	در	بلوچستان	ایران	در	دست	
نخبگان	سنتی	جامعۀ	بلوچ	)رؤسای	طوایف(	باقی	ماند.	در	سال	های	بعداز	انقالب،	این	
رهبری	از	اختیار	رؤسای	طوایف	هم	خارج	شد	و	بیشتر	دراختیار	شخصیت	های	مذهبی	
همچون	مولوی	نظرمحمد	دیدگاه،	نمایندۀ	مردم	ایرانشهر	در	اولین	دورۀ	مجلس	شورای	
اسالمی،	مولوی	عبدالعزیز	مالزاده،	عضو	مجلس	خبرگان	قانون	اساسی	)که	هردو	دیگر	
در	قید	حیات	نیستند(،	موالنا	عبدالحمید	اسماعیل	زهی،	امام	جماعت	مسجد	مکی	
و	 بلوچستان	 در	جامعۀ	 عبدالحمید	 موالنا	 مقبولیت	 امروزه	 است.	 گرفته	 قرار	 زاهدان،	
حتی	گروه	های	مسلح	بلوچ	به	حدی	است	که	در	همین	یکی		دو	سال	اخیر،	در	جریاِن	
گروگان	گیری	پنج	نظامی	به	وسیلۀ	گروه	مسلح	موسوم	به	جیش	العدل،	درحالی	که	نیروهای	
امنیتی	و	اطالعاتی	ایران	نتوانسته	بودند	گروگان	ها	را	آزاد	کنند،	ایشان	هیئتی	را	همراه	با	یک	
جلد	قرآن	برای	مذاکره	با	این	گروه	فرستاد	و	از	گروگان	گیرها	خواست	تا	به	حرمت	مردم،	
مرزبان	ها	را	آزاد	کنند،	امری	که	با	موافقت	گروه	فوق	همراه	شد	و	چهار	تن	از	نظامیان	آزاد	

شدند.
مجلس	 و	 شهر	 شورای	 نمایندگان	 جایگاه	 	

ْ
بخش این	 در	 موردبحث	 آخر	 موضوع	

شورای	اسالمی	در	رهبری	مطالبات	گروه	های	مختلف	قومی	است.	در	این	باره	خوِد	این	
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نمایندگان،	با	تشکیل	فراکسیون	های	مختلف	قومی	و	مذهبی،	ادعای	رهبری	مطالبات	
انجام	گرفته	 از	مصاحبه	های	 به	دست	آمده	 نتایج	 دارند،	ولی	 را	 مردمان	هم	مسلک	خود	
افراد	 مصاحبه	ها،	 این	 در	 می	دهد؛	 نشان	 را	 این	 خالف	 قومی	 مختلِف	 گروه	های	 با	
مصاحبه	شونده	بیان	می	کردند	که	به	دلیل	انجام	فیلترهای	مختلف	حکومتی،	این	افراد	را	
به	عنوان	نمایندگان	خود	قبول	ندارند	و	آن	ها	را	بیشتر	همسو	و	هم	راستای	سیاست	های	

مرکزی	می	دانند.

جواد	طریری،	وکیل	دادگستری،	نویسنده	و	کنشگر	سیاسی	از	خوزستان
کسانی	که	اآلن	بر	منصب	شورای	شهرن	هیچ	کدوم	رأی	ندارن.	حاکمیت	به	
مفهومی	به	نام	دموکراسی	اعتقاد	نداره	و	جابه	جایی	آرا	رو	مشروع	می	دونه.	این	
افراد	رو	حاکمیت	با	نقض	ابتدایی	ترین	حقوق	شهروندی	سر	کار	ِنشونده.	از	نظر	
سیاسی،	از	تموم	اقوام	ایرانی	فوق	العاده	سلب	حقوق	صورت	گرفته	و	فرصت	
	گردش	قدرت	تو	2000	نفر	

ّ
بازیگری	به	اقوام	داده	نمی	شه.	تو	این	چهل	سال،	کل

بوده.	زمان	شاه	۱000	فامیل	و	اآلن	2500	فامیل	بر	مبنای	2500	سال.

درمجموع،	جنبش	های	سیاسی	در	ایران،	به	دلیل	خواست	و	مطالبات	قومی	و	ملیتی،	
این	 منتها	 شده	اند،	 ساماندهی	 مدنی	 و	 فرهنگی	 نهادهای	 و	 سیاسی	 احزاب	 قالب	 در	
احزاب	سیاسی	و	نهادها	به	دلیل	فقدان	زمینه	و	شرایط	الزم	در	نظام	سیاسی	حاکم،	با	
از	مرزهای	نظام	سیاسی	منتقل	 به	خارج	 	

ً
چالش	های	جدی	روبه	رو	شده	اند	و	معموال

گردیده	اند.	این	جنبش	های	سیاسی،	به	دلیل	تأکید	بر	هویت	خواهی	و	تمرکز	بر	اصل	حّق	
تعیین	سرنوشت،	با	نظام	های	سیاسی	رسمی	دچار	ستیز	و	گاه	جنگ	های	داخلی	شده	اند.	
سیاسی	خود	 اهداف	 با	 مطابق	 و	خواسته	های	 مطالبات	 دارای	 سیاسی	 هر	جنبش	
است	و	یکی	از	الزامات	گسترش	و	موفقیت	جنبش	ها	وجود	یک	رهبری	قوی	کاریزماتیک	
است.	به	هنگام	پرسش	از	مصاحبه	شوندگان،	جهِت	نام	بردِن	تعدادی	از	بزرگان	و	الگوهای	
زندگِی	خود،	مردمان	کردزبان	در	زمینه	های	مختلف	سیاسی،	ادبی،	فرهنگی،	و	علمی	
	از	افرادی	نام	می	بردند	که	امروزه	در	قید	حیات	نیستند.	مصاحبه	شوندگاِن	گروه	های	

ً
عمدتا

	از	افرادی	نام	می	بردند	که	در	چارچوب	مرز	جغرافیایی	کشور	
ً
قومی	آذری	و	عربی	عمدتا

بلوچ	زبان،	 قومی	 آنان	در	دیگر	مناطق	خاورمیانه	اند.	گروه	 ندارند	و	هم	زبانان	 فعالیت	
	از	رهبران	مذهبی	و	بزرگان	دینی	پیشین	و	کنونی	

ً
به	هنگام	نام	بردن	از	بزرگان	خود،	عمدتا

خود	نام	می	بردند.	
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درمورد	 بخواهد	 خارجی	 رسانه	ای	 یا	 و	 کشور	 داخل	 در	 فردی	 اگر	 بلوچستان	 در	
شرایط	زندگی	و	مطالبات	مختلف	اجتماعی،	قومی،	فرهنگی،	و	حتی	محیط	زیستی	آنان	
اطالعاتی	به	دست	بیاورد،	به	سراغ	افرادی	همچون	مولوی	عبدالحمید	خواهد	رفت.	در	
مناطق	کردنشین،	بسیاری	از	محققان	و	به	خصوص	رسانه	های	خارجی	همچنان	به	سراغ	
احزاب	دموکرات	و	کومله	می	روند	و	پرسش	های	خود	را	از	آن	ها	می	کنند.	ازآن	جاکه	گروه	
	برای	کسب	اطالع	از	مردمان	

ً
قومی	آذری	گروه	سازمان	یافتۀ	خارج	نشین	ندارد،	معموال

این	منطقه	باید	به	سراغ	نخبگان	داخلی	آن	ها	رفت.	درمورد	گروه	قومی	عرب	زبان	نیز	این	
موضوع	صدق	می	کند.	البته	در	سال	های	اخیر،	گروه	های	نظامی	ای	که	ادعای	هواخواهی	
از	حقوق	مردمان	عرب	زبان	داخل	کشور	را	دارند	شکل	گرفته	اند	و	گاه	به	آن	ها	مراجعه	

می	شود.	
درمورد	میزان	پیروی	مردمان	داخلی	هریک	از	این	گروه	های	قومی	از	سیاست	های	
حزبی	هم	قوم	خود،	هیچ	کار	پژوهشی	منظمی	انجام	نشده	است.	در	سال	های	اخیر،	
اعتصاباتی		به	صورت	تعطیلی	بازار	ازسوی	اصناف	مختلف	در	مناطق	مختلف	کردنشین	
صورت	گرفته	است	که	نمی	توان	میان	این	اعتراض	ها	و	جایگاه	احزاب	در	آن	ها	به		سادگی	

همبستگی	آماری	برقرار	کرد.	

3-4-3.	انزوای	نیروهای	فعال	اجتماعی	و	مدنی

	جنبش	مدنی	ایران	با	حضور	مؤثر	و	جدی	خود	در	عمِل	اجتماعی	و	کمک	به	بیداری	
و	 انسانی	 کرامت	 به	 احترام	 برای	 درخواست	 است.	 کرده	 ایفا	 مهمی	 نقش	 اجتماعی	
آزادی	های	فردی	و	جمعی،	امنیت	فکری	و	شغلی،	و	استقالل	نهادهای	مدنی	مهم	ترین	

چالشی	است	که	در	بیداری	اجتماعی	مطرح	شده	است.
منظور	از	نیروهای	فعال	کسانی	هستند	که	در	راستای	خیر	جامعه	قدم	برمی	دارند.	
فعالیت	این	نیروها	می	تواند	هم		به	صورت	فردی	و	هم	به	شکل	سازمان	یافته	و	در	قالب	
	،
ً
فعالیت	ها	همان	است	که،	اصطالحا این	 گروهی	صورت	گیرد.	حالت	سازمان	یافتۀ	
علوم	 در	 مدنی	 جامعۀ	 اصطالح	 است.	 شده	 نهاده	 نام	 مدنی	 نهاد	 یا	 مدنی	 جامعۀ	
	درمقابِل	نهاد	دولت	به	حوزه	ای	از	روابط	اجتماعی	اطالق	می	شود	که	

ً
اجتماعی	معموال

فارغ	از	دخالت	قدرت	سیاسی	باشد	و	مجموعه	ای	از	نهادها،	مؤسسات،	انجمن	ها،	و	
تشکل	های	خصوصی	و	مدنی	را	دربر	می	گیرد.	اگر	ویژگی	اصلی	دولت	را	ساخت	قدرت	
آمرانه	یا	آمریت	و	تابعیت	بدانیم،	در	آن	صورت،	جامعۀ	مدنی	فاقد	چنین	ساختی	است	
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)بشیریه،	۱385،	ص	329(.
نهادهای	مدنی	یکی	از	جنبش	های	اجتماعی	نوظهور	مربوط	به	اواخر	هزارۀ	دوم	و	
آغاز	هزارۀ	سوم	است.	از	چنین	جنبش	هایی	به	عنوان	جنبش	های	تحول	خواه	و	نزدیک	به	
سنت	آزادی	خواهی	نام	برده	می	شود.	هدف	از	شکل	گیری	این	نهادها	دستیابی	به	حقوق	
برابر	مدنی،	اجتماعی،	عمومی،	شهروندی،	قضایی	و	غیره	است.	نهادهای	مدنی	پژواک	
جامعۀ	انسانی،	زنده،	پویا،	و	متکثرند	که	با	حضور	در	عرصه	های	اجتماعی،	سرمایۀ	
اجتماعی	را	افزایش	می	دهند	و	تحقق	دولت	ـ	ملت	را	سرعت	خواهند	بخشید.	این	نهادها	
و	کنشگری	فعاالن	مدنی	در	آن	به	عنوان	چشم	بیدار	جامعه	برای	بهبود	وضع	گروه	های	

آسیب	پذیر	و	یا	شرایط	عمومی	حاکم	بر	جامعه	عمل	می	کنند.	
جامعۀ	مدنی	در	خأل	اجتماعی	و	به	شکل	تصادفی	شکل	نمی	گیرد،	بلکه	مبتنی	بر	
عالیق	گوناگونی	در	درون	ساخت	جامعه	است	و	وضعیت	عمومی	جامعه،	اقتصاد	و	
فضای	سیاسی	و	فرهنگی	و	یا	دامنۀ	آسیب	های	اجتماعی	موجود	در	جامعه	بخشی	از	
واقعیت	های	تعیین	کنندۀ	عرصۀ	مدنی	است.	عالوه	بر	این،	از	ارکان	شکل	گیری	جامعۀ	
مدنی،	آگاهی	های	موردنیاز	در	شهروندانی	است	که	موجب	کانالیزه	کردِن	آگاهی	های	
تاریخ،	 یک	 دارای	 همچنین	 مدنی	 جامعۀ	 بشوند.	 اجتماعی	 الیه	های	 در	 آموخته	شده	
تجربه،	و	یک	حافظۀ	تاریخی	است	که	بر	وجدان	و	هشیاری	امروزی	فعاالن	آن	سنگینی	
	حول	شکاف	های	اجتماعی،	تعارض،	و	تضادهای	اجتماعی	

ً
می	کند.	این	نهاد	معموال

شکل	می	گیرد.	
هیچ	جامعه	ای	را	نمی	توان	یافت	که	فاقد	شکاف	و	یا	تنها	دارای	یک	شکاف	اجتماعی	
باشد.	برخی	از	شکاف	ها	نظیر	تقسیم	جنسی	و	یا	طبقات	سنی	ساختاری	هستند	و	انسان	
سرنوشت	 حاصل	 شکاف	ها	 این	 از	 تعدادی	 اما	 ندارد.	 نقشی	 آن	ها	 آوردِن	 به	وجود	 در	
تاریخی	یک	کشور	هستند	و	تحوالت	و	تصادف	های	تاریخی	در	تکوین	این	شکاف	ها	
و	 مذهبی	 شکاف	های	 از	 می	توان	 تاریخی	 شکاف	های	 ازجمله	 مؤثرند.	 جامعه	 در	
فرقه	ای،	شکاف	میان	دین	و	دولت،	شکاف	های	قومی،	زبانی،	نژادی،	و	...	سخن	گفت	
مدنی	شکل	 که	جامعۀ	 است	 وجود	چنین	شکاف	هایی	 نتیجۀ	 در	 )همان،	ص	۱00(.	

می	گیرد	و	فعاالن	اجتماعی	تالش	می	کنند	تا	شکاف	ها	را	پر	کنند.
آشنایی	و	نزدیکی	میان	اقوام	ایرانی	می	تواند	در	کاهش	فشارها	و	فاصله	های	موجود	
عمل	کند.	آشنایی	و	مراوده	میان	اقوام	قادر	است	تا	از	عصبیت	های	قومی	و	اقدامات	مبتنی	

بر	قوم	مداری	بکاهد.
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صادق	ستوان،	جامعه	شناس	و	پژوهشگر	از	سیستان	و	بلوچستان	
آشنایی	 که	 است	 این	 ساختاری،	 مشکالت	 و	 موارد	 درکناِر	 مسائل،	 از	 یکی	
ما	نسبت	به	اقوام	دیگر	بسیار	کم	است	و	این	عدم	آشنایی	باعث	می	شود	حّس	

عصبیت	ما	نسبت	به	خودمان	بیشتر	شود،	قوم	مدارتر	بشویم.

رسانه،	 به	 آزاد	 دسترسی	 عدم	 سیاسی،	 فضای	 محدودیت	 شاهد	 که	 جامعه	ای	
عقیم	ماندِن	نتیجۀ	انتخابات،	سرکوب	اعتراضات،	نادیده	گرفتِن	احزاب،	و	عدم	امکان	
باشد،	 کم	رنگ	 آن	 در	 مدنی	 نهادهای	 فعالیت	 همچنین	 و	 باشد	 ناهمسو	 فعالیت	های	
نیروهای	آن،	به	جای	این	که	جهت	پویایی	اجتماعی	تالش	کنند،	به		انزوا	کشیده	می	شوند	

و	جامعه	نیز	با	فرار	نخبگان	و	رکود	مواجه	می	شود.
قالب	هایی	 در	 سنتی،	 به	شکل	 ولو	 اجتماعی،	 نیروهای	 دیرباز،	 از	 ایران،	 تاریخ	 در	
و	 مردمی،	 همیاری	های	 صنفی،	 انجمن	های	 روحانیت،	 داوطلبانه،	 تشکل	های	 نظیر	
تعاونی	های	سنتی،	تشکل	های	فرهنگی	نظیر	خانقاه	ها،	نهضت	های	مختلف،	هیئت	های	
مذهبی،	سازمان	های	خیریه،	و	...	فعالیت	داشته	اند،	اما	سابقۀ	فعالیت	نیروهای	اجتماعی	
به	شکل	مدون	و	سازمان	یافته	به	بعداز	دوم	خرداد	سال	۱376	شمسی	بازمی	گردد.	در	آن	
دوران،	نوعی	پویایی	در	ساخت	اجتماعی	کشور	شکل	گرفت	که	در	عرصه	های	اجتماعی	
نظیر	 ترقی	خواهانه	 اجتماعی	 جنبش	های	 انواع	 قالب	 در	 80	شمسی،	 دهۀ	 سیاسی	 و	
جنبش	های	زنان	موسوم	به	جنبش	یک	میلیون	امضا	و	جنبش	های	سیاسِی	اواخِر	این	دهه	

نمود	پیدا	کرد.	
کرد:	 تقسیم	 بخش	 چندین	 به	 می	توان	 را	 ایران	 در	 نیروها	 این	 حرکتی	 فرایند	 دامنۀ	
بخشی	از	این	نیروها	در	حوزۀ	توسعۀ	انسانی	ـ	اجتماعی	و	تحقق	مواردی	چون	آگاهی	
شهروندان،	توانمندسازی	جامعۀ	محلی،	آموزش	و	بهره	گیری	از	همکاری	های	جمعی،	
آموزش	 شهروند،	 به	 مردم	 تبدیل	 تعقل،	 قدرت	 پرورش	 اجتماعی،	 کنشگران	 تربیت	
استقالل	فردی،	و	رفاه	و	سعادت	مردم	فعالیت	می	کنند.	بخش	دیگری	از	این	فعالیت	ها	
در	حوزۀ	اجتماعی	و	مواردی	چون	تغییر	الگوی	رفتار	در	زندگی،	تغییر	ارزش	ها	و	باورهای	
غلط	و	تبدیل	آن	به	آنچه	صحیح	و	زیبنده	است	صورت	می	گیرد.	گروه	دیگری	از	این	
فعاالن	دغدغۀ	محیط	زیستی	و	رفع	مواردی	چون	آلودگی	هوا،	آلودگی	آب	ها	و	رودخانه	ها	
و	دریاچه	ها،	پسماندها،	بهبود	فضای	سبز،	شرایط	زندگی	حیوانات،	و	موارد	دیگری	از	این	
نوع	را	دارند.	بخشی	نیز	دغدغۀ	سیاسی	دارند	و	در	مواردی	همچون	بهبود	فضای	سیاسی،	
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آزادی	های	فردی	و	گروهی،	آزادی	زنان،	آزادی	بیان،	و	تفکر	فعالیت	دارند.	این	نیروها	
زیردست	 نهادهای	 بر	عملکرد	 نظارت	 و	 دولتی	 فعالیت	های	 دیده	بانی	 نقش	 همچنین	
دولتی	جهت	بهبود	عملکرد	مسئوالن	آن	را	برعهده	دارند.	عالوه	بر	این	موارد،	مواجهه	با	
آسیب	های	اجتماعی	و	گاه	مداخله	به	منظور	کاهش	یا	رفع	آن	ها	نیز	بخشی	از	فعالیت	های	
جمعی	را	دربر	می	گیرد	که	با	نگاه	به	نابهنجاری	ها	و	انحرفات	اجتماعی	صورت	می	گیرد.
در	ایران،	نگرش	به	مشارکت	در	عرصۀ	عمومی	و	سازمان	یابی	مدنی	وجه	مناسبی	
ندارد	و	با	رویکردی	امنیتی	به	آن	نگریسته	می	شود.	از	نظر	عده	ای،	این	موضوْع	فعاالن	
مدنی	و	اجتماعی	را	از	فعالیت	در	عرصۀ	عمومی	بازداشته	است	و	آن	ها	را	گوشه	گیر	کرده	

و	در	بن	بست	سیاسی	و	امنیتی	گرفتار	نموده	است.

پیشین	 نمایندۀ	 و	 تهران	 دانشگاه	 مدرس	 مذهبی،	 فعال	 جاللی	زاده،	 جالل	
مجلس	از	سنندج	

	یک	حزبی	است	]و[	در	انتخابات	مجلس	تأیید	نمی	شود،	
ّ
وقتی	که	طرف	دبیرکل

	این	می	تواند	امید	فعالیت	های	سیاسی	را	در	دل	جوانان	زنده	و	احیا	بکند؟
ً
آیا	واقعا

دولت	از	طرق	مختلفی	سعی	در	اعمال	محدودیت	بر	نیروها	و	فعاالن	اجتماعی	دارد.	
یکی	از	این	محدودیت	ها	به	حوزۀ	رسانه	مربوط	است.	رسانه	ها	یکی	از	ابزارهای	مهم	در	

دسترسی	فعاالن	اجتماعی	و	نهادهای	مدنی	درجهِت	پیشبرد	اهدافشان	اند.

پیام	درفشان،	وکیل	پایه	یک	دادگستری	و	فعال	مدنی	از	تهران
این	یک	واقعیت	است	که	در	سایۀ	رسانه	های	حاضر،	ما	درحال	ازدست		دادِن	
بسیاری	از	دانسته	های	ارزشمند	خود	هستیم.	شما	نگاهی	به	اسطوره	های	دنیای	
این	 تبدیل	شده	اند.	 اسطوره	 به	 ویژگی	ها	 کدام	 براساس	 این	که	 و	 بکنید	 امروز	
جایگزینی	ارزش	های	سخیف،	به	جای	آنچه	که	مبتنی	بر	مفاهیم	عمیق	انسانی	
یا	اشعار	 ل	ها	

َ
ازَمث امروز	چقدر	در	کالمش	 بوده،	یک	خسران	است.	نوجوان	

استفاده	می	کند؟

در	ایران،	رسانه	های	صوتی	و	تصویری	دولتی	و	ملی	به	حساب	می	آیند	و	در	این	زمینه،	
نهادهای	مدنی	 نیز	 ندارد.	در	حوزۀ	مطبوعات	 بخش	خصوصی	چندان	اجازۀ	فعالیت	
درجهِت	انجام	فعالیت	خود	نیازمند	کسب	مجوز	از	دولت	اند	و	بعداز	آن	نیز	بر	زمینۀ	
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	نظارت	می	شود.	حوزۀ	بعدِی	مقابلۀ	دولت	با	فعالیت	نهادهای	مدنی	
ً
فعالیتی	آن	مرتبا

ناتوان	سازی	آن	ها	از	لحاظ	برخورداری	از	وجود	شخصیت	های	مرجع	و	فعاالن	مدنی	
تأثیرگذار	است.	متأسفانه	دستگاه	های	امنیتی	تالش	دارند	تا	با	شخصیت	های	مرجع	و	
بانفوذ	در	جامعۀ	مدنی	و	نقش	نمادینی	که	آن	ها	را	قادر	می	سازد	تا	در	جهت	دادن	به	
افکار	عمومی	در	زمینه	های	اخالقی،	فرهنگی،	یا	سیاسی	عمل	نمایند	مقابله		کنند	و	با	
حساسیت	ویژه،	نخبگان	و	شخصیت	های	سیاسی	و	مدنی	و	فرهنگی،	و	کنشگران	مستقل	

را	تحت	نظر	دارند.

یخ	از	سقز	)کردستان( امیر	سجادی،	دبیر	تار
ُنه	ماه	سردبیر	دوهفته	نامۀ	راژان	بودم.	به	علت	فشارهای	واردشده،	آن	را	ترک	کردم.	
در	انتخابات	شورای	سال	92	شرکت	کردم؛	در	مرحلۀ	اول،	مرا	به	اتهام	وابستگی	

به	گروه	های	غیرقانونی	رد	کردند.

حقیقت	آن	است	که		دولتمردان	نباید	از	سکوت	و	انفعال	نهادهای	مدنی	رضایت	
داشته	باشند،	زیرا	پیچیدگی	های	مسائل	اجتماعی	به	گونه	ای	است	که	به	یکباره	به	شکل	
این	 در	 کرد.	 ناموزون	خواهد	 را	 اجتماعی	 نظم	 و	 می	شود	 جلوه	گر	 بحرانی	 پدیده	های	
شرایط،	مسئوالن	به	جای	نگاه	به	درون	و	رفع	اشتباهات	خود،	در	یک	سیکل	بسته،	به	دنبال	
عامل	بیرونی	می	گردند	تا	تقصیرها	را	به	گردن	آن	دیگری	بیندازند.	وضعیت	موجود	در	دهۀ	
	هر	روز	شاهد	تجمع	و	حرکت	های	

ً
اخیر	را	می	توان	شاهدی	بر	این	مدعا	دانست	که	تقریبا

اعتراضی	گروهی	از	مردم	در	بخش	های	مختلف	کشور	هستیم.	بنابراین	تالش	مسئوالن	
کشوری	باید	بر	این	اساس	باشد	که	نگاه	امنیتی	را	از	فعاالن	اجتماعی	و	جامعۀ	مدنی	کنار	
بزنند	تا	زمینۀ	سوءاستفادۀ	سایر	کشورها	و	دخالت	کشورهای	خارجی	در	امور	داخلی	

فراهم	نشود.
دولتی	 مسئوالن	 که	 دارند	 زیادی	 پتانسیل	های	 و	 ظرفیت	ها	 اجتماعی	 نیروهای	
می	توانند	از	آن	ها	درجهِت	بهبود	اوضاع	اجتماعی	استفاده	کنند.	در	دهۀ	اخیر	و	با	وقوع	
آتش	 یا	سرپل	ذهاب	کرمانشاه،	 آذری	نشین	ورزقان	 مناطق	 زلزله	در	 حوادثی	همچون	
گرفتِن	ساختماِن	پالسکِو	تهران،	یا	آتش	گرفتِن	درختان	و	جنگل	های	مناطق	غربی	کشور،	
بخشی	از	قابلیت	های	این	نیروها	جهت	رفع	بحران	را	همه	شاهد	بودیم	که	این	نیروهای	
اجتماعی	حجم	قابل	توجهی	از	مهارت	ها،	توانایی	ها،	و	منابع	را	با	خود	به	میدان	آورده	
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	نشان	از	وجود	دانش	بومی	و	تخصصی	عظیم	این	نیروها	
ْ
بودند.	این	ظرفیت	و	پتانسیل

دارد	که	می	تواند	با	توجه	بیشتر	به	آن	در	زمان	های	عادی،	بهرۀ	الزم	را	از	آن	ها	گرفت.
جامعۀ	ایران	جامعۀ	شکاف	های	قومی	و	مذهبی،	تنش	های	بزرگ،	و	بن	بست	هایی	
است	که	در	انزوا	مانند	خوره	روح	جامعه	را	می	خورند	و	آن	را	از	درون	سست	و	بی	رمق	
	دستیابِی	

ِ
می	کنند.	در	موارد	بسیاری،	برخورداری	از	مبناهای	هویتی	قومی	و	مذهبی	مانع

نخبگان	و	نیروهای	فعاِل	این	گروه	ها	به	مناصب	مهم	و	کلیدی	شده	است.	در	چند	سال	
اخیر،	فیلم	های	مختلفی	از	جوانان	این	گروه	های	هویتی	در	فضای	مجازی	پخش	شده	
خارجی	 و	 داخلی	 پژوهشی	 و	 علمی	 مقاالت	 و	 عالی	 تحصیالِت	 داشتِن	 با	 که	 است	
مختلف	به	مشاغلی	همچون	کولبری،	کارگری	در	کارخانه،	دستفروشی	و	جارو	زدن	در	
خیابان		ها	در	کسوت	مأموران	شهرداری	ها	و	دیگر	مشاغِل	دون	مشغول	بوده	اند	که	نشان	از	

عدم	بهره	گیری	مناسب	از	نیروهای	متخصص	این	گروه	ها	دارد.	

یر	از	اشنویه	)آذربایجان	غربی(	 شاغل	در	کافی	نت	و	لوازم	التحر
تو	کردستان،	مردم	از	سر	ناچاری	کولبری	می	کنن.	طرف	دکتری	داره،	کولبری	
می	کنه!	کولبری	یعنی	حمالی،	خیلی	افتضاحه!	هرکسی	این	رو	می	شنوه	اعصابش	

رد	می	شه؛	یعنی	چی؟	یه	نفر	دانشگاه	رفته،	بیاد	کولبری	کنه!
ُ
خ

در	بسیاری	از	موارد،	این	موضوع	مبنای	قانونی	به	همراه	دارد	و	براساس	مواّد	قانونی،	
اقلیت	هایی	نظیر	اهل	سنت	نمی	توانند	به	پست	های	سیاسی	مانند	ریاست	جمهوری	دست	
یابند.	در	مواردی،	مشکل	نه	از	قانون	بلکه	در	نتیجۀ	نگاه	سلیقه	ای	مسئوالن	رده	باالی	
حکومتی	است	که	به	صورت	دلخواهانه	چنین	محدودیتی	را	برای	فعاالن	گروه	های	قومی	
و	مذهبی	اعمال	می	کنند.	برای	مثال،	در	تاریخ	بعداز	انقالب	در	حوزه	های	مدیریتی،	
هیچگاه	پیروان	اهل	سنت	یا	قومیت	هایی	نظیر	کرد	و	بلوچ	نتوانسته	اند	به	مناصبی	نظیر	
یا	استانداری	دست	پیدا	کنند.	در	مواردی	هم،	این	محدودیت	ها	نه	 وزارت،	سفارت،	
در	 	

ً
مثال ایجاد	شده	است.	 ازجانب	گروه	های	درسایه	 بلکه	 ازجانب	حاکمیت	مرکزی	

استان	سیستان	و	بلوچستان،	قومیت	بلوچ	مدعی	اند	که	بسیاری	از	مناصب	مهم	استانی	
راه	 آن	ها	 و	 قرار	گرفته	است	 از	مذهب	تشیع	 اقلیت	سیستانی	برخوردار	 دراختیار	گروه	
ورود	به	این	مقامات	را	از	آن	ها	گرفته	اند	یا	در	استان	آذربایجان	غربی	نیز	که	دارای	بافت	
مذهبی	و	قومیتی	مساوی	میان	دو	گروه	تشیع	و	تسنن	و	نیز	آذری	و	کردزبانان	است،	پیروان	
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اهل	تسنن	و	نیز	کردها	بر	این	باورند	که	گروه	مقابل	محدودیت	ورود	به	رده	های	شغلی	
باال	را	از	آن	ها	سلب	کرده	است.	در	خوزستان	نیز	بختیاری	ها	و	عرب	ها	بر	همین	باورند.
جنبۀ	دیگر	این	محدودیت	ها	نه	به	موضوع	دستیابی	به	موقعیت	های	شغلی	بلکه	به	سایر	
جنبه	های	انزوای	نیروهای	مدنِی	فعال	در	عرصه	های	مختلف	فرهنگی،	هنری،	سیاسی،	
زیست	محیطی،	و	دیگر	عرصه	ها	برمی	گردد	که	در	این	باره	جدا	از	قومیت	های	موردبحث	
در	پاراگراف	قبلی،	گروه	های	قومی	نظیر	ترک	ها	و	فارس	ها	نیز	منتقد	سیاست	های	دولتی	

و	نگاه	امنیتی	به	خود	هستند.

گاهی	به	حقوق 4-4-3.	ناآ

هر	شهروندی	باید	به	حقوق	و	تکالیف	خود	آگاهی	داشته	باشد	و	این	امْر	نقش	مهمی	در	
مطالبات	و	همچنین	در	سهم	خواهی	اقوام	از	حکومت	مرکزی	دارد.	اما	یافته	های	پژوهش	
کنونی	نشان	داد	که	بیشتر	اقوام	ایرانی	به	حقوق	اساسی	خود	که	به	نوعی	حقوق	شهروندی	

آن	ها	را	نیز	دربر	می	گیرد	آگاهی	ندارند.
جامعه	 یک	 در	 که	شهروندان	 است	 تمام	حقوقی	 تضمین	کنندۀ	 حقوق	شهروندی	
به	 آزاد	 دسترسی	 آزادی،	 انسانی،	 کرامت	 این	که	 به	 نظر	 شوند.	 بهره	مند	 آن	 از	 می	باید	
اطالعات،	حکومت	مردمی	و	دسترسی	به	عدالت	و	دادرسی	عادالنه،	حّق	امنیت،	حّق	
مساوات	و	برابری	به	عنوان	حقوق	شهروندی	در	قانون	اساسی	و	قرآن	کریم	مورد	تأکید	قرار	
گرفته	است،	اجرا	و	صیانت	از	این	حقوق	وظیفۀ	دولت	است.	حاکمیت	قانون	به	عنوان	

زیربنای	اصلی	و	اولیۀ	تأمین	حقوق	شهروندی	و	اجرای	آن	به	شمار	می	رود.	
به	موجب	قانون	اساسی	جمهوری	اسالمی	ایران،	در	ُبعد	معنوی	دو	گونه	اقلیت		وجود	
دارد:	یکی	دینی،	و	دیگر	مذهبی.	موضوع	اقلیت		دینی	در	اصل	سیزدهم	قانون	اساسی	
اقلیت	های	 ایرانیان	زرتشتی،	کلیمی،	و	مسیحی	 بیان	شدە	است	که	مقّرر		داشته	است	
دینی	شناخته	شده	در	قانون	اساسی	هستند	و	در	انجام	مراسم	دینی	خود	آزادند	و	در	احوال	
شخصیه	)ازدواج،	طالق،	ارث	و	وصّیت	(	همچنین	تعلیمات	دینی،	برطبق	آیین	خود	

عمل	می	کنند.
قانون	اساسی	مطرح	شدە	است	که	 اقلیت	های	مذهبی	در	اصل	دوازدهم	 موضوع	
به		موجب	آن،	مذهب	رسمی	کشوْر	جعفری	اثنی	عشری	است.		درعین	حال،	مقّرر		شدە	
است	که	مذاهب	دیگر	اسالمی،	یعنی	حنفی،	شافعی	و	مالکی	و	حنبلی	و	زیدی،	دارای	
احترام	کامل	هستند	و	پیروان	این	مذاهب	در	انجام	مراسم	مذهبی،	طبق	فقه	خود،	آزادند	و	
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در	تعلیم	وتربیت	دینی	و	احوال	شخصیه،	به	ضوابط	مذهبی	خود	عمل	می	کنند		و	دادگاەها	
نیز	در	رسیدگی	به	دعاوی	مربوط	به	احوال	شخصیه	این	مذاهب،	قواعد	مذهبی	خودشان	
	در	هر	منطقه	ای	که	پیروان	یکی	از	این	مذاهْب	اکثریت	را		داشته	

ً
را	اجرا	می	کنند.	ضمنا

باشند،	مقررات		محلی		در	حدود	اختیارات	شوراها	با	حفظ	حقوق	سایر	مذاهب،	برطبق	
یا	 اقلیت	های	دینی	 برای	فعالیت	های	 بود.	مطلب	اخیر	منعی	 اکثریت		خواهد	 مذهب	

مذهبی	در	امور	محلی		ایجاد	نکردە	است.
اقلیت	های	دینی	شناخته		شدە	و	به	طریق	اولٰی،	اقلیت	های	مذهبی	حق	دارند	جمعیت	ها	
و	انجمن	های	خود	را	داشته	باشند	و	به	موجب	اصل	بیست	وششم	قانون	اساسی،	هیچ	کس		

را	نمی	توان	به	شرکت	در	این	انجمن	ها	مجبور	یا	از	شرکت	در	آن	ها		منع	کرد.
اقوام	مختلف	ایرانی	نیز	به	همین	سان	می	توانند		از	زبان	های		مادری	خود	در	مطبوعات	
و	رسانه	های	گروهی	استفادە	نمایند	و	ادبیات	مربوط	به	آن	را	در	مدارس	تدریس	کنند.	
قانون	 پانزدهم	 اصل	 و	 است	 فارسی	 ایران	 اقوام	 مشترک	 و	 زبان	رسمی	 و	 هرچند	خط	
اساسی،	درعین	اعالم	مطلب	اخیر،	حّق	اقوام	گوناگون	ایرانی	را	در	استفاده	از	گویش	ها	و	
زبان	های	محلی		به	رسمیت	شناخته	است.	درهرحال،	باید	زبان	فارسی		درکناِر	گویش	ها	و	

زبان	های	دیگر	تدریس	شود.
آنچه	بیان	شد	را	باید	در	پرتو	دو	اصل	نوزدهم	و	بیستم	قانون	اساسی	درنظر	گرفت	
که	به	موجب	اصل	نوزدهم،	مردم	ایران	از	هر	قوم	و	قبیله	از	حقوق	مساوی	برخوردارند	
و	رنگ،	نژاد،	زبان،	و	مانند	این	ها	سبب	امتیاز	نیست.	همچنین	به	موجب	اصل	بیستم،	
همۀ	افراد	ملت،		از	زن	و	مرد،	به	طور	یکسان،	در	حمایت	قانون	قرار	دارند	و	از	همۀ	حقوق	

انسانی،	سیاسی،	اقتصادی،	اجتماعی،	و	فرهنگی	بدون	تبعیض	برخوردارند.
مجموع	آنچه	گفته	شد	باید	با	درنظر	گرفتِن	احکاِم	خاِص	مندرج	در	برخی	از	اصوِل	
ملی	 و	 قومی	 	حفظ	هویت	

ْ
اصول این	 از	 یکی	 گرفته	شود.	 درنظر	 اساسی	 قانوِن	 دیگِر	

ازجمله	زبان	و	فرهنگ	و	احترام	به	شعائر	دین	و	مذهب	افراد	است	که	ضمانت	قانونی	
و	 از	زن	 اعم	 افراد	ملت،	 بیستم،	»همۀ	 آن	درنظر	گرفته	شده	است.	در	اصل	 برای	 نیز	
مرد،	یکسان	در	حمایت	قانون	قرار	دارند	و	از	همۀ	حقوق	انسانی،	سیاسی،	اقتصادی	و	
اجتماعی	و	فرهنگی	برخوردارند«،	اما	حقوق	اقوام	که	در	قانون	اساسی	کشور	تصریح	

شده	است	چیست؟
۱.	اصول	دوازدهم	و	سیزدهم	قانون	اساسی	و	احترام	به	مقدسات	همۀ	ادیان	و	مذاهب؛
	مذاکراِت	مجلِس	خبرگاِن	

ِ
2.	اصل	پانزدهم	قانون	اساسی،	مطابق	آنچه	در	مشروح
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بررسِی	پیش	نویِس	قانوِن	اساسی	دربارۀ	تصویب	اصل	سیزدهم	گفته	شده	است،	نه	این	که	
بگوییم	آموزش	زبان	های	کردی	یا	ترکی	یا	عربی	موجب	تضعیف	زبان	رسمی	می	شود	و	آنان	
خودشان	آزادند	این	زبان	را	بخوانند	یا	کتاب	و	رسانۀ	کردی	یا	ترکی	یا	عربی	داشته	باشند؛

و	 منطقه	 آن	 مردم	 به	 می	کنند	 زندگی	 آن	 در	 ایرانی	 اقوام	 که	 مناطقی	 امور	 ادارۀ	 	.3
مسئوالنی	از	همین	مناطق	واگذار	شود؛

4.	مشارکت	دادِن	همۀ	ایرانیان	در	مدیریت	های	میانی	و	عالی	کشور،	جز	موردی	که	
	قید	شده	است؛

ً
در	قانون	اساسی	صریحا

5.	رفع	هرگونه	تبعیض	در	استخدام	اقوام	و	مذاهب	در	همۀ	دستگاه	ها	و	جلوگیری	از	
برخوردهای	توهین	آمیز	به	دلیل	تفاوت	های	نژادی	و	دینی.

اما	نکتۀ	بسیار	مهمی	که	دربارۀ	حقوق	اقوام	آمده	است	این	است	که	غالب	این	مردمان	
از	وجود	چنین	قوانین	مصرحی	درمورد	خود	مطلع	نیستند.	یافته	های	پژوهش	کنونی	نشان	
داد	که	عمدۀ	شناخت	اقوام	از	حقوِق	خود	به	موضوع	زبان	مادری	بازمی	گردد	و	عمدۀ	
این	 از	 ندارند.	بخشی	 مصاحبه	شوندگان	درمورد	سایر	حقوق	خود	اطالعات	چندانی	
	متوجه	حقوقی	است	که	مردمان	باید	از	حاکمیت	مطالبه	کنند	و	بخشی	

ْ
ناآگاهی	به	حقوق

دیگر	از	آن	نیز	حقوقی	است	که	هرکس	در	محیط	زندگی	خود	و	در	رابطه	با	اطرافیان	دارد.

اکبر	یادگاری،	نقاش،	نویسنده	و	کارگردان	تئاتر	از	سمنان
	نمی	دانند	که	حقوق	شهروندی	شان	را	زیر	پا	گذاشته	اند.	برای	

ً
بعضی	ها	اصال

مثال،	بنگاهِی	ماشین	ماشین	هایش	را	در	پیاده	رو	می	چیند	و	پیاده	روی	مرا	غصب	
	رعایت	نمی	شود.	حقوق	شهروندی	این	

ً
می	کند	یا	عبور	از	عابر	پیاده	در	ایران	اصال

است	که	من	در	خیابان	یا	در	اتوبوس	امنیت	داشته	باشم	و	حقوق	شهروندی	برای	
این	تدوین	می	شود	که	من	امنیت	زندگی	داشته	باشم.

مسعود	عزیزی،	خواننده	و	هنرمند	از	اسالم	آباد	)کرمانشاه(
من	خودم	نمی	دانم	حقوق	شهروندی	چیست.	تنها	چیزی	که	می	دانیم	این	است	
که	زبان	مادری	بایستی	در	رسانه	و	مطبوعات	و	آموزش	وپرورش	رسمی		شود،	اما	

رد	چه	حقوقی	داریم.
ُ
	به	عنوان	یک	ک

ً
نمی	دانیم	مثال

نیک	هویداست	که	منظور	از	مطالبات	اقواْم	آن	دسته	از	نیازهایی	است	که	قانون	اساسی	
	
ْ
برای	اقوام	و	مذاهب	مختلف	مدنظر	قرار	داده	است.	عمل	به	مقرره	های	قانونی	مرتبط
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پاسخی	مناسب	به	اغلب	نیازها	و	مطالبات	مختلف	خواهد	بود.	استفاده	از	فرهنگ	های	
ل	های	اقوام	مختلف	در	کتاب	های	درسی	و	دیگر	

َ
قومی	و	ادبیات	و	قصه	ها	و	ترانه	ها	و	َمث

مراجع	یادگیری	امور	فرهنگی،	استفاده	از	ظرفیت	های	انسانی	این	اقوام	جهت		به	کارگیری	
آن	ها	در	سمت	های	مختلف	ادارای	و	غیرادارای،	آزادی	آن	ها	در	انجام	مراسم	مذهبی	و	
برخورداری	از	عبادتگاه	های	خاص	خود،	آزادی	پوشش،	و	موارد	دیگری	ازاین	نوع	ازجملۀ	
این	مطالبات	اند	که	غالب	آن	ها	در	قانون	اساسی	کشور	آمده	است،	ولی	ـ	همان	طورکه	

تاکنون	بارها	بیان	شد	ـ	وارد	حوزۀ	اجرایی	نشده	اند.
جدا	از	بحث	اجرا	یا	عدم	اجرای	حقوق	اقوام	مختلف،	آنچه	در	این	بخش	موردتوجه	
است	عدم	آگاهی	یا	آگاهِی	نه	چندان	زیاد	مردمان	این	گروه	های	مختلف	درمورد	این	
	وقتی	چنین	آگاهی	ای	

ً
حقوق	مندرج	و	مکتوب	در	قوانین	اساسی	کشور	است.	طبیعتا

وجود	نداشته	باشد،	مطالبه	گری	نیز	معنا	پیدا	نمی	کند.	
بخشی	از	دلیل	ناآگاهی	افراد	و	قومیت	ها	دربارۀ	حقوِق	خوْد	متوجه	حاکمیت	است	
و	در	اجرایی	نشدِن	قوانین	و	نبوِد	دموکراسی	در	حاکمیت،	و	عدم	تعریف	و	شناساندن	

صحیح	این	حقوق	و	تکالیف	ازسوی		دولتمردان	ریشه	دارد.

حسن	ناصر،	مدیر	ادارۀ	میراث	فرهنگی	شهرستان	کارون	از	کارون	)خوزستان(
شما	اگر	از	هر	قشر	باسواد	یا	بی	سوادی	بپرسی	که	از	حقوق	شهروندی	ات	خبر	
	جواب	نه	خواهید	شنید.	آیا	شما	فیلم،	انیمیشن،	تصویری	را	می	بینی	

ً
داری،	قطعا

که	حقوق	شهروندی	را	آموزش	دهد؟	مردم	از	حقوقشان	آگاه	نیستند.

تصویر	شمارۀ	۱۱-3:	مصاحبه	با	مسعود	عزیزی
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براساس	یافته	های	به	دست	آمده،	دولت	در	این	زمینه	کوتاهی	کرده	و	نتوانسته	است	
آن	چنان	که	باید	این	موضوع	را	در	سطح	آموزشی	و	رسانه	ای	بگنجاند.	دسترسی	نداشتن	
به	رسانه	های	آزاد،	چه	در	سطح	ملی	و	چه	در	سطح	قومی،	سرکوب	فعاالن	به	ویژه	فعاالن	
مدنی	ازجانب	حاکمیت،	عدم	اجازۀ	فعالیت	سازمان	های	مردم	نهاد	و	داشتِن	نگاِه	امنیتی	
به	آن	ها	ازجمله	مواردی	است	که	نقش	حاکمیت	را	در	زمینۀ	ناآگاهی	حقوقی	اقوام	پررنگ	
کرده	است	که	نتیجۀ	آن	می	تواند	پناه	بردن	گروه	های	مختلف	قومی	به	رسانه	های	بیگانۀ	
خارج	از	کشور	باشد	که	به	هنگام	بحث	از	انواع	حقوق	شهروندی،	اهداف	ایدئولوژیک	
خاّص	خود	را	دنبال	می	کنند.	دلیل	دیگر	این	ناآگاهی	حقوقی	متوجِه	خوِد	گروه	های	قومی	
	سواد	و	دانش	آن	هاست.	یافته	های	به	دست	آمده	نشان	می	دهد	که	خوِد	

ِ
و	پایین	بودِن	سطح

مردمان	این	گروه	های	قومی	در	این	زمینه	چندان	حساس	نیستند	و	درجهِت	به	دست	آوردِن	
این	آگاهی	تالش	نمی	کنند.

محمد	گل	کهرازه،	عضو	هیئت	علمی	دانشگاه	زاهدان	)سیستان	و	بلوچستان(	
تسهیالتش	 دنبال	 باید	 و	 است	 تأثیرگذار	 شهروندی	اش	 حقوق	 در	 فرد	 خوِد	
	مطالبۀ	

ً
برود...	.	وقتی	کسی	مطالبه	گر	نباشد	و	یا	روشنفکر	نباشد،	نمی	تواند	اصال

	از	حقوقش	هم	ناآگاه	است.	پس	باید	فرد	دنبال	تحصیالت	برود	
ً
حق	کند	و	مسلما

و	بصیرت	پیدا	کند	تا	حقش	را	بفهمد	و	مطالبه	کند.

5-4-3.	ساختار	اجتماعی	اقوام

کشور	ایران	دارای	تنوع	اقوام	یا	به	اصطالح،	موزاییکی	بودِن	اقوام	و	فرهنگ	های	متفاوتی	
است	و	الگوی	ملت	در	آن	ترکیبی	و	نامتوازن	است،	بدین		صورت		که	بخش	بزرگی	از	
ملت،	که	در	یک	یا	چند	ویژگی	و	خصیصۀ	ترکیبِی	مشترک	اکثریت	دارند،	هیئت	کلی	
به	دلیل	دارا	بودن	یک	 نیز	 از	ملت	 ایران	را	تشکیل	می	دهند	و	بخش	کوچک	تری	 ملت	
یا	چند	ویژگی	با	بخش	اکثریت	ملت	تجانس	کامل	ندارند	و	در	جایگاه	اقلیت،	اجزا	و	
پاره	های	کوچک	تر	ملت	ایران	قلمداد	می	شوند.	بر	این	اساس،	در	ایران	با	رنگین	کمانی	

از	اقوام	مواجه	هستیم.

محمود	افتخاری،	بازنشستۀ	میراث	فرهنگی	تهران	و	کارشناس	هنر	ایران	از	سمنان
قومیت،	ملیت،	فرهنگ،	دین،	...	و	همۀ	این	باورها	در	تاریخ	اتفاق	افتاده	اند	و	از	آن	ها	
گریزی	نیست.	ما	و	زندگی	ما	درواقع،	با	تمام	این	ها	عجین	شده	و	گره	خورده	است.
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در	 نبود	رهبری	 ایران،	 راهبرد	سیستم	سیاسی	 موارد	 بررسی	 بعداز	 و	 این	بخش	 در	
مطالبات	و	انزوای	نیروهای	فعال	و	ناآگاهی	به	حقوق،	ساختار	اجتماعی	اقوام	مختلف	

در	چنین	شرایط	ذکرشده	مورد	بررسی	قرار	خواهد	گرفت.
تاریخ	نشان	داده	است	که	اقوام	مختلف	همواره	میان	خود	و	دیگر	گروه	های	قومی	
مرزهایی	ایجاد	کرده	اند.	گاه	دایرۀ	این	مرزها	محدود	و	نفوذ	در	آن	ها	بسیار	سخت	بوده	
است.	عمده	دلیل	این	حصارکشی	حفاظت	از	فرهنگ	و	آداب	ورسوِم	خود	درمقابِل	دیگر	
و	 آسیب	ها	 اقواْم	 دیگر	 این،	دشمن	انگاری	 قومی	عنوان	شده	است.	عالوه	بر	 گروه	های	
تخاصم	های	بسیاری	را	بر	روابط	میان	اقوام	در	ایران	افزوده	و	تحمیل	کرده	است.	این	
موضوع	شاید	بتواند	از	یک	جهت	در	رسیدِن	آن	ها	به	هدفی	که	دنبال	می	کنند	موفق	عمل	
کند،	اما	از	جهات	دیگر	و	به	هنگام	مناسبات	مختلف،	قدرت	چانه	زنی	آن	ها	را	کم	کرده	
روند	 در	 می	تواند	 بین	قومی	 روابط	 در	 محدودیت	 ایجاد	 گفت	 می	توان	 بنابراین	 است.	

توسعه	یافتگی	این	جوامع	اختالل	ایجاد	کند.
در	موارد	دیگر،	یک	بافت	فرهنگی	و	قومی	جهت	مراقبت	و	حفاظت	از	خود	درمقابِل	
فرهنگ	کلی	تر،	ممکن	است	به	نزدیک	ترین	فرهنگ	اجتماعی	و	قومی	پناه	ببرد.	در	چنین	
پیدا	 غالب	 فرهنگ	 به	 و	هجوم	 از	خود	 مراقبت	 بیشتری	جهت	 قدرت	 آن	ها	 شرایطی،	

می	کنند.
اما	واقعیت	آن	است	که	هیچ	کدام	از	این	شیوه	ها	جهت	ایجاد	وفاق	و	انسجام	کلی	
نمی	تواند	کارگشا	باشد	و	احساس	وفاق	اجتماعی	در	میان	اقوام	گوناگون	جامعه	به	میزاِن	
سهیم	شدِن	اکثِر	گروه	ها	و	قشرها	و	افراد	در	مواهب	اجتماعی	زندگی	جمعی	بستگی	دارد.	
نظام	اجتماعی	باید	با	گرایش	به	برابرسازی،	برای	گروه	ها	و	قشرهای	مختلف	اجتماع،	
فرصت	های	مساوی	فراهم	سازد	و	حقوق	سیاسی،	مدنی،	اقتصادی،	و	فرهنگی	را	برای	

آحاد	اجتماعی	درطوِل	زمان	بسط	دهد	)چلبی،	۱373،	ص	25(.
اهمیت	مسئلۀ	قومیت	در	جوامع	با	تنوع	نژادی	و	فرهنگی	به	حدی	است	که	می	تواند	
امنیت	ملی	جوامع	را	تهدید	یا	تضمین	کند.	اگر	اقوام	به	گروه	های	مجزای	پراکنده	و	گاه	
متضاد	با	یکدیگر	بدل	شوند،	عملکرد	آن	ها	به	تهدیدی	برای	انسجام	و	امنیت	عمومی	و	
ملی	بدل	خواهد	شد	و	به	طور	بالعکس،	این	اتفاق	میان	اقوام	اهرمی	را	در	مسیر	قدرت	
و	ثبات	ملی	ر	دراختیار	کشور	قرار	خواهد	داد.	با	توجه	به	این	که	دولت	ها	به	منظور	ادامۀ	
	زیادی	به	روش	ها	و	نحوۀ	

ّ
حاکمیِت	خود	به	دنبال	امنیت	ملی	اند،	موفقیت	آن	ها	تا	حد

ایجاد	انسجام	و	تعاملی	بستگی	دارد	که	درمقابِل	قومیت	ها	اتخاذ	می	کنند.		ازسوی	دیگر،	
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اقوام	متنوع	در	جامعۀ	ایرانی	نیز	باید	با	حذف	ناسیونالیسم	قومی	و	نهادسازی	سازمانی،	
	با	عملیاتی	سازی	

ً
بستری	برای	مشارکت	نظام	مند	در	متن	نظام	سیاسی	فراهم	سازند.	قطعا

این	مهم	ازجانب	نخبگان	ابزاری	و	فکری	در	سطوح	ملی	و	قومی،	ضریب	امنیت	ملی	از	
یک		سو،	افزایش	و	تهدیدات	ناشی	از	آن،		ازسوی	دیگر	کاهش	می	یابد.

با	ذکر	این	مقدمه،	ساختار	اجتماعی	گروه	های	مختلف	قومی	ای	خواهد	آمد	که	در	
تحقیق	حاضر	بررسی	شده	اند.

۱.	آذری	ها
	در	

ً
این	گروه،	پس	از	فارس	ها،	بزرگ	ترین	قوم	در	ترکیب	ملی	ایران	هستند	و	عمدتا

اردبیل،	 شرقی،	 آذربایجان	 غربی،	 آذربایجان	 استان	های	 در	 ایران،	 شمال	غربی	 بخش	
زنجان،	و	قزوین	استقرار	دارند	و	ادامۀ	آن	به	استان	همدان	و	غرب	گیالن	گسترش	می	یابد.	
ادغام	اجتماعی۱	جمعیت	 نیز	به	صورت	 اراک	 بر	این،	در	شهرهای	تهران،	قم،	و	 عالوه		
بسیاری	را	شامل	می	شوند.	این	قوْم	موقعیت	اجتماعی	باالیی	در	میان	ملت	ایران	دارند	و	
نخبگان	سیاسی،	فکری،	مذهبی،	علمی،	و	فرهنگی	آن	ها	از	جایگاه	اجتماعی	شاخصی	

در	سطوح	ملی	و	محلی	برخوردار	هستند.2
آذری	ها	در	متغیرهای	لهجه	و	احساس	قومیت	با	بیشتر	ملت	ایران،	یعنی	فارس	ها،	
تفاوت	دارند،	اما	از	نظر	متغیرهای	دین	و	مذهب	)شیعه(	و	نیز	تکلم	به	زبان	رسمی	کشور،	
یعنی	فارسی،	با	بیشتر	ملت	مشترک	اند	و	عده	ای	از	نخبگان	آن	ها	رهبری	فکری	و	مذهبی	
شیعیان	را	در	ایران	و	خارج	از	کشور	برعهده	داشته	اند.	منطقۀ	آذری	نشین	ایران	با	آذری	های	
قفقاز،	در	سه	متغیر	زبان	و	قومیت	و	مذهب	همسان		است،	زیرا	قبل	از	معاهدات	گلستان	و	

ترکمنچای،	آن	ها		به	صورت	یکپارچه	بخشی	از	ایران	تاریخی	و	باستانی	بودند.	
ناحیۀ	 این	 نتیجه	حاصل	می	شود	که	 این	 با	بررسی	رفتارهای	سیاسی	آذری	زبانان،	
جغرافیایی	عملکرد	سیاسی	پویایی	از	خود	نشان	داده	است	و	با	اقدامات	سیاسی	سرنوشت	ساز	
	وفاداری	دولت	ملی	ایران	و	عضویت	خود	در	آن	را	اعالم	کرده	است.	این	

ً
خود،	عمال

آذربایجان	در	سال	۱946-۱945 داشته	است؛	تشکیل	دولت	 نیز	 استثنائاتی	  موضوع	
اخیر	 دهۀ	 یک	 در	 استثناهاست.	 این	 ازجملۀ	 پیشه	وری	 رهبری	سید	جعفر	 به	 میالدی	
صورت	 تبریز	 شهر	 در	 فوتبال	 مسابقۀ	 برگزاری	 به	هنگام	 سیاسی	 معدود	 اقدامات	 نیز	
	/ گرفت	که	پرچم	کشور	آذربایجان	و	ترکیه	در	دست	گروهی	از	تماشاگران	آذری	زبان	

1. Social integration

2. محمدحسن	گنجی،	دایرةالمعارف	بزرگ	اسالمی،	ذیل	مقالۀ	آذربایجان
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ترک	زبان	برافراشته	بود	و	در	این	زمینه،	شعارهایی	سر	دادند.	این	حرکت	ها	بدون	هیچ	گونه	
سازماندهی	خاص	و	بدون	وجود	رهبری	به	وسیلۀ	عده	ای	از	جوانان	آذری	زبان	/	ترک	زبان	
انجام	شد	و	بیشتر	حرکتی	احساسی	و	زودگذر	به	نظر	می	رسید	تا	یک	اقدام	سیاسی	آگاهانه	
و	تعقل	آمیز.	البته	گستردگی	این	موضوع	به	حدی	نبود	که	دولت	مرکزی	را	به	واکنش	وادارد.

2.	کردها
پس	از	فارس	ها	و	آذری	ها،	کردها	سومین	گروه	قومی	در	ایران	به	شمار	می	آیند.	عقیدۀ	
از	حدود	چهار	 نژاد	هندواروپایی	اند	که	 و	 ایرانی	 اقوام	 از	 این	است	که	کردها	 عمومی	
هزار	سال	پیش،	در	منطقۀ	کردستان	استقرار	یافته	اند.۱	درحال		حاضر،	کردها	در	غرب	
کشور،	در	استان	های	کردستان،	آذربایجان	غربی،	کرمانشاهان،	و	ایالم	ساکن	اند.	این	
ناحیه	بخشی	از	منطقۀ	کردنشین	مشتمل	بر	نواحی	شمالی	عراق،	جنوب	شرقی	ترکیه	و	
شمال	شرقی	سوریه	است.	دسته	جاتی	از	این	قوم	در	شمال	خراسان	و	گروهی	نیز	در	کشور	

ارمنستان		به	صورت	اقلیت	قومی	به	سر	می	برند.
»زازا«،	 »سورانی«،	 رمانجی«،	

ُ
»ک چون	 خاصی	 لهجه	های	 قالب	 در	 کردی	 زبان	

زبان	های	 ایرانی	 شاخه	های	 از	 ریشه،	 و	 ساختار	 حیث	 از	 »کلهر«،	 و	 »گورانی«،	
هندواروپایی	است	که	درعین	داشتِن	زیرساخِت	مشترک	با	زبان	های	ایرانی	نظیر	بلوچی	و	
پشتو	و	فارسی،	گونۀ	خاصی	از	زبان	است	که	اقوام	و	گروه	های	کرد	را	به	هم	پیوند	می	دهد	

و	از	عوامل	یکپارچگی	و	تجانس	این	قوم	به	شمار	می	آید.
از	حیث	مذهبی،	کردها	به	دو	گروه	سّنی	شافعی	و	شیعه	تقسیم	می	شوند.	برخالف	
کردهای	استان	کردستان	و	آذربایجان	غربی	و	بخش	کوچکی	از	کرمانشاه	که	اهل	سنت	
	دارای	مذهب	شیعه	

ً
و	شافعی	مذهب	اند،	باقی	کردهای	منطقۀ	کرمانشاهان	و	ایالم	عمدتا

هستند.	در	همان	استان	کرمانشاه،	تعداد	زیادی	پیروان	آیین	یارسان	نیز	وجود	دارد	که	
مراسم	 آیین	 این	 پیروان	 	

ً
معموال و	 نمی	آید	 به	حساب	 معتبر	کشور	 و	 ادیان	رسمی	 جزو	

خود	را	در	خفا	انجام	می	دهند.	درمجموع،	اگرچه	کردها	در	ریشه	ها	ی	نژادی،	زبانی،	
تاریخی،	و	بعضی	خصلت	های	فرهنگی	با	بخش	مرکزی	)ایران(	دارای	مشترکاتی	هستند	
و	همانندی	هایی	دارند،	از	جهات	مذهبی	)به	جز	آن	بخش	شیعه	مذهب	کرمانشاه	و	ایالم(	
و	قومی	و	زبان	محاوره،	با	بخش	مرکزی	ایران	تفاوت	دارند	و	درعوض،	با	نواحی	کردنشین	
خارج	از	مرزها،	به	ویژه	کشور	عراق،	همگونی	دارند.	کردهای	ایران	نیز،	درعین	تمایل	

به	بیشاز	هفت	هزار	ســال	پیش	 نیز	وجود	دارد	که	ســابقۀ	تاریخی	این	قوم	را	 ۱.	در	این	زمینه،	دیدگاه	دیگری	
می	رســاند	و	دیدگاِ	ه	مهاجرتی	بودِ	ن	آن	را	قبول	ندارد	و	بر	این	باور	است	که	کردها	از	بومیان	اصلی	فالت	ایران	اند.
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پنهان	به	خودمختاری،	سودای	باقی	ماندن	در	ترکیب	جغرافیای	سیاسی	ایران	را	دارند.
هویِت	 یافتِن	 برای	 درتکاپو	 و	 ناآرام	 کردها،	جمعیتی	 سیاسی	 رفتار	 این	وصف،	 با	
مستقِل	فرهنگی	و	سیاسی	را	به	تصویر	می	کشد	که	همۀ	پاره	های	فضایی	آن،	چه	در	قالب	
حرکتی	عمومی	و	چه	در	قالب	حرکت	های	انفرادی،	برای	کسب	خودمختاری	درطِی	یک	
قرن	اخیر	تالشی	مستمر	داشته	اند	و	ازپای	ننشسته	اند.	اقدامات	اسماعیل	آقا	سمکو،	از	
رهبران	ایل	شکاک،	در	سال	های	۱920-۱925	میالدی	و	قاضی	محمد	در	سال	۱945-
۱946	میالدی	جهت	اعالم	استقالل	در	شهر	مهاباد	و	حرکت	های	احزاب	کرد	بعداز	
انقالب	را	می	توان	در	زمرۀ	این	موارد	برشمرد.	در	توصیف	حرکت	سیاسی	این	گروه	قومی	
می	توان	گفت	که	در	غالب	جنبش	های	انجام	گرفتۀ	سیاسی	ـ	نظامی	آن	ها،	نوعی	از	رهبری	
و	مطالبۀ	حّق	خودمختاری	دیده	می	شود.	البته	در	سه	دهۀ	اخیر	و	با	راهبردهای	سخت	
امنیتی،	سیاسی	و	قضایی	که	حکومت	جمهوری	اسالمی	به	کار	گرفته	است،	با	حضور	
احزاب	سنتی	اپوزیسیون	کردی	همچون	احزاب	دموکرات	کردستان،	دموکرات	کردستان	
شکال	و	انواع	متکثری	به	خود	گرفته	

َ
ایران،	کومله،	پژاک،	و	...	نوع	بروز	این	نوع	مطالبات	ا

است	و	شاهد	طیف	های	متعددی	از	فعاالن	و	باورمندان	کنش	سیاسی	در	راستای	مصالح	
هویت	خواهانه	در	درون	سیستم	سیاسی	ایران	و	بیرون	آن	و	انشعابات	متکثر	آن	ها	هستیم	

که	روشن	شدِن	جوانِب	آن	نیازمند	پژوهش	های	خاّص	علمی	است.
3.	عرب	ها

دارند.	 استقرار	 خوزستان	 استان	 جنوب	غربی	 و	 مرکزی	 بخش	 در	 ایران	 عرب	های	
خوزستان	به	لحاظ	توپوگرافی	)ترسیم	مکانی	اعم	از	پستی	ها	و	بلندی	ها	روی	نقشه	های	
جغرافیایی(	و	ساختار	قومی	و	فرهنگی	به	دو	بخش	خوزستان	مرتفع	و	خوزستان	کم	ارتفاع	

تقسیم	می	شود.
خوزستان	مرتفع	بین	دشت	کم	ارتفاع	خوزستان	و	دامنه	های	غربی	رشته	کوه	زاگرس	
واقع	است.	این	بخش،	از	نظر	انسانی	و	فرهنگی،	درواقع،	امتداد	گسترۀ	جغرافیایی	بخش	
	قشالق	عشایر	و	ایالت	لر	و	بختیاری	ناحیۀ	زاگرس	به	شمار	می	رود.	

ً
مرکزی	است	و	اساسا

به	دلیل	غلبۀ	فرهنگ	ایرانی،	باید	این	منطقه	را	دنبالۀ	بخش	مرکزی	ایران	دانست	که	در	شرق	
و	شمال	جلگۀ	خوزستان	گسترش	دارد	و	بر	خوزستان	کم	ارتفاع	مشرف	است.

خوزستان	کم	ارتفاع	بخش	های	غربی	و	جنوبی	جلگۀ	خوزستان	را	شامل	می	شود.	
و	 انسانی	 بافت	 از	 فرهنگ	خاص	اند،	 دارای	 و	 عرب	 	

ً
عمدتا که	 خرده	ناحیه،	 این	 مردم	

فرهنگی	خوزستان	مرتفع	متمایزند.	ساکنان	منطقۀ	عرب	نشین	خوزستان،	از	حیث	زبان	و	
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	عرب	هستند.
ً
قومیت،	اصالتا

	شیعه	مذهب	اند	و	همچون	آذری	ها،	با	بخش	مرکزی	ایران	
ً
مردم	این	منطقه	عمدتا

همگونی	دارند.	این	ویژگی	رفتاری	در	کردار	سیاسی	این	قوم	در	قرن	اخیر	جلوه	گر	شده	
است،	به	طوری		که	جنبش	های	سیاسی	ای	که	در	منطقه	پدید	آمدند	با	استقبال	مردم	بومی	
روبه	رو	نشدند	و	به	سرعت	ازمیان	رفتند.	بررسی	رفتار	سیاسی	نیروهای	مرکزگرا	و	مرکزگریز	
درطِی	یک	صد	سال	گذشته	و	مجادلۀ	بین	آن	ها،	که	سرانجام	به	غلبۀ	نیروهای	مرکزگرا	
انجامیده	است،	به	خوبی	این	حقیقت	را	نشان	می	دهد،	چنان	که	غائلۀ	شیخ	خزعل	طی	
سال	های	۱920۱925میالدی	که	با	تحریک	انگلیسی	ها	و	مقارن	پایان	جنگ	جهانی	
اول	و	دورۀ	گذار	بود،	به	دلیل	پشتیبانی	نکردِن	توده	های	مردِم	منطقه،	با	مقاومت	محدود	
این		است	که	در	دورۀ	گذار	سیاسی	پس	از	 دولت	مرکزی	شکست	خورد.	نکتۀ	جالب	
جنگ	جهانی	دوم،	خوزستان	نظیر	مناطق	کردستان	و	آذربایجان	دچار	بحران	نیروهای	
مرکزگزیر	نشد،	ولی	در	دورۀ	گذار	سیاسی	از	رژیم	شاه	به	جمهوری	اسالمی،	گروه	های	
قومیت	گرا	در	این	منطقه	تحرکات	و	فعالیت	هایی	انجام	دادند.	فعالیت	این	گروه	ها	بعداز	
انقالب	را	می	توان	در	دو	مقطع	زمانی	از	ابتدای	انقالب	تا	جنگ	تحمیلی	و	دوران	بعداز	

جنگ	تقسیم	کرد.
با	آغاز	جنگ	تحمیلی	در	سال	۱359	شمسی،	مسائل	قومی	خوزستان	تحت	الشعاع	
وضعیت	جنگی	منطقه	و	حضور	رزمندگان	اسالم	قرار	گرفت	و	میزان	فعالیت	آن	ها	کاهش	
یافت	و		به	صورت	پنهانی	و	مخفی	درآمد.	اما	بعداز	آن،	دو	گروه	»عرب	گرای	تجزیه	طلب«	
و	»عرب	گرای	هوادار	فدرالیسم«	)کشور	چندملیتی(	فعال	شدند.	گروه	عرب	گرای	هوادار	
فدرالیسم	فرقی	بین	عملکرد	نظام	سیاسی	انقالبی	با	نظام	سیاسی	پهلوی	قائل	نیست،	ولی	
برخالف	گروه	»عرب	گرای	تجزیه	طلب«	مخالف	جدایی	طلبی	است	و	راه	احقاق	حقوق	
خود	را	خودمختاری	منطقه	ای	تحت	حاکمیت	کشور	واحد	ایران	می	داند.	این	گروه	در	دو	

ُبعد	بین	المللی	و	داخلی	فعالیت	هایی	را	انجام	داده		است.
4.	بلوچ	ها

بلوچ	ها	در	ناحیه	ای	جغرافیایی	مشتمل	بر	جنوب	شرقی	ایران،	جنوب	غربی	افغانستان،	
و	شرق	پاکستان	مستقرند.	بلوچستاِن	ایران	منطقه	ای	از	کشور	است	که	با	ایالت	بلوچستان	
در	جمهوری	فدرال	پاکستان	و	ناحیۀ	بلوچ	نشین	افغانستان	پیوند	فضایی	و	جغرافیایی	دارد.	
از	نظر	مذهبی،	اقلیت	بلوچ	ایران	اهل	سنت	اند	و	از	این	جهت	نیز	با	بلوچ	ها	و	قلمرو	
اهل	سنت	پاکستان	و	شبه	قارۀ	هند	مجانست	دارند،	ولی	با	بخش	مرکزی	ایران	متفاوت	اند.	

T.me/AVAYeBUF

https://T.me/AVAYeBUF


از مرز تا مرز         450     

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

از	نظر	ریشۀ	زبان	و	لهجه،	زبان	بلوچی	را	همانند	پشتو	و	تاجیکی	و	کردی	عضو	خانوادۀ	
زبان	های	ایرانی	می	دانند،	اما	لهجه	های	بلوچی	در	مناطق	بلوچ	نشین	ایران	و	پاکستان	
به	مراتب	به	هم	نزدیک	ترند	تا	به	زبان	فارسی.	بنابراین	بلوچستان	ایران	و	پاکستان	در	سه	
متغیر	مذهب	و	زبان	و	قومیت	با	یکدیگر	تجانس	دارند.	ترکیب	این	سه	متغیر	همسو	
بر	همگرایی	دو	بخش	بلوچ	نشین	پاکستان	و	ایران	تأثیر	گذاشته	است	و	آرمان	سیاسی	
بلوچستان	بزرگ	را	در	قالب	تالش	عده	ای	از	نخبگان	بلوچ	برای	کسب	هویت	مستقل	

سیاسی	»بلوچستان	آزاد«	پدید	آورده	است.
در	قرن	اخیر،	منطقۀ	بلوچستان	همانند	دیگر	مناطق	حاشیه	ای	بحران	خیز	ایران	گاهی	
عرصۀ	فعالیت	های	سیاسی	برای	کسب	خودمختاری	بوده	است	و	بعضی	از	نخبگان	بلوچ	
برای	نیل	به	مقصود	خود،	از	قدرت	های	مخالف	دولت	مرکزی،	درطِی	دوره	های	گذار	

بهره	برداری	کرده	اند.
قیام	 شد،	 رهبری	 و	 هدایت	 منطقه	 این	 نخبگان	 به	دست	 که	 تحرکاتی	 از	 یکی	
دوست	محمدخان	در	سال	های	۱906	ـ	۱928	میالدی	بود.	همچنین	در	زمان	پیروزی	
انقالب	اسالمی	و	فقدان	قدرت	مرکزی	در	ایران،	حرکت	های	سیاسی	ضعیفی	درجهِت	
کسب	خودمختاری	و	بازسازی	اندیشه	های	ناسیونالیستی	بلوچ	شکل	گرفت	که	به	دلیل	
حمایت	نشدن	ازجانب	تودۀ	مردم،	به	موفقیتی	دست	نیافت.	در	سال	های	اخیر	نیز	افرادی	
چون	عبدالمالک	ریگی	و	گروهک	جندالله	مشکالتی	در	این	منطقه	برای	دولت	مرکزی	

	به	وجود	آورده	اند.
با	 ایران	 سیاسی	 جغرافیای	 سیاسِی	 و	 تاریخی	 تحوالت	 گفت	 می	توان	 درمجموع،	
توجه	به		کارکرد	چندوجهی	اقوام،	در	سیر	معادالت	قدرت،	تحلیل	و	ارزیابی	می	شوند،	
به	طوری	که	تصویر	موزاییکی	اقوام	در	این	جغرافیای	سیاسی،	درطِی	تاریخ،	چرخه	ای	از	

فرصت	ـ	تهدید	را	درمقابِل	منافع	ملی	ایران	نمایش	می	دهد.
بیشتر	کشورهای	جهاْن	چندقومیتی	و	چندفرهنگی	اند.	در	جهان	 در	حال	حاضر،	
امروز،	حفظ	و	نگهداری	هویت	های	فرهنگی	در	چارچوب	ملت	سازی	معنا	و	مفهوم	پیدا	
	آرمان	ناسیونالیست	های	کالسیک	است	که	

ْ
می	کند.	ادغام	شهروندان	در	یک	ملِت	واحد

دربرابِر	اقلیت	های	قومی	ناشکیبا	قرار	دارد	و	در	تاریخ،	با	دولت	هایی	که	اقلیت	های	قومی	
را	به	اجبار	و	سرکوب	وادار	می	کنند،	پیوند	خورده	است.

ناسیونالیسم	جدید	به	ترکیبی	از	همگرایی	و	انسجام	اجتماعی	متکی	است	که	جامعۀ	
باثبات	را	بر	مبنای	یک	پلورالیسم	فرهنگی	در	یک	دولت	چندملیتی	مبتنی	بر	دموکراسی	
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مسائل	 	
ّ
برای	حل که	 است	 ملی	 دولت	 ایجاد	یک	 ناسیونالیسم	 این	 نتیجۀ	 بنا	می	کند.	

این	 می	شود.	 متوسل	 انسانی	تری	 و	 دموکراتیک	 راه	حل	های	 به	 داخِل	خود	 قومیت	های	
راهکارها	شامل	پلورالیسم	فرهنگی،	دموکراسی	اجتماعی،	سیاست	های	اقدام	مثبت	و	

اعطای	خودمختاری	و	راهکارهای	این	چنینی	است.
بوده	است	که	اجتماعات	 این	 ازجمله	مسائل	اساسی	در	جوامع	چندقومی	همواره	
قومی	چگونه	باید	با	یکدیگر	پیوند	بخورند	تا	یک	اجتماع	ملی	فراگیر	و	پایدار	شکل	بگیرد.	
انسجام	و	همگرایی	اجتماعی	در	چنین	جوامعی	متأثر	از	کم	وکیف	روابط	بین	اقوام	است	
که	در	این	حالت،	یکپارچگی	اجتماعی	در	سایۀ	پیوند	و	همگرایی	اقوام	شکل	می	گیرد.	
بر	همزیستی	 از	روابط	میان	گروه	های	اجتماعی	مبتنی	 به	تعریف	مجدد	 اگر	دولت	ها	
مسالمت	آمیز	و	برابری	موفق	نشوند،	تنش	های	موجود	همچنان		به	صورت	یک	مشکل	
دائمی	در	حیات	سیاسی	باقی	خواهد	ماند.	تحقق	این	امر	به	همه	جانبه	نگری	و	پرهیز	از	
بخشی	نگری،	مشارکت	دادِن	گروه	های	قومی	در	قدرت،	و	بخش	های	سیاسی	اجتماعی	
و	فرهنگی	کشور	منوط	است.	سیاست	دولت	ها	در	ارعاب	و	ادغام	قومیت	ها	پیامدهایی	
چون	تنش	های	قومی،	تعارضات	داخلی،	تضعیف	همگرایی	ملی،	و	آسیب	پذیری	امنیت	
ملی	را	به	دنبال	داشته	است.	تجربه	نشان	داده	است	که	هرجا	رهبران	درصدد	سازش	با	
	منازعۀ	قومی	نزدیک	شده	اند	و	سیاست	های	تکثرگرایانۀ	

ّ
منافع	قومیت	ها	بوده	اند،	به	حل

برابرطلب	باعث	تقویت	همگرایی	اجتماعی	و	افزایش	ضریب	امنیت	ملی	می	شود.	به	
این	منظور،	الزم	است	ارزش	های	اساسی	دموکراتیک	مانند	دوری	از	تمرکز	و	پرهیز	از	
به	عنوان	 و	مصالحه	 مذاکره	 و	 تسامح،	جامعیت	گفت	وگو	 و	 تساهل	 و	 مدارا	 انحصار،	
	منازعات	قومی		به	کار	گرفته	شوند.	هیچ	کشور	

ّ
کلیدهایی	برای	ایجاد	توافق	دیرپا	برای	حل

و	دولتی	نمی	تواند	در	انزوا	به	سر	برد	و	دربارۀ	روابط	سیاسی	و	اقتصادی	خود	با	دنیای	
خارج	بی	اعتنا	باشد.	درعوض،	شیوۀ	ادغام	قومیت	ها	در	یک	قومیت	مسلط	تجربه	ای	

شکست	خورده	است.	
همۀ	این	موضوع	ها	به	یک	طرف	قضیه	و	چگونگی	برخورد	سیستم	مرکزی	با	گروه	های	
مختلف	قومی	مربوط	می	شود.	طرف	دیگر	این	موضع	به	ساختاِر	خوِد	گروه	های	قومی	
بازمی	گردد	که	تا	چه	اندازه	پذیرای	این	همزیستی	مبتنی	بر	تکثرگرایی	فرهنگی	اند.	قبل	از	
هرچیز،	باید	اذعان	داشت	که	براساس	منابع	مختلف	علمی	و	نیز	نتایج	به	دست		آمده	از	
	قومیت	به	یک	صد	سال	اخیر	

ِ
مصاحبه	با	گروه	های	مختلف	قومی،	سیاسی	شدِن	موضوع

مربوط	است	و	قبل	از	آن،	در	کشور	ایران،	افراد،	بیشتر،	خود	را	در	قالب	گروه	های	ایلی	و	
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عشیره	ای	تعریف	می	کردند	تا	گروه	های	قومی.

اشکان	زارعی،	فعال	فرهنگی	و	میراثی	و	نویسنده	از	خوزستان
	این	بحث	ها	نبوده،	همه	ذیل	ایرانیت	بودند	و		درکناِر	هم	زندگی	می	کردند.	

ً
	اصال

ً
قبال

امروزه	هرکس	می	خواهد	به	قومیت	خودش	بچسبد	و	آن	را	اثبات	کند.

قاسم	سیاسر،	مدیر	کتابخانۀ	ملی	زاهدان	از	زاهدان	)سیستان	و	بلوچستان(
این	بحث	من	و	دیگری	در	جایی	مثل	این	جا	در	دورۀ	پهلوی	اول	به	بعد	شکل	گرفته.	
قوم	در	معنای	امروزِی	خودش	در	ذهن	ما	هست	که	متأسفانه	بنابه	دالیل	خیلی	
زیادی،	سیاسی	هم	شده.	در	جایی	مثل	استان	ما،	تا	زمان	۱300،	این	معنا	وجود	
نداشته؛	تا	قبل	از	دورۀ	پهلوی	وقتی	از	کسی	می	پرسیدی	تو	کی	هستی،	به	یکی	از	
طوایف	این	جا	اشاره	می	کرد	و	می	گفت	من	ریگی	ام	یا	سرگزی	یا	...	.	می	دانید	که	
با	انقالب	مشروطه،	ساختار	سیاسی	تغییر	کرد،	منتها	با	یک	تأخیر،	این	تحوالت	به	

	بیست	ساله.
ً
استان	سیستان	و	بلوچستان	می	رسد،	با	یک	تأخیر	تقریبا

در	گذشته،	روابط	بین	دو	نفر	با	دو	نوع	زبان	و	مذهب	مختلف	بسیار	محدود	بود	و	
غالِب	روابِط	میاِن	افراْد	روابط	درون	گروهی	بود.	بخشی	از	این	موضوع	به	دلیل	شرایط	
جغرافیایی	و	طبیعت	سخت	آن	زمان	و	نبود	وسایل	رفت	وآمد	مناسب	بود	و	دلیل	بخش	
دیگری	از	آْن	مسائل	فرهنگی	و	اجتماعی	بود	که	بر	آن	اساس،	گروه	های	مختلف	زبانی	و	

قومی	خواهان	ایجاد	روابط	بین	گروهی	با	اقوام	و	مذاهب	دیگر	نبودند.
نتایج	 براساس	 و	 است	 کرده	 تغییر	 حدودی	 تا	 وضعیت	 این	 اخیر،	 قرن	 نیم	 در	
به	دست	آمده	از	مصاحبه	های	انجام	گرفته	با	گروه	های	مختلف	قومی،	با	ایجاد	انعطاف	
در	ساختار	اجتماعی	اقوام	مختلف،	میزان	ارتباط	و	رفت	وآمد	و	دادوستدهای	اقتصادی	و	

فرهنگی	میان	این	گروه	ها	افزایش	چشمگیری	داشته	است.

از	 مجلس	 پیشین	 نمایندۀ	 و	 ـ	اجتماعی	 مذهبی	 فعال	 بهرامی،	 مال	احمد	
جوانرود	)کرمانشاه(	

من	با	قوم	های	استان	خوزستان	و	بخش	جنوبی	استان	خوزستان	عرب	و	شمال	
خوزستان	که	لک	است	و	عرب	های	آن	جا	تا	بندر	گناوه	و	با	قوم	بلوچ	از	سراوان	و	
منطقۀ	زاهدان	ارتباط	و	رفت	وآمد	داشته	ام.	با	خراسانی	ها	در	شرق،	هم	خراسان	
جنوبی	و	هم	خراسان	رضوی،	ارتباط	دارم	و	آن	ها	را	می	شناسم.	با	مردم	گلستان	
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ارتباط	بیشتری	داشته	ام،	با	مردم	طالش	که	در	آن	حدود	زندگی	می	کنند	ارتباط	
داشته	ام.	بعداز	آن،	در	شهرهای	غربی	از	خرم	آباد	لرستان،	که	اآلن	بیشتر	دوستانم	
در	خرم	آباد	و	کوهدشت	هستند،	ارتباط	دارم.	با	همدان	ارتباط	کمی	دارم	و	با	سه	
استان	کردنشین	کرمانشاه،	کردستان،	و	آذربایجان	غربی	نزدیک	به	90	درصد	مردم	
را	می	شناسم	و	ارتباط	دارم	و	بیشتر	شهرها	را	رفته	ام	و	تمامی	3۱	استان	ایران	را	گشته	ام.

این	امْر	مزایای	مختلفی	برای	گروه	های	قومی	خواهد	داشت	و	جدا	از	ُبعد	اقتصادی	
با	همسو	کردِن	 اقتصادی،	 نیز	کمک	به	رشد	و	توسعۀ	 و	ایجاد	روابط	مالی	مختلف	و	
مطالباِت	اقواِم	مختلف،	قدرت	چانه	زنی	آن	ها	را	درمقابِل	سیاست	های	حکومت	مرکزی	

در	امور	مختلف	و	تحقق	موضوع	تکثرگرایی	فرهنگی	افزایش	خواهد	داد.

یز	)آذربایجان	شرقی( غفارزاده،	تاجر	فرش	از	تبر
ما	به	دلیل	کارمان،	با	اقوام	کرد	و	لر	و	گیلکی	کار	کرده	ایم.	بیشتر	کردها	فرش	های	ما	

را	می	خرند.

نمود	دیگری	از	مطالبات	اقوام	در	یک	صد	سال	اخیر،	جدا	از	موضوعات	اقتصادی،	
حکومت	 هرگاه	 اساس،	 این	 بر	 که	 است	 بوده	 سیاسی	 مطالبۀ	 فرهنگی،	 و	 اجتماعی،	
مرکزی	مقتدر	بود،	بر	نیروهای	مرکزگریز	و	واگرا	در	حاشیه	غلبه	کرده	است	و	بالعکس،	
هرگاه	حکومت	مرکزی	دچار	ضعف	شده	و	اقتدار	خود	را	ازدست	داده	است،	نیروهای	
	با	گذار	از	یک	

ً
مرکزگریز	و	واگرا	در	پیرامون	فعال	شده	اند		و	برای	مدت	کوتاهی،	که	عموما

سلسله	به	سلسلۀ	دیگر	هم	زمان	بوده	است،	کنترل	مناطقی	را	در	دست	گرفته	اند	و	با	ایجاد	
	
ً
تشکیالت	سیاسی	ـ	ادارِی	محلی	و	منطقه	ای،	نوعی	حکومت	خودگردان	محلی	را	موقتا
تأسیس	کرده	اند.	این	وضعیت،	به	ویژه	در	قرن	اخیر	و	در	مقاطع	تاریخی،	همچون	انقالب	
مشروطه	و	جنگ	جهانی	اول	و	دوم	و	کنار	رفتِن	رضاشاه	و	روی	کار	آمدِن	پهلوِی	دوم	و	
نیز	پیروزی	انقالب	اسالمی،	در	بعضی	از	مناطق	حاشیه	ای	ایران	پدید	آمده	است،	ولی	با	
قدرت	یابی	و	احیای	نفوذ	بخش	مرکزی،	دوباره	نیروهای	مرکزی	کنترل	امور	را	در	دست	
گرفته	اند،	به	طوری	که	می	توان	گفت	عمر	تشکیالت	سیاسی	ـ	ادارِی	محلِی	خودگردان	

کوتاه	بوده	است.	
در	حال	حاضر،	شاید	در	ظاهر،	از	قالب	تشکیالتی	این	مطالبۀ	گروه	های	قومی	اثری	
نباشد،	ولی	در	بطن	جامعه،	همچنان	این	مطالبه		وجود	دارد	و	هرازگاهی		به	صورت	های	
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مختلف	در	بطن	جامعه	ظاهر	می	شود.	الزم	است	ذکر	شود	که	جنبش	ها	و	حرکت	های	
اغلب	 پاسخ	های	 از	 همچنین	 و	 است	 بیشتری	 قدرت	 واجد	 بلوچ	ها	 بین	 در	 مذهبی	
مشارکت	کنندگان	تحقیق	می	توان	استنتاج	نمود	که	واحدهای	حاشیه	ای	درعین	تمایل	به	
نوعی	آزادی	نسبی	و	اختیارات	خودگردانی	محلی،	به	ویژه	در	حوزۀ	فرهنگی،	به	حضور	
در	ترکیب	ملت	و	دولت	ملی	ایران	عالقه	مندند	و	خود	را	جزئی	از	ملت	ایران	می	دانند.	در	

بخش	بعدی،	راهبرد	سیستم	سیاسی	درقباِل	این	موضوع	تشریح	می	شود.
53.	ناکارآمدی	ساختارهای	اجتماعی	نهادینۀ	ایران

هر	جامعه	ای	جهت	ادارۀ	امور	داخلی	خود	و	دستیابی	به	توسعه	ساختارهایی	دارد.	
	مسائل	و	

ّ
وجود	نهادهای	محلی	جهت	خارج	شدن	از	تمرکزگرایی	دولت	و	بیان	و	حل

مشکالت	موجود	در	بطن	جامعه	به	وسیلۀ	این	نهادها،	شکل	گیری	تعاونی	های	محلی	
نبود	 امور	مردمی،	 از	 انجام	بسیاری	 و	منطقه	ای	و	فرهنگ	تعاون	و	همکاری	درجهِت	
یا	ضعف	احزاب	سیاسی	آزاد	که	مطالبه	گر	خواست	های	مردمی	با	فکرها	و	اندیشه	های	
مختلف	و	متنوع	باشد،	عدم	استقالل	ساختارهای	سیاسی	و	هم	پوشانی	و	موازی	کاری	
بسیاری	از	امور	ازجانب	آن	ها،	ماکروسفالیزه	شدن	و	تمرکز	امکانات	و	جمعیت	در	یک	یا	
چند	نقطه	از	کشور	و	محروم	ماندِن	سایِر	نقاط	با	همۀ	اثرات	اجتماعی	ای	که	این	محرومیت	
ممکن	است	به	همراه	داشته	باشد،	دوگانه	انگاری	و	دوقطبی	دیدِن	جهان	و	ارزش	های	آن	
و	فرافکنی	و	بزرگ	جلوه	دادِن	ناکارآمدِی	ساختارهای	اجتماعی	بیان	شده	باعث	می	شود	

توسعه	نیافتگی	کشور	را	نه	چیزی	عجیب	وغریب	بلکه	ذاتی	این	ساختار	دانست.

۱-5-3.	ناکارآمدی	نهادهای	محلی

در	دنیای	امروز،	برای	ادارۀ	امور	عمومی	کشور	دو	الگو	وجود	دارد:	در	الگوی	نخست،	
دولت	مسئولیت	تمامی	امور	را	برعهده	دارد	و	موظف	است	تمام	خدمات	را	برای	مصرف	
جامعۀ	مدنی	یا	شهروندان	فراهم	کند.	در	الگوی	دوم،	مسئولیت	ادارۀ	امور	عمومی	میان	
سه	نهاد	حکومت،	جامعۀ	مدنی،	و	بخش	خصوصی	تقسیم	می	شود.	این	شیوۀ	دومِی	
ادارۀ	امور	در	کشور	ایران	تا	حدودی	قابل	تصدیق	است،	هرچند	نقش	دولت	در	آن	بسیار	

پررنگ	است.
دولِت	محلِی	شهری	در	ايران	تا	پیش	از	انقالب	مشروطه	به	صورت	سنتی،	منصوبی،	
و	غیردموکراتیک	بود.	ايجاِد	دولِت	محلِی	مدرن	از	انقالب	مشروطه	شروع	شد	و	تاكنون	
در	عمر	بیش	از	يك	سدۀ	خود،	تحوالت	زيادی	را	به	خود	دیده	است.	با	ناکامی	جنبش	
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مشروطه	و	تثبیت	حکومت	رضاشاه،	تمرکززدایی	برآمده	از	وظایف	و	اختیاراِت	دولِت	
محلی	 نهادهای	 ضعف	 و	 تمرکزگرایی	 به	 را	 خود	 جای	 مشروطه	 دورۀ	 شهرِی	 محلِی	
انجمن	های	 انبساط	 دورۀ	 کودتای	۱332	شمسی،	 تا	 اول	 پهلوی	 دولت	 با	سقوط	 داد.	
محلِی	 نهادهای	 دورۀ		ایجاد	 ۱332	شمسی،	 کودتای	 بعداز	 شد.	 آغاز	 	

ً
مجددا محلی	

نیمه	دولتی	و	کنترل	شده	آغاز	شد	و	تا	انقالب	۱357	شمسی	ادامه	یافت.	بعداز	انقالب	
نیز	تمرکززدایی	متجلی	در	قانون	اساسی	به	وسیلۀ	شوراهای	اسالمی	و	قانون	شوراهای	
۱36۱	شمسی،	به	سبب	بی	ثباتی	سیاسی،	جنگ،	و	وجود	نیروهای	مرکزگریز	اجرا	نشد	و	
تا	سال	۱377	شمسی،		به	صورت	نظام	تمرکزگرا	ادامه	یافت.	از	این	سال،	قانون	محدود	و	
ضعیف	شدۀ	شوراها	اجرا	شد	و	دورۀ	بازخیزی	انگیزه	های	تمرکززدایانه	و	نیمه	متمرکز	ادامه	
	برخی	تحرکات	انقباضی	و	تمرکزگرایی	دیده	شده	است.

ً
یافت.	در	سال	های	اخیر،	مجددا

دولت	محلی	در	مفهوم	مدرْن	نهادی	است	که	براساس	قانون	اساسی	و	مصوبات	
نهادهای	عالی	رتبۀ	حکومتی	یا	قانون	ایالتی،	در	مقیاس	محله،	روستا،	شهر،	کالن	شهر،	
و	ناحیه	تشکیل	می	شود	و	اعضای	آن	بر	پایۀ	ارادۀ	شهروندان	طی	فرایندهای	دموکراتیک	
	به	صورت	مستقیم	ازجانب	مردم	انتخاب	می	شوند	تا	با	تصمیم	گیری	و	نظارت	بر	امور	
عمومی	محلی	و	استفاده	از	ظرفیت	های	محلی،	به	دنبال	حداکثِر	توسعه	و	رفاه	باشند.	
شهری	 امور	 ادارۀ	 در	 مردمی	 روبه	رشِد	 نهاِد	 مهم	ترين	 عنوان	 به	 محلی	 دولت	 به	 توجه	
باال«	 به	 »پایین	 برنامه	ريزی	 و	 تصمیم	سازی	 و	 دموکراتیک	 براساس	سازوكار	 در	جهان	
انقالب	 از	 قبل	 در	 انجمن	شهر	 يا	 بلديه	 انجمن	 ايران	 در	 دولت	محلی	 نماد	 میباشد.	
اسالمی	و	شوراهای	اسالمی	شهر	بعداز	انقالب	اسالمی	بوده	است.	شورا	و	شورایاری	ها	
به	 محلی	 سطوح	 در	 ملی	 مشارکت	 ارتقای	 و	 اجتماعی	 مسئولیت	 ایجاد	 با	 می	توانند	
دولت	در	افزایش	کارآمدی	و	کارایی	سیاست	ها	کمک	ویژه	ای	داشته	باشند	)ویسی	و	

همکاران،	۱39۱،	ص	20(.
	تأسیس	سراسری	

ْ
شاید	بتوان	گفت	مهم	ترین	پروژۀ	توسعۀ	سیاسِی	دولِت	اصالحات

شوراهای	محلی	در	سال	۱377	شمسی	بود،	وعده	ای	در	قانون	اساسی	که	در	آن	زمان،	
بود	 اما	دولِت	وقت	متعهد	شده	 تأخیری	چندین	ساله	داشت،	 برای	عملی	شدن،	خوْد	
آن	را	انجام	دهد.	بدین	ترتیب،	در	میان	شک	و	تردید	مدیران	اجرایی	و	شهرداران	وقت،	
انتخابات	شوراها	برگزار	گردید	و	نخستین	نسل	شوراهای	محلی	شهری	و	روستایی	در	

کشور	تشکیل	شد.
دیگری	 سازوکار	 روستا،	 و	 شهر	 شوراهای	 محلی	 و	 نیمه	دولتی	 نهادهای	 از	 جدا	
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که	می	تواند	مشارکت	مردم	را	افزایش	دهد	و	به	عنوان	پلی	بین	دولت	و	مردم	عمل	کند	
سازمان	ها	و	تشکل	های	مردم	نهاد	است.	سازمان	های	مردم	نهاد	درحال	تبدیل	شدن	به	
امروز	هستند	 یا	نظم	نوین	جهانی	در	دنیای	 پارادایم	)انگارۀ(	جدید	توسعه	 از	 بخشی	
سازمانی	 به	عنوان	 محلی	 توسعۀ	 در	 مردم	نهاد	 سازمان	های	 مشارکت	 	.)Gosh, 2009(
سطح	 در	 اختیار	 تفویض	 تمرکززدایی،	 پیدایش	 از	 حکایت	 غیرانتفاعی	 و	 داوطلبانه	
تصمیم	گیری	و	مدیریت	محلی	دارد	که	درنهایت،	به	حذف	دیوان	ساالری	در	سطح	ملی	
می	انجامد.	سازمان	های	مردم	نهاد	به	طور	طبیعی	ماهیتی	غیردولتی	دارند	و	دراختیار	بخش	
خصوصی	قرار	دارند.	اما	همواره	سایۀ	دولت	بر	این	نهادهای	محلی	سنگینی	کرده	است	و	
هیچ	کدام	از	آن	ها	استقالل	الزم	را	به	دور	از	هیاهوهای	سیاسی	و	سلطۀ	حکومتی	نداشته	اند	
و	درنتیجه،	ناکارآمد	نشان		داده	اند.	یافته	های	پژوهش	کنونی	نشان	از	گسترۀ	قدرت	دولتی	
در	ادارۀ	امور	کشور	دارد.	همچنین	آن	حداقل	نهادهای	محلی	نیز	درست	است	که	عنوان	
	در	

ً
محلی	دارند	و	ازطریِق	مردم	انتخاب	می	شوند،	اما	بعداز	فرایند	انتخاب	شدن،	کامال

راستای	نهادهای	دولتی	و	همسو	با	منافع	آن	ها	عمل	می	کنند.	این	ناکارآمدی	مربوط	به	
	ساختار	کشور	و	گروه	های	قومی	به	عنوان	جزئی	از	این	ساختار	است.

ّ
کل

ناصر	آملی	مقدم،	روزنامه	نگار	و	فعال	اصالح	طلب	از	مشهد	)خراسان	رضوی(
همین	اقتصاد	یک	مدیریت	دوسر	دارد:	یک	وجْه	65	تا	70	درصد	از	قدرت	را	
دراختیار	دارد	و	بیشتر	این	دست	های	دراز	مال	اوست	و	به	هیچ	کس	پاسخگو	نیست.	
بخش	دیگر،	یعنی	30	تا	35	درصِد	دست	های	دراز،	ازطریِق	مردم	انتخاب	می	شود	
	قابل	کنترل	نیست.	اسف	انگیز	زمانی	است	که	آن	35	درصد	هم	

ً
و	آن	هم	کامال

	فساد	شهرداری.
ً
همراه	با	65	درصد	می	شود،	مثال

درواقع،	می	توان	گفت	نهادهای	محلی	دولتی	یا	نیمه	دولتی	در	ایران	هنوز	نتوانسته	اند	
آن	چنان	که	باید	نهادینه	شوند	و	کارکرد	واقعی	خود	را	انجام	دهند.	این	نوع	از	نهادها	بیشتر	
در	کشورهایی	توان	و	قدرت	مدیریت	دارند	که	نظام	غیرمتمرکزی	وجود	داشته	باشد	و	
به	نوعی	تقسیم	قدرت	در	سطوح	مختلف	صورت	گرفته	باشد.	در	ایران،	وضعیت	چنین	
نیست.	در	این	جا	اگرچه	این	نهادها	از	لحاظ	قانونی	مستقل	اند،	همواره	تحت	نظارت	و	
کنترل	نهادهای	حاکمیتی	قرار	دارند	و	همین	باعث	می	شود	تا	نتوانند	کارکرد	واقعی	داشته	

باشند.
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چارچوب	 در	 که	 باشد	 داشته	 مناسبی	 عملکرد	 می	تواند	 زمانی	 شهری	 مدیریت	
سیاست	های	شهری	صحیح	و	برنامه	ریزی	شده	حرکت	کند	و	یکی	از	ویژگی	های	سیاسِت	
شهرِی	خوْب	مشارکتی	بودِن	آن	است.	همان	طورکه	گفته	شد،	نظام	اداری	ایران	در	رده	های	
و		به	کارگیری	 انتخاب	 مافوق	می	پردازد،	 اجرای	دستورات	 به	 تنها	 و	شهرستانی	 استانی	
مدیران	ارشد	ازطریِق	مرکز	صورت	می	گیرد	و	مردم	نقشی	در	انتخاب	آن	ها	ندارند.	این	نوع	
نگاِه	از	باال	به	فرایند	مدیریتی	کشور	و	انتصاب	مدیرانی	غیربومی	در	پست	های	اجرایی	در	
مناطق	قومی،	ناکارآمدی	بیشتر	این	نهادها	را	در	آن	مناطق	نشان	می	دهد،	زیرا	این	مدیران	
گاه	نیستند	و	تا	می	خواهند	 بیشترشان	به	مسائل	فرهنگی	و	اجتماعی	حوزۀ	مدیریتی	خود	آ
با	این	مسائل	آشنایی	پیدا	کنند،	دورۀ	مدیریتی	شان	تمام	می	شود	و	افراد	دیگری	جایگزین	

آن	ها	می	شوند.
عالوه	بر	ادارات	و	سازمان	های	دولتی	)قوۀ	مجریه(،	نهادهای	شورای	شهر	و	شهرداری	
نیز	از	نظر	مردم	نه	تنها	کارکرد	مثبت	ندارند،	بلکه	حتی	در	برخی	موارد،	مانع	توسعه	بوده	اند	
و	خوْد	عاملی	برای	فساد	اقتصادی	و	اداری	شده	اند،	آن	چنان	که	سطح	اعتماد	عمومی	مردم	

به	آن	ها	بسیار	تنزل	پیدا	کرده	است	و	از	نقش	و	وظیفۀ	اصلی	خود	فاصله	گرفته	اند.

یال	حسامی،	فعال	ادبی	از	نقده	)آذربایجان	غربی( ژ
در	چند	سال	اخیر،	این	قدر	بی	اعتمادی	زیاد	شده	که	اگه	خواهر	خودم	خودش	رو	

کاندید	کنه،	مشارکت	نمی	کنم.

	که	در	سال	۱394	شمسی،		ازسوی	 گزارش	کشوری	طرح	سنجش	سرمایۀ	اجتماعیـ	
مرکز	رصد	اجتماعی	شورای	اجتماعی	کشور،	انتشار	یافت	ـ	نشان	می	دهد	که	»اعتماد	
سازمانی«	به	شوراها	وضعیت	خوبی	ندارد.	اعتماد	سازمانی	اعتماد	به	مجموعه	ای	از	
سازمان	هایی	است	که	ترتیبات	ساختاری	معّین	و	تعریف	شده	ای	دارند	و	در	پرتو	و	قالب	
این	ترتیبات،	عهده	دار	مجموعه	ای	از	اقدامات	و	تعامل	با	اعضای	جامعه	و	دیگر	سازمان	ها	
و	نهاد	ها	هستند.	پاسخ	های	دریافت	شده	نشان	می	دهد	که	شورای	اسالمی	شهر	رتبه	ای	
بهتر	از	۱6	با	نمرۀ	اعتماد	8۱٫85	در	میان	بیست	و	سه	سازمان	موردپرسش	کسب	نکرده	
است	و	جزو	آن	دسته	از	سازمان	هایی	قرار	می	گیرد	که	نمرۀ	اعتماد	آن	ها	زیر	۱00	قرار	

دارد.	البته	شهرداری	نیز	وضع	بهتری	ندارد	و	رتبۀ	۱9	را	با	نمرۀ	اعتماد	63٫48	دارد.
و	 اقتصادی	 فعالیت	های	 به	 محلی	 رده	باالی	 مسئوالن	 و	 نمایندگان	 ورود	 به	عالوه،	
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گرفتار	شدن	در	دام	فساد	اداری	و	مالی	موجب	بی	اعتمادی	به	آن	ها	شده	است.	اگر	این	
نهادها	را	با	نهادهای	مشابه	در	کشورهای	پیشرفته	مقایسه	کنیم	متوجه	خواهیم	شد	که	تنها	
از	نظر	اسکلت	و	چارچوب	اداری	و	سازمانی	به	هم	شباهت	دارند	و	از	لحاظ	کارکرد	و	
عملکرد	اداری	چندان	کارایی	ندارند.	به	بیانی	دیگر،	آن	ها	دچار	ناکارآمدی	عملکردی	اند	
و	توان	درک	مسائل	و	مشکالت	مردم	محلی	را	ندارند.	همچنین	در	مواردی	دیده	می	شود	
که	این	نهادها	با	هم	یا	با	نهادهای	مدنی	همسو	نیستند	و	در	تعارض	با	هم	عمل	می	کنند.

صالح	پایانیانی،	پژوهشگر	و	فرهنگ	نویس	از	مهاباد	)آذربایجان	غربی(
در	سطح	محلی،	در	شهرداری،	و	در	سطح	شورا	و	شورای	شهر	عملکردشان	را	زیر	

نظر	داریم.	همسویی	و	هماهنگی	نمی	بینم.

2-5-3.	به	حاشیه	راندِن	تعاونی	ها	و	بخش	خصوصی

تعاونی	ها	دموکراتیک	ترین	سازمان	های	روی	زمین	اند	که	اعضای	آن	صاحبان	اصلی	را	
رد	مردم	است	که	

ُ
تشکیل	می	دهند.	سرمایۀ	اصلی	بخش	تعاوْن	تجمیع	سرمایه	های	خ

برای	گسترش	 که	 اهدافی	 از	 یکی	 زیرا	 به	کار	می	رود،	 تولید	 و	 اشتغال	 توسعۀ	 به	منظور	
در	 مردم	 اندک	 سرمایه	های	 و	 نقدینگی	 جمع	آوری	 است	 شده	 پیش	بینی	 تعاونی	ها	
باشند.		ازاین	رو،	طبقۀ	کارگر	 تولید	و	اشتغال	زایی	مناسبی	داشته	 تعاونی	هایی	است	که	

تصویر	شمارۀ	۱2-3:	مصاحبه	با	صالح	پایانیانی
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ندارند	 را	 انجام	کار	مفید	 امکان	 اندک	 با	سرمایۀ	 افراد	متوسط	جامعه	که	 و	 و	کشاورز	
رد	تجمیع	کنند	تا	به	این	طریق	هم	

ُ
می	توانند	سرمایۀ	خود	را		درکناِر	دیگر	سرمایه	های	خ

فرصت	های	اشتغال	را	نصیب	خود	کنند	و	هم	توان	اقتصادی	خود	را	باال	ببرند.
در	تعریف	دیگری	گفته	شده	است	که	تعاونی	»تشکلی	مستقل	و	متشکل	از	افرادی	
اقتصادی،	 مشترک	 خواسته	های	 و	 نیازها	 تا	 می	آیند	 جمع	 هم	 دور	 داوطلبانه	 که	 است	
اجتماعی،	و	فرهنگی	خود	را	از	طریِق	نهادی	با	مالکیت	مشترک	و	مبتنی	بر	نظارت	مردمی	
تأمین	نمایند«.	عضویت	آزاد	و	اختیاری،	نظارت	مردمی	اعضا،	مشارکت	اقتصادی	)بر	
مبنای	شمار	اعضا	نه	تعداد	سهام	یا	میزان	سرمایه	گذاری	و	نیز	خودگردانی	و	استقالل(،	
آموزش	و	تعلیم	اعضا	از	جمله	ارزش	هایی	است	که	مؤلفه	های	اصلی	هویت	تعاونی	است.	
بزرگ	تر	 درقباِل	جامعۀ	 اما	 اعضاست،	 به	 تعاونی	ها	سودرسانی	 فلسفۀ	وجودی	 اگرچه	
اطراف	خود	نیز	مسئولیت	دارند.	درواقع،	شرکت	های	تعاونی	تأثیر	مستقیم	و	غیرمستقیمی	
بر	توسعۀ	اجتماعی	ـ	اقتصادی	جوامع	تحت	پوشش	خود	دارند.	انواع	گوناگون	تعاونی	
ازطریِق	فعالیت	ها	و	برنامه	ریزی	تجاری	خود،	عالوه	بر	آن	که	کارآفرین	و	درآمدزا	هستند،	
از	جمله	بزرگ	ترین	بنگاه	های	اقتصادی	در	امر	تولید،	توزیع،	و	خدمات	شناخته	می	شوند.	
در	این	راستا،	تعاونی	ها	بهترین	سازوکار	برای	توسعۀ	پایدار	و	عادالنه	محسوب	می	شوند.	
	صد		

ً
طبق	آخرین	آمارهای	موجود	اتحادیۀ	بین	المللی	تعاون،	تعاونی	ها	توانسته	اند	تقریبا

میلیون	شغل	ایجاد	کنند	و	برای	افراد	بسیاری	در	کشورهای	مختلف،	دامنۀ	متنوعی	از	
خدمات	نظیر	تهیۀ	مایحتاج	عمومی،	مسکن،	و	انواع	خدمات	مالی	و	مصرفی	را	ارائه	
دهند.	در	بحث	ایجاد	اشتغال،	موفقیت	تعاونی	ها	به	حدی	بوده	که	سازمان	ملل	در	برنامۀ	
توسعه	و	در		راستای	نصف		کردِن	تعداِد	فقرا	تا	سال	20۱5،	نقش	قابل	توجهی	را	برای	
تعاونی	ها	به	عنوان	ابزار	اصلی	در	این	مسیر	قائل	شده	است.	بر	اساس	تخمین	های	سازمان	
	نیمی	از	جمعیت	دنیا	از	خدمات	تعاونی	ها	به	طور	مستقیم	یا	

ً
ملل	در	سال	۱994،	تقریبا

غیر	مستقیم	بهره	برده	اند.	همچنین	در		حال		حاضر،	در	سطح	دنیا،	بیش	از	800		میلیون	نفر	
در	مقایسه	با	۱84		میلیون	نفر	در	سال	۱960	عضو	تعاونی	ها	هستند.	این	آمار	می	تواند	

نشان	دهندۀ	افزایش	مقبولیت	و	کارآمدی	این	ساختار	باشد۱.
به	تصویب	مجلس	شورای	 قانون	بخش	تعاونی	 ایران،	در	سال	۱370	شمسی،	 در	
اسالمی	رسید.	ماّدۀ	اول	این	قانوْن	اهداف	بخش	تعاونی	سیستم	اقتصادی	ایران	را	برشمرد	
که	از	آن	جمله	جلوگیری	از	کارفرمای	مطلق	شدِن	دولت،	اشتغال	زایی،	قرار	دادِن	وسایِل	

1. http://taavononline.ir
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کار	دراختیار	کسانی	که	قادر	به	کارند	ولی	وسایل	کار	ندارند،	پیشگیری	از	تمرکز	و	تداول	
ثروت،	پیشگیری	از	انحصار،	احتکار،	تورم،	و	اضرار	به	غیر	را	می	توان	برشمرد.	اصل	
چهل	وسوم	قانون	اساسْی	تعاونی	ها	را	محور	»تأمین	استقالل	اقتصادی	جامعه	و	ریشه	کن	

	کردِن	فقر	و	محرومیت«	فرض	گرفته	است.
دراختیار	 را	 مالی	 و	 اقتصادی	 بنگاه	های	 بیشتر،	 دولتی،	 بخش	 انقالب،	 اوایل	 در	
داشت.	از	دهۀ	60	شمسی	به	بعد،	کم	کم	واگذاری	واحدهای	دولتی	به	بخش	خصوصی	
آغاز	شد.	اما	بخش	تعاونی	در	جذب	سرمایه	های	دولتی	چندان	توفیقی	به	دست	نیاورد.	
دولتی	 اقتصادی	 واحدهای	 از	 تنها	47	درصد	 تاکنون	 منتشر	شده،	 آمار	 آخرین	 مطابق	
به	بخش	خصوصی	واگذار	شده	است	که	با	توجه	به	مدت	زمانی		که	از	شروع	اجرای	
و	 است	 گرفته	 کند	صورت	 بسیار	 موضوع	 این	 روند	 می	گذرد،	 قانون	خصوصی	سازی	
انواع	تعاونی	ها	اعم	از	تولیدی،	روستایی،	و	مرزنشین	فقط	روی	سامانه	های	مربوطه	ثبت	
	نشانی	از	فعالیت	و	تحرک	آن	ها	وجود	ندارد۱.	یافته	های	به	دست	آمده	از	

ً
شده	اند	و	عمال

	
ّ
	سکونت	گروه	های	قومی	نیز،	همچون	کل

ّ
این	تحقیق	نشان	از	آن	دارد	که	در	مناطق	محل

ساختار	کشور،	بخش	دولتی	همچنان	قدرت	اول	در	امور	مختلف	را	داراست	و	انتقال	
مدیریت	به	بخش	خصوصی	چندان	با	موفقیت	همراه	نبوده	است.	نکتۀ	مهم	درمورد	همین	
بخش	خصوصی	این	است	که	در	آن	جایی	هم	که	قدرت	از	بخش	دولتی	به	خصوصی	
	
ً
رسیده	است،	این	انتقال	به	تعاونی	ها	و	حکمرانی	های	مردمی	نبوده	است	و	قدرت	عمدتا

دراختیار	نیروهای	امنیتی	و	نظامی	قرار	گرفته	است.

مجتبی	گهستونی،	خبرنگار	و	فعال	میراث	فرهنگی	از	خوزستان
	در	چنبرۀ	یک	عدۀ	خاص	

ً
بخش	خصوصی	ما	به	هیچ	وجه	تحقق	پیدا	نکرده	و	کامال

است.	تعاونی	ها	نتوانسته	رشد	بگیرد.	دولت	ها	ثابت	کرده	اند	که	در	اقتصادداری	
کارفرمای	ضعیفی	هستند.	خوش	بختانه	در	سال	های	گذشته،	شاهد	بودیم	بخشی	
از	نهادهای	حاکمیتی	و	حکومتی	و	دولتی	اجازۀ	ورود	به	اقتصاد	پیدا	نکردند،	اما	
علی	رغم	این،	باالی	70	درصد	اقتصاد	مملکت	دست	دولت	و	بقیه	دست	بخش	
خصوصی	 بخش	 بلکه	 خصوصی	ای	 بخش	 هر	 نه	 این	هم	 است،	 خصوصی	

فیلترشده.

۱.	خبرگزاری	ایلنا،	شناسۀ	خبر:	59۱554
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رسالت	و	آرمان	اقتصاد	تعاونی	دستیابی	به	رفاه	همراه	با	عدالت	اجتماعی	و	اقتصادی	
ایران،	 در	 است.	 امر	جمعی	 و	 دموکراتیک	 فرهنگ	 وجود	 نیازمند	 گاه	 نا	خود	آ که	 است	
باوجوِد	تأکیدات	مؤکد	مسئوالن	و	از	همه	مهم	تر	قانون	اساسی،	تعاون	جایگاه	حاشیه	ای	
دارد	و	از	فرهنگ	اقتصادی	و	اجتماعی	کشور	کنار	زده	شده	است.	این	درحالی	است	که	
با	نگاهی	به	تجارب	دیگر	کشور	ها،	متوجه	خواهیم	شد	که	فرهنگ	تعاون	با	مدیریت	
و	برنامه	ریزی	و	اصالح	ساختار	قوانین	توانسته	است	جایگاه	مهمی	در	عرصۀ	اقتصاد،	

فرهنگ،	کار	جمعی،	اشتغال،	و	از	همه	مهم	تر	توسعۀ	پایدار	داشته	باشد.
هرچند	ایجاد	وزارتخانۀ	تعاون	در	سال	های	اول	انقالب،	نوعی	رویکرد	خوش	بینانه	
درمورد	پررنگ	شدِن	نقِش	تعاونی	ها	در	تنظیم	و	برقراری	تعادل	در	مناسبات	اقتصادی	
کشور	را	نشان	داد،	در	سال	های	گذشته،	نه	تنها	تعاونی	ها	رشد	و	رونقی	نداشته	اند،	بلکه	
تعاونی	های	موجود	قبلی	نیز	آن	قدر	تضعیف	و	به	حاشیه	رانده	شده	اند	که	دیگر	به	اثرگذاری	
نتایج	 از	 ـ	همان	طورکه	 امر	 این	 دلیل	 	

ً
طبیعتا نیستند.	 قادر	 امر	 در	تصمیمات	مسئوالن	

تحقیق	کنونی	به	دست	آمده	است	ـ	به	تمرکز	شدید	قدرت	در	دست	دولت	و	سیاسیون	
انتقال	آن	به	بطن	جامعه	واهمه	داشته	اند.	در	چنین	 بازمی	گردد	که	همواره	از	تعدیل	و	

سیستم	متمرکزی	ای،	به	حاشیه	رانده	شدِن	تعاونی	ها	نباید	چیز	عجیبی	به	نظر	برسد.

یخ	از	سقز	)کردستان( امیر	سجادی،	دبیر	تار
باید	سیستم	عدم	تمرکزگرایی	را	به	اجرا	دربیاورند.	در	مراجعه	به	مردم	و	گروه	های	

قومی،	مسئلۀ	عدم	تمرکزگرایی	را	مطرح	کنند.

عدم	حمایت	های	مادی	و	معنوی	از	تعاونی	ها	و	تعاونگران،	نبود	بینش	و	باور	به	تأثیر	
کار	تعاونی،	فرهنگ	ضعیف	کار	جمعی	و	مشارکتی	در	جامعه،	مالیات	بر	ارزش	افزوده،	و	
ده	ها	مشکل	دیگر	بر	سر	راه	تعاونی	ها	چشم	انداز	روشنی	پیش	روی	تعاونی	ها	نمی	گشاید.	
	تصمیمی	بود	که	درخصوِص	ادغام	وزارت	تعاون	در	دو	وزارتخانۀ	رفاه	و	کار	

ْ
اوج	این	اتفاق

و	امور	اجتماعی	در	سالیان	اخیر،	به	صورت	یک	وزارتخانۀ	تعاون،	کار	و	رفاه	اجتماعی	
صورت	گرفت.

یافته	های	به	دست	آمده	درخصوِص	نقش	و	جایگاه	نهادهای	خصوصی	و	تعاونی	نشان	
از	نگاه	تردیدآمیز	هریک	از	پنج	گروه	قومی	موردمطالعه	دربارۀ	واگذاری	امور	به	بخش	
خصوصی	و	تعاونی	دارد.	ناکارآمدی	دولت	در	حوزۀ	مدیریت	اقتصادی	و	تولید	از	یک	
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طرف،	و	واگذاری	غیراصولی	امور	به	بخش	خصوصی	از	طرف	دیگر،	وضعیت	اقتصادی	
بنگاه	های	 واگذاری	 باور	کارشناسان،	 به	 داده	است.	 قرار	 نامناسبی	 را	در	شرایط	 کشور	
	به	
ً
دولتی	به	بخش	خصوصی		به	صورت	صوری	انجام	شده	است	و	این	واحدها	عمدتا

افراد	و	نهادهای	مشخصی	واگذار	شده	است	که	درواقع،	نوعی	انحصار	به	وجود	آورده	اند.	
این	انحصار	نه	تنها	موجب	رشد	و	توسعۀ	اقتصادی	نشده	است،	بلکه	رقابت	پذیری	را	نیز	
به	طورکلی	منتفی	کرده	است.	در	چنین	شرایطی،	واحدهای	اقتصادی	که	دراختیار	بخش	
خصوصی	یا	تعاونی	هاست	به	شدت	به	حاشیه	رانده	شده	و	به	تدریج	کوچک	و	کوچک	تر	
شده	اند	تا	جایی	که	بیش	از	50	درصد	تعاونی	های	کشور		به	صورت	غیرفعال	یا	به	حالت	

تعلیق	درآمده	اند.
درمورد	دالیل	عدم	بها	دادن	و	به	حاشیه	راندِن	شرکت	های	تعاونی	و	بخش	خصوصی	
در	کشور	ـ	همان	طورکه	در	توضیحات	قبلی	آمد	ـ	شاید	بتوان	مهم	ترین	دلیل	آن	را	به	نگاه	
در	بخش	های	مختلف	 دولت	جهت	حضور	همیشگی	 تبلیغی	خاص	 و	 ایدئولوژیک	
اقتصادی،	اجتماعی،	فرهنگی،	ورزشی	و	دیگر	بخش	ها	و	اهمیت	این	حضور	برای	دولت	
دانست	که	دولت	نمی	تواند	به	راحتی	از	آن	ها	دل	بکند	و	این	امور	را	به	صاحبان	واقعی	شان،	

که	همانا	مردم	هستند،	واگذار	کند.

3-5-3.	غیاب	احزاب	سیاسی	آزاد

بر	 مشروع	 تسلط	 به	 دستیابی	 هدفش	 سازمانی	که	 به	عنوان	 می	توان	 را	 سیاسی	 حزب	
حکومت	ازطریِق	فرایند	انتخاباتی	است	تعریف	کرد.	هدف	اساسی	همۀ	احزاب	تسلط	بر	
احزاب	دیگر	به	منظور	دستیابی	به	قدرت	و	ماندگاری	در	آن	است.	از	نظر	جیل	کریست،	
حزب	سیاسی	»گروه	سازمان	یافتۀ	شهروندانی	است	که	دارای	نظریات	سیاسی	مشترک	اند	
و	با	عمل	به	مثابۀ	یک	واحد	سیاسی	می	کوشند	بر	حکومت	تسلط	یابند.	هدف	اصلی	
رواج	دهد«	 در	سطح	سیاسی	 را	 و	سیاست	های	خود	 عقاید	 که	 است	 این	 یک	حزب	

)عالم،	۱383،	ص	344(.
اگر	این	واقعیت	را	بپذیریم	که	دموکراسی	به	معنای	مشارکت	و	رقابت	سیاسی	شماری	
از	گروه	ها	و	منافع	سازمان	یافته	به	منظور	تصرف	قدرت	سیاسی	و	ادارۀ	کشور	برحسب	
	
ْ
سیاست	ها	و	مواضع	هریک	از	آن	گروه	هاست،	در	آن	صورت،	احزاب	سیاسی	و	انتخابات

کانون	و	هستۀ	اصلی	زندگی	آزاد	و	دموکراتیک	را	تشکیل	می	دهند.
حزب	در	ایران	به	شکل	امروزی	و	مدرن	قدمتی	بیش	از	صد	سال	ندارد	و	سابقۀ	آن	
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به	دوران	بعداز	مشروطیت	برمی	گردد	)زیباکالم	و	همکاران،	۱393،	ص	۱4(.	سابقۀ	
فعالیت	احزاب	در	یک	سدۀ	اخیر	ایران	را	می	توان	به	چهار	دوره	زیر	تقسیم	کرد:

۱.	دوران	مشروطیت	)۱285۱304	ش(
با	آغاز	مشروطه	و	شکل	گیری	مجلس،	احزاب	به	عنوان	یکی	از	لوازم	آن	ظاهر	شدند.	
در	این	دوران،	احزاب	مختلف	فکری	برگرفته	از	اندیشه	های	غربی	و	همچنین	احزاب	
مختلف	اسالمی	شکل	گرفت	و	به	جز	مجلس	اول،	در	بقیۀ	مجالس،	جدال	فکری	بین	

احزاب	رونق	اساسی	پیدا	کرده	بود.
2.	دوران	حکومت	رضاشاه	)۱304۱320	ش(

در	این	دوره،	فعالیت	احزاب	کاهش	چشمگیری	پیدا	کرد	و	استبداد	حاکم	بر	این	
دوران	اجازۀ	فعالیت	به	احزاب	را	نمی	داد	و	اگر	در	جایی	حزبی	اجازۀ	فعالیت	پیدا	می	کرد،	

اساس	این	فعالیت	آن	بود	که	با	سیاست	های	رضاشاه	مغایرتی	نداشته	باشد.
3.	دوران	محمدرضا	شاه	)۱320- ۱357	ش(

در	ابتدای	این	دوران،	به	دلیل	ستوه	جامعه	از	فضای	استبدادگرایانه	حکومت	رضاشاه،	
فضای	باز	سیاسی	شکل	گرفت	و	احزاب	رونق	پیدا	کردند.	این	دوران	زیاد	طول	نکشید	و	
در	سال	۱327	درپی	ترور	ناموفق	محمدرضاشاه،	موجی	از	دستگیری	و	سرکوب	احزاب	
آغاز	شد.	در	سال	های	۱330	تا	۱332	و	در	زمان	نخست	وزیری	مصدق،	اقتدار	شاه	
کاهش	پیدا	کرد	و	دوباره	فعالیت	احزاب	از	سر	گرفته	شد.	در	سال	های	۱332	تا	۱339	و	
به	دنبال	کودتای	28	مرداد	۱332،	دوباره	فعالیت	احزاب	کاهش	پیدا	کرد	و	احزاب	بیشتر	
	به	صورت	مخفی	و	نیمه	مخفی	فعالیت	داشتند.	در	سال	۱339	و	به	دنبال	انتخاب	کندی	
به	عنوان	رئیس	جمهور	آمریکا	و	طرح	اصالحات	وی،	دوباره	فضای	باز	سیاسی	جهت	
فعالیت	احزاب	شکل	گرفت.	این	شرایط	چندان	پایدار	نماند	و	با	سرکوب	قیام	۱5	خرداد	
سال	۱342،	دوباره	دیکتاتوری	محمدرضا	تقویت	شد.	در	این	دوران،	طرح	شاه		دربارۀ	
احزاْب	جمع	کردِن	غالِب	احزاِب	سیاسِی	فعاِل	آن	زمان	در	قالب	حزب	واحد	بود.	در	این	

دوران،	فعالیت	احزاب	دوباره		به	صورت	زیرزمینی	و	پنهان	درآمد.
4.	دوران	انقالب	اسالمی

با	پیروزی	انقالب	اسالمی،	اقبال	به	احزاب	سیاسی	و	تحزب	به	نحو	فزاینده	ای	افزایش	
پیدا	کرد.	در	رابطه	با	آزادی	فعالیت	احزاب،	اصل	بیست	وششم	قانون	اساسی	به	صراحت	
اعالم	کرد	که	»احزاب،	جمعیت	ها،	انجمن	های	اسالمی	و	صنفی	و	انجمن	های	اسالمی	
یا	اقلیت	های	دینی	شناخته	شده	آزادند.	مشروط	بر	این	که	اصول	استقالل،	آزادی،	وحدت	
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ملی،	موازین	اسالمی،	و	اساس	جمهوری	اسالمی	را	نقض	نکنند.	هیچ	کس	را	نمی	توان	از	
شرکت	در	آن	ها	منع	کرد	و	یا	به	شرکت	در	یکی	از	آن	ها	مجبور	ساخت«	)همان،	ص	۱7(.	
فعالیت	 مجوز	 مختلفی	 احزاب	 اسالمی،	 انقالب	 چهل	سالۀ	 عمر	 درطوِل	 درنتیجه،	
گرفتند	و	براساس	گفته	ای	از	وزارت	کشور،	223	حزب	و	تشکل	سیاسی	مجوز	فعالیت	
دارند.	احزاب	و	تشکل	هایی	که		به	صورت	رسمی	در	این	دوران	اجازه	فعالیت	گرفتند	را	
می	توان	به	چهار	دستۀ	احزاب	اصالح	طلب،	احزاب	اصول	گرا،	احزاب	میانه	رو	موسوم	
به	اعتدال	گرایان،	و	تشکل	های	دانشجویی	تقسیم	کرد.	هریک	از	این	چهار	گروه	اصلی،	
خود،	دارای	احزاب	و	دسته	های	مختلفی	اند	که	به	دلیل	تعداد	زیاد	آن	ها،	بحث	از	آن	ها	در	

این	نوشتار	نمی	گنجد.
دربارۀ	فعالیت	احزاب	در	این	دوره	دو	نکتۀ	اساسی	مطرح	است:	نخست	این	که	وجوِد	
این	حجم	از	احزاب	در	یک	کشور	نه	تنها	نشان	از	ترقی	و	توسعۀ	سیاسی	ندارد،	بلکه	
بیانگر	نوعی	ناموزونی	در	ساخت	سیاسی	و	فرهنگ	سیاسی	آن	کشور	درمورد	فعالیت	های	
حزبی	است.	وقتی	در	یک	کشور،	نزدیک	به	دویست	حزب	و	جمعیت	سیاسی	پروانۀ	
بیانگر	این	است	که	آن	جامعه	از	لحاظ	فرهنگی	هنوز	به	آن	درجه	 فعالیت	می	گیرند،	
از	رشد	و	جامعه	پذیری	سیاسی	الزم	برای	فعالیت	حزبی	نرسیده	است.	اگر	کسی	حتی	
هیچ	شناختی	از	فرهنگ	سیاسی	آن	جامعه	نداشته	باشد،	به	محض	این	که	اطالع	پیدا	
نه	تنها	آن	را	مبین	تکثر	 بر	دویست	حزب	سیاسی	در	یک	کشور	وجود	دارد،	 بالغ	 کند	
سیاسی	نمی	داند،	بلکه	آن	را	نشانۀ	یک	نوع	قبیله	گرایی،	عدم	بلوغ	سیاسی،	و	خودمحوری	

به	حساب	می	آورد.۱
نکتۀ	دوم	و	مهم	تر	این	که	بسیاری	از	این	احزاب	فقط	یک	اسم	و	نام	هستند	و	با	حزب	
نتوانسته	اند	 آن	ها	 از	 هیچ	کدام	 چراکه	 دارند،	 فاصله	 فرسنگ	ها	 کلمه	 واقعی	 معنای	 به	
کارویژه	های	واقعی	احزاب،	ازجمله	مشارکت	سیاسی،	جامعه	پذیری	سیاسی،	ارتباطات	
سیاسی،	تربیت	نیروهای	سیاسی،	و	...،	را	داشته	باشند.	بیشتر	آن	ها	تنها	معنا	و	مفهوم	
حزب	را	یدک	می	کشند	و	تنها	در	زمان	انتخابات	همچون	قارچ	سربرمی	آورند	و	با	اتمام	
فرایند	انتخاباتی،	اثری	از	آن	ها	باقی	نخواهد	ماند	و	ناپدید	می	شوند.	صادق	زیباکالم،	از	
صاحب	نظران	حوزۀ	علوم	سیاسی،	در	این	باره	معتقد	است:	»در	انقالب	اسالمی،	هیچگاه	
احزاب	به	معنای	حقیقی	کلمه	شکل	نگرفته	اند،	بلکه	گروه	های	سیاسی	به	نام	حزب	در	ایام	
	فعالیت	کرده	و	بعداز	آن	هیچ	رابطۀ	دقیق	و	تعریف	شده	ای	میان	نمایندگان	

ً
انتخابات	موقتا

۱.	پایگاه	خبری	ـ	تحلیلی	کلید	ملی،	شناسۀ	خبر:	2996
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حزبی	و	خوِد	حزب	برقرار	نکرده	اند.«	)زیباکالم	و	همکاران،	۱393،	ص	7(
بیان	 حسن	روحانی،	در	نشست	خبری	۱7	بهمن	۱396	شمسی،	در	همین	رابطه	
مغازه	های	 مانند	 می	شوند،	 فعال	 انتخابات	 موقع	 	

ً
متأسفانه	عمدتا ما	 »احزاب	 می	کند:	

فصلی	هستند	که	درب	مغازه		باز	می	شود	و	فصل	که	تمام	می	شود	به	استراحت	می	روند.	
باید	احزاب	ما	درطوِل	سال	فعال	باشند	و	این	امید	و	آرزوی	من	است	و	دلم	می	خواهد	که	

همۀ	احزاب	و	تشکل	های	مدنی	ما	به	پا	و	فعال	باشند.«۱
اگر	وارد	بطن	جامعه	هم	بشویم	و	از	شهروندی	بخواهیم		به	صورت	بداهه	نام	چند	
حزب	از	میان	آن	دویست	حزب	رسمی	را	ببرد،	شاید	به	زحمت	بتواند	یک	یا	دو	حزب	را	
نام	ببرد.	اگر	کمی	خوش	اقبال	باشیم	و	مخاطب	به	مسائل	سیاسی	عالقه	مند	باشد،	نام	های	
آشنایی	مانند	حزب	مؤتلفه،	اعتماد	ملی،	کارگزاران،	و	جامعۀ	روحانیت	را	خواهد	برد	که	
بازهم	به	تعداد	انگشتان	یک	دست	نخواهند	رسید.	موضوعی	که	نشان	از	غریب	بودِن	

جایگاِه	حزب	و	فعالیت	های	حزبی	برخالف	تعدد	عددی	آن	دارد.

شاهین	سپنتا،	دامپزشک،	نویسنده	و	فعال	مدنی	از	اصفهان
من	سیاست	داخلی	خودمان	را	در	بحث	آزادی	های	فردی	و	سیاسی	و	احزاب،	
	غلط	و	ورشکسته	می	دانم.	نزدیک	چهل	سالی	که	از	انقالب	گذشته،	

ً
سیاستی	کامال

اآلن	باید	احزاب	آزادتر	باشند	و	گروه	های	سیاسی	فعالیت	داشته	باشند.	من	خودم	
عضو	یکی	از	گروه	های	سیاسی	هستم،	اما	هر	بار	با	مشکل	مواجه	می	شویم.	با	
این	که	هر	بار	هم	گفته	ایم	ما	نه	قصد	براندازی	داریم،	نه	فعالیت	مخربی	داریم	و	
فقط	یک	اپوزیسیون	منتقد	هستیم،	اما	فرصت	هیچ	فعالیتی	را	به	ما	نمی	دهند	و	ما	را	

محدود	می	کنند.

دربارۀ	دالیل	عدم	تحقق	فعالیت	حزبی	در	ایران	دیدگاه	های	مختلفی	وجود	دارد.	یکی	
از	بزرگ	ترین	دالیِل	ناکام	ماندِن	احزاب	در	ایران	را	می	توان	روش	حکومت	ها	در	برخورد	
مستقیم	و	غیرمستقیم	با	احزاب	و	تشکل	های	سیاسی	دانست.،	امری	که	بر	میزان	و	نوع	
بیانی	دیگر،	یکی	از	دالیل	 فعالیت	آن	ها	و	به	تبع	آن،	اثرگذاری	شان	تأثیر	می	گذارد.	به	
عدم	رشد	احزاب	و	فعالیت	حزبی	به	نگاه	امنیتی	به	آن	ها	و	محدودیت	های	حکومتی	
بازمی	گردد	که	براساس	آن،	احزاب	با	گرایش	های	مختلف	فکری	اجازۀ	فعالیت	نمی	یابند	

۱.	آرمان	پرس،	شناسۀ	خبر:	65452
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و	نخبگان	سیاسی	نیز	ترس	و	واهمۀ	فعالیت	حزبی	خواهند	داشت.	ازآن	جاکه	همین	نگاه	
امنیتی	در	میان	گروه	های	قومی	شدیدتر	است،	هیچ	نوع	حزب	رسمی	که	تریبون	و	رسانۀ	
آزاد	داشته	باشد	و	در	سطح	مناطق	قومی	به	فعالیت	بپردازد	و	مطالبه	گری	قومی	داشته	باشد	

وجود	ندارد.
نبود	فضای	باز	سیاسی	و	حاکمیت	تفکر	انحصارگرایانه	در	ساختار	سیاسی	کشور	
در	این	زمینه	از	اهمیت	زیادی	برخوردار	است.	این	درحالی	است	که	مهم	ترین	عامل	در	
شکل	گیری	حزب	در	یک	جامعه	داشتِن	تفکِر	کثرت	گرا	و	پذیرش	دیدگاه	های	مخالف	
است.	عامل	مهم	دیگْر	فرهنگ	سیاسی	نخبگان	و	آحاد	جامعه	است.	روح	مدارا،	تساهل	
و	تحمل	سیاسی،	انعطاف	پذیری،	جمع	گرایی،	آزادمنشی،	و	جایگزینی	تعقل	و	آگاهی	
از	دیگر	مسائل	مهم	و	پیش	شرط	الزم	برای	شکل	گیری	 به	جای	تعصب	و	ذهنی	گرایی	
فرهنگ	حزبی	در	یک	جامعه	است.	شکاف	های	قومی	و	قبیله	ای	نیز	مانعی	برای	تحقق	
منطقه	ای،	 تقابل	های	 ارتقای	 سیاسی	 احزاب	 الزمۀ	 می	روند.	 به	شمار	 سیاسی	 احزاب	
قومی،	و	قبیله	ای	به	رقابت	های	سیاسی	و	فکری	است.	ذهنیت	منفی	مردم	و	نخبگان	دربارۀ	
	استفادۀ	ابزاری	

ً
مقولۀ	حزب،	به	ویژه	سوءاستفاده	از	حزب	به	وسیلۀ	رهبران	حزبی	و	صرفا

از	دیگر	موانع	غیاب	احزاب	تلقی	شود.	هزینه	های	 از	آن	برای	کسب	قدرت	می	تواند	
حزبی	نسبت	به	منافع	آن	در	کشورهای	توسعه	نیافته	را	نیز	باید	به	مجموعۀ	فوق	افزود.	
وارداتی	بودِن	حزب	و	انجام	کارویژه	های	حزبی	ازطریِق	برخی	نهادهای	مدنی	ازجمله	
مطبوعات،	دانشگاه	ها،	حوزه	های	علمیه،	مساجد،	تکایا،	و	دیگر	نهادها	نیز	نوعی	عدم	
نیاز	به	فعالیت	های	حزبی	را		به	وجود	آورده	است.	چنین	وضعیتی	موجب	ضعف	نهاد	
سیاسی	و	عدم	توسعۀ	آن	می	شود	و	نخبگان	و	صاحب	نظران	سیاسی	و	همچنین	جامعه	را	

دچار	نوعی	رخوت	و	دلسردی	می	کند.

پیشین	 نمایندۀ	 و	 تهران	 دانشگاه	 مدرس	 مذهبی،	 فعال	 جاللی	زاده،	 جالل	
مجلس	از	سنندج	

وضعیت	سیاسی	زمانی	مناسب	است	که	در	جامعه،	ما	شاهد	احزاب	قوی	و	
فعالیت	های	حزبی	و	به	اصطالح،	جنبش	های	دانشجویی	و	اتحادیه	های	صنفی	در	
	
ً
کشور	باشیم.	امروز	این	حرکت	ها	را	در	جامعۀ	خودمان	شاهد	نیستیم؛	یعنی	تقریبا
جامعۀ	ما	به	سمت	یک	دلسردی	و	سرخوردگی	سیاسی	می	رود.	من	معتقدم	که	تا	
زمانی	که	احزاب	قدرتمند،	آزادی	بیان	و	عقیده،	و	آزادی	مطبوعاتی،	و	مانند	آن	ها	

نباشد،	ما	از	نظر	سیاسی	شاهد	رشد	و	شکوفایی	نخواهیم	بود.
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به	خصوص	 و	 رسانه	ها	 	
ً
معموال جامعه،	 در	 فقدان	حزب	 یعنی	 شرایطی،	 چنین	 در	

مطبوعات	کارکرد	سیاسی	پیدا	کرده	اند	و	جور	خأل	احزاب	را	بردوش	می	کشند	و	تاوان	
آن	را	نیز	به	صورت	های	مختلف	نظیر	توقیف	و	تعلیق	یا	ممنوعیت	از	کار	گردانندگانش	

پرداخته	اند.	
نتیجۀ	چنین	وضعیتی	و	نبود	یا	ناکارآمدی	احزاب	سیاسی	این	خواهد	بود	که	بسیاری	
از	امور	عادی	زندگی	روزمره	نظیر	فرهنگ،	زبان	و	ادبیات،	ورزش،	اجتماع،	محیط	زیست،	
و	...	سیاست	زده	می	شوند	و	با	واکنش	های	مقابله	ای	حکمرانان	همراه	خواهند	بود.	نتیجۀ	
دیگر	این	حالت	را	در	فرایند	کاندیداتوری	انتخابات	ریاست	جمهوری	و	مجلس	شورای	
این	عرصه	را	 به	 به	خود	اجازۀ	ورود	 اسالمی	می	توان	مشاهده	کرد	که	در	آن،	هرکسی	
می	دهد.	انتشار	فیلم	های	این	افراد	به	هنگام	ثبت	نام	تا	مدت	های	مدید	موجب	تمسخر	و	
استهزای	بسیاری	از	منتقدان	داخلی	و	خارجی	را	فراهم	می	آورد	و	روشنفکران	و	دلسوزان	

داخلی	حوزۀ	سیاست	را	متأثر	می	کند.
وجود	حزب	در	یک	جامعه	موجب	ثبات	و	امنیت	نظام	سیاسی	می	شود.	یکی	از	
کالن	ترین	و	بهترین	نگرش	ها	به	کارکرد	احزاْب	نگرش	سیستماتیک	ساختاری	ـ	کارکردی	
گابریل	 چون	 مدافعانی	 و	 شد	 سیاسی	 علوم	 وارد	 	۱960 دهۀ	 در	 نگرش	 این	 است.	
آلموند۱،	جیمز	کلمن2،	و	بینگهام	پاول3	یافت.	در	این	دیدگاه،	حزب	به	منزلۀ	یک	فرد	از	
سیستم	اصلی	نظام	سیاسی	و	اجتماعی	عمل	می	کند	و	با	ایفای	نقش	جعبۀ	سیاه،	دارای	
درون	دادها	و	برون	دادها	و	بازخورد	است.	داده	ها	یا	درون	دادها	حاوی	مجموعۀ	اطالعات	
انتقالی	به	درون	حزب	است	و	یافته	ها	و	برون	داده	ها	عبارت	اند	از	کلیۀ	 و	خواسته	های	
تصمیم	ها،	مقررات،	شعارها،	موضع	گیری	ها،	خواهش	ها،	جهت	گیری	ها،	تاکتیک	ها،	
راهبردها،	و	...	که	از	جعبۀ	سیاه	)حزب(	خارج	شده	و	دراختیار	جامعه،	دولت،	و	سایر	
نهادهای	سیاسی،	اجتماعی،	اقتصادی،	فرهنگی	قرار	می	گیرد.	بازخورد	هم	عبارت	است	
از	بازتاب	آن	دسته	از	یافته	ها	که	دوباره		به	صورت	داده	ها	وارد	جعبۀ	سیاه	شده	و		به	صورت	
یافته	های	جدید	از	آن	بیرون	می	آیند	که	در	این	نقش،	تعبیر	و	تفسیر	داده	ها	صورت	می	گیرد.	
بنابراین	حزْب	ماشینی	است	که	مسائل	را	از	سطح	جامعه	جمع	آوری	کرده	و	پس	از	تحلیل	
و	دسته	بندی	به	نهادهای	تصمیم	گیری	)دولت،	مجلس،	و	...(	عرضه	می	دارد	)اخوان	

1. Gabriel Almond
2. James Kelman
3. Pual M. Bingham
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کاظمی،	۱378،	ص	۱03	و	۱04(.
برای	 متعددی	 کارویژه	های	 مونرو۱،	 دیدگاه	 براساس	 	،)۱383( عالم	 عبدالرحمن	

احزاب	برمی	شمرد	که	در	این	جا	به	تعدادی	از	آن	ها	اشاره	می	شود:
انتخاباتی	وجود	دارند.	 با	هدف	پیروزی:	احزاب	برای	رقابت	 انتخاباتی	 ۱.	رقابت	
نخستین	وظیفۀ	آن	ها	این	است	که	نامزدهای	مناسبی	که	ارزش	پشتیبانی	حزبی	را	دارند	و	

حزب	را	به	تصاحب	آرای	بیشتری	امیدوار	می	کنند	برگزینند.
اعالمیه	ها	 و	 برنامه	ها	 از	 رشته	ای	 پایۀ	 بر	 حزب	 عمومی:	 سیاست	های	 تدوین	 	.2
نیز		دربارۀ	 تا	رأی	دهندگان		دربارۀ	مسائل	اصلی	و	 انتخاباتی	شرکت	می	کند	 در	رقابت	

سیاست	ها	و	برنامه	های	حزب	اطالع	کافی	به	دست	آورند.
3.	برخورد	و	انتقاد	از	حکومت:	حزب	اکثریْت	حکومت	را	تشکیل	می	دهد	و	حزب	

اقلیْت	اپوزیسیون	را.	وجود	اقلیت	نمی	گذارد	اکثریت	از	مسیر	معّین	خارج	شود.
جایزالخطاست،	 نیز	 انسان	 و	 است	 پیچیده	ای	 امر	 و	حکومت	 ازآن	جاکه	سیاست	
ممکن	است	بسیاری	از	تصمیمات	حکومتی	اشکاالتی	برای	جمع	و	جامعه	داشته	باشد.	
درنتیجه،	الزم	است	گروه	های	سیاسی	خارج	از	حکومتی	وجود	داشته	باشند	تا	آن	را	به	نقد	
بکشند	و	نظر	خود	را	ابراز	دارند.	این	مسئله	اشتباهات	در	تصمیم	گیری	ها	را	به	کمترین	
	ممکن	می	رساند	و	همچنین	روند	مشارکت	سیاسی	گروه	ها	و	احزاب	را	نیز	سرعت	

ّ
حد

می	بخشد.
4.	آموزش	سیاسی	مردم:	مبارزات	انتخاباتی	درطِی	دورۀ	انتخابات	مبارزات	آموزشی	
هم	هست.	به	طورکلی	تودۀ	مردم	درمورد	فعالیت	های	حکومت	بی	احساس	و	بی	اعتنا	
هستند.	الزم	است	به	تهاون	و	بی	حالی	آن	ها	تکانی	داد	و	احزاب	باید	این	نقش	حیاتی	را	

بازی	کنند.
وجود	حزب	در	جامعه،	جدا	از	این	که	به	بی	اعتنایی	اجتماعی	پایان	می	دهد،	روند	
جامعه	پذیری	سیاسی	را	نیز	تسهیل	می	کند.	از	این	طریق،	بسیاری	از	هنجارها	و	رفتارهای	
پذیرفتنی	نظام	سیاسی	از	نسلی	به	نسل	دیگر	انتقال	پیدا	می	کند،		به	صورتی	که	اعضای	
کارآمِد	جامعه	سیاسی	می	شوند.	بی	اعتنایی	یا	بی	عملی	سیاسی	به	معنای	کمبود	عالقه	
	
ً
به	سیاست،	احساس	عدم	تعهد	سیاسی،	و	عدم	درک	مسائل	است.	این	موضوع	اساسا
ریشۀ	اجتماعی	دارد.	احزاب	و	تشکل	های	سیاسی	می	توانند	درصورت	انجام	صحیح	
کارویژه	های	خود،	ضمن	جهت	دهی	به	افکار	عمومی	در	زمان	انتخابات،	حّس	تعلق	

1. Monro
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را	نسبت	به	نظام	سیاسی	در	آن	ها		به	وجود	آورند.	موضوعی	که	می	تواند	به	توسعه	سیاسی	
جامعه	کمک	کند.

	
ّ
است؛	خط و	حکومت	 فرد	 پیونددهندۀ	 مردم:	حزب	 و	 میان	حکومت	 واسطۀ	 	.5
پیوندی	است	که	دو	چیز	را	به	هم	وصل	می	کند	و	قالبی	است	که	فرد	را	به	حکومت	

می	بندد.
و	خواست	های	 نیازها	 و	 مطالبات	 انتقال	 احزاب،	ضمن	 تحلیل	سیستمی	 یک	 در	
جامعه	ازطریِق	تنظیم	برنامه	و	دستورکار	حزبی	و	مطرح	کردن	و	اجرایی	کردِن	آن	در	درون	
دستگاه	های	تقنینی	و	اجرایی،	مدیریت	مطالبات	عمومی	را	برعهده	می	گیرند.		ازسوی	
انگاره	های	ارزشی	و	عقیدتی	و	مباحث	ملی	و	روندهای	جامعه	پذیری	سیاسی	 دیگر،	
ازطریِق	احزاب	و	گروه	های	سیاسی	به	واسطۀ	دولت	و	کلیت	نظام	سیاسی	در	بطن	جامعه	

نهادینه	می	شود.
تا	زمانی	که	حزبی	قادر	است	اعضایش	را	حفظ	 6.	همفکران	را	گرد	هم	می	آورد:	
کند،	کمال	مطلوب	ها	و	اندیشه	های	همانندی	داشته	باشد،	سازمان	یافته	و	منضبط	باشد،	

کارویژه	های	خود	را	به	طور	کارآمد	و	با	راحتی	می	تواند	انجام	دهد.	
جدا	از	موارد	آمده	در	دیدگاه	مونرو،	موارد	زیر	را	هم	می	توان	درزمرۀ	کارویژه	های	مهم	

احزاب	در	دوران	جدید	قلمداد	کرد:
	
ّ
الف(	حفظ	ثبات	سیاسی:	هانتینگتون۱	با	الهام	از	دو	توکویل2	یادآور	می	شود	کل
نظام	سیاسی	موقعی	کارآمد	است	که	از	درجۀ	باالی	نهادینگی	برخوردار	باشد.	وی	معتقد	
آمده	اند	 نوسازی		به	وجود	 فرایند	 که	طی	 اجتماعی	 نیروهای	جدید	 ازآن	جایی	که	 است	
خواهان	مشارکت	سیاسی	در	سطح	گسترده	هستند،	لذا	ثبات	جامعه	در	گرو	جذب	این	
سطح	فزاینده	از	مشارکت	سیاسی	در	سطح	گسترده	هست.	احزاب	می	توانند	به	شکلی	
سازنده	و	مشروع	به	عنوان	ابزارهای	نهادی	اصلی	برای	ساماندهی	این	مشارکت	سیاسی	

عمل	نمایند	)بدیع،	۱379،	ص	94	و	۱00(.
ب(	رقابت	مسالمت	آمیز	به	جای	مبارزۀ	خشونت	آمیز:	در	کشورهایی	که	رقابت	های	
دنبال	 قبیله	ای	 و	 قومی	 رقابت	های	 یا		به	صورت	 و	 و	شخصی	 فردی	 سیاسی		به	صورت	
می	شود،	هر	انتخاباتی	می	تواند	مبنایی	برای	تعمیق	گسست	های	سیاسی	و	بروز	اختالفات	
اساسی	در	کشور	باشد.	درصورتی	که	حزب	با	حذف	مالحظات	اجتماعی،	نژادی	و	…	

1. Huntington
2. Alexis de Tocqueville

T.me/AVAYeBUF

https://T.me/AVAYeBUF


از مرز تا مرز         470     

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

و	 نژادی	 اقتصادی	و	 به	رأی،	شکاف	های	 نیاز	 به	دلیل	 بین	مردم	مرسوم	است	ـ	 ـ	که	در	
اجتماعی	را	کم	رنگ	]می	کند[	و	تضادها	را	تخفیف	می	دهد.	طبیعی	هم	هست	وقتی	همۀ	
گروه	های	اجتماعی	بتوانند	در	قالب	احزاب	و	نهادهای	سیاسی	در	امر	سیاست	و	حکومت	
مشارکت	داشته	باشند	و	افکار	عمومی	به	سمت	آن	ها	گرایش	پیدا	کند	و	قدرت	سیاسی	را	
به	دست	آورند،	بدون	تردید	رقابت	مسالمت	آمیز	را	جایگزین	مبارزۀ	خشونت	آمیز	خواهند	
کرد.	ولی	چنانچه	راه	مبارزۀ	مسالمت	آمیز	مسدود	شود،	درواقع،	فضا	برای	حرکت	های	
با	 همراه	 و	 زیرزمینی	 فعالیت	های	 برای	 راه	 و	 می	آید	 فراهم	 و	خشونت	آمیز	 تروریستی	
خشونت	هموار	خواهد	شد.	تجربه	هم	نشان	داده	است	چنانچه	تمامی	درها	به	روی	برخی	
از	اقشار	یا	نیروهای	اجتماعی	یا	طیف	های	عقیدتی	بسته	شود،	درواقع،	راه	برای	گروه	های	

برانداز	و	درنتیجه،	بی	ثباتی	به	سیستم	بازمی	گردد.
بعداز	پیروزی	انقالب	اسالمی	سال	۱357	شمسی	و	همراه	با	باز	شدِن	فضای	سیاسی	
تحت	تأثیِر	فراینِد	انقالب،	بسیاری	از	احزاب	مختلف	که	در	دوران	خفقان	سیاسی	رژیم	
و	 افکار	 تا	 کردند	 پیدا	 را	 فرصت	 این	 نداشتند	 عرض	اندام	 برای	 چندانی	 فرصت	 قبلی	
اندیشه	های	خود	را	به	منصۀ	ظهور	برسانند	و	آرا	و	تفکرات	خود	را	وارد	بطن	جامعه	کنند.	
اما	این	فضا	چندان	دوام	نیاورد	و	بعداز	مدتی	آرا	و	اندیشه	های	بسیاری	از	احزاب	به	همراه	
بزرگان	آن	از	صحنۀ	اجتماعی	و	رقابت	سیاسی	حذف	شد.	با	شروع	جنگ	هشت	سالۀ	
عراق	و	ایران،	نوعی	انسجام	در	سطح	جامعه	شکل	گرفت	و	جنگ	ایدئولوژیکی	احزاب	
تحت	تأثیر	شرایط	جنگ	و	حضور	جوانان	در	جبهه	های	جنگ	خاموش	گردید	و	غالب	
نتایج	انتخاباتی	تحت	تأثیر	این	فضا	قرار	گرفت.	با	اتمام	شرایط	جنگ	و	در	سی	سال	
اخیر،	جریان	های	مختلف	سیاسی	رهبری	قوۀ	اجرایی	مملکت	را	برعهده	گرفته	اند.	در	
ابتدا	دولت	سازندگی	با	شعارهای	تکنوکراتیک	و	بازسازی	کشور	جنگ	زده	هشت	سال	
باز	 ایجاد	فضای	 با	شعارهای	 آن،	دولت	اصالحات	 بعداز	 را	در	دست	گرفت.	 قدرت	
سیاسی	و	مفاهیم	آزادی	بیان	و	آزادی	اندیشه	قدرت	را	در	دست	گرفت	و	این	دولت	نیز	
هشت	سال	و	تا	سال	۱384	شمسی	زمامدار	امور	مملکت	شد.	در	سال	۱384	شمسی،	
و	 مظلومان	 یاور	 و	 برابری	 و	 عدالت	 شعار	 با	 احمدی	نژاد	 محمود	 اصول	گرای	 دولت	
ستمدیدگان	تا	سال	۱392	شمسی	قدرت	را	در	دست	داشت.	از	سال	۱392	شمسی،	
اعتدال	و	 از	راه	میانه	و	 پیروی	 دولت	حسن	روحانی	روی	کار	آمده	است	که	شعارش	
	
ِ
چرخش	چرخۀ	اقتصادی	مردم	است.	با	ذکر	این	مقدمه	و	با	درکنار	هم	قرار	دادِن	مجموع
نظریه	های	گروه	های	قومی	مختلفی	که	با	آن	ها	مصاحبه	شد،	می	توان	نظریه	های	آن	ها	را	
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درمورد	وجوِد	احزاب	سیاسی	در	ایران	و	کارکردهایی	که	یک	حزب	می	تواند	داشته	باشد	
در	دو	دسته	قرار	داد:	دستۀ	نخست	بر	این	باورند	که	تغییرات	دولتی	این	چهار	گرایش	

مختلف	سیاسی	نتوانسته	است	تأثیری	بر	شرایط	زندگی	قوم	و	گروه	آن	ها	داشته	باشد.

سردار	فتوحی،	مشاور	طرح	های	تحقیقاتی	دولتی	و	خصوصی	از	سقز	)کردستان(	
احزاب	اصول	گرا	و	اصالح	طلب	نشان	دادند	که	در	کردستان	هیچ	عمل	مفیدی	انجام	

نداده	اند	و	هیچ	چیزی	برای	کردستان	نداشته	اند.

پل	ذهاب سید	احمد	عزیزی،	فعال	سیاسی	و	کاندید	نمایندگی	مجلس	از	سر
بعداز	گذشت	چهل	سال،	با	سر	کار	آمدِن	حکومت	های	کارگزاران،	اصالحات،	
	می	بینیم	کاری	ازپیش	نرفته	است	و	شکاف	ها	عمیق	تر	شده	و	

ً
و	تدبیر	و	امید	عمال

باعث	اختالف	فاحشی	میان	مناطق	توسعه	یافته	و	توسعه	نیافته	شده	اند	و	در	کشور	ما	
توازن	دیده	نمی	شود.	وقتی	ما	این	وضعیت	را	می	بینیم،	چنین	استنباط	می	کنیم	که	
یک	سیاستی	در	آن	نهفته	است	که	سیستان	و	بلوچستان	توسعه	پیدا	نکند	و	کردستان	

رشد	نیابد	و	محروم	بمانند.	مردم	این	گونه	پنداشته	اند.

از	 از	رضایت	نسبی	گروه	های	قومی	موردبحث	 درحالی	که	نظریه	های	گروه	دوم	نشان	
دولت	اصالحات	با	ریاست	محمد	خاتمی	درطوِل	سال	های	۱376-۱384	شمسی	دارد	
و	بر	این	باورند	که	در	این	دوره،	گروه	قومی	تا	حدودی	از	انزوای	قبلی	خارج	و	صاحب	

قدرت	شده	است.

قاسم	سیاسر،	مدیر	کتابخانۀ	ملی	زاهدان	از	زاهدان	)سیستان	و	بلوچستان(
تا	سال	76	سیستانی	ها	حّس	بهتری	داشتند،	چون	حکومت	بیشتر	به	آن	ها	توجه	
می	کرد	و	بیشتر	مناصب	دراختیار	شیعیان	)سیستانی	ها(	بود.	وقتی	دوم	خرداد	76 
اتقاق	افتاد،	روندی	شروع	شد	که	کم	کم	آن	صبغۀ	ایدئولوژیک	کم	رنگ	تر	شد	و	
سیستانی	ها	آن	حّس	خوب	قبل	از	سال	76	را	نداشتند.	من	به	عنوان	کسی	که	در	این	
حوزه	کار	می	کنم	تحوالت	بعداز	دوم	خرداد	را	مثبت	ارزیابی	می	کنم.	قوم	بلوچ	هم	

باید	در	مسائل	اداری	و	سیاسی	استان	دخیل	باشد.

ظاهر	سارایی،	فعال	ادبی	و	شاعر	از	ایالم
	
ً
اگه	گفتمان	اصالح	طلبی	رو	تو	ایران	پیش	بگیریم	و	ایران	برای	همۀ	ایرانیان	باشه،	طبعا
ایران	و	توسعۀ	سیاسی	شکل	می	گیره	و	تموم	نگاه	ها	بیشتر	به	داخل	معطوف	می	شه،	
کشور	آیندۀ	درخشانی	خواهد	داشت	و	با	مشکالت	داخلی	و	خارجی	کمتری	مواجه	

خواهد	شد.
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احزاب	 این	بخش،	می	توان	گفت	وجود	 در	 با	جمع	بندی	مجموع	مطالب	مذکور	
سیاسی	در	جامعه	نیازی	ضروری	و	اساسی	است	و	کارکردهای	خاص	خود	را	هم	برای	
جامعه	و	هم	برای	دولت	دارد.	امری	که	متأسفانه،	در	کشور	ایران،	بدان	توجه	زیادی	نشده	
است	و	با	مرور	هریک	از	هشت	کارویژۀ	موردبحث	در	سطور	قبلی،	می	توان	شاهد	بود	
که	هیچ	کدام	از	آن	ها	در	شرایط	عملی	تحقق	پیدا	نکرده	است	و	در	آن	موارد،	احزاب	
	وجود	داشته	اند.	چارچوب	سیاسی	این	احزاب	صوری	نیز	بیشتر	مرکزمحور	

ً
بیشتر	اسما

امری	که	همواره	موجبات	 نادیده	گرفته	شده	اند،	 آن	 اقوام	و	حقوقشان	در	 و	 بوده	است	
آن	 به	 با	خشونت	 متأسفانه	همیشه	 و	 آورده	است	 فراهم	 را	 اقوام	مختلف	 اعتراض	های	

برخورد	شده	است.	

4-5-3.	عدم	تطابق	ساختار	سیاسی

حاکمیت	ایران	از	لحاظ	ساختار	سیاسی	جمهوری	اسالمی	است.	نظام	جمهوری	مبتنی	
بر	سه	قوه	)مقننه،	مجریه،	و	قضاییه(	است.	عالوه	بر	این	سه	قوۀ	مستقل،	نهاد	رهبری	
به	عنوان	عالی	ترین	مقام	حکومتی	نقش	نظارتی	بر	سه	قوه	و	حکم	حکومتی	را	دارد.	رهبر	

یک	شخصیت	سیاسی	ـ	مذهبی	است	و	ازطریِق	مجلس	خبرگان	انتخاب	می	شود.
نحوۀ	ادارۀ	حکومت	مبتنی	بر	قانون	اساسی	و	مجموعه	ای	از	قوانین	دیگر	همچون	
قانون	مدنی،	کیفری،	مجازات	اسالمی	و	دیگر	قوانین	است	که	اجرای	هرکدام	از	آن	ها	
همانند	 که	 می	شود	 تصور	 نگاه،	 این	 در	 می	شود.	 انجام	 ذی	ربط	 دستگاه	های	 ازطریِق	

تصویر	شمارۀ	۱3-3:	مصاحبه	با	ظاهر	سارایی
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بسیاری	از	کشورهای	جهان،	همۀ	این	قانون	گذاری	ها	ازسوی	قوۀ	مقننه	انجام	می	گیرد،	
اما	واقعیت	آن	است	که	رهبر	انقالب	اسالمی	به	عنوان	باالترین	مرجع	سیاسی	اختیارات	
زیادی	در	این	زمینه	دارد.	مطابق	با	نص	صریح	قانون	اساسی،	تعیین	سیاست	های	کلی	

نظام	برعهدۀ	رهبری	است.
نهاد	سیاست	های	کلی	نظاْم	نهادی	نوپا	و	بدیع	در	حقوق	اساسی	محسوب	می	شود	
و	ضرورت	وجود	آن	پس	از	اجرای	قانون	اساسی	سال	۱358	ایجاد	شده	بود،		به	طوری	که	
در	بازنگری	سال	۱368،	بسیاری	از	اعضای	شورای	بازنگری	تأکید	فراوانی	بر	گنجاندن	
این	مسئله	در	قانون	اساسی	جمهوری	اسالمی	ایران	داشتند	و	درنتیجه،	این	نهاد	وارد	قانون	
اساسی	گردید.	سیاست	های	کلی	نظام	بر	مبنای	اصول	و	اهداف	جمهوری	اسالمی	ایران	
تعیین	می	گردد	و	چارچوب	ها	و	جهت	گیری		های	کشور	را	در	همۀ	عرصه	های	حکومتی	
راجع		به	وجوه	 این		باره،	 در	 نظری	 پشتوانۀ	 فقدان	 به	خاطر	 از	طرفی،	 مشخص	می	کند.	
مختلف	آن،	ابهامات	فراوانی	در	نظر	و	عمل	مطرح	شده	است	که	در	این	میان،	مسئلۀ	
مهم	و	کلیدی	که	رفع	ابهام	از	آن	سبب	آثار	و	نتایج	مختلف	و	متفاوتی	می	گردد،	مسئلۀ	
ماهیت	این	سیاست	ها	در	حقوق	اساسی	جمهوری	اسالمی	ایران	است،	چراکه	مشخص	
شدِن	جنِس	این	سیاست	ها	موجب	ابهام	زدایی	از	مسائلی	نظیر	جایگاه	این	سیاست	ها	در	
حقوق	اساسی	ایران	و	کیفیت	نظارت	بر	حسن	اجرای	آن	ها	شده	و	درنتیجه،	آثار	مثبت	
ناشی	از	آن	در	و	یا	ازطریِق	قوا	و	نهاد	های	حکومتی	تجلی	یا	عینیت	می	یابد	و	چه	بسا	این	
تأسیس	را	به	مدلی	قابل	ارائه	در	حقوق	اساسی	برای	حرکت	یک	نظام	سیاسی	معقول	و	

هدف	دار	درجهِت	اهداف	خویش	تبدیل	نماید	)اسماعیلی	و	همکاران،	۱387(.
تناقضات	بین	قوا	و	عدم	فهم	از	موقعیت	و	جایگاه	نهادهای	ایران	نوعی	عدم	انطباق	درونی	
ساختار	سیاسی	کشور	را	نشان	می	دهد.	وجود	نهادهای	موازی	با	دولت	به	عنوان	متولی	قوۀ	
مجریه	وجهه	ای	از	این	عدم	انطباق	است	تا	جایی	که	رئیس	جمهور	دورۀ	دوازدهم،	در	یک	
سخنرانی،	خبر	از	وجود	دولتی	در	سایۀ	دولت	خود	می	دهد.	آقای	روحانی	در	یک	سخنرانی	
 اعالم	کرد	که	»بخشی	از	اقتصاد	را	به	یک	دولت	باتفنگ	تحویل	دادیم	که	رسانه	هم	دارد«
.	این	موضوع	به	نفوذ	سپاه	در	بخش	اقتصادی	و	مدیریت	سیاسی	در	خارج	از	بدنۀ	دولت	
اشاره	دارد.	در	همین	زمینه،	معاون	اول	رئیس	جمهور،	در	جلسۀ	دیگری،	از	ناتوانی	خود	در	
عوض	کردِن	رئیِس	دفتِر	خود	خبر	می	دهد.	حضور	نهادهای	باالدست	در	روابط	دیپلماتیک	
و	مناسبات	بین	المللی	بدون	توجه	به	عرف	سیاسی	و	بین	المللی	و	نادیده	گرفتِن	وزارِت	
اموِر	خارجه	وجهه	ای	دیگر	از	این	عدم	انطباق	است	تا	جایی	که	مدتی	پیش،	محمدجواد	
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ظریف،	وزیر	امور	خارجۀ	کشور،	را	به	استعفا	وادار	کرد.	یافته	های	به	دست	آمده	در	این	
پژوهش	نیز	نشان	از	وجود	این	عدم	انطباق	ساختار	سیاسی	کشور	دارد.

علی	صاحبی،	روان	شناس	از	مشهد	)خراسان	رضوی(
سیاست	خارجۀ	ایران	دو	رویه	داره	و	تو	یه	سطح	نیستن.	یه	وزیر	خارجه	داری	و	یه	
نمایندۀ	رهبر	سیاست	خارجه	داری؛	تو	امور	بین	الملل	که	»والیتی«	پا	می	شه	می	ره	
	تو	چی	کاره	ای...	.

ً
حزب	الله	لبنان	و	داره	مذاکره	می	کنه	و	هیچ	کس	نمی	گه	که	اصال

رحمت	اله	همتی،	فعال	اقتصادی	از	سمنان
مثال،	وزارت	خارجه	 برای	 ندارد.	 در	سیاست	وجود	 دیدگاه	یکسان	 در	کشور،	
سیاست	خودش	را	دارد	و	مؤسسات	فرهنگی	نگاه	متضاد	دارند	و	با	هم	هم	ساز	و	

یک	رأی	نیستند	و	وضعیت	سیاسی	در	هاله	ای	از	ابهام	است.

دربارۀ	قوۀ	قضاییه،	محمود	احمدی	نژاد،	رئیس	جمهور	سابق	ایران،	بر	این	باور	است	
که	سی	اشکال	»ساختاری«	و	»رفتاری«	بر	این	نهاد	وارد	است	و	این	نهاد	ضابطه	مند	
عمل	نمی	کند.	در	این	زمینه،	ایشان	خواستار	تشکیل	»شورای	عالی	قضایی«	با	حضور	
	کشور	و	حداقل	شش	قاضی	

ّ
رئیس	قوۀ	قضاییه،	رئیس	دیوان	عالی	کشور،	دادستان	کل

عالی	رتبه	شد	تا	به	انتخاب	قضات	سراسر	کشور	بپردازند	و	امور	استخدامی	و	جابه	جایی	
اساسی«،	 قانون	 ساختار	 از	 تعدی	 و	 قدرت	 »تمرکز	 شود.	 واگذار	 شورا	 آن	 به	 قضات	
»عدم	تطابق	اختیارات	با	صالحیت	ها«	و	»وحدت	شاکی،	دادستان،	قاضی	و	مجری«	
ازجمله	اشکاالت	»ساختاری«	قوۀ	قضاییه	از	دیدگاه	این	رئیس	جمهور	سابق	ایران	است.	
بیانات	اعتراضی	خود	اعالم	کرد	که	اختیار	 از	 احمدی	نژاد	همچنین	در	بخش	دیگری	
رئیس	قوۀ	قضاییه	برای	انتقال	قضات	»به	طور	طبیعی	مصونیت	شغلی	قضات	را	نقض	

کرده	و	درپِی	آن	به	استقالل	آنان	خدشۀ	جدی	وارد	کرده	است«.۱

عبدالقادر	سواری،	پژوهشگر	از	خوزستان	
روشنفکران	می	خواهند	جامعه	دموکرات	باشد،	مثل	فرانسه	و	هلند	و	...،	اما	من	
	
ً
چشمم	آب	نمی	خورد	که	به	این	زودی	ها	جامعۀ	ایران	یک	مجلس	شورای	ملی	واقعا
مستقل	داشته	باشد	و	یک	قوۀ	قضاییۀ	مستقل	داشته	باشد...	.	خیلی	بعید	می	دانم...	.	

نیاز	به		کار	و	تالش	زیاد	دارد.

1. www.radiofarda.com
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وجود	این	دیدگاه	ازجانب	رئیس	جمهور	سابق	کشور	و	عضو	فعلی	و	منصوب	رهبری	
در	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	و	همچنین	یافته	های	به	دست	آمده	در	تحقیق	کنونی	
نشان	از	عدم	استقالل	نهاد	مهم	و	حساس	قوۀ	قضاییه	و	تقدم	رابطه	بر	ضابطه	در	این	نهاد	

دارد.
با	بررسی	ساختار	سیاسی	و	قوانین	کشور،	در	نگاه	اول،	این	تصور	در	اذهان	شکل	
می	گیرد	که	حکومت	دارای	یک	ساختار	قانونی	دقیق	و	گریزناپذیر	است	که	هیچ	کس	
توان	و	امکان	تخطی	از	آن	را	ندارد.	اما	رویدادها	و	حوادث	مختلف	سیاسی	و	اجتماعی	
گاهی	این	تردید	را	در	دل	شهروندان	ایجاد	می	کند	که	ساختار	سیاسی	از	آنچه	که	هست	
مختلف	 قانون	گریزی	های	 و	 فسادها	 وجود	 دارد.	 زیادی	 فاصلۀ	 باشد	 باید	 که	 آنچه	 و	
ازجانب	مسئوالن	رده	باال	و	چشم	پوشی	نهاد	قانونی	از	آن	ها	این	شبهات	را	بیشتر	تقویت	
و	 افراد	 علیه	 حقوقی	 محدودیت	های	 اعمال	 و	 غیرقانونی	 اقدامات	 همچنین	 می	کند.	
برخی	جریان	ها،	بدون	هیچ	گونه	فرایند	دادگاهی،	نشان	از	عدم	انطباق	ساختار	سیاسی	با	

اقدامات	درون	نظام	دارد.
در	چنین	شرایطی	و	باوجوِد	تفکیک	قوای	موجود	در	کشور	که	الزمۀ	شکل	گیری	هر	
نوع	حکومتی	است	که	ادعای	دموکراسی	دارد،	وجود	شخص	رهبری	به	عنوان	عالی	ترین	
مرجع	تصمیم	گیری	که	قدرتش	به	نوعی	برگرفته	از	امور	الهی	و	آسمانی	است،	به	نوعی	
دیگر،	استقالل	قوای	مهم	و	استراتژیک	کشور	را	کم	رنگ	کرده	است.	در	چنین	حالتی،	
این	تصور	به	اذهان	خطور	می	کند	که	همۀ	سیاست	گذاری	های	اساسی	دراختیار	شخص	

رهبری	است.

مرضیه	محبی،	وکیل	دادگستری	از	مشهد
	ساختار	سیاسی	متکی	بر	والیت	فقیه	]است[،	اقتصاد	متکی	بر	نفت.	

ّ
	کل

ً
تقریبا

ازطرفی،	سیاسِت	کهنۀ	ارتجاعی	که	حاضر	نیست	خودش	را	ارتباط	بدهد،	دسترسی	
	محقق	نشده	و	هر	روز	هم	با	توجه	به	شاخص	ها	بدتر	شده.

ً
به	اهداف	توسعه	اصال

نتیجۀ	این	عدم	استقالل	نهادی	آن	است	که	گاه	برخی	تصمیمات	و	اقدامات	در	داخل	
نظام	صورت	می	گیرد	که	نه	تنها	کسی	مسئولیت	آن	را	برعهده	نمی	گیرد،	بلکه	حتی	گاهی	
به	عوامل	بیرونی	نسبت	داده	می	شوند.	برای	مثال،	ترورهایی	که	در	دوره	های	مختلف	
نظیر	آنچه	در	قتل	های	زنجیره	ای	اتفاق	افتاد	یا	حمالتی	که	به	خوابگاه	پسرانۀ	دانشجویان	
دانشگاه(	 به	حملۀ	کوی	 تهران	در	سال	های	۱378	و	۱388	شمسی	)موسوم	 دانشگاه	
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نسبت	 و	...	 بسیج،	 سپاه،	 اطالعات،	 وزارت	 درون	 در	 نیروهایی	 به	 را	 گرفت	 صورت	
می	دهند	و	برخی	نیز،	برای	تبرئۀ	دولت	و	مسئوالن،	نقش	ایادی	استکبار	را	در	این	زمینه	
پررنگ	نشان	می	دهند.	این	نوع	از	ناشفافیت	ها	و	پیچیدگی	های	اقدامات	سیاسی	در	ایران	

با	آنچه	در	صدر	انقالب	ازطریِق	مردم	مطالبه	می	شد	فاصلۀ	زیادی	گرفته	است.	
درمجموع،	می	توان	گفت	نوعی	عدم	انطباق	و	خارج	شدِن	نظِم	امور	از	روال	عادی	
خود	در	ساختار	سیاسی	کشور	وجود	دارد	که	بخشی	از	این	عدم	انطباق	به	ساختار	دولت	
بازمی	گردد	که	میان	بخش	های	مختلف	و	وزارتخانه	های	گوناگون	آن،	این	نوع	عدم	هماهنگی	
و	انطباق	وجود	دارد	و	بخشی	دیگر	از	آن	نیز	مربوط	به	ساختار	کالن	حکومتی	است	که	در	

	متفاوت	با	دولت	عمل	می	کنند.
ً
موارد	متعددی،	نهادهایی	خاص	به	گونه	ای	کامال

5-5-3.	ماکروسفالیزه	شدِن	سلسله	مراتب	شهری	

در	کشورهای	توسعه	نیافته،	افزایش	پی	درپی	یا	شدید	نابرابری	ها	در	مناطق	و	شهرها	ناگزیر	
جست	وجوی	شرایط	بهتر	زندگی	و	مهاجرت	را	درپی	داشته	است.	در	این	میان،	رشد	
	شامل	شهرهای	

ً
سریع	شهرنشینی	در	همۀ	کشورها	به	طور	متعادل	صورت	نگرفته	و	عمدتا

بزرگ	و	پایتخت	بوده	است.	کشور	ایران	نیز	در	نیم	قرن	اخیر،	از	این	قاعده	مستثنا	نبوده،	
گذشته،		به	صورت	 دهۀ	 درطوِل	چهار	 	به	طوری	که	رشد	سریع	جمعیت	شهری	کشور،	
بر	هماهنگی	های	 مبتنی	 که	 ملی	 برنامه	ریزی	جامع	 نظام	 در	چارچوب	 و	 هدایت	شده	
بخشی	و	منطقه	ای	باشد،	صورت	نگرفته	است.	با	توجه	به	این	که	الگوی	توزیع	جمعیت	
رابطۀ	تنگاتنگی	با	عملکردهای	سیاسی،	اقتصادی،	و	اجتماعی	دارد،	طبیعی	است	که	
به	دنبال	تمرکز	فعالیت	ها	و	سرمایه	در	اطراف	چند	شهر،	حرکت	جمعیت	نیز	به	سوی	این	
نقاط	خواهد	بود.	این	الگوی	توزیع	جمعیت	زمینۀ	پیدایش	خأل	جمعیتی	و	کارکردی	در	
سطوح	میانی	و	پایین	کانون	های	شهری	را		به	وجود	آورده	و	در	نظام	سلسله	مراتب	شهری،	

کشور	را	با	مشکالتی	روبه	رو	می	سازد	)رضایی	و	تقوایی،	۱388،	ص	۱(.
بهترین	شکل	سازماندهی	فضا	و	 برنامه	ریزی	شهری،	 تئوری	 و	 در	مباحث	علمی	
ایجاد	سلسله	مراتْب	ایجاد	شهری	است	که	در	آن	توزیع	کاال،	خدمات،	انتقال	فناوری	های	
	جامعه	صورت	می	پذیرد.	به	عبارت	دیگر،	

ّ
جدید،	و	روش	های	گوناگون	زندگی	در	کل

»سلسه	مراتب	شهری	درواقع،	نوعی	رده	بندی	و	پشت	سرهم	آوردِن	منظِم	مراکِز	شهری	
است	که	برحسب	اهمیت	و	براساس	عوامل	کمّی		و	کیفی	صورت	گرفته	است.	این	مراکز	
بر	مبنای	تعداد	جمعیت	و	مرتبه	منظم	می	شوند.	پیر	ژرژ	معتقد	است:	»سلسه	مراتب	
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	روشنی	از	شهر	را	
ً
شهری	متکی	بر	تعداد	ساکنان	شهر	به	تنهایی	نمی	تواند	سیمای	کامال

نشان	دهد.	لذا	این	سلسه	مراتب	را	باید	به	اتکای	ماهیت	عملکرد	و	نقش	شهرها	مشخص	
کرد.«	)فرید،	۱37۱،	ص	۱43(

	بزرگ	ترین	شهر	و	پایتخت	آن،	به	لحاظ	
ً
در	نظام	سلسه	مراتب	شهرهای	یک	کشور،	غالبا

برخورداری	از	ویژگی	های	خاص،	در	باالترین	رتبه	قرار	می	گیرد	که	آن	را	»نخست	شهر«	
می	نامند	)بهفروز،	۱37۱،	ص	3(.	نخست	شهر	شهری	است	که	از	نظر	میزان	جمعیت	
به	 نخست	شهر	 دیگر،	 عبارت	 به	 می	گذارد.	 تأثیر	 کشور	 شهرهای	 دیگر	 بر	 کارکرد	 یا	
باشد	 برابر	دومین	شهر	یک	کشور	جمعیت	داشته	 شهری	گفته	می	شود	که	حداقل	دو	
)شکویی،	۱373،	ص	485(.	نخست	شهر	نشانه	ای	از	عدم	توازن	شهری	است.	برای	
مثال،	نظام	سلسله	مراتبی	اکثر	شهرهای	آمریکای	جنوبی	و	آفریقا	دارای	چنین	عدم	توازنی	

هستند	)دیکنسون	و	دیگران،	۱996،	ص	226،	به	نقل	از	اینان	لو،	۱386،	ص	39(.
نظام	شهری	تنها	محدود	به	مجموعه	ای	کالبدی	از	سکونتگاه	های	شهری	نیست،	بلکه	
جریان	ها	و	ارتباطات	میان	سکونتگاه	ها	را	نیز	دربر	می	گیرد.	این	جریان	ها	عبارت	اند	از:	
جمعیت،	سرمایه،	عوامل	تولید،	ایده	ها،	و	اطالعات	که	هرکدام	در	تعیین	سلسله	مراتب	
اقتصادی،	و	فرهنگی	در	دهه	های	اخیر	 تأثیرگذارند.	روند	تحوالت	اجتماعی،	 شهری	
و	گوناگونی	بستر	جغرافیایی	به	شکل	گیری	نوعی	خاص	از	نظام	فضایی	استقرارگاه	های	
انسانی	منجر	شده	است.	عدم	تعادل	میان	مراکز	روستایی	و	شهری	در	زمینه	های	مختلف	
از	 سکونتگاه	ها	 فضایِی	 نظِم	 خوردِن	 برهم	 موجِب	 فرهنگی،	 و	 اقتصادی،	 اجتماعی،	
از	 مهاجرفرستی	 است،	 گردیده	 درجه	اول	 شهرهای	 از	 بعضی	 شتابان	 رشد	 و	 یک	سو،	
روستاها	و	شهرهای	کوچک	به	این	گونه	شهرها	باعث	محرومیت	و	انزوای	روستاها	و	

شهرهای	کوچک	شده	است	)مؤمنی،	۱388،	ص	35(.
در	ایران،	تمرکز	جمعیتی	در	چند	شهر	کشور	و	در	رأس	آن	ها	تهران	نشان	دهندۀ	عدم	
تعادل	منطقه	ای	و	تمرکز	شدید	جمعیت	در	این	چند	نقطه	است.	تهران	به	تنهایی	بیش	از	
	
ً
	کشور	را	در	خود	جای	داده	است.	به	چنین	پدیده	ای	اصطالحا

ّ
۱0	درصد	جمعیت	کل

ماکروسفالیزه	شدن	می	گویند.

دانشگاه	 مدرس	 ژئوپلیتیک	 مدرس	 و	 علمی	 هیئت	 پور،	عضو	 بختیار علی	
اهواز	)خوزستان(

تموم	 تو	 و	چهارپنجم	 می	کنن	 زندگی	 تهران	 تو	 ایران	 مردم	 یک	پنجم	 بیش	از	
وسعت	ایران...	.	شهر	اول	ایران	با	حاشیۀ	شهر	نزدیک	۱4میلیون	نفر	جمعیت	
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داره.	شهردوم	که	مشهد	باشه	4میلیون	جمعیت	داره،	یعنی	4میلیون	دربرابِر	
رده	ای	جمعیت	داره.	این	

ُ
۱4میلیون	و	شهر	سوم	یه	چیزی	در	حدود	2میلیون	و	خ

بیمارِی	بزرگ	سری	ست	که	بهش	می	گن	ماکروسفالیزه.	تو	نظام	سلسله	مراتب	
شهری،	کلۀ	ایران	بزرگه	و	انداماش	به	شدت	ضعیفن...	.	ما	نظام	سلسله	مراتب	

شهری	مون	تفسیر	تمرکز	قدرته،	اقتصادی	و	سیاسی.

اصطالح	ماکروسفالیزه	از	علم	بیولوژی	گرفته	شده	است	و	اشاره	به	عارضه	ای	دارد	که	
نوزاد	با	سر	بسیار	بزرگ	تر	از	ُجثه	متولد	می	شود.	عدم	تناسب	سر	با	جثۀ	نوزاد	به	خودی	خود	
غده،	 همچون	 مغزی	 عارضه	های	 وجود	 نشان	دهندۀ	 اما	 نمی	شود،	 محسوب	 عارضه	
خون	ریزی،	یا	جراحات	مغزی	است.	به	نظر	می	رسد	سلسله	مراتب	شهری	نیز	دارای	چنین	
	کشور،	از	لحاظ	تراکم	

ّ
اختاللی	باشد.	سر	این	نظام	شهری	که	تهران	باشد	در	مقایسه	با	کل

	معمول	است.	
ّ
جمعیت،	تراکم	سرمایه،	خدمات،	و	امکانات،	بسیار	بزرگ	تر	از	حد

نظام	 این	 در	 خود	 مرتبۀ	 براساس	 باید	 شهرها	 شهری،	 سلسه	مراتب	 مدل	 براساس	
سلسه	مراتبی	جمعیت	داشته	باشند،	به	گونه	ای	که	جمعیت	شهردوم	۱/2	شهر	اول	و	شهر	

سوم	۱/3	شهر	اول	و	شهر	n ام	n/۱	شهر	اول	است	)تقوایی،	۱379،	ص	۱04(.
	از	نظام	شهری	

ً
کشور	ایران	تا	پیش	از	شروع	شهرگرایی	و	شهرنشینی	دورۀ	معاصر	تقریبا

همگونی	برخوردار	بوده	است؛	یعنی	شبکۀ	شهری	کشور	کهکشانی	بوده	و	تحت	تأثیر	
توسعۀ	درون	زا	و	روابط	سنتی	شهر	و	روستا	به	حیات	خود	ادامه	می	داده	است.	پس	از	آن	
در	نتیجۀ	تحول	روند	رشد	و	توسعۀ	درون	زا	به	توسعۀ	برون	زا،	با	سیر	تحول	شهرگرایی،	
شهرنشینی	و	شهرسازی	در	دورۀ	معاصر	از	اواسط	حکومت	قاجار	به	بعد	شروع	می	شود	

)حبیبی،	۱375،	ص	6(.

پور تصویر	شمارۀ	۱4-3:	مصاحبه	با	علی	بختیار
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هرچند	تراکم	جمعیت	در	یک	سکونتگاه	شهری	به	خودی	خود	نشان	دهندۀ	اختالل	
نیست،	این	تراکم	به	طرز	معناداری	موجب	نابرابری	و	عدم	توزیع	امکانات	در	سطح	کشور	
می	شود.	نتایج	به	دست	آمده	در	جدول	باال	نشان	می	دهد	که	پنج	استان	اول	کشور	که	
	
ّ
حدود	40	درصد	جمعیت	کشور	در	این	استان	ها	زندگی	می	کنند	جزو	استان	های	محل
سکونت	اصلی	گروه	های	قومی	ترک،	کرد،	بلوچ،	و	عرب	نیست.	تمرکز	نیروی	انسانی	و	
سرمایه	های	اقتصادی	در	این	مناطق	موجِب	خالی	شدِن	سایِر	مناطق	از	سرمایه	ها	شده	
است	و	شکاف	بین	شهرها	به	تدریج	گسترده	تر	خواهد	شد.	تمرکز	منابع	اصلی	اقتصادی	

در	این	پنج	نقطه	به	قیمت	ایجاد	فقر	و	نابرابری	در	دیگر	مناطق	بوده	است.	

یز	)آذربایجان	شرقی(	 محمد	احسانی،	فیلم	ساز	و	مستندساز	از	تبر
پایت	را	از	تهران	و	45	شهر	دیگر	بیرون	می	گذاری،	با	یک	فاجعۀ	فرهنگی،	اقتصادی،	
	گرسنگی	می	رسد.	

ّ
اجتماعی	رو	به	رو	می	شوی	تا	می	رسی	به	سیستان	که	فقر	به	حد

در	مناطق	مرزی،	شاهد	فقر	عمومی	هستیم.	در	تهران	و	...	فقر	هست،	اما	عمومی	
نیست.

شهرام	گراوندی،	جامعه	شناس	و	روزنامه	نگار	از	استان	خوزستان
از	دولت	آقای	رفسنجانی	به	این	ور	و	حتی	دولت	خاتمی،	ما	یک	آسیب	جدی	داریم	

به	نام	وزارت	نیرو.	وزارت	نیرو	همیشه	از	بیِن	اصفهانی	ها	و	یزدانی	ها	بوده.

نمودار	شمارۀ	۹-3:	َده	شهر	پرجمعیت	ایران	براساس	سرشماری	عمومی	۱3۹5	شمسی
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از	دیگر	سو،	جذابیت	های	بصری،	امکانات،	خدمات،	و	رفاه	اجتماعی	در	این	شهرها	
موجب	شده	است	تا	جوانانی	از	گروه	های	قومی	اقلیت	که	تجربۀ	زندگی	در	این	شهرها	را	
داشته	اند	به	سختی	به	دیار	و	شهر	خود	بازگردند.	این	روند	به	ویژه	در	بین	فارغ	التحصیالن	
دانشگاهی	و	نخبگان	علمی	بیشتر	به	چشم	می	خورد.	درنتیجه،	نخبگان	و	سرمایه	های	
و	 می	شوند	 متمرکز	 بزرگ	 شهرهای	 در	 منطقه	اند	 هر	 توسعۀ	 اصلی	 محرک	 که	 انسانی	
کرد.	 اختالل	خواهند	 دچار	 را	 و	سرمایه	 ثروت	 برابر	 توزیع	 و	 توسعه	 روند	 خودبه	خود	
اغلب	محققان	حوزۀ	شهری	نقطۀ	آغاز	مشکالت	شهری	در	ایران	را	از	بدو	ورود	روابط	
سرمایه	داری	می	دانند	که	روابط	پویای	تولید	روستایی	و	وابستگی	شهر	به	روستا	جای	
خود	را	به	وابستگی	روستا	به	شهر	داده	و	جامعه	سمت	و	سوی	مصرف	گرایی	یافته	است.	
پس	از	آن	بود	که	روابط	متعادل	و	پایدار	شهر	ـ	روستا	یکسویه	و	نامتوازن	گشت	و	مهاجران	
روستایی	به	شهرها	هجوم	آوردند	و	شهرهایی	که	امکان	اشتغال	و	اسکان	متناسب	شهری	
نداشتند	و	طبقات	پایین	بزرگ	و	بزرگ	تر	شدند.	بدین	گونه	جامعۀ	ایران	شاهد	گسترش	
فقر	فرهنگی	و	اقتصادی	شد	که	تبعات	آن	بر	همۀ	ارکان	اجتماعی	سایه	گسترانیده	است	و	
	مهم	ترین	

ْ
مسائل	متعدد	اجتماعی	را	الینحل	نموده	است.	نابرابری	اجتماعی	روبه	گسترش

و	آسیب	زاترین	محصول	این	فرایند	است	که	هر	روز	افراد	بیشتری	را	به	کام	خود	می	کشد.
ماکروسفالیزه	شدِن	شهرها	عالوه	بر	خالی	کردِن	برخی	مناطِق	کشور	از	سرمایه	ها،	
باعِث	به	وجود	آمدِن	مشکالت	و	مسائل	اجتماعی	در	شهرهای	بزرگ	نیز	خواهد	شد.	
پس	از	چندی	مشکالت	و	عوارض	سوءتمرکزگرایی	در	چارچوب	مسائل	شهری	مانند	
حاشیه	نشینی،	آلودگی	هوا،	ترافیک،	و	تراکم	جمعیت	در	شکل	منطقه	ای	و	ملی		به	صورت	
ایجاد	نابرابری	در	بسیاری	زمینه	ها،	گسیختگی	در	شبکۀ	شهری،	و	جذب	تمامی	فرصت	ها	

و	برهم	زدِن	برابری	و	رشد	و	توسعه	در	سطح	کشور	نمودار	می	شود.

یخ	از	سقز	)کردستان( امیر	سجادی،	دبیر	تار
	کشور	برابر	و	عادالنه	

ّ
باتوجه	به	وضعیتی	که	در	کردستان	می	بینم	توزیع	منابع	در	کل

نیست	به	هیچ	وجه.	تمام	ایران	برای	تهران	کار	می	کند	و	تمام	تهران	برای	شمال	تهران.	
این	جمله	نمایانگر	وضعیت	ایران	است.	

تجمع	فقرا	در	منطقه	ای	از	شهر	باعث	ایجاد	مناطق	حاشیه	نشین	در	شهرهای	بزرگ	
می	شود.	عالوه	بر	آن،	تجمع	امکانات	در	چند	شهر	بزرگ	نیز	باعث	توسعۀ	نابرابر	مناطق	
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می	شود	و	روستاییان	و	شهروندان	ساکن	در	شهرهای	کوچک	برای	دسترسی	به	امکانات	
و	زندگی	بهتر	مجبور	می	شوند	به	شهرها	مهاجرت	کنند.	پس	علل	اصلی	ایجاد	محالت	
و	مناطق	حاشیه	نشین	در	اطراف	شهرهای	بزرْگ	مهاجرت	روستاییان،	شهروندان	ساکن	
در	شهرهای	کوچک،	و	فقیران	موجود	در	سطح	شهر	تلقی	می	شود.	برای	جلوگیری	از	
ایجاد	مناطق	حاشیه	نشین	در	کالن	شهرها	و	تعدیل	آن	می	توان	راهکارهایی	نظیر	۱.	توسعۀ	
متعادل	منطقه	ای	برای	توزیع	برابر	امکانات	و	خدمات؛	2.	تمرکززدایی	فعالیت	اداری،	
اقتصادی،	اجتماعی،	و	فرهنگی	از	شهرهای	مرکزی	و	بزرگ؛	3.	توانمندسازی	و	ارتقای	

کیفیت	زندگی	حاشیه	نشینان	از	ابعاد	گوناگون	را	به	کار	بست.
جهت	برون	رفت	از	موضوع	ماکروسفالیزه	شدن	و	گسیختگی	در	شبکۀ	شهری	و	توزیع	

برابر	امکانات	در	سطح	کشور	موارد	زیر	پیشنهاد	می	شود	)خادم	الحسینی،	۱390(:
ـ	تقویت	شهرهای	کوچک	و	درجه	دوم	و	قطب	های	رشد	منطقۀ	سلسه	مراتب	شهری؛

	شهرهای	بزرگ	مراکز	استان؛
ّ
ـ	جلوگیری	از	رشد	بیش	ازحد

ـ	ارائۀ	خدمات	و	تسهیالت	ویژه	در	شهرهای	کوچک	و	متوسط؛
ـ	پراکندگی	جغرافیای	سرمایه	گذاری	ها	در	شهرهای	پیرامونی؛

ـ	توجه	بیشتر	به	نقاط	محروم.

6-5-3.	فرافکنی	بحران	ها

وجود	این	نوع	از	ناکارآمدی	های	موردبحث	در	بخش	های	قبلی	گاه	موجب	شده	است	
نیز	 و	 ناکارآمدی	ها	 همین	 از	 بحث	 به	هنگام	 موردمطالعه	 قومی	 گروه	های	 مردمان	 که	
	خود	بزرگ	جلوه	دهند	و	

ّ
نابرابری	اقتصادی،	اجتماعی،	فرهنگی،	و	...	آن	ها	را	بیش	ازحد

به	اصطالح،	در	این	زمینه	ها	فرافکنی	کنند.
شدِن	 خشک	 است.	 گرفته	 دربر	 متعددی	 بحران	های	 را	 کشور	 امروز	 وضعیت	
رودخانه	های	بزرگ	همچون	زاینده	رود،	فاجعۀ	سد	گتوند،	خشک	شدِن	دریاچه	های	هامون	
و	ارومیه	و	رودخانه	های	کارون،	کرخه	و	دز۱،	ایجاد	فروچاله	ها،	ازبین	رفتِن	گونه	های	نادِر	
جانوری،	ریزگردها،	مشکالت	اقتصادی،	صنعتی،	کشاورزی،	و	دیگر	مشکالت	ازجملۀ	
این	موارد	هستند.	باوِر	عمومِی	موجود	این	است	که	این	بحران	ها	ریشۀ	مدیریتی	دارند.	

۱.	در	تعطیالت	نوروز	سال	۱398	شمسی،	با	وقوع	بارش	های	تند	و	سیآلسا،	بسیاری	از	رودخانه	و	سدهایی	که	درطِول	
یک	دهۀ	اخیر	با	مشکل	کم	آبی	همراه	بودند	مجدًدا	احیا	شدند.	البته	زود	اســت	که	این	پرآبی	را	به	منزلۀ	خروج	از	دوران		
خشکسالی	یک	دهۀ	اخیر	تصور	کرد	و	شاید	بتوان	در	آینده	و	با	بررسی	میزان	تداوم	بارش	ها	راحت	تر	در	این	زمینه	نظر	داد.
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	بحران	
ّ
عوامل	دیگری	هم	در	الیه	های	پایین	نظام	اجتماعی	وجود	دارند	که	مانع	از	حل

می	شوند	که	می	توان	آن	را	در	عدم	آگاهی	عمومی	مردم	نسبت	به	بحران	ها	جست	وجو	
کرد.	عدم	درک	صحیح	عموم	مردم	از	سرمایه	های	طبیعی	همچون	آب	و	نبود	دانش	کافی	
درخصوِص	نحوۀ	استفاده	از	آن	ها	نیز	موجب	تشدید	بحران	ها	شده	است.	درمجموع،	نبود	
	بحران،	نبود	سیاست	های	یکپارچه	و	بلندمدت،	

ّ
دانش	عمومی،	فقدان	ارادۀ	ملی	برای	حل

ضعف	نهادهای	علمی	در	ارزیابی	و	سنجش	عوامل	بحران	ساز	و	ارائۀ	شیوه	های	برون	رفت	
از	آن	همواره	بحران	ها	را	تشدید	خواهد	کرد.

است	 شده	 بدل	 قابل	تأمل	 و	 جدی	 مسئلۀ	 یک	 به	 امروزه	 که	 محیط	زیست	 بحران	
حاصل	دخالت	و	بهره	وری	نامعقول	انسان	از	طبیعت	پیرامون	خود	است.	امروزه	این	خطر	
وجود	دارد	که	انسان	زمیِن	سکونتگاه	و	کشت	پذیر	خود	را	به	نابودی	بکشاند،		به	طوری	که	

گستردگی	و	اهمیت	این	موضوع	توجه	دانشمندان	را	برای	نجات	آن	برانگیخته	است.	

مهاباد	 از	 فرهنگی	 فعال	 و	 مهاباد	 ماهنامۀ	 مدیرمسئول	 بحری،	 احمد	
)آذربایجان	غربی(

درحال	 آب	 و	 است.	کشاورزی	 نابودی	 درحال	 زاگرس	 وضعیت	جغرافیایی	
نابودی	است.

به	دلیل	قرار	گرفتِن	ایران	در	یکی	از	مناطق	خشک	و	نیمه	خشک	و	محدودیت	منابع	آبی،	
به	جز	نوار	شمالی	کشور	و	بخش	هایی	از	غرب	کشور،	سایر	مناطق	با	محدودیت	آب	مواجه	
است	و	این	وضعیت	در	بخش	های	مرکزی،	جنوبی،	جنوب	شرقی،	و	جنوب	غربی	کشور	
بیشتر	قابل	مشاهده	است.	وجود	دو	منطقۀ	کویری	در	مرکز	ایران	نیز	به	محدودیت	های	
آب	رسانی	به	مناطق	وسیعی	از	کشور	افزوده	است.	ازآن	جاکه	دیگر	امکان	جمع	آوری	و	
احداث	سدهای	جدید	آب	در	کشور	وجود	ندارد	و	تا	جایی	که	این	امکان	وجود	داشته	
است،	در	یکی	دو	دهه	اخیر،	این	امر	انجام	شده	است.	همچنین	امکان	انتقال	آب	از	
مناطق	ُپرآب	کشور	به	مناطق	خشک	و	کم	آب	نیز	بیشتر	از	میزان	فعلی	امکان	پذیر	نیست	
و	امکان	جابه	جایی	آب	بین	حوزه	های	آبی	وجود	ندارد،	این	موضوع	ها	باعث	شده	است	تا	

کشور	ایران	جزو	کشورهای	دارای	تنش	آبی	محسوب	شود.
بحران	های	زیست	محیطی	به	طور	عام	و	بحران	آب	به	طور	خاص	این	قابلیت	را	دارند	که	
به	بحران	های	انسانی،	اجتماعی،	و	سیاسی	تبدیل	شوند.	ارتباط	دادِن	اعتراض	های	دی	ماه	
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۱396	شمسی	بیشتر	شهرهای	کشور	به	بحران	کم	آبی	نمونه	ای	از	این	نوع	تحلیل	هاست.	
مشکل	آب	به	اعتراض	منجر	می	شود	و	به	مرور	اعتراض	گسترده	می	شود	و	رنگ	وبوی	
سیاسی	به	خود	می	گیرد	و	کم	کم	شعارهای	ساختارشکنانه	و	رادیکال	فضای	خشونت	بار	را	
به	وجود	می	آورد	و	به	درگیری	و	آسیب	دیدِن	معترضان	می	انجامد.	بدون	شک	نقش	عامل	
	همان	طورکه	توضیح	 انسانی	در	پدید	آمدِن	این	بحران	ها	را	نمی	توان	نادیده	انگاشت،	اماـ	
داده	شد	ـ	یکی	از	مهم	ترین	دالیل	این	موضوْع	شرایط	محیطی	و	جغرافیایی	کشور	ایران	
است	که	هیچگاه	منطقه	ای	پرآب	نبوده	است.	به	عالوه،	در	این	زمینه،	برهم	خوردِن	تعادِل	
جمعیِت	انسانی	با	منابع	طبیعی	را	نیز	نمی	توان	نادیده	گرفت.	اما	یافته	های	به	دست	آمده	
نشان	می	دهد	که	مردمان	گروه	های	قومی	در	این	زمینه	فرافکنی	می	کنند	و	نقش	عامل	

انسانی	و	حکومت	را	مهم	تر	از	هر	مورد	دیگر	می	دانند.

یز	)آذربایجان	شرقی(	 شهرام	زمانی،	جامعه	شناس	و	روزنامه	نگار	از	تبر
انواع	 می	زنی.	 جاده	 وسطش	 و	 می	کنی	 خشک	 و	 می	زنی	 سد	 را	 ما	 دریای	

بیماری	های	پوستی	در	منطقه	بروز	کرده	که	دکترها	تشخیص	نمی	دهند.

غانم	سواری،	دبیر	از	حمیدیۀ	خوزستان
به	عمد	است...،	کارون	و	کرخه،	دز،	و	...،	همۀ	اینا	یه	دفعه	خشک	بشن؟!

بیشتر	 به	 سیاسی،	 دریچۀ	 از	 و	 است	 سیاست	زده	 به	شدت	 جامعه	ای	 ایران	 کشور	
رویدادها	نگاه	می	شود.	البته	خوِد	حاکمیت	نیز	با	دخالت	در	بدیهی	ترین	موضوع	های	
توضیح	 و	 تحلیل	 اما	 است.	 سهیم	 تصور	 این	 شکل	گیری	 در	 مردم،	 روزمرۀ	 زندگی	
	در	

ً
تک	عاملی	امور	مختلف	ازجانب	عوام	و	نخبگان	زیاد	واقعی	به	نظر	نمی	رسد	و	قطعا

این	موضوع	فرافکنی	و	اغراق	صورت	می	گیرد.
بحران	ها	 دیگر	 مختلف	 انواع	 اخیر	 سالیان	 در	 محیط	زیستی،	 بحران	های	 از	 جدا	
و	 خارجه	 روابط	 در	 تنش	 افزایش	 گوناگون،	 اجتماعی	 و	 کارگری	 اعتراض	های	 نظیر	
بازگشت	تحریم	ها،	بحران	اقتصادی	و	تورم	فزاینده،	تالش	های	نومیدانه	برخی	گروه	های	
سیاسی	برای	یکدست		کردِن	حاکمیت	و	دیگر	مشکالت	را	نیز	شاهد	بوده	ایم.	یافته	های	
به	دست	آمده	از	تحقیق	حاضر	در	این	زمینه	نیز	تحلیل	های	نه	چندان	واقع	بینانه	و	دور	از	

انصاف	را	نشان	می	دهد.
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محمد	بهاری،	مدرس	ادبیات	دانشگاه	از	زاهدان	)سیستان	و	بلوچستان(
	از	هیچی	برخوردار	نیس؛	از	نون	خوردن،	آزادی	برای	تالش	و	

ً
قوم	ما	اصال

دریاشون	 نمونده.	 باقی	 مردم	من	 برای	 نیس.	چیزی	 برخوردار	 زندگی	 تأمین	
ندارن،	 دامی	 دیگه	 رفته.	 ازبین	 کشاورزی	شون	 محصوالت	 شده.	 خشک	

صنعتی	ندارن.

مردی	3۸ساله	از	بوشهر
این	دیگه	اآلن	مهم	نیس،	چون	ما	نمی	بینیم	که	کسی	به	ما	و	حقوقمون	اهمیت	
بده.	پس	به	قول	معروف،	کاله	خودت	رو	بگیر	تا	باد	نبره.به	همین	خاطر،	بحث	

توجه	به	منافع	جمعی	اآلن	خیلی	سخته	برای	مردم.

است.	 یا	صد	 پاسخگویان		به	صورت	صفر	 ازجانب	 بحران	ها	 این	 با	 برخورد	 شیوۀ	
همان	طورکه	در	نقل	قول	های		مزبور	مشاهده	شد،	پاسخگویان	بر	این	باورند	که	دولت	هیچ	
حقی	به	آن	ها	نداده	است	و	همۀ	حقوق	الزم	و	موردنیاز	به	نواحی	مرکزنشین	اختصاص	

یافته	است.	

محمد	حسینی،	فعال	مذهبی	و	فرهنگی	از	سنندج	)کردستان(
خیلی	 بلکه	 نیست،	 عادالنه	 هیچ	 ایران	 در	 ثروت	 و	 تولید،	 اشتغال،	 توزیع	
ظالمانه	است.	کسی	اقتصاد	را	در	دست	گرفته	که	نادان	است.	این	ها	عامدانه	
و	عالمانه	این	کار	را	می	کنند.	شما،	با	مشاهده،	اقتصاد	این	منطقه	را	می	بینید	
ردها	را	در	رده	های	پایین	

ُ
که	از	هر	طرف،	شیعیان	و	غیرکردها	را	مدیر	کرده	و	ک

قرار	داده	اند.

دانشجو	دختر	از	سقز	)کردستان(

من	فکر	می	کنم	حقی	داده	نشده	تا	بخواد	حاال	تا	حدی	رعایت	بشه	یا	نه.

حقیقت	آن	است	که	انجام	چنین	قضاوت	هایی	دور	از	انصاف	است.	چنین	نگاه	و	
با	دولت	و	مسئوالن	دولتی	به	جای	این	که	آن	ها	را	به	تالش	و	فعالیت	بیشتر	 برخوردی	
دلگرم	کند،	آن	ها	را	دلسرد	می	کند	و	آن	ها	وقتی	می	بینند	که	برخالف	تالش	هایشان	جهت	
رسیدن	به	عدالت	اجتماعی،	به	این	شیوه	با	آن	ها	برخورد	می	شود،	از	ادامۀ	فعالیت	دلسرد	

می	شوند	و	دود	چنین	وضعیتی	بیشتر	به	چشم	گروه	های	قومی	خواهد	رفت.
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7-5-3.	دوگانه	انگاری	جهان

آنچه	در	این	بخش	مورد	توجه	قرار	می	گیرد	این	خواهد	بود	که	هریک	از	گروه	های	قومی	
جهاِن	خود	و	نیز	جهاِن	دیگران	را	چگونه	می	بینند	و	آن	را	به	چه	شیوه	ای	توصیف،	تشریح،	
و	تحلیل	می	کنند	تا	آنگاه	مقایسۀ	میان	این	دو	نگرش	فراهم	شود.	به	بیان	دیگر،	تالش	
خواهد	شد	نگاه	هریک	از	گروه	های	قومی	از	شرایط	اقتصادی،	اجتماعی،	فرهنگی،	و	
مذهبی	خود	و	نیز	دیگر	گروه	های	قومی	تشریح	شود	تا	در	مرحلۀ	بعد،	مقایسۀ	میان	آن	ها	

فراهم	شود.
با	نگاهی	به	وضعیت	اقتصادی	گروه	های	قومی	موردبحث	در	تحقیق،	به	نظر	می	رسد	
بدترین	شرایط	در	این	زمینه	را	گروه	قومی	بلوچ	داشته	باشند	و	آذری	زبانان	در	این	زمینه	از	
وضعیت	مناسب	تری	نسبت	به	بقیۀ	گروه	های	قومی	برخوردار	باشند.	گروه	های	قومی	کرد،	

بختیاری،	سیستانی،	و	عرب	نیز	در	این	میان	قرار	دارند.
در	موضوع	فرهنگی	که	آداب	ورسوم	مردمان	مناطق	مختلف	نظیر	شیوۀ	لباس	پوشیدن،	
موسیقی،	نحوۀ	برگزاری	مراسم	شادی	و	عزا،	و	امور	دیگر	را	دربر	می	گیرد،	نمی	توان	هیچ	
فرادستی	و	فرودستی	میان	گروه	های	مختلف	قومی	قائل	شد	و	هریک	از	این	مناسک	و	
ارزش	های	فرهنگی	در	فرهنگ	آن	جامعه	دارای	کارکرد	خاّص	خودند	که	در	گذار	تاریخی	

همچنان	هویت	خود	را	حفظ	کرده		و	باقی	مانده	اند.
شکال	نگاه	های	اقوام	نسبت	به	دیگری،	نگاهی	کالن	نگر	و	فارغ	از	تفاوت	و	

َ
یکی	از	ا
تمایز	است.

حسن	همتی،	عضو	هیئت	علمی	دانشگاه	یزد	از	سمنان
همه	را	تحت	عنوانی	که	ایرانی	هستند	با	آنها	ارتباط	داشتم	و	هیچ	تفاوتی	هم	
نمی	بینم.	رابطۀ	من	با	افراد	تحت	عنوان	ایرانی	بودن	بوده.	به	قومیت	توجهی	

نداشتم.

از	لحاظ	اجتماعی	نیز	هریک	از	گروه	های	قومی	دارای	ویژگی	ها	و	جنبه	های	مثبت	و	
منفی	اند	و	جدا	از	جنبه	های	مثبت	نظیر	سرمایۀ	اجتماعی،	کیفیت	زندگی،	و	دیگر	مؤلفه	ها،	

در	امور	دیگری	نظیر	اعتیاد،	خشونت،	طالق،	و	امور	این	چنینی	مشکالتی	دارند.
مصاحبه	های	انجام	گرفته	نشان	می	دهد	که	گروه	قومیتی	کرْد	جهان	خود	را	نسبت	به	
گروه	قومیتی	بلوچ	مساعدتر	می	بینند	و	بر	این	باورند	که	وضعیت	مناسب	تری	نسبت	به	
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آن	ها	دارند.	از	دیگر	سو،	آن	ها	بر	این	باورند	که	نسبت	به	همسایگان	خود،	یعنی	آذری	ها،	
شرایط	نامناسب	تری	دارند	و	تصورشان	بر	این	است	که	گروه	قومیتی	آذری،	به	خصوص	از	

لحاظ	اقتصادی،	شرایط	مساعدتری	نسبت	به	آن	ها	دارند.

رئوف	آذری،	فعال	مدنی	از	سردشت	)آذربایجان	غربی(
	مساعدتری	داریم.

ً
ردستان	نسبت	به	بلوچستان	شرایط	تقریبا

ُ
ما	در	ک

یوان	)کردستان( محمد	رئوف	جهانی،	فعال	مدنی	از	مر
اآلن	ترکا	بیشتِر	صنعت	و	ثروت	ایران	رو	در	دست	دارن.

نگرشی	که	گروه	قومیتی	بلوچ	به	جهاِن	خود	دارند،	جهانی	محروم	و	توسعه	نیافته	
را	 این	وضعیت	 از	 دلیل	بخشی	 آن	ها	 قبلی	تشریح	شد،	 است.	همان	طورکه	در	بخش	
درون	گروهی	و	شمار	کم	نخبگان	و	تحصیل	کردگان	دانشگاهی	خود	می	دانند.	احساس	
این	گروه	قومی	آن	است	که	با	کردهای	پیرو	اهل	تسنن	اشتراکات	بیشتری	نسبت	به	دیگر	
گروه	های	قومیتی	دارند.	نگرش	آن	ها	از	میان	دیگر	گروه	های	قومی	بیشتر	متوجه	گروه	
قومیتی	هم	استانی	خود،	یعنی	سیستانی	ها،	است	و	بر	این	باورند	که	این	گروه	قومیتی	
باوجوِد	جمعیت	کمی	که	دارند،	به	دلیل	هم	مذهب	بودن	با	حکومت	مرکزی	از	امتیازات	
بیشتری	در	استان	برخوردارند	و	بیشتر	امور	مهم	استانی	ازطریِق	آن	ها	اداره	می	شود.	از	
بیشترین	اجحاف	 از	حکومت	مرکزی،	 تا	جدا	 است	 باعث	شده	 امر	 آن	ها	همین	 نظر	
علیه	آن	ها	ازجانب	این	گروه	محلی	صورت	بگیرد	و	وجود	این	گروه	را	به	عنوان	عامِل	
بیرونِی	توسعه	نیافتگِی	خود	تصور	کنند.	درمقابل،	گروه	قومیتی	سیستانی	بر	این	باورند	
که	با	بلوچ	ها	تاریخ	مشترک	دارند	و	دلیل	توسعه	نیافتگی	آن	ها	بیشتر	به	عدم	وجود	شرایط	

درون	گروهی	خودشان	برمی	گردد	تا	عوامل	بیرونی.

ظفر	احمد	دیدگاه،	مدرس	حوزه	و	فعال	اجتماعی	از	سیستان	و	بلوچستان
احساس	نزدیکی	با	کردها	داریم.	احساس	نزدیکی	فرهنگی	با	آن	ها	می	کنیم.

محمد	گل	کهرازه،	عضو	هیئت	علمی	دانشگاه	زاهدان	)سیستان	و	بلوچستان(
نخبگان	بلوچ	در	استان	)تمام	دکترها	و	اساتیدشان(	شاید	50	یا	60	نفر	هم	

نشوند...	.	شما	این	را	با	کردها	مقایسه	کن.
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صادق	ستوان،	جامعه	شناس	و	پژوهشگر	از	سیستان	و	بلوچستان
مفهوم	دولت	سیستان،	که	یک	جامعۀ	سلطه	طلب	در	استان	هستند،	مشکالت	

زیادی	را	برای	ما	ایجاد	کرده	اند.

یا،	کارمند	میراث	فرهنگی	از	سیستان	و	بلوچستان رضا	کیخواه	آر
از	قوم	بلوچ	خیلی	خودم	را	جدا	نمی	دانیم	و	مثل	پسرعموهای	همیم.

گروه	قومیتی	عرْب	جهان	خود	را	مناسب	تر	از	گروه	های	قومی	نظیر	بلوچ	می	دانند	و	
اینان	نیز	بر	این	باورند	که	بدترین	شرایط	توسعه	ای	کشور	را	بلوچ	ها	دارند.	خوِد	این	گروه	

قومیتی	ازجانب	بختیاری	ها	متعصب	تصور	شده	اند.

حمید	حمادی،	مدرس	دانشگاه	از	خوزستان
سال	 دو	 در	 کردم.	 وحشت	 دیدم،	 را	 بلوچستان	 و	 سیستان	 محرومیت	 وقتی	
گذشته،	200300	روستا	در	بلوچستان	زیر	ماسه	ها	دفن	شد.	در	تناسب	با	

آن	ها،	خودم	را	خیلی	خوش	بخت	حس	می	کنم.

مسعود	زالی	زاده،	پژوهشگر	و	نویسنده	از	اهواز	)خوزستان(	
عرب	ها	یک	سری	رفتارهای	خاص	مثل	خوی	درگیری،	نزاع،	تعصب	دارند	که	

باعث	می	شود	گاهی	حسی	منفی	پیدا	کنم.

باورند	وضعیت	 این	 بر	 /	ترک	ها	هستند	که	 آذری	ها	 قومیتی	موردبحث	 دیگر	گروه	
اقتصادی	آن	ها	نسبت	به	دیگر	گروه	های	قومی	مناسب	تر	است	و	دلیل	آن	را	بیشتر	نتیجۀ	
سخت	کوشی	و	تالش	خود	نسبت	به	دیگر	گروه	ها	می	دانند.	نگرش	منفی	این	گروه	بیشتر	
متوجه	فارس	زبانان	است	و	بر	این	باورند	که	اگر	حقی	از	آن	ها	ضایع	شده	است،	بیشتر	
ازجانب	فارس	زبانان	بوده	است،	زیرا	ادارۀ	کشور	دراختیار	آن	هاست	و	سعی	در	جذب	

فرهنگی	دیگر	گروه	های	قومیتی	دارند.

پیمان	ناصح	پور،	مدرس	دانشگاه	و	نوازنده	از	اردبیل	
ترک	ها	سخت	کوش	اند	و	وضع	اقتصادی	بهتری	از	بقیه	دارند.	کمترین	درصد	
	من	کرمانشاه	رفته	بودم	و	یکی	از	مدیران	می	گفت	

ً
بیکاری	در	تبریز	است.	مثال

مردم	آن	جا	تنبل	اند.
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یز	)آذربایجان	شرقی( اصغر	ایزدی	جیران،	جامعه	شناس	و	مدرس	دانشگاه	تبر
در	دورۀ	دکتری	سه	استان	فارس	نشین	را	با	سه	استان	ترک	نشین	مقایسه	کردم	
و	فاصلۀ	فاحشی	بین	این	ها	دیدم.	گویی	این	یک	تبعیض	سیستماتیک	علیه	

قومیت	هاست.

یز	)آذربایجان	شرقی(	 رسول	نامی،	طراح	فرش	از	تبر
من	فکر	می	کنم	فارسی	کمی	حّق	ترک	ها	را	خورده	اند	و	این	مسئله	بدبختانه	در	

خانواده	جا	افتاده.

فارس	زبانان	نیز	بر	این	باورند	که	مسائل	و	مشکالت	کشور	به	گروه	قومیتی	خاصی	
اختصاص	ندارد	و	مناطق	مختلف	کشور	از	این	لحاظ	دچار	آسیب	هستند.	نگرش	این	
گروه	نسبت	به	اقلیت	سّنی	مذهب	این	است	که	این	گروه	دارای	ظرفیت	تساهل	و	تسامح	اند	

و	در	رفتارهای	خود	انعطاف	دارند.

ناصر	آملی	مقدم،	روزنامه	نگار	و	فعال	اصالح	طلب	از	مشهد	)خراسان	رضوی(
من	در	حوزۀ	علمیۀ	خاف	با	موالنا	مطهری	درمورد	تشیع	و	تسنن	وارد	مجادله	
می	شدم	و	او	راحت	جلِو	طلبه	های	سّنی	با	من	گفت	وگو	می	کرد.	این	ها	افراد	

روشن،	روادار،	و	خوبی	به	نظر	می	آیند.

	دیدِن	جهاِن	خود	و	جهاِن	دیگری	
ِ
یافته	های	به	دست	آمده	در	سطور	باال	در	قالب	دو	نوع

و	مقایسۀ	بین	آن	ها	سبب	ایجاد	نوعی	حّس	تبعیض	می	شود	که	براساس	آن،	هریک	از	

تصویر	شمارۀ	۱5-3:	مصاحبه	با	رسول	نامی
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گروه	های	قومی	بر	این	باورند	که	تبعیضی	علیه	آن	ها	صورت	می	گیرد	و	امکانات	کشور	
در	درست	گروه	دیگری	قرار	گرفته	است.	ایجاد	این	نوع	حّس	تبعیض	می	تواند	نتیجۀ	
عوامل	مختلفی	باشد.	بخشی	از	این	نوع	احساْس	ریشه	در	امر	قانون	دارد	که	براساس	آن،	
گروه	های	قومی	و	مذهبی	مختلف	بر	این	باورند	که	تبعیضی	علیه	آن	ها	در	قوانین	رسمی	
کشور	وجود	دارد.	بخشی	دیگر	از	این	احساْس	به	امر	مذهبی	بازمی	گردد	که	براساس	آن،	
این	باور	به	وجود	می	آید	که	تبعیضی	علیه	گروه	های	مذهبی	غیررسمی	در	کشور	وجود	
دارد.	بخشی	دیگر	از	احساِس	این	نوع	تبعیْض	ریشه	در	امر	سیاسی	و	برخورد	سلیقه	ای	
سردمدران	حکومتی	دارد	که	در	عمر	چهل	سالۀ	انقالب	اسالمی	در	دست	یک	جناح	
زبانی،	منطقه	ای،	و	مذهبی	قرار	دارد	و	جناح	های	دیگر	از	این	سردمداری	محروم	شده	اند	و	
براساس	آن،	امکانات	بیشتری	برای	آن	مناطق	خاص	و	برضد	مناطق	دیگر	اعمال	می	شود.	
مانوئل	کاستلز۱،	در	اثر	سه	جلدی	ظهور	عصر	اطالعات	)ظهور	جامعه	شبکه	ای،	
قدرت	هویت،	پایان	هزاره(،	با	رویکردی	جدید	و	با	استناد	به	شواهدی	از	سراسر	جهان،	
به	گونه	شناسی	و	دگرگونی	های	هویت	های	جمعی	توجه	کرده	است.	به	تصور	او،	ساخت	
انجام	می	شود	و	یکی	از	صورت	های	 اجتماعی	هویت	همیشه	در	بستر	روابط	قدرت	
هویتی	هویت	مقاومت	است.	این	هویت	به	دست	کنشگرانی	ایجاد	می	شود	که	ازطرف	
منطق	سلطه	در	وضعیتی	بی	ارزش	قرار	دارند	یا	بر	آن	وضعیت	داغ	ننگ	زده	می	شود.
مورد	دیگر	هویت	برنامه	دار	است	که	فعاالن	اجتماعی	آن	را	با	استفاده	از	مواد	و	مصالح	
فرهنگی		به	وجود	می	آورند	و	با	توسل	به	آن،	موقعیتشان	را	در	جامعه	از	نو	تعریف	می	کنند.	
مطابق	نظر	او،	هویت	مقاومت	به	ایجاد	جماعت	ها	منجر	می	شود	که	در	جامعۀ	معاصر،	
مهم	ترین	شکل	هویت	سازی	است.	این	هویت	شکل	هایی	از	مقاومت	جمعی	را	دربرابِر	
مثال،	 برای	 بودند.	 تحمل	ناپذیر	 صورت،	 این	 غیر	 در	 که	 می	کند	 ایجاد	 ستم	 و	 ظلم	
	از	بطن	احساس	بیگانگی	و	احساس	خشم	علیه	

ً
ملی	گرایی	مبتنی	بر	قومیت	که	غالبا

تبعیض	ناعادالنه	سیاسی،	اقتصادی،	یا	اجتماعی	برمی	خیزد	از	این	موارد	است.	هویت	
برنامه	دار	نیز	به	ایجاد	سوژه	)فاعل(	می	انجامد.	مذهب	رسمی	در	ایران	با	توجه	به	قانون	
اساسی	مذهب	تشیع	است	و	رسیدن	به	مناصب	سیاسی	و	مدیریت	باالی	کشور	و	استانی	
الزمۀ	همراهی	با	مذهب	رسمی	کشور	است.	بدیهی	است	که	مذاهب	اسالمی	و	اقلیت	ها	
جایگاهی	نخواهند	داشت	و	از	این	حقوق	برخوردار	نیستند.	زمانی	که	در	مناصب	باالی	
مدیریتی	قرار	نداشته	باشند	و	موقعیت	بی	قدرتی	و	فرودستی	به	وجود	آید،	میزان	احساس	

1. Manuel Castells
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تبعیض	افزایش	خواهد	یافت	و	این	حّس	تبعیض	ریشه	در	روح	قانون	اساسی	دارد.
میان	 در	 سیاسی	 تبعیض	 احساس	 میزان	 شمارۀ	۱۱3	 نمودار	 و	 شمارۀ	۱03	 نمودار	
گروه	های	نخبه	و	عوام	اقوام	موردمطالعه	را	نشان	می	دهد.	84٫4	درصد	از	نخبگان	و	85٫5 
درصد	از	عوام	بر	این	باور	بودند	که	اقوام	ایرانی	درمعرِض	تبعیض	و	نابرابری	سیاسی	اند.	

 

۸-5-3.	دوگانه	انگاری	در	ارزش	ها

دوگانه	انگاری	یا	دوآلیسم		یک		نظریۀ		فلسفی		است		که		در	آن،		دو	مفهوم	،	واقعیت،		یا	واژۀ		
متضاد	و	ضد	یکدیگر	)مثل	خوبی		و	بدی	،	زشتی		و	زیبایی	،	و	...(	رودرروی		هم	قرار	
می	گیرند.۱	معنا	و	مفهوم	دوآلیسم	یا	دوگانه	انگاری	هر	مذهب	و	آیینی	است	که	به	دو	اصل	

و	مبدا	قائل	باشد،	ایزد	و	اهریمن،	روح	و	ماّده،	و	...	.
ـ	بیرون،	 در	این	عادت	فکری	و	بینش،	مسائل	و	پدیده	های	اجتماعی	به	دو	قطب	متقابل	درون	

1. https://fa.wikipedia.org

نمودار	شمارۀ	۱۰-3:	میزان	احساس	تبعیض	سیاسی	قومی	ـ	خواص

نمودار	شمارۀ	۱۱-3:	میزان	احساس	تبعیض	سیاسی	قومی	ـ	عوام
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ـ	جز،	 ـ	غیرمهم،	کل	 ـ	روبنا،	مهم	 ـ	ذهنی،	زیربنا	 ـ	سطحی،	عینی	 	فرعی،	ریشه	ای	 اصلیـ	
ـ	جمهوریت،	 ـ	مذهب	گرایان،	سلطنت	 ـ	غیرالئیک،	سکوالرها	 ـ	غیرسکوالر،	الئیک	 سکوالر	
با	 یا	 که	 می	شوند	 تقسیم	 و	...	 دوست	ـ	دشمن	 سیاه	ـ	سفید،	 زنانه	ـ	مردانه،	 زن	ـ	مرد،	
تضاد	حل	نشده	ای	که	در	جبهۀ	جنگ	به	نفی	و	یا	پیروزی	یکی	از	دوطرف	به	پایان	می	رسد	

و	یا	در	بهترین	حالت،	یک	قطب	تکمیل	کنندۀ	قطب	دیگر	می	شود.	
دوآلیست	کسی	است	که	معتقد	است	واقعیت	های	موردنظر	او	قابل	تبیین	نیستند،	جز	
	دوآلیست	ها	

ً
آن	که	فرض	کنیم	دو	اصل	مختلف	و	غیرقابل	ارجاع	درنهایت،	وجود	دارد.	مثال

در		مردم	شناسی	واقعیت	های	انسانی	را	از	راه	دو	دسته	علت	بنیادی	تبیین	می	کنند:	عقل	و	
هواهای	نفسانی،	نفس	و	بدن	یا	اختیار	و	جبر.	در	نظریۀ	شناخت،	دوآلیست	ها	شناخت	
در	 معلوم(.	 و	 )عالم	 ابژه	 و	 تبیین	می	کنند:	سوژه،	 واقعیت	مختلف	 دسته	 دو	 ازطریِق	 را	
	مقهور	دو	

ً
کیهان	شناسی	دینی،	دوآلیست	ها	این	جهان	را	چنان	تصویر	می	کنند	که	دائما

قدرت	خیر	و	شّر	همواره	موجود	است.	کریستیان	ولف۱،	در	مرحلۀ	اول،	این	اصطالح	را	
در	حّق	فیلسوفانی	به	کار	برد	که	بدن	و	نفس	را	به	عنوان	دو	جوهر	متمایز	درنظر	می	گرفتند:	
»دوآلیست	ها	کسانی	اند	که	وجوِد	جواهر	مادی	و	غیرمادی	را	می	پذیرند؛	یعنی	آن	ها	وجوِد	
واقعی	ابدان	خارج	از	ایده	های	نفوس	را	قبول	و	از	غیرمادی	بودِن	نفوس	دفاع	می	کنند.«	روش	

تفکر	در	این	نگرش	ثنویت	و	یا	دو	قطبی	کردِن	مسائل	و	پدیده	های	اجتماعی	است.
برخی	 گاهی	 اما	 می	شود.	 منتقل	 سنت	ها	 و	 ارزش	ها	 ازطریِق	 جامعه	 هر	 فرهنگ	
را	 اجتماعی	روز	 تبیین	وضعیت	های	 توان	 و	 ازدست	می	دهند	 را	 ارزش	ها	کارکرد	خود	
اقدام	خواهند	کرد.	 بازتعریف	ارزش	ها	 و	 بازنگری	 به	 افراد	 ندارند.	در	چنین	شرایطی،	
بیشتر	 است.	 مشهود	 به	خوبی	 امر	 این	 اقوام،	 اجتماعی	 و	 فرهنگی	 ارزش	های	 درمورد	
افراد	باوجوِد	اهمیتی	که	برای	ارزش	ها	قائل	اند	و	بر	اهمیت	آن	معترف	اند،	اما	برخی	از	
آن	ها	را	قابل	نقد	می	دانند	و	بر	بی	کارکردی	آن	ها	صحه	می	گذارند.	به	باور	این	ها،	این	که	
سنت	هایی	در	دوره	ای	از	تاریخ	کارکرد	مثبت	داشته	اند	به	معنای	آن	نیست	که	امروزه	نیز	
باید	حیات	اجتماعی	را	بر	پایۀ	آن	استوار	ساخت.	در	این	نظر،	هرگاه	نیاز	به	به	روزرسانی	

سنتی	احساس	شد،	باید	بی	درنگ	آن	را	اصالح	کرد.	
موضوع	سنت	ـ	مدرن	و	یا	قدیم	ـ	جدید	و	ارزش	هایی	که	بر	هریک	از	این	دوران	حاکم	
است،	درزمرۀ	این	مفاهیم	دوگانه	انگار	قرار	دارد.	مشخص	است	که	جامعۀ	امروزین	ایرانی	
همانی	نیست	که	یک	قرن	پیش	بود	و	از	زمان	رضاشاه	و	طرح	های	مدرنیزاسیون	و	مدرنیسمی	

1. Christian Wolff
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که	ایشان	آغازکنندۀ	آن	بود	تا	به	امروز،	بسیاری	از	ارزش	های	جهان	مدرن	در	مردمان	ایران	زمین	
رسوخ	کرده	است؛	افراد	زیادی	از	بافت	های	سنتی	/	محلی	روستایی	خود	خارج	شده	اند	و	
وارد	زندگی	در	کالن	شهرهایی	همچون	تهران	و	تبریز	و	مشهد	و	اصفهان	و	دیگر	شهرها	
شده	اند.	در	این	بین،	آن	ها	ازطریِق	مظاهر	مدرنیته		همچون	رسانه	های	ارتباطی	و	قدرت	
جادویی	آن	با	شیوه	و	سبک	زندگی	مردمان	مغرب	زمین	آشنا	شده	اند.	از	دیگر	سو،	غالب	این	
افراد	که	امروزه	در	این	کالن	شهرها	به	سر	می	برند،	شرایط	محیطی	که	در	آن	بزرگ	شده	اند،	
	سنتی	با	هنجارها	و	ارزش	های	عرفی	و	مذهبی	باقی	مانده	از	چند	ده	/	صد	سال	

ً
شرایطی	تماما

پیش	است.	در	این	شرایط،	این	که	طرز	برخورد	این	افراد	با	این	حالت	دوسویه	سنت	ـ	مدرن	
	انسان	های	امروزین	با	دیدِن	شیوه	های	جدیِد	زندگِی	

ً
چگونه	خواهد	بود	اهمیت	دارد.	طبیعتا

عصِر	نوین،	بسیاری	از	رفتارهای	جامعۀ	سنتی	خود	را	نامناسب	می	یابند	و	از	دیگر	سو،	
شرایط	سرد	و	بی	روح	و	فردگرایانه	زندگی	در	کالن	شهرهای	امروزین	حّس	نوستالژیک	آن	ها	

را	برمی	انگیزاند	و	از	این	طریق،	یاد	و	خاطرۀ	دوران	قدیم	را	زنده	نگه	می	دارند.	
شرایط	زندگی	جامعۀ	ایرانی	که	مذهب	به	عنوان	یک	امر	سنتی	و	تاریخی	در	بطن	
از	 و	قالب	آن	ریشه	دوانیده	است	و	همچنین	وابستگی	های	قومی	/	عشیره	ای	بسیاری	
افراد	باعِث	نهادینه	شدِن	بسیاری	از	ارزش	ها	و	هنجارهای	عرفی	و	محلی	در	آن	ها	شده	
است،	موضوع	بحث	از	دوگانه	انگاری	ارزشی	را	دارای	اهمیتی	دوچندان	کرده	است،	زیرا	
با	زندگی	در	عصر	جدید	و	الگوهای	جهانی	شدن،	بررسی	جایگاه	این	ارزش	های	دینی	و	

عرفی	اهمیت	بیشتری	می	یابد.
براساس	یافته	های	به	دست	آمده	در	این	تحقیق،	گروه	های	مختلف	قومی	و	مذهبی	
آنچه	از	آداب	ورسوم	قدیمی	و	تاریخی	که	معقول	بوده	است	را	نگاه	داشته	اند	و	از	حذف	یا	
فراموشی	جنبه	های	نامعقول	فرهنگی	شان	ابایی	ندارند.	به	عبارتی	دیگر،	مصاحبه	شوندگان،	
با	تفکیک	میان	رسوم	خوب	و	بد	و	برشمردن	مصادیقی	از	آن	ها،	به	این	نکته	اشاره	داشته	اند	
که	آداب	ورسومی	که	مبتنی	بر	عقل	و	منطق	اند	و	در	جهان	مدرن	دارای	سویه	های	انسانی	
و	اخالقی	هستند	الزم	است	حفظ	و	تقویت	شوند،	اما	رسومی	که	هیچ	توجیه	اخالقی	و	

منطقی	ندارند	و	بیشتر	امور	خرافی	و	غیرمنطقی	اند	باید	کنار	گذاشته	شوند.

بوکان	 از	 داستان	نویس	 و	 مترجم	 انگلیسی،	 زبان	 مدرس	 رمضانی،	 محمد	
)آذربایجان	غربی(

از	لحاظ	سنن،	آن	هایی	را	که	معقول	و	منطقی	می	دانستم	حفظ	کردم	)صداقت	
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و	مهمان	نوازی	و	...(،	ولی	بخشی	دیگر	را	معقول	نمی	دانم	)شرم	های	بی	مورد	
و	رودربایستی	ها(	و	خرافاتی	که	در	برخی	موارد	هست	قبول	ندارم.	البته	جبر	

زمان	و	تکامل	بشر	این	مسائل	را	کنار	می	گذارد.

حسن	فشارکی،	نویسنده	و	مترجم	از	اصفهان
نه	نوروز،	نه	عاشورا	را	نباید	به	کسانی	تحمیل	کنند.	مردم	آزادند	آداب	ورسوم	
	قمه	زنان	یا	ختنه	زنان	

ً
داشته	باشند.	آداب	ورسوم	خوب	و	مضر	هم	داریم.	مثال

مناسب	 اخالقی	 و	 انسانی	 و	 عقالنی	 آداب	ورسوم	 است.	 مضر	 آداب	ورسوم	
جهان	مدرن	نیاز	است.

از	جمله	ارزش	هایی	که	در	دوران	جدید	مورد	نقد	جدی	واقع	شده	اند،	ارزش	های	
دینی،	اعتقادی،	و	عرفی	غلط	اند.	به	باور	افراد،	دین	یک	انتخاب	فردی	است	و	این	که	
ازطریِق	جامعه	منتقل	می	شود	به	معنای	الیتغیر	بودِن	آن	نیست،	بلکه	فرد	می	تواند	با	تفکر	
و	تعقل	درمورد	آن	تصمیم	درست	را	بگیرد.	البته	نقد	و	بازنگری	افراد	نسبت	به	ارزش	ها	
به	نوع	برداشت	و	طرز	تلقی	جامعه	از	آن	مرتبط	است.	به	عبارتی	دیگر،	برخی	از	آنچه	
که	امروزه	با	آن	مواجه	هستیم	برساختۀ	تاریخی	نه	چندان	دور	است.	بازخوانی	انتقادی	
مناطق	صورت	 از	 برخی	 در	 عاشورا	 مراسم	 انجام	 به	هنگام	 که	 قمه	زنی	 نظیر	 مناسکی	
دینی	صورت	می	گیرد.	 ارزش	های	 نسبت	به	 که	 بازاندیشی	است	 این	 از	 نوعی	 می	گیرد	
	
ً
انتساب	این	بخش	از	دین	به	دورۀ	نه	چندان	دور	نشان	دهندۀ	آن	است	که	ارزش	ها	اساسا
ذاتی	نیستند	و	در	هردوره	ای	دستخوش	تغییر	و	تحول	شده	اند.	تعدادی	دیگر	از	امور	دینی،	
ازدواج	کودکان،	 نیاز	دارند؛	مواردی	نظیر	ختنۀ	زنان،	 بازاندیشی	 به	 عرفی،	و	سنتی	که	
ازدواج	دختران	در	قالب	خون	بها	میان	دو	گروه	قومی	و	موارد	دیگری	از	این	قبیل	که	در	
سنت	گذشتگان	وجود	داشته	است	به	بازاندیشی	و	دورانداختِن	آن	ها	از	فرهنگ	مردمان	
نیاز	است.	یافته	های	به	دست	آمده	از	این	تحقیق	نیز	نشان	از	عالقۀ	مصاحبه	شوندگان	به	

بازاندیشی	دیدگاه	های	سنتی	و	قدیمی		دارد.

علی	طهماسبی،	بازنشسته،	پژوهشگر	و	نویسنده	از	مشهد	)خراسان	رضوی(
من	معتقدم	که	ما	باید	مدام	خودمان	رو	بازخونی	کنیم	و	بازخونی		شیم.	درسته	
تو	گذشته	هم	نمی	تونیم	بمونیم	و	ما	 ببریم،	ولی	 از	گذشته	نمی	تونیم	 که	ما	
تکرار	خودمون	نیستیم،	ادامۀ	خودمون	هستیم...،	منتها	این	ادامه	دادن	به	نوعی	
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بازخونیه...	.	گذشتگان	من	اشتباهایی	داشتن	و	حاال	من	که	دارم	گذشته	رو	
بازخونی	می	کنم،	باید	اون	رو	نقد	کنم.

پسری	2۱ساله	از	سمنان	
ببینید	من	تعصب	ندارم،	آن	هم	به	این	دلیل	که	من	نقشی	در	قوم	یا	مذهب	خودم	
نداشتم؛	چون	پدر	و	مادرم	این	جوری	بودند،	من	هم	همان	طور	بزرگ	شدم	و	

یاد	گرفتم.	پس	اگر	این	را	بفهمیم	دیگر	تعصب	نداریم.

در	این	راستا،	بسیاری	از	شهروندان	به	جنبۀ	اکتسابی	هویت	های	قومی	و	مذهبی	خود	
واقف	اند	و	بنابراین	عصبیت	پایینی	نسبت	به	آن	ها	دارند.

۹-5-3.	توسعه	نیافتگی	به	عنوان	امر	ذاتی

توسعه	نیافته	نامی	است	که	اروپا	به	کشورهایی	داده	است	که	در	راه	علم	و	تکنولوژی	و	
مکتسبات	 و	 آموخته	ها	 و	 نداشته	اند	 پیشرفتی	 آموزش	 و	 بهداشت	 و	 مدیریت	 و	 تولید	
خود	را	هماهنگ	نکرده	و	در	جای	مناسب	قرار	نداده	اند.	این	که	بعضی	صاحب	نظران	
اروپایی	گفته	اند	که	جهان	درحال	توسعه	یا	توسعه	نیافته	تجدد	و	اصول	آن	را	درنمی	یابند	
مقصودشان	در	اصل	توهین	و	تحقیر	نیست،	بلکه	بیشتر	نظر	به	اختالف	جهان	ها	دارند	
و	معتقدند	کسی	که	به	جهانی	تعلق	دارد	فهمش	فهم	آن	جهان	است	و	چه	بسا	با	فهم	
جهان	های	دیگر	بیگانه	باشد	و	امور	را	به	نحوی	که	آن	ها	درمی	یابند	و	می	شناسند	درنیابد.

محمود	افتخاری،	بازنشستۀ	میراث	فرهنگی	تهران	و	کارشناس	هنر	ایران	از	سمنان
در	همچنین	سرزمینی	که	ما	زندگی	می	کنیم	هیچ	چیزی	را	با	قاطعیت	نمی	توانیم	
بگوییم...	.	انگار	که	هیچ	عبرتی	از	تاریخ	نگرفته	ایم	و	هی	داریم	در	خودمان	

می	چرخیم.

دشواری	کار	توسعه	نیافتگی	این	است	که	گاهی	در	آن،	میان	قدیم	و	جدید	و	ضرورت	و	
امکان	و	مؤثر	و	غیرمؤثر	و	ضعف	و	قدرت	تفاوت	گذاشته	نمی	شود	و	این	بدان	جهت	است	
که	ِخرد	قدیم	در	جهان	جدید	کمتر	به	کار	می	آید	و	ِخرد	جدید	نیز	هنوز	قوام	نیافته	است.
توسعه	نیافتگی	وضعی	است	که	در	آن،	مردماْن	دلبستۀ	تجدد	و		درعین	حال،	بیگانه	
با	آن	اند	و	شاید	هم	به	شدت	با	آن	مخالف	باشند.	در	جهان	توسعه	نیافته،	چون	چیزها	و	
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کارها	کمتر	در	جای	خود	و	وقت	مناسب		به	وجود	آمده	و	صورت	گرفته	است،	هماهنگی	
طبیعی	میان	آن	ها	وجود	ندارد	و	هماهنگ	کردنشان	هم	کاری	بسیار	دشوار	است	و	از	
هیچ	کس	و	حتی	از	سیاستمداران	ممتاز	نیز	نمی	توان	توقع	داشت	که	به	آسانی	از	عهدۀ	این	
کار	برآیند.	70	درصد	توسعه	یافتگی	به	توانایی	ها،	برنامه	ریزی	ها،	انسجام،	و	عقالنیت	
داخل	مربوط	می	شود	و	30	درصد	به	اتصاالت	جهانی.	اگر	دروْن	منسجم	نباشد،	از	
بیرون	نمی	توان	بهره	برداری	کرد.	کشورهایی	از	روند	جهانی	شدن	بهتر	استفاده	کرده	اند	که	
از	درون	سامان	سیاسی	و	اقتصادی	داشته	اند.	توسعْه	انسان	ویژه	ای	را	می	طلبد،	نمی	توان	
شخصیت	 و	 علمی	 ذهن	 به	 توسعه	یافتگی	 بود.	 نامنظم	 هم	 و	 خواست	 را	 توسعه	 هم	
کاری	و	انسان	مسؤلیت	پذیر	و	قاعده	پذیر	نیازمند	است	)سریع	القلم،	۱386،	ص	۱5(.	
یافته	های	به	دست	آمده	از	تحقیق	کنونی	نیز	مؤید	همین	نقش	اساسی	عوامل	داخلی	در	
توسعه	یافتگی	اقوام	موردمطالعه	است،	آن	چنان	که	مصاحبه	شوندگان	بر	اهمیت	بازگشت	
فارغ	التحصیالن	دانشگاهی	شهر	تبریز	بعداز	اتمام	دوران	تحصیل	آن	ها	در	توسعه	یافتگی	
این	شهر	اشاره	دارند.	از	دیگر	سو،	دربارۀ	دلیل	توسعه	نیافتگی	استان	هایی	نظیر	سیستان	و	
بلوچستان	باز	به	نقش	عوامل	داخلی	و	تعداد	کم	فارغ	التحصیالن	دانشگاهی	مردمان	این	

منطقه	اشاره	شده	است.	

پیمان	ناصح	پور،	مدرس	دانشگاه	و	نوازنده	از	اردبیل
دلیل	برتری	تبریز	به	اردبیل	بازگشت	تحصیل	کردگان	بعداز	فارغ	التحصیلی	به	

شهرشان	است.	تبریزی	ها	زیر	بال	شهرشان	را	می	گیرند	و	باال	می	روند.

سردار	فتوحی،	مشاور	طرح	های	تحقیقاتی	دولتی	و	خصوصی	از	سقز	)کردستان(	
یک	سیاست	هم	وجود	دارد	در	سطح	دانشگاهی،	جوانان	به	دانشگاهی	بزرگ	تر	
در	 که	 امکاناتی	 برنمی	گردند.	 دیگر	 و	 می	شوند	 ساکن	 آن	جا	 در	 و	 می	روند	
شهرهای	تبریز	و	تهران	و	صنعتی	وجود	دارند	مانع	از	بازگشت	نخبه	های	علمی	
اقتصادی	 به	عقب	افتادگی	 منجر	 که	 به	شهرهای	خود	می	شوند	 کادمیک	 آ و	

کردستان	شده	است.

محمد	گل	کهرازه،	عضو	هیئت	علمی	دانشگاه	زاهدان	از	زاهدان	)سیستان	و	
بلوچستان(

نفر	 	60 یا	 	50 شاید	 اساتیدشان(	 و	 دکترها	 )تمام	 استان	 در	 بلوچ	 نخبگان	
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هم	نشوند...	.	شما	این	را	با	کردها	مقایسه	کن.	در	وهلۀ	اول،	ما	باید	دنبال	
تحصیالت	برویم...	.	آیا	مذهب	باعث	شده	که	کردها	به	مطالبات	سیاسی	شان	
نرسند؟	من	می	گویم	خیر.	سنندج	هم	مطالبات	سیاسی	شان	را	دارند	و	بهترین	
پست	های	مدیریتی	و	فرمانداری	و	...	را	دارند.	پس	مذهب	باعث	نشده	که	
در	این	جا	به	یک	سری	مطالبات	سیاسی	دسترسی	پیدا	نکنند...	.	پس	مشکل	
جای	دیگری	است.	ما	باید	به	علم	و	تحصیالتمان	برسیم	تا	مطالبۀ	سیاسی	

داشته	باشیم.

بر	همین	اساس،	درمورد	دالیل	توسعه	نیافتگی	مناطق	مختلف	قومی	و	درمجموع،	
	جامعۀ	ایرانی	چهار	دیدگاه	وجود	دارد	که	عبارت	از	»بی	قانونی	و	توسعه	نیافتگی«،	

ّ
کل

و	 ایران«،	 توسعه	نیافتگی	 و	 آسیایی	 تولید	 ایرانیان«،	»شیوۀ	 و	خلقیات	 »توسعه	نیافتگی	
»عقالنیت	و	توسعه	نیافتگی«	است	که	همۀ	آن	ها	بر	نقش	درونی	و	ذاتی	این	موضوع	تأکید	

دارند	و	در	ادامه،	توضیح	هریک	از	آن	ها	خواهد	آمد.
۱.	بی	قانونی	و	توسعه	نیافتگی:	از	ارسطو۱	تا	مونتسکیو2	و	از	هگل3	تا	آلتوسر4،	
بی	قانونی	 حکومت	 استبدادی	 حکومت	 که	 عقیده	اند	 این	 بر	 	

ً
متفقا اندیشمندان	 همۀ	

فرد	 یک	 غیرقابل	پیش	بینی	 و	 عمل	خودکامه	 و	 اراده	 آن،	 در	 که	 است	 است،	حکومتی	
به	عنوان	قانون	بر	جامعه	حاکم	می	گردد.	چنین	وضعیتی	معرف	هرج	ومرج	است،	چراکه	
و	 غیرقابل	پیش	بینی	 دراساس،	همین	 اغتشاش،	 یا	 مهم	ترین	خصلت	وضع	هرج	ومرج	
غیرقابل	نظارت	بودن	است.	در	خالصه	ترین	تعریف،	حکومت	استبدادی	عبارت	است	
از	حاکمیت	بی	قانونی	که	مبتنی	است	بر	رابطۀ	خدایگان	ـ	بنده	و	یا	شبان	ـ	رمه،	رابطه	ای	
رابطه	ای،	 در	چنین	 رابطۀ	سلطان	ـ	رعیت؛	 آن	می	شود	 به	اصطالح،	سیاسی	 که	شکل،	
	الهی	قدیست	می	یابد	)قاضی	

ّ
مقام	سلطان	و	شاه	یا	به	وسیلۀ	فّر	ایزدی	و	یا	به	عنوان	ظل

مرادی،	۱385،	ص	7(.	اگر	تاریخ	کشورهای	توسعه	یافته	را	بررسی	کنیم،	درمی	یابیم	که	
قواعد	و	قوانینی	مشترک	میان	تجربیات	آن	ها	وجود	دارد،	بدین	صورت	که	همیشه	این	
کشورها	اصول	مشترکی	را	رعایت	کرده	اند.	هیچ	جامعه	ای	را	سراغ	نداریم	که	غلظتی	از	
توسعه	یافتگی	را	به	دست	آورده	باشد،	اما	نظم	و	سازماندهی	در	آن	وجود	نداشته	باشد	

1. Aristotle
2. Montesquieu
3. Hegel
4. Althusser
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و	 قواعد	 فقدان	 نوعی	 تاریخ،	 درطوِل	 ایران،	 کشور	 در	 )سریع	القلم،	۱372،	ص	77(.	
	تعیین	کنندۀ	

ْ
قوانین	مشترک	وجود	داشته	است	و	همواره	سخن	فرمانروای	حاکم	و	مستبد

با	 تاریخ[	 ایران،	]درطوِل	 بوده	است.	سیر	تحوالت	سیاسی	در	 انجام	کارها	 چگونگی	
چرخۀ	»حکومت	استبدادی	ـ	هرج	ومرج	ـ	حکومت	استبدادی«	توضیح	داده	شده	و	مردم	
نیز	همواره	نسبت	به	هرج	ومرج	بسیار	بدبین	تر	و	گریزنده	تر	بوده	اند	تا	استبداد	و	استبداد	را	

	شّر	کمتر	دانسته	اند	)قاضی	مرادی،	۱385،	ص	39(.
ً
دائما

2.	شیوۀ	تولید	آسیایی	و	توسعه	نیافتگی:	با	تعیین	علل	توسعه	یافتگی	غرب	و	پیشی	
	اروپایی	از	شرق،	از	قرون	هفدهم	و	هجدهم	میالدی	به	بعد،	درمی	یابیم	

ِ
گرفتِن	جوامع

که	آنچه	موتور	حرکت	تمدن	معاصر	غرب	را	ساخت	مناسبات	سرمایه	داری	بود.	این	
مناسبات	در	غرب	یافت	شد	و	در	شرق	پیدا	نشد.	پاسخ	به	چرایی	این	امر	را	باید	در	شیوۀ	
تولید	فئودالی	در	اروپا	ردیابی	کرد	که	هسته	های	تحول	به	سرمایه	داری	را	در	خود	داشته	
است.	چنین	نظامی	یا	در	شرق	وجود	نداشته	یا	از	ویژگی	های	شرقی	برخوردار	بوده	است	
)علمداری،	۱383،	ص	246(.	مارکس۱	در	مفهوم	شیوۀ	تولید	آسیایی	و	وبر2	در	انگارۀ	
سلطۀ	موروثی	به	شیوه	های	گوناگون،	در	جست	وجوی	توضیح	این	امر	هستند	که	چرا	
شکل	های	شرقی	سازمان	اجتماعی	و	اقتصادی	به	نظام	سرمایه	داری	تبدیل	نشد	و	پاسخ	
	غربی	در	شرق	می	دانند.	مالکیت	

ً
فئودالی	مشخصا نهادهای	 آن	را	در	غیبت	روابط	و	

انحصاری	دولت	بر	زمین	کشاورزی	و	غیبت	طبقۀ	مستقل	زمین	دار	در	ایران	آسیایی	به	
این	معنا	بود	که	کمون	های	روستایی	فاقد	انگیزۀ	تولید	برای	فروش	در	بازار	بودند.	مازاد	
اقتصادی	بیش	از	نیاز	معیشتی	می	بایست		به	صورت	مالیات	به	خزانه	دولت	منتقل	شود	
جامعۀ	 باشد.	 دولتی	 بوروکراتیک	 دستگاه	های	 و	 بزرگ	 ارتش	 نگهداری	 درخدمت	 و	
بازرگانان	نیز	فاقد	امنیت	بود،	ثروت	و	سود	بازرگانی	معروض	چپاول	و	ضبط	مستبدان	و	
ساتراپ	هایش	قرار	داشت.	داد	وستد	و	بازرگانی،	در	غالب	موارد،	تحت	کنترل	دولت	بود	و	
به	سوی	بازارهای	دوردست	هدایت	می	گردید	و	تأثیر	اندکی	برساختار	توسعه	نیافتۀ	تقسیم	
مناسبات	 بطن	 از	 سرمایه	داری	 زایش	 )ولی،	۱380،	ص	34(.	 داشت	 جامعه	 در	 کار	
فئودالی	در	اروپا	ناشی	از	مناسبات	مالک	و	زارع	بود.	درحالی	که	در	ایران،	دستگاه	متمرکز	
قدرت	سیاسی	این	رابطه	را	به	شکل	دولتی	یا	کنترل	نظام	ارضی		به	وجود	آورد	و	مانع	از	
شکسته	شدِن	شکِل	سنتِی	تولیدی	و	پیدایش	نیروهای	جدید	اجتماعی	چون	بازرگانان	

1. Marx
2. Weber
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مستقل	و	صنعتگران	از	یک	سو	و	کارگران	آزاد	)آزاد	از	زمین	و	مالکیت(		ازسوی	دیگر	
گردید	)علمداری،	۱383،	ص	۱47(.	در	ایران،	فئودالیسم	پدیدار	نشد.

3.	عقالنیت	و	توسعه	نیافتگی:	آدم	معقول	کسی	است	که	قوۀ	عقل	و	استداللش	
و		ازاین	رو،	 نمی	گیرد	 به	کار	 را	 قوه	 این	 که	 است	 کسی	 نامعقول	 آدم	 می	گیرد.	 به	کار	 را	
دالیل	درست	اقامه	نمی	کند.	غیرعقالنی	اشارت	دارد	به	انکار	یا	نبود	عقالنیت	که	در	
تقابِل	با	عقالنی	واقع	می	شود	و	معنای	پوچ	و	باطل	یا	»خارج	از	معنای	عقل«	را	افاده	
	جهل	گریزی	و	تخیل	گریزی	و	وهم	زدایی	

ْ
می	کند	)ترنر،	۱390،	ص	7(.	منظور	از	عقل

به	سوی	توسعه	و	پیشرفت	بگذارد	که	علم	 و	خرافه	زدایی	است.	جامعه	ای	می	تواند	رو	
قبل	از	 توسعه	 آن	دوری	جوید.	 از	ضدیت	های	 و	 باشد	 بر	جای	جای	زندگی	اش	حاکم	
آن	که	به	پول	و	ثروت	و	تکنولوژی	های	ماشینی	نیاز	داشته	باشد،	به	تفکر	و	اندیشه	و	تعقل	
نیازمند	است.	رفتارهای	عقالنی	باعث	شکل	گیری	جهانی	صنعتی	شد	که	خود	با	تولید	
کاالها	دربرابِر	طبیعت	مصنوع	بازی	ای	به	راه	می	اندازد،	جهان	فنی	و	صنعتی	می	شود،	
ماشین	برتری	می	یابد،	ضربان	زندگی	به	شیوۀ	مکانیکی	می	تپد،	زمان	تقویمی	و	مکانیکی	
جایگزین	 انرژی	 می	کند،	 منظم	 موزون	 به	گونه	ای	 را	 آن	 ساعت	 تقسیمات	 و	 می	شود	
نیروی	عضالنی	می	شود	و	پایه	ای	را	برای	جهش	های	بزرگ	در	بهره	وری،	یعنی	تولید	انبوه	
کاالهای	استاندارد،	فراهم	می	آورد	که	خوْد	مشخصۀ	جامعۀ	صنعتی	است.	این	جهاْن	
جهاِن	زمان	بندی	و	برنامه	ریزی	است	که	در	آن،	آدمیان	و	مصالح	و	ابزارها	برای	تولید	و	
ل	هایی	نظیر»هرچه	

َ
بازتولید	کاالها	جفت	وجور	شده	اند	)بل،	۱390،	ص	۱60(.	رواج	َمث

پیش	آید،	خوش	آید«،	»هر	طرف	باد	بیاید،	بارش	بدهد«،	و	»هرچه	بادا	باد«	نشانگر	
موقتی	بودن	و	تصادفی	بودن	و	مسیِر	تقدیر	بودِن	زندگِی	دنیوِی	ایرانیان	است.	مبرهن	است	
وقتی	که	مردم	جامعه	ای	همه	چیز	را	به	خیر	و	شر	و	تقدیر	و	زندگی	تصادفی	بسپارند،	به	
آینده	فکر	نمی	کنند،	افسوس	گذشته	را	می	خورند	و	حال	را	نه	به	امیدواری	بلکه	به	یأس	
و	سرخوردگی	می	گذرانند.	این	درحالی	است	که	در	دوران	عقالیی،	مهم	ترین	اصل	این	
است	که	مردم	و	زندگی	مردم	و	حرکت	های	اجتماعی	بنابه	معانی	آگاهانه	ای	اداره	شود	که	
مردم	به	آن	اعتقاد	دارند	و	در	تصمیم	گیری	های	آن	شریک	هستند	و	این	یعنی	زندگی	مردم	

	به	دست	مردم	اجرا	شود	)ابوالحسن	تنهایی،	۱377،	ص	3۱2(.
ً
عمال

لقیات	و	توسعه	نیافتگی:	فرهنگ	عامۀ	ایرانیان	یکی	دیگر	از	عواملی	است	که	
ُ
4.	خ

تأثیر	مستقیم	و	مهمی	روی	توسعه	نیافتگی	و	عقب	ماندگی	آن	داشته	است.	همین	فرهنگ	و	
لقیات	و	رفتارها	می	تواند	دلیل	دیگری	بر	وجود	بی	قانونی	موجود	درطوِل	تاریخ	کشور	باشد	

ُ
خ
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که	هیچگاه	به	این	مسئله	اعتراض	جدی	نکرده	و	همواره	پذیرای	اوامر	حاکمان	بوده	است.	
این	رفتارهای	خاص	فرهنگی،	حتی	در	دنیای	امروزین	نیز	که	مردمان	جهان	کم	کم	به	این	
سمت	می	روند	که	نوعی	عقالنیت	را	بر	کنش	هایشان	حاکم	کنند،	در	کنش	های	احساسی	
و	ماقبل	مدرنی	ما	دیده	می	شود.	به	همین	دلیل،	با	اعتقاد،	پشت	چراغ	قرمز	نمی	ایستیم،	دیر	
رفتن	به	جلسات	برای	ما	مهم	نیست،	جواب	تلفن	کسانی	را	می	دهیم	که	ِسَمت	مهمی	دارند،	
پرچم	کشورهای	خارجی	را	به	پشت	ماشینمان	می	چسبانیم،	احترام	به	رأی	دیگران	موضوعی	
جدیدی	در	بافت	فرهنگی	ما	نیست،	وقتی	اشتباه	می	کنیم	عذرخواهی	نمی	کنیم،	نسبت	به	
عملکردها	و	دستاوردهای	خود	غرور	خارج	از	تناسب	داریم،	هیچ	کس	را	قبول	نداریم	و...	
)سریع	القلم،	۱386،	ص	22(.	در	ذیل،	به	تعدادی	از	باورها	و	رفتارهای	ایرانیان	که	نقش	

عمده	ای	در	توسعه	نیافتگی	این	جامعه	داشته	است	پرداخته	می	شود:
۱.	جامعۀ	ایران	جامعه	ای	است	ذهن	گرا:	ذهن	گرا	بودِن	ایرانیان	اقتضا	می	کند	که	به	
علمی	بودِن	فرهنگ	باور	نداشته	باشند،	علمی	بودن	بدین	معناست	که	مردم	آن	قدر	به	علم	
و	کارآمدی	آن	باور	کنند	که	برای	هر	پدیده	ای،	علتی	وجود	دارد	که	با	روش	های	علمی	

قابل	تحلیل	است.	فرهنگ	ایرانیان	فاقد	مبنای	استداللی	الزم	و	کافی	است.
2.	بی	اعتنایی	به	نظم	و	قانون:	فرهنگ	عامه	طی		صد	سال	گذشته	نه	تنها	توجه		به	
قانون	را	به	عنوان	یکی	از	عناصر	اصلی	توسعۀ	سیاسی	و	فرهنگی	فاقد	بوده،	بلکه	عناصر	
دیگری	را	هم	که	به	نحوی	از	انحا	از	مشتقات	توجه	به	قانون	بوده	اند	نادیده	گرفته	است.	در	
جامعه	بایستی	مراکز	و	مراجع	رسمی،	معیارها،	شاخص	ها،	و	هنجارهای	قانونی	وجود	

داشته	باشند	تا	جامعه	با	حساب	و	کتاب	اداره	شود.
3.	فقدان	روحیۀ	تساهل	و	تسامح:	اگر	تساهل	را	به	مثابۀ	یک	اقدام	عقالیی	و	ارادی	
بدانیم،	در	شرایط	تساهل	آمیز،	آدمی	می	تواند	اعتقادی	به	سخنان	دیگران	نداشته	باشد	
و	یا	با	آن	ها	موافق	نباشد،	ولی	آماده	باشد	که	از	حّق	دیگران	برای	ابراز	عقایدشان	تا	پای	
جان	دفاع	نماید.	این	اصل	را	تنها	در	جوامع	مدنی	می	توان	مشاهده	کرد.	اکثر	ما	ایرانیان،	
در	برخورد	با	افکار	و	اندیشۀ	دیگران،	آن	ها	را	به	دو	گروه	خودی	و	بیگانه	تقسیم	می	کنیم؛	

همه	چیز	یا	سفید	است	یا	سیاه.
4.	ترس	از	دولت:	تصویری	که	ما	ایرانیان	از	دستگاه	حکومتی	داریم	تصویری	است	
ترسناک	و	پرهیبت.	دولت	از	نظر	مردم	به	شیر	نر	خون	خواره	ای	تبدیل	شده	که	نه	تنها	به	جامعۀ	
مدنی	مجال	نمی	دهد،	بلکه	حتی	کوچک	ترین	مخالفت	جدی	را	نیز	تحمل	نمی	کند.	

5.	تخیلی	بودِن	تفکر:	انسان	های	تخیلی	براساس	واقعیات	اظهارنظر،	برنامه	ریزی،	
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	مردم	خاورمیانه،	به	دلیل	ساختار	اجتماعی	موجود،	با	
ً
	رفتار	و	عمل	نمی	کنند.	عموما

ً
و	کال

آرزوها	زندگی	می	کنند	و	بیشتر	در	گذشته	سیر	می	کنند	تا	به	فکِر	شکل	دادن	به	آینده	باشند	
و	کمتر	برپایۀ	واقعیات	تجزیه	و	تحلیل	می	کنند.

6.	سلیقه	ای	بودِن	تفکر:	منظور	از	سلیقه	ای	بودِن	تفکر	این	است	که	هرکس	معیارهای	
	درحال	

ً
خاّص	خود	را	در	استنباط	و	استنتاج	داشته	باشد.	اگر	قواعدی	روشن	و	ضمنا

رشد	و	تحول	میان	افراد	وجود	داشته	باشد،	ارتباط	و	معاشرت	میان	آن	ها	را	قاعده	مند	
و	معقول	می	کند.	زمانی	که	افراد	تجربیات	جمعی	و	مشترک	نداشته	باشند،	اندیشه	ها	و	
تفکرات	جمعی	نیز	نخواهند	داشت.	تاریخ	ایران	به	اندازه	ای	منقطع	است	که	انباشت	تفکر	
و	قاعده	مندی	در	آن	ضعیف	است	و	در	هردوره	ای،	قواعدی	حاکم	می	شود	و	سپس		ازمیان	

می	رود	و	نسل	بعدی	ارتباطی	میان	قواعد	خود	و	قواعد	نسل	قبلی	احساس	نمی	کند.
7.	ضعف	در	دستیابی	به	اجماع	نظر:	اجماع	نظر	تابع	اعتماد	و	قاعده	مندی	روابط	
می	باشد.	تفکراتی	که	با	استدالل	و	تجربه	میان	عده	ای	نهادینه	شده	باشد،	زمینۀ	رشد	و	
تحول	را	نیز	دارد.	تفکر	فردی	با	تفکر	فردگرا	بسیار	متفاوت	است.	در	اولی،	فرد	می	اندیشد،	
از	دیگران	می	آموزد،	با	دیگران	مشورت	می	کند	و	به	نظرات	خود	اعتماد	و	اطمینان	دارد.	در	
تفکر	فردگرا،	شخص	حاضر	به	یادگیری	از	دیگران	نیست	و	در	اندیشه	خودمحور	است	و	
استنتاجات	خویش	را	نهایی	تلقی	می	کند.	در	جامعه	ای	که	تفکر	فردگرا	عمومیت	داشته	

باشد،	اجماع	نظر	به	خوبی	قابل	دسترسی	است.
در	 متدلوژیک	 لغت	 مقدس	ترین	 »شاید«	 لغت	 برخورد:	 با	 ابهام	 در	 ۸.	ضعف	
تحقیقات	علوم	انسانی	کاربردی	می	باشد.	جامعه	ای	پیشرفت	می	کند	که	با	اصل	ابهام	
تمرین	کند.	ابهام	مفهومی	است	که	در	سطوح	فکری	افراد	قابل	شناسایی	است.	شاید،	
،	حدس	می	زنم،	تصور	می	کنم،	احتمال	قوی	وجود	دارد،	حدس	

ً
ممکن	است،	احتماال

،	به	طور	یقین،	بدون	تردید،	بدون	
ً
،	یقینا

ً
قوی	می	زنم	و	نمی	دانم	درمقابِل	الفاظی	مانند	حتما

شک	و	صددرصد	قرار	می	گیرد.	فقدان	ابهام	یعنی	فقدان	کنجکاوی	علمی	و	اجتماعی.
۹.	ضعف	در	توجه	به	زمان.	زمان	در	شرایطی	مورد	توجه	همگان	قرار	می	گیرد	که	
تغییر	و	تحول	و	بهبود	اصل	باشد	و	زندگی	یک	مقولۀ	جدی	به	شمار	آید.	تغییر	مخاطره	آمیز	
است.	عالقه	به	وضع	موجود	و	حفظ	وضع	موجوْد	ضد	تغییر	است	و	زمان	و	کیفیت	
زندگی	را	بی	معنا	می	کند.	جامعه	ای	که	روحیۀ	تغییر	ندارد،	تفاوتی	هم	بین	ساعت	هشت	
و	هشت	و	یک	دقیقه	قائل	نخواهد	بود.	تحول	مراتب	می	طلبد	و	زمان	بندی	می	خواهد.

۱۰.	ضعف	در	مواجۀ	فکری.	در	ایران،	افراد	با	اندیشه	ها	و	تلقیاِت	موجوِد	خود	
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ابدی	و	قطعی	برخورد	می	کنند	و	علی	رغم	تعارفات	زیادی	که	شاید	در	هیچ	کجای	دیگر	
جهان	وجود	نداشته	باشد،	به	سختی	می	توانند	به	تعدیل،	تلطیف،	و	تغییر	آن	ها	بپردازند،	
گاه	با	کسانی	که	مثل	آن	ها	فکر	نمی	کنند	مشکل	معاشرتی	پیدا	می	کنند	و	 افراد	ناخودآ
کنده	از	 تفاوت	های	فکری	به	سرعت	به	اختالفات	شخصی	تبدیل	می	شود.	تاریخ	ایران	آ

نمونه	هایی	است	که	به	این	اصِل	مخرب	اشاره	دارد.
۱۱.	انتخاب	میان	کنترل	اندیشه	و	مدیریت	اندیشه:	منظور	از	این	اصل	این	است	
که	آیا	در	یک	جامعه،	در	سطح	خانواده،	مدرسه،	رسانه	ها،	و	فضای	اجتماعی	ـ	سیاسی،	
اندیشه	ها	و	تفکرات	بیشتر	کنترل	می	شود	و	هدایت	شده	است	یا	مدیریت	می	شود.	دو	
رهیافت	کنترل	فکر	یا	مدیریت	فکْر	عواقب	متفاوتی	برای	مردم	و	نظام	اجتماعی	دارند.	
مدیریت	فکر	در	خانواده،	سیاست	ملی،	و	آموزش	نوعی	کار	هنری	است	و	از	سکوی	
اعتماد	و	اطمینان	و	قدرت	و	توانایی	است.	برعکس،	کنترل	دیگران	یا	کنترل	فکر	دیگران	
ریشۀ	بی	اعتمادی،	بحران	مشروعیت،	بدبینی،	ضعف	و	خودبزرگ	بینی	است.	مورد	دوم،	
در	تاریخ	طوالنی	استبداد	در	ایران،	اثرات	جدی	و	عمیقی	بر	ژن	مردم	این	مرز	و	بوم	

گذاشته	است	)ازغندی،	۱376،	ص	404408؛	سریع	القلم،	۱377،	ص	7380(.
جامعۀ	ایران	مانند	تمامی	جوامع	انسانی	از	ترکیب	عناصر	و	مؤلفه	هایی	شکل	گرفته	
است.	این	عناصر	و	مؤلفه	ها	عبارت		از	عناصر	و	مؤلفه	های	جغرافیایی	اقلیمی،	عناصر	و	
مؤلفه	های	جمعیتی	قومی،	عناصر	و	مؤلفه	های	اقتصادی	معیشتی،	عناصر	و	مؤلفه	های	
و	 عناصر	 به	واقع	 عناصر	 این	 هستند.	 سیاسی	 مدیریتی	 مؤلفه	های	 و	 عناصر	 فرهنگی،	
مؤلفه	های	درون	جامعه	ای	اند	که	تحت	تأثیر	عناصر	و	مؤلفه	های	برون	جامعه	ای،	که	سطوح	
منطقه	ای	و	جهانی	را	دربر	می	گیرند،	قرار	دارند.	روند،	فرایند،	ساختار،	و	کارکرد	این	
عناصر	و	مؤلفه	ها	در	مسیر	توسعه	به	گونه	ای	بوده	است	که	یک	نظام	اجتماعی	ناهمگون	و	
نامتوازن	را	شکل	داده	است	و	این	نظام	اجتماعی	ناموزون	در	فرایند	رشد	و	توسعه،	درطوِل	
تاریخ،	روابط	و	مناسبات	اجتماعی	و	کنش	های	اقتصادی،	اجتماعی،	سیاسی،	و	فرهنگی	
ویژه	ای	را	به	وجود	آورده	است.	نقش	این	عوامل	که	ذاتی	مناطق	خاّص	جغرافیایی	ایران	
است	را	در	دلیل	توسعه	نیافتگی	این	جوامع	جدا	از	عوامل	بیرونی	نمی	توان	نادیده	گرفت.

ظاهر	سارایی،	فعال	ادبی	و	شاعر	از	ایالم
من	فکر	نمی	کنم	که	تبعیض	خاص،	هوشمندانه،	و	سیستماتیکی	درمورد	این	
	قوم	ما	رو	عقب	نگه	بدارن.	این	قوم،	به	هرحال،	مِث	همۀ	اقوام	دیگه	

ً
باشه	که	مثال
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تو	این	جامعه	زندگی	می	کنه	و	مشکالتی	که	تو	همه	جای	ایران	هس،	این	جا	هم	
	ما	تو	

ً
هس.	یه	مقدار	مشکالت	ما	به	خاطر	وضعیت	جغرافیایی	ماست،	مثال

گوشۀ		ایران	هستیم،	یه	مقداری	هزینۀ	حمل	ونقل	زیاده	و	عرضه	سخت	می	شه	
که	قیمت	کاالها	باال	می	ره.	مشکل	اشتغال	هس.	همینا	مشکالت	بسیاری	

هستن	که	تو	همه	جای	ایران	هس.

مطالبی	که	تاکنون	مطرح	شد	دالیل	عقب	ماندگی	و	عدم	توسعۀ	اقوام	را	در	قالب	الگوهای	
نوسازی	 مکتب	 متفکران	 موردتأکید	 بیشتر	 که	 دیدگاهی	 است،	 کرده	 بررسی	 داخلی	
است	که	دارای	دیدگاه	های	لیبرال	و	نئولیبرال	اند.	حقیقت	آن	است	که	برای	بررسی	دالیل	
توسعه	نیافتگی	یک	جامعه،	جدا	از	این	دالیل	داخلی،	عوامل	دیگری	نیز	دخیل	اند.	در	این	
زمینه،	دیدگاه	متفکران	مکتب	وابستگی	دارای	اهمیت	است	که	به	نقش	عوامل	خارجی	و	
بیرونی	تأکید	دارد.	این	دیدگاه	بیان	می	کند	که	دالیِل	توسعه	پیدا	نکردِن	جهاِن	توسعه	نیافته	
سیاستی	تعمدی	است	که	ازجانب	قدرتی	بیرونی	آگاهانه	باعث	این	عقب	ماندگی	شده	
است.	در	این	میان،	نقش	سیاست	گذاران	و	مزایایی	که	آن	ها	دراختیار	برخی	از	مناطق	
خاص	قرار	می	دهند	و	از	برخی	مناطق	دیگر	دریغ	می	ورزند	به	عنوان	عامل	ایجاد	توسعه	

یا	مانع	آن	اهمیت	دارد.

6-3.	رابطۀ	دولت	و	اقوام	

مطالبه	گرانۀ	 روابط	 از	 بخش	 این	 در	 مشارکت	کنندگان	 داده	های	 از	 حاصل	 یافته	هایی	
ولی	 برد،	 نام	 می	توان	 را	 عدیده	ای	 مطالبات	 دارد،	 دولت	حکایت	 از	 اقوام	 برآوردنشدۀ	
براساس	فراوانی	های	مورد	اشاره	مشارکت	کنندگان	این	تحقیق	برخی	از	آن	ها	مورد	اشاره	
قرار	خواهد	گرفت.	از	مطالبات	برجسته	شده	ای	که	با	ادعاهای	مردم	ساالری	دینی	حاکم	
ناسازگار	است	خواسته	های	جامعۀ	اهل	سنت	است	که	بزرگ	ترین	اقلیت	مذهبی	کشور	
نیز	هستند،	ازجمله	عدم	وجود	مراکز	دینی	در	مراکز	استان	ها	و	به	خصوص	شهر	تهران.	
براساس	آمار	غیررسمی	و	ادعای	این	گروه،	حدود	یک		میلیون	نفر	از	جامعۀ	اهل	سنت	
در	شهرستان	تهران	زندگی	می	کنند،	اما	باوجوِد	این	تعداد	از	جمعیت،	فاقد	مرکز	رسمی	
جهت	انجام	مراسم	مذهبی	هستند	و	چنین	مجوزی،	باوجوِد	عمری	بالغ	بر	چهل	سال	از	
انقالب	اسالمی،	هنوز	برآورد	نشده	است	و	بیشتِر	مناسباِت	دینِی	آن	ها	در	مراکز	غیررسمی	
	حاکی	از	وجود	موانع	

ْ
یا	منازل	شخصی	موسوم	به	نمازخانه	ها	به	انجام	می	رسد	که	شواهد
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در	این	زمینه	نیز	هست.
رسانه	از	دیگر	موضوع	های	مهمی	است	که	در	راستای	انحصار	فرهنگی	نقش	آفرینی	
مباحث	 از	 می	گردد.	 نمایان	 بیشتر	 آن	 اهمیت	 روز	 هر	 حاضر،	 عصر	 در	 و	 می	کند	
هویت	 از	 بخشی	 منافع	 راستای	 در	 آن	 از	 بهره	برداری	 که	 است	 آن	 مشارکت	کنندگان	
جمعی	ایران	زمین	است	بدین	معنا	که	با	این	که	ایران	از	مجموعۀ	اقوام	و	ادیان	هویت	
می	یابد،	ولی	رسانه	ای	که	نام	رسانه	ی	ملی	هم	بر	آن	نهاده	شده	است،	تنها	در	راستای	
انعکاس	بخشی	از	آن	هویت	ملی	عمل	می	نماید	و	آن	نیز	مذهب	تشیع	و	فارس	زبانان	
است،	درباِب	علت	یابی	می	توان	به	بحث	مهمی	در	فلسفۀ		سیاسی	اشاره	داشت،	این	که	
سازکارهای	 مگر	 دارد،	 قدرت	 منافع	صاحبان	 راستای	 در	 بهره	برداری	 به	 تمایل	 قدرت	
ظریف	و	کیفی	دموکراسی	بتواند	مانع	چنین	روند	فسادآفرینی	شود	که	آن	نیز	به	آزادی	در	
عرصه	های	مختلف	و	به	معنای	واقعی	اجتماعی	نیاز	دارد.	بر	این	اساس	و	بنابر	گفته	های	
مشارکت	کنندگان،	در	ایران،	اختیار	رسانه	های	شنیداری	و	دیداری	در	دست	حاکمیت	
	وقتی	چنین	اختیاری	وجود	داشته	باشد،	موضوع	منافع	به	وجود	می	آید	و	

ً
است	و	طبیعتا

گروه	صاحب	اختیار،	از	آن،	در	راستای	منافع	خود	بهره	می	گیرد.	
همچنین	فضای	مطبوعات	کشور	نیز	دراختیار	یکی	از	وزارت	های	دولتی	است	و	آنان	
نیز	در	راستای	سیاست	های	ایدئولوژیک	خود	آن	را	مدیریت	می	کنند.	به	عالوه،		بر	فضای	
اینترنتی	و	رسانه	های	اینترنتی	نیز	کنترل	شدیدی	وجود	دارد	و	سایۀ	فیلترینگ	بر	بسیاری	از	
افکار	و	ایدئولوژی	مختلف	حاکم	است	و	آن	ها	نمی	توانند	افکار	خود	را	آزادانه	بیان	کنند.	
از	دیگر	شرایطی	که	موجبات	نارضایتی	گروه	های	قومی	از	دولت	را	فراهم	کرده	است	
شرایط	نامناسب	اقتصادی	این	گروه	هاست	که	بر	این	باورند	عمدۀ	امکانات	اقتصادی	

کشور	در	مراکز	کشور	و	منطقۀ	زندگی	فارس	نشینان	تمرکز	پیدا	کرده	است.	
موضوع	دیگر	که	نارضایتی	گروه	های	قومی	از	سیاست	های	دولت	را	موجب	شده	است	
نحوۀ	برخورد	با	زبان	مادری	است	زبان	مادری،	بیانگر	برجسته	ترین	مشخصۀ	هریک	از	
اقوام	ایران،	اهمیت	زیادی	در	عرصۀ	عمومی	هریک	از	اقوام	دارد،	به	صورتی	که	تحوالت	
بنیادی	مدرنیته	نیز	نتوانسته	است	توجه	بدان	را	کم	کند	و	شاهد	تجلی	متناسب	اقتضائات	
روز	و	تغییرات	فرهنگی	متناسب	زمانه	در	این	زمینۀ	هویتی	در	هریک	از	اقوام	هستیم،	ولی	
	اقوام	موردمطالعه	در	این	تحقیق	در	پروسۀ	تاریخی	

ً
هیچ	یک	از	اقوام	غالب	و	خصوصا

تغییرات	اجتماعی	خویش	نسبت	به	زبان	مادری	کم	توجهی	ننموده	اند.	در	این	زمینه	نیز	
مشارکت	کنندگان	هریک	از	گروه	های	قومی	در	این	تحقیق	بر	این	باورند	که	باوجوِد	اصول	
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قانونی،	اجرای	آن	تاکنون	معطل	مانده	است.	به	دلیل	توضیح	ویژۀ	این	موضوع	در	بخش	
مرزهای	فرهنگی	بین	قومی	و	همچنین	در	بخش	های	زیاد	دیگری	از	این	فصل،	از	تشریح	
مجدد	آن	در	این	فصل	صرف	نظر	شده	است.	جدا	از	این	موارد	توضیح	داده	شده،	موضوع	
دیگر	به	خوِد	شرایِط	محیطِی	این	مناطق	مربوط	است	که	دارای	جمعیت	جوان	بسیارند	و	
بی	سوادی	در	آن	مناطق	و	به	خصوص	در	میان	میانساالن	و	کهنساالن	شدیدتر	از	مناطق	
فارس	نشین	است	که	همین	شرایط	محیطی،	خود،	نقش	اساسی	در	عقب	ماندگی	آن	ها	
جدا	از	سیاست	های	دولتی	دارد.	در	نتیجۀ	این	وضعیت	های	مشروح	و	موارد	دیگری	از	
نابرابری	که	در	بخش	های	دیگر	این	فصل	آمده	است،	مردمان	گروه	های	قومی	بر	این	
	آن	ها	

ّ
باورند	که	به	هنگام	طرح	مطالباتشان،	به	جای	این	که	اقدامی	عملی	درجهِت	حل

آن	ها	 از	 هریک	 و	 قدرت	 به	 سیاستمداران	 دستیابی	 هستند	جهت	 ابزاری	 شود،	 انجام	
به	هنگام	فرایند	انتخاباتی،	با	تأکید	بر	این	مطالبات	و	تبدیل	آن	ها	به	شعارهای	تبلیغاتی،	
قدرت،	 به	 رسیدن	 بعداز	 و	 می	نمایند	 سوءاستفاده	 مناطق	 این	 مردمان	 احساسات	 از	
وعده	هایشان	را	فراموش	می	کنند.	مردمان	این	گروه	های	قومی	همچنین	بیان	می	کنند	که	
گاه	به	هنگام	بیان	مطالبات	خود	و	همچنین	برگزاری	مناسبات	قومی	و	مذهبی	در	مناطق	
	سکونتشان،	برخوردهای	مقابله	ای	علیه	آن	ها	صورت	می	گیرد.	از	نظر	اینان،	فضای	

ّ
محل

نیروهای	نظامی	رسمی	برخوردهایی	ازجانب	 از	 بر	کشور	حاکم	است	و	جدا	 نظامی	
گروه	های	غیررسمی	نظامی	نیز	علیه	آن	ها	صورت	می	گیرد.	نتیجۀ	چنین	وضعیتی	از	نظر	
آن	ها	تک	صدایی	شدِن	جامعه	و	انحصار	امور	فرهنگی	دراختیار	یک	گروه	و	جناح	خاص	

و	به	حاشیه	افتادِن	دیگر	گروه	های	قومی	است.	

۱-6-3.	غیاب	نهادهای	مذهبی	اقلیت	ها	در	مرکز	

امروزه	حقوق	اقلیت	ها	تاحدودی	موردعنایت	حکومت	هاست،	زیرا	حمایت	از	اشخاص	
	به	نفع	دولت	و	گروه	اکثریت	است.	به	عنوان	یک	قاعدۀ	

ً
متعلق	به	گروه	های	اقلیت	اساسا

عام	می	توان	گفت	که	ثبات	و	امنیت	کشور	با	حفظ	حقوق	اقلیت	ها	بهتر	تأمین	می	شود.	
اگر	دولت	حقوق	اقلیت	ها	را	رعایت	کند،	درعوض،	گروه	های	اقلیت	نیز	وفاداری	خود	را	
به	دولت	نشان	می	دهند،	درنتیجه،	تمامیت	ارضی	کشور	حفظ	می	شود،	چراکه	ثبات	و	
رفاه	عمومی	کشور	به	نفع	اقلیت	ها	نیز	خواهد	بود.	درعوض،	سیاست	های	همسان	سازی	
با	رویکرد	هضم	اقلیت	ها	در	اکثریت	چندان	در	آرمان	خود	برای	ایجاد	جامعۀ	واحد	و	غلبه	
بر	بحران	های	امنیتی	موفق	عمل	نکرده	است	)اسالمی	و	همکاران،	۱395،	ص	22۱(.
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اقلیت	های	ملی،	دولت	ها	موظف	اند	 از	 بنابر	تأکید	کنوانسیون	چارچوب	حمایت	
زمینه	و	شرایط	الزم	حفظ	و	توسعۀ	فرهنگ	اقلیت	ها	را	فراهم	آورند	و	آنان	را	در	حفظ	عناصر	
ضروری	هویت	فرهنگی،	یعنی	مذهب،	زبان،	سنت	و	میراث	فرهنگی	خود	کمک	کنند	
)کنوانسیون	چارچوب	حمایت	از	اقلیت	های	ملی،	۱995،	به	نقل	از	همان،	ص	233(.	
استیفای	حقوق	 را	مستحّق	 اقلیت	ها	 و	سیاسْی	 میثاق	حقوق	مدنی	 بیست	وهفتم	 ماّدۀ	
فرهنگی	خود	و	توسعۀ	آن	دانسته	است.	به	عبارت	دیگر،	اگر	اقلیت	ها	قادر	باشند	فرهنگ	
خاّص	خود	را	داشته	باشند	و	توسعه	دهند،	حّق	هویت	فرهنگی	آن	ها	تکریم	خواهد	شد.
فرهنگی	 حقوق	 مضمون	 با	 که	 است	 متکثری	 اشارات	 تحقیق،	 این	 داده	های	 از	
نادیده	گرفته	شدۀ	اقلیت	ها،	از	غیاب	نهادهای	مذهبی	در	مرکز	بحث	شده	است.	براساس	
اصل	دوازدهم	قانون	اساسی،	»دین	رسمی	ایراْن	اسالم	و	مذهب	جعفری	اثنی	عشری	
است	و	این	اصل	الی	االبد	غیرقابل	تغییر	است«.	در	همین	اصل،		دربارۀ	مذاهب	دیگر	
آمده	است:	»مذاهب		دیگر	اسالمی		اعم		از	حنفی	،	شافعی	،	مالکی	،	حنبلی،		و	زیدی		
دارای		احترام		کامل		می	باشند	و	پیروان		این		مذاهب		در	انجام		مراسم		مذهبی	،	طبق		فقه		
خودشان	،	آزادند؛	تعلیم		وتربیت		دینی		و	احوال		شخصیه		)ازدواج	،	طالق	،	ارث	،	و	وصیت	(	
و	دعاوی		مربوط	به	آن	در	دادگاه		ها	رسمیت		دارند	و	در	هر	منطقه	ای		که		پیروان		هریک		از	
این		مذاهب		اکثریت		داشته		باشند،	مقررات		محلی		در	حدود	اختیارات		شوراها	برطبق		آن		

مذهب		خواهد	بود	با	حفظ	حقوق		پیروان		سایر	مذاهب	«.
بیان	 نیز	اصل	سیزدهم	 ایران	زندگی	می	کنند	 ادیان	الهی	که	در	 	دربارۀ	پیروان	سایر	
می	کند:	»ایرانیان	زردشتی،	کلیمی،	و	مسیحی	تنها	اقلیت	های	دینی	شناخته	می	شوند	که	
در	حدود	قانون،	در	انجام	مراسم	دینی	خود	آزادند	و	در	احوال	شخصیه	و	تعلیمات	دینی،	

برطبق	آیین	خود	عمل	می	کنند«.
با	توجه	به	مبانی	دینی	نظام	جمهوری	اسالمی	ایران	که	در	اصول	متعدد	قانون	اساسی	
متبلور	است	و	همچنین	براساس	اصل	سیزدهم	قانون	اساسی،	فقط	زرتشتیان،	کلیمیان،	
می	شوند.	 شناخته	 دینی	 اقلیت	های	 به	عنوان	 توحیدی	اند	 ادیان	 دارای	 که	 مسیحیان	 و	
درنتیجه،	نحوۀ	تعامل	با	ایرانیان	غیرمسلمانی	که	دینی	غیراز	زرتشتی،	کلیمی،	و	مسیحی	
دارند	براساس	اصل	چهاردهم	قانون	اساسی	توضیح	داده	شده	است:	»دولت	جمهوری	
اسالمی	ایران	و	مسلمانان	موظف	اند	نسبت	به	افراد	غیرمسلمان	با	اخالق	حسنه	و	قسط	و	
عدل	اسالمی	عمل	نمایند	و	حقوق	انسانی	آنان	را	رعایت	نمایند.	این	اصل	در	حّق	کسانی	

اعتبار	دارد	که	برضد	اسالم	و	جمهوری	اسالمی	ایران	توطئه	و	اقدام	نکنند.«
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ازقبیل	 ادیان	 پیروان	سایر	 که	هرچند	 این	است	 در	اصل	چهاردهم	 قابل	تأمل	 نکتۀ	
بودایی،	هندو،	یارسان،	و	...	نمی	توانند	مراسم	دینی	خود	را	به	طور	رسمی	و	به	هر	نحوی	
	معبدی	احداث	کنند	یا	آن	که	مطابق	شریعت	خویش	پیمان	ازدواج	منعقد	

ً
اجرا	کنند،	مثال

سازند،	اما	حّق	زندگی	در	کشور	را	دارند	و	تا	زمانی	که	برضد	اسالم	توطئه	نکنند،	کسی	
قوانین	 این	 وضع	 برخالف	 اما	 )مهرپور،	۱385،	ص	۱70(.	 بشود	 آنان	 مزاحم	 نباید	
دربارۀ	حقوق	این	گروه،	پیروان	ادیان	غیرتوحیدی	در	ایران	در	مضیقه	و	فشار	قرار	دارند.	
شدت	برخورد	با	جامعۀ	بهایی	در	ایران	بیشتر	از	دیگر	گروه	های	مذهبی	است.	پیروان	
	در	منطقۀ	کرمانشاه	و	آذربایجان	سکونت	دارند	از	علنی	کردِن	

ً
آیین	یارسان	نیز	که	عمدتا

مناسِک	مذهبِی	خود	محروم	اند	و	بیشتر	مراسم	آن	ها	در	خفا	و		به	صورت	پنهانی	انجام	
می	شود،	زیرا	حّق	عملی	کردِن	مراسِم	خود	را	ندارند.

فیصل	عامری،	فعال	محیط	زیست	و	اجتماعی	از	خوزستان
ما	شیعه	هستیم،	یمانی	هستیم؛	می	خواهیم	مراسمی	داشته	باشیم	نمی	گذارند	

یا	در	قم	احمد	الحسن	الیمانی	را	زندانی	کردند...	.

حسن	ناصر،	مدیر	ادارۀ	میراث	فرهنگی	شهرستان	کارون	از	کارون	)خوزستان(
من	دوستانی	از	صبی	ها	دارم.	بزرگانشان	دوستان	من	هستند	و	با	هم	ارتباط	
درخت	کاری	 در	 را	 ایران	 مندائیان	 رئیس	 من	 کردیم.	 دعوتشان	 	

ً
اتفاقا داریم.	

دعوت	کردم	که	چقدر	هم	فحش	خوردم	که	چرا	این	نجس	ها	را	دعوت	کردی	

تو	که	شیعه	هستی.

تصویر	شمارۀ	۱6-3:	مصاحبه	با	حسن	ناصر
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	سکونت	خود	از	داشتِن	نهادهای	مذهبِی	مخصوص	
ّ
پیروان	این	ادیان	در	مناطق	محل

	در	مرکز	و	پایتخت	کشور	نیز	از	داشتِن	عبادتگاه	های	مخصوص	
ً
به	خود	محروم	اند	و	طبیعتا

به	خود	محروم	اند.	البته	همان	طورکه	بیان	شد،	پیروان	ادیان	توحیدی	مسیحی،	یهودی،	و	
	زندگی	خود	و	نیز	شهر	

ّ
زرتشتی	حّق	برخورداری	از	مراکز	مذهبی	خود	را	در	مناطق	محل

تهران	به	عنوان	پایتخت	کشور	دارند.
در	کالن	شهر	تهران	به	عنوان	پایتخت	و	مرکز	سیاسی	کشور،	اقوام	و	مذاهب	مختلفی	
به	عنوان	دومین	گروه	 اهل	سنت	 پیروان	 این	گروه	های	مذهبی	 از	 زندگی	می	کنند.	یکی	
مذهبی	کشورند	که	براساس	آمار	غیررسمی	حدود	یک		میلیون	نفر	از	آن	ها	در	این	شهر	
زندگی	می	کنند،	اما	درطوِل	عمر	چهل	سالۀ	انقالب	اسالمی،	از	داشتِن	مکاِن	مذهبِی	
رسمی	و	تعیین	شده	جهات	انجام	مناسک	و	مراسم	مذهبی	خود	محروم	بوده	اند.	در	تمام	
این	سال	ها،	پیروان	این	مذهب	منازلی		به	صورت	غیررسمی	جهت	برگزاری	مراسم	نماز	
جمعه	و	نماز	عیدین	)عید	فطر	و	قربان(	اجاره	کرده	اند	که	در	این	زمینه	نیز	محدودیت	هایی	

علیه	آنان	اعمال	شده	است.	

مغازه	داری	از	اشنویه	)آذربایجان	غربی(
از	لحاظ	مذهبی،	بهمون	اهمیت	نمی	دن.	این	شهِر	کوچیک	مسجد	اهل	تشیع	

داره،	چرا	شهرهای	بزرگ	مسجد	سّنی	ندارن.

ایرانشهر	 از	 مولوی	مذهبی	 و	 مجلس	 پیشین	 نمایندۀ	 دیدگاه،	 نظرمحمد	
)سیستان	و	بلوچستان( در	تهران	و	اصفهان	مسجد	نداریم.	سّنی	ها	در	منزل	
نماز	می	خوانند.	امام	خمینی	زمین	مصالی	بزرگ	تهران	را	در	عباس	آباد	به	ما	
داده	بود.	به	موالنا	عبدالعزیز	نامه	نوشته	بود.	من	حتی	حساب	باز	کردم	برای	
رد	به	من	که	نمایندۀ	مجلس	

ُ
جمع	آوری	کمک	مردمی	به	ساخت	مسجد.	یک	ک

	کمک	مردمی	جمع	نکن،	من	هزینۀ	ساخت	رو	می	دهم،	
ً
بودم	گفته	بود	اصال

اما	پروانۀ	کار	ندادند.	همین	آقایی	که	اآلن	هست	نگذاشت،	ما	با	هم	رفیق	
مجلسی		بودیم.	

در	 می	کند،	 منتشر	 را	 ایران	 اهل	سنت	 جامعۀ	 خبرهای	 که	 آنالین«	 »سّنی	 وبگاه	
سال	های	اخیر،	بارها	گزارش	هایی	از	ممانعت	برگزاری	نمازهای	عید	فطر	و	عید	قربان	را	
گزارش	کرده	است.	جدا	از	این	ممانعت	ها	یکی	از	مواردی	که	در	سالیان	اخیر	خشم	و	
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نارضایتی	پیروان	اهل	سنت	و	امام	جمعۀ	اهل	سنت	زاهدان	را	دربر	داشته	است،	تخریب	
نمازخانۀ	آن	ها	در	منطقۀ	پونک	تهران	ازسوی	نیروهای	شهرداری	با	پشتیبانی	نیروهای	

انتظامی	و	امنیتی	در	سال	۱394	بود.۱

همچنین	در	تهران،	یک	دفترخانۀ	اختصاصی	ویژۀ	اهل	سنت	که	بتوانند	ازدواج	و	یا	
طالقشان	را	در	آن	به	ثبت	برسانند	وجود	ندارد.	درنتیجه،	باوجوِد	آن	که	حنفی	ها	و	شافعی	ها	
درخصوِص	ازدواج	و	طالق	از	احکام	دیگری	غیراز	احکام	مذهب	شیعه	پیروی	می	کنند،	
ولی	مجبورند	در	دفترخانه	های	اهل	تشیع	جدایی	یا	عقدشان	را	به	شیوه	ای	قانونی	به	ثبت	
برسانند.	کودکان	و	دانش	آموزان	خانواده	های	اهل	سنت	نیز	در	همان	مدرسه	هایی	درس	
می	خوانند	که	فرزندان	اهل	تشیع	در	آن	ها	به	تحصیل	اشتغال	دارند.	اهل	سنت	حتی	مرکز	
فرهنگی	یا	کتابخانۀ	اختصاصی	دراختیار	ندارند	و	نمی	توانند	کتاب	هایشان	را	آزادانه	در	

جایی	چاپ	کنند	و	بفروشند.
جدا	از	محدودیت	برخورداری	از	عبادتگاه	مذهبی	برای	پیروان	اهل	تسنن	در	پایتخت	
مناطق	 دینی	 علوم	 مدارس	 ادارۀ	 برای	 نیز	 محدودیت	هایی	 اخیر،	 سال	های	 در	 ایران،	
فرهنگی	 انقالب	 عالی	 شورای	 آبان	۱386،	 	8 در	 و	 است	 شده	 اعمال	 نیز	 سّنی	نشین	

1. http://sunnionline.us/farsi/2015/07/3914

تصویر	شمارۀ	۱7-3:	صف	نمازگزاران	اهل	سنت	در	یکی	از	نمازخانه	های	شهر	تهران	و	سختی	
حضور	در	محیط	کوچک	آن
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مصوبه	ای	با	عنوان	»اساسنامۀ	شورای	دولتی	برنامه	ریزی   مدارس		علوم	دینی	اهل	سنت«	
را	به	منظور	کنترل	مدیریت	مدارس	دینی	اهل	سنت		ازسوی	نمایندگان	شیعه	و	منصوب	
دولت	و	رهبر	جمهوری	اسالمی	به	تصویب	رساند	و	محمود	احمدی	نژاد	در	اسفند	سال	
۱386	آن	را	ابالغ	کرد.	اساسنامۀ	شورای	برنامه	ریزی	مدارس		علوم		دینی		سنت				کشور	
۱0	ماّده	و	4	تبصره	دارد.	در	ماّدۀ	یک	این	مصوبۀ	شورای	عالی	انقالب	فرهنگی	تأکید	
شده	که	ادارۀ	مدارس	دینی	اهل	سنت	باید	تحت	نظر		»شورای	برنامه	ریزی	مدارس	علوم  
 دینی	اهل	سنت«	و	»زیر	نظر	شورای	نمایندگان	ولی	فقیه	در	امور	اهل		سنت«	باشد۱.	بر	
از	مدارس	علوم	دینی	اهل	تسنن	در	مناطق	 همین	اساس،	در	سال	های	اخیر،	بسیاری	
مختلف	کشور	که	زیر	بار	این	کنترل	نرفتند	تعطیل	شدند.	ازجمله	موارد	دیگری	که	موجب	
اعتراض	جامعۀ	اهل	سنت	شده	است	ایجاد	محدودیت	در	سفر	بزرگان	دینی	آنان	است،	
مانند	ممنوعیت	سفر	موالنا	عبدالحمید،	امام	جمعۀ	اهل	تسنن	زاهدان،	موالنا	گرگیج،	
امام	جمعۀ	اهل	سنت	آزادشهر	استان	گلستان،	و	کاک	حسن	امینی،	مدیر	مدرسۀ	علوم	
دینی	امام	بخاری	در	سنندج،	و	رئیس	شورای	مجمع	فقهی	جمعی	از	علمای	اهل	سنت	به	

خارج	از	کشور	و	همچنین	سفرهای	بین	استانی	داخل	کشور.
یکی	از	مباحثی	که	در	زمان	تدوین	قانون	اساسی	مدنظر	قرار	گرفته	حقوق	اقلیت	های	
دینی	است.	طبق	تعالیم	اسالمی،	انسان	ها	دربرابِر	خداوند	یکسان	هستند	و	فقط	به	واسطۀ	
رشد	همه	جانبۀ	کماالت	انسانی	و	تقوای	الهی	بر	یکدیگر	مزیت	دارند.	از	دیدگاه	مکتب	
اسالم،	نژاد،	قوم،	و	...	عامل	برتری	و	کهتری	نیستند.	در	اسالم،	مالک	تشخیص	اقلیت	
از	اکثریْت	ایمان	و	کفر	بیان	شده	است	)فهیمی،	۱38۱،	ص	95(.	با	این	خوانش	از	قانون	
اساسی،	سیاست	گذاران	دولتی	و	محلی	بایستی	عملکردی	را	از	خود	نشان	دهند	که	همه	
را	با	یک	چشم	نگاه	کنند	و	زمینۀ	رسیدن	به	خودمختاری	فرهنگی	را	در	ایران	فراهم	آورند.	
خودمختاری	فرهنگی	بیشتر	در	جایی	کاربرد	دارد	که	گروه	های	قومی،	زبانی،	مذهبی،	و	
فرهنگی	در	یک	محدودۀ	مشخصی	ساکن	نبوده	و	در	سراسر	یک	سرزمین	پراکنده	باشند	
)استیون،	2005،	ص	27-32،	به	نقل	از	اسالمی	و	همکاران،	۱395،	ص	236(.	با	
این	نوع	خودمختاری،	حکومت	همچنان	در	دست	اکثریت	است،	اما	گروه	های	اقلیت	
برای	اجرا	و	حفظ	فرهنگ	 آزادند	و	 هم	در	حفظ،	رشد،	و	اعمال	فرهنگ	خاّص	خود	
خاّص	خود	نهادها	و	سازمان	های	خاصی	ازجمله	مدارس،	عبادتگاه	ها،	و	ادارات	تأسیس	

می	کنند	)رمضان	زاده،	۱996،	ص	52(.

1. http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/34644/
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مرد	درویشی	از	سمنان
در	مناسک	مذهبی	محدودیت	وجود	دارد.	در	ماه	رمضان،	دوره	خوانی	قرآن	را	

نگذاشتند	ما	برگزار	کنیم...	.	شاید	باورتتن	نشود،	اما	برای	ما	اتفاق	افتاد.

مطالبۀ	مرکز	دینی	ویژۀ	اهل	سنت	در	شهر	تهران،	در	اوایل	انقالب،	پیگیری	بیشتری	
دهۀ	 یک	 در	 شد.	 کاسته	 آن	 برای	 مطالبه	گری	 میزان	 از	 حدودی	 تا	 آن	 بعداز	 و	 داشت	
سال	 در	 است.	 شده	 تبدیل	 گروه	 این	 پیروان	 دغدغۀ	 به	 مطالبه	گری	 این	 	

ً
مجددا اخیر،	

به	 خطاب	 نامه	ای	 در	 اسالمی	 شورای	 مجلس	 اهل	سنت	 نمایندگان	 ۱390	شمسی،	
از	اهل	سنت،	رفع	محدودیت	های	 ایران	خواهان	رفع	تبعیض	 رهبر	جمهوری	اسالمی	
مذهبی	ایجادشده	برای	اهل	سنت،	و	اجازۀ	ساخت	مسجد	در	تهران	شدند.	امام	جماعت	
اهل	سنت	زاهدان،	مولوی	عبدالحمید	اسماعیل	زهی،	نیز	بارها		به	صورت	رسمی	)نگارش	
نامه	به	رهبری	و	رئیس	جمهور	سابق	و	رئیس	جمهور	فعلی(	و	غیررسمی	)سخنرانی	های	
مختلف(	به	نبود	مساجد	ویژۀ	اهل	سنت	در	تهران	به	عنوان	یکی	از	نگرانی	های	اهل	سنت	
نامه	ای	به	رهبر	جمهوری	 تهران	اشاره	کرده	است.	ایشان،	در	سال	۱394	شمسی،	در	
اسالمی	ایران	ضمن	اعتراض	به	تخریب	نمازخانۀ	اهل	سنت	در	منطقۀ	پونک	تهران،	تأکید	
به	 تا	 افراط	گرا	فرصت	می	دهد	 و	 به	عوامل	خشونت	طلب	 نوع	برخوردها	 کرد	که	»این	
اختالفات	دامن	بزنند«.	مولوی	عبدالحمید	همچنین	در	نامه	ای	به	حسن	روحانی،	ضمن	
اعتراض	به	تخریب	نمازخانۀ	اهل	سنت	در	تهران،	گسترش	افراط		گرایی	در	جهان	را	معلول	
علت	هایی	همچون	»عدم	تحمل«،	»عدم	توجه	به	خواسته	های	برحّق	مردم«،	و	»ندیدِن	
تحمل	 »عدم	 است:	 آمده	 نامه	 این	 از	 بخشی	 در	 است.	 دانسته	 موجود«	 واقعیت	های	
یک	نمازخانۀ	معمولی	و	تخریب	آْن	در	شهری		که	اجازۀ	ساخت	مسجد	به	شهروندان	
اهل	سنت	داده	نمی	شود	و	مطالبۀ	سی	وهفت	سالۀ	آن	ها	پس	از	پیروزی	انقالب	اسالمی	
ناکام	مانده	است	تنها	جریحه		دار	نمودِن	احساساِت	جامعۀ	اهل	سنِت	ایران	نیست،	بلکه	
احساسات	مسلمانان	جهان	را	نیز	جریحه	دار	می	نماید.«	ماموستا	عبدالرحمن	پیرانی،	
	جماعت	دعوت	و	اصالح،	نیز	در	سال	۱390	شمسی،	ضمن	انتقاد	از	ممانعت	

ّ
دبیرکل

با	 تا	 خواست	 حکومتی	 ارشد	 مقام	های	 از	 تهران،	 اهل	سنت	 فطر	 عید	 نماز	 برگزاری	
جلوگیری	از	سوء	مدیریت،	زمینۀ	احداث	مسجد	اهل	سنت	فراهم	گردد.	مدیران	مدارس	
علوم	دینی	اهل	سنت	استان	سیستان	و	بلوچستان	نیز	بارها	جدا	از	اعتراض	به	نبود	مسجد	
ویژۀ	اهل	سنت	در	شهر	تهران،	به	طرح	جدید	نظارت	بر	مدارس	علوم	دینی	اهل	سنت	
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ازسوی	حاکمیت	اعتراض	کرده	اند.	
احترام	به	تنوع	فرهنگی	با	رویکرد	پذیرش	تفاوت	ها	در	جامعه	می	تواند	به	همزیستی	
مسالمت	آمیز	و	تقویت	یکپارچگی	و	امنیت	ملی	بینجامد.	همچنین	مقابله	با	گروه	های	
مختلف	مذهبی	و	عدم	وجود	آزادی	جهت	انجام	مناسک	دینی،	خود،	پیامدهایی	برای	
و	 تندرو	 گروه	های	 دالیل	شکل	گیری	 از	 یکی	 بتوان	 شاید	 باشد.	 داشته	 می	تواند	 کشور	
تروریستی	در	کشورهای	همسایه	را	وجود	همین	محدودیت	ها	دانست.	در	کشور	ایران	نیز	
در	سال	های	اخیر،	موارد	متعددی	از	اعمال	خشن	و	تروریستی	را	شاهد	بوده	ایم.	حمله	به	
مجلس	شورای	اسالمی،	موارِد	متعدِد	ربودِن	مرزبانان	و	حمله	به	آنان،	بمب	گذاری	های	
مختلف	در	اماکن	عمومی	و	مذهبی		شیعه،	به	خصوص	در	مناطق	جنوب	شرق	کشور،	
شکل	گیری	گروهک	جندالله	به	رهبری	عبدالمالک	ریگی	نمونه	هایی	از	این	اعمال	خشن	
در	این	سال	ها	بوده	است	که	امید	می	رود	با	لزوم	احترام	به	پیروان	ادیان	مختلف	مذهبی	
و	پذیرش	الگوی	کثرت	گرایی،	زمینه	برای	داشتِن	جامعه	ای	امن	تر	از	آنچه	هست	فراهم	

شود.	

2-6-3.	دسترسی	آزاد	به	رسانه

آن	 در	 که	 دنیایی	 است.	 شده	 نام	گذاری	 اطالعات	 عنوان	عصر	 تحت	 امروزین	 دنیای	
و	 است	 داده	 کاهش	 لحظه	 به	 را	 حوادث	 و	 وقایع	 انتقال	 نوین	سرعت	 تکنولوژی	های	
انقالبی	را	در	این	زمینه	پدید	آورده	است،	عصری	که	نه	به	درخواست	کسی	متولد	شده	

است	و	نه	به	درخواست	کسی	متوقف	خواهد	شد.
در	چنین	شرایطی،	موضوع	دسترسی	به	ذهن	و	فکر	مخاطبان	اهمیت	اساسی	پیدا	
کرده	است.	عده	ای	از	متفکران	حوزۀ	رسانه	بر	این	باورند	که	قدرت	جادویی	صفحات	
تصویری	و	قلم	فرسایی	نویسندگان	کنترل	و	اختیار	فکری	را	از	مخاطبان	گرفته	و	آن	ها	را	
در	خود	محو	کرده	است.	عدۀ	دیگری	نیز	بیان	می	کنند	امروزه	مخاطبان	با	کسب	آگاهی	و	
برخورداری	از	سواد	رسانه	ای،	از	حالت	منفعل	قبلی	خارج	می	شوند	و	ضمن	جست	وجو	
در	فضاهای	رسانه	ای	مختلف،	آنچه	با	عالیق	آن	ها	همسو	باشد	را	انتخاب	می	کنند	و	

درصدد	تأثیرگذاری	متقابل	بر	رسانه	ها	هستند.
حّق	دسترسی	به	جریان	آزاد	اطالعات	درزمرۀ	حقوق	اساسی	هر	فرد	و	از	ضروریات	
آزاد	 جریان	 این	 نبایستی	 دولت	ها	 همچون	 قدرت	هایی	 بنابراین	 است.	 بشری	 حقوق	
اطالعات	را	مخدوش	کنند	و	باید	مراقب	بود	که	جریان	گردش	آزاد	اطالعات	به	ابزاری	
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ازجانب	آن	ها	جهت	پیشبرد	اهدافشان	تبدیل	نشود.	آزادی	کامل	رسانه	ها	موجب	آگاهی	
و	 انتقادها،	 افکار	عمومی،	 انعکاس	 دولت،	 فعالیت	های	 بر	 نظارت	 کامل	شهروندان،	

توسعۀ	اقتصادی	و	اجتماعی	خواهد	شد	)مالکی	و	همکاران،	۱39۱،	ص	7(.
عمکرد	عدالت	محور	و	فارغ	از	تبعیض	رسانه	های	ملی	درخصوِص	اقوام	و	گروه	های	
و	 اختالفات	 است	 قادر	 رسانه	 گزینشی	 عملکرد	 است.	 اهمیت	 دارای	 اجتماعی	

موضع	گیری	های	مخرب	در	سطح	اجتماع	را	تشدید	کند.

باقر	صدری	نیا،	عضو	هیئت	علمی	و	مدرس	دانشگاه	از	تبریز	)آذربایجان	شرقی(
من	با	کسانی	که	زبان	ترکی	را	در	تقابل	با	زبان	فارسی	]می	دانند[	مخالفت	
این	 و	 است	 بلندمدت	 و	 کوتاه	مدت	 منافع	 با	 مغایر	 چون	 دارم،	 استراتژیک	
دو	باید	درکناِر	هم	رشد	کنند.	اما	عمکلرد	رسانۀ	ملی	و	استانی	تنگ	نظرانه	و	

عقب	افتاده	است	و	تکثر	ملی	در	رسانه	ها	امکان	انعکاس	ندارد.

توماس	جفرسون	معتقد	است	که	امنیت	در	دل	رسانۀ	آزاد	نهفته	است	و	تنها	در	جایی	که	
رسانۀ	آزاد	وجود	داشته	باشد	و	مردم	بتوانند	به	آن	دسترسی	داشته	باشند،	همه	چیز	در	امنیت	
خواهد	بود.	رسانه	برای	ایجاد	چنین	امنیتی،	خود،	نیازمند	آن	است	که	در	امنیت	زیست	
کند	)نورمان،	۱974،	ص	۱0(.	ماّدۀ	۱9	اعالمیۀ	جهانی	حقوق	بشر	و	میثاق	حقوق	مدنی	
و	سیاسی	از	آزادی	در	جست	وجو،	دریافت،	و	انتقال	اطالعات	و	عقاید	ازطریِق	هر	نوع	
رسانه	ای	بدوِن	درنظر	گرفتِن	مرزها	سخن	به	میان	آورده	است	و	براساس	تفسیرهای	متعدد،	

این	عبارت،	به	جز	آزادی	بیان،	از	آزادی	دسترسی	به	اطالعات	نیز	سخن	می	گوید.
متأسفانه	در	عمل،	بسیاری	از	کشورها	این	حّق	دسترسی	به	فضای	آزاد	رسانه	ای	را	
محدود	می	کنند.	برخالف	باور	بسیاری	از	افراد	که	تصور	می	کنند	کشورهای	توسعه	یافته	
موسوم	به	جهان	اول	و	داعی	دموکراسی	در	رابطه	با	موضوع	دسترسی	آزاد	به	فضای	رسانه	ای	
از	وضعیت	مناسبی	برخوردار	هستند	و	حداقل	محدودیت	را	بر	فضای	رسانه	ای	اعمال	
می	کنند،	نتایج	مطالعات	مختلف	خالف	این	دیدگاه	را	نشان	می	دهد.	به	عنوان	مثال،	در	
کشور	انگلستان	در	سال	۱980،	دولت	همۀ	تالش	خود	را	جهت	جلوگیری	از	انتشار	
کتابچۀ	خاطرات	مأمور	سابق	ام	آی	فایو	به	نام	شکارچی	جاسوس،	به	بهانۀ	تهدید	علیه	
امنیت	ملی	انگلستان	به	کار	گرفت.	همچنین	در	سال	20۱7،	سازمان	گزارشگراِن	بدون	
مرز	نسبت	به	»باب	شدِن	رسانه	ستیزی«	ابراز	نگرانی	کرده	و	درخصوِص	روی	کار	آمدِن	
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سیاستمداراِن	اقتدارگرا	در	»کشورهای	دموکراتیک«	هشدار	داده	بود.	در	این	گزارش،	به	
رهبران	سیاسی	کشورهای	غربی	اشاره	شده	که	بیزاری	خود	از	رسانه	ها	را	پنهان	نمی	کنند،	
سخنرانی	های	 در	 که	 متحده،	 ایاالت	 رئیس	جمهور	 ترامپ۱،	 دونالد	 همچون	 رهبرانی	
	ازجانب	

ً
متعدد،	مطبوعات	را	»دشمن	مردم	آمریکا«	لقب	داده	است،	اصطالحی	که	قبال

نزول	 پله	 دو	 با	 متحده،	 ایاالت	 سال،	 همان	 در	 بود.	 شده	 برده	 به	کار	 استالین2	 ژوزف	
نسبت	به	سال	20۱6،	جایگاه	43	را	در	رابطه	با	آزادی	رسانه	ای	دریافت	کرده	است.	در	
سال	20۱7،	کشوری	چون	ترکیه	که	از	لحاظ	توسعه	یافتگی	وضعیت	مناسب	تری	از	دیگر	
کشورهای	اسالمی	منطقۀ	خاورمیانه	دارد	در	ردۀ	۱55	قرار	گرفته	بود.	در	سال	20۱8،	
ایاالت	متحده	آمریکا	دو	پله	دیگر	نیز	سقوط	می	کند	و	در	ردۀ	45	جهان	از	میان	۱80 
کشور	قرار	می	گیرد.	کشور	ترکیه	نیز	با	دو	پله	سقوط،	در	ردۀ	۱57	و	کشور	مصر	نیز	در	
ردۀ	۱6۱	قرار	گرفته	بود.	در	غالب	سال	هایی	که	این	آمار	اعالم	می	شود	کشورهای	اروپای	

شمال	همچون	نروژ	و	سوئد	رده	های	اول	را	به	خود	اختصاص	داده	اند3.
در	کشور	ایران،	قانون	انتشار	و	دسترسی	آزاد	به	اطالعات	مصوب	سال	۱387	شمسی	
در	ماّدۀ	2	خود	بیان	می	دارد:	»هر	شخص	ایرانی	حّق	دسترسی	به	اطالعات	عمومی	را	
دارد،	مگر	آن	که	قانون	آن	را	منع	کرده	باشد.	استفاده	از	اطالعات	عمومی	یا	انتشار	آن	ها	
تابع	قوانین	و	مقررات	مربوطه	خواهد	بود.«	اما	درعمل	محدودیت	هایی	درمورد	دسترسی	
به	دست	آمدۀ	 یافته	های	 ارتباط	جمعی	اعمال	می	شود.	 آزاد	وسایل	 به	جریان	اطالعات	
تحقیق	کنونی	نیز	اعمال	محدودیت	در	داشتِن	رسانۀ	آزاد	نسبت	به	گروه	های	مختلف	قومی	
را		نشان	می	دهد.	بر	این	اساس،	جدا	از	این	که	گروه	های	قومی	و	مذهبی	از	داشتِن	رسانۀ	
آزاِد	شنیداری	و	دیداری	محروم	اند،	فضای	فیلترینگ	بر	فضای	مطبوعاتی	و	سایت	های	

اینترنتی	آن	ها	نیز	حاکم	است.

موالنا	عبدالحمید	اسماعیل	زهی،	امام	جمعۀ	اهل	سنت	زاهدان	)سیستان	و	
بلوچستان(

حاال	 ندارند.	 دسترسی	 رسانه	 به	 و	 ندارند	 گویایی	 زبان	 درواقع،	 قومیت	ها	
ب	پس	با	کی	

ُ
بیرون،	اگر	کسی	مصاحبه	ای	کند،	آقایان	ناراضی	می	شوند؟	خ

1. Donald Trump
2. Joseph Stalin
3. https://rsf.org/persan/rdhndy-jhny-azdy-rsnhh-2018-khynafryny-bh-rwznmhngrn-
dmkhrsyh-r-thdyd-mykhnd
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باید	صحبت	کنیم؟	صداوسیما	حرف	های	ما	را	پخش	نمی	کند،	خودمان	رسانه	
نداریم.	مشکالتمان	را	کجا	مطرح	کنیم؟	ما	یک	سایت	سّنی	آنالین	داریم	که	

فیلتر	کرده	اند.	سایِت	خوِد	منم	فیلتر	است.

شنو	حسینی،	فعال	مدنی	و	حقوق	زنان	از	جوانرود	)کرمانشاه(
میزان	رضایتم	از	عملکرد	صداوسیما	در	سطح	ملی	و	استانی	خیلی	کم	است،	
چیزی	کمتر	از	صفر	نیست.	به	نظر	من،	رسانه	مردمی	نیست	و	محتوای	آن	برای	
یک	قومیت	جوابگو	نیست	و	برنامه	هایش	در	راستای	خدمت	به	اقوام	نیست.	

صداوسیمای	جمهوری	اسالمی	ایران	بزرگ	ترین	رسانۀ	رسمی	کشور	است.	بخش	
سیمای	تلویزیونی	ایران	در	قالب	چندین	شبکۀ	سراسری	و	شبکه	های	مختلف	استانی	و	
محلی	فعالیت	می	کند.	در	بخش	صدا	نیز	جدا	از	رادیوهای	سراسری،	مناطق	مختلف	
هرکدام	صدای	رادیویی	خاّص	خود	را	دارند.	براساس	قانون،	صداوسیما	یک	نهاد	دولتی	
است	و	از	دولت	بودجه	می	گیرد.	رئیس	این	سازمان	با	نظر	رهبری	انتصاب	می	شود	و	
با	یک	شورای	سیاست	گذاری	اداره	می	گردد.	در	این	شورا،	نمایندگان	سه	قوۀ	قضاییه،	
و	 است	 حکومتی	 نهادی	 صداوسیما	 ایران،	 کشور	 در	 دارند.	 مجریه	حضور	 و	 مقننه،	
کارکرد	 دیگر،	 عبارتی	 به	 می	شود.	 تعیین	 دستگاه	سیاسی	 ازجانب	 آن	 دستوالعمل	های	
صداوسیما	در	ایران	بازنشر	ایدئولوژی	حاکمیت	است.	خارج	از	این	چارچوب،	هیچ	
شبکۀ	صوتی	و	تصویری	خصوصی	در	سطح	کشور	اجازۀ	فعالیت	ندارند.	طبیعی	است	
که	در	چنین	شرایطی،	آزادی	رسانه	ای	و	حّق	دسترسی	آزاد	مخاطبان	با	سالیق	فکری	و	
فرهنگی	متفاوت	به	فضاهای	رسانه	ای	صوتی	و	تصویری	نادیده	گرفته	می	شود.	حمید	
	دفتر	مطالعات	و	برنامه	ریزی	رسانه	ها	در	وزارت	فرهنگ	و	ارشاد	

ّ
ضیایی	پرور،	مدیر	کل

نیستند	 واقعی	مردم	 این	مطلب	که	رسانه	های	داخلْی	صدا	و	تصویر	 بیان	 با	 اسالمی،	
که	 می	دارد	 بیان	 هستند،	 قدرت	 اصحاب	 و	 جناح	ها	 پیام	های	 انعکاس	دهندۀ	 بیشتر	 و	
»رسانه	ها	از	بدو	پیدایش	در	ایران	دیدگاه	های	هیئت	حاکمه	را	به	مردم	منعکس	و	دیدگاه	
مردم	را	کمتر	به	طرف	هیئت	منعکس	بازتاب	می	دهند.	این	درحالی	است	که	اگر	رسانه	
	رسانه	باشد،	یکی	از	مهم	ترین	مأموریت	های	خود	را	تسهیل		ارتباط	و	انتقال	دوسویۀ	

ً
واقعا

صدا	و	تصویر	حاکمیت	به	مردم	و	مردم	به	حاکمیت	تلقی	می	کند«.۱

۱.	خبرگزاری	دانشجویان	دانشگاه	آزاد	اسالمی،	شناسۀ	خبر:	328662
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رحمت	اله	همتی،	فعال	اقتصادی	از	سمنان
اعتماد	من	به	رسانۀ	ملی	صفر	است.	برای	اینکه	دروغ	گویی	و	ریا	کاریی	از	

آن	دیده	ام.

در	چند	دهۀ	اخیر	و	ازآن	جاکه	رسانه	های	تصویری	داخلی	نتوانسته	اند	نیازهای	فکری،	
فرهنگی،	زبانی،	مذهبی،	و	...	گروه	های	مختلف	قومی	و	دینی	را	پوشش	دهند،	گرایش	
به	سمت	رسانه	های	تصویری	خارجی	و	شبکه	های	ماهواره	ای	به	شکل	پنهانی	افزایش	پیدا	
کرده	است.	پنهانی	از	این	لحاظ	که	در	سال	۱373	قانون	»ممنوعیت		به	کارگیری	تجهیزات	
دریافت	از	ماهواره«	به	تصویب	مجلس	شورای	اسالمی	رسید	و	مطابق	این	قانون،	»ورود،	
توزیع،	و	استفاده	از	تجهیزات	دریافت	ماهواره	جز	در	مواردی	که	قانون	تعیین	کرده	است	

ممنوع	می	باشد«.۱
مطبوعات	از	دیگر	رسانه	های	فعال	در	سطح	کشورند.	جریان	های	مختلف	فکری،	
درخواست	 اعالم	 با	 می	توانند	 و	...	 مردم	نهاد،	 سازمان	های	 قومی،	 گروه	های	 احزاب،	
برخالف	 بپردازند.	 به	فعالیت	 و	 کنند	 مجوز2	 کسب	 درخواست	 حکومتی	 متولیان	 از	
صداوسیما	که	ملی	قلمداد	می	شود	و	ایدئولوژی	خاّص	حاکمیتی	در	آن	نهفته	است،	
فضای	مطبوعاتی	به	شیوه	ای	است	که	هریک	از	جریان	های	مختلف	می	توانند	براساس	
فضای	فکری	خود	به	نگارش	مطالب	بپردازند.	براساس	اصل	بیست	وچهارم	قانون	اساسی،	
»نشریات	و	مطبوعات	در	بیان	مطالب	آزادند،	مگر	آن	که	مخل	به	مبانی	اسالم	یا	حقوق	
عمومی		باشند«.	در	دو	ماّده	از	فصل	سوم	قانون	مطبوعات	ایران،	تصریح	شده		است	که	
»در	ایران،	مطبوعات	حق	دارند	نظرات،	انتقادهای	سازنده،	پیشنهادها،	توضیحات	مردم،	
و	مسئولین	را	با	رعایت	موازین	اسالمی	و	مصالح	جامعه	درج	و	به	اطالع	عموم	برسانند	و	
هیچ	مقام	دولتی	و	غیردولتی	حق	ندارد	برای	چاپ	مطلب	یا	مقاله	ای	درصدد	اعمال	فشار	

بر	مطبوعات	برآید	یا	به	سانسور	و	کنترل	نشریات	مبادرت	ورزد«3.
به	 نخست	 نکتۀ	 است:	 موردتوجه	 نکته	 دو	 مطبوعات	 فعالیت	های	 موضوع	 دربارۀ	
موضوع	کسب	مجوز	از	نهادهای	دولتی	بازمی	گردد	که	عده	ای	به	آن	انتقاد	کرده	اند.	آنان	

۱.	مرکز	پژوهش	های	مجلس	شورای	اسالمی،	شناسۀ	خبر:	925۱0

2.	لزوم	کســب	مجوز	اجباری	برای	روزنامه	نگاران	ازطرف	دولت	ها	معموال	با	این	اســتدالل	توجیه	می	شــود	که	تنها	افراد	
باکفایت	وارد	حرفۀ	روزنامه	نگاری	خواهند	شــد	و	این	امر	موجب	می	شــود	اســتانداردهای	تخصــصــی	در	مؤســســات		

روزنامه	نگاری	و	رسانه	ای	افزایش	یابد.
3. http://www.e-rasaneh.ir/Page_Show.aspx?PageID=4
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بر	این	باورند	که	اعطای	مجوز	ازجانب	دولت	و	این	که	چه	کسی	اجازه	دارد	خبری	را	
پوشش	دهد	و	چه	کسی	این	اجازه	را	ندارد	معنا	و	مفهومی	فراتر	از	مجوز	دارد	و	این	قانون	
بیشتر	به	منظور	کنترل	این	رسانه	ها	اعمال	شده	است.	نکتۀ	دوم	نیز	به	مفاهیم	»رعایت	
موازین	اسالمی«	و	»مصالح	جامعه«	بازمی	گردد	که	در	قوانین	مطبوعات	آمده	است.	در	
این	انتقاد،	گفته	شده	است	که	این	دو	مفهوْم	مفاهیمی	چندپهلو	هستند	که	ممکن	است	هر	
فردی	تعریفی	از	آن	داشته	باشد	و	شاخص	های	متفاوتی	را	برای	آن	تعریف	کند.	درنتیجه،	
همواره	موجبات	سوء	تفاهم	های	مختلف	را	فراهم	آورده	است	و	محدودیت	های	خاصی	

نظیر	تعلیق	یا	توقیف	نشریات	را	بر	جامعۀ	مطبوعاتی	درپی	داشته	است.
رسانه	های	مربوط	به	فضای	مجازی	همچون	وبالگ	ها	و	انواع	شبکه	های	اجتماعی	
مختلف	از	دیگر	فضاهای	مهم	رسانه	ای	اند	که	با	گسترش	پهنای	باند	اینترنتی،	اهمیت	
فزاینده	ای	در	جهان	ارتباطی	امروزین	پیدا	کرده	اند.	در	این	رسانه	ها،	افراد	می	توانند	به	راحتی	
با	ورود	به	شبکه	های	اجتماعی	و	صفحه	های	مختلف،	بدون	انجام	کسب	مجوزی	برای	
فعالیت،	به	جست	وجوی	اخبار	و	فیلم	های	موردنظر	خود	بپردازند	و	ازطریِق	صفحه	های	
شخصی	که	دراختیار	دارند	به	بازنشر	آن	ها	کمک	کنند.	در	این	زمینه	نیز	هرچند	دستگاه	
حاکمیت	به	نسبت	صداوسیما	و	مطبوعات	کنترل	کمتری	روی	آن	دارد،	درعمل	شاهد	آن	
هستیم	که	بسیاری	از	این	جریان	های	ارتباطی	در	دهه	های	اخیر	با	فیلترینگ	مواجه	بوده	اند.

موالنا	عبدالحمید	اسماعیل	زهی،	امام	جمعۀ	اهل	سنت	زاهدان	)سیستان	و	
بلوچستان(

باید	 خیلی	ناراضی	ایم	و	مردم	ناراضی	اند.	صداوسیما	قومیت	ها	را	آن	طورکه	
درنظر	نمی	گیرد	و	تفاوت	قائل	است.	صداوسیما	یک	رسانۀ	ملی	است،	ولی	
متعلق	به	همه	نیست.	متعلق	به	یک	قشر	خاص	اداره	می	شود.	متأسفانه	ما	
نمی	توانیم	حرفمان	را	بزنیم.	در	ایران	مجوز	هم	نمی	دهند	که	کسی	تلویزیون	
قومیتی	داشته	باشد	و	آزادی	این	قدر	هم	نیست	که	هرکسی	به	زبان	خودش،	
خودش	بتواند.	ما	یک	سایت	سّنی	آنالین	داریم	که	فیلتر	کرده	اند.	سایت	خود	

من	هم	فیلتر	است.

اقوام	مختلف	ایرانی	هریک	تمایل	دارند	که	در	فضای	رسانه	ای	کشور،	فرهنگ،	آداب	ورسوم،	
طرز	فکر،	و	نگرش	آن	ها	به	جهان	زمینی	و	آسمانی	مورد	توجه	قرار	گیرد	و	در	این	رسانه	ها	
	آگاهانه	

ً
نمود	داشته	باشند.	در	شرایطی	که	این	امر	محقق	نشود،	گروه	های	قومی	کامال
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به	جست	وجوی	رسانه	هایی	که	بیرون	از	کشور	فعالیت	دارند	و	احساس	شود	همسو	با	
	شناخت	و	آگاهی	الزم	

ً
خواسته	های	آنان	اند	گرایش	نشان	می	دهند،	رسانه	هایی	که	عمدتا

از	واقعیات	موجود	زندگی	جامعۀ	ایرانی	را	ندارند	و	به	دلیل	این	که	خبرنگار	یا	منبع	خبری	
معتبر	و	رسمی	در	داخل	کشور	ندارند،	نمی	توانند	درک	درست	و	صحیحی	از	شرایط	داخلی	
	هدف	دار	و	به	صورت	نیروی	

ً
کشور	داشته	باشند.	گاه	حتی	ممکن	است	این	رسانه	ها	کامال

اپوزیسیون	عمل	کنند	و	تحلیل	هایی	را	ارائه	دهند	که	بر	ذهن	و	جسم	اقوام	ایرانی	تأثیرگذار	باشد	
و	سبب	خشمی	پنهان	در	میان	آن	ها	شود	که	با	کوچک	ترین	جرقه	ای	شعله	ور	و	تهدیدی	برای	
انسجام	و	اتحاد	ملی	باشد.	یافته	های	به	دست	آمده	در	این	تحقیق	نشان	می	دهد	که	رسانه	های	
	در	آن	

ً
داخلی	کشور	زیاد	به	موضوع	اقوام	و	فرهنگ	و	آداب	ورسوم	آن	ها	توجه	ندارد	و	معموال

جاهایی	هم	که	موضوع	های	قومی	مطرح	می	شود،	اقوام	مختلف	آن	ها	را	برخالف	ارزش	ها	
و	هنجارهای	خود	می	دانند.	در	این	زمینه،	هرساله	شاهد	نارضایتی	گروه	های	مختلف	عرب،	

آذری،	کرد،	و	دیگر	اقوام	به	محتوای	برخی	برنامه	های	تلویزیونی	هستیم.

باسم	حمادی،	پژوهشگر	آیین	ها	و	موسیقی	قومی	عرب،	مدرس	دانشگاه	از	
اهواز	)خوزستان(	

وقتی	 شده.	 کم	توجهی	 عرب	 مردم	 فرهنگ	 به	 ملی	 رسانۀ	 و	 تلویزیون	 در	
باید	جامعۀ	هدف	و	محلی	 برنامه	ای	پخش	کنیم،	 تلویزیون	 می	خواهیم	در	
را	درنظر	بگیریم.	درصورتی	که	در	رسانه	های	ملی	خیلی	به	این	موضوع	توجه	
نمی	شود	و	اگر	هم	توجه	شود،	اهانت	و	بی	حرمتی	به	اقوام	می	کنند.	ما	خیلی	
شاهد	بی	حرمتی	ها	و	توهین	ها	به	اقوام،	به	خصوص	قوم	عرب	ها،	بوده	ایم.	فیلم	
»عروس	آتش«	دل	مردم	عرب	را	جریحه	دار	کرد	و	حتی	مردم	سینماها	را	تهدید	

به	آتش	سوزی	کردند.

تصویر	شمارۀ	۱۸-3:	مصاحبه	با	باسم	حمادی
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واکاوی	و	تحلیل	محتوای	این	گفته	ها	از	نوعی	نارضایتی	آشکار	و	پنهان	اقوام	مختلف	
درمورد	رسانه	های	فعال	کشور	نشان	دارد.	براساس	گفته	های	مصاحبه	شوندگان،	از	اقوام	
مختلف	ترک،	کرد،	بلوچ،	عرب،	و	بختیاری،	رسانه	های	صوتی	و	تصویری	داخلی	در	
راستای	هم	رنگی	و	یکسان	سازی	اقوام	ایرانی	عمل	می	کنند	و	آن	چنان	که	شایسته	است	به	
آن	ها	توجه	نمی	شود.	تصور	این	اقوام	این	است	که	در	آن	جاهایی	هم	که	از	آن	ها	بحثی	
که	موجبات	 نمایش	درمی	آید	 به	 تخریبی	 و	 کلیشه	ای	 قالب	های	 بیشتر	 به	میان	می	آید،	
دلخوری	بیشتر	آن	ها	را	فراهم	می	آورد.	برخالف	گونه	های	قومیتی	موردبحث،	فارس	زبانان	
	بیشتری	از	عملکرد	سازمان	صداوسیما	دارند.	این	موضوع	نشان	از	این	دارد	

ً
رضایت	نسبتا

که	فرهنگ	و	آداب	ورسوم	آن	ها	نمود	بیشتری	در	این	رسانه	ها	دارد.
شبکه	های	صوتی	و	تصویری	استانی	نیز	عملکرد	بهتری	نسبت	به	صداوسیمای	ملی	
ندارند.	در	آن	جا	نیز	نوعی	نارضایتی	گروه	های	قومی	درمورد	عملکرد	این	شبکه	ها	وجود	
دارد.	گفته	می	شود	که	شکل	و	قالب	بیشتر	برنامه	های	این	رسانه	نیز	به	سمت	مرکز	گرایش	
دارد	و	همچنان	که	در	رسانه	های	ملی	از	آداب	ورسوم،	مذهب،	زبان،	فرهنگ،	و	مشاهیر	
و	شعرای	این	گروه	ها	چشم	پوشی	می	شود،	این	رسانه	ها	نیز	چندان	توجهی	به	این	امور	
	در	سیستان	

ً
ندارند.	عالوه	بر	این،	در	این	رسانه	ها	نوعی	دولت	درسایه	نیز	وجود	دارد.	مثال

و	بلوچستان،	بلوچ	ها	بر	این	باورند	که	جریان	رسانه	ای	استان	دراختیار	سیستانی	ها	قرار	
دارد	و	آن	ها	جایگاه	آن	چنانی	در	آن	ندارند.	در	استان	آذربایجانی	غربی	نیز	که	متشکل	از	
دو	گروه	قومی	آذری	و	کرد	است،	کردها	اعتقاد	دارند	که	جایگاهی	در	رسانه	های	استانی	
ندارند.	همچنین	در	استان	خوزستان	که	بختیاری	های	زیادی	در	آن	جا	زندگی	می	کنند،	
آن	ها	بر	این	باورند	که	فرهنگ	رسانه	ای	این	استان	به	آداب	ورسوم	آن	ها	چندان	توجهی	

ندارد.	
ایران،	در	اصل	یک	صدوهفتادوپنجم،		دربارۀ	 قانون	اساسی	جمهوری	اسالمی	 در	
صداوسیما	آمده	است	که	صداوسیمای		جمهوری		اسالمی		ایران		باید	آزادی		بیان	و	نشر	
افکار	با	رعایت		موازین		اسالمی		و	مصالح		کشور	را	تأمین	کند.	همچنین	دو	ماّده	از	اصول	
مربوط	به	برنامه	های	سازمان	صداوسیما	که	مرتبط	با	نحوۀ	مدیریت	صداوسیما	هستند	

عبارت	اند	از:
ماّدۀ	5:	صداوسیما	باید	به	مثابۀ	یک	دانشگاه	عمومی	به	گسترش	آگاهی	و	رشد	جامعه	
در	زمینه	های	گوناگون	مکتبی،	سیاسی،	اجتماعی،	فرهنگی،		اقتصادی،	و	نظامی	کمک	

نماید.
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باید	 و	 است	 ملت	 تمامی	 به	 متعلق	 اسالمی	 جمهوری	 صداوسیمای	 	:7 ماّدۀ	
منعکس	کنندۀ	زندگی	و	احوال	تمامی	اقوام	و	اقشار	مختلف	کشور	باشد.

نبود	کیفیت	برنامه	های	ملی،	سیاست	های	محدود	کننده	برخالف	موازین	آزادی	بیان	
و	عدم	توجه	به	اقوام	در	برنامه	از	عوامل	اصلی	نارضایتی	از	صداوسیماست.	از	نتایج	
تحقیق	حاضر	برمی	آید	که	نه	تنها	نخبگان	بلکه	عامه	نیز	از	کیفیت	برنامه	های	صداوسیما	
نارضایتی	عمیقی	دارند.	این	نارضایتی	در	میان	اقوام	ایران	بیشتر	نیز	می	شود.	در	نواحی	ای	
مانند	کردستان	و	بلوچستان،	با	یک	نگاه	امنیتی	مسائل	قومی	دنبال	می	شود	و	صداوسیما	
نیز	درجهِت	یکسان	سازی	و	حذف	فرهنگ	قومی	گام	برمی	دارد	و	به	نوعی	به	یکسان	سازی	

فرهنگی	متهم	است.
نمودار	شمارۀ	۱2-3	و	نمودار	شمارۀ	۱3-3	میزان	رضایت	از	برنامه	های	صداوسیما	
	از	برنامه	ها	

ً
در	بخش	استانی	و	ملی	را	نشان	می	دهند.	در	میان	نخبگان	62٫5	درصد	اصال

رضایت	ندارند	و	تنها	۱۱٫7	درصد	برنامه	های	صداوسیما	را	مثبت	ارزیابی	می	کنند.	در	
	برنامه	ها	را	

ً
میان	عامه	نیز	4۱	درصد،	در	سطح	کم،	نارضایتی	دارند	و	۱9٫3	درصد	اصال

نمی	پسندند	و	تنها	۱0٫8	درصد	رضایت	کامل	دارند.	

نمودار	شمارۀ	۱2-3:	میزان	رضایت	از	صداوسیما	ـ	خواص

نمودار	شمارۀ	۱3-3:	میزان	رضایت	از	صداوسیما	ـ	عوام
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در	بخش	مطبوعات	و	دیگر	آثار	چاپی	نظیر	کتاب	های	مختلف	ادبی،	رمان،	و	...،	
رضایت	نسبی	اقوام	در	مقایسه	با	عملکرد	سازمان	صداوسیما	وجود	دارد،	به	خصوص	در	
حوزۀ	نشریات،	به	جز	گروه	قومی	بلوچ،	بقیۀ	گروه	های	قومی	نظیر	ترک	ها	و	کردها	بیان	
می	کردند	که	حّق	اشتراک	نشریات	زبانی	و	محلی	خود	را	دارند.	هرچند	در	حوزۀ	چاپ	
کتاب	های	ادبی،	غالب	این	گروه	های	قومی	بر	این	باور	بودند	که	برای	ارتزاق	نیازهای	ادبی	
خود	به	کشورهای	همسایه	که	دارای	فرهنگ	زبانی	و	مشترک	با	آن	ها	هستند	پناه	می	برند.
از	 مصاحبه	شوندگان	 مورد،	 چندین	 در	 نیز	 مجازی	 رسانه	های	 حوزۀ	 در	 باالخره	
گروه	های	قومی	ترک	و	کرد	و	بلوچ	و	عرب	بیان	می	کردند	که	وبالگ	های	مختلف	آن	ها	
با	گرایش	های	قومی	ـ	زبانی	و	مذهبی	با	فیلترینگ	و	مقابلۀ	مسئوالن	ذی	ربط	مواجه	بوده	
است.	امری	که	به	نظر	می	رسد	تنها	محدود	به	گروه	های	قومی	داخل	کشور	نباشد	و	در	
سال	های	اخیر،	در	سطح	کالن	کشوری	نیز	با	وبالگ	های	مختلف	با	گرایش	های	فکری	
و	جنسیتی	مقابله	شده	است.	همچنین	موضوع	فیلترینگ	بسیاری	از	شبکه	های	اجتماعی	
نظیر	فیس	بوک،	یوتیوب،	و	تلگرام	همواره	انتقاد	فعاالن	رسانه	ای	را	به	همراه	داشته	است.	

به	تازگی	اخباری	نیز	دربارۀ	فیلترینگ	شبکۀ		اینستاگرام	مطرح	شده	است.
در	چنین	شرایطی،	گروه	های	قومی	و	جوانان	آنان	بیکار	نمی	نشینند	و	به	جست	وجوی	
	گذار	از	جامعۀ	صنعتی	به	

ْ
تریبون	های	آزاد	می	پردازند.	یکی	از	ویژگی	های	دوران	جدید

پیدایش	 امروزین	شاهد	 بشر	 تا	 است	 این	گذار	موجب	شده	 است.	 اطالعاتی	 جامعۀ	
شکال	فراچاپی	تولید،	توزیع،	و	درک	رسانه	ای	باشد	و	از	رسانه	های	الکترونیکی	دیجیتال	

َ
ا

استفاده	کند.	کمیت	و	کیفیت	اطالعات	در	این	دنیای	جدید	چنان	تغییر	کرده	است	که	
مخاطب	به	جست	وجوی	آزاد	در	میان	انواع	مختلف	رسانه	ها	می	پردازد.	

در	دنیای	صنعتی،	به	دلیل	فقدان	منابع	رسانه	ای	گسترده،	مخاطبان	پیام	های	رسانه	ای	
ازجانب	 و	 یکسویه	 ارتباطی	عملی	 فرایند	 آن	شرایط،	 در	 بی	چون	وچرا	می	پذیرفتند.	 را	
ارتباط	جمعی		 وسایل		 که		 داشتند	 عقیده	 بسیاری	 دوران،	 آن	 در	 بود.	 مخاطب	 به	 رسانه	
دارای		چنان		قدرتی		هستند	که		می	توانند	نسلی		تازه		برای		اولین		بار	در	تاریخ		انسان		پدید	
آورند،	نسلی		که		با		نسل	های		پیشین		بسیار	متفاوت		است		و	غرق		در	فضای		ارتباطی	جدید	
کنده		از	دانستنی	های		پیچیده	ای		است		که		حتی		هنگام		فراغت		از	آن		متمتع		می	شود	 و	آ

)ساروخانی،	۱384،	ص	97(.
در	آن	دوران،	چنین	تصوری	نسبت	به	قدرت	رسانه	ای	در	قالب	نظریاتی	چون	»گلولۀ	
جادویی«	و	»نظریۀ	تزریقی«	بیان	می	شد.	نظریۀ	گلولۀ	جادویی	قدرت	پیام	های	رسانه	ای	
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تأثیر	 تفنگی	می	داند	که	می	تواند	روی	خیل	عظیم	مخاطبان	 را	همچون	شلیک	گلولۀ	
بگذارد.	نظریۀ	تزریقی	نیز	وسایل	ارتباط	جمعی	را	همچون	سرنگی	بزرگ	تصور	می	کند	
که	به	مخاطبان	وصل	و	محتویات	خود	را	به	آن	ها	تزریق	می	کند.	مخاطب		در	این		دیدگاه		
	منفعل		و	مقهور	اثر	رسانه		و	پیام		آن		است	.	دیوید	رایزمن۱		دربارۀ	ویژگی	این	دوران	از	

ً
کامال

مفهوم	»انبوه	تنها«	استفاده	می	کند	و	در	توضیح	آن	می	گوید	که	رسانه	با	استفاده	از	قدرت	
جادویی	خود	همۀ	مردم	را	هم	شکل	و	هم	رنگ	کرده	بود	و	افراد	به	راحتی	تحت	تأثیر	انتقال	

پیام	رسانه	های	جمعی	قرار	می	گرفتند	)همان(.
وضعیت	 این	 تفسیر	 به	 »تفوق«،	 یا	 »هژمونی«	 مفهوم	 قالب	 در	 گرامشی2،	 آنتونیو	
می	پردازد.	وی	معتقد	است	که	در	دنیای	صنعتی،	دولت	به	منظور	سلطۀ	خود،	جدا	از	قدرت	
نظامی	و	تسلیحاتی،	حاکمیتی	ایدئولوژیک	را	هم	شکل	خواهد	داد	و	تالش	می	کند	تا	رهبری	
فکری	جامعه	را	نیز	برعهده	بگیرد.	در	این	حالت،	با	هر	فکری	که	مخالف	دیدگاه	آن	ها	باشد	
مقابله	می	شود	)ریتزر،	۱389،	ص	۱98(.	براساس	دیدگاه	متفکران	مکتب	فرانکفورت3،	

یکی	از	ابزارهای	دراختیار	دولت	ها	جهت	رسیدن	به	چنین	هدفی	رسانه	ها	بود.
به	کار	کرده	 از	جامعۀ	صنعتی،	دنیای	اطالعاتی	شروع	 با	عبور	 در	سال	های	اخیر،	
است.	این	دنیا	با	منابع	رسانه	ای	مختلف	و	نیز	با	تنوع	قالب	های	رسانه	ای	همراه	بوده	است.	
	
ً
در	این	دنیا،	رابطۀ	بین	رسانه	و	مخاطب	به	صورت	دوطرفه	درآمده	است	و	مخاطب	صرفا
آثار	رسانه	ای	را	دریافت	و	بلع4	نمی	کند،	بلکه	آگاهی	رسانه	ای	وی	تا	حدی	افزایش	پیدا	
کرده	است	که	به	بازخورد	منابع	اطالعاتی	می	پردازد	و	به	نوعی	عمل	وارونه،	پس	خورد،	
یا	بومرنگ5	در	فرایند	متقابل	بین	رسانه	و	مخاطب	اتفاق	خواهد	افتاد.	در	این	شرایط،	
مخاطب	دارای	حّس	انتخابی،	ادراک	انتخابی،	و	حافظۀ	انتخابی	است	و	به	کنشگری	

فعال	و	گزینشگر	درخواهد	آمد.
با	 متناسب	 و	 پیام	های	موردعالقه	 به	دنبال	جست	وجوی	 امروزه	هر	گروه	و	قشری	 	
محیط	فکری،	فرهنگی،	و	صنفی	خود	است.	دیگر	این	رسانه	نیست	که	پیوسته	درپِی	
نیازهای	 بنابه	 که	 است	 مخاطب	 این	 بسیاری،	 موارد	 در	 بلکه	 است،	 مخاطب	 شکار	
رسانه	های	 جست	وجوی	 به	 خود	 سرگرمی	 و	 خبری،	 آموزشی،	 اطالعاتی،	 مختلف	

1. David Riesman
2. Antonio Gramsci
3. Frankfurt School

4.	مفهومی	روانشناسی	که	نشان	از	تسلیم	انسان	دربرابِر	وسایل	ارتباط	جمعی	دارد.

5.	چوبی	که	بومیان	استرالیایی	از	آن	به	عنوان	سالح	و	ابزار	شکار	استفاده	می	کنند	که	قابلیت	برگشت	دارد.
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مختلف	می	گردد.	در	این	شرایط	فرد	از	وسایل	ارتباط	جمعی	در	میان	سایر	منابع	موجود	در	
زندگی	اجتماعی	برای	اغنای	نیازها	و	کسب	اهداف	موردنظرش	بهره	می	گیرد	)معتمدنژاد	
می	شود،	 فرض	 پویا	 عنصری	 همچون	 مخاطب	 همکاران،	۱368،	ص	472(.	 و	
آن	چنان	که	وقتی	تریبونی	نتواند	نیازهایش	را	پاسخ	گوید،	به	جست	وجو	در	تریبون	های	

دیگر	می	پردازد.
بنابراین	در	این	دنیای	جدید،	دیگر	رسانه	ای	نمی	تواند	ادعای	قدرت	محض	کند.	
	دوسویه	شدِن	روابط	بین	مخاطب	و	رسانه	که	تا	حدی	به	اختیار	مطلق	

ِ
جدا	از	موضوع

جریان	رسانه	ای	پایان	داده	است،	عوامل	متعدد	دیگری	نیز	در	تضعیف	نقش	رسانه	های	
	اتفاق	

ً
انحصارطلب	و	جست	وجوی	آزادانۀ	مخاطب	در	سایر	رسانه	ها	نقش	دارند.	بعضا

می	افتد	که	بسیاری	از	رسانه	ها،	با	جهت	گیری	ها	و	یا	درپیش		گرفتِن	روندهای	غیرحرفه	ای،	
مخاطبان	خود	را	ازدست	می	دهند	و	آنان	را	نسبت	به	خود	بی	اعتماد	می	کنند،	به	طوری	که	

رسانه	های	خارجی	و	معاند	به	منبع	موثق	آن	ها	تبدیل	می	شوند.	

ظفر	احمد	دیدگاه،	مدرس	حوزه	و	فعال	اجتماعی	از	سیستان	و	بلوچستان
چون	ما	مذهبی	هستیم،	تولیدات	رسانه	ای	اسالمی	در	کشورهای	مختلف	را	

ازطریِق	ماهواره	دنبال	می	کنیم.

در	پژوهشی	که	در	دانشکدۀ	صداوسیما	انجام	شده	است،	»کاهش	مخاطبان،	کم	تحمل	
شدن	و	افزایش	انتظار	مخاطبان،	افزایش	امکان	مخالفت	مخاطبان	با	پیام	های	دریافتی،	
کاهش	باورپذیری	رسانه	برای	مخاطبان،	لزوم	افزایش	کیفیت	فنی	تولیدات،	تنزل	وجهه،	
کاهش	اثرگذاری،	کاهش	درآمدهای	تبلیغاتی،	بی	اعتمادی	به	رسانه،	عدم	تأثیرگذاری	
در	شرایط	حساس،	کاهش	کنترل	بر	افکار	عمومی،	افزایش	هزینه	های	تولید،	ضرورت	
تبلیغی،	دشواری	معناسازی	 ارتقا	و	بهبود	روش	های	 نیروهای	متخصص،	لزوم	 وجود	
	قرمزها،	افزایش	تصور	

ّ
برای	رسانه،	ازدست	دادِن	تواِن	هنجارسازی	و	اجبار	به	تعدیل	خط

ناکارایی	نظام،	و	زیان	به	اقتصاد	داخلی«	از	مهم	ترین	چالش	های	سازمان	صداوسیمای	
جمهوری	اسالمی	ایران	در	رابطه	با	مخاطبان	با	سطح	سواد	رسانه	ای	باال	معرفی	شده	

است.۱
این	موضوع	درمورد	دیگر	جریان	های	رسانه	ای	نظیر	مطبوعات	و	رسانه	های	مربوط	

۱.	خبرگزاری	ایسنا،	شناسۀ	خبر:	9705۱206483
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به	فضای	مجازی	نیز	صدق	می	کند.	مخاطبان	در	شرایطی	که	احساس	کنند	نوشته	های	
و	 برمی	گردانند	 آن	روی	 از	 	

ً
نیستند،	سریعا آن	ها	 نیازهای	 پاسخگوی	 نسخه	های	چاپی	

به	سمت	دیگر	تریبون	ها	گرایش	پیدا	می	کنند.

یوان	)کردستان( پروین	ذبیحی،	فعال	مدنی	از	مر
من	بیشتر	با	کردستان	عراق	در	تماسم	و	از	کانال	های	خبری	و	رسانه	ای	آنان	
در	 فه	رج«	 »روناک	 خانم	 زنان	 اتحادیۀ	 با	 هم	 تا	حدودی	 و	 می	کنم	 استفاده	
بود،	کتاب	هایی	 تازه	تشکیل	شده	 ارتباطم.	در	زمانی	که	»حکومت	هه	ریم«	
	نمی	شد	در	ایران	زیاد	به	آن	اشاره	کرد،	چون	تابو	بود،	مثل	

ً
چاپ	کردم	که	اصال

خودسوزی	زنان،	قتل	های	ناموسی	و	ختنه	زنان.	کتاب	هایی	که	از	کردستان	
و	 منسجم	 را	 افکارم	 بتوانم	 من	 که	 داشت	 عالی	 بسیار	 تأثیر	 می	گرفتم	 عراق	

سازماندهی	و	با	مطالعه	به	پیش	ببرم.

از	عرصه	های	روبه	گسترش	و	مورداستقبال	در	حوزۀ	رسانه	های	جمعی	فضای	مجازی	
شکال	متنوعی	حضور	دارد؛	ایمیل،	شبکه	های	اجتماعی	چون	فیس	بوک،	

َ
است	که	با	ا

توئیتر،	تلگرام،	و	...	به	عنوان	جزئی	از	زندگی	بدل	شده	است	و	اغلب	به	شیوه	ای	کاربردی	
در	جریان	زندگی	کنشگران	در	جریان	است،	دربارۀ	فضای	مجازی	نیز	می	توان	گفت	که	
از	 از	مرزهای	جغرافیایی	یک	کشور،	بسیاری	 با	خارج	شدِن	جریاِن	اطالعاتی	 امروزه	
جریان	های	رسانه	ای	و	خبرنگاران	فعال	در	فضای	مجازی	حضور	دارند	و	چنانچه	فعالیت	
اطالع	رسانی	و	برنامه	های	فرهنگی	و	تحلیلی	داخلی	دچار	محدودیت	شوند،	به	راحتی	
و	ازطریِق	اتصال	به	شبکۀ		اینترنتی	می	توان	به	جست	وجوی	آزادانۀ	تریبون	های	مختلف	

پرداخت.
در	نظام	های	غیردموکراتیک	که	رسانه	ها	سمت	و	سوی	سیاسی	می	یابند	و	تحت	کنترل	
سیاسی	قرار	می	گیرند،	مردم	از	این	که	آزادانه	و	بدون	ترس	به	بیان	دیدگاه	ها	و	نظریه	های	
خود	بپردازند	احساس	امنیت	نمی	کنند.	در	این	راستا،	هرچه	دسترسی	به	اطالعات	و	
رسانه	های	آزاد	کمتر	باشد،	مردم	رغبت	بیشتری	به	رسانه	های	خارجی	جهت	بیان	عقاید	و	
	با	ایدئولوژی	حاکمیت	زاویه	دارند	

ً
نظریه	های	خود	خواهند	داشت.	رسانه	هایی	که	معموال

و	تریبون	هایی	جهت	بیان	دیدگاه	های	مخالفان	دستگاه	سیاسی	حاکم	اند	امر	تهدیدآمیزی	
برای	امنیت	ملی	یک	جامعه	به	حساب	می	آیند.

برخالف	دیدگاه	های	نظری	مختلفی	که	در	این	بخش	دربارۀ	قدرت	مخاطبان	در	دنیای	
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با	درپیش	 از	رسانه	های	داخلی،	 جدید	مورد	بحث	قرار	گرفت،	متأسفانه	هنوز	بسیاری	
گرفتِن	رویکردهای	غیر	حرفه	ای،	نگاهشان	به	مخاطب	چندان	تغییری	پیدا	نکرده	است	و	
مخاطبان	خود	را	همچون	گذشته	بدون	آگاهی	و	دسترسی	به	منابع	رسانه	ای	تصور	می	کنند.	
این	رسانه	ها	به	جای	این	که	با	رویکردی	منطقی	به	جنبه	های	مختلف	رویدادها	توجه	داشته	
	یکسویه،	به	تریبونی	برای	انتقال	

ً
باشند	و	به	انعکاس	نیازهای	مردم	بپردازند،	با	نگرشی	صرفا

پیام	های	از	باال	به	پایین	تبدیل	شده	اند.	در	چنین	شرایطی،	مخاطبان	دست	به	کنشگری	
می	زنند	و	با	جست	وجو	در	دیگر	رسانه	های	همسو	به	دنبال	جایگزین	می	گردند.

قاسم	آل	کثیر،	پژوهشگر	و	فعال	حوزۀ	قومی	از	خوزستان
و	 استفاده	می	کنیم	 و	رسانه	ای	جهان	عرب	 فرهنگی	سایبری	 از	محصوالت	
تأثیر	روی	زندگی	ما	گذاشته،	از	فرایند	نام	گزینی	تا	تیپ	و	لباس	و	موسیقی	و	

تکه	کالم.

این	مطلب	 نیز	مؤید	 از	گروه	های	مختلف	قومی	 به	دست	آمده	 نتایج	مصاحبه	های	
است.	ترک	زبانان	در	مصاحبه	ها	بیان	می	کردند	که	در	شرایط	رسانه	ای	داخل	کشور	بیشتر	
از	رسانه	های	مختلف	موجود	در	کشورهای	ترکیه	و	آذربایجان	بهره	می	گیرند.	بلوچ	ها	
گرایش	به	رسانه	های	بلوچی	پاکستان	را	در	گفته	های	خود	نشان	دادند.	کردزبانان	بیان	
کردند	که	بیشتر	از	رسانه	های	کردزبان	کشورهای	عراق	و	ترکیه	استفاده	می	کنند.	پیروان	

تصویر	شمارۀ	۱۹-3:	مصاحبه	با	قاسم	آل	کثیر
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مذهبی	این	دو	گروه	قومی	به	دلیل	گرایش	مذهبی	»تسنن«	خود	بیان	کردند	که	به	رسانه	های	
مذهبی	کشورهای	عربی	و	نیز	رسانه	های	فارسی	زبان	گروه	های	اسالمی	فعال	در	خارج	
از	کشور	گرایش	دارند.	عرب	های	خوزستان	نیز	به	رسانه	های	عربی	موجود	در	کشورهای	
عربی	پناه	برده	اند.	اما	جدا	از	این	گروه	های	قومی،	بسیاری	از	فارسی	زبانان	نیز	از	عملکرد	
رسانه	های	داخلی	چندان	رضایت	نداشتند	و	آن	ها	نیز	بیان	می	کردند	که	به	رسانه	های	
برون	مرزی	و	به	خصوص	رسانه	های	صوتی	و	تصویری	موجود	در	کشورهای	اروپایی	و	
آمریکایی	گرایش	دارند.	بدون	شک	راه	مقابله	با	چنین	وضعیتی	فراهم	کردِن	زمینه	های	
مناسب	و	دراختیار	نهادِن	تریبون	های	مناسب	به	گروه	های	قومی	و	روشنفکران	داخلی	

جهت	بیان	دیدگاه	ها	و	آرایشان	در	قالب	چارچوب	خانوادۀ	جغرافیایی	ایران	است.

3-6-3.	شرایط	اقتصادی	اقوام	

جذابیت	 و	 زیبایی	 در	 مهمی	 نقش	 که	 می	کنند	 زندگی	 بسیاری	 قومیت	های	 ایران،	 در	
فرهنگی	این	سرزمین	داشته	اند.	هرکدام	از	این	قومیت	ها	دارای	ویژگی	ها	و	خصیصه	های	
منحصربه	خود	هستند	که	با	شناخت	و	آگاهی	از	این	تنوع	قومی،	می	توان	بسترهای	مناسب	
برای	توسعۀ	منطقه	ای	را	فراهم	آورد.	تنوع	قومی	در	ایران	می	تواند	زمینه	را	برای	یک	بازار	

قومی	گسترده	فراهم	کند	که	این	امر،	به	هیچ	رو،	تاکنون	انجام	نشده	است.
ساختار۱  و	 عاملیت	 نظریۀ	 به	 می	توان	 این	وضعیت	 دالیل	شکل	گیری	 با	 رابطه	 در	
آنتونی	گیدنز2	اشاره	کرد.	آنتونی	گیدنز،	استدالل	می	کند	همان	گونه	که	استقالل	درونی	
عامالن	حفظ	 کنش	های	 توسط	 نیز	 می	گیرد،	ساختارها	 قرار	 ساختار	 تأثیر	 تحت	 افراد	
یک	ساختار	»ساخت	مندی«	خوانده	 با	 کنشگر	 یک	 مواجه	 	

ّ
محل می	شوند.	 تعدیل	 و	

می	شود.	بنابراین	نظریۀ	ساخت	مندی	در	تالش	برای	فهم	رفتار	اجتماعی	انسان	ازطریِق	
تصمیم	گیری		دربارۀ	نگرش	های	رقیب	در	حوزۀ	ساختار	ـ	عاملیت	و	چشم	اندازهای	کالن	
و	خرد	مقیاس	است.	این	مهم	با	مطالعۀ	فرایندهایی	که	در	تعامل	دوسویه	میان	کنشگر	و	
ساختار	اتفاق	می	افتد	به	دست	می	آید.	گیدنز	بیان	می	کند	که	ساختارها	برساختۀ	اجتماعی	
از	محدودیت	هایی	که	 با	کنش،	خارج	 با	شیوه	ای	خالقانه	 و		ازسویی،	عامالن	 هستند	
ساختار	برای	آن	ها	تعیین	کرده	است،	ساختارهای	اجتماعی	را	تعدیل	و	اصالح	می	کنند.	
قومی	و	هم	سیستم	و	 براساس	دیدگاه	گیدنز،	هم	گروه	های	 بنابراین	می	توان	گفت	که	

1. Theory of structuration
2. Anthony Giddens
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جریان	حاکمیتی	در	پدیدآیی	وضعیت	اقتصادی	آن	ها	سهیم	هستند	)ریتزر،	۱389(.	در	
ذیل،	شرایط	اقتصادی	تعدادی	از	گروه	های	قومی	ایران	تشریح	خواهد	شد.	

محسن	سودمند،	روان	شناس	و	مشاور	از	اردبیل	)آذربایجان	غربی(
اگر	کشور	ما	به	اقتصاد،	که	مهم	ترین	موضوع	ماست،	توجه	نکند	و	هزینه	اش	
را	ندهد	و	برنامه	ریزی	اقتصادی	و	کارآمد	ایجاد	نکند	و	اصالح	نکند،	گشایش	

زیادی	در	حوزه	های	دیگر	رخ	نمی	دهد.

خودروسازی،	 فوالد،	 شرکت	های	 ازقبیل	 سنگین	 صنایع	 عمدۀ	 بخش	 فارس	ها:	
	در	مرکز	کشور	قرار	دارد	در	استان	های	فارس	زبان	قرار	دارند.	

ً
پتروشیمی،	و	...	که	عمدتا

باالترین	سهم	بخش	صنعت	به	استان	های	اصفهان	)4۱٫4	درصد(،	البرز	)44	درصد(،	
تهران	)37٫3	درصد(،	چهارمحال	و	بختیاری	)39٫6	درصد(،	قم	)43٫4	درصد(،	
مرکزی	)40٫3	درصد(،	و	یزد	)47٫8	درصد(	اختصاص	دارد.۱	عالوه	بر	بخش	صنعت،	
و	 پسته	 ازقبیل	 پردرآمدی	 در	بخش	کشاورزی،	محصوالت	 و	 ایران	 مناطق	مرکزی	 در	
زعفران	کشت	می	شود.	همین	موضوع	باعث	شده	است	مناطق	فارس	نشین	سهم	باالیی	
در	تولید	ناخالص	داخلی	داشته	باشند.	بیشترین	حجم	درآمدهای	اقتصادی	دراختیار	آنان	
قرار	دارد	و	این	شاید	به	موقعیت	جغرافیایی	مناسب	و	دراختیار	داشتِن	دستگاه	سیاسی	و	

فرهنگی	حکومت	وابسته	باشد.
هرچند	این	گروه	قومی	این	باور	را	پذیرفته	است	که	نسبت	به	دیگر	گروه	های	قومی	
وضع	اقتصادی	مناسب	تری	دارند،	یافته	های	به	دست	آمده	نشان	از	وجود	نارضایتی	در	
میان	مردمان	این	گروه	نیز	دارد.	البته	خوِد	مردمان	فارس	زبان	بهبود	نسبی	شرایط	اقتصادی	
خود	را	نسبت	به	دیگر	گروه	های	قومی	پذیرفته	اند	و	در	این	باره	حامی	توزیع	منابع	به	سایر	

نقاط	جغرافیایی	کشور	و	توزیع	عادالنه	منابع	اند.	

امین	ناطق،	معمار	شهرسازی	از	اصفهان
اقتصاد	افتاده	دست	قوم	فارس	که	این	اقوام	دیگه	رو	نسبت	به	این	قوم	بی	اعتماد	و	
بی	اعتبار	کرده	و	این	فکر	رو	ایجاد	کرده	که	قوم	فارس	همه	چی	دارن	و	بقیۀ	اقوام	
محدود	شده	ن.	این	تصور	تند	یا	بد	رو	ما	فارسا	سهمش	رو	داریم	می	خوریم...	.	

۱.	خبرآنالین،	شناسۀ	خبر:	375259
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من	می	خوام	بگم	که	ما	هم	رضایتی	نداریم.	مسئلۀ	اقتصاد	ایران	باید	همۀ	اقوام	
رو	یه	پارچه	درنظر	بگیره	و	حتی	باید	به	اقوام	مرزی	بیشتر	توجه	بشه،	چون	باید	

او	اون	جا	بیشتر	سرمایه	گذاری	کنه.	قاچاق	کاال	هم	کمتر	می	شه.

کردها:	این	گروه	قومی	ساکن	در	غرب	ایران	شامل	استان	های	کردستان،	آذربایجان	غربی،	
کرمانشاه،	و	ایالم	است	که	به	زبان	کردی	صحبت	می	کنند	و	با	کردستان	عراق	هم	مرزند.	
بخشی	از	آن	ها	نیز	در	شرق	کشور	و	در	خراسان	شمالی	ساکن	اند.	بیشتر	اقتصاد	مردم	کرد	
مبتنی	بر	کشاورزی	و	دامداری	است.	در	بخش	های	شمالی	مناطق	کردنشین	)جنوب	
آذربایجان	غربی(	باغداری	رایج	است.	اما	در	مناطق	جنوبی	)کردستان،	کرمانشاه،	و	
ایالم(		به	سبب	برخورداری	از	مراتع	و	نبود	زمین	های	حاصل	خیز	بیشتر	کشاورزی	دیم	و	
دامداری	رواج	دارد.	مناطق	کردنشین	ایران	از	لحاظ	ساختارهای	اشتغال	زایی،	کارخانه	ای	
نیافته	 همچون	صنایع	پیشرفته،	کارگاه	ها	و	کارخانه	های	صنعتی،	و	...	توسعۀ	چندانی	
است	و	این	امر	وضع	اقتصادی	نامناسبی	را	رقم	زده	است	و	درنتیجه،	آمار	بیکاری	برای	
جمعیت	فعال	آن	نیز	بسیار	باالست	و	بیشتر	مردان	برای	تأمین	معاش	خانواده	مجبورند	به	

شغل	های	کاذب	مانند	قاچاق	و	کولبری	بپردازند.

یوان	)کردستان( پروین	ذبیحی،	فعال	مدنی	از	مر
	کردستان	و	مناطق	کردنشین	جزو	عقب	مانده	ترین	

ً
از	لحاظ	اقتصادی،	واقعا

کولبری	 نظیر	 منفی	 بسیار	 تأثیرات	 و	 بیکارند	 ما	 جوان	های	 ایران	اند.	 مناطق	
دارد،	چون	هیچ	مرکز	صنعتی	و	تولیدی	در	منطقۀ	کردستان	یا	نیست	یا	آن	قدر	
چشمگیر	نیست	که	بیکاری	همه	را	به	سوی	کولبری	یا	دستفروشی	یا	کارگر	
بسیارخوب	 و	 آینده	ای	 و	 بیمه	 هیچ	 بدون	 داده،	 سوق	 روزمزد	 و	 ساختمانی	
خیلی	ها	حتی	عالوه	بر	مرگ	ومیر	زیاد،	آسیب	های	جسمی	هم	می	بینند.	من	
فکر	می	کنم	کردستان	یکی	از	مناطقی	است	که	بسیار	در	این	حوزه	به	آن	ظلم	

شده!

سال	های	 در	 شده	اند	 راه	اندازی	 اقتصادی	 توسعۀ	 هدف	 با	 که	 مرزی	 بازارچه	های	
اخیر،	به	دلیل	غیررسمی	بودنشان،	راکد	مانده	اند	و	به	دلیل	تعرفه	های	باالی	گمرکی،	مردم	
توانایی	خرید	ندارند	و	استقبال	چندانی	از	آن	نمی	کنند.	همچنین	سرمایه	گذاران	بخش	
خصوصی	نیز	به	دلیل	مسائل	امنیتی	و	نبود	جاده	های	مناسب	برای	انتقال	بار	به	مرکز	و	نبود	
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نیروی	متخصص	در	این	مناطق،	حاضر	به	سرمایه	گذاری	در	مناطق	مرزی	نمی	شوند.	
عرصه	های	اشتغالی	همچون	معادن	سنگ	و	فلزات	در	این	مناطق	شکل	گرفته	است	که	
متأسفانه	پس	از	استخراج،	برای	فراوری	به	شهرهای	دیگر	منتقل	می	شوند،	درحالی	که	
بهره	برداری	از	این	معادن	در	محل،	از	لحاظ	اقتصادی	به	صرفه	تر	است	و	موجب	توسعه	و	

رشد	اقتصادی	منطقه	خواهد	شد.

مهدی	کیوان	تاریخ	شناس،	اصفهان	شناس	و	مدرس	تاریخ	از	اصفهان
فرهنگی	 گالیه	های	 این	ها	 می	شود	 تصور	 و	 می	بینی	 چیزی	 شما	 امروز	 اگر	
و	 سیاسی	 گالیه	های	 به	شکل	 که	 است	 اقتصادی	 گالیه	های	 درواقع،	 است،	

فرهنگی	درآمده	است.

اشتغال	و	بیکاری	ازجمله	موضوع	های	اساسی	اقتصاد	هر	کشوری	است،	به	گونه	ای	که	
جوامع	 توسعه	یافتگی	 شاخص	های	 از	 یکی	 به	عنوان	 بیکاری	 کاهش	 و	 اشتغال	 افزایش	
تلقی	می	شود.		ازاین	رو،	نرخ	بیکاری	یکی	از	شاخص	هایی	است	که	برای	ارزیابی	شرایط	
اقتصادی	کشور	استفاده	می	شود.	نوسانات	اقتصادی،	عدم	توزیع	مناسب	درآمد	و	امکانات،	
عدم	جذب	نیروی	کار	در	مراکز	تولیدی	و	صنعتی،	عدم	تناسب	بین	آهنگ	رشد	جمعیت	
و	فرصت	های	شغلی،	ضعف	قوانین	و	مقررات،	اتخاذ	برخی	سیاست	های	غلط،	و	نبود	
آموزش	های	متناسب	با	نیاز	بازار	کار	از	شاخص	ترین	عوامل	به	شمار	می	رود.	در	سالیان	
اخیر،	نه	تنها	جمعیت	تحصیل	کرده	در	ایران	نتوانسته	است	اشتغال	مناسبی	به	دست	آورد،	
بلکه	به	دلیل	شرایط	اقتصادی	این	سال	ها	و	موضوع	تحریم	تعداد	زیادی	از	جمعیت	شاغل	نیز	
بیکار	شده	اند.	تجربۀ	بیکاری	برای	کسانی	که	به	داشتِن	شغِل	ثابت	و	مطمئن	عادت	کرده	اند،	
می	تواند	بسیار	ناراحت	کننده	باشد.	مستقیم	ترین	نتیجۀ	بیکاری	ازدست	دادِن	درآمد	است.	
فشار	اقتصادی	برای	کسانی	که	فاقد	کارند	بسیار	زیاد	است.	ازجملۀ	عوامل	شناسایی	شدۀ	

مؤثر	بر	افزایش	نرخ	جرم	و	جنایت	و	فقر	می	توان	به	بیکاری	اشاره	کرد.	
نمودار	۱4-3	و	نمودار	۱5-3	فرصت	اشتغال	اقوام	را	نشان	می	دهند	که	وجهی	از	
نابرابری	اقتصادی	است.	بر	این	اساس،	89٫8	درصد	از	نخبگان	و	8۱٫9	درصد	از	عوام	
بر	این	باور	بودند	که	فرصت	های	شغلی	در	بین	اقوام	به	نسبت	برابر	توزیع	نشده	است	و	
تنها	۱0٫2	درصد	از	نخبگان	و	8٫4	درصد	از	عوام	بر	این	باور	بودند	که	در	زمینۀ	اشتغال،	

فرصت	برابر	در	میان	اقوام	وجود	دارد.
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	که	به	نقل	از	مرکز	ایران	است	ـ	رتبه	و	درصد	بیکاری	 	داده	های	نمودار	شمارۀ	۱6-3ـ	
در	سی	و	یک	استان	کشور	را	نشان	می	دهد.	بر	این	اساس،	نیمۀ	سمت	چپ	این	نمودار	
شامل	استان	هایی	است	که	مرکز	سکونت	اقوام	مختلف	از	کرد،	ترک،	عرب،	بلوچ،	و	
دیگر	اقوام	است	و	نیمۀ	سمت	راست	که	درصد	بیکاری	در	آن	ها	کمتر	است	به	استان	هایی	
	در	مرکز	نقشۀ	ایران	قرار	دارند	و	درطوِل	چهل	سال	انقالب	اسالمی	

ً
تعلق	دارد	که	عمدتا

نمودار	شمارۀ	۱4-3:	فرصت	برابر	اشتغال	اقوام	ـ	خواص

نمودار	شمارۀ	۱5-3:	فرصت	برابر	اشتغال	اقوام	ـ	عوام

نمودار	شمارۀ	۱6-3:	میزان	نرخ	بیکاری	)به	نقل	از	مرکز	آمار	ایران(
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بحران	 مرکزگرایی،	 سیاست	 شده	اند.	 انتخاب	 استان	ها	 آن	 از	 نظام	 رده	باالی	 مسئوالن	
اقتصادی	و	سیاسی	در	ایران،	سیاست	های	غلط	اقتصادی،	فساد	مالی	و	اداری،	عدم	توجه	

به	ارزش	های	کارآفرینانه،	و	نگاه	امنیتی	به	اقوام	از	عوامل	اصلی	بیکاری	در	ایران	اند.
غربی،	 آذربایجان	 شرقی،	 آذربایجان	 استان	های	 در	 آذری	ها	 آذری	ها:	 	/ ترک	ها	
زنجان،	قزوین،	و	اردبیل	سکونت	دارند	و	با	کشور	آذربایجان	تداوم	و	تعامل	مرزی	دارند.	
	مناسب	است	و	فرصت	های	شغلی	و	امکانات	

ً
در	این	مناطق،	وضعیت	اقتصادی	نسبتا

رفاهی	به	نسبت	دیگر	مناطق	قومیت		نشین	بهتر	است.	این	منطقه	دارای	مرز	مشترک	با	
آذربایجان	و	ترکیه	است	که	از	نظر	فرهنگی	و	اقتصادی،	با	این	دو	کشور	هم	مرز	و	هم	زبان،	
اقتصادی	 ارکان	 از	 کشاورزی	 و	 دامداری	 دارند.	 ویژه	ای	 اقتصادی	 و	 فرهنگی	 تبادالت	
دیگر	رایج	در	بین	گروه	قومی	ترک	در	ایران	است.	این	منطقه	از	لحاظ	تولید	محصوالت	
لبنی	و	پروتئینی	سهم	قابل	توجهی	را	به	خود	اختصاص	داده	است.	اما	نمی	توان	اقتصاد	
غالب	مردمان	این	منطقه	را	در	این	موارد	خالصه	کرد،	بلکه	وجود	کارخانه	ها	و	صنایع	
بزرگی	ازقبیل	تراکتورسازی،	پتروشیمی،	ماشین	سازی،	صنایع	فوالد،	و	...	موجب	ایجاد	
ظرفیت	های	شغلی	فراوانی	شده	است.	همچنین	از	کارخانه		های	دیگر	این	منطقه	می	توان	
به	پمپ	ایران،	لیفتراک	سازی	،	موتوژن،	هاکسیران	دیزل،	لیالند	دیزل	ایران،	بلبرینگ	سازی،		
)برق	 حوله	بافی	 کبریت	سازی،	 ترموپالس،	 ایدم،	 دیزل	 دیزل،	 درمن	 پیستون	سازی،	
المع(،	تخته	فشاری	و	نئوپان،	شیر	پاستوریزه،	نختاب	فروزان،	نوشابه	سازی،	بافندگی	
گچ،	 کارخانه	 موکت،	 پاالز	 پشمینه،	 ریسندگی	 تبریز،	 نساجی	 سهند،	 تریکو	 الیکو،	
چرم	سازی،	شرکت	سیمان	صوفیان،	نیروگاه	حرارتی	تبریز،	پاالیشگاه،	و	...	اشاره	کرد.	
	که	به	عنوان	برند	ملی	شناخته	 همچنین	صنایع	دستی	مانند	صنعت	چاقوسازی	در	زنجانـ	
می	شود	ـ	بخش	دیگری	از	اقتصاد	مناطق	آذری	زبان	ایران	را	به	خود	اختصاص	داده	است.	
درمجموع،	بخش	خدمات،	کشاورزی،	و	صنعت	عمده	ترین	بخش	های	اقتصادی	این	قوم	
را	تشکیل	می	دهند۱.	برخالف	این	وضعیت	اقتصادی	مناسب،	مردمان	این	گروه	قومی	نیز	
از	سیاست	های	دولتی	در	این	زمینه	چندان	رضایت	ندارند	و	بر	این	باورند	که	اگر	امروزه	
وضعیت	اقتصادی	مناطق	آن	ها	مناسب	است،	این	بهبودی	نتیجۀ	سیاست	های	دولتی	
بعداز	انقالب	اسالمی	نبوده	است	و	غالب	آنچه	آن	ها	امروز	دارند	در	درجۀ	نخست،	
مربوط	به	گذشته	تاریخی	است	و	در	درجۀ	دوم	نیز	نتیجۀ	تالش	های	خود	مردمان	این	

منطقه	و	سرمایه	داران	و	نخبگان	آن	هاست.

1. http://vista.ir/article/813525
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یز	)آذربایجان	شرقی( علی		حامد	ایمان،	روزنامه	نگار	از	تبر
بعداز	دهۀ	چهل،	هیچ	کارخانۀ	مادری	وجود	ندارد	که	دولت	آن	را	ایجاد	کرده	باشد	

و	فقط	بخش	خصوصی	با	توانمندی	باالی	خودش	توانسته	روی	پایش	بایستد.

صرف	نظر	از	صنایع	بزرگ	و	صنایع	کارگاهی	و	صنایع	دستی	که	در	حیات	اقتصادی	و	
اجتماعی	منطقۀ	آذربایجان	نقش	مهمی	برعهده	دارند،	این	منطقه	دارای	معادن	متعددی	
است	که	از	آن	جمله	می	توان	به	معادن	شن	و	ماسه،	سنگ	های	ساختمانی	و	تزیینی،		
نمک،	خاک	نسوز،	پوکه،	کائولن،	زغال	سنگ،	دیاتومیت،	و	پولیت	اشاره	کرد.	به	عالوه،	
در	این	منطقه	و	به	خصوص	در	شهر	تبریز،	صنعت	زیبای	فرش	بافی	رونق	فراوانی	دارد	و	
عمده	ترین	صادارات	غیرنفتی	استان	آذربایجان	شرقی	را	به	خود	اختصاص	داده	است.

یخ	و	نویسنده	از	ارومیه	)آذربایجان	غربی( اسفندیار	حاجی،	پژوهشگر	تار
اقتصاد	ما	درجا	زده	و	پیشرفت	نداشته	و	ملعبۀ	دیگران	و	کشورهای	مقتدر	شده	
است.	نابرابری	اقتصادی	در	بین	اقوام	وجود	دارد	و	برای	قوم	ما	بدتر	است.	اگر	
مردم	بتونند	از	پتانسیل	های	منطقه	خود	استفاده	بکنند	و	نره	جیب	مرکز	مردم	

وضعیت	بهتری	خواهند	داشت.

	عرب	ها:	در	منطقۀ	جنوب	ایران	عرب	ها	سکونت	دارند	که	به	زبان	عربی	صحبت	
می	کنند	و	در	استان	های	خوزستان،	بوشهر،	و	هرمزگان	پراکنده	شده	اند.	در	خوزستان،	
دریایی	 مرز	 و	 ارتباطی	 موقعیت	 دارند.	 فرامرزی	 تداوم	 عراق	 عرب	های	 با	 عرب	 مردم	
شهرهای	عرب	نشین	استان	های	خوزستان	و	هرمزگان	موجب	رونق	بازرگانی	و	تجارت	
که	سهم	 است	 امام	 بندر	 و	 عباس	 بندر	 مناطق	 این	 مهم	 بنادر	 است.	 بین	المللی	شده	
عمده	ای	در	ترانزیت	دریایی	کشور	دارند.	همچنین	نفت	خیز	بودِن	مناطِق	عرب	نشین	و	

تصویر	شمارۀ	2۰-3:	مصاحبه	با	علی	حامد	ایمان
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وجود	صنایع	بزرگ	موجب	جذب	نیروی	کار	در	سراسر	کشور	شده	است.	این	وضعیت	تا	
حدودی	باعِث	به	هم	خوردِن	دموگرافِی	قومِی	منطقه	نیز	شده	است	و	اقوام	مختلف	ایرانی	
برای	کسب	فرصت	های	شغلی	در	این	مناطق	ساکن	شده	اند.	اما	متأسفانه	وضعیت	عموم	

مردم	عرب	از	لحاظ	اقتصادی	در	سطح	پایینی	قرار	دارد.۱

باسم	حمادی،	پژوهشگر	آیین	ها	و	موسیقی	قومی	عرب،	مدرس	دانشگاه	از	
اهواز	)خوزستان(

 در	استانی	هستم	که	آب	و	نفت	و	گاز	وجود	دارد.	در	این	جا	نباید	بحث	بیکاری	
معنی	داشته	باشد،	فقر	باید	خیلی	کم	باشد،	ولی	می	بینیم	که	محرومیت	و	
استان	ها	 دیگر	 در	 است.	شاید	 و	حاشیۀ	شهرها	وحشتناک	 روستاها	 در	 فقر	
هم	این	وجود	داشته	باشد،	ولی	نگاه	ما	این	است	که	ما	برروی	ثروت	و	نفت	

خوابیده	ایم،	ولی	فقر	می	کشیم.

یعقوب	موسوی،	جامعه	شناس	و	عضو	هیئت	علمی	دانشگاه	الزهرا	از	تهران
قومیت	ها	جایگاه	مناسب	در	سطوح	سلسله	مراتبی	ندارند،	مانند	عرب	ها	که	در	

سطوح	مدیریتی	غائب	اند.

استان	خوزستان	از	مهم	ترین	مناطق	نفت	خیز	ایران	به	شمار	می	آید.	نفت	و	گاز	که	مهم	ترین	
منبع	طبیعی	کشور	است	برای	نخستین	بار	حدود	هشتاد	سال	پیش	در	این	منطقه	کشف	و	
استخراج	شد	و	از	آن	زمان	تاکنون	حوزه	های	نفتی	فراوان	در	این	استان	کشف	شده	و	مورد	
بهره	برداری	قرار	گرفته	است	که	از	مهم	ترین	آن	ها	حوزه	های	نفتی	اهواز	است.	پاالیشگاه	آبادان،	

پتروشیمی	بندر	امام،	و	ماهشهر	نمونه	هایی	از	صنایع	وابسته	به	نفت	در	این	استان	هستند.
به	طورکلی	صنعت	خوزستان	به	دو	گروه	صنایع	دستی	و	ماشینی	تقسیم	می	شود.	صنایع	
کارخانه	ای	را	می	توان	برحسب	مقدار	مصرف	مواّد	اولیه	و	کیفیت	تولید	به	دو	دستۀ	عمدۀ	
صنایع	سنگین	و	صنایع	سبک	تقسیم	کرد.	صنایع	سنگین	استان	عبارت	اند	از	استخراج	
و	تصفیۀ	نفت	مشتمل	بر	پاالیشگاه	آبادان،	دستگاه	تقطیر	مسجد	سلیمان،	پاالیشگاه	گاز	
بیدبلند	و	صنعت	پتروشیمی	مشتمل	بر	مجتمع	شیمیایی	رازی،	مجتمع	پتروشیمی	آبادان،	
لوله	 و	 نورد	 کارخانه	های	 ایران	ـ	ژاپن،	 پتروشیمی	 مجتمع	 خارک،	 پتروشیمی	 مجتمع	
اهواز	و	ذوب	آهن	گاز	اهواز.	صنایع	َسُبک	خوزستان	مشتمل	بر	قندسازی،	کاغذسازی،	
بسته	بندی	خرما،	صنعت	ماهی	گیری،	و	صنعت	برق	است.	درضمن،	از	صنایع	جانبی	

1. www.citypedia.ir
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قدیمی	نیشکر	در	خوزستان،	مجتمع	کاغذسازی	هفت	تپه		است	که	از	دیرباز	با	استفاده	از	
ضایعات	نیشکر	به	تولید	کاغذ	می	پردازد.۱

استان	خوزستان	 اروند،	و	گتوند	در	 پرآب	کارون،	دز،	کرخه،	 وجود	رودخانه	های	
باعث	رونق	کشاورزی	در	این	سرزمین	شده	است	و	هم	اکنون	بزرگ	ترین	طرح	تولید	نیشکر	
و	صنایع	جانبی	آن	درحال	انجام	است.	کشاورزی	در	تمام	مناطق	خوزستان،	به	ویژه	در	
قسمت	های	جلگه	ای،	از	اهمیت	خاصی	برخوردار	است	به	همین	دلیل،	این	استان	را	
زرخیز	می	نامند.	جلگۀ	خوزستان	دنبالۀ	بین	النهرین	است	و	به	همین	دلیل،	دارای	خاک	و	
آب	وهوای	بسیار	مناسب	برای	کشاورزی	است.	از	مهم	ترین	محصوالت	کشاروزی	این	

استان	می	توان	به	گندم،	جو،	برنج،	نیشکر،	خرما،	و	مرکبات	اشاره	کرد.
در	بخش	دامداری،	پرورش	دام	و	طیور	بعداز	کشاورزی	از	اهمیت	باالیی	برخوردار	
است.	از	انواع	دام	های	دائمی	می	توان	به	گوسفند،	بز،	گاو،	و	گاومیش	اشاره	کرد.	این	
استان	همچنین	به	دلیل	مجاورت	با	خلیج	فارس	و	وجود	رودهای	بزرگ	و	پرآب،	زمینۀ	

مساعدی	برای	پرورش	و	صید	ماهی	دارد.
مردم	بلوچ	و	سیستانی:	این	گروه	در	شرق	ایران	زندگی	می	کنند	که	با	زبان	بلوچی	
صحبت	می	کنند	و	مانند	برخی	از	کردها	سّنی	مذهب	اند،	با	پاکستان	و	افغانستان	مرز	
مشترک	دارند	و	با	پاکستان	و	افغانستان	و	حتی	در	تانزانیا	تداوم	فرامرزی	دارند.	در	این	
استان،	سیستانی	ها	شیعه	مذهب	اند	و	بیشتر	در	شهر	زابل	سکونت	دارند.	در	این	منطقه،	
وضعیت	اقتصادی	بسیار	ضعیف	است	و	کارخانه	و	سرمایه	گذاری	در	سالیان	اخیر	در	
این	استان	دیده	نشده	است،	مرز	را	بسته	اند	و	تعامالت	اقتصادی	و	فرهنگی	ای	با	آن	سوی	
مرز	صورت	نمی	گیرد.	به	دلیل	بسته	بودِن	مرزها،	بازارچه	های	مرزی	شکل		نگرفته	است	و	
بیشتر	مردم	به	شغل	هایی	مانند	قاچاق	کاال	و	گازوئیل	کشی	مشغول	اند	و	فقر	فراگیری	در	
استان	وجود	دارد.	در	گذشته،	سیستان	و	بلوچستان	انبار	غلۀ	ایران	بود،	اما	امروز	به	دلیل	
شرایط	خاص	اقلیمی،	بی	آبی،	و	وجود	خشکسالی	شدید،	کشاورزی	با	مشکالت	بسیاری	

مواجه	شده	است	و	بسیاری	از	زمین	های	کشاورزی	را	بایر	کرده	است.

محمد	بهاری،	مدرس	ادبیات	دانشگاه	از	زاهدان	)سیستان	و	بلوچستان(
اقتصادمون	صفر	یا	زیر	صفر	شده.	همۀ	سیستانی	ها	صفر	شده	ان.	اقتصاد	رو	
دامپروری،	کشاورزی،	و	صنایع	می	سازن،	اما	ما	چیزی	به	نام	صنعت	تو	این	

۱.	همان
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استان	نداریم.	قرار	بود	زابل	مرکز	کشاورزی	بشه،	بلوچستان	مرکز	صنعتی	بشه	
و	زاهدان	مرکز	دانشگاهی	بشه.	زابل	اآلن	هیچی	نداره.	اآلن	شما	بیا	بگو	درطوِل	
این	چهل	سال	یه	کارخونه	برای	زابل	ساخته	شده،	من	ساکت	می	شم.	مردم	ما	
از	راه	گازوئیل	و	بنزین	یه	چیزی	درمی	آوردن.	دیوار	مرزی	کشیده	شده	و	اون	
ن.	اآلن	ما	پشت	دیوار	موندیم	و	نه	این	ور	می	تونیم	

َ
کار	رو	هم	نمی	تونن	انجام	ِبد

بریم	و	نه	اون	ور.

استان	سیستان	و	بلوچستان	از	جهت	رشد	و	توسعۀ	اقتصادی	از	مناطق	درحال	توسعۀ	
کشور	است،	ولی	برخالف	تخصیص	اعتبارات	ویژه	و	مجموعۀ	سرمایه	گذاری	های	چند	
دهۀ	اخیر،	هنوز	هم	پایین	ترین	شاخص	های	اقتصادی	و	اجتماعی	را	دارد.	در	زمینۀ	زراعت	
صورت	 مطلوبی	 چندان	 پیشرفت	های	 مناسب،	 قابلیت	های	 باوجوِد	 نیز	 کشاورزی	 و	
نگرفته	است.	شیوۀ	تولید	سنتْی	روستاییان	را	درمقابِل	عوامل	طبیعی	متزلزل	ساخته	است.	
بدین	سبب،	عواملی	ازقبیل	آب،	وضع	اراضی	زراعی،	و	اقتصاد	سنتی	درطِی	سالیان	دراز	

همواره	مشکالت	زیادی	را	برای	توسعۀ	زراعت	منطقه	ایجاد	کرده	است.
شکال	متعددی	دارد.	در	منطقۀ	سیستان،	زراعت	فقط	

َ
زراعت	در	سیستان	و	بلوچستان	ا

آبی	و	متکی	به	رود	هیرمند	و	تحت	تأثیر	نوسانات	آب	آن	است.	مهم	ترین	محصول	منطقۀ	
سیستان	گندم	است	که	درصد	قابل	توجهی	از	زمین	های	زیرکشت	را	به	خود	اختصاص	داده	
است.	بعداز	گندم،	جو	بیش	ترین	سطح	زیرکشت	را	دارد.	ازجمله	محصوالت	زراعی	دیگر	

این	منطقه	یونجه،	توتون،	کنجد،	و	محصوالت	جالیزی	و	سبزیجات	را	می	توان	نام	برد.
در	استان	سیستان	و	بلوچستان،	بخش	صنعت	رشد	چندانی	نیافته	است،	به	طوری	که	
درحال	حاضر،	مردم	این	استان	بیشتر	کاالهای	مصرفی	و	صنعتی	خود	را	از	سایر	استان	ها	
یا	پاکستان	تأمین	می	کنند.	بافت	اجتماعی	استان،	دورافتادگی	و	عدم	دسترسی	به	منابع	
تکنولوژی،	کمبود	افراد	متخصص،	فقر	فرهنگی	و	کم	توجهی	دولت	در	سال	های	قبل	از	
پیروزی	انقالب	اسالمی	از	عوامل	اصلی	محرومیت	و	عقب	ماندگی	صنعتی	این	استان	
می	شوند.	صنایع	 تقسیم	 دستی	 و	 ماشینی	 گروه	 دو	 به	 استان	 در	 موجود	 است.	صنایع	
ماشینی	استان	شامل	صنایع	غذایی،	نساجی،	پوشاک،	و	صنایع	شیمیایی	است	که	بیشتر	
در	اطراف	زاهدان	و	شهرهای	بزرگ	فعالیت	دارند.	سایر	صنایع	استان	بیشتر	مشتمل	بر	

کارگاه	های	فلزکاری،	ریخته	گری،	ساخت	لوازم	خانگی،	و	تانکرسازی	است.
از	 و	 مهمی	دارد	 اقتصادی	 موقعیت	 دستی	 صنایع	 استان،	 عشایر	 و	 ایالت	 بین	 در	
لحاظ	تأمین	درآمد،	پس	از	کشاورزی	و	دامداری	در	رتبۀ	سوم	واقع	شده	است.	مهم	ترین	

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


        535         فصل سوم: نتایج و یافته های تحقیق

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

صنایع	دستی	عشایر	سیستان	و	بلوچستان	عبارت		از	حصیربافی،	قالی	بافی،	سوزن	دوزی،	
چادربافی،	سفره	بافی،	جوال	بافی،	نمدمالی،	و	سکه	دوزی	است.	معادن	کشف	شدۀ	استان	
نیز	عبارت	از	معدن	مس	در	شمال	غربی	زاهدان	با	ذخیره	ای	بیش	از	۱5	میلیون	تن،	معدن	
کرمیت	در	نواحی	خاش،	و	معدن	منگنز	در	منطقۀ	کوتیج	است.	از	دیگر	معادن	مهم	استان،	
معادن	سنگ	مرمر،	سنگ	آهک،	تراورتن،	و	شن	وماسۀ	سیلیسی	را	می	توان	نام	برد.	دریای	
عمان	درواقع،	یکی	از	منابع	بسیار	غنی	نمک	است.	استخراج	نمک	از	آب	دریا	همواره	در	
روستاهای	ساحلی	رایج	بوده	است	و	زمینۀ	بسیار	ارزان	و	مناسبی	برای	گسترش	آن	وجود	
دارد.	صنایع	شیالتی	و	ماهی	گیری	نیز	در	سواحل	دریای	عمان	در	سیستان	رایج	است.

چالش	اقتصادی	ایران	بازتوزیع	سرمایه	بین	مناطق	مختلف	کشور	است.	بخش	عمدۀ	
مطالبات	سیاسی	اقوام	ایران،	که	گاهی	هم	به	خشونت	کشیده	می	شود،	ریشه	در	همین	
موضوع	دارد.	سیاست	های	متمرکز	اقتصادی	به	شکل	گیری	پیرامون	منجر	شده	است	و	
هرچه	مناطق	از	مرکز	به	سمت	مرز	فاصله	می	گیرند،	شکاف	اقتصادی	و	معیشتی	بیشتر	
نمایان	می	شود.	هرچند	برخی	از	سیاست	های	اقتصادی	ریشه	در	نگاه	مرکز	به	پیرامون	
ایران	)اقوام	ایرانی(	دارد،	به	طور	دقیق	نمی	توان	مرز	معیشتی	و	درآمدی	را	بر	کشاورزی	و	
دامداری	محاسبه	کرد،	زیرا	اقتصاد	اقوام	حاشیه	تا	حدودی	نقش	نیروی	کار	برای	مرکز	را	
دارند.	درنتیجه،	شاید	محصوالت	کشاورزی	و	دامداری	در	این	مناطق	وجود	داشته	باشد،	
اما	این	محصوالت	به	طرف	مرکز	و	خارج	از	کشور	صادر	خواهد	شد	و	درواقع،	سود	آن	ها	

نصیب	مرکز	و	دولت	می	شود،	نه	مردم	حاشیه	نشین.
نمودار	شمارۀ	۱7-3	و	نمودار	شمارۀ	۱8-3	میزان	احساس	نابرابری	اقتصادی	در	میان	
اقوام	را	نشان	می	دهند.	براساس	اعداد	به	دست	آمده،	90٫6	درصد	از	نخبگان	و	88	درصد	از	
عوام	معتقدند	که	اقوام	در	ایران	از	نابرابری	اقتصادی	رنج	می	برند	و	تنها	درصد	بسیاری	کمی	

نمودار	شمارۀ	۱7-3:	میزان	احساس	شکاف	و	تبعیض	اقتصادی	ـ	خواص
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از	هردو	گروه	بر	این	باورند	که	میزان	شکاف	و	تبعیض	اقتصادی	در	کشور	پایین	است.	
نابرابری	اقتصادی	تفاوت	موجود	در	معیارهای	مختلف	از	نظر	رفاه	اقتصادی	در	میان	
افراد	یک	گروه،	در	میان	گروه	های	موجود	در	یک	جمعیت،	یا	در	میان	مردمان	کشورهاست.	
از	نابرابری	اقتصادی	گاهی	با	نام	نابرابری	درآمد،	نابرابری	ثروت،	یا	شکاف	ثروت	یاد	
می	شود.	در	نابرابری	اقتصادی،	اقتصاددانان،	به	طورکلی،	روی	سه	عامل	ثروت	و	درآمد	و	
مصرف	تمرکز	می	کنند.	باوجوِد	بیکاری،	تورم،	و	سیاست	های	تمرکزگرایانه	ایران	به	نقاط	
پیرامون	و	نیمه	پیرامون	و	مرکز	تبدیل	شده	است،	به	نحوی	که	اقوام	ایرانی	در	مناطق	پیرامون	
و	کم	برخوردار	قرار	دارند	و	این	حّس	تبعیض	اقتصادی	در	میان	اقوام	روزبه	روز	درحال	
گسترش	است	و	نوعی	نارضایتی	اجتماعی	را	نیز	به	وجود	آورده	است.	نابرابری	های	مداوم	
نارضایتی	اجتماعی	در	 پتانسیل	 و	 بر	ماهیت	ساختاری	تنش	های	اجتماعی	 اجتماعی	
میان	اعضای	گروه	های	قومی	داللت	دارد	که	به	تحقق	تمایزات	و	شکاف	های	اجتماعی	
منجر	می	شود.	عدم	وجود	سرمایه	گذاری	عمرانی	و	اقتصادی،	نبود	کارخانه،	و	شرایط	
اشتغال	در	مناطق	کم	برخوردار	مانند	کردستان	و	سیستان	عالوه	بر	مهاجرت	های	وسیع،	
نوعی	خشونت	نسبت	به	مرکز	را	نیز	به	وجود	آورده	است.	در	سال	های	اخیر،	اختالس	های	

یقه	سفیدان	دولتی	و	مرکزنشین	نیز	این	بحران	ها	را	تشدید	کرده	است.
مناطق	 از	 هریک	 که	 داد	 نشان	 بخش	 این	 در	 به	دست	آمده	 یافته	های	 درمجموع،	
به	نسبت	موقعیت	خود	دارای	منابع	غنی	و	بی	نظیری	همچون	آب	فراوان،	 موردمطالعه	
دام	 پرورش	 فعالیت	های	 و	 انواع	محصوالت	کشاورزی	 برای	کشت	 مناسب	 آب	وهوای	
	طال	و	سنگ	های	

ً
و	طیور،	وجود	ذخایر	غنی	و	متنوع	معدنی	فلزی	و	غیرفلزی	خصوصا

تزیینی،	برخورداری	از	عرصه	ها	و	چشم	اندازهای	طبیعی	و	جاذبه	های	فرهنگی،	تاریخی،	
گردشگری،	قابلیت	احداث	نیروگاه	های	آبی	کوچک	با	توجه	به	منابع	آب	های	سطحی	و	

نمودار	شمارۀ	۱۸-3:	میزان	احساس	شکاف	و	تبعیض	اقتصادی	ـ	عوام
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توپوگرافی	مناسب،	وجود	نیروی	انسانی	جوان	و	کارآمد	و	متعهد	و	عالقه	مند	به	فناوری	های	
نوین،	شرایط	مناسب	برای	ایجاد	مناطق	آزاد	تجاری،	فقدان	سیاست	مهار،	ذخیره	و	انتقال	
آب،	و	...	هستند	که	پتانسیل	توسعه	و	آبادانی	را	در	حوزه	های	مختلف	کشاورزی،	صنعت،	
و	خدمات	دارند.	اما	توسعه	چیزی	نیست	که		به	صورت	یک	شبه	حادث	شود.	توسعْه	فرایند	
خاّص	خود	را	دارد	و	باید	بسترها	و	شرایط	الزم	را	برایش	فراهم	کرد	که	یکی	از	این	بسترها،	
قراردادِن	 دراختیار	 و	 سرمایه	گذاری،	 به	 آنان	 تشویق	 	، سرمایه	گذاران	 برای	 امنیت	 ایجاد	
امکاناِت	الزم	برای	افزایش	انگیزۀ	سرمایه	گذاران	است.	در	این	راستا،	دولت	نقش	اساسی	
در	شروع	و	ادامۀ	توسعه	ایفا	می	کند،	به	خصوص	در	فعال	کردِن	سرمایه	گذاری	های	مولد	
و	سرمایه	گذاری	هایی	که	در	امکانات	زیربنایی	باید	شکل	بگیرد.	بدوِن	فعال	شدِن	دولت	و	
اجرای	طرح	های	بزرگ،	عقب	ماندگی	های	مناطق	مختلف	کشور	تا	صد	سال	دیگر	با	این	
روند	نه	تنها	جبران	نمی	شود،	بلکه	فاصلۀ	آن	با	سایر	مناطق	توسعه	یافتۀ	کشور	بیشتر	می	شود.	

4-6-3.	شرایط	ویژۀ	محیطی	اقوام	

واجد	 فرهنگ	ها	 همۀ	 به	سان	 تحقیق	 این	 در	 موردمطالعه	 خرده	فرهنگ	های	 از	 هریک	
اقتضائات	خویش	هستند.	شرایط	محیطی	همچون	عینیتی	تکوین	یافته	درطوِل	تاریخ	
اقتصاد،	سیاست،	و	 این	امر	موجد	 این	تفاوت	ها	را	به	دست	می	دهد.	 بزرگ	ترین	بستر	
سایر	ارکان	اجتماعی	مختص	به	هریک	از	گروه	های	قومی	است.	این	بدان	معناست	که	
در	 از	خرده	فرهنگ	ها	 در	هریک	 موجود	 و	...	 اقتصادی،	سیاسی،	 اجتماعی،	 واقعیات	
بستری	از	عوامل	قابل	بحث	و	بررسی	است.	بااینحال،	کالن	عینیاتی	در	سطح	ایران،	
منطقۀ	خاورمیانه	و	چه	بسا	فراتر	از	آن	ها	در	بسیاری	از	پدیده	ها	نقش	آفرینی	نموده	اند	و	

می	نمایند.
برنامۀ	توسعۀ	سازمان	ملل۱،	در	سال	های	2003-2002،	عنوان	کرد	که	خاورمیانه	در	
عرصه	های	ساختار	فرهنگی،	آموزشی،	مباحث	سیاسی،	دموکراسی،	و	مسائل	اقتصادی	
با	مشکالت	متعددی	روبه	روست.	سطح	بی	سوادی	در	آن	باالست	و	تنها	۱٫۱	درصد	
انتشارات	جهان	در	کشورهای	عربی	صورت	می	گیرد.	درآمد	220	کشور	عربی	کمتر	از	
درآمد	اسپانیاست.	هیچ	کدام	از	کشورهای	عرب	زبان	دموکراسی	انتخابی	ندارند	و	تنها	

5٫3	درصد	کرسی	های	پارلمانی	دراختیار	زنان	قرار	دارد	)امینیان،	۱383،	ص	۱3(.
یازده	سپتامبر	و	حوادث	مرتبط	با	سال	200۱	در	آمریکا	سلسله	اتفاقاتی	را	رقم	زد	که	

1. United Nations Development Programme
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در	نتیجۀ	آن،	نام	گروه	تروریستی	القاعده	به	عنوان	نامی	آشنا	بر	سر	زبان	ها	افتاد	و	آن	را	به	
کلمه	ای	پرکاربرد	در	زندگی	روزمرۀ	مردم	دنیا	تبدیل	کرد.	ماحصل	این	حوادث	برای	مردم	
خاورمیانه	به	راه	افتادِن	نبردهایی	بود	که	به	نام	مبارزه	با	تروریسم،	با	حکایت	کشورهای	غربی	
و	با	حضور	مستقیم	نظامیان	آن	ها،	در	منطقه	شکل	گرفت	)بارکر،	2003(.	جنگ	با	طالبان	
در	افغانستان	در	سال	200۱	و	جنگ	با	صدام	در	عراق	در	سال	2003	میالدی	پاسخ	
سرمایه	داری	غربی	به	همین	مسئله	بود.	همچنین		درکناِر	این	جنگ	های	نظامی	تمام	عیار،	
همه	روزه	خبرهایی	از	نبردهای	گاه	وبیگاه	پلیس	امنیتی	عربستان،	نیروهای	نظامی	پاکستان،	
نیروهای	امنیتی	ایران،	ارتش	لبنان،	و	دیگر	نظامیان	با	گروه	های	تروریستی	منتشر	می	شود.	
آن	 تلفات	 آمار	 که	 افغانستان	 و	 در	عراق	 روزانه	 نبردهای	شهری	 به	عالوه،	موج	گستردۀ	
	به	صورت	ساعت	به	ساعت	منتشر	می	شود	و	درگیری	اخیر	ترکیه	با	کردها	را	نیز	می	توان	به	این	
فهرست	افزود	تا	همگی	نشانه	هایی	از	یک	مسئلۀ	مهم	اما	مغفول	در	رابطه	با	زندگی	روزمرۀ	
مردم	خاورمیانه	را	بروز	دهد.	به	نظر	می	رسد	این	مسئله	چیزی	نیست	جز	این	که	جنگ	به	
پدیده	ای	عادی	و	روزمره	در	زندگی	مردم	این	دیار	تبدیل	شده	است.	یافته	های	به	دست	آمده	

از	مطالعۀ	حاضر	نیز	بحرانی	بودِن	وضعیِت	سیاسی	این	منطقه	را	نشان	می	دهد.

رئوف	آذری،	فعال	مدنی	و	آخوند	از	سردشت	)آذربایجان	غربی(	
	مثل	وضعیت	

ً
تقریبا به	طورکلی	در	جغرافیای	خاورمیانه	 و	 ایران	 سیاست	در	

اقتصادی	بحرانی	است.

کشور	ایران،	در	دوران	بعداز	انقالب،	به	دور	از	این	جنگ	ها	و	تهدیدهای	نظامی	نبوده	است.	
جنگ	هشت	سالۀ	عراق،	انفجار	دفتر	نخست	وزیری	در	سال	۱360	شمسی،	بمب	گذاری	
در	حرم	امام	رضا،	امام	هشتم	شیعیان،	در	سال	۱373	شمسی،	تهدیدهای	مرتب	آمریکا	
و	اروپا	به	جنگ	به	خصوص	در	دوران	ریاست	جمهوری	محمود	احمدی	نژاد،	اقدامات	
تروریستی	گروهک	جندالله	به	رهبری	عبدالمالک	ریگی	در	دهۀ	80	شمسی،	حمالت	
مختلف	تروریستی	در	استان	های	خوزستان	و	سیستان	و	بلوچستان	و	کردستان،	حمله	
به	مرقد	بنیان	گذار	جمهوری	اسالمی	ایران،	و	حمله	به	مجلس	شورای	اسالمی	در	سال	
۱396	شمسی	نمونه	هایی	از	اقدامات	و	تهدیدهای	نظامی	است	که	انقالب	اسالمی	با	

آن	مواجه	بوده	است.
در	تحوالت	انقالبی	کشورهای	عرب،	ازجمله	کشور	تونس،	لیبی،	مصر،	و	سوریه،	
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چیزی	که	به	روشنی	و	به	وسیلۀ	هر	ناظر	بیرونی	قابل	مشاهده	بود	حضور	پررنگ	نسل	جوان	در	
ایجاد	و	استمرار	این	خشونت	ها	بود.	در	این	راستا،	»راقی	اسد«	دربارۀ	دالیل	نارضایتی	جوانان	
تأکید	دارد	که	منطقۀ	خاورمیانه	با	یک	برآمدگی	جمعیتی	مواجه	است	که	در	آن	جوانان	پانزده	
تا	بیست		و	نه	ساله،	بزرگ	ترین	بخش	جمعیت	را	تشکیل	می	دهند	و	این	جواناِن	سرخورده	از	
.)Assaad, 2001, p. 4(	اند	ضدحکومتی	اعتراضات	پیشگام	اجتماعی	 شرایط	سیاسیـ	

جمعیت	جوانان	زیر	بیست		و	نه	سال	در	کشورهای	مختلف	خاورمیانه	بدین	قرار	
پاکستان	6۱  است:	یمن	63	درصد،	عربستان	سعودی	62	درصد،	عراق	6۱	درصد،	
نشان	 20۱۱	میالدی	 سال	 در	 »پیو«	 نظرسنجی	 آمارهای	 درصد.	 مصر	55	 و	 درصد،	
تنها	9٫۱6  اروپای	غربی،	 پانزده	سال	در	کشورهای	 می	دهد	درحالی	که	جمعیت	زیر	
این	رقم	30٫3	درصد	و	در	غرب	آسیا	که	شامل	 درصد	است،	در	آمریکای	جنوبی،	
.)Pew, 2001, p. 23(	است	درصد	35٫7	رقم	این	است،	شمالی	آفریقای	و	خاورمیانه
نقش	 بر	 انقالب	ها،	 درباِب	 تاریخی	 تطبیقی	 مطالعه	 کتاب	 در	 گلدستون۱،	 جک	
برجستۀ	جوانان	در	خشونت	های	سیاسی	تأکید	کرده	است	و	اعالم	می	دارد	که	جوانان	
سال	 در	 انگلستان	 هوشمند	 انقالب	 از	 سیاسی	 در	خشونت	های	 عمده	 نقشی	 همواره	
۱688	تا	انقالب	های	۱848	اروپا	و	پس	از	آن	ایفا	کرده	اند	و	همواره	انباشتگی	جمعیت	
جوان		به	صورت	تاریخی	با	بحران	های	سیاسی	در	کشورهای	مختلف	هم	زمان	بوده	است	
)گلدستون،	۱387،	ص	3۱(.	در	همین	راستا،	گونر	هینسون2،	از	پدران	نظریۀ	برآمدگی	
جمعیت،	اعالم	داشت	کشورهایی	با	نرخ	رشد	اندک	اقتصادی	و	جمعیت	جوان	روبه	تزاید	
با	آینده	ای	جز	جنگ	و	تروریسم	مواجه	نیستند.	البته	مؤلفه	های	دیگری	همچون	ضعف	
حاکمیت	و	مخالفت	نخبگان	با	ساختار	سیاسی	حاکم	نیز	در	تشدید	این	فرایند	نقش	

دارند	)Heinsohn, 2009, p. 11،	به	نقل	از	آذری	نجف	آبادی،	۱394،	ص	۱32(.
فرید	زکریا،	پس	از	حادثۀ	یازده	سپتامبر،	دربارۀ	چرایی	شکل	گیری	آن،	در	مقاله	ای	
کشورهای	 در	 اقتصادی	 اندک	 رشد	 با	 همراه	 جوان	 جمعیت	 »انباشتگی	 کرد:	 اعالم	
خاورمیانه	بسترهای	الزم	را	برای	تغییرات	اجتماعی	بنیادین	جهت	بازاحیای	رویکردهای	

.)Zakaria, 2001, p. 24(	است	ساخته	فراهم	تندرو	اسالمی
ناامنی	در	خاورمیانه	مهم	 عوامل	زیر	را	می	توان	در	چرایی	شکل	گیری	آشوب	ها	و	

دانست:

1. Jack Goldstone
2. Gunnar Heinsohn
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۱.	رکود	و	رشد	اندک	اقتصادی:	رشد	اقتصادی	اندک	و	نازل	در	بلندمدت	همچون	
	بحران	در	کشورها	عمل	می	کند.	این	مؤلفه	بر	روابط	بین	برآمدگی	

ِ
نشانۀ	پیشگویِی	وقوع

جمعیت	جوان	و	خشونت	های	سیاسی	نیز	تأثیر	دارد.	شاخصه	های	کالن	اقتصادی	یک	
جامعه	از	عوامل	مهمی	اند	که	تعیین	کنندۀ	میزان	درآمد	افراد	است	و	در	پیوستن	یا	عدم	
پیوند	با	رفتارهای	نابهنجار	و	شورشی	و	درنتیجه،	طغیان	جوانان	در	جامعه	اثرگذار	است.	
این	درحالی	است	که	رشد	اقتصادی	متداوم	و	مستمر	به	عنوان	زمینه	ای	برای	فرصت	های	
درآمدی	نوین	عمل	می	کند	و	بحران	های	اجتماعی	ـ	سیاسی	را	کاهش	می	دهد.	از	دیگر	
سو،	برای	گروه	های	جمعیتی	جوان،	اوضاع	اقتصادی	در	زمانی	که	آن	ها	وارد	بازار	کار	
می	شوند	اهمیت	زیادی	دارد	و	هنگامی	که	شرایط	اقتصادی	به	طورکلی	مناسب	نباشد،	
از	 آن،	 میزان	 که	 اندکی	کسب	می	کنند	 اقتصادی	 درآمدهای	 گروه	های	جمعیتی	جوان	
چیزی	که	در	گروه	های	تروریستی	و	شورشی	نصیب	آن	ها	می	شود،	بسیار	کمتر	است	و	این	
.)Chollet, 2007, p. 22(	آورد	می	پدید	ها	گروه	این	به	ها	آن	پیوستن	برای	قدرتمند	انگیزشی
درحال	توسعه،	 کشورهای	 از	 بسیاری	 در	 عالی:	 تحصیالت	 سریع	 گسترش	 	.2
سال	های	متوالی	است	که	برای	مقابله	با	انباشتگی	جوانان،	توسعۀ	آموزش	عالی	در	دستور	
کاهش	خطر	خشونت	های	 برای	 است	 نتوانسته	 روش	 این	 اما	 دارد،	 قرار	 دولت	ها	 کار	
با	 نام	نویسی	در	همۀ	سطوح	آموزشی	اگرچه	 باالتر	 باشد.	میزان	 سیاسی	کاربرد	داشته	
درصورتی	که	 و	 نیست	 پابرجا	 این	وضعیت	همیشه	 است،	 منازعه	همراه	 کاهش	خطر	
کشورها	به	گروه	های	جمعیتی	کالن	جوان	با	توسعۀ	مقاطع	تحصیلی	سه	گانه	پاسخ	بدهند،	
این	ممکن	است	به	گروه	های	جمعیتِی	جواِن	فاقِد	شغل	با	تحصیالت	عالیه	منجر	شود	
که	ناتوان	از	سازگاری	با	اقتصادهای	معمولی	و	حکومت	های	اقتدارگر	است،	مگر	این	که	
حکومت	قادر	و	مایل	به	جذب	جمعیتی	از	دانش	آموختگان	دانشگاهی	در	ساختارهای	
حاکمیت	باشد.	این	درحالی	است	که	عدم	جذب	این	گروه	ها	و	افزایش	بیکاری	در	میان	
آن	ها	ممکن	است	به	گسترش	ناامیدی	و	بروز	شکایت	هایی	منجر	شود	که	به	خشونت	
سیاسی	دامن	می	زنند.	نکتۀ	دیگر	این	جاست	که	نرخ	بیکاری	در	میان	جوانان	تحصیل	کرده	
می	تواند	عامل	خشونت	زاتری	به	نسبت	بیکاری	در	جمعیت	های	فاقد	آموزش	عالی	باشد.	
بر	این	مبنا،	گلدستون	بیان	کرد:	»در	بسیاری	از	کشورهای	خاورمیانه،	توسعۀ	تحصیالت	
عالیه	طبقاتی	بزرگ	از	جوانان	تحصیل	کرده	را	ایجاد	کرده	است	که	بازار	کار	قادر	به	جذب	
این	 در	 را	 سیاسی	ـ	اجتماعی	 فرایندهای	 شدِن	 رادیکالیزه	 موضوْع	 این	 و	 نیست	 آن	ها	

.)Goldstone, 2009, p, 12(	دارد	همراه	به	کشورها
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3.	فقدان	نظام	سیاسی	مردم	ساالر:	وجود	یا	عدم	وجود	ساختارهای	دموکراتیک	
جوان	 جمعیت	های	 برای	 را	 متفاوتی	 انگیزشی	 چشم	اندازهای	 و	 فرصت	 کشورها	 در	
برمی	انگیزد.	درکل	می	توان	گفت	فرصت	برای	خشونت	های	سیاسی	هنگامی	که	دولتی	
نادیده	 جوانان	 مطالبات	 جوامعی،	 چنین	 در	 است.	 بیشتر	 باشد	 داشته	 وجود	 اقتدارگرا	
انگاشته	می	شود	و	به	واسطۀ	نبود	سازوکار	دموکراتیک،	در	عرصۀ	سیاسی	امکان	ظهور	و	
بروز	نمی	یابد.	بنابراین	با	افزایش	سرکوب	های	سیاسی	و	فقدان	حقوق	سیاسی	جوانان،	

تقویت	انگیزش	خشونت	سیاسی	در	میان	جوانان	امری	معلوم	است.
4.	گسترش	شهرنشینی:	پژوهش	ها	نشان	داده	است	ازآن	جاکه	تروریسم	و	انقالب	
شهرنشینی،	 رشد	 سریع	 نرخ	های	 با	 کشورهایی	 در	 هستند،	 	شهری	

ً
عمدتا پدیده	هایی	

خطرات	انقالب	و	تروریسم	نیز	افزایش	می	یابد.	اگر	جوانان	در	یک	منطقۀ	جغرافیایِی	
محدود	به	فراوانی	وجود	داشته	باشند،	این	مسئله	ممکن	است	احتمال	آشوب	های	منبعث	
از	تجمع	توده	ها	در	بازار	کار	و	یا	نهادهای	آموزشی	را	افزایش	دهد	و	نارضایتی	افزون	تری	
	بخش	های	فقیرتر	نیز	هستند،	

ً
را	در	میان	جوانان	در	مناطق	خاصی	از	شهر،	که	معموال

.)Minko, 2009, p. 12(	دهد		افزایش	و	کند	ایجاد
پاسخگویان	 که	 می	دهد	 نشان	 تحقیق	 این	 از	مصاحبه	های	 به	دست	آمده	 یافته	های	
نیز	دربارۀ	شرایط	داخلی	کشور	به	نقش	کشورهای	همسایه	توجه	دارند.	همان	گونه	که	در	
سطور	باال	بیان	شد،	منطقۀ	خاورمیانه	درطوِل	یک	قرن	اخیر،	در	حوزۀ	جنگ	و	صلح،	
با	 نظیر	جنگ	 با	فضای	جنگی	 این	منطقه	همواره	 داشته	است.	 را	 شرایط	خاّص	خود	
کشورهای	استعمارگر	غربی،	جنگ	بین	کشورهای	منطقه،	جنگ	های	داخلی،	و	دیگر	

شرایط	جنگی	روبه	رو	بوده	است.

ظفر	احمد	دیدگاه،	مدرس	حوزه	و	فعال	اجتماعی	از	سیستان	و	بلوچستان
وضع	سیاسی	ما	تحت	تأثیر	جهان	قرار	گرفته،	وضعیتی	که	ما	درکناِر	کشورهای	
همسایه	داریم	و	کشورهای	همسایۀ	ما	همه	ناامن	اند،	مثل	عراق	و	افغانستان	
و	پاکستان،	و	روابط	ما	هم	با	عربستان	که	به	هرحال،	کشوری	مؤثر	است	در	
	بر	مراودات	ما	اثر	

ً
میان	کشورهای	اسالمی،	روابط	خیلی	خوبی	نداریم	و	طبعا

گذاشته.	وضعیت	ما	خیلی	پایدار	نیست	و	مردم	از	وضعیت	موجود	احساس	

نگرانی	می	کنند.
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به	 مربوط	 نه	 اخیر	 دهۀ	 یک	 در	 خاورمیانه	 منطقۀ	 جنگی	 فضاهای	 مهم	ترین	 از	 یکی	
جنگ	های	بین	المللی	بلکه	به	شورش	ها	و	آشوب	های	شعله	ور	در	چارچوب	جغرافیایی	
یک	کشور	مربوط	بود،	شورش	هایی	که	از	کشور	تونس	شروع	شد	و	دایرۀ	آن	به	سرعت	
گسترش	پیدا	کرد	و	به	لیبی،	مصر،	یمن،	سوریه،	عراق،	بحرین	و	دیگر	کشورها	رسید	و	
مردمان	و	به	خصوص	جوانان	این	کشورها	به	اعتراض	علیه	سیستم	حاکمیتی	پرداختند،	
اعتراضاتی	که	تحت	عنوان	»بهار	عربی«	نام	گذاری	شد.	در	مواردی	نظیر	آنچه	در	تونس	
و	لیبی	و	مصر	اتفاق	افتاد،	این	حرکت	های	اعتراضی	به	ثمر	نشست	و	به	تغییر	جریان	
حاکمیت	و	انقالب	انجامید.	در	مواردی	چون	کشور	بحرین	حرکت	های	اعتراضی	در	
نطفه	خفه	شد،	هرچند	بسیاری	معتقدند	این	وضعیت	چندان	دوام	نمی	آورد	و	وضعیت	
این	کشور	حالت	آتش	زیرخاکستر	به	خود	گرفته	است	و	در	آینده،	شعله	های	آن	برافروخته	
می	شود.	آشوب	در	کشور	سوریه	همچنان	ادامه	دارد	و	هم	اکنون	این	کشور	یکپارچگی	
سرزمینی	خود	را	ازدست	داده	است	و	هر	بخشی	از	آن	ازطریِق	یک	جریان	اداره	می	شود.	
همان	طورکه	بیان	شد،	جوانان	یکی	از	عوامل	محیطی	منطقۀ	خاورمیانه	در	شکل	گیری	
این	اعتراض	ها	هستند	که	توضیح	آن	در	باال	آمد.	در	این	بخش	از	مواردی	دیگر	بحث	

خواهد	شد.
براساس	دیدگاه	»چشم	انداز	فرصت	ها«،	شورش	و	آشوب	تنها	زمانی	در	جامعه	ای	
رخ	می	دهد	که	دستاوردهای	بالقوه	برای	پیوستن	به	گروه	شورشی	یا	تروریستی	به	اندازه	ای	
به	 پیوستن	 افراد	جوان	شورشگر	 که	 باشد	 به	اندازه	ای	کم	 موردانتظار	 و	هزینه	های	 زیاد	
فرصت	های	درآمدی	را	در	قالب	این	گروه	ها	مطلوب	بدانند.	همچنین	گیت۱	تأکید	دارد	
این	شرایط	هنگامی	رضایت	بخش	می	شود	که	گزاره	های	صواب	موجود	اندک	باشد	و	یا	
گروه	شورشی	بتواند	پاداش	های	بیشتری	را	ازطریِق	چپاولگری	و	کسب	غنایم	به	اعضای	
خود	ارائه	کند	)گیت،	2002،	ص	۱۱6	به	نقل	از	آذری	نجف	آبادی،	۱394،	ص	۱36(.
در	دیدگاه	مبتنی	بر	انگیزش	ها	که	ریشه	در	نظریۀ	محرومیت	نسبی	دارد،	انگیزش	ها	
باشد،	مانند	فقر،	رکود	 اقتصادی	 ایجاد	خشونت	سیاسی	توسط	جوانان	می	تواند	 برای	
در	 ناتوانی	 دموکراسی،	 فقدان	 مانند	 باشد	 یا	سیاسی	 و	 نابرابری	 یا	 بیکاری،	 اقتصادی،	
انتخاب	شدِن	اقلیت	ها،	یا	فقدان	حاکمیت	بر	خود	)رابرت	گر،	۱379،	ص	33(.	این	
با	تنگناهای	نهادی	و	 نگرش	بر	این	موضوع	تمرکز	دارد	که	چگونه	گروه	های	جمعیتی	
بیکاری	مواجه	بوده	اند	و	با	فقدان	فضای	باز	سیاسی	روبه	رویند	و	ازدحام	آن	ها	در	مراکز	

1. Gate

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


        543         فصل سوم: نتایج و یافته های تحقیق

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

Gold- می	دهد	 افزایش	 را	 سیاسی	 و	خشونت	 می	کند	 ایجاد	 آزاردهنده	 حالتی	 )شهری	
.)stone, 2010, p. 8

درنهایت،	با	استفاده	از	مبنای	نظری	برآمدگی	جمعیت	جوان،	می	توان	گفت	به	این	
دلیل	که	کشورهای	شمال	آفریقا	و	خاورمیانه	از	جوان	ترین	کشورهای	جهان	اند	و	باالترین	
نرخ	بیکاری	را	در	میان	کشورهای	مختلف	دارا	هستند	و	به	واسطۀ	عللی	همچون	رکود	
	
ً
اقتصادی	و	ساختار	سیاسی	و	نهادهای	متصلب	خود،	نتوانسته	اند	جمعیت	های	عمدتا
جوان	خود	را	در	ساختارهای	سیاسی	و	ادارای	خود	هضم	کنند	و	جوانان	فرصت	ها	و	
این	 بنابراین	 و	 داشته	اند	 خاورمیانه	 حکومت	های	 با	 تقابل	 برای	 بسیاری	 انگیزش	های	
کشورها	درطوِل	سالیان	اخیر	همواره	درمعرِض	شورش	و	تروریسم	به	بهانه	های	مختلف	

بوده	اند.
همچنین	در	قرن	هجدهم	میالدی،	توماس	مالتوس۱	درخصوِص	بحران	های	منبعث	
از	جمعیت	هشدار	داد.	از	نظر	او،	ریشۀ	کلیۀ	مصیبت	های	جهان	در	عدم	تناسب	میان	
قانوِن	طبیعِی	رشِد	جمعیْت	مشمول	 افزایش	جمعیت	و	مواّد	غذایْی	نهفته	است،	زیرا	
تصاعد	هندسی	است،	درصورتی	که	قانون	طبیعی	افزایش	مواّد	غذایی	از	تصاعد	عددی	
برای	 کافی	 منابع	 کمبود	 و	 جمعیت	 مازاد	 بسط	 در	 فقر	 علت	 بنابراین	 می	کند.	 پیروی	
تأمین	نیاز	آن	هاست.	در	این	راستا،	مالتوس	طبیعت	را	در	ایجاد	تعادل	در	این	زمینه	مؤثر	
می	دانست	و	بالهای	طبیعی	همچون	زلزله،	سیل،	بیماری	ها	و	همچنین	جنگ	را	ابطار	

محدودکننده	و	مکانیسم	تعادلی	جمعیت	معرفی	می	کند	)نمازی،	۱387،	ص	2۱(.
انقالب	اسالمی	ایران	نیز	درطوِل	عمر	چهل	سالۀ	خود	جدا	از	جنگ	های	ناشی	از	
یک	قدرت	بیرونی	نظیر	جنگ	عراق	و	ایران	در	سطح	داخلی	نیز	با	مواردی	از	ناامنی	و	
آشوب	روبه	رو	بوده	است.	بعضی	از	این	ناآرامی	ها	ازسوی	گروهک	های	نظامی	مستقر	
در	مرزهای	غربی	و	شرقی	انجام	شده	است	و	تعدادی	از	آن	ها،	نظیر	آنچه	در	سال	های	
۱378	و	۱388	و	دی	ماه	۱396	شمسی	اتفاق	افتاد،	به	وسیلۀ	شهروندان	مدنی	ساکن	در	
داخل	کشور	اتفاق	افتاد.	هرچند	موارد	سال	های	78	و	88	شمسی	بیشتر	ازطریِق	جریان	
	
ً
دانشجویی	و	اعتراض	عده	ای	به	جریان	انتخابات	ریاست	جمهوری	شکل	گرفت	و	عمدتا
به	 افتاد،	مورد	دی	ماه	سال	96	حرکت	جوانان	معترض	 اتفاق	 در	شهرهای	مرکزنشین	
فضای	اقتصادی	و	اجتماعی	کشور	بود	و	دامنۀ	آن	به	شهرهایی	رسید	که	تا	آن	زمان	سابقۀ	
نارضایتی	نداشتند	و	همیْن	امکان	حرکت	های	اعتراضی	در	آن	جا	را	نزدیک	صفر	کرده	بود.	

1. Thomas Robert Malthus
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درنتیجه،	با	درکناِر	هم	قرار	دادِن	این	حرکِت	اعتراضِی	جوانان	و	مطالبات	آن	ها	با	مطالب	
نوعی	سیاست	های	 انجام	 لزوم	 	

ْ
تجربه	های	کشورهای	مختلف و	 نظریه	ها	 و	 پیش	گفته	

تعدیلی	ازجانب	نهادهای	اجرایی	ضروری	به	نظر	می	رسد.

5-6-3.	استفادۀ	ابزاری	از	اقوام

و	 زبانی	 گروه	های	 همزیستی	 آن	 برجستۀ	 ویژگی	های	 از	 یکی	 که	 است	 کشوری	 ایران	
پیروزی	 با	 همزیستی	 این	 است.	 بوده	 تاریخ	 درطوِل	 مختلف		درکناِر	همدیگر	 مذهبی	
انقالب	اسالمی	سال	57	شمسی	نیز	ادامه	پیدا	کرد	و	گروه	های	مختلف	قومی	همواره	
سعی	در	اعتالی	نام	ایران	داشته	اند.	نمود	مهم	و	ظاهری	این	امر	جنگ	هشت	سالۀ	عراق	
علیه	ایران	بود	که	گروه	های	مختلف	قومی	اعم	از	فارس	و	ترک	و	کرد	و	بلوچ	و	بختیاری	
و	عرب	و	دیگر	اقوام	به	منظور	دفاع	از	مرزهای	سرزمینی	کشور	به	مناطق	جنگی	اعزام	و	
از	مرزهای	کشور	دفاع	کردند.	در	این	بین،	بسیاری	از	گروه	های	قومی	بر	این	باورند	که	
جریان	حاکمیتی	در	ازای	خدمتی	که	آن	ها	به	ساختار	حکومتی	کرده	اند	آن	چنان	که	شایستۀ	
آنان	است	به	حقوقشان	توجه	نکرده	است.	آن	ها	بر	این	باورند	که	بسیاری	از	این	حقوق	
)نظیر	حّق	خواندن	و	نوشتن	به	زبان	مادری،	آزادی	برگزاری	مناسک	و	رفتارهای	قومی	
و	مذهبی،		به	کارگیرِی	نیروهای	کارآزموده	و	بادانِش	بومی	جهت	مدیریت	امور	محلی،	
آمده	 قانون	اساسی	 و	...(	که	در	اصول	مختلف	 مشارکت	در	سطوح	سیاسی	ـ	اداری،	

است	تاکنون	عملی	نشده	است	و	آن	ها	از	این	حقوق	اولیه	برخوردار	نیستند.
انتخابات	 به	خصوص	 و	 انتخاباتی	 فضای	 به	هنگام	 مطالبه	گری	 این	 صدای	
بر	 که	 نیز،	 کاندیدهای	مختلف	 دیگر	سو،	 از	 اوج	خود	می	رسد.	 به	 ریاست	جمهوری	
اهمیت	آرای	گروه	های	قومی	در	رقابت	انتخاباتی	واقف	اند،	وعده	های	مختلفی	در	این	
زمینه	می	دهند.	تاکنون	دوازده	دوره	انتخابات	ریاست	جمهوری	در	کشور	برگزار	شده	است	
و	هفت	نفر	مختلف	به	عنوان	رئیس	جمهور	کشور	انتخاب	شده	اند	که	هیچ	کدام	از	این	
افراد	نتوانسته	اند	باوجوِد	شعارهای	تبلیغاتی	و	انتخاباتی	خود،	این	وعده	ها	را	عملی	کنند.	
به	بیانی	دیگر،	می	توان	گفت	همواره	از	احساسات	و	مطالبات	گروه	های	قومی	درجهِت	

به	دست	آوردِن	آرای	انتخاباتِی	آن	ها	استفادۀ	ابزاری	شده	است.

یوان	)کردستان( پروین	ذبیحی،	فعال	مدنی	از	مر
این	 انتخاباتی	که	درطوِل	 تمام	دوره	های	 در	 و	 تمام	طول	سال	های	عمرم	 در	
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برای	 وسیله	 یک	 ما	شدیم	 می	کنم	 فکر	 فقط	 بودم،	 ناظرش	 و	 شاهد	 سالیان	
آن	 به	خواست	هایی	که	در	 	

ً
بعدا این	که	 بدون	 به	قدرت	 رسیدِن	عده	ای	دیگر	

دوران	مطرح	شده	و	وعده	هایی	ازطرف	مردم	مطرح	شده	و	وعده	های	کسانی	که	
قرار	است	ازطریِق	انتخابات	به	قدرت	برسند	هیچ	وقت	به	هیچ	کدام	و	حداقل	
به	90	درصد	از	خواسته	ها	هیچ	پاسخ	مثبت	و	روشنی	داده	نشده.	من	فقط	یک	

وسیله	و	ابزار	هستم.

موالنا	عبدالحمید	اسماعیل	زهی،	امام	جمعۀ	اهل	سنت	زاهدان	)سیستان	و	
بلوچستان(

در	انتخابات	شریکیم،	اما	در	همین	حد.	در	بقیه	تصمیم	گیری	های	کشور	ما	

هیچ	مشارکت	و	نقشی	نداریم.

در	این	زمینه،	فضای	انتخاباتی	دو	دورۀ	اخیر	که	با	انتخاب	حسن	روحانی	به	عنوان	
رئیس	جمهور	کشور	همراه	بود	بیشتر	تشریح	خواهد	شد.	آقای	روحانی	در	روز	9	خرداد	
۱392	شمسی	و	پانزده	روز	قبل	از	برگزاری	انتخابات	دربارۀ	حقوق	مختلف	اقوام،	ادیان،	

و	مذاهب	بیانیه	ای	َده	بندی	به	شرح	ذیل	انتشار	داد:

همه	جای	ایران	سرای	من	است.

بیانیۀ	شمارۀ	٣
حقوق	اقوام،	ادیان	و	مذاهب

تصویر	شمارۀ	2۱-3:	موالنا	عبدالحمید	اسماعیل	زهی

T.me/AVAYeBUF

https://T.me/AVAYeBUF


از مرز تا مرز         546     

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

بنام	خداوند	جان	و	خرد
ملت	بزرگ	ایران،	برادران	و	خواهران	گرانقدر

با	سالم	و	احترام
کشور	عزیز	ما،	ایران،	بوستانی	عطرآگین	از	اقلیم	ها،	زبان	ها،	ادیان،	و	مذاهب	گوناگون	
این	فرصت	 یازدهم	 انتخابات	سرنوشت	ساز	ریاست	جمهوری	دورۀ	 اکنون	که	 است.	
تاریخی	را	فراهم	کرده	است،	این	جانب	متعهد	و	مصمم	هستم	درصورت	کسب	رأی	
اعتماد	شما	و	استقرار	دولت	تدبیر	و	امید	با	اجرای	بندهای	ده	گانۀ	زیر،	بخشی	از	فصل	
حقوق	ملت	قانون	اساسی	را	که	از	مهم	ترین	اهداف	نظام	مقدس	جمهوری	اسالمی	
بوده	و	هست،	از	شعار	به	عمل	درآورم	تا	شاهد	ایرانی	آزاد	و	آباد	با	مشارکت	ایرانیان	

باشیم:
 ۱.	تدوین	قوانین	الزم	برای	اجرای	کامل	قانون	اساسی	به	ویژه	اصول	٣،	١٢،	١٥،	١٩،	

٢٢	و	...	در	دولت	تدبیر	وامید	به	منظور	رفع	تبعیض؛
اجرای	 و	 در	مدیریت	های	کالن	کشور	 و	مذهب	 زبان	 از	 فارغ	 2.	مشارکت	عمومی	
اصل	شایسته	ساالری	در	همۀ	سطوح	سیاسی	ـ	اداری	به	گونه	ای	که	تمامی	شهروندان	
و	هم	میهنان	در	شرایط	یکسان	امکان	مشارکت	و	تصدی	در	کلیۀ	سطوح	تا	عضویت	

کابینه	را	داشته	باشند؛
3.	انتصاب	نیروهای	شایستۀ	محلی	در	پست	های	مدیریتی	مناطق	مختلف	کشور	و	
حمایت	تقویت	و	تفویض	اختیار	و	واگذاری	امور	اجرایی	محلی	و	منطقه	ای	به	آنان	در	

قالب	سیاست	های	عمومی	دولت؛
4.	تدریس	زبان	مادری	ایرانیان	)کردی،	آذری،	عربی،	و	...(	به	طور	رسمی	در	سطوح	

مدارس	و	دانشگاه	ها	در	اجرای	کامل	اصل	۱5	قانون	اساسی؛
و	 به	منظور	حفظ	 آنان	 زوال	 از	 پیشگیری	 و	 ایرانی	 اقوام	 ادبیات	 و	 فرهنگ	 تقویت	 	.5

نگهداشت	این	میراث	کهن	ایرانی؛
6.	رعایت	حقوق	پیروان	سایر	ادیان	و	مذاهب	و	عدم	دخالت	در	امور	دینی	و	مذهبی	
آنان	با	تأمین	آزادی	در	عقاید	دینی	و	مذهبی	و	ایجاد	امکان	اجرای	آداب	و	فرایض	دینی	

مذهبی	آنان	در	شرایط	یکسان؛
7.	انجام	مطالعات	علمی	و	تدوین	برنامه	های	بلندمدت	و	کوتاه	مدت	در	بخش	های	
زیربنایی،	عمرانی،	اقتصادی،	و	فرهنگی	ـ	اجتماعی	در	مناطق	محروم	و	مرزی	به	ویژه	
استان	های	درگیر	در	جنگ	تحمیلی	با	اختصاص	بودجه	های	جهشی	به	منظور	جبران	

عقب	ماندگی	ها؛
8.	رفع	تبعیضات	ناروا	در	همۀ	ابعاد	و	اشکال	آن؛

9.	تغییر	نگاه	امنیتی	نسبت	به	اقوام	و	فرهنگ	های	ایرانی	و	تبدیل	ساختار	و	روش	های	
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سیاسی	ـ	امنیتی	به	نظام	مدیریت	علمی	و	کارآمد	به	منظور	استفادۀ	بهینه	از	منابع	بکر	و	
سرشار	مادی	و	انسانی	این	مناطق؛

معاونین	 از	 یکی	 به	 الزم	 هماهنگی	های	 و	 برنامه	ریزی	 مسئولیت	 واگذاری	 	.۱0
رئیس	جمهور	برای	تحقق	بندهای	ُنه	گانۀ	فوق.

خدمتگزار	شما
دکتر	حسن	روحانی
کاندیدای	دورۀ	یازدهم	ریاست	جمهوری

نهم	خرداد	ماه	هزار	و	سیصد	و	نود	و	دو	هجری	شمسی

انتشار	این	بیانیه	و	همچنین	برگزاری	چندین	تجمع	تبلیغاتی	و	بیان	سخنرانی	های	
همچون	»هرکس	بخواهد	اقوام	ایرانی	را	جداجدا	ببیند		او	ایرانی	نیست«،	موجب	استقبال	
زیاد	گروه	های	مختلف	قومی	و	مذهبی	به	آقای	روحانی	شد.	ایشان	در	انتخابات	با	حداقل	
اختالف	و	با	50٫7	درصد	آرا	پیروز	شد.	مقایسۀ	این	میانگین	کلی	با	آرای	استان	هایی	
نظیر	سیستان	و	بلوچستان	با	73	درصد،	استان	کردستان	70	درصد،	آذربایجان	غربی	با	
بافت	جمعیتی	غالب	کرد	و	آذری	و	اهل		تسنن	و	تشیع	67	درصد،	کرمانشاه	59	درصد،	
اردبیل	58	درصد،	آذربایجان	شرقی	57	درصد،	اردبیل	58	درصد	و	ایالم	56	درصد	
	اگر	این	

ً
نشان	از	رغبت	گستردۀ	گروه	های	مختلف	قومی	و	مذهبی	به	ایشان	داشت	و	قطعا

میزان	آرای	باالی	گروه	های	قومی	نسبت	به	میانگین	وی	نبود،	ایشان	نمی	توانست	برندۀ	
انتخابات	شود.	

حسن	روحانی	بعداز	مراسم	تحلیف	۱3	مرداد	۱392	شمسی،	برای	یافتِن	راهکاری	
در	مسئلۀ	قومیت	ها،	آیت	الله	علی	یونسی،	روحانی	شیعه	مذهب	و	فارس	زبان	و	همچنین	
و	 دینی	 اقلیت	های	 و	 اقوام	 امور	 در	 ویژۀ	خود	 دستیار	 را	 دورۀ	خاتمی،	 اطالعات	 وزیر	

مذهبی	کرد.
	،3 بیانیۀ		شمارۀ	 به	 موسوم	 َده	بندی،	 بیانیۀ	 در	 روحانی	 حسن	 وعده	های	 از	 یکی	
مشارکت	عمومی	فارغ	از	زبان	و	مذهب	در	مدیریت	های	کالن	کشوری	و	اجرای	اصل	
شایسته	ساالری	در	همۀ	سطوح	سیاسی	ـ	اداری	بود.	بر	این	اساس،	گروه	های	مختلف	
قومی	نظیر	کردها،	بلوچ	ها،	عرب	ها،	و	نیز	گروه	مذهبی	اهل	تسنن	امیدوار	شدند	که	در	
سطوح	وزارت،	معاون	رئیس	جمهوری،	استاندار،	و	دیگر	مقام	های	مدیریتی،	افرادی	از	
گروه	های	قومی	انتخاب	شوند.	نتایج	به	دست	آمده	از	این	تحقیق	نشان	داد	مصاحبه	شوندگان	
بر	این	باورند	که	این	وعده	نیز	همانند	گذشتۀ	سی	وپنج	سالۀ	باقی	رؤسای	جمهور	گذشته	
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	شعار	باقی	مانده	است.
ّ
عملی	نشده	و	در	حد

عبدالسالم	بزرگ	زاده،	برنامه	ساز	رادیویی	و	تلویزیونی	از	زاهدان	)سیستان	و	
بلوچستان(	

تأثیرگذار	 آقای	روحانی	بهش	رأی	دادن	و	جامعۀ	اهل	سنت	در	رأی	آوری	ش	
بود	و	روی	لبۀ	تیز	ایستاده	بود،	اما	اون	بسیار	نامردی	کرد	و	خدایی	باالی	سر	
من	 می	کنه.	 هم	 رسواترش	 و	 کرده	 رسواش	 دنیا،	 این	 تو	 همین	جا،	 که	 هس	
مشاور	ارشد	ستادش	بودم.	روزی	که	به	قدرت	رسید،	یه	صندلی	خالی	برای	
یه	روحانی	اهل	سنت	که	فقط	بره	اون	جا	بشینه	درنظر	نگرفت.	این	فاتحه	ش	
برای	اهل	سنت	خونده	شد.	من	خودم	به	خاطر	تبلیغات	برای	روحانی	هنوز	توی	
خیابون	خجالت	می	کشم	و	روم	نمی	شه	چهره	م	رو	ببینن.	هرکی	ببینه،	می	گه	

آقا،	شما	نبودی	برای	روحانی	سخنرانی	می	کردی!	

از	وعده	های	دیگر	حسن	روحانی	تدریس	زبان	های	مادری	در	مدارس	و	دانشگاه	ها	
بود.	در	این	زمینه	نیز	تدریس	زبان	های	مادری	در	سطح	مدارس	هیچگاه	تحقق	نیافت	و	
تنها	در	دو	دانشگاه	کردستان	و	تبریز	رشته	ای	به	نام	زبان	و	ادبیات	کردی	/	ترکی	تأسیس	
شد.	همان	طورکه	پیشتر	بیان	شد،	ازآن	جاکه	هدف	بسیاری	از	داوطلبان	کنکور	از	انتخاب	
رشتۀ	دانشگاهی	این	است	که	بتوانند	آیندۀ	شغلی	خود	را	تضمین	کنند،	در	ساختار	کاری	
کشور	یا	دست	کم	در	مناطق	قومی	این	فضا	هنوز	ایجاد	نشده	است	و	استقبال	چندانی	از	

این	موضوع	صورت	نگرفته	است۱.	

۱.	در	این	زمینه،	قوم	های	بلوچ	و	سیستانی	از	همین	انتخاب	رشتۀ	دانشگاهی	نیز	محروم	مانده	اند.

تصویر	شمارۀ	22-3:	مصاحبه	با	عبدالسالم	بزرگ	زاده
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غالمرضا	جعفری،	فعال	محیط	زیست	از	نقده	)آذربایجان	غربی(
کجا	اصل	۱5	و	۱9	قانون	اساسی	اجرا	می	گردد؟	کدام	مدرسه	با	زبان	ترکی	
کردند	 بخشنامه	 	

ً
مثال کردند.	 ممانعت	 جاها	 خیلی	 می	دهند.	 یاد	 کردی	 یا	

مهدکودک	ها	باید	فارسی	حرف	بزنند.

خواست	گروه	های	قومی	در	زمینۀ	آموزش	به	زبان	مادری	همچنان	باقی	مانده	است	
زبان	 به	 نوشتن	 و	 ازآن	جاکه	هدِف	خواندن	 نشان	می	دهد	 نیز	 به	دست	آمده	 یافته	های	 و	
قومی		باید	جنبۀ		کاربردی	داشته	باشد،	ایجاد		رشته	های	دانشگاهی	چنین	هدفی	را	تحقق	
نبخشیده	است	و	نظر	مصاحبه	شوندگان	این	است	که	درجهِت	تحقق	این	هدف،	آموزش	

به	زبان	مادری	باید	در	سطح	مدارس	انجام	شود.
باوجوِد	شکست	دولت	تدبیر	و	امید	در	تحقق	وعده	های	انتخاباتی	سال	92	شمسی	
درمورد	اقوام	و	استفادۀ	ابزاری	از	احساسات	و	مطالبات	آن	ها،	با	برگزاری	انتخابات	دورۀ	
	استان	های	مختلف	قومی	نقش	

ً
یازدهم	ریاست	جمهوری	سال	۱396	شمسی،	مجددا

	
ً
تعیین	کننده	ای	در	پیروزی	انتخاباتی	حسن	روحانی	داشتند	و	بیشترین	آرای	آن	ها	مجددا
	یک	سال	و	نیم	از	این	دوره	نیز	همچنان	

ً
به	سبد	وی	ریخته	شد.	بعداز	گذشت	حدودا

هیچ	کدام	از	وعده	های	رئیس	جمهوری	تحقق	پیدا	نکرده	است.
با	گذشت	حدود	شش	سال	از	ریاست	جمهوری	حسن	روحانی،	بسیاری	از	نخبگان	
گروه	های	قومی	بر	این	باورند	که	از	مطالبات	آن	ها	تنها	درجهِت	جمع	آوری	آرا	»استفادۀ	
ابزاری«	شده	است.	جدا	از	این	سطح	انتخاباتی،	آن	ها	بر	این	باورند	که	دیگر	وعده	های	
دولتی	و	حکومتی	دربارۀ	برابری	اقوام	نظیر	برگزاری	همایش	های	تقریب	مذاهب	و	انتخاب	
	جنبۀ	

ً
هفته	ای	به	نام	وحدت،	برگزاری	جشنواره	های	محلی	و	دیگر	طرح	ها	و	برنامه	ها	صرفا

نمادین	داشته	است	و	در	راستای	استفادۀ	ابزاری	از	آن	ها	بوده	است.

یاض	علی	فرهانی،	فعال	اجتماعی	از	خوزستان ر
تمام	برنامه	هایی	که	در	حوزۀ	اقوام	دارد	انجام	می	شود	بیشتر	جنبۀ	شعاری	پیدا	
کرده.	تا	زمانی	که	بستر	اجرای	برنامه	ها	آماده	نباشد،	اجرای	هر	برنامه	ای	در	
این	مکان	و	زمان	خودش	به	یک	ضدبرنامه	تبدیل	می	شود.	منشور	شمارۀ	3 
رئیس	جمهور	در	بحث	حقوق	اقلیت	ها	و	اقوام	به	دلیل	فقدان	بستر	الزم	متأسفانه	
	یک	شعار	باقی	مونده.	ازطرف	دیگه	هم	می	بینیم	که	رئیس	جمهور	در	

ّ
در	حد

اواخر	دولت	قبلی	اش	از	آن	شعارش	هم	دست	کشید	و	بحث	حقوق	شهروندی	
خودش	 برای	 شهروندی	 حقوق	 معاون	 یا	 دستیار	 دفعه	 این	 و	 کرد	 مطرح	 را	
گذاشت	تا	از	آن	فضای	متشنجی	که	جاهای	مختلف	شکل	گرفته	راحت	بشود.
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درمجموع،	و	برخالف	وجود	اصول	دوازدهم،	پانزدهم،	نوزدهم،	و	دیگر	اصول	قانون	
اساسی	که	دربارۀ	لزوم	رعایت	حقوق	اقلیت	های	قومی	و	مذهبی	است،	متأسفانه	جایگاه	
حق	و	حقوق	آن	ها	چنان	تنزل	پیدا	کرده	است	که	امروزه	می	توان	از	آن	به	عنوان	یک	ابزار	
با	 کاندیداها	 روزگاری	 اگر	 کرد.	 استفاده	 قدرت	 و	کسب	 رأی	آوری	 انتخاباتی	درجهِت	
توزیع	غذای	رایگان	برای	مستمندان	یا	تقسیم	سیب	زمینی	در	روستاها	جهت	جمع	آوری	
آرا	تالش	می	کردند،	امروزه	این	حربه	های	قدیمی	و	بی	اهمیت	جای	خود	را	به	مواردی	
همچون	شعار	تدریس	زبان	های	مادری	داده		است	و	برخی	نمایندگان	برای	جلب	نظر	
اقشار	پایین	جامعه	به	جای	پخش	سیب	زمینی	به	دفاع	از	زبان	های	محلی	می	پردازند.	
همواره	کاندیداهای	مناصب	مهم	چون	ریاست	جمهوری	با	انتشار	بیانه	ها	و	مصاحبه	های	
مختلف	یا	با	سفر	به	مناطقی	همچون	کردستان،	آذربایجان،	بلوچستان،	خوزستان،	و	
دیگر	مناطق،	با	بیان	چند	کلمه	به	زبان	مردمان	محلی	و	نیز	وعده	های	متعدد	در	زمینه	های	
آرای	 کردِن	 همسو	 در	 سعی	 و	...	 محیط	زیست،	 جوانان،	 اقتصادی،	 مذهبی،	 قومی،	
متعدد	 گروه	های	 با	 مصاحبه	 از	 به	دست	آمده	 نتایج	 دارند.	 خود	 به	 مناطق	 این	 مردماِن	
قومی	موردمطالعه	نیز	نشان	داد	که	دولت	در			هیچ	یک	از	زمینه	های	موعود	نتوانسته	است	

آن	چنان	که	شایستۀ	گروه	های	قومی	است	مطالبات	آن	ها	را	عملی	کند.

6-6-3.	میلیتاریسم	سیاسی

قابل	بحث	است	که	چرا	دولت	ها	و	یا	ملت	ها	به	جای	ساختارهای	منعطف	سیاسی،	سمت	
و	سوی	خشن	نظامی	می	یابند	و	به	عبارت	دیگر،	تا	زمانی	که	امکان	گفت	گو	هست	چه	
نیازی	به	تنش	و	جنگ	است،	آیا	باب	گفت	وگو	بسته	شده	است؟	آیا	روش	های	دموکراتیک	
آیا	صاحبان	قدرت	فاقد	ظرفیت	های	 حکمرانی	در	جوامع	غیرغربی	پاسخگو	نیست؟	
دموکراتیک	هستند؟	و	بسیاری	سؤال	های	دیگر	که	نظریه	های	متعددی	در	علوم	انسانی	

را	پرورانده	است.
نظامی	گری۱،	ارتش	گرایی2،	یا	میلیتاریسم	یک	ایدئولوژی	است	که	معتقد	است	توان	
ارتشی	سرچشمه	و	منبع	همۀ	امنیت	هاست.	نظامی	گری	در	مالیم	ترین	شکل	خود	به	این	
گزاره	باور	دارد	که	»آشتی	از	راه	توانمندی	نظامی«	میسر	می	شود	و	آمادگی	نظامی	بهترین	

یا	تنها	راه	دستیابی	به	صلح	است.

1. Militarism
2. Militaryism
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حکومت	های	میلیتاریستی	به	دلیل	اتکای	بیش	ازحد	به	قدرت	نظامی	و	اختصاص	
	از	مردِم	خود،	بیگانه	

ً
بیشترین	سهم	درآمد	ملی	به	تقویت	نهادهای	پلیسی	امنیتی	کامال

می	شوند	و	در	رویارویی	با	تهدید	خارجی	حمایت	ملی	را	ازدست	می	دهند	و	متأسفانه	
مردم	درعیِن	بی	تفاوتی	نسبت	به	تهدید،	به	عوامل	تهدید	نیز	کمک	می	کنند.

از	لحاظ	پیشینۀ	تاریخی،	میلیتاریسم	به	سنت	ارتش	پروس	و	گرایش	نظامی	دولت	
آلمان	بازمی	گردد.	بیسمارک۱،	یکی	از	رهبران	آلمان،	معتقد	بود	تاریخ	ازطریِق	خون	و	
شمشیر	حرکت	می	کند.	گسترش	میلیتاریسم	در	اروپا	یکی	از	زمینه	های	پیدایش	فاشیسم	
بود	که	جنبش	های	فاشیستی	را	از	رسوم	نظامی	اقتباس	کردند	و	سنت	های	نظامی	را	مورد	

ستایش	قرار	دادند.
میلیتاریسم	به	دو	معنی		به	کار	می	رود:

ارتش	 نفوذ	 این	جا	 میلیتاریسم	در	 از	 ارتشی	در	جامعه:	منظور	 نفوذ	فرهنگ	 الف(	
	در	شیوۀ	

ً
یا	شیوۀ	زندگی	و	فرهنگ	ارتشی	در	زندگی	سیاسی	و	اجتماعی	است.	معموال

ارتشی،	نظم	و	سلسله	مراتب	و	رابطۀ	سلطه	و	اطاعت	و	نگرش	های	 زندگی	و	فرهنگ	
جنگ	طلبانه	تمجید	می	شود.

ب(	دخالت	ارتش	در	سیاست:	کاربرد	فزایندۀ	تکنولوژی	در	زمینۀ	تسلیحات	باعث	
تشکیل	ارتش	های	مدرن	و	منظمی	شده	است	که	به	دخالت	های	غیرمستقیم	ارتش	در	
سیاست	می	انجامد،	به	طوری	که	گسترش	تکنولوژی	مدرن	و	به	وجود	آمدِن	مجتمع	های	

نظامی	و	فرهنگ	تسلیحاتی	موجب	گسترش	میلیتاریسم	نوین	شده	است.
ازجمله	بحث	های	مهم	در	جامعه	شناسی	سیاسی	مداخلۀ	نظامیان	به	عنوان	یکی	از	
گروه	های	اجتماعی	سازمان	یافته	در	سیاست	است.	مداخلۀ	نظامیان	در	سیاست	پدیده	ای	
شکال	متفاوت	وجود	دارد.	در	پایین	ترین	

َ
است	جهانی	که	در	بیشتر	کشورها	با	درجات	و	ا

و	گسترده	ترین	سطح	نظامیان	به	عنوان	گروه	های	ذی	نفوذ	با	گروه	های	فشار	در	نظام	های	
مختلف	تالش	می	کنند	تا	برای	رسیدن	به	اهداف	نظامی	و	سازمانی	خود	سیاست	گذاران	
را	تحت	تأثیر	قرار	دهند	و	در	باالترین	سطح،	نظامیان	با	قبضۀ	مستقیم	قدرت	نقش	اصلی	

.)Sullivan, 1991, p. 63(	کنند	می	بازی	سیاسی	های	سازی	تصمیم	در	را
فهرست	وار	 به	صورت	 سیاست	 در	 نظامیان	 دخالت	 عوامل	 هانتینگتون،	 دید	 از	

عبارت	اند	از:
ضعف	جامعۀ	مدنی؛ 	.۱

1. Bismarck
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اوضاع	نابسامان	اقتصادی؛ 	.2
ضعف	جنبه	های	سازمانی	و	تشکیالتی؛ 	.3
فقدان	یا	ضعف	نهادهای	سیاسی	کارآمد؛ 	.4
شدت	برخوردهای	اجتماعی	و	طبقاتی؛ 	.5

حرفه	ای	شدِن	نظامیان. 	.6
میلیتاریستی	 گرایشات	 به	عنوان	 که	 پدیده	هایی	 تاریخِی	 موارِد	 مرور	 با	 به	طورکلی	
متفاوت	 دیگر	 مورد	 به	 مورد	 یک	 از	 آن	ها	 ویژگی	های	 گفت	 می	توان	 شده	اند،	 شناخته	
است	و	شاید	نتوان	واژۀ	میلیتاریسم	یا	نظامی	گری	را	به	یک	پدیدۀ	خاص	تقلیل	داد،	بلکه	
بیشتر	باید	میلیتاریسم	را	به	عنوان	یک	بخش	کلی	و	با	برچسب	برای	تعدادی	پدیده	های	
مرتبط	به	هم	در	سیاست	خارجی	به	کار	برد.	پدیده	هایی	مثل	رقابت	در	خرید	تسلیحات	
و	رشد	مجموعه	های	صنعتی	ـ	نظامی	بیشتر	از	رشد	اقتصاد	ملی،	افزایش	شمار	نظامیان	
و	هزینه	های	نظامی،	تقدم	همکاری	های	نظامی	امنیتی	بر	همکاری	اقتصادی،	ورود	به	
	
ّ
ائتالف	های	نظامی	منطقه	ای	و	بین	المللی،	گرایش	به	حل	وفصل	نظامی	اختالفات	تا	حل
مسالمت	آمیز	آن	ها،	و	درنهایت،	تبلیغ	ایدئولوژیک	اختالفات	و	ضرورت	مقابله	با	آن	
به	عنوان	یک	تهدید	بین	افکار	عمومی	و	نهادینه	کردِن	فرهنِگ		هابزی	در	محیط	اجتماعی	

یک	منطقه	از	شاخص	های	گرایشات	میلیتاریستی	در	سیاست	خارجی	اند.
در	ایران،	ویژگی	عمدۀ	پهلوی	اول	حّس	عمیق	میلیتاریستی	رضاشاه	بود.	وی،	درطِی	
اندیشۀ	 دورۀ	بیست	سالۀ	وزارت،	صدارت،	و	سلطنِت	خود،	بر	تقویت	ارتش	و	اشاعۀ	
	با	تأسیس	دولت	

ً
میلیتاریستی	اصرار	می	ورزید.	شاه	معتقد	بود	دولت	مطلقۀ	مدرن	صرفا

متمرکز	و	مقتدر	تحقق	می	یابد	و	عملی		شدِن	این	هدف	فقط	در	گرو	نظامی		کردِن	دولت	
و	جامعه	است.		ازسوی	دیگر،	دستیابی	به	یکپارچگی	و	وحدت	ملی	به	تأسیس	ارتش	
ملی	و	قدرتمندی	وابسته	است	که	بتواند	حکام	محلی	را	حذف	کند.	رضاشاه	در	آستانۀ	
قدرت	گیری	از	یک	سیاست	دماگوژیستی	بهره		گرفت	و	پس	از	استقرار	بر	سریر	سلطنت،	
عمل	و	اندیشۀ	میلیتاریستی	را	در	تمام	ابعاد	به	صحنه	آورد.	شاید	اعمال	و	رفتار	نظامی	گری	
او	برای	مدت	محدودی	به	منظور	تسلط	بر	قدرت	و	حذف	کانون	های	رقیب	موردقبول	بود،	
ولی	اشتباه	وی	این	بود	که	مبانی	نظری	و	رفتاری	میلیتاریستی	را	افزایش	و	گسترش		داد	و	
این	امر	باعث	شد	هر	روز	سطح	همبستگی	و	رغبت	مردم	نسبت	به	او	کاهش	یابد.	شاه	هر	
روز	حوزۀ	قدرت	خود	را	افزایش	می	داد	و	اجازۀ	هر	نوع	مشارکت	و	حّق	هرگونه	اظهارنظر	
را	از	مردم	سلب	می	کرد.	در	چنین	وضعیتی،	مردم	فاقد	هرگونه	اختیار	بودند	و	به	همین	
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دلیل،	هیچ	گونه	مسئولیتی	دربرابِر	دولت	احساس	نمی	کردند۱.
در	شهریور	۱320	شمسی،	زمانی	که	متفقین	کشور	را	تهدید	و	اشغال	کردند،	نه	تنها	
در	 دفاعی	 واکنش	 هیچ	گونه	 ابراز	 بدون	 مردم	 بلکه	 فروریخت،	 به	راحتی	 ارتش	 پیکرۀ	
خانه	های	خود	ماندند	و	گویا	از	آنچه	رخ	می	داد،	خشنود	بودند.	شاه	نیز	حقیرانه	خاک	
وطن	را	ترک	کرد.	این	سرنوشت	تمام	رژیم	های	توتالیتاریستی	و	میلیتاریستی	بوده	است	

و	خواهد	بود.
فرزند	وی،	محمدرضاشاه،	نیز	در	28	مرداد	۱332	شمسی،	با	برانداختِن	دولِت	ملِی	
مصدق	درجهِت	حفظ	خود،	بر	نظامیان	تکیه	کرد،	هرچند	نتوانست	به	همۀ	آن	ها	اعتماد	
کند.	شاه	که	پدرش	او	را	برای	تحصیل	به	دانشکدۀ	نظامی	در	اروپا	فرستاده	بود،	از	هنگام	
بازگشت	به	ایران،	همواره	اونیفورم	نظامی	تنش	بود	و	کسانی	که	همراهش	به	اروپا	رفته	
بودند	یا	هنگام	بازگشتش	به	ایران	به	او	پیوسته	بودند	به	سرعت	مدارج	مختلف	را	طی	

کردند	و	به	باالترین	مقامات	کشوری	و	لشکری	رسیدند.
در	دوران	بعداز	انقالب،	بسیاری	از	نظامیان	و	پاسداران	انقالب،	همچون	محمود	
مناصب	 و	دیگران،	 رضایی	 علی	الریجانی،	محسن	 قالیباف،	 احمدی	نژاد،	محمدباقر	
سیاسی	مهم	کشور	را	در	دست	گرفتند.	بسیاری	از	نیروهای	سپاهی	و	بسیجی	به	عنوان	
استاندار	و	فرماندار	انتخاب	شدند	و	عدۀ	زیادی	نیز	به	مجلس	قانون	گذاری	راه	یافتند.	
در	مجلس	قانون	گذار	کنونی،	افرادی	همچون	الیاس	حضرتی،	حاجی	دلیگانی،	میرزایی	
قاضی	پور،اکبر	 نادر	 فرهنگی،	 محمدحسین	 خدادادی،	 سلمان	 سالک،	 احمد	 نیکو،	
محمدزارعی،	 غالم	 اسماعیلی،	 داریوش	 اکبریان،	 عزیز	 کامرانی،	 حسن	 سعیدی،	
رمضانعلی	سبحانی	فر،	محمد	دهقانی،	مجتبی	ذوالنوری،	جواد	کریمی	قدوسی،	سهراب	
گیالنی،	غالمرضا	شرفی،	و	عدل	هاشمی	پور	کسانی	هستند	که	پیشتر	سابقۀ	حضور	در	
سپاه	پاسداران	را	داشته	اند.	موضوع	فوق	نشان	از	حضور	نظامی	ها	در	عرصۀ	سیاسی	و	
	آنچه	در	باال	تحت	عنوان	حضور	و	دخالت	نظامیان	در	سیاست	شرح	داده	

ِ
به	اصطالح
شد	دارد.	

عبدالقادر	سواری،	پژوهشگر	ازخوزستان
دیکتاتورشیپ	 میلیتاریستی	 ساختار	 یک	 شاهد	 سیاسی،	 ساختار	 لحاظ	 از	

هستیم.

۱.	فارس	نیوز،	شناسۀ	خبر:	85۱2070023
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یکی	از	مسیرهای	میلیتاریستی	در	این	دوران	گروه	های	موسوم	به	بسیجی	است	که	
جدا	از	فعالیت	های	به	اصطالح	فرهنگی،	در	بسیاری	از	مناطق	کشور	توان	نظامی	و	حّق	
استفاده	از	اسلحه	را	نیز	دارند،	آن	چنان	که	به	واسطۀ	همین	امر،	در	بسیاری	از	امور	کشور	

مداخله	می	کنند	و	عموم	مردم	نیز	به	ناچار	به	خواسته	های	آن	ها	توجه	دارند.

مهری	پاکزاد،	مدرس	و	عضو	هیئت	علمی	دانشگاه	آزاد	از	مهاباد	)آذربایجان	
غربی(

دانشجوی	دکتری	دارم	که	به	اعتبار	این	که	از	ارگانی	آمده،	خود	اعتراف	می	کند	

که	چیزی	بلد	نیست	و	من	هم	مجبورم	به	وی	نمره	بدهم.

بسیاری	از	سیاست	های	حکومتی	نیز	تعمدی	یا	غیرتعمدی	در	راستای	قدرت	یابی	
بیشتر	آن	هاست.	در	همین	رابطه،	سردار	پاشا	محمدی،	رئیس	بسیج	سازمان	عشایری	
کردِن	عشایِر	شمال	غرب	 از	مسلح	 اردیبهشت	97	شمسی،	 در	 در	گفت	وگویی	 ایران،	
و	شرق	ایران	خبر	داد	و	چنین	بیان	کرد:	»بسیْج	عشایر	را	با	سالح	های	تولید	داخل	که	
قرار	 این	عزیزان	 تأمین	می	شود	و	سالح	های	ویژه	ای	که	دراختیار	 ازطریِق	وزارت	دفاع	
امنیت	کلی	 امنیت	حوزۀ	سرزمینی	خود،	در	 تأمین	 تا	عالوه	بر	 می	دهد	مسلح	می	کند	
کشور	نیز	سهیم	باشند	…	.	در	شرق	و	شمال	غرب	کشور،	سپاه	پاسداران	انقالب	اسالمی	

تصویر	شمارۀ	23-3:	مصاحبه	با	مهری	پاکزاد
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بر	بستر	جامعۀ	عشایری	و	مردم	بومی	و	محلی	کشور	امنیت	پایدار	مردمی	را	پیاده	سازی	
کرده	است.	به	عبارت	دیگر،	پایگاه	های	امنیتی	ما	با	محوریت	سران	طوایف،	ایالت،	
عشایر،	و	بومیان	منطقه،	اعم	از	شیعه	و	سّنی،	بنیان	نهاده	شده	و	امروز	می	توانیم	ادعا	
کنیم	که	در	مرزهای	شرقی	و	شمال	غرب	کشور	دارای	امنیت	پایدار	مردمی	هستیم.	ایشان	
جامعۀ	عشایری	کشور	را	جمعیتی	بالغ	بر	حدود	یک		میلیون	و	دویست		هزار	نفر	از	اقوام	
ترک	آذربایجانی،	لر،	کرد،	عرب،	ترکمن،	بلوچ،	و	فارس	بیان	کرد	که	در	قالب	۱04	ایل	و	
550	طایفه	زندگی	کوچ	نشینی	دارند	و	بالغ	بر	525	هزار	نفر	از	این	عشایر	عضو	سازمان	
بسیج	هستند	و	در	قالب	چهار	گردان	بیت	المقدس،	عاشورا،	الزهرا،	و	الکوثر	سازماندهی	

شده	اند۱.
نتیجۀ	چنین	وضعیتی	این	خواهد	بود	که	پلیس	و	نیروهای	امنیتی	از	درودیوار	شهر	باال	
می	روند.	به	هرجا	که	سرت	را	برگردانی،	پلیس	ها	و	نیروهای	امنیتی	را	می	بینی؛	کوچه،	
امنیتی	است.	دوربین	های	 و	 انتظامی	 از	مأموران	 پر	 اداره،	و	همه	جا	 دانشگاه،	 خیابان،	
مداربسته	با	چشمان	تیزبین	خود	تمام	حرکت	های	مردم	را	زیرنظر	دارند	و	در	امور	مختلف	
علیه	 و	 می	کنند	 دخالت	 اقتصادی	 و	 اجتماعی،	 فرهنگی،	 مذهبی،	 ورزشی،	 سیاسی،	

برنامه	ها	و	مناسک	قومی	و	مذهبی	اقدام	می	کنند.

صابر	رستمی،	فعال	اجتماعی	از	اشنویه	)آذربایجان	غربی(
شدیدی	 نظارت	 مدرسه؛	 می	رفتم	 داشتم	 می	آد	 یادم	 چهارشنبه	سوری	 تو	
می	شد،	یه	هو	دو	نفر	گاردی	انگار	مجرم	گرفته	بودن	بازرسی	م	کردن.	گفتم	چی	
می	خواید	بهتون	می	گم.	این	برخوردشون	بود.	هیچی	هم	نداشتم.	گفتم	اگه	

چیزی	داشتم،	چطور	از	کنار	شما	رد	می	شدم!

علی	صاحبی،	روان	شناس	از	مشهد	)خراسان	رضوی(
قدرت	اون	قدر	چندمرجعیتیه	که	بخش	بزرگی	از	اقتصاد	کشور	دست	نیروهاییه	
که	هیچ	رقیبی	نداره	و	به	قول	رئیس	جمهور،	این	بخش	هم	اسلحه	داره	و	هم	

زور	داره.

باوجوِد	تأکید	دولتمردان	ایرانی	بر	لزوم	پای	بندی	به	دموکراسی	)مردم	ساالری	دینی(	

۱.	سازمان	بسیج	مستضعفین،	شناسۀ	خبر:	28447
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و	آزادی	های	مشروع	در	جامعه،	اما	هنوز	هم	بسیاری	از	رفتارها		ازسوی	برخی	مسئوالن	
حکایت	از	نوعی	عالقه	برای	نظامی		کردن	و	یا	به	عبارتی،	پادگانی	کردِن	جامعۀ	ایرانی	
پیدا	کرده	است	 نیز	ورود	 به	فضای	سیاسی	 از	موارد	 این	میلیتاریسم	در	بسیاری	 دارد.	
و	بسیاری	از	افرادی	که	گذشتۀ	زندگی	آن	ها	نظامی	گری	و	حضور	در	جبهه	های	جنگ	
بوده	است،	در	مواقع	برگزاری	انتخابات	سیاسی،	به	عنوان	کاندید	ورود	پیدا	می	کنند	و	
خواهان	حضور	در	نهادهایی	نظیر	قوۀ	مجریه	و	قوۀ	مقننه	اند.	اینان	همچنین	در	مواردی	
دیگر	و	به	هنگام	جنبش	های	سیاسی	و	مدنی	مختلف	اظهارنظر	می	کنند	و	به	ارائۀ	راهکار	
می	پردازند.	همۀ	این	موارد	نشان	از	وجود	نوعی	میلیتاریسم	در	ساخت	داخلی	کشور	دارد	
و	گروه	های	قومی	وجوِد	این	نیروهای	نظامی	مخفی	همچون	بسیج	را	عاملی	جهت	کنترل	

و	حاکمیت	دیدگاه	امنیتی	علیه	خود	می	دانند.

7-6-3.	انحصار	فرهنگی

از	ویژگی	های	مهم	قرن	بیست	ویکم،	یکسان	سازی	ذوق	و	سلیقه،	آداب	و	مناسک،	و	
درکل	همسانی	و	یکسانی	سبک	زندگی	انسان	های	مختلف	است.	در	سطحی	دیگر	این	
همسانی	و	یکسانی	می	تواند	گروه	های	قومی	را	نیز	دربر	بگیرد	و	گروه	های	مختلف	قومی	
در	یک	فرهنگ	قومی	واحد	ذوب	شوند	و	تحلیل	روند	و	نوعی	سبک	فرهنگی	غالب	شود.
امروزه	به	هر	کجای	این	کرۀ	خاکی	سفر	کنیم،	بزرگ	راه	های	چندخطی،	شهرهای	
مستحکم	و	دورنمای	فرهنگی	را	می	یابیم	که	نشان	دهندۀ	لباس	کارهای	خاکستری،	زنجیرۀ	
غذاهای	حاضری،	فیلم	های	هالیوودی،	تلفن	های	همراه،	و	...	است.	در	دورترین	زاوایای	
کرۀ	زمین،	باربی،	مادونا،	و	عالمت	سیگار	مارلبرو	تصاویر	آشنایی	برای	همگان	هستند.	
اخبار	سی	ان	ان	از	کلیوند	تا	قاهره	و	کاراکاس	را	تحت	تأثیر	قرار	می	دهد	که	نشان	از	غالب	

بودِن	یک	سبِک	زندگِی	خاص	و	ویژه	بر	سطح	جهان	دارد.
سبک	فرهنگی	غالب	و	انحصاری	به	ما	می	گوید	دنیا	به	واسطۀ	این	واقعیت	که	به	زودی	
هرکس	قادر	خواهد	بود	تمایالت	ذاتی	انسانی	خود	را	به	سوی	یک	شیوۀ	زندگی	غربی،	
مصرفی،	و	شهری	سوق	دهد،	درحال	متحد	شدن	است.	غرب	بهترین	است	و	پیوستن	
صلح	دوست،	 مصرف	کنندگان	 بین	 متوازن	 وحدت	 یک	 به	 دستیابی	 جشنوارۀ	 این	 به	
عقالنی،	و	مردم	ساالر	را	هرچه	نزدیک	تر	می	سازد.	براساس	این	جهان	بینی،	تنوع	آشفته	
و	درهم	وبرهم	فرهنگ	ها،	ارزش	ها،	و	باورها	محرک	برخورد	با	گذشته	است	و	درصورت	
رفع	این	تفاوت	ها،	اختالفات	بین	ما	نیز	حل	وفصل	خواهد	شد.	در	این	نوع	جهانی	بینی،	
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کسانی	که	از	هویت	و	قومیت	بحث	می	کنند	مورد	هجمه	قرار	می	گیرند	و	این	باور	در	
اذهان	تلقین	می	شود	که	این	نوع	بحث	ها	زمینه	ساز	شورش	های	قومی	و	عدم	اتحاد	ملی	
	ممکن،	دایرۀ	محدود	هویتی	گروه	های	قومی	

ّ
است	و	حکومت	ها	تالش	می	کنند	که	تا	حد

را	بشکنند	و	همۀ	آن	ها	را	در	یک	دایرۀ	بزرگ	تر	گرد	آورند.

یز	 تبر از	 نویسنده	 اشکان	زهتاب،	فعال	سیاسی	ـ	اجتماعی،	فعال	کارگری	و	
)آذربایجان	شرقی(	

مطالبات	 عملکرد	 است.	 حکومت	 هژمونی	 راستای	 در	 قومیتی	 مطالبات	
قومیتی	در	راستای	اختگی	و	عدم	اتحاد	پیش	می	رود.

آن	ها	 فرهنگی	 و	سنت	های	 نگرشی،	دهکده	ها،	جوامع	روستایی،	 نتیجۀ	چنین	 در	
بازار	جهانی	سازی	 نیروهای	 فشار	 تحت	 و	 بی	سابقه	 مقیاس	 یک	 در	 در	سراسر	جهان	
درحال	نابودی	هستند.	جوامعی	که	صدها	سال	خود	را	حفظ	کرده	اند	به	سادگی	دچار	
اهداف	 از	 یکی	 فرهنگی	 پیوستگی	 زوال	 تاریخی،	 به	لحاظ	 می	شوند.	 ازهم	گسیختگی	
آگاهانۀ	توسعه	گران	استعماری	بوده	است.	به	عنوان	مثال،	گولت،	مشاور	دولت	فرانسه	
در	امور	مستعمرات،	چنین	توصیه	کرده	بود	که	»مردم	سنتی	باید	به	سوی	این	سوق	داده	
شوند	که	آن	ها	درحال	زندگی	در	شرایط	غیرطبیعی	و	غیرانسانی	هستند	که	منجر	به	آمادگی	

روانی	جهت	تجدد	نمی	گردد«	)نوربرگ،	۱383،	ص	۱63(.
عناصر	 هنگامی	که	 	

ً
می	دانند،	خصوصا چالش		برانگیز	 برخی	 را	 فرهنگی	 انحصار	

یک	فرهنگ	اقلیت		ازسوی	فرهنگ	اکثریت	مسلط	استفاده	شود،	چراکه	این	را	سرکوب	
مالکیت	 حقوق	 و	 گروهی	 هویت	 از	 آن	 محروم	سازی	 یا	 اقلیت	 فرهنگ	 نادرست	
یا	 فرهنگ	پذیری	 با	 فرهنگی	 انحصار	 منتقدان،	 دیدگاه	 بنابر	 می	دانند.	 خویش	 فکری	
همگون	سازی	فرهنگی	از	این	نظر	که	»انحصار«	به	اختیار	کردِن	این	عناصِر	فرهنگی	
به	شیوه	ای	استعماری	صورت	می	گیرد	تفاوت	دارد.	عناصری	از	فرهنگ	اقلیت		ازسوی	
اعضای	فرهنگ	مسلط	کپی	می	شوند	و	این	عناصر	خارج	از	پیش	زمینۀ	اصلی	شان	گاهی	

حتی	متضاد	آمال	ابرازشدۀ	نمایندگان	فرهنگ	اصلی	به	کار	گرفته	می	شوند.۱
درخصوِص	عوامل	شکل	دهنده	به	این	یکسانی	و	هم	رنگْی	دولت	های	مدرن	نقش	
می	شود	 موجب	 کشورها	 اکثریت	 چندقومی	 خصلت	 نظری،	 به	لحاظ	 دارند.	 اساسی	
	
ّ
که	نهادها	و	قلمروهای	دولت	مدرن	در	بیشتر	مواقع،	پایگاه	یک	اقلیت	قومی	را	در	حد

1. www.dictionary.abadis.ir
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نمایندگی	دولت	ملی	باال	بکشند	و	درنتیجه،	بر	اقلیت	های	قومی	دیگر	تبعیض	روا	بدارند	
و	آن	ها	را	به	حاشیه	برانند	و	خود	انحصار	همۀ	عناصر	فرهنگی	را	دراختیار	بگیرند.	می	دانیم	
که	»فرهنگ	و	هویت	ملی	در	جوامع	چندقومی«	در	معنای	دقیق	خود	جز	از	رهگذِر	
تبدیل	شدِن	مجموعه	ای	از	آموزه	های	فرهنگی،	هویتی،	و	تاریخی	اقوام	مختلف	جامعه	
به	مطلوبیت	های	عمومی	اکثریت	مطلق	ساکنان	آن	سرزمین	شکل	نمی	گیرد.	در	ایران،	
تنها	مجموعه	ای	از	مؤلفه	های	»قوم	مرکزی«	به	عنوان	خصیصه	های	هویت	ملی	عرضه	
	موجود	در	جامعه	نیست.	به	عبارتی،	همۀ	

ً
	بازتاب	دهندۀ	تنوعات	واقعا

ً
می	شود	که	قاعدتا

عناصر	معنایی	فرهنگ	ایرانی	را	در	انحصار	فارس	زبانان	قرار	می	دهد.	بنابراین	می	توان	
گفت	انحصار	فرهنگی	به	معنای	دراختیار	گرفتِن	همۀ	محصوالت	و	تولیداِت	فرهنگِی	
سایِر	اقواِم	ایرانی	در	خدمت	این	گروه	است.	عمدۀ	تالش	مسئوالن	کشور	نیز	برای	حفظ	و	
نشر	این	گروه	صورت	می	گیرد	و	به	دیگر	گروه	های	زبانی	آن	چنان	که	باید	توجه	نمی	شود،	

موضوعی	که	نارضایتی	گروه	های	قومی	اقلیت	را	درپی	داشته	است.

شاهین	سپنتا،	دامپزشک،	نویسنده	و	فعال	مدنی	از	اصفهان
من	حتی	بارها	گفته	ام	و	نامه	نوشته	ام	که	فرهنگستان	زبان	فارسی	تغییر	نام	دهد	
به	فرهنگستان	زبان	ایرانی	و	فقط	این	جور	نباشد	که	به	زبان	فارسی	توجه	شود.

درواقع،	در	ایران	روندی	وجود	داشته	است	و	هنوز	هم	وجود	دارد	که	تالش	دارد	تا	
فرهنگ	ایرانیان	را	یکسان	کند.	سال	های	آخر	حکومت	قاجار	و	پهلوی،	به	خصوص	دوران	

رضاشاه،	اوج	اعمال	این	سیاست	ها	بود	و	تا	به	امروز	نیز	ادامه	دارد.

یخ	و	حقوقدان	بین	الملل	از	سنندج	)کردستان( اسعد	اردالن،	پژوهشگر	تار
سیاست	رضاشاهی	در	۱304	و	۱3۱6	باعث	شد	در	مدارس	کردستان،	تابلِو	

فارسی	صحبت	کنید	نصب	شود.

	این	سیاست	را	تبلیغ	می	کردند.۱
ً
در	این	بین،	مجله	های	ایرانشهر،	فرنگستان،	و	آینده	رسما

ایران	در	لندن،	در	سال	های	 ایرانشهر	را	حسین	کاظم	زاده،	دیپلمات	سابق	سفارت	
۱30۱	تا	۱306	شمسی،	و	از	همان	جا	انتشار	می	داد.	فرنگستان	به	وسیلۀ	مشفق	کاظمی،	
عضو	جوان	هیئت	دیپلماتیک،	از	۱303	تا	۱305	شمسی،	در	آلمان	منتشر	می	شد	و	آینده 
را	محمود	افشار	یزدی،	استاد	علوم	سیاسی	تحصیل	کردۀ	اروپا،	در	سال	۱304	شمسی،	

1. https://fa.wikipedia.org
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در	تهران	بنیاد	گذاشت.
ایرانشهر	در	مقاله	ای		دربارۀ	مذهب	و	ملیت	بیان	داشت:

مسئلۀ	قومیت	چنان	جدی	است	که	هرگاه	از	یک	ایرانی	که	به	خارج	سفر	کرده	باشد،	
باید	 ما	 می	برد.	 نام	 زادگاهش	 از	 کشورش،	 پرافتخار	 نام	 به	جای	 بپرسند،	 را	 ملیتش	
آداب	محلی،	و	حساسیت	های	 لباس	محلی،	 فرقه	های	محلی،	گویش	های	محلی،	

محلی	را	ازمیان	برداریم...	.

محتوای	ماهنامۀ	آینده	نیز	به	همان	مضمون	بود،	اما	بیشتر	به	ضرورت	ایجاد	دولتی	
مرکزی	و	هویت	ملی	یکپارچه	تأکید	داشت.	مؤسس	و	نگارنده	اش	مجله	را	با	مقاله	ای	

تحت	عنوان	»مطلوب	ما:	وحدت	ملی	ایران«	چنین	آغاز		کرد:

ایده	آل	یا	مطلوب	اجتماعی	ما	حفظ	و	تکمیل	وحدت	ملی	ایران	است	…	)که	موجب	
تشکیل	امپراتوری	و	ملت	بزرگ	آلمان،	ایطالیا،	و	…	شد(.	منظور	از	کامل	کردن	وحدت	
ملی	این	است	که	در	تمام	مملکت،	زبان	فارسی	عمومیت	یابد،	اختالفات	محلی	از	
	ازبین	برود.	کرد	و	لر	و	

ً
حیث	لباس،	اخالق،	و	غیره	محو	شود	و	ملوک	الطوایفی	کامال

قشقایی	و	عرب	و	ترکمن	و	غیره	با	هم	فرق	نداشته،	هریک	به	لباسی	ملبس	و	به	زبانی	
متکلم	نباشند...	.	به	عقیدۀ	ما،	تا	در	ایران	وحدت	ملی	از	حیث	زبان،	اخالق،	لباس،	
برای	استقالل	سیاسی	و	تمامیت	ارضی	ما	احتمال	 و	غیره	حاصل	نشود،	هر	لحظه	
خطر	می	باشد.	اگر	ما	نتوانیم	همۀ	نواحی	و	طوایف	مختلفی	را	که	در	ایران	سکنی	دارند	
یکنواخت	نماییم،	یعنی	همه	را	به	تمام	معنی	ایرانی	کنیم،	آیندۀ	تاریکی	در	جلو	ماست.	
آن	ها	که	به	تاریخ	ایران	عالقه	دارند،	آن	ها	که	به	زبان	فارسی	و	ادبیات	آن	تعلق	خاطر	
دارند،	آن	ها	که	به	مذهب	شیعه	عالقه	مند	هستند	باید	بدانند	که	اگر	رشتۀ	وحدت	این	
مملکت	ازهم	گسیخته	شود،	هیچ	باقی	نخواهد	ماند.	پس	همه	باید	یکدل	و	یکصدا	
بخواهیم	و	کوشش	کنیم	که	زبان	فارسی	در	تمام	نقاط	ایران	عمومیت	پیدا	کند.	این	کار	
میسر	نمی	شود،	مگر	به	وسیلۀ	تأسیس	مدارس	ابتدایی	در	همه	جا،	وضع	قانون	تعلیم	
و	 فارسی	 زبان	 تدریس	 آن.	 اجرای	 آوردن	وسایل	 فراهم	 و	 و	مجانی	 اجباری	 عمومی	
تاریخ	ایران	در	تمام	مملکت	چارۀ	اصلی	و	قطعی	است.	باید	هزارها	کتاب	و	رسالۀ	
دلنشین	و	کم	بها	به	زبان	فارسی	در	تمام	مملکت	به	خصوص	آذربایجان	و	خوزستان	
منتشر	نمود.	باید	کم	کم	شرایط	انتشار	روزنامه	های	کوچک	ارزان	قیمت	محلی	به	زبان	
ملی	در	نقاط	دوردست	مملکت	فراهم	آورد.	تمام	این	ها	محتاج	به	کمک	دولت	است	
و	باید	ازروی	نقشۀ	منظمی		باشد.	می	توان	بعضی	ایالت	فارسی	زبان	را	به	نواحی	بیگانه	
فرستاد	و	در	آن	جا	ده	نشین	کرد	و	درعوض،	ایالت	بیگانه	زبان	آن	نقاط	را	به	جای	آن	ها	به	
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نواحی	فارسی	زبان	کوچ	داد	و	ساکن	نمود.	اسامی	جغرافیایی	را	که	به	زبان	های	خارجی	
و	یادگار	تاخت	وتاز	چنگیز	و	تیمور	است	باید	به	اسامی	فارسی	تبدیل	کرد.	

افشار	نیز	با	این	هشدار	که	کشور	را	خطرهای	زیادی،	اعم	از	خطر	سرخ	)شوروی(،	
آبی	)انگلیس(،	زرد	)ترکیه(،	سبز	)عرب	ها(،	و	سیاه	)روحانیت(،	تهدید	می	کند،	اعالم	
می	داشت	که	وظایف	اساسی	ایجاد	یک	دولت	قدرتمند	مرکزی،	اشاعۀ	زبان	فارسی	در	میان	
جوامع	غیرفارس،	و	انتقال	دادِن	قبایِل	عرب	و	ترک	از	نقاط	مرزی	به	مناطق	داخلی	است.	

در	سال	۱307	شمسی،	مجلْس	لباس	قدیم	اقوام	ایرانی	را	غیرقانونی	دانست	و	همۀ	
گذاشتِن	»کاله	 و	 غربی	 لباِس	 پوشیدِن	 به	 ثبت	نام	شده،	 روحانیان	 به	استثنای	 را،	 مردان	
اروپایی	داد.	 به	کالِه	شاپِو	 را	 این	کاله	جای	خود	 بعد،	 پهلوی«	واداشت.	هشت	سال	
رضاشاه	این	کاله	را	نه	فقط	برای	زدودِن	هویت	های	قومی	بلکه	همچنین	برای	دخالت	در	
	که	الزمه	اش	بر	خاک	نهادِن	پیشانی	است	ـ	برگزید.	او	عالوه	بر	این،	 آیین	نماز	در	اسالمـ	

نام	بسیاری	از	شهرها	را	تغییر	داد.
با	پیروزی	انقالب	اسالمی	در	سال	۱357	شمسی،	چنین	تفکری	به	حاشیه	رانده	شد	
و	نگاه	توسعه	محور	و	عادالنه	تری	به	مناطق	اقلیت	نشین	مورد	توجه	قرار	گرفت	و	اصول	
مختلفی	در	زمینۀ	حقوق	آن	ها	در	قانون	اساسی	لحاظ	شد.	درطوِل	تمام	این	سال	ها	و	
بیش	از	گذشته	 اقلیت	ها	 و	 اقوام	 به	 نگاه	 از	 تبعیض	زدایی	 به	خصوص	در	مقطع	کنونی،	
مورد	توجه	و	در	صدر	برنامه	ها	قرار	گرفت.	یکی	از	این	موارد	مهم	اصل	پانزدهم	قانون	
اساسی	و	موضوع	خواندن	و	نوشتن	به	زبان	مادری	است.	برخالف	اصول	اساسی	آمده	در	
قانون	که	حّق	خواندن	و	نوشتن	به	زبان	مادری	در	همۀ	مقاطع	تحصیلی	را	برای	گروه	های	
قومی	محترم	دانسته	است،	درعمل	و	با	بروز	رفتارهای	سلیقه	ای	مسئوالن	امر،	این	حق	

آن	چنان	که	باید	و	موردپسند	گروه	های	قومی		باشد	عملیاتی	نشده	است.

حمید	حمادی،	مدرس	دانشگاه	از	خوزستان
بچۀ	ما	تو	خونه	عربی	صحبت	می	کنه،	اما	می	ره	مدرسه،	فارسی	باهاش	حرف	
می	زنن	و	این	ظلمه.	اگه	استعدادش	بگیم	۱00	درصده،	50	درصدش	استفاده	
می	بینیم	 می	شه.	 دانش	آموز	 برای	 علمی	 عقب	موندگی	 عامل	 یه	 این	 بشه،	
بچه	های	ما	با	این	که	زبونشون	نیس،	دارن	می	درخشن	و	موفق	می	شن؛	یعنی	
اگه	به	زبون	خودش	درس	بخونه	فکر	نمی	کنم	ما	تو	موقعیت	فعلی	باشیم	و	

پیشرفته	تر	باید	باشیم.
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البته	در	این	بین،	اقداماتی	هم	انجام	گرفته	است؛	در	سال	۱395	شمسی	و	با	گذشت	
38	سال	از	عمر	انقالب	اسالمی،	دو	رشتۀ	زبان	و	ادبیات	کردی	و	ترکی	به	عنوان		رشته	های	
دانشگاهی	در	دو	دانشگاه	کردستان	و	تبریز	در	دفترچه	های	انتخاب	رشتۀ	داوطلبان	کنکور	
سراسری	قرار	گرفت،	اما	ازآن	جاکه	مهم	ترین	انگیزۀ	شرکت	کنندگان	در	این	آزمون	پیداکردِن	
شغل	و	آیندۀ	کاری	مناسب	است،	استقبال	زیادی	از	آن	ها	صورت	نگرفت.	نتیجه	آن	شد	
که	فعاالن	و	نخبگان	گروه	های	قومی	به	ایجاد	این	دو	رشتۀ	دانشگاهی	راضی	نشدند	و	
همچنان	بر	اجرای	این	اصل	و	تدریس	آن	در	سطح	مدارس	تأکید	دارند،	زیرا	می	دانند	
اگر	این	حْق	مطالبه	نشود،	فرهنگ	و	ادبیات	آن	ها	آسیب	زیادی	خواهد	دید	و	به	فراموشی	
سپرده	خواهد	شد.	آن	ها	می	دانند	که	در	عصر	کنونی	که	عصر	کتابت	و	نوشتار	است،	
آن	 ماندگاری	 در	 نقش	چندانی	 نمی	تواند	 فرهنگی	ـ	زبانی	 انتقال	سینه	به	سینۀ	مضامین	
داشته	باشد.	جوزف	پات۱	در	این	باره	می	گوید:	»زبان	تا	وقتی	که	بخشی	از	برنامۀ	درسی	
نباشد،	درمعرِض	خطر	است.«	بهترین	روش	برای	ازبین	بردِن	زباْن	یاد	دادِن	زبان	دیگر	
	یک	صد	زبان	ملی	بر	آموزش	باعث	می	شود	تا	زبان	هایی	

ً
است.	حّق	انحصاری	حدودا

	از	محیط	های	
ً
که	در	مدارس	آموخته	نمی	شوند	به	خانه	و	فرهنگ	عامه	محدود	و		نهایتا

تغذیه	فرهنگی	بیرون	رانده	شوند	)بارت،	۱379،	ص	27،	به	نقل	از	معینیان،	ص	83(.	
یافته	های	به	دست	آمده	هم	نشان	از	وجود	دو	مشکل	اساسی	در	این	زمینه	دارد:	اول	این	که	
فضا	برای	کتابت	به	زبان	های	قومی	چندان	مساعد	نیست	و	کتاب	های	گروه	های	قومی	
بیشتر	در	کشورهای	همسایه	که	دارای	گروه	قومی	همسان	با	داخل	کشورند	چاپ	می	شود.	
موضوع	دوم	نیز	به	مخاطبان	این	زبان	های	قومی	بازمی	گردد	که	به	دلیل	عدم	آموزش	الفبای	

زبانی	خود	نمی	توانند	این	کتاب	ها	را	مطالعه	کنند.

یز،	مولوی	مذهبی،	پژوهشگر	تاریخ	و	فعال	سیاسی	ـ	اجتماعی	از	 عبدالرشید	تر
سیستان	و	بلوچستان	

به	زبان	بلوچی	آن	طور	که	شایسته	اش	است	پرداخته	نشده	و	نسل	ما	به	ندرت	
می	توانند	کتاب	های	بلوچی	را	که	بیشتر	در	پاکستان	چاپ	می	شود	بخوانند.	در	
ایران،	خیلی	کم	چاپ	می	شوند.	ما	هم	برای	خودمان	و	هم	سایر	اقوام	این	حق	
را	قائل	هستیم	]که[	فرزندان	عالوه	بر	صحبت،	بتوانند	به	طور	کالسیک	زبان	را	

بیاموزند	و	بتوانند	بنگارند	و	بخوانند.

1. Joseph Part
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از	دیگر	موارد	مهمی	که	در	مصاحبه	های	این	تحقیق	با	گروه	های	مختلف	قومی	در	
زمینۀ	انحصار	فرهنگی	دربارۀ	آن	بحث	شد	نام	گذاری	شهرها،	معابر،	کوی	و	برزن،	و	
	زندگی	این	گروه	ها	بود	که	اشاره	می	کردند	نهادهای	حکومتی	سعی	دارند	تا	نام	های	

ّ
محل

محلی	را	تغییر	دهند	و	اسامی	فارسی	را	جایگزین	آن	ها	کنند	.

سردار	فتوحی،	مشاور	طرح	های	تحقیقاتی	دولتی	و	خصوصی	از	سقز	)کردستان(
میدان	حاضر	میدان	هه	لو	)شاهین(	است.	ولی	اآلن	به	اسم	جمهوری	اسالمی	
شناخته	می	شود.	زبان	یا	فرهنگ	در	این	جا	مقاومت	می	کند،	همان	میدان	هه	لو	

گفته	می	شود.	زبان	از	قدرت	فرار	می	کند.

در	این	زمینه،	نتایج	به	دست	آمده	از	مصاحبه	ها	نشان	از	وجود	مقاومت	گروه	های	قومی	
	دارد	که	برخالف	نام	گذاری	های	رسمی،	در	ادبیات	محاوره،	آن	ها	همچنان	از	اسامی	بومی	
و	محلی	استفاده	می	کنند.	این	موضوع	حاوی	نکتۀ	مهمی	است	و	آن	این	که	سیاست	های	
زبانی	فقط	درصورتی	کارایی	خواهند	داشت	که	با	افکار	عمومی	جامعه	هماهنگ	باشند.	
به	ندرت	می	توان	زبان	یا	اصالحات	را	برخالف	میل	مردم	به	آن	ها	تحمیل	کرد.	آیا	می	توان	
	خوِد	زبان	

ً
از	زبانی	حمایت	کرد	که	گویشوران	آن	دیگر	خواهانش	نیستند؟	موضوع	صرفا

	
ً
نیست،	بلکه	اهمیتی	که	گویشوران	آن	برایش	قائل	اند	نیز	مطرح	است.	زبان	ها	عمدتا
به	دلیل	این	که	مردم	تصمیم	به	ترک	آن	ها	می	گیرند	و	آن	ها	را	به	فرزندانشان	منتقل	نمی	کنند	
ناپدید	می	شوند.	اصطالح	جنگ	زبان	ها	استعارۀ	مناسبی	است،	اما	زبان	ها	به	خودی	خود	
قادر	نیستند	جنگی	برپا	کنند.	این	مردم	هستند	که	برای	مبارزه،	جنگ،	یا	توافق	با	یکدیگر	
تالش	می	کنند.	می	توان	با	نگاهی	به	رابطۀ	بین	زبان	های	مردم	به	روابط	تضادآمیزشان	پی	

برد	)کالوه،	۱379(.

یز تصویر	شمارۀ	24-3:	مصاحبه	با	عبدالرشید	تر
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قوم	کشی	یکی	از	پیامدهای	ناتوانی	در	فرهنگ	پذیری	و	گرایشات	انحصار	فرهنگی	
است	که	دراثِر	آن	به	مرور	زمان	هویت	و	قومیت	گروه	اجتماعی	ازبین	می	رود	و	جای	خود	
را	به	مجموعه	ای	از	ظواهر	سطح	فرهنگی	می	دهد.	واژۀ	قوم	کشی	به	وسیلۀ		مردم	شناسی	
اطالق	 روش	هایی	 مجموعۀ	 به	 و	 افتاد	 جا	 دهۀ	۱970	 سال	های	 در	 ژولن	 روبر	 نام	 به	
گردید	که	هدف	آن	ها	ازمیان	بردِن	فرهنِگ	یک	قوم	و	جایگزینی	آن	با	فرهنگ	های	دیگر	
با	نسل	کشی	اشتباه	کرد.	 نباید	 است	)برتون،	۱396،	ص	۱89(.	اصطالح	قوم	کشی	را	
قوم	کشی	به	مفهوم	ازبین	بردِن	فرهنگ	و	هویِت	قومی	است،	درصورتی	که	نسل	کشی	ازبین	
بردِن	افراِد	جامعه	و	قطع	نسل	یک	قوم	)به	وسیلۀ	کشتار	دسته	جمعی،	شیوع	بیماری	های	
واگیردار	و	رواج	نامحدود	الکل،	و	مواّد	مخدر	که	نمونه	های	آن	فراوان	است(	می	باشد	

)روح	االمینی،	۱368،	ص	۱۱5(.
	فرهنگ	فاتحان	یا	استعمارگران	

ً
در	روند	قوم	کشی،	فرهنگی	که	جایگزین	می	شود	عموما

یا	فرهنگ	قوی	تر	ملی	است.	به	این	ترتیب،	با	کامل	شدِن	فراینِد	فرهنگ	زدایی	از	یک	قوم،	
درنهایت،	آن	قوم	به	مثابۀ	یک	گروه	متمایز	از	سایر	اقوام	ازمیان	می	رود،	زیرا	به	ناچار	در	
مجموعۀ	بزرگ	تری	ادغام	می	شود.	این	همان	فرایندی	بود	که	درمورد	سرخ	پوستان	آمریکا	
اتفاق	افتاد؛	این	جمعیت	پس	از	آن	که	از	نهادها،	ادیان،	و	زبان	های	خود	محروم	شدند،	
به	شدت	تحت	استثمار	اقتصادی	قرار	گرفتند	و	تا	اندازۀ	زیادی	نیز	به	وسیلۀ	ازدواج	های	

بین	قومی	در	گروه	های	دیگر	ادغام	شدند.
اصالحات	 نتیجۀ	 در	 که	 داد	 نشان	 ایران	 معاصر	 تاریخ	 گفت	 می	توان	 درمجموع،	
آموزشی	رضاشاه،	مکتب	خانه	های	سنتی	مذهبی	با	مدارس	ابتدایی	نوین	جایگزین	شدند.	
کتاب	های	مدارس	جدید،	همه	به	فارسی	بود	و	در	تهران	چاپ	می	شدند.	این	کتاب	ها	
	به	صورت	غیررسمی	و	به	وسیلۀ	عالمان	

ً
جایگزین	متون	کالسیک	و	قرآنی	شدند	که	سابقا

مورداستفاده	 زبان	های	 دیگر	 آموزش	 دوران،	 این	 در	 تدریس	می	شدند.	 و	محلی	 دینی	
در	ایران	ممنوع	شد.	فارسی	نه	تنها	زبان	ملی	ایران	بود،	بلکه	همۀ	زبان	های	اقلیت	دیگر	
در	کشور	ممنوع	شدند.	چاپ	کتاب	و	روزنامه	به	زبانی	جز	فارسی	ممنوع	بود.	در	سال	
۱3۱4	شمسی	)۱935	میالدی(،	محمدعلی	فروغی	کابینه	اش	را	به	مجلس	معرفی	کرد	
و	فرصت	یافت	تا	تأسیس	یک	فرهنگستان	جدید	را	اعالم	کند.	وظیفۀ	فرهنگستان	پاالیش	
زبان	فارسی	با	معرفی	لغات	فارسی	جدید	برای	جایگزینی	لغات	عربی	و	خارجی	بود.	
در	چنین	شرایطی،	همۀ	زبان	ها	و	فرهنگ	های	بومی	و	محلی	در	انحصار	زبان	و	فرهنگ	
فارسی	قرار	گرفت.	در	دوران	بعداز	انقالب،	بیشتر	موارد	انحصار	فرهنگی	همچنان	ادامه	
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داشت،	ولی	شدت	و	حدت	آن	به	اندازۀ	زمان	پهلوی	نبود.	نکتۀ	دیگر	این	که	در	دوران	
پهلوی،	این	انحصار	فرهنگی	برای	گروه	های	قومی	زیاد	جای	نگرانی	نداشت،	چراکه	
بسیاری	از	مظاهر	فرهنگی	و	آداب	ورسوم	و	فولکلور	آن	ها	همچنان		به	صورت	شفاهی	
و	سینه	به	سینه	به			نسل	های	بعدی	انتقال	می	یافت.	اما	در	سال	های	اخیر،	با	اهمیتی	که	
موضوع	آموزش	و	کتابت	پیدا	کرده	است،	واکنش	ها	نسبت	به	بی	توجهی	و	یا	کم	توجهی	به	
ادبیات	و	فرهنگ	گروه	های	قومی	و	انحصار	فرهنگی	فرهنگ	و	ادبیات	فارسی	شدت	پیدا	
کرده	است	تا	بدان	جا	که	عده	ای	از	تعبیر	قوم	کشی	نسبت	به	این	وضعیت	استفاده	می	کنند.

7-3.	بحران	های	سیاسی	و	اجتماعی	

سیاست	خارجۀ	ایران	همواره	با	انتقاداتی	ازجانب	صاحب	نظران	مختلف	روبه	رو	بوده	
است.	این	افراد	بر	این	باورند	که	سیستم	سیاسی	کنونی	نتوانسته	است	آن	چنان	که	شایسته	
است،	چه	در	سطح	جهانی	و	چه	در	سطح	منطقه	ای،	با	کشورهای	مختلف	وارد	تعامل	و	
گفت	وگو	بشود	و	به	هنگام	کارزارهای	مهم	همچون	بحث	تحریم	های	ظالمانه	و	دشمنی	
بعضی	از	کشورهای	قدرتمند	جهانی،	دوستانی	که	بتوانند		درکناِر	ملت	ایران	قرار	بگیرند	
وجود	ندارند.	این	دیدگاه	بر	این	باور	است	که	در	زمان	هایی	هم	که	دولت	هایی	برسر	
کار	بوده	اند	که	درجهِت	ایجاد	این	تعامل	و	دوستی	تالش	کرده	اند،	اندیشه	های	افراطی	
از	داخل	کشور	مانع	موفقیت	آن	ها	شده	است.	درنتیجه،	این	باور	به	وجود	آمده	است	که	
سیاست	خارجی	کشور	فاقد	صدای	واحدی	است	و	قدرت	گروه	های	تحت	عنوان	»دولت	
درسایه«	در	این	زمینه	از	قدرت	مسئوالن	دولتی	کمتر	نیست.	نتیجۀ	چنین	وضعیتی	این	
خواهد	بود	که	گروه	های	مختلف	هرکدام	براساس	منافع	گروهی	و	فردی	خود	دست	به	
اقداماتی	می	زنند	که	مصلحت	و	منفعت	عمومی	را	قربانی	منافع	فردی	و	گروهی	خود	

می	کنند.	

ین	و	فعال	گردشگری	از	آبادان	)خوزستان( زهرا	خزاعل،	کارآفر
یه	 خودم	 من	 بدیم.	 انجام	 کارا	 خیلی	 روستامون	 توی	 تونستیم	 خودمون	 ما	
روز	رفتم	به	زنای	روستا	گفتم	باید	یک	کاری	بکنیم؛	از	تولید	صنایع	دستی	و	
بسته	بندی	خرما	و	خیلی	کارا	کردیم	و	ناامید	نشدیم.	اآلن	تونستیم	این	روستا	
رو	به	منطقۀ	گردشگری	تبدیل	کنیم	و	مسافرا	به	این	جا	سفر	می	کنن	و	ما	از	اونا	

پذیرایی	می	کنیم.	پس	خودمون	اگه	بخوایم	می	تونیم	تغییر	ایجاد	کنیم.
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تبدیل	شده	 اساسی	 اجتماعی	 موضوع	 به	یک	 نیز	 زنان	 اخیر،	جنبش	 در	سال	های	
است	که	در	آن،	زنان	به	تنگناهای	جنسیتی	ای	که	علیه	آن	ها	اعمال	می	شود	معترض	اند	
	در	داخل	کشور،	تالش	هایی	درحال	انجام	است	که	درصدد	

ً
و	بر	این	باورند	که	تعمدا

	
ً
حذف	و	کناره	گیری	زنان	از	بطن	جامعه	همچون	گذشته	است.	تالش	هایی	که	عمدتا
موفقیت	آمیز	نبوده	است	و	به	جای	یکدست	کردِن	ساختاِر	قومیتی	و	جنسیتِی	کشور	به	
فراگیری	نارضایتی	و	تشدید	مطالبات	مردمان	این	گروه	ها	به	خصوص	در	چند	سال	اخیر	
انجامیده	است.	در	چنین	شرایطی،	افرادی	از	گروه	های	قومی	نیز	بوده	اند	که	به	قولی،	
در	تالش	بوده	اند	تا	از	آب	گل	آلود	ماهی	بگیرند	و	با	دست	گذاشتن	بر	نابرابری	هایی	که	
در	عرصه	های	مختلف	اقتصادی،	اجتماعی،	سیاسی،	و	فرهنگی	در	کشور	وجود	دارد،	
دست	به	اقدامات	افراط	گرایانه	بزنند.	همین	فردگرایی	منفی	و	شکل	گیری	فضای	رقابتی	
را	در	دیگر	عرصه	ها	نیز	می	توان	شاهد	بود.	یکی	از	مهم	تریِن	این	عرصه	ها	فضای	قومیتی	
و	مذهبی	است	که	بر	این	اساس،	پیروان	اقلیت	های	قومی	نظیر	ترک،	کرد،	بلوچ،	عرب،	
و	دیگر	اقوام	بر	این	باورند	که	درطوِل	چند	دهۀ	گذشته،	تالش	های	زیادی	درجهِت	ازبین	
بردن	و	حذف	مبنای	هویتی	آن	ها	انجام	شده	است.	واقعیت	این	است	که	در	همۀ	آن	موارد	
بیان	شده،	اشکاالت	اساسی	وجود	دارد	که	مسئوالن	سیاسی	کشور	اگر	درجهِت	رفع	آن	
تالش	نکنند،	ممکن	است	به	فروپاشی	اجتماعی	منجر	شود.	وجود	مجموعۀ		این	شرایط	
و		درکناِر	هم	قرار	گرفتِن	موارِد	بیان	شده،	نحوۀ	تعامل	با	جهان،	وجود	دولت	های	درسایه،	
مطالبات،	 تشدید	 و	 نارضایتی	 فراگیری	 فرهنگ	ها،	 حذف	 اجتماعی،	 و	 فردی	 منافع	
افراط	گرایی	و	فروپاشی	احتمالی	می	تواند	به	بحران	های	سیاسی	و	اجتماعی	منجر	شود	

که	در	ادامه،	توضیح	بیشتر	هریک	از	آن	ها	خواهد	آمد.

۱-7-3.	نحوۀ	تعامل	با	جهان

روابط	ایران	با	سایر	کشورها	در	تاریخ	معاصر	را	باید	در	سطوح	منطقه	ای،	تمدنی	و	جهانی	
نگریست،	در	شکل	گیری	و	تداوم	این	روابط	متغیرهای	مذهب،	اقتصاد	و	ایجاب	های	
جمهوری	 قانون	 در	 نظری	 مبانی	 براساس	 است.	 نموده	 ایفا	 نقش	 بین	الملل	 سیاست	
دانست	 ذیل	 اصول	 پایۀ	 بر	 را	 ایران	 خارجی	 سیاست	 اصول	 می	توان	 ایران،	 اسالمی	

)سریع	القلم،	۱388،	ص	28(:
تأکید	و	اجرای	استقالل	سیاسی	در	برنامه	ریزی	و	سیاست	گذاری؛ 	.۱
ترجیح	دادِن	ملت	ها	و	نهضت	ها	به	دولت	ها	در	روابط	بین	الملل؛ 	.2
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استقالل	روابط	خارجی	سیاسی	از	روابط	خارجی	اقتصادی	ایران؛ 	.3
مبارزه	با	اسرائیل	و	دفاع	از	نهضت	مردمی	فلسطین؛ 	.4

اهمیت	دادن	به	عدالت	سیاسی	در	روابط	بین	دولت	ها؛ 	.5
فاصله	گرفتِن	استراتژیک	از	منافع	قدرت	های	بزرگ	سیاسی؛ 	.6

مبارزه	با	قانون	تبعیض	آمیز	وتو	در	سازمان	ملل	متحد؛ 	.7
ایران	عقیدتی	است	و	درنتیجه،	سیاست	خارجی	 ماهیت	قدرت	سیاسی	در	 	.8

ایران	عقیدتی	است.
نمی	آورد.	 با	دیگر	کشورها	دوام	 رابطه	 بدون	 امروزه	هیچ	کشوری	 بدیهی	است	که	
توسعۀ	کشورها	بدون	یکدیگر	ممکن	نیست	و	گذر	از	بحران	های	مختلف	بدون	کمک	های	
متقابل	بسیار	دشوار	جلوه	می	کند.	ارتباطات	اقتصادی	و	سیاسی	با	دیگر	کشورها	باعث	
ایجاد	فرصت	هایی	چشمگیر	برای	کشور	می	شود	و	افزون	بر	حوزۀ	اقتصاد،	شاخص	ها	را	

در	دیگر	بخش	ها	نیز	بهبود	خواهد	بخشید.
ارزش	گذاری	های	 براساس	 	

ً
ایران	عمدتا اسالمی،	سیاست	خارجی	 انقالب	 پس	از	

سال	 انقالب	 بعداز	 داد.	 ماهیت	 تغییر	 و	 گرفت	 شکل	 شیعه	 حاکمان	 ایدئولوژیک	
۱357	شمسی،	حکومت	جمهوری	اسالمی	دشمنی	با	اسرائیل	و	آمریکا	را	برگزید	و	لحن	
تهران	در	اولین	سال	های	پس	از	انقالب	و	زمان	وقوع	جنگ	عراق	و	ایران	تندتر	شد.	ایران	
پس	از	انقالب	و	استقرار	حکومت،	درجهِت	اتخاذ	سیاست	امنیتی	مستقل	حرکت	کرد	و	
سعی	کرد	تا	خود	را	خارج	از	راهبرد	ها	و	رویکردهای	بلوک	شرق	و	غرب	تعریف	کند.

به	عنوان	 اسرائیل	 و	 آمریکا	 متحده	 ایاالت	 کشورهای	 با	 ایران	 روابط	 اگرچه	
با	 ایران	 روابط	 ولی	 بوده		است،	 مطرح	 ایران	 روابط	خارجی	 بخش	 چالش	برانگیزترین	
کشورهای	اسالمی،	منطقۀ	خاورمیانه،	و	همسایگانش	نیز	دچار	فرازونشیب	هایی	بوده	
	است.	قطع	موقت	روابط	با	عربستان	پس	از	واقعۀ	حج	سال	۱366	شمسی،	اختالف	با	
امارات	متحده	عربی	در	مالکیت	سه	جزیرۀ	تنب	بزرگ	و	تنب	کوچک	و	ابوموسی،	تیرگی	
روابط	با	بحرین	درپِی	اتهام	بحرین	مبنی	بر	حمایت	ایران	از	شیعیان	ناراضی	این	کشور،	
قطع	روابط	با	مصر	درپِی	حمایت	ایران	از	اقدام	خالد	اسالمبولی،	تیرگی	روابط	با	کویت	
به	موجب	جنگ	عراق	و	ایران،	تیرگی	روابط	با	اردن،	اعتراض	به	رفتار	سرکوب	گرانۀ	دولت	
با	 ایران	 به	نزاع	یمن	منجر	شد	نمونه	هایی	از	روابط	 با	شیعیان	یمن	که	درنهایت،	 یمن	

کشورهای	اسالمی	و	منطقه	ای	در	این	سال	هاست.
و	 گفتمان	ها	 پژوهشگراْن	 دولت	ها،	 رویکردی	 تغییرات	 مبنای	 بر	 و	 میان	 این	 در	

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


        567         فصل سوم: نتایج و یافته های تحقیق

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

گرایش	های	مشخصی	را	برای	هردوره	تعریف	کرده	اند.	در	دولت	اصالحات،	براساس	
اندیشۀ	سیاسی،	سیاست	خارجی	نیز	متأثر	از	مباحث	»توسعۀ	سیاسی«	بوده	است	که	
	محور	فعالیت	های	خود	

ْ
مبحث	»گفت	وگوی	تمدن	ها«	در	آن	نمایان	است.	اصالحات

را	در	حوزۀ	خارجی	به	سمت	ایده	آلیسم،	تنش	زدایی،	و	جنگ	زدایی	پیش	برد.	اما	به	همان	
نسبت	سیاست	های	تنش	زدایانه	و	تعاملگر	دولت	اصالحات	با	مخالفت	های	زیادی	همراه	
بود.	روابط	دیپماتیک	و	تعامل	سازنده	با	جهان	در	این	دوران	توجه	ویژه	به	غرب	داشت	و	
توسعه	را	از	مسیر	غربی	آن	ترجیح	می	داد.	محمد	خاتمی،	رئیس	دولت	اصالحات،	در	
این	باره	بیان	کرده	بود:	»امروز	به	جرئت	می	توان	گفت	در	زندگی	قومی	که	عزم	تعالی	و	
پویایی	کرده	است،	هیچ	تحول	کارسازی	پدید	نخواهد	آمد،	مگر	آن	که	از	متن	تمدن	غرب	
بگذرد	و	شرط	دگرگونی	اساسی	آشنایی	با	غرب	و	لمس	روح	آن	تمدن	یعنی	تجدد	است.	
کسانی	که	با	این	روح	آشنا	نیستند،	هرگز	به	پدید	آوردِن	دگرگونِی	سودمند	در	زندگی	خود	
توانا	نیستند.«۱این	روند	مقدمه	ای	شد	برای	انتخابات	سال	۱384	شمسی	که	از	دِل	آن،	
دولتی	راستی	و	با	ادعاهای	عدالت	محورانه	و	با	ریاست	محمود	احمدی	نژاد	سربرکشید	
که	خواهان	بازگشت	به	سیاست	های	اوایل	انقالب	بود	که	»اسکتبارستیزی«	در	آن	بیش	از	
همه	نمایان	است.	بر	این	اساس،	دولت	با	شعارهای	مهرورزانه	و	پوپولیستی	که	اقشار	
	غربی	

ً
طبقات	پایین	را	هدف	قرار	داده	بود،	به	جای	نگاه	به	کشورهای	توسعه	محور	که	عمدتا

هستند	به	سمت	کشورهای	آفریقایی،	آمریکای	جنوبی،	و	مهم	ترین	آن	ها	یعنی	فلسطین	
و	رویارویی	با	اسراییل	گام	گذاشت.	نتیجۀ	این	تفکر	حمله	به	سفارت	بریتانیا	در	سال	
۱390	در	تهران2	بود.	محمود	احمدی	نژاد،	رئیس	جمهوری	ایران،	در	انتقاد	از	سیاست	
تنش	زدایی«،	 »سیاست	 سایۀ	 در	 که	 داشت	 اعتقاد	 خاتمی	 محمد	 دولت	 تنش	زدایی	
ایران	محور	شرارت	نامیده	شد	و	این	سیاست	پس	از	پیروزی	انقالب	اسالمی،	تحقیری	
بی	سابقه	به	مردم	ایران	تحمیل	کرد.	به	دلیل	همین	سیاست	تنش	زدایی،	تأسیسات	اتمی	
ایران	ُمهروموم	شد	و	عالوه	بر	تشدید	تحریم	های	اقتصادی	و	مالی،	قطعنامه	های	متعددی	
نیز	در	اعتراض	به	نقض	حقوق	بشر	در	ایران	صادر	گشت.	محمود	احمدی	نژاد	خروج	

۱.	روزنامۀ	رسالت،	شمارۀ	66۱0،	۱0/۱0/۱387

2.	حمله	به	سفارت	بریتانیا	در	تهران،	در	سه	شنبه	8	آذر	۱390	شمسی،	به	و	سیلۀ	برخی	از	بسیجیان	صورت	گرفت.	این	افراد	
وارد	ساختمان	سفارت	شدند،	پرچم	بریتانیا	را	پایین	کشیدند	و	بعضی	مدارک	را	از	درون	ساختمان	سفارتخانه	به	بیرون		پرتاب	
کردند.	در	اقدامی	مشابه	و	در	حمله	به	باغ	سفارت	بریتانیا	در	منطقۀ	قلهک،	شش	کارمند	انگلیسی	به	گروگان	گرفته	شدند	که	

پس	از	چند	ساعت	و	با	حضور	پلیس	دیپلماتیک	آزاد	شدند.
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غرب	از	ایران	را	روز	جشن	ملی	نامید۱.
	سیری	است	که	دولت	یازدهم	از	میانۀ	سال	

ّ
تعامل	سازنده	با	جهاْن	چارچوب	و	خط

۱392	و	پس	از	به	دست	گرفتِن	سکاِن	ادارۀ	اجرایِی	کشور	برگزید	تا	وعده	های	»حسن	
روحانی«	به	تحقق	بینجامد.	دولت	روحانی	که	رویکرد	اعتدال	گرایی	را	درپیش	گرفته	بود	
تعامل	سازنده	با	جهان	را	عامل	پیشرفت	و	توسعه	می	دانست.	با	توجه	به	گفتمان	نرمش	
قهرمانه	ای	که	تجویز	آن	ازسوی	رهبری	اعالم	شده	بود،	در	مذاکره	با	غرب	و	آمریکا،	
حسن	روحانی	همراه	محمدجواد	ظریف	و	گروه	اعتدال	گرای	وی	با	جهان	غرب	وارد	
مذاکره	شد	که	محصول	آن	»توافق	جامع	و	نهایی	هسته	ای	وین	با	عنوان	شناخته	شده	و	
رسمی	برنامۀ	جامع	اقدام	مشترک	یا	برجام«	بود.	توافق	جامع	روی	برنامۀ	هسته	ای	ایران	و	
به	دنبال	تفاهم	هسته	ای	لوزان،	در	سه	شنبه	23	تیر	۱394	شمسی	)۱4	ژوئیه	20۱5	م(،	در	
وین	اتریش،	بین	ایران	و	اتحادیۀ	اروپا	و	گروه	۱+5	)شامل	چین،	فرانسه،	روسیه،	پادشاهی	
متحد	بریتانیا،	ایاالت	متحدۀ	آمریکا،	و	آلمان(	منعقد	شد.	در	نتیجۀ	این	توافقنامه	که	
تأییدیۀ	پایدار	متعهدان	آن	را	به		همراه	دارد،	ایران	از	تحریم	های	شورای	امنیت	ملل	متحد،	
اتحادیۀ	اروپا،	و	ایاالت	متحده	علیه	ایران	)تحریم	های	ثانویه(	بیرون	خواهد	آمد.	برجام	

سرآغاز	تعامل	ایران	با	جهان	بعداز	یک	دهه	عدم	رابطه	بود.
با	 انتخاباتی	خود،	دربارۀ	لزوم	تعامل	 حسن	روحانی،	در	مراسم	تحلیف	دور	دوم	

جهان	بیان	کرد:
	امروزه	ملل	جهان	به	رغم	فاصله	های	جغرافیایی،	تنوع	های	فرهنگی،	و	اختالف	های	
سیاسی،	در	جهانی	به	شدت	درهم	تنیده،	در	همسایگی	یکدیگر	قرار	گرفته	اند	و	نمی	توان	
توسعۀ	پایدار	و	عادالنۀ	ملی	را	بدون	برنامۀ	روشن	و	قابل	اعتمادی	از	تعامل	سازنده	و	
مؤثر	با	جهان	که	در	سند	چشم	انداز	نیز	بر	آن	تأکید	شده	است	میسر	ساخت.	گذر	
از	دشوارترین	تحریم	ها،	با	ترکیبی	از	قدرت	دیپلماسی	و	برخورداری	از	توان	بازدارندۀ	
دفاعی،	اولین	گام	در	چنین	مسیری	بوده	است.	نظام	جمهوری	اسالمی	ایران	اگرچه	از	
سر	عزت	مندی،	هزینۀ	استقالل	کشور	را	پرداخته	و	می	پردازد،	اما	هیچ	گاه	تحمیل	انزوا	
	ازسوی	دشمنان	را	نمی	پذیرد	و	تسلیم	خواست	بدخواهان	درجهِت	عدم	مشارکت	فعال	
ایران	در	نظام	جهانی	نشده	و	به	دور	ماندن	از	تحوالت	و	دستاوردهای	تجربۀ	بشری	را	
نخواهد	پذیرفت.	برجام	نشان	حسن	نیت	جمهوری	اسالمی	ایران	برای	تعامل	سازنده	و	

مؤثر	در	سطح	بین	المللی	بوده	و	هست2.

1. https://www.aparat.com
2. http://www.president.ir/en/99893
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درنهایت،	و	با	توجه	به	ایجاب	موقعیتی	ایران	و	ازآن	جاکه	اوضاع	اقتصادی	طبقات	
برای	 حداقلی	 پویایی	 فاقد	 اشتغال	زایی	 و	 اقتصادی	 بنگاه	های	 و	 است	 اسفناک	 پایین	
ایجاد	حداقل	تکاپوی	امیدبخش	به	اقتصاد	و	اجتماع	کشور	است،	می	توان	گفت	شرایط	
سیاسی،	اقتصادی،	و	بین	المللی	ایران	ایجاب	می	کند	که	مسیر	تعامل	با	جهان	در	اولویت	
سیاست	خارجی	دولت	ها	قرار	گیرد.	شواهدی	چون	نرخ	بسیار	باالی	دالر	به	عنوان	ارز	
از	 داخلی	 اقتصاد	 انفکاک	 داخلْی	 تولیِد	 فعالیت	های	 نبودِن	 به	صرفه	 و	 جهانی	 مرجع	
اقتصاد	جهانی	را	رقم	می	زند	و	این	مسئله	نیز	تهدیداتی	چون	ونزوئالیی	شدِن	کشور	را	
تقویت	می	کند.	با	این	اوصاف،	این	روزها،	بروز	بحران	های	جهانی	حاصل	از	بیماری	
همه	گیر	کرونا	این	امر	را	تقویت	می	کند	و	در	این	بین،	اقشار	پایین	جامعه	بیشترین	لطمه	
را	می	بینند.	به	عالوه،	این	طبقات،	که	پایگاه	مردمی	مشارکت	های	سیاسی	ـ	انتخاباتی	
دورۀ	 انتخابات	 در	 می	کردند،	 دست	وپا	 را	 سیاسی	 سیستم	 مشروعیت	 ابقای	 برای	
یازدهم	مجلس	شورای	اسالمی،	نشان	دادند	که	ناامیدی	به	سطح	اجتماعی	آن	ها	نیز	
گسترش	یافته	است.	باید	گفت	که	درعمل	و	برخالف	همۀ	تنوعات	فکری	دولت	های	
مختلف	در	سیاست	خارجی	کشور،	کلیت	نظام	درطوِل	عمر	چهل	سالۀ	خود	نتوانسته	
است	در	سطح	جهانی	و	منطقه	ای	به	خوبی	یارگیری	کند	و	دوستانی	مناسب	و	پایدار	
برای	خود	پیدا	کند،	آن	چنان	که	روحانی	اصول	گرا،	آیت	الله	مصباح	یزدی،	در	تابستان	
۱397	شمسی	و	درست	در	زمان	زمامداری	دولتی	که	داعیۀ	تعامل	با	جهان	را	دارد	بیان	
می	کند:	»به	تعداد	انگشتان	یک	دست	دوست	در	دنیا	نداریم.«۱	یافته	های	به	دست	آمده	
در	این	تحقیق	نیز	نشان	از	کاستی	در	این	زمینه	و	نوعی	نارضایتی	از	نبود	تعامل	مناسب	

با	جهان	خارج	دارد.

سید	عبدالسالم	محمودیان،	روحانی	و	فعال	مذهبی	از	سردشت	)آذربایجان	
غربی(

اون	 و	 داریم	درگیر	می	شیم	 از	کشورای	جهان	 با	خیلی	 ناخواسته	 یا	 خواسته	
تفاهم	و	سازشی	که	باید	بین	انسانیت	باشه	نیس.	از	خیلی	جاها	داریم	تهدید	
می	شیم	و	خب	کشوری	هم	که	منزوی	بشه،	نتیجه	ش	اینه	که	از	هر	لحاظی	

آسیب	بهش	وارد	می	شه.

۱.	خبرگزاری	ایسنا،	شناسۀ	خبر:	9706۱407۱68
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شواهد	این	تحقیق	نیز	حاکی	از	تأکیداتی	ازاین	دست	است،	چنان	که	اغلب	مهم	ترین	
جذب	 را	 اشتغال	 و	 رکود	 مسئلۀ	 	

ّ
حل به	ویژه	 و	 کشور	 اقتصادی	 توسعۀ	 راهکارهای	

سرمایه	گذاری	خارجی	بیان	کرده	اند.	ولی	مبرهن	است	که	جذب	سرمایه	گذاری	خارجی	
رخ	نخواهد	داد،	مگر	این	که	تعامل	گسترده	و	همه	جانبه	ای	با	جهان	خارج	و	با	کشورها	
و	شرکت	های	خارجی	برای	سرمایه	گذاری	در	بسترهای	اقتصادی	کشور	صورت	پذیرد.

اقتصادی،	 منظر	 از	 که	 کرده	اند	 ابراز	 تحقیق	 دیگر	مشارکت	کنندگان	 باب،	 این	 در	 	
همۀ	 به	نفع	 باکیفیت	 کاالهای	 واردات	 و	 می	شوند	 تولید	 بهتر	 که	 کاالهایی	 صادرات	
کشورهای	دنیاست.	همچنین	هنگامی	که	روابط	اقتصادی	گسترش	یابد،	ارتباط	سیاسی	
نیز	محکم	تر	می	شود.	منزوی	شدِن	یک	کشور	در	عرصۀ	سیاست	و	اقتصاد	بین	الملل	

باعث	می	شود	تا	ارتباط	های	آن	محدود	شود.
از	این	گذشته،	کشور	برای	توسعۀ	اقتصادی	و	جبران	عقب	ماندگی	خود	ناچار	به	تعامل	
با	جهان	برای	واردات	فناوری	های	پیشرفته	است.	واقعیت	این	است	که	امروزه	فناوری	ها	
هم	 اروپا	 صنعتی	 کشورهای	 برخی	 حتی	 نیست.	 درحال	رشد	 کشورهای	 دراختیار	
تولیدکنندۀ	فناوری	نیستند.	برای	نمونه،	ممکن	است	برخی	کشورها	در	زمینۀ	تسلیحات	
پیشرفت	داشته	باشند،	اما	در	دیگر	بخش	های	تولیدی	و	اقتصادی،	از	تکنولوژی	روز	کم	
بهره	برده	باشند	و	به	همین	دلیل،	میان	قدرت	های	بزرگ	اقتصادی	جهان	قرار	نگیرند	و	
مجبور	به	تعامل	با	جهان	خارجی	باشند.	این	که	ایران	تولیدکنندۀ	فناوری	نیست	و	منابع	
موردنیاز	آن	را	دراختیار	ندارد	یک	واقعیت	است.	بنابراین	برای	توسعۀ	اقتصادی	و	جبران	

عقب	ماندگی،	ناچار	است	با	جهان	برای	واردات	فناوری	های	پیشرفته	تعامل	کند.

تصویر	شمارۀ	25-3:	مصاحبه	با	ماموستا	عبدالسالم	محمودیان
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محمدتقی	شیخی،	مدرس	جمعیت	شناسی	دانشگاه	الزهرا	از	تهران
کمک	 و	 باشیم	 داشته	 نرم	تری	 سالم	وعلیک	 هم	 بیرون	 جهان	 با	 است	 الزم	
بگیریم.	جایی	مثل	چین	تا	همین	اواخر	درهایش	بسته	بود،	ولی	به	خودشان	
آمدند	و	درها	را	باز	کردند	و	با	صد	و	بیست	کشور	دنیا	رابطه	دارند	و	هر	روز	به	

ارزش	های	اقتصادی	شان	افزوده	می	شود.

یکی	از	ابزارهای	ایجاد	اجماع	بین	المللی	علیه	ایران	و	منزوی	سازی	آْن	پروژۀ		ایران	هراسی	
و	معتبرسازی	تهدید	ایران	است.	پیش	از	توافق	هسته	ای،	سیاست	تقابلی	و	ماجراجویانۀ	
ایران	و	عدم	تعامل	و	مذاکره	با	جهان	خارج	و	به		نوعی	کشیدِن	دیوار	به	دور	کشور	کمک	
شایانی	به	پیشبرد	پروژۀ	ایران	هراسی	کرد.	از	لحاظ		روان	شناسی،	بخشی	از	ترس	و	هراس	
این	 آن	چیز	است.	 آگاهی	نسبت	به	کلیت	 و	 از	یک	چیز		به	سبب	عدم	شناخت	 انسان	
وضعیِت	ناشی	از	ناشناختگی	برای	ایران	به	لحاظ	بین	المللی	برساخت	شده	است.	به	طور	
طبیعی	زمانی	که	یک	کشور	درهای	تعامل	و	تبادل	را	به	روی	خود	می	بندد	و	جلِو	راه	های	
شناخت	دیگر	کشورها	را	از	خود	می	گیرد،	در	چنین	شرایطی،	کوچک	ترین	تبلیغات	منفی	
باالیی	در	جوامع	هدف	 باورپذیری	 و	 نفوذ	 از	عمق	 آنان	 و	رسانه	های	 	ازسوی	دشمنان	
چالش	های	 	

ّ
حل درمورد	 تبادل	نظر	 و	 جهان	 با	 تعامل	 بود.		ازاین	رو،	 خواهد	 برخوردار	

فی	مابین	منطقه	ای	و	جهانی	نه	تنها	جهان	را	نسبت	به	مشارکت	جویی	و	مسئولیت	پذیری	
بین	المللی	ایران	درقباِل	صلح	منطقه	ای	و	جهانی	باورمند	و	آگاه	خواهد	ساخت،	بلکه	
پروژۀ	ثبات	و	امنیت	منطقه	همراه	با		ایران	هراسی	و	منزوی	سازی	ایران	را	در	نطفه	خفه	

خواهد	کرد.	کشور	ایران	در	این	زمینه	نیز	نتوانسته	است	به	خوبی	عمل	کند.

یم	بخش	کردی	تمندانی،	فعال	سیاسی	ـ	اجتماعی	از	ایرانشهر	)سیستان	 کر
و	بلوچستان(

هر	کشور	و	دولتی	باید	مصالح	ملی	اش	را	بر	هرچیزی	ترجیح	دهد	و	ما	تصور	
می	کنیم	که	مصلحت	ملی	ما	درنظر	گرفته	نمی	شود	و	ما	بیشتر	در	دنیا،	به	دنبال	
منافع	خاّص	مذهبی	و	تفکرات	خاص	هستیم	و	اگر	ما	آن	مصلحت	ملی	مان	را	
درنظر	می	گرفتیم،	این	همه	با	دنیا	تنش	نداشتیم.	کشورها	را	می	بینیم	که	روزی	
با	هم	جنگ	کردند	و	آمریکا	ژاپن	را	بمباران	هسته	ای	کرد	و	بیشترین	آسیب	
را	زد،	ولی	اآلن	باهم	دوست	اند.	ما	چهل	سال	است	داریم	به	تمام	دنیا	پیام	
مرگ	می	دهیم.	شعار	مرگ	بر	یک	کشور	برروی	موشکمان	همۀ	نگاه	ها	را	در	
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دنیا	برعلیه	ما	می	کند	و	ما	را	در	دنیا	منزوی	می	کند	و	ما	را	به	عنوان	یک	کشور	
جنگ	طلب	نشان	می	دهد.

حبیب	الله	مستوفی،	بازنشستۀ	آموزش	وپرورش	از	کرمانشاه
در	سیاست	خارجی،	تعامل	و	گفت	وگو	بهترین	راه	حل	است.

	بحران	ها	و	
ّ
پس	از	برجام،	نقش	انکارنشدنی	و	مهم	ایران	در	ثبات	منطقه	ای	و	حل

چالش	های	موجود	مورد	تأکید	و	مطالبۀ	بسیاری	از	هیئت	های	خارجی	بوده	است	که	به	
تهران	سفر	کرده	اند.	استقبال	از	نقش	تأثیرگذار	و	ثبات	ساز	ایران	در	منطقه		ازسوی	بسیاری	
از	کشورها،	در	شرایطی	که	آمریکا	و	متحدان	منطقه	ای	آن	در	تالش	اند	که	ایران	را	به	بهانۀ	
اقدامات	بی	ثبات	ساز	در	منطقه	تحریم	کنند	و	به		انزوا	بکشانند،	بسیار	اهمیت	دارد.	این	
مسئله	نشان	می	دهد	که	تعامل	گسترده	با	جهان	و	منطقه	و	ارادۀ	جدی	و	حسن	نیت	ایران	
به	ویژه	چالش	جهانی	شده	 منطقه	ای	 و	چالش	های	 بحران	ها	 	

ّ
برای	حل مذاکره	 ازطریِق	

تروریسم،	نه	تنها	خنثی	کننده	و	بی	اثرکنندۀ	تالش	های	دشمنان	ایران	در	معرفی	آن	به	عنوان	
عامل	بی	ثباتی	و	تنش	در	منطقه	خواهد	بود،	بلکه	به	پیشبرد	هرچه	بهتر	سیاست	های	
منطقه	ای	جمهوری	اسالمی	ایران	نیز	کمک	خواهد	کرد.	براساس	نظر	مسئوالن	سیاسی	
کشور،	هم	اکنون	کشورهای	عربستان	سعودی	و	امارات	ـ	که	جزو	همسایگان	قدرتمند	
دو	کشور	 این	 رهبران	 بارها	 و	 دشمنان	کشور	هستند	 بزرگ	ترین	 از	 ایران	اند	ـ	 منطقه	ای	
درطوِل	چند	سال	اخیر	مورد	حملۀ	سیاستمداران	کشور	قرار	گرفته	اند؛	دلیل	این	دشمنی	
و	دودستگی	به	حوادث	یک	دهۀ	اخیر	کشورهای	منطقه	ای	نظیر	سوریه،	یمن،	و	بحرین	
بازمی	گردد	که	هرکدام	از	این	کشورها	دیگری	را	عامل	ناامنی	و	خود	را	حامی	واقعی	مردم	

آن	کشورها	می	دانند.

یخ	از	سقز	)کردستان(	 امیر	سجادی،	دبیر	تار
ایران	در	منطقه	نه	تنها	یارگیری	نکرده	است،	بلکه	حاشیه	امنیتش	ازبین	رفته	
است.	اجماعی	منطقه	ای	وجود	دارد	که	ایران	تهدیدی	علیه	منطقۀ	خاورمیانه	

است.

هیچ	کشوری	را	در	جهان	نمی	توان	یافت	که	از	پرستیژ	و	منزلت	باالیی	در	صحنۀ	
بین	المللی	برخوردار	باشد	و،		درعین	حال،	اهل	تعامل	نباشد	و	از	داشتِن	روابِط	گسترده	و	
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عمیق	با	جامعۀ	جهانی	دوری	کند.	افزایش	پرستیژ	بین	المللی	و	ارتقای	منزلت	استراتژیک	
کشورها	کمک	شایانی	به	کسب	و	حفظ	منافع	ملی	آنان	می	کند.	این	مهم	ازطریِق	دعوت	از	
آن	کشور	برای	حضور	در	مجامع	مهم	بین	المللی،	رغبت	کشورهای	مختلف	برای	حضور	
در	اجالس	و	نشست	هایی	به	میزبانی	آن	کشور،	تمایل	برای	برقراری	و	توسعۀ	روابط	با	آن	
کشور،	جذب	سرمایه	های	خارجی	و	تمایل	مردم	و	نخبگان	جهان	برای	شناخت	هرچه	
بیشتر	پتانسیل	های	اقتصادی،	اجتماعی	و	فرهنگی	موجود	در	آن	کشور،	خود	را	نمایان	
می	سازد	و	به	ارتقای	منافع	ملی	کمک	می	کند.	بنابراین	یکی	دیگر	از	ضرورت	های	تعامل	
گسترده	با	جهاْن	بازسازی	و	ارتقای	پرستیژ	بین	المللی	و	منزلت	استراتژیک	کشور	است.	
در	این	زمینه	نیز	مسئوالن	کشور	نتوانسته	اند	آن	چنان	که	شایستۀ	ملت	ایران	است	برای	آن	ها	

وجهه	و	پرستیژ	کسب	کنند.

هادی	نقدی،	مشاور	و	روان	شناس	از	سنندج	)کردستان(
متأسفانه	چون	که	سیاست	کالن	ما	مبتنی	بر	کنار	آمدن	در	راستای	منافع	ملی	با	
تمام	این	ها	نبوده	و	به	شکلی	بوده	که	ما	با	گروهی	بودیم	و	با	گروهی	نبودیم،	این	
مسئله	سبب	شده	است	ما	ازطرف	گروهی	که	همراهشان	نیستیم،	مورد	فشار	
قرار	بگیریم.	مثل	آمریکا	که	ما	را	تحریم	می	کند،	در	جاهای	مختلف	برعلیه	
شکال		مختلف	هم	حکومت	و	هم	ملت	ایران	را	

َ
ایران	رأی	صادر	می	کند	و	به	ا

تحت	فشار	قرار	می	دهد	و	ازطرفی	دیگر،	کشورهای	دیگری	از	رابطۀ	بدی	که	
	به	آنان	پناه	برده	ایم	از	ما	سوءاستفاده	کرده	اند،	مثل	

ً
ما	با	آمریکا	داریم	و	ما	ناچارا

روسیه	و	چین.

	درنهایت،	باید	گفت	که	تأکید	بر	تعامل	با	جهان	برای	مواجهۀ	منطقی	با	مشکالت	
پیش	رو	از	یافته	های	مشارکت	کنندگان	قابل	استنباط	است	که	دربارۀ	آن	شرایط	و	الزامات	
ذکر	شده	است،	از	نظر	نورعلی	وند	)۱396،	ص	۱7	و	۱8(	این	الزامات	به	صورت	زیر	

است:
 ۱.	انسجام	داخلی	و	صدای	واحد	در	سیاست	خارجی:	در	غالب	کشورها،	
متولی	امر	تدوین	و	اجرای	سیاست	خارجی	رئیس	دولت	و	وزارت	امور	خارجه	است.	
ازجمله	مجالس	 دیگر،	 نهادهای	 برخی	 به	ساختار	سیاسی	کشورها،	 بسته	 بااینحال،	
قانون	گذاری	و	سازمان	های	اطالعاتی	و	امنیتی	نیز	در	حوزۀ	تاکتیکی	سیاست	خارجی،	
دست	به	اقدام	زده	و	به	موضع	گیری	می	پردازند،	اما	اقدامات	و	موضع	گیری	های	آنان	در	
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چارچوب	راهبرد	کلی	و	خط	مشی		است	که	رئیس	دولت	و	وزارت	امور	خارجه	تعیین	
کرده	اند.	این	امر	سبب	می	شود	که	ضمن	مشخص	بودِن	متولی	و	مسئول	سیاست	خارجی،	
صدای	واحد	و	رویکرد	شفافی	در	زمینۀ	سیاست	خارجی	از	آنان	به	جهان	خارج	منتقل	
شده	و	درنتیجه،	دیگر	کشورها	به	تعامل	بهتری	با	آنان	بپردازند.	در	ایران،	اگرچه	راهبردهای	
کالن	سیاست	خارجی	ازسوی	رهبری	و	رئیس	جمهوری	تعیین	و	تدوین	می	شود	و	وزارت	
امور	خارجه	متولی	پیاده	سازی	و	اجرای	آن	هاست،	اما	از	نهادها	و	تریبون	های	موازی	
	هم	نقش	و	مسئولیتی	در	حوزۀ	سیاست	خارجی	کشور	ندارند	ـ	مواضع	

ً
	که	لزوما متعددـ	

ناهمسو	و	ناهماهنگ	بسیاری	در	زمینۀ	مسائل	سیاست	خارجی	کشور	شنیده	می	شود	
که	نه	تنها	این	مواضع	آنان	بر	سر	راه	اجرایی	سازی	راهبردها	و	سیاست	ها		ازسوی	وزارت	
خارجه	مانع	ایجاد	می	کند،	بلکه	کشورهای	خارجی	را	با	نوعی	عدم	انسجام	و	وضعیت	
ضدونقیض	برای	برقراری	رابطه	با	ایران	مواجه	ساخته	که	تعامل	سازنده	را	در	این	شرایط	با	

	دشواری	هایی	روبه	رو	می	سازد.
2.	به	کارگیری	دیپلمات	های	کاربلد	و	دانش	آموخته:	هرچقدر	هم	که	راهبرد	و	
سیاست	های	تدوین	شده		ازسوی	مقامات	مسئول	و	باالدستی	دقیق	و	برآمده	از	نیازها	و	
شرایط	روز	کشور	باشد	تا	زمانی	که	دیپلمات	های	کاربلد،	خوش	فکر،	پرانرژی،	و	مجهز	
به	دانش	روز	وجود	نداشته	باشند	که	این	سیاست	ها	را	به	نحو	احسنت	اجرایی	نمایند،	
مواجه	 مشکل	 با	 عملیاتی	 حوزۀ	 در	 تعامل	گرایی	 سیاست	 به	ویژه	 و	 خارجی	 سیاست	
خواهد	بود.	گزینش	دیپلمات	ها	برای	مأموریت	در	کشورها	و	مناطق	خاص	براساس	میزان	
توانمندی	و	شناخت	آن	ها	از	نظام	سیاسی،	پتانسیل	های	اقتصادی	و	فرهنگ	آن	کشورها،	
کادر	 تربیت	 سیاسی،	 دیپلمات		های	 اقتصادی		درکناِر	 دیپلمات	های	 به	کارگیری	 لزوم	
دیپلماتیک	در	حوزۀ	موضوعی	خاّص	سیاست	خارجی	و	یا	مناطق	جغرافیایی	خاص،	
	مأموریت		درکناِر	تسلط	

ّ
آشنایی	آنان	با	زبان	های	دیپلماتیک	بین	المللی	و	زبان	منطقۀ	محل

آنان	به	ادبیات	سیاست	بین	الملل	و	همچنین	لزوم	توجه	به	به	کارگیری	دیپلمات	های	زن،	
به	ویژه	در	مواردی	که	بخشی	از	مهمانان	خارجی	زن	هستند،	از	الزامات	کارآمدی	هرچه	

بهتر	سیاست	تعامل	گسترده	است.
آن:  دیپلماتیک	 استانداردهای	 بین	المللی	و	رعایت	 برگزاری	نشست	های	 	.3
ُنه	 و	 کشور	 یک	صد	و	پنج	 حضور	 و	 دوازدهم	 دورۀ	 ریاست	جمهوری	 تحلیف	 مراسم	
سازمان	بین	المللی	نشان	داد	که	جمهوری	اسالمی	ایران	ظرفیت	برگزاری	نشست	های	
بین	المللی	بزرگ	در	سطح	مقامات	بلندپایه	جهانی	را	داراست.	این	مراسم	یک	شروع	
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خوب	برای	دیپلماسی	دولت	دوازدهم	بود	و	در	حاشیۀ	آن،	مذاکرات	دوجانبۀ	متعددی	
با	مقامات	 امور	خارجه،	و	ریاست	مجلس	شورای	اسالمی	 میان	رئیس	جمهور،	وزیر	
توجه	 بین،	 این	 در	 متأسفانه	 پذیرفت.	 مراسم	صورت	 این	 در	 بلندپایۀ	خارجی	حاضر	
رسانه	های	داخلی	به	حواشی	این	مراسم،	نظیر	پررنگ	جلوه	دادِن	عکِس	سلفِی	نمایندگاِن	
مجلس	با	خانم	موگرینی۱	و	بازتاب	رسانه	ای	آن	در	خارج	از	کشور،	پیام	های	دیپلماتیک	
و	اهمیت	بین	المللی	این	مراسم	را	به	حاشیه	برد.	برگزاری	متعدد	چنین	مراسم	هایی		درکناِر	
لزوم	توجه	به	آداب	و	عرف	دیپلماتیک	آن	و	همچنین	توجه	به	دیپلماسی	رسانه	ای	حرفه	ای	
برای	بازتاب	خبری	مناسب	آن	در	جهان	از	دیگر	الزامات	کارآمدی	سیاست	تعامل	گسترده	

با	جهان	است.
روابط	 و	 اقتصادی	 دیپلماسی	 اهمیت	 امروزه	 اقتصادی:	 دیپلماسی	 تقویت	 	.4
کشور	 دو	 میان	 باال	 اقتصادی	 روابط	 که	 است	 دلیل	 این	 به	 کشورها	 میان	 اقتصادی	
تسهیل	کنندۀ	روابط	سیاسی	میان	آنان	است	و	کشورهایی	که	از	سطح	باالیی	از	مبادالت	
قرار	 مخرب	 نوسانات	 دچار	 کمتر	 نیز	 آنان	 میان	 سیاسی	 روابط	 برخوردارند	 اقتصادی	
می	گیرد.	این	امر	برای	جمهوری	اسالمی	ایران	که	به	دنبال	تعامل	گسترده	و	همه	جانبه	با	

جهان	است	یک	الزام	کلیدی	به	شمار	می	رود.

2-7-3.	وجود	دولت	های	درسایه	

با	 تعامل	 نحوۀ	 در	 ایران	 اسالمی	 جمهوری	 دولت	 که	 شد	 داده	 نشان	 قبلی	 بخش	 در	
جهان	خارج	نتوانسته	است	چندان	موفق	باشد.	یکی	از	دالیل	این	امْر	به	کارشکنی	هایی	
بازمی	گردد	که	از	داخل	در	این	زمینه	انجام	می	گیرد،	امری	که	نشان	از	آن	دارد	که	در	
نیز	در	 نتوانسته	ایم	صدای	واحدی	داشته	باشیم	و	کشورهای	خارجی	 سیاست	خارجه	
این	که	تصمیم	گیرندۀ	نهایی	کشور	کدام	نهاد	است	دچار	ابهام	شده	اند.	اصطالح	دولت	
سایه	اگرچه	در	معنای	منفی	سیاسی	و	تئوری	توطئه	برای	توصیف	گروهی	صاحب	نفوذ	
و	پشت	پرده	استفاده	می	شود	که	یک	دولت	مخفی	را	تشکیل	داده	اند،	امروزه	به	عنوان	یک	
پدیدۀ	مثبت	و	رایج	در	نظام	های	سیاسی	برخی	کشورهای	دموکراتیک	جهان	و	به	عنوان	
جایگاهی	برای	مخالفان	دولت	رسمیت	پیدا	کرده	است.	در	اصطالح	سیاسی،	دولت	
سایه	نوعی	هیئت	دولت	روی	کارنیامده	است	که	برای	در	دست	گرفتِن	کنترِل	دولت	در	
واکنش	به	یک	حادثه	در	انتظار	به	سر	می	برد.	در	دهه	های	اخیر،	در	نظام	های	پارلمانی	

1. Mogherini
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دوم	 در	جایگاه	 انتخابات	سراسری	 برگزاری	 بعداز	 اغلب	حزبی	که	 چند	کشور	جهان	
قرار	می	گیرد	به	عنوان	بزرگ	ترین	حزب	مخالف	مطرح	می	شود	و	خود	را	دولت	درسایه	

می	نامد.
دولت	 انگلیس	 پارلمان	 در	 که	 بود	 سال	۱95۱	 در	 بار	 نخستین	 تاریخی،	 به	لحاظ	
درسایه	توسط	رهبر	وقت	اپوزیسیون،	یعنی	هیو	گایتسکول۱،	در	مخالفات	با	سیاست	های	
نخست	وزیر	وقت،	یعنی	وینستون	چرچیل2،	تشکیل	گردید.	درحال	حاضر	در	انگلیس،	
کابینۀ	درسایه	به	عنوان	یکی	از	مؤلفه	های	نظام	پارلمانی	مطرح	است	و	متشکل	از	یک	
گروه	از	اعضای	بلندپایۀ	حزب	مخالف	می	شود.	این	یک	فرایند	تحت	رهبری	رهبر	حزب	
برای	دولت	حاکم	تشکیل	 آلترناتیو	 کابینۀ	 آن	یک	 مخالف	اصلی	است	که	در	جریان	
	اعضا	و	وزرایی	معادل	وزرای	دولت	اصلی	با	عنوان	وزیران	

ً
می	شود.	در	این	کابینه،	عینا

زمانی	که	 همیشه،	 نه	 البته	 و	 اغلب	 درسایه	 کابینۀ	 اعضای	 می	شوند.	 انتخاب	 درسایه	
منصوب	 اصلی	 دولت	 کابینۀ	 در	 ِسَمت	 همان	 در	 بگیرد،	 به	دست	 را	 دولت	 حزبشان	
و	 از	سیاست	ها	 انتقاد	 اعضا	 اصلی	 درسایه،	مسئولیت	 کابینۀ	 در	 بااینحال،	 می	شوند.	
اقدامات	دولت	و	وزیر	معادل	آن	ها	و	همچنین	پیشنهاد	دادِن	برنامه	های	جایگزین	است3.	
همان	طورکه	بیان	شد،	جدا	از	کشور	انگلیس،	امروزه	در	بقیۀ	کشورهای	دموکراتیک	جهان	
نیز	دولت	درسایه	به	عنوانی	اپوزیسیوِن	اصلِی	جریاِن	حاکمیت	عمل	می	کند	و	همین	امر	

باعث	شده	است	تا	به	عنوان	یک	امر	مثبت	به	آن	نگاه	شود.
در	ایران،	اولین	بار	اصطالح	دولت	درسایه	بعداز	انتخابات	ریاست	جمهوری	سال	
۱396	شمسی،	که	با	پیروزی	مجدد	جریان	اعتدال	همراه	بود،	به	وسیلۀ	سعید	جلیلی،	
سیاستمدار	اصول	گرا	و	کاندیدای	شکست	خوردۀ	انتخابات	سال	۱392،	در	قالب	انتشار	
بیانیه	ای	باب	شد.	امروزه	دفتر	ایشان	به	مقری	برای	برگزاری	جلسه	های	دولت	درسایه	
	به	وسیلۀ	کسانی	

ً
تبدیل	شده	است	که	هر	چند	وقت	یک		بار،	عملکرد	یکی	از	وزرا	عمدتا

که	احتمال	می	رود	وزرای	همسو	دولت	درسایه	باشند	مورد	بررسی	قرار	می	گیرد.
از	نظر	سعید	جلیلی،	»دولت	سایه	یعنی	هر	فرد	و	مجموعه،	ضمن	رصد	دقیق	مسائل	
کشور،	اگر	می	بیند	یک	کار	خوب	و	درستی	انجام	می	گیرد	و	حتی	این	کار	درست	را	
رقیبش	انجام	می	دهد،	باید	آن	کار	و	عمل	درست	را	تقویت	کند.	در	سطح	ملی	و	محلی،	

1. Hugh Gatescule
2. Winston Churchill

3.	خبرگزاری	ایسنا،	شناسۀ	خبر:	9603۱005923
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اگر	کسی	کار	خوبی	انجام	می	دهد،	وظیفۀ	ما	این	است	که	به	او	کمک	بکنیم؛	همچنان	که	
برای	 و	 بشویم	 متذکر	 را	 آن	خطا	 می	دهد،	 انجام	 کار	خطایی	 کسی	 اگر	 داریم	 وظیفه	

تصحیح	کار	غلط	به	شکل	قانونی،	اخالقی،	و	مبتنی	بر	تقوا	اقدام	کنیم«۱.
محسن	هاشمی	رفسنجانی،	رئیس	شورای	شهر	تهران	و	عضو	ارشد	حزب	کارگزاران	
سازندگی،	در	تعریفی	دقیق		تر	و	خالی	از	تعارفات	سیاسی،		دربارۀ	عملکرد	دولت	درسایه	
بیان	می	کند:	»گاهی	دولت	تصمیم	می	گیرد	روابط	خود	را	با	فالن	کشور	بهبود	ببخشد	و	
مشکالت	را	رفع	کند،	اما	این	گروه	درسایه	تصمیم	می	گیرد	که	کاری	بکند	تا	میان	دولت	
و	دولت	مقصد	دعوا	شود	و	روابط	میان	ایران	و	آن	کشور	خوب	نشود.	این	همان	دولت	
ایران	و	آن	کشور	را	به	هم	 تا	روابط	میان	 درسایه	است	که	تصمیم	می	گیرد	کاری	بکند	

بزند.«2
یافته	های	به	دست	آمده	در	تحقیق	کنونی	از	وجوِد	نوعی	چندصدایی	در	کشور	در	فرایند	
تصمیم	گیری	در	نحوۀ	تعامل	با	جهان	خارج	خبر	می	دهد؛	چنان	که	در	مواردی	مشاهده	
شده	است	که	به	هنگام	ورود	مسئولی	خارجی	به	کشور،	به	جای	وزیر	امور	خارجه،	افراد	
دیگری	از	دیگر	نهادها	به	استقباِل	مهماِن	خارجی	می	روند،	امری	که	در	مواردی،	اعتراض	
نیز	انجامیده	 وزیر	امور	خارجۀ	کشور	را	درپی	داشته	است	و	حتی	به	استعفای	ایشان	
است.	در	مواردی	دیگر	و	به	هنگام	گفت	وگوی	مسئوالن	سیاست	خارجه	با	کشورهای	

غربی،	افرادی	در	داخل	با	انجام	اقداماتی	سعی	در	کارشکنی	دارند.

مجتبی	گهستونی،	خبرنگار	و	فعال	حوزۀ	میراث	فرهنگی	از	خوزستان
به	طورکلی	در	سیاست،	شکست	خورده	ایم	و	نتوانسته	ایم	با	دنیا	تعامل	کنیم.	
دیگری	 و	دولت	دست	حزب	 ]در[	کشوری	که	حکومت	دست	یک	حزب	
باشد،	دولت	های	درسایه		به	وجود	می	آید.	اآلن	نه	تنها	یک	دولت	نداریم،	بلکه	
دولت	های	متعدد	درسایه	داریم	که	تصمیم	می	گیرند	و	این	تناقض	را	می	توانیم	

احساس	کنیم.

محمود	 ریاست	جمهوری	 دوران	 در	 مطرح	 »خصوصی	سازی«	 گفتمان	 جریان	 در	
احمدی	نژاد	و	اصل	چهل	وچهارم	قانون	اساسی،	شرکت	های	بسیاری	به	نهادهای	وابستۀ	

۱.	شبکۀ	اطالع	رسانی	راه	دانا،	شناسۀ	خبر:	۱389632

2.	روزنامۀ	ایران،	2۱/6/۱397	ش،	شمارۀ	6874
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حکومت	مانند	سپاه	واگذار	شدند	و	به	همین	دلیل،	آن	ها	را	»خصولتی«	می	نامند.	این	نهادها	
دارای	پول،	قدرت،	و	رسانه	اند	و	قدرت	چشمگیری	در	سیاست	های	داخلی	و	خارجی	ایران	
دارند	که	بارها	مورد	اعتراض	جناح	اصالح	طلب	و	نخبگان	سیاسی	کشور	قرار	گرفته	اند.	
این	جریان	معتقد	است	که	براساس	قانون	اساسی	و	اساسنامه	های	تشکیالتی،	حافظ	کیان	
نظام	جمهوری	اسالی	در	تمامی	عرصه	هاست.	حمله	به	سفارتخانۀ	عربستان	سعودی	و	
کنسولگری	این	کشور	در	تهران	و	مشهد	در	دی	ماه	۱394	شمسی	و	درست	در	زمانی	که	
دولت	حسن	روحانی	تالش	می	کرد	تا	روابط	متشنج	تهران	و	ریاض	را	بهبود	بخشد	و	نیز	
انجام	آزمایش	موشکی	با	شعار	نابودی	اسرائیل	بالفاصله	بعداز	توافق	برجام	نمونه	هایی	از	

اقدامات	این	دولت	درسایه	در	مقابله	با	دولت	واقعی	در	سال	های	اخیر	بوده	است.

ناصر	آملی	مقدم	،	روزنامه	نگار	و	فعال	اصالح	طلب	از	مشهد	)خراسان	رضوی(
پارسال	یک	تیم	فرانسوی	برای	مذاکره	با	وزارت	صنعت	به	ایران	آمدند	و	همان	

زمان	چند	موشک	آزمایش	شد	و	همه	چیز	روی	هوا	رفت.

وجود	دولت	درسایه	با	قالب	تشریح	شده	را	جدا	از	ساختار	کالن	و	ملی،	در	سطوح	
رد	و	میانی	نیز	می	توان	مشاهده	کرد.	در	کشور	ایران،	استان	هایی	نظیر	آذربایجان	غربی،	

ُ
خ

خوزستان،	سیستان	و	بلوچستان	دارای	بافت	قومیتی	و	مذهبی	ترکیبی	اند،	به	گونه	ای	که	
مردمانی	از	گروه	های	زبانی	و	مذهبی	متفاوت	در	آن	ها	زندگی	می	کنند.	در	این	استان	ها	
	از	لحاظ	مذهبی	با	

ً
	قدرت	اداری	دراختیار	یکی	از	این	گروه	ها	قرار	دارد	که	عمدتا

ً
معموال

حاکمیت	همسو	است.	در	چنین	شرایطی،	بسیاری	از	امتیازات	و	ردیف	بودجه	هایی	که	
ازجانب		دولتمردان	دراختیار	این	استان	ها	قرار	می	گیرد	تا	میان	شهرهای	مختلف		به	صورت	
عادالنه	توزیع	شود،	به	اعتقاد	افراد	قوم	اقلیت	در	استان،	درعمل	سهم	بیشتری	دراختیار	
قرار	می	گیرد.	 توزیع	کنندگان	 با	 و	مذهبی	 زبانی	 از	لحاظ	 برخی	شهرستان	های	همسو	
همچنین	به	هنگام	برگزاری	مراسم	و	مناسبات	گروه	قومی	و	مذهبی	ضعیف	تر،	با	آن	ها	
آن	وجود	 برای	اجرای	 قانونی،	منعی	 از	لحاظ	 برخورد	سلیقه	ای	می	شود	و	درحالی	که	
ندارد،	از	اجرای	مراسم	آن	ها	ممانعت	به		عمل	می	آورند.	به	هرحال،	فارغ	از	ارکان	انتخابی	
قدرت	مانند	ریاست	جمهوری	و	بدنۀ	اجرایی	آن	)دولت(	و	نمایندگان	مجلس	در	هر	
شهرستان،	جریان	ها	و	افرادی	همیشه	دارای	قدرت	و	تعیین	کنندۀ	سیاست	ها،	انتصابات،	
تخصیص	بودجه	ها،	و	...	بوده	اند.	همین	امر	نیز	باعث	شده	است	که	در	نظر	اکثریت	

زیادی	از	مردم،	هر	نوع	انتخابات	از	ماهیت	فلسفی	خود	ساقط	شده	باشد.
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عبدالسالم	بزرگ	زاده،	برنامه	ساز	رادیویی	و	تلویزیونی	از	زاهدان	)سیستان	و	
بلوچستان(

و	 اسالمی،	 جمهوری	 حاکمیت	 داریم:	 حاکمیت	 تا	 دو	 استانمون	 در	 ما	
حاکمیت	جمهوری	سیستانی.	از	من	تعهد	گرفته	ن	این	جمهوری	سیستانی	رو	
دیگه	نگم،	اما	می	گم.	تو	یه	قشری	که	تو	استان	حداکثر	2	درصد	هستن	یه	
جمهوری	از	این	تعداد	پرروی	تمامیت	خواهه	که	به	دلیل	همین	مذهبی	بودن،	
با	شرایط	خاّص	بعد	انقالب،	قدرت	سیاسی،	اقتصادی،	اداری	و	همه	چی	این	
استان	رو	تو	دستشون	گرفته	ن.	ما	بلوچا	ازشون	متنفریم.	چرا	می	گم	جمهوری	
سیستانی،	چون	همۀ	اینا	با	هم	جمع	شده	ن	تا	بزنن	توی	سر	اون	98	درصد	
دیگه،	اختالف	ایجاد	کنن،	بلوچای	بدبخت	رو	به	عنوان	ضدانقالب	از	دور	
خارج	کنن	و	سرمایه	داراشون	رو	تو	ادارات	که	تو	دست	خودشونه	دلسرد	کنن	و	

جواب	سالمشون	رو	ندن.

در	این	استان	ها،	کارگزاران	دولتی،	که	دارای	مذهب	رسمی	کشورند،	اقلیت	های	قومی	
و	مذهبی	را	با	یک	نگاه	امنیتی	محروم	نگه	می	دارند	و	در	توسعه	نیافتگی	آن	ها	سهیم	اند.	
همچنان	 گروه	 این	 عدالت،	 و	 مساوات	 رایج	 گفتمان	های	 و	 قانونی	 بندهای	 برخالف	
	
ً
به	صورت	غیررسمی	اجازۀ	رشد	و	پیشرفت	و	احقاق	حقوق	گروه	غیرهمسو	)مخصوصا

از	لحاظ	مذهبی(	را	نمی	دهند.

3-7-3.	منافع	فردی	و	جمعی

فردگرایی	یا	اصالت	فرد	یکی	از	ارکان	مهم	تئوری	لیبرالیسم	در	جهان	سرمایه	داری	است،	
به	تعبیری،	در	قلب	نظام	بازار	آزاد	جای	دارد.	خوانش	های	مختلفی	از	فردگرایی	وجود	
دارد،	از	فردگرایی	آلمانی	و	فرانسوی	گرفته	تا	فردگرایی	انگلیسی	و	آمریکایی،	از	فردگرایی	
تا	 از	فردگرایی	روش	شناختی	و	معرفت	شناختی	 تا	فردگرایی	گسترش	خواه،	 انحصارگرا	
فردگرایی	ملکی	و	ذره	ای.	معنای	مشترک	میان	این	خوانش	ها	مفهوم	فرد	است.	دانشمند	
معاصر	لیوکس	)Lukes, 1973(،	حداقل	یازده	معنای	ممکن	برای	این	واژه	تشخیص	داده	
است	که	گسترۀ	معنایی	اش	از	احترام	به	ارزش	انسانی،	استقالل،	و	آزادی	عمل	تا	حرمت	

امور	شخصی	را	پوشش	می	دهد.	
افراد،	گروه	ها،	 بین	 نوع	تعامل	رفتاری	 بر	 از	دیگرسو،	جمع	گرایی		واژه	ای	است	که	
یا	اقوام	مختلف	اطالق	می	شود	که	بر	رفتار	گروهی	و	تعامل	گروهی	استوار	می	شود.	
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جمع	گرایی	نقطۀ	مقابل	فردگرایی	است.	جمع	گرایی	بر	جامعه	و	گروه	متمرکز	می	شود،	
جمع	گرایی	 است.	 استوار	 او	 شخصی	 خواسته	های	 و	 فرد	 بر	 فردگرایی	 درحالی	که	
الگوهای	 رفتار	طبق	 و	 از	جمع	 بودن،	خواستار	کسب	هویت	 براساس	همین	گروه	گرا	
فردی	 خود	انگاشت	های	 گروهی	 خودانگاشت	های	 و	 است	 جمعی	 ازپیش	تعیین	شدۀ	

اعضا	را		به	وجود	می	آورند.۱
مکتب	لیبرالیسم	بر	تقدم	فرد	و	منافع	فردی	تأکید	دارد	و	در	سیر	تطور	و	شکل	گیری	
خود،	اصناف	گوناگونی	از	فردگرایی	را	معنای	اندیشگی	خود	قرار	داده	است.	اصالت	فرد	از	
مهم	ترین	بنیادهای	اندیشۀ	لیبرالیسم	به	حساب	می	آید.	به	تعبیر	پی	یر	بوردیو2،	»فردباوری	
در	 )بوردیو،	۱378،	ص	93(.	 می	کند«	 مطرح	 را	 فردی	 هستی	 مطلق	 ارزش	 لیبرالی	
نظریۀ	الک3،	برای	نخستین	بار،	فرد	دارای	حوزۀ	خصوصی	تلقی	می	شود	که	این	حوزۀ	
تخصصی	مختص	فردیت	اوست،	حوزه	ای	که	امکان	ورود	به	آن	برای	هیچ	قدرتی،	اعم	
از	مذهبی،	سیاسی،	یا	اقتصادی،	وجود	ندارد.	این	نگرش	به	معنای	نوعی	واکنش	درقباِل	
اتباع	 نیز	مداخالت	محتوایی	قدرت	سیاسی	در	زندگی	خصوصی	 و	 حاکمیت	کلیسا	

تعریف	می	شود.
به	این	ترتیب	می	توان	گفت	در	آغاز،	فردگرایی	لیبرالی	تحت	تأثیر	سکوالریسم	و	در	
رونِد	فردی	شدِن	امِر	دینی	شکل	گرفته	است؛	به	این	معنی،	مسائل	دینی	از	حوزۀ	منافع	
جمعی	خارج	می	گردد	و	به	منافع	فردی	مختص	می	شود	و	رستگاری	نه	در	قالب	امری	

اجتماعی	که		به	صورت	راهی	شخصی	و	یگانه	تفسیر	می	شود.
	ازسوی	دیگر،	اندیشه	های	مارکسیستی	و	سوسیالیستی	به	نفی	فردیت	قائل	اند	و	اصالت	
را	به	جمع	و	جامعه	می	دهند.	در	دیدگاه	مارکس،	هر	نوع	مالکیتی	در	حوزۀ	عمومی	و	
	جامعه	است	و	الزمۀ	عدالْت	نفی	مالکیت	خصوصی	

ّ
جمعی	معنا	می	یابد	و	متعلق	به	کل

دانسته	می	شود.	ابزار	اجتماعی	به	مثابۀ	وسیله	ای	برای	بیان	و	به	زبان	آمدِن	تمامِی	حوزه	های	
فرد	 نقد	مداوم	 برای	 از	حوزۀ	خصوصی	و	حوزۀ	عمومی،	چارچوبی	 اعم	 فرد،	 زیسِت	

نسبت	به	خود	و	جامعه	اش	ایجاد	می	کند.
بعدها	 و	 انقالب	در	سال	57	 پیروزی	 قبل	از	 ماه	ها	 از	 ایران،	 فرایند	سیاسی	جامعۀ	
در	دوران	جنگ	تحمیلی	و	ایثارگری	های	آن	دوران،	نشان	از	غلبۀ	اندیشۀ	جمع	گرایی	بر	

1. www.dictionary.abadis.ir
2. Pierre Bourdieu
3. Locke
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فردگرایی	در	آن	سال	ها	داشت.	با	اتمام	شرایط	جنگ	و	با	روی	کار	آمدِن	دولِت	نئولیبراِل	
هاشمی	رفسنجانی	که	با	شعار	»سازندگی«	قدرت	را	در	دست	گرفت	و	بیشتر	به	بازسازی	
کشور	از	لحاظ	اقتصادی	بعداز	جنگ	هشت	ساله	تأکید	داشت،	بنیان	خود	را	بر	فلسفۀ	
در	 )تارو،	۱373،	ص	29(.	 استوار	کرد	 فردی«	 و	حداکثرسازی	»سود	 فرد«	 »اصالت	
نباید	چیزی	جز	 و	 ندارد	 اصالتی	 یا	»جامعه«	هیچ	گونه	 این	نگرش،	»کل«	 چارچوب	
قبل	از	هرچیز،	 )ملت(،	 قالب،	جامعه	 این	 در	 آید.	 به	حساب	 »افراد«	 مجموع	تک	تک	
تجلی	ارادۀ	معنادار	یکایک	افرادی	است	که	می	خواهند	در	چنین	ساختی	زندگی	کنند	
)فروند،	۱362،	ص	۱23(.	طبیعی	است	که	در	چارچوب	چنین	رویکردی،	مصلحت	
جمعی	یا	هرچیزی	که	بر	هویت	جمعی	منطبق	باشد	چیزی	جز	یک	پندار	یا	اعتبارسازی	
	واقعیت	و	موضوعیت	

ً
نیست	و	این	نفع	شخصی	و	انگیزه	های	فردگرایانه	است	که	مستقال

دارد	و	تنها	تک	تک	افرادند	که	یک	موجود	قائم	به	ذات	و	واقعی	محسوب	می	شوند.

یعقوب	موسوی،	جامعه	شناس	و	عضو	هیئت	علمی	دانشگاه	الزهرا	از	تهران
ما	دچار	یک	نوع	فردگرایی	کاذب	و	فردباوری	نابالغ	هستیم.	فردگرایی	موجود	
در	ایران	آفت	بزرگی	است.	فردگرایی	به	معنای	اصالت	دادن	به	منافع	فردی	

]است[	که	باید	سرکوب	شود.

مسعود	بیننده،	مدرس	دانشگاه	سنندج
یک	نوع	فردگرایی	منفی	رشد	پیدا	کرده	که	هرکسی	برای	خودش	دارد	تالش	
می	کند	و	منفعت	فردی	را	لحاظ	می	کند	و	این	درواقع،	میزان	مشارکت	در	امور	
اجتماعی،	میزان	مشارکت	روزانه	در	امور	عام		المنفعه	در	NGOها،	در	مسائلی	

که	مربوط	به	منفعت	عامه	است	این	میزان	را	کاهش	می	دهد.

در	 خاتمی،	 سید	محمد	 نام	 به	 جدیدی	 رئیس	جمهور	 انتخاب	 و	 دولت	 تغییر	 با	
اظهار	 	

ً
شد،	صراحتا خوانده	 کشور«	 اقتصاد	 ساماندهی	 »طرح	 نام	 به	 آنچه	 چارچوب	

شد	که	رویکرد	جدید	به	مسائل	اقتصادی	دیگر	نگرش	اقتصادی	محض	نیست،	بلکه	
نگرشی	اقتصادی	ـ	اجتماعی	است.	در	طرح	ساماندهی،	بسیار	صریح	و	روشن	اظهار	
	تعارضی	میان	رویکردهای	معطوف	به	افزایش	تولید	و	دستیابی	به	

ً
می	شود	که	هرگاه	احیانا

رشد	اقتصادی	و	مسئلۀ	توزیع	عادالنۀ	درآمدها	و	ثروت	ها	پیدا	شد،	دولت	به	نفع	عدالت	
اجتماعی	و	وجه	اقتصادی	آن	از	»رشد«	صرف	نظر	خواهد	کرد.

متفکرانی	چون	یوسف	اباذری،	حسین	راغفر،	و	فرشاد	مؤمنی	بر	این	باورند	که	وجه	
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غالب	دولت	های	احمدی	نژاد	و	روحانی	بازگشت	به	همان	اصول	نئولیبرالی	دوران	هاشمی	
است	که	در	آن،	فردیت	و	منافع	فردی	بر	هرگونه	جمع	گرایی	ارجحیت	پیدا	کرد.	در	این	
دوران،	این	باور	شکل	گرفت	که	حتی	مسئوالن	سیاسی	و	اقتصادی	کشور	نیز	به	جای	توجه	
به	منافع	ملی	و	مردمی،	بیشتر،	منفعت	شخصی	خود	را	درنظر	دارند	و	در	این	راستا	گام	
برمی	دارند.	در	همین	زمان،	مواردی	از	فساد	اقتصادی	این	افراد	در	سطح	جامعه	منتشر	

شد	که	باوربخشی	به	این	دیدگاه	را	تقویت	کرد.

رئوف	آذری،	فعال	مدنی	از	سردشت	)آذربایجان	غربی(
اگر	در	ساختارهای	کالن	کشور	مشاهده	کنیم،	وقتی	که	مدیرعامل	مهم	ترین	
بانک	کشور	به	راحتی	اختالس	می	کند	و	منفعت	شخصی	خودش	را	بر	منفعت	
مجلس	 نمایندگان	 وقتی	که	 ما،	 سیاسیون	 وقتی	که	 می	دهد،	 ترجیح	 عموم	
عمومی	 منافع	 از	 منفعت	های	شخصی	 یک	سری	 به	خاطر	 فقط	 متأسفانه	 ما	
می	گذرند،	وقتی	که	نمایندۀ	مردم	یک	شهری	فقط	به	خاطر	منفعت	شخصی	
به	نفع	مردمش	می	توانست	باشد	 از	آن	اصول	اساسی	را	که	 خودش	بسیاری	
م	است	که	منافع	فردی	

ّ
به	آن	توجه	نمی	کند	و	پشت	گوش	می	اندازد	و	مسل

به	شدت	بر	منافع	ملی	قومی	و	منافع	دینی	ما	می	چربد،	در	ایران	ما،	متأسفانه.

وضعیتی	که	امروزه	جامعۀ	ایران	در	آن	قرار	دارد	وضعیتی	فردگراست	و	بر	طرد	الگوی	
جمع	محور	مبتنی	است.	غلبۀ	نگاه	فردگرایانه	و	تعقیب	منافع	حداکثری	در	حوزۀ	فردی	
هزینه	های	سنگینی	را	بر	جامعۀ	ایرانی	تحمیل	کرده	است.	حتی	این	وضعیت	در	دستگاه	
قدرت	سیاسی	و	اقتصادی	ایران	نیز	نمود	پیدا	کرده	است	و	فساد	اداری	و	سیاسی	گسترده	ای	
را		به	وجود	آورده	است.	به	این	دلیل،	وضع	طبیعی	هابز۱،	یعنی	آن	جایی	که	»انسان	گرگ	
انسان«	است،	در	ایران	امروز	صدق	می	کند.	امروزه	در	ایران،	برتری	منافع	فردی	بر	منافع	
جمع	در	نهاد	خانواده،	اقتصاد،	و	قدرت	به	خوبی	درونی	شده	است.	به	همین	دلیل،	شاید	
نوعی	بی	مسئولیتی	و	بی	تفاوتی		ازسوی	فرد	و	جامعه	از	همۀ	ابعاد	سیاسی	و	اجتماعی	آن	
مشاهده	می	شود.	شهروندانی	پرتوقع،	تنبل،	سودجو،	و	بی	تفاوت	حاصل	بالندگی	چنین	
نظامی	هستند،	نظامی	که	درآن،	کنترل	های	رسمی	هم	از	لحاظ	حجم	و	هم	از	لحاظ	
عمق	افزایش	می	یابد.	فساد	اداری،	اختالس،	رانت	خواری،	و	نظایر	آن	نیز	از	نمونه	های	
بارز	تقدم	منافع	فردی	بر	منافع	جمعی	و	همچنین	حاصل	وجود	و	شیوع	تقدم	منافع	فردی	

1. Hobbes
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بر	منافع	جمعی	در	میان	عموم	است	)بازون،	۱992(.	در	حوزۀ	سالمت	عمومی،	بسیاری	
از	مشکالتی	که	در	جامعۀ	ایرانی	وجود	دارد	به	سبب	خودخواهی	های	افراد	برای	کسب	
سود	بیشتر	است	و	درنتیجه،	منافع	جمع	را	به	خطر	انداخته	اند		و	حاضر	شده	اند	منافع	

جمعی	را	به	منافع	فردی	بفروشند.
در	جوامعی	که	شهروندان،	درصورت	وجود	تضاد	بین	بهترین	گزینۀ	منافع	فردی	و	
بهترین	گزینۀ	منافع	جمعی،	تقدم	را	به	ارضای	بهترین	گزینۀ	فردی	قائل	شوند،	با	صفاتی	
قرار	 تشخیص	 مورد	 غیره،	 و	 ناکارآمد،	 قطعه	ای،	 ناامن،	 خودخواهانه،	 فردگرایی	 نظیر	
می	گیرند	و	اگر	پرسیده	شود	که	»چرا	در	وضعیت	تضاد	بین	منافع	فردی	و	منافع	جمعی،	
شهروندان	راه	تقدم	منافع	فردی	را	بر	راه	منافع	جمعی	ترجیح	می	دهند«،	می	توان	وقوع	
و	شیوع	انواع	اختالالت	در	سطوح	و	فازهای	مختلف	بدنۀ	اجتماعی	را	به	عنوان	عوامل	

اثرگذار	احتمالی	شناسایی	کرد.

یزی	شهری	دانشگاه	از	اصفهان سیروس	شفقی،	جغرافی	دان	و	مدرس	برنامه	ر
تو	کشور	ما،	منافع	شخصی	همه	رو	تحت	الشعاع	قرار	داده	و	سوءاستفاده	های	
مادی	ای	که	تو	کشور	ما	انجام	می	گیره	و	رسانه	ها	بارها	گفته	ن،	اینا	نشون	دهندۀ	

اینه	که	منافع	شخصی	به	ملی	برتری	داره.

محسن	گودرزی	مدرس	جامعه	شناسی	و	پژوهشگر	از	تهران
در	صحنۀ	جامعه،	ظهور	و	رشد	فرد	منفعت	طلب	را	شاهدیم	که	هر	موضوع	

اجتماعی	را	با	متر	امیال	و	منافع	خود	می	سنجد.

تصویر	شمارۀ	26-3:	مصاحبه	با	محسن	گودرزی
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ویژگی	های	موقعیت	فعلی	ایران،	همه،	نشانگر	شکل	گیری	چرخه	های	باطل	در	رابطۀ	
نهادهای	 افراد	ازسوی	 بین	قدرت	و	جامعه	است.	عدم	رعایت	حقوق	 فرد	و	جامعه	و	
حاکمیت	موجب	تعدی	افراد	به	حقوق	جامعه	شده	است.	تالش	درجهِت	حفظ	حقوق	
جامعه	ازطریِق	تهدید	بیشتر	حقوق	افراد،	بی	تعهدی	فردی	به	حقوق	جامعه	را	تشدید	کرده	
	چرخۀ	باطل	فردگرایی	منفی	را	سبب	شده	است.	تظاهر	بیرونی	این	

ْ
است.	این	تسلسل

وضعیت	را	می	توان	در	روند	فرسایشی	اخالق	و	گسترش	ناهنجاری	اجتماعی	مالحظه	
نبوِد	نهاِد	شهروندِی	ذی	حق،	مشارکت	جو،	و	پرسش	گر	موجب	 کرد.	بر	همین	سیاق،	
از	فعالیت	 به	پشتوانۀ	درآمد	مستقل	 تمرکز	قدرت	در	دولت	شده	است.	تمرکز	قدرت	
اجتماعی	 نهادهای	 بیشتِر	 وابستگِی	 ایدئولوژی،	 پشتوانۀ	 به	 و	 جامعه	 آحاد	 اقتصادی	
و	اقتصادی	و	آحاِد	شهروندان	به	دولت	را	سبب	شده	است.	دولت	هم	در	زمینۀ	پیوند	
فردگرایی	با	جمع	گرایی	تالشی	صورت	نمی	دهد	و	نتایج	یافته	های	تحقیق	کنونی	نشان	

می	دهد	که	خوِد	دولت	در	راستای	فردگرایی	گام	برمی	دارد.

جبار	رحمانی،	عضو	هیئت	علمی	پژوهشکدۀ	مطالعات	فرهنگی	و	اجتماعی	
و	انسان	شناس	از	تهران	

ما	در	ایران	سیستمی	که	بتواند	منافع	ملی	و	فردی	را	پیوند	دهد	نداریم.

منافع	ملی	ما	با	منافع	شخصی	به	تضاد	رسیده	و	این	خطرناک	است.	و	این	هم	
شاید	یکی	از	رموز	عقب	افتادگی	ما	باشد	که	ما	همیشه	فردی	فکر	کردیم	و	نه	
جمعی	و	ملی.	به	ما	یاد	ندادند	و	در	فرهنگ	ما	و	در	بازی	های	ما	و	در	گویش	

ما،	همیشه	تفکر	فردی	حاکم	بوده	تا	جمعی	و	این	جریان	خطرناکی	است.

در	پژوهش	انجام	گرفته،	جمله	ای	شاخص	که	از	بیشتر	پاسخگویان	شنیده	می	شد	این	بود	
که	منافع	فردی	در	ایران	بر	منافع	جمعی	اولویت	دارد.	بدین	صورت	که	در	سیاست	ورزی	
می	کند،	 ایجاب	 جمعی	 مصالح	 که	 باشد	 دستوراتی	 تایع	 باید	 افراد	 حکومتی،	 کالن	
ولی	در	مرحلۀ	اجرا،	این	منافع	افراد	خاص	است	که	تعیین	کننده	است	و	همین	نوعی	
بی	تفاوتی	اجتماعی	در	بین	مردم	رقم	زده	است	که	خود	بر	شیوع	فساد	اداری،	اقتصادی،	
و	...	همچنین	پایین	آمدِن	سرمایۀ	اجتماعی	دامن	زده	است.	انسان	به	عنوان	یک	موجود	
مدنی	برای	رفع	نیازمندی	های	زیستی،	روانی،	و	اجتماعی	خود	نیازمند	توجه،	تعاون،	
و	 مساعی	 توجهات	 میزان	 است.	 اجتماع	 در	 خود	 هم	نوعان	 با	 مشارکت	 و	 همکاری،	
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همیاری	های	انسان	دوستانه	می	تواند	در	طیف	وسیعی	از	یک	نگاه	مهربانانه،	دلجویی	
مسالمت	آمیز،	مساعدت	های	یدی،	کمک	ها	و	پشتوانه	های	مالی	تا	ازخودگذشتگی	قرار	
گیرد.	اجتماعی	بودِن	انسان	و	لزوم	تعاون	و	همکاری	در	قالب	شکل	گیری	تقسیم	کار	
اجتماعی	برای	رفع	نیازمندی	های	اولیۀ	انسانی	سبب	شده	است	تا	بی	تفاوتی	اجتماعی	
»ما«	 به	جای	 »من«	 فردگرا،	 جوامع	 در	 بگیرد.	 قرار	 مدنظر	 غیرمقبول	 امری	 به	عنوان	
هدایت	کنندۀ	رفتار	افراد	است.	این	درحالی	است	که	اساس	هر	نظم	اجتماعی	را	عاطفه	و	
تعهد	به	اهداف	جمع	تشکیل	می	دهد.	اما	پدیده	ای	مانند	فردگرایی	و	بی	تفاوتی	اجتماعی	
بیانگر	بی	احساسی	و	بدبینی	است.	بدبینی	به	سیاست	های	کالن	کشوری	و	تبعبض	های	
متفاوت	قومی	از	عوامل	اساسی	بی	تفاوتی	اجتماعی	و	فردگرایی	در	ایران	به	شمار	می	رود.	

بنابراین	نمی	توان	توقع	داشت	که	منافع	فردی	و	جمعی	همسو	باشد.	
نمودار	شمارۀ	۱93	و	نمودار	شمارۀ	203	نگرش	به	همسویی	منافع	فردی	و	جمعی	را	
نشان	می	دهند.	بر	این	اساس،	88٫2	درصد	از	نخبگان	و	7۱٫۱	درصد	از	عوام	معتقدند	

که	بین	منافع	فردی	و	جمعی	همسویی	و	هماهنگی	وجود	ندارد.	

نمودار	شمارۀ	۱۹-3:	همسویی	منافع	فردی	و	جمعی	ـ	خواص

نمودار	شمارۀ	2۰-3:	همسویی	منافع	فردی	و	جمعی	ـ	عوام
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ترجیح	منافع	جمعی	بر	منافع	فردی	بدون	شک	یکی	از	لوازم	اساسی	برای	توسعه	و	
پیشرفت	است	و	در	طراحی	الگوی	اسالمی	ـ	ایرانی،	یکی	از	مواردی	که	باید	درنظر	گرفت	
و	یکی	از	دغدغه	های	اصلی	طراحی	این	الگو	آن	است	که	ما	چگونه	می	توانیم	برای	این	
کار	و	با	چه	سازوکارهایی	فرهنگ	سازی	کنیم،	امری	که	براساس	یافته	های	به	دست	آمده	
نشان	از	غیبت	آن	و	ترجیح	منافع	فردی	بر	منافع	جمعی	دارد	و	این	امر	می	تواند	در	آینده،	

کشور	را	گرفتار	مسائل	و	مشکالت	زیادی	کند.

3-7-4.	تنگناهای	جنسیتی

تفاوت	های	 به	 جنس	 درحالی	که	 دارد.	 جنس2	 از	 متفاوت	 مفهومی	 و	 معنا	 جنسیت۱	
ندارند،	 آن	 در	 اختیاری	 آن	ها	 از	 دارد	که	هیچ	کدام	 اشاره	 مرد	 و	 میان	زن	 فیزیولوژیکی	
جنسیت	به	نگاه	جامعه	و	تفاوت	های	روان	شناختی،	اجتماعی،	و	فرهنگی	بین	زنان	و	
مردان	اشاره	دارد	که	بر	این	اساس،	تصوراتی	در	رابطه	با	وظایف	و	نقش	های	هریک	از	این	
دو	جنس	را	به	وجود	می	آورد.	جنسیت	یکی	از	نخستین	مؤلفه	های	برساخت	هویت	افراد	
است	که	از	تولد	و	ابتدای	زندگی	به	شکل	زنانگی	یا	مردانگی	به	بخش	مهمی	از	ساخت	
هویتی	فرد	درنزِد	خود	و	جامعه	تبدیل	می	شود.	سیمون	دو	بووار3،	در	سال	۱949	در	کتاب	
مشهورش	با	نام	جنس	دوم،	در	پاسخ	به	این	پرسش	که	زن	چیست،	بیان	می	کند	که	زن	
چیزی	جز	نتیجه	و	محصول	نیروهای	اجتماعی	و	اقتصادی	نیست	)دو	بووار،	۱397(.	
در	جامعۀ	ایرانی	خانواده	یکی	از	نیروهای	اجتماعی	مهم	در	این	زمینه	است.	خانواده	ها	
از	ابتدا	دختران	را	برای	دستیابی	به	نقش	خود	به	عنوان	یک	زن	آموزش	می	دهند	و	پسران	را	
برای	قبول	نقش	مردانه	به	عنوان	سرپرست	خانواده	آماده	می	سازند.	به	این	ترتیب،	تفکیک	
شغل	ها	در			همان	اول	زندگی		ازسوی	خانواده	به	کودکان	القا	می	شود	و	آنان	برحسب	دختر	
یا	پسر	بودن	برای	نقش	پذیری	اجتماعی	در	آینده	تربیت	می	شوند.	نظام	آموزشی	و	مدرسه	
از	دیگر	نهادهای	مهم	در	شکل	گیری	الگوهای	جنسیتی	هستند.	در	کتاب	های	درسی،	
شخصیت	های	قهرمان	مانند	»دهقان	فداکار«	و	»پتروس«	مذکرند	و	درمقابل،	»کوکب	
خانم«	به	عنوان	مادری	فداکار	و	مهربان	و	دختری	با	نام	»کبری«	که	فراموشکار	است	و	
نمی	داند	کتاب	هایش	را	کجا	گذاشته	است	به	عنوان	نماد	زن	معرفی	شده	اند.	در	حوزۀ	

1. Gender
2. Sex
3. Simone de Beauvoir
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رسانه	ای	و	به	خصوص	رسانه	های	صوتی	و	تصویری	نیز	به	هنگام	تبلیغات	بازرگانی	از	زنان	
برای	تبلیغ	لوازم	خانگی	و	آشپزی	و	از	مردان	برای	بازی	در	نقش	های	مدیریتی،	تبلیغ	تلفن	

همراه،	رانندگی،	و	...	امور	این	چنینی	استفاده	می	شود.	

موالنا	عبدالحمید	اسماعیل	زهی،	امام	جمعۀ	اهل	سنت	زاهدان	)سیستان	و	
بلوچستان(

	همین	طور	
ً
	ایران	برابر	نیستند	و	شکایت	هم	دارند.	این	جا	هم	طبعا

ّ
زنان	در	کل

است.

دختری	جوان	از	سمنان	
و	 خواندن	 کتاب	 درحال	 را	 زن	 تلویزیونی،	 سریال	های	 در	 هیچ	وقت،	 شما	

ورزش	کردن	و	کار	هنری	نشان	نمی	دهید.

به	 متعلق	 مانند	»دختر	 نیز	رواج	گزاره	هایی	 این	موارد،	در	سطح	جامعه	 از	 جدای	
ادامه	پیدا	 با	پسر	 دیگران	است«،	»پسر	نان		آور	خانه	است«،	»نام	فامیلی	خانواده	تنها	
می	کند«،	و	...	محرک	هایی	برای	ایجاد	سوگیری	ها	و	تنگناهای	جنسیتی	قلمداد	می	شوند.	
مبرهن	است	که	در	چنین	شرایطی،	هویت	هریک	از	زنان	و	مردان	براساس	تصویر	این	

انگاره	ها	در	خوِد	واقعی	فرد	تعریف	خواهد	شد.
هویت	جنسی،	که	بخش	قابل	مالحظه	ای	از	هویت	هر	انسان	را	تشکیل	می	دهد،	
دربردارندۀ	تصویری	است	که	هر	فرد	به	عنوان	یک	مرد	یا	زن	از	خود	دارد.	فرد	می	آموزد	از	
آن	حیث	که	مرد	یا	زن	آفریده	شده	باید	به	شیوه	ای	خاص	بیندیشد،	رفتار	کند،	و	احساس	
نماید	)یوربرگ،	۱974،	ص	۱(.	یافته	های	به	دست	آمده	از	تحقیق	کنونی	نیز	نشان	می	دهد	
که	براساس	شکل	گیری	همین	انگارۀ	ضعیف	پنداشتِن	زنان،	در	سطح	اجتماعی،	به	آن	ها	
اجحاف	های	زیادی	می	شود.	فضای	کاری	ای	که	برای	یک	نیروی	خانم	در	جامعه	وجود	
دارد	به	هیچ	وجه	قابل	قیاس	با	نیروی	کار	آقایان	نیست.	جدا	از	این	نابرابری،	درمورد	فضای	
کاری،	در	بخش	حقوق	و	مزایا	نیز	نابرابری	شدیدتری	علیه	نیروی	کار	زنان	وجود	دارد.	این	
نابرابری	به	هنگام	ازدواج	یک	زن	نیز	ادامه	می	یابد	و	در	ازدواج،	زن	از	داشتِن	حّق	طالق،	
حّق	حضانت	فرزندان،	حّق	ادامۀ	تحصیل،	حّق	سفر	به	خارج	از	کشور،	و	...	در	شرایط	
عادی	محروم	است،	مگر	این	که	به	هنگام	عقد،	چنین	حقوقی	را	از	همسر	خود	مطالبه	کند	

که	آن	نیز	به	ندرت	اتفاق	می	افتد.
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یال	حسامی،	فعال	ادبی	از	نقده	)آذربایجان	غربی( ژ
یه	سری	شغال	وجود	داره	که	من	می	تونم	انجام	بدم،	ولی	جامعه	نمی	پسنده.	
	کشور	عادالنه	نبوده،	در	حوزۀ	زنان	

ّ
توزیع	اشتغال	و	ثروت	و	منزلت	در	کل

.	وقتی	یه	خانوم	ازدواج	می	کنه،	وقتی	حّق	طالق	نداره،	چه	برابری	ای؟!	
ً
اصال

تو	 که	 مردیه	 کار	می	کنه،	حقوقش	نصف	همون	 فروشگاه	 تو	 وقتی	خانومی	
اون	جا	کار	می	کنه.	حقوق	یه	آقا	تو	یه	شغل	یکسان	همیشه	بیشتر	از	زنان	بوده.

رمانجی،	دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه فردوسی
ُ
پسر جوان کرد ک

زنان	فرصت	برابر	به	شکلی	که	باید	باشه	ندارن.	از	آموزش	وپرورش	که	بگذریم	
هیچ	جا	برابر	نیس.	زنان	جامعۀ	ما	هفتاد	درصِد	خودشون	هم	نمی	خوان؛	استاد	
دانشگاه	ما،	در	رابطه	با	زدوخوردی	که	از	گشت	ارشاد	در	کالس	مطرح	بود،	
گفت	به	نظر	من،	زن	بیشتر	از	لیسانس	نباید	بخونه	و	کار	تمام	وقت	هم	نباید	
بکنه.	حاال	کالس	ما	چهل	و	پنج	نفره	که	فقط	سه	تا	پسریم.	از	بین	دخترا	سی	
و	هفت،	هشت	تاشون	گفتن	ما	حرف	استاد	رو	قبول	داریم.	درد	این	جاست!

در	سطح	جامعۀ	ایرانی	و	به	هنگام	بحث	از	شکاف	جنسیتی	یا	تنگناهای	جنسیتی،	
چهار	عامل	ذیل	مهم	و	اساسی	است:	اول	آموزش	که	شامل	سطح	تحصیالت	ابتدایی،	
که	شامل	 اقتصادی	 دوم	مشارکت	 کارآموزی	است؛	 دوره	های	 و	 دانشگاهی،	 متوسطه،	
فرصت	ها	و	توانایی	زنان	و	مردان	جامعه،	میزان	مشارکت	در	نیروی	کار،	نوع	شغل،	و	
درآمد	است؛	سوم	قدرت	سیاسی	که	شامل	تعداد،	جایگاه،	و	توانمندی	زنان	و	مردان	در	
پست	های	سیاسی	است؛	چهارم	بهداشت	و	سالمت	که	بیماری	ها،	دسترسی	به	درمان،	

طول	عمر،	و	کیفیت	سالمتی	زنان	و	مردان	را	دربر	می	گیرد.
در	سطح	آموزش،	جامعۀ	ایران	کمترین	میزان	شکاف	جنسیتی	میان	زن	و	مرد	را	داراست	
و	تفاوت	نرخ	باسوادی	و	سطح	تحصیالت	زنان	و	مردان	در	ایران	بسیار	ناچیز	است.	براساس	
سرشماری	عمومی	نفوس	و	مسکن	سال	۱390	شمسی،	نرخ	باسوادی	مردان	و	زنان	به	ترتیب	
88	و	8۱	درصد	بود	که	در	مناطق	شهری	تفاوت	آن	ها	کمتر	نیز	می	شود.	البته	بخشی	از	باال	
بودِن	درصِد	مردان	در	این	زمینه	به	گروه	سنی	چهل		سال	و	باالتر	برمی	گردد	که	در	قدیم،	
نابرابری	آموزشی	شدیدی	در	رابطه	با	موضوع	جنسیت	وجود	داشت.	در	بخش	تحصیالت	
	دانشجویان	دانشگاه	ها	

ّ
عالی،	مشارکت	زنان	بسیار	چشمگیر	بوده	است	و	درصد	زنان	از	کل

و	مراکز	آموزش	عالی	از	38/5	درصد	در	سال	تحصیلی	75-76	به	52/4	درصد	در	سال	
تحصیلی	85-86	رسیده	است	و	درحال	حاضر،	زنان	بیش	از	60	درصد	فارغ	التحصیالن	
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دانشگاه	ها	را	تشکیل	می	دهند.	باوجوِد	این،	عمدۀ	نابرابری	هایی	که	در	این	زمینه	وجود	دارد	
در	مؤلفه	هایی	مثل	ایجاد	سهمیه	بندی	جنسیتی،	منع	و	محدودسازی	زنان	برای	شرکت	در	

برخی	از	رشته	های	دانشگاهی	و	مسائل	این	چنینی	بازمی	گردد.	
در	حوزۀ	اقتصادی،	شکاف	جنسیتی	میان	زنان	و	مردان	تشدید	می	شود	و	سهم	زنان	در	
این	بخش	بسیار	ناچیز	است.	یکی	از	دالیل	مهم	این	وضعیت	به	قوانین	اقتصادی	کشور	
بازمی	گردد	که	اشتغال	و	درآمدزایی	را	حقی	مردانه	و	خدمات	رایگان	خانگی	را	وظیفه	ای	
زنانه	می	داند.	همچنین	شوهر	نیز	در	منع	اشتغال	زنان	مختار	شده	است.	یکی	از	مهم	ترین	
تفاوت	هایی	که	بین	زنان	و	مردان	در	بازار	کار	مشاهده	می	شود	تفاوت	دستمزد	در	میان	
آنان	است.	تفاوِت	جنسیتِی	دستمزد	و	تبعیض	یکی	از	مباحث	موردتوجه	اقتصاددانان	
در	 ناکارایی	 عوامل	 از	 یکی	 به	عنوان	 و	 است	 اخیر	 سال	های	 درطِی	 سیاست	گذاران	 و	
بازار	مطرح	است.	به	این	معنی	که	وجود	تبعیض	باعث	می	شود	منابع	محدود	سرمایۀ	
انسانی		به	صورت	بهینه	تخصیص	پیدا	نکند.	براساس	سرشماری	نفوس	و	مسکن	سال	
۱390	شمسی،	نرخ	مشارکت	مردان	و	زنان	در	جمعیت	َده	ساله	و	بیشتر	کشور	به	ترتیب	
65/5	و	۱2/3	درصد	بوده	است،	رقمی	که	نشان	از	اختالف	شدید	در	این	زمینه	دارد	و	با	
این	میزان	اختالف	و	سیاست	های	کنونی	مسئوالن،	کم	شدِن	این	میزاِن	اختالف	در	آیندۀ	

نزدیک	بعید	به	نظر	می	رسد.
در	حوزۀ	سیاست،	شکاف	میان	زنان	و	مردان	به	اوج	خود	می	رسد.	میزان	مشارکت	و	
حضور	زنان	در	مجلس	یا	به	عنوان	وزیر،	فرماندار،	شهردار،	و	دیگر	مقام	های	مدیریتی	
نمادی	از	واقعیت	شکاف	جنسیتی	در	حوزۀه	سیاسی	است.	با	این	که	زنان	در	بدنۀ	جامعه	
نقش	فعالی	دارند،	ولی	دو	عامل	عمدۀ	قوانین	و	ایدئولوژی	حاکم	مانع	از	بروز	توانمندی	

زنان	در	این	زمینه	شده	است.
باالخره	در	حوزۀ	سالمت	و	بهداشت،	می	توان	گفت	شکاف	جنسیتی	میان	زنان	و	
مردان	دوباره	کاهش	پیدا	می	کند.	هرچند	در	حوزه	هایی	نظیر	حقوق	جنسی	و	باروری،	
باروری،	تعداد	و	نوع	 انتخاب	برای	زمان	 از	حّق	 حقوق	زنان	چندان	مناسب	نیست	و	
زنان	 برای	 ورزشی	 فرصت	های	 همچنین	 محروم	اند.	 جنین	 سقط	 همچنین	 و	 زایمان،	
تفاوت	فاحشی	با	مردان	دارد	که	به	نظر	می	رسد	در	این	زمینه	نیز	قالب	های	فرهنگی	و	

سنتی	از	اهمیت	زیادی	برخوردار	است.
جمع	بندی	آنچه	در	این	زمینه	مطرح	شد	را	در	نقل	قول	یکی	از	مصاحبه	شوندگان	در	

ذیل	می	توان	یافت.
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محمد	رمضانی،	مدرس	زبان	انگلیسی،	مترجم	و	داستان	نویس	از	
بوکان	)آذربایجان	غربی(	

نابرابری	جنسیتی	رنج	می	برند.	حقوق	کم	 یا	 پدیدۀ	دردناک	سکسیم	 از	 زنان	
به	زنان	با	کار	بهتر	و	بیشتر	نسبت	به	مردان،	در	جامعه	بیشتر	تحت	ظلم	قرار	
می	گیرد،	فرصت	کاری	برای	خانم	ها	محدود	است.	زن	تا	در	خانۀ	پدر	است،	
	ازسوی	والدین	زور	می	شنود.	بعد	در	خانۀ	شوهر	و	بعد	فرزندان	ذکورش	به	او	زور	
می	گویند.	درواقع،	زن	هم	در	خانواده	و	هم	در	مقیاس	جامعه	موردستم	است.

قوانین	کشور	در	موارد	متعددی	به	موضوع	حقوق	زنان	ورود	کرده	است.	اصل	بیستم	
و	بیست	ویکم	قانون	اساسی	در	پنج	بند	به	حقوق	زنان	اختصاص	یافته	است.	در	بند	
یک	آن،	به	ایجاد	زمینۀ	مساعد	برای	رشد	شخصیت	زن	پرداخته	است	و	زنان	را	هم	پای	
مردان	در	همۀ	امور	برابر	دانسته	است.	همچنین	در	اصل	بیست	وهفتم	بیان	شده	است	که	
هرکسی	حق	دارد	شغلی	را	که	بدان	مایل	است	برگزیند.	اصول	حاکم	بر	سند	چشم	انداز	
چهارسالۀ	 به	 مربوط	 که	 توسعه	 ششم	 برنامۀ	 به	خصوص	 و	 کشور	 بیست	سالۀ	 توسعۀ	
۱396۱400	شمسی	است	نیز	بر	برابری	و	عدالت	جنسیتی	تأکید	دارد.	براساس	احکام	
برنامۀ	ششم	توسعه،	به	منظور	تحقق	اهداف	مندرج	در	اصول	دهم،	بیستم،	و	بیست	ویکم	
قانون	اساسی،	اهداف	سند	چشم	انداز	و	سیاست	های	کلی	برنامۀ	ششم	مبنی	برتقویت	
نهاد	خانواده	و	جایگاه	زن	در	آن	و	استیفای	حقوق	شرعی	و	قانونی	زنان	در	همۀ	عرصه	ها	
و	توجه	ویژه	به	نقش	سازندۀ	آنان	و	نیز	به	منظور	بهره	مندی	جامعه	از	سرمایۀ	انسانی	زنان	
در	فرایند	توسعۀ	پایدار	و	متوازن،	کلیۀ	دستگاه	های	اجرایی	موظف	اند	با	سازماندهی	و	
تقویت	جایگاه	سازمانی	امور	زنان	و	خانواده	در	دستگاه،	نسبت	به	اعمال	رویکرد	عدالت	
جنسیتی	در	سیاست	ها،	برنامه	ها	و	طرح	های	خود،	و	ارزیابی	آثار	تصمیمات	خود	در	آن	
چارچوب،	براساس	شاخص	های	ابالغی	ستاد	ملی	زن	و	خانواده	اقدام	کنند.	با	مقایسۀ	
این	شکاف	ها	و	تنگناهای	جنسیتی	با	قوانین	مدون	کشور،	مثل	همۀ	موارد	دیگر،	متوجه	
نوعی	فاصله	میان	آنچه	در	قوانین	وجود	دارد	و	آنچه	در	عمل	اتفاق	می	افتد	می	شویم.	وجود	
این	شکاف	میان	قوانین	و	عمل	و	برقراری	انگارۀ	تبعیض	جنسیتی	عواقب	و	پیامدهایی	
برای	جامعه	دارد.	نخستین	پیامد	آن	را	می	توان	برکنار	ماندِن	زنان	از	امکان	حضور	در	
این	 در	 قدرت	نمایی	 و	 اقتصادی،	 اجتماعی	ـ	فرهنگی،	 سیاسی،	 نقش	های	 از	 بسیاری	
عرصه	های	گوناگون	دانست.	به	عبارت	دیگر،	تداوم	و	تحکیم	سوگیری	های	جنسیتی	به	
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آسیب	بزرگی	چون	»تبعیض	جنسیتی«	انجامیده	است	که	خود	متغیری	واسطه	در	بروز	
دیگر	آسیب	هاست.	خشونت	علیه	زنان	از	دیگر	آثار	و	نتایج	تشدید	سوگیری	های	جنسیتی	
در	جامعه	است.	زمانی	که	الگوواره	های	مسلط	بر	جامعه	مرد	را	صاحب	قدرت	و	زن	را	
موجودی	ترسو	در	کودکی	بار	می	آورد،	نباید	انتظار	داشت	مردی	که	با	تفکر	زورساالری	
بزرگ	شده	است	و	خود	را	بر	تر	از	جنس	مخالفش	می	پندارد	در	برخورد	با	زنان	رویه	ای	
دیگر	را	درپیش	گیرد.	خشونت	های	کالمی،	جسمی،	و	جنسی	علیه	زنان	و	طالق	هایی	که	
امروزه	به	سبب	این	خشونت	ها	در	جامعه	رخ	می	دهد،	خود،	مصداق	بارزی	از	پیامدهای	
منفی	الگوهای	جنسیتی	است	که	در	دوران	مختلف،	در	ذهن	افراد	شکل	گرفته	است.	این	

خشونت	ها	و	روابط	مردساالری	در	جوامع	سنتی	شدت	بیشتری	دارد.

فعال	 و	 تاریخ	 پژوهشگر	 مولوی	مذهبی،	 تریز،	 عبدالرشید	
سیاسی	ـ	اجتماعی	از	سیستان	و	بلوچستان	

	ما	ایرانی	ها	با	یک	ذهنیت	مردساالر	و	جامعۀ	مردساالر	بزرگ	می	شویم	
ً
کال

و	این	قضیۀ	مردساالری	و	عینیت	مردساالر	که	ظهور	و	بروز	پیدا	می	کند،	در	
جایی	مثل	سیستان	بلوچستان	چند	برابر	می	شود.

برخالف	زندگی	در	قرن	بیست	ویکم	میالدی،	نقاط	مختلف	جهان	شاهد	نگاه	ها	و	
سوگیری	های	جنسیتی	است	و	امکانات،	تسهیالت،	و	حقوق	براساس	نگاه	مردساالرانه	
بیشتری	 انسانی	 حقوق	 از	 باشند	ـ	 مردان	 ـ	که	 غالب	 جنس	 آن،	 در	 و	 می	شود	 تعیین	
برخوردارند.	این	موضوع	به	خصوص	در	مشرق	زمین	شدت	بیشتری	پیدا	کرده	است	و	
در	آن	جا،	زنان	در	تمامی	امور	با	تفکیک	روبه	رو	هستند.	عوامل	مختلفی	در	شکل	گیری	
چنین	وضعیتی	دخیل	اند	که	مهم	ترین	آن	ها	قوانین	حاکم	بر	کشورهاست.	در	کشور	ایران،	
براساس	قوانین	مختلف،	در	روابط	میان	زوجین،	حّق	طالق	)ماّدۀ	۱۱33	قانون	مدنی(،	
حّق	حضانت	فرزند	)ماّدۀ	۱۱69	قانون	مدنی(،	حّق	اشتغال	)ماّدۀ	۱۱۱7	قانون	مدنی(،	
حّق	تحصیل	)ماّدۀ	۱۱05	قانون	مدنی(،	حّق	خروج	از	کشور	)قانون	گذرنامه	ماّدۀ	۱8 
بند(	حقوقی	مردانه	اند	و	مردان	براساس	این	قوانین	می	توانند	زنان	خود	را	از	برخورداری	از	
این	حقوق	منع	کنند.	نتایج	به	دست	آمده	از	مصاحبه	با	گروه	های	مختلف	قومی	نیز	مؤید	

اهمیت	این	موضوع	از	نگاه	مصاحبه	شوندگان	است.
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از	 سیاسی	 کنشگر	 و	 نویسنده	 دادگستری،	 وکیل	 طریری،	 جواد	
خوزستان

من	قتالی	زیادی	رو	دیدم	که	ناشی	از	عدم	میل	زن	به	همسرش	بود،	چون	به	
اون	اجازۀ	طالق	نمی	دادن.	مواردی	مِث	حضانت	بچه،	حّق	اختیار	طالق،	
حّق	اجازۀ	سفر	این	رو	تو	قانون	ما	نشان	می	ده	که	فرصتا	برای	زنان	برابر	نیست.

در	موارد	دیگر،	این	نه	قانون	بلکه	عرف	جامعه	در	قالب	ارزش	های	دینی،	سنتی،	
و	فرهنگی	است	که	موجد	ناعدالتی	در	روابط	میان	زنان	و	مردان	می	شود.	در	جوامعی	
که	نگرش	های	مذهبی	با	افراط	همراه	هستند،	زنان،	چه	از	لحاظ	پوشش	و	چه	از	لحاظ	
از	 فارغ	 در	خانواده	های	سنتی،	 می	شوند.	همچنین	 و	درس	خواندن،	محدود	 فعالیت	
این	که	به	دختران	و	زنان	اجازۀ	فعالیت	در	بیرون	از	خانه	و	در	درون	اجتماع	داده	نمی	شود،	
در	بسیاری	موارد،	از	حّق	تحصیل	هم	محروم	می	شوند	و	آن	ها	را	در	سنین	پایین	شوهر	
می	دهند.	از	لحاظ	فرصت	شغلی،	در	مواردی	که	فرصت	شغلی	برای	زنان	فراهم	می	شود،	
نابرابری	از	لحاظ	حقوق	و	مزایا	اتفاق	می	افتد.	این	موضوع	یکی	دیگر	از	مواردی	است	
رد،	از	ایجاد	نابرابری	در	

ُ
که	موردتأکید	مصاحبه	شوندگان	بود	که	در	آن،	جدا	از	سطح	خ

سطوح	کالن	و	مدیریتی	نیز	ناراضی	بودند.	از	دیگر	مواردی	که	در	این	زمینه	موردتأکید	
استاندار،	 وزیر،	 به	عنوان	 مدیریتی	 باالی	 مسئولیت	های	 نسپردِن	 بود	 مصاحبه	شوندگان	

فرماندار،	شهردار،	و	دیگر	مقام	های	ارشد	به	جامعۀ	زنان	بود.
درواقع،	یکی	از	مسائلی	که	زنان	در	جامعه	با	آن	روبه	رو	هستند	و	بر	موقعیت	های	
اجتماعی	آنان	تأثیرگذار	است	احساس	نابرابری	جنسیتی	است.	تفاوت	بین	اعضای	یک	
جامعه	دامنۀ	بسیار	گسترده	ای	دارد	که	با	ویژگی	های	طبیعی	آغاز	می	شود	و	با	ویژگی	های	
اقتصادی	ـ	اجتماعی	پایان	می	یابد.	جنسیت	از	ویژگی	های	فرهنگی	ـ	اجتماعی	جنسی،	
پایۀ	توزیع	نابرابر	امکانات،	موقعیت	ها،	فرصت	ها،	و	پاداش	ها	بین	زن	و	مرد	در	جامعه	
و	 زن	 بودِن	 نابرابر	 از	 که	 است	 احساسی	 نابرابری	جنسیتی	 احساس	 به	طورکلی	 است.	
مرد	در	داشتِن	امکانات	و	فرصت	های	موجود	حکایت	می	کند.	اساس	این	صبغۀ	فکری	

جایگاه	زنان	را	در	جامعه	به	عنوان	موجوداتی	فرودست	نشان	می	دهد.
باوجوِد	بهبود	وضعیت	اجتماعی	زنان	در	دهه	های	اخیر	و	افزایش	حضور	آن	ها	به	ویژه	
در	عرصه	های	علمی	و	دانشگاهی،	همچنان	جامعه	تا	رسیدن	به	موقعیت	مطلوب	برای	

زنان	فاصله	دارد.
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یعقوب	موسوی،	جامعه	شناس	و	عضو	هیئت	علمی	دانشگاه	الزهرا
در	 است.	 این	مضاعف	 قومیت	ها	 در	سطح	 و	 داریم	 ملی	مشکل	 در	سطح	
عرصۀ	زنان	هم	مشکالت	زیاد	است.	ناگفته	نماند	که	به	دلیل	تحوالت	جهانی	
و	انقالب،	تغییراتی	ایجاد	شد؛	از	ُبعد	جامعه	شناسی،	انقالب	انفجار	آگاهی	
و	انتظارات	است.	این	انتظارات	در	قومیت	ها	ایجاد	و	همراه	با	تحوالت	جهانی	
و	توسعۀ	رسانه	ای	شد.	زنان	هم	اقشاری	از	آن	ها	به	این	شکل	تحول	یافتند	که	
البته	این	تحوالت	برنامه	ریزی	شده	نبود	و	زنان	شاعر	و	نویسنده	و	استاد	و	...	
در	اقلیت	ها	رو	به		افزایش	داریم،	اما	به	نسبت	جمعیت	و	سرمایه	های	تاریخی	
وضعیت	اقتصادی	زنان،	جاهایی	فاجعه	است.	به	برکت	ارتباطات،	عکس	ها	و	
اخباری	می	گیریم	که	محرومیت	های	زیادی	در	قومیت	ها	به	خصوص	در	میان	

زنان	و	دختران	وجود	دارد.

نمودار	شمارۀ	2۱-3:	فرصت	برابر	زنان	ـ	خواص

نمودار	شمارۀ	22-3:	فرصت	برابر	زنان	ـ	عوام

نمودار	شمارۀ	2۱3	و	نمودار	شمارۀ	223	فرصت	های	زنان	در	مقایسه	با	مردان	را	نشان	
می	دهند.	یافته	های	پژوهش	حاکی	از	آن	است	که	93	درصد	نخبگان	و	57٫8	درصد	
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عوام	باور	دارند	که	فرصت	های	زنان	در	مقایسه	با	مردان	نابرابر	است.	
مؤلفه	های	 به	 توجه	 نیازمند	 جنسیتی	 تنگناهای	 کاهش	 گفت	 می	توان	 درمجموع،	
قوانین	 تغییر	 مختلف،	 ابعاد	 در	 زنان	 توانمندی	 همچون	 مؤلفه	هایی	 است،	 مختلفی	
تبعیض	آمیز،	افزایش	آگاهی	جامعه،	رشد	سازمان	های	غیرانتفاعی	و	جنبش	های	کارآمد	
زنان	ازجمله	این	موارد	است.	در	این	راستا	باید	با	اصالح	فرهنگ	و	سنت	در	نهادهای	
آموزشی	و	تربیتی	مانند	خانواده	که	نقش	پررنگی	در	این	خصوص	دارند	و	نیز	قانون	گذاران	
و	افرادی	که	در	رأس	امور	قرار	دارند،	با	انجام	فرهنگ	سازی	های	مختلفی	در	این	راستا	قدم	
برداشت.	همچنین	زنان	نیز	با	اعتماد	به	نفس	در	این	جهت	گام	بردارند	و	جنبش	های	زنانه	

هماهنگ	و	همسو	با	یکدیگر	درجهِت	رفع	این	تبعیض	اقدام	کنند.

3-7-5.	فراگیری	نارضایتی	و	تشدید	مطالبات	

امنیت	و	ثبات	هر	کشوری	به	مردمان	آن،	یعنی	کسانی	که	حّق	رأی	و	اعتراض	دارند،	
آن	ها	شنیده	 گرفته	شوند	و	صدای	 نادیده	 وابسته	است.	درصورتی	که	مطالبات	مردمی	
نشود،	به	ظهور	اعتراض	و	ناآرامی	منجر	می	شود.	نارضایتی	در	ایران	مانند	هر	جامعۀ	
دیگری	به	شکل	آشکار	و	پنهان	درطِی	دهه	های	گذشته	وجود	داشته	است	و	در	یک	دهۀ	
اخیر	شدت	فزاینده	ای	پیدا	کرده		است.	بعداز	جریان	انتخابات	ریاست	جمهوری	سال	
۱388	شمسی،	حرکتی	اعتراضی	بیشتر	نقاط	کشور	را	فراگرفت	و	حدود	یک	سال،	فضای	
خیابانی	و	دانشگاهی	کشور	ملتهب	شد.	با	فروکش	کردِن	این	نارضایتی	ها	تا	دی	ماه	سال	
	آرام	بر	کشور	حاکم	شد.	در	پاییز	و	زمستان	سال	۱396،	

ً
۱396	شمسی،	جّوی	تقریبا

	ناآرامی	های	گسترده	ای	در	مناطق	مختلف	کشور	روی	داد.	نکتۀ	مهِم	این	ناآرامی	ها	
ً
مجددا

آن	بود	که	بسیاری	از	نقاطی	که	در	عمر	چهل	سالۀ	انقالب	اسالمی	حرکتی	اعتراضی	در	
آن	ها	اتفاق	نیفتاده	بود	نیز	به	جرگۀ	معترضان	پیوستند.	در	مناطقی	نظیر	خوزستان،	لرستان،	
کهگیلویه	و	بویراحمد،	و	عشایر	آن	ها،	که	همواره	به	همسویی	با	حاکمیت	مشهور	بودند	
و	نقش	اساسی	در	امنیت	کشور	داشته	اند،	حرکت	های	اعتراضی	وسیعی	شکل	گرفت.

امیر	نبوی،	مدرس	دانشگاه	و	پژوهشگر	علوم	سیاسی	از	تهران
درخصوِص	اعتراضات	دی	ماه،	ما	اغتشاش	در	مناطقی	را	داشتیم	که	اگر	به	
و	حوادث	 اتفاقات	 تاریخ،	شاهد	 در	 زمانی	 کنیم،	هیچ	 توجه	 امنیتی	 اطلس	

سیاسی	نبوده	اند.	
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نکتۀ	مهم	دیگر	دربارۀ	این	حرکت	های	اعتراضی	آن	بود	که	جدا	از	گروه	های	قومی،	
می	گرفت،	 صورت	 آن	ها	 ازجانب	 قبلی	 اعتراض	های	 بیشتر	 که	 دانشجویی	 و	 مذهبی،	
صنف	هایی	نظیر	کارگران،	کولبران،	بازاریان،	کامیونداران،	معلمان،	بازنشستگان،	صاحبان	
سپرده	های	بانکی،	و	دیگر	گروه	ها	نیز	به	جمع	معترضان	پیوستند.	هنوز	هم	تا	حدودی	صدای	
اعتراض	این	گروه	ها	و	اصناف	هرازگاهی	شنیده	می	شود،	امری	که	نشان	از	گسترش	نارضایتی	

و	فراگیرشدِن	آن	در	میان	اصناف	و	گروه	های	مختلف	قومی	و	مذهبی	دارد.	

ناصر	باغیشی،	فعال	فرهنگی	از	سنندج	)کردستان(	
در	شرایط	فعلی	هیچ	بخش	یا	صنفی	راضی	نیست.	حتی	در	بدنۀ	حاکمیت	و	
به	اصطالح،	خودی	ها	نیز	ناراضی	وجود	دارد.	در	میان	اقوام	برخوردار	هم	این	

نارضایتی	ها	دیده	می	شود.

تعطیلی	کارخانه	ها	و	بیکاری	کارگران،	تورم	بی	سابقه	و	کاهش	قدرت	خرید	مردم	
به	ویژه	کارمندان	و	معلمان،	افزایش	نرخ	دالر	و	کاهش	واردات	و	رکود	بازار،	رکود	مسکن،	
	کاالهای	اولیه،	گرانی	ماشین،	احتکار،	بحران	آب،	اختناق	سیاسی،	

ّ
گرانی	بیش	ازحد

نادیده	گرفتِن	حقوِق	زنان،	تمرکزگرایی،	بسته	شدِن	مرزها،	تیراندازی	به	کولبران،	مدارس	
کپری	در	سیستان	و	بلوچستان،	بحران	زیست	محیطی،	ناامیدی	عمومی،	فساد	علمی	و	
تقلب،	فساد	مالی،	ریا	و	دروغ	و	بی	تفاوتی	اجتماعی،	اعتیاد	به	اینترنت	و	فضای	مجازی	
و	افزایش	جرایم	مربوط	به	آن،	افزایش	تجرد	قطعی	و	طالق،	افزایش	روسپیگری	و	فحشا،	
و	دیگر	مشکالت	ازجمله	بحران	هایی	است	که	به	نارضایتی	عمومی	منجر		شده	است.	

سیروس	شفقی،	جغرافی	دان	و	مدرس	برنامه	ریزی	شهری	دانشگاه	
از	اصفهان

در	رابطه	با	فسادهای	اقتصادی،	یکی	از	ایرادهای	بزرگ	قوانین	ما	این	است	که	

کسی	و	کسانی	که	سوءاستفاده	های	مالی	می	کند	تنبیه	نمی	شود.

عدم	مجازات	متناسب	با	مجرمان	اقتصادی	از	جمله	مشکالتی	است	که	به	فراگیر	شدِن	
و	...	 اجتماعی،	 اقتصادی،	 پدیده	های	 موارد	مزبور	 بیشتر	 ازآن	جاکه	 دامن	می	زند.	 فساد	
هستند	و	شدت	و	ضعف	آن	ها	میان	گروه	های	مختلف	قومی	متفاوت	خواهد	بود،		درکناِر	
مطالبات	سیاسی	این	گروه	ها	قرار	می	گیرند	و	نارضایتی	شدتی	مضاعف	می	یابد	و	به	بحران	
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تبدیل	می	شود.	این	بحران	ها	ناشی	از	عدم	مدیریت	و	ناکارآمدی	سیاست	های	اجتماعی	در	
ایران	است	که	به	بی	اعتمادی	عمومی	بین	دولت	و	ملت	انجامیده	است،	آن	چنان	که	بسیاری	

	آن	ها	خوش	بین	نیستند.
ّ
به	موقتی	و	گذرا	بودِن	این	بحران	ها	و	امید	دولت	به	حل

تافگه	حسن	پور،	فعال	مدنی	از	بانه	)کردستان(
خوش	بین	نیستم	به	این	که	یک	نظم	اجتماعی،	پیشرفت	و	اعتماد،	و	هم	بستگی	
اجتماعی	را	در	کشور	ببینم؛	درحدی	که	احساس	ناامنی	خودم	و	دیگران	که	در	
اطراف	ما	زندگی	می	کنند	برای	من	محسوس	و	مشهود	هست،	به	خاطر	این	که	
حس	می	کنم	وضعیتی	که	این	پیش	بینی	را	در	ذهن	من	ایجاد	بکند	خیلی	ریشه	

دوانده.

اما		دربارۀ	علل	شکل	گیری	این	تجمع	ها	دالیل	مختلفی	مطرح	شده	است	که	می	توان	
همۀ	 در	 مردم«	 داشته	های	 و	 انتظارات	 بین	 فاصله	 »وجود	 عنوان	 تحت	 را	 آن	ها	 همۀ	
سطوح	اقتصادی،	سیاسی،	فرهنگی،	اجتماعی،	مذهبی،	زیست	محیطی،	و	...	خالصه	
کرد.	درواقع،	اگر	سطح	کارکرد	حکومت	از	سطح	نیازهای	اتباع	عقب	بماند،	نارضایتی	
)محمدی	 کند	 پیدا	 ظهور	 واگرایی	 یا	 بی	ثباتی	 می	تواند		به	صورت	 که	 می	شود	 ایجاد	

لرد،	۱393،	ص	63(.
وجود	این	فاصله	نخبگان	و	استادان	دانشگاه	ها	و	حوزویان	را	به	واکنش	واداشت.	

محمدرضا	زائری۱	از	روحانیان	تشیع	در	این	باره	می	گوید:

1. https://www.instagram.com/p/Bl0fGnEHjQG/

تصویر	شمارۀ	27-3:	مصاحبه	با	تافگه	حسن	پور
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نه	وضعیت	 بدتر!	 و	حاال	 نفهمیده	اند	 نمی	فهمند!	سال	ها	 	
ً
نمی	فهمند،	رسما

درویش	های	گنابادی	را	درک	کردند،	نه	آشفتگی	آب	کشاورزان	اصفهان	را،	نه	
آشوب	کازرون	را،	نه	اعتراضات	صنفی	معلمان	را،	نه	درد	صاحبان	سپرده	های	
بانکی	را،	نه	درماندگی	کامیونداران	را،	نه	ناکامی	و	دربه	دری	کولبران	مظلوم	
را،	نه	شعارهای	مردم	در	تشییع	جنازۀ	ملک	مطیعی	را،	نه	خشم	خانواده	های	
دانش	آموزان	مدرسه	ای	را	که	بچه	های	معصومشان	مورد	سوءاستفاده	قرار	گرفته	
بودند...	.	امروز	هم	نمی	فهمند!	آشفتگی	بازار	و	زندگی	مردم	را،	درماندگی	
بیماری	که	با	این	قیمت	دالر	ذره	ذره	آب	می	شود!	افسردگی	جوانی	که	دیگر	هیچ	
امیدی	به	ازدواج	ندارد،	یأس	میانسالی	که	در	دورۀ	بازنشستگی	خواب	خانه	دار	
نمی	فهمند!	 	

ً
رسما نمی	فهمند!	 نیست!	 خودشان	 تقصیر	 نمی	بیند!	 هم	 شدن	

وَن«۱.
ُ
	َیْعِقل

َ
ُهْم	ال

َ
نمی	شنوند،	نمی	بینند!	کورند	و	کر...؛	»ف

تاکنون	و	باوجوِد	تذکرات	و		ارائۀ	راهکارهای	ویژه		ازسوی	اساتید	دانشگاه،	فعاالن	
اجتماعی،	نخبگان	سیاسی	و	روحانیون،	نه	تنها	تغییراتی	جهت	اصالح	امور	صورت	نگرفته،	
بلکه	اوضاع	نامساعد	تشدید	و	فراگیر	هم	شده	است.	مسئوالن	همچنان	از	پیشرفت	های	
علمی،	اقتصادی،	تکنولوژیک،	و	...	صحبت	می	کنند	و	بحران	ها	را	نادیده	می	گیرند	و	
	به	صورت	مقابله	ای	با	آن	برخورد	می	کنند.	این	درحالی	است	که	دستگاه	های	سیاسی	باید	
	مخرب	تلقی	نمی	شوند،	بلکه	

ً
درنظر	داشته	باشند	که	جنبش	های	اجتماعی	پدیده	های		ذاتا

	بازگوکنندۀ	تقاضاها	و	مشکالت	اجتماعی	به	حساب	می	آیند	و	اگر	از	منظر	کارکردی	
ً
نوعا

را	 سیاسی	ـ	اجتماعی	 نظام	 ماندگاری	 و	 انطباق	پذیری	 قدرت	 شود،	 نگریسته	 آن	ها	 به	
افزایش	داده	و	باعث	توزیع	مجدد	فرصت	ها	خواهند	شد	)شفیعی،	۱382،	ص	657(.

نمودار	شمارۀ	233	و	نمودار	شمارۀ	243	امید	به	اصالح	آیندۀ	کوتاه	مدت	را	نشان	
می	دهند	که	بر	این	اساس،	93	درصد	از	نخبگان	و	89٫2	درصد	از	عوام	بر	این	باورند	که	

بحران	های	ایران	در	کوتاه	مدت	حل	نخواهد	شد.	

	
َ
ال ُهم	

َ
ف ُعمٌی	 ُبکٌم	 	 ُصمٌّ اًء	

َ
ِند َو	 ُدَعاًء	 	

َّ
ِإال َیسَمُع	 	

َ
ال ِبَما	 َینِعُق	 ِذی	

َّ
ال ِل	

َ
َمث
َ
ک ُروا	

َ
ف
َ
ک ِذیَن	

َّ
ال 	
ُ
ل
َ
َمث »َو	 آیۀ	۱7۱:	 بقره،	 ۱.	سورۀ	

وَن«؛	و	مثل	کافران	همچون	حیوانی	است	که	آوازش	کنند	و	او	از	آن	آواز	جز	صدایی	نشنود،	کفار	هم	کر	و	گنگ	و	
ُ
َیعِقل

کورند،	زیرا	تعقل	نمی	کنند.
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آیندۀ	 اصالح	 به	 امید	 و	 همچنین	 	3-26 شمارۀ	 نمودار	 و	 	3-25 شمارۀ	 نمودار	
بلند	مدت	را	نشان	می	دهد.	بر	این	اساس،	53٫9	درصد	از	نخبگان	و	73٫5	درصد	از	

عوام	بر	این	باورند	که	بحران	های	ایران	در	بلندمدت	حل	نخواهد	شد.

نمودار	شمارۀ	23-3:	اصالح	وضعیت	کوتاه	مدت	ـ	خواص

نمودار	شمارۀ	25-3:	اصالح	وضعیت	بلندمدت	ـ	خواص

نمودار	شمارۀ	24-3:	اصالح	وضعیت	کوتاه	مدت	ـ	عوام

نمودار	شمارۀ	26-3:	اصالح	وضعیت	بلندمدت	ـ	عوام
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همان	طورکه	مشاهده	می	شود	هردو	گروه	خواص	و	عوام	بر	این	باور	بودند	که	نه	در	
کوتاه	مدت	و	نه	در	بلندمدت	امید	زیادی	به	اصالح	بحران	های	متعدد	در	ایران	ندارند.	
حجم	وسیع	ناامیدی،	روند	مهاجرت	از	کشور،	آسیب	های	اجتماعی	و	جرایم	و	بزهکاری	
آسیب	های	روحی	و	روانی	را	تسریع	بخشیده	است.	بحران	هایی	مانند	بحران	تأمین	آب،	
بیکاری،	بحران	آلودگی	هوا،	حقوق	اساسی	و	شهروندی،	تخریب	تنوع	زیستی،	مسائل	
جنگل	ها	و	گونه	های	زیستی	جانوری،	فساد	و	تقلب	علمی،	پیامد	های	تغییرات	اقلیمی	برای	
ایران،	سوءمصرف	مواد،	چالش	های	نظام	سالمت،	فساد	اداری	و	مالی،	سیاست	زدگی،	
شهری،	 حاشیه	نشینی	 جدید،	 زندگی	 سبک	 از	 ناشی	 سالمت	 مشکالت	 تمرکزگرایی،	
مسائل	ازدواج،	حرکت	به	سمت	پیری	جمعیت،	چالش	های	قومی،	گسترش	ریسک	پذیری	
جنسی،	و	دیگر	مسائل	به	انضمام	بحران	های	سیاسی	داخلی	و	خارجی	مانند	تحریم	های	
بین	المللی	سبب	ناامیدی	فزاینده	ای	شده	است.		ازسوی	دیگر،	عدم	مدیریت	صحیح	بحران	
و	ناکارآمدی	مدیران	سبب	شده	است	تا	عموم	مردم	و	نخبگان	به	اصالح	امور	در	کوتاه	مدت	

و	بلندمدت	چندان	خوش	بین	نباشند	و	حتی	بدبین	نیز	باشند.	

6-7-3.	افراطی	گری	

در	رهیافت	جامعه	شناختی	در	ظهور	جنبش	های	افراطی	قومی،	به	عواملی	همچون	منزلت	
متفاوت	اجتماعی	گروه	های	قومی	در	جامعه،	محرومیت	عینی	و	آگاهی	از	این	محرومیت،	
تصلب	ساخت	اجتماعی	در	ممانعت	از	بهره	مندی	گروه	های	قومی	از	منابع	کمیاب،	و	
فقدان	مجاری	و	کانال	های	حل	و	فصل	مسالمت	آمیز	اختالفات	اجتماعی	و	قومی	اشاره	
به	عنوان	 اجتماعی«	 نابرابر	 عنوان	»ساخت	 ذیل	 را	می	توان	 موارد	 این	 تمام	 شده	است.	
مهم	ترین	بستر	ظهور	جنبش	های	افراطی	قومی	قرار	داد	)مقصودی،	۱380،	ص	223(.	
ساختاربندی	 خاورمیانه	 در	 بحران	 دستخوش	 کشورهای	 بارز	 ویژگی	های	 از	 یکی	
جمعیتی	با	پراکندگی	قومی	و	مذهبی	فزاینده	است	که	ازطریِق	عوامل	داخلی	و	خارجی	
تشدید	می	شوند.	بسیاری	از	کشورهای	این	منطقه	درعمل	با		درکناِر	هم	قرار	دادِن	چندین	
خاصی	 پیچیدگی	 و	 ناهمگونی	 از	 که	 جوامع	 این	 در	 شده	اند.	 تشکیل	 قومیِت	خاص	
برخوردارند،	بنابر	گفتۀ	هانتینگتون،	هیچ	نیروی	اجتماعی	واحدی	نمی	تواند	جامعه	و	
اجتماعی	سیاسی	را	برپا	کند،	مگر	آن	که	نهادهایی	را	بیافریند	که	بتوانند	مستقل	از	نیروهای	
)هانتینگتون،	۱386،	ص	۱9(.	 دهند	 حیات	 ادامۀ	 نهادها	 آن	 اجتماعی		به	وجودآورندۀ	
از	هم،	 قومی	در	بخش	های	جدا	 و	مذهبی	و	حضور	جوامع	 قومی	 وجود	چندگانگی	
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در	برخی	از	این	کشورها،	همراه	با	وجود	و	استمرار	حکومت	های	به	اصطالح	نژادی	که	
منابع	کشور	را	به	یک	قومیت	خاص	اختصاص	می	دهند	ایجاد	شکاف	های	اجتماعی	
	موجب	تقویت	

ْ
را	به	همراه	خواهد	داشت.	تعدد	این	شکاف	ها	در	شرایِط	رقابِت	قدرت

هویت	های	قومی		شده	و	درنتیجه،	دولت	های	بی	ثبات،	که	از	دیگر	ویژگی	های	کشورهای	
این	منطقه	است،	ظاهر	می	شوند.	به	بیانی	دیگر،	اجماع	نظر	داخلی	موردنظر	هانتینگتون،	
یعنی	ایجاد	مفهوم	جامعۀ	سیاسی	و	حکومت	برخوردار	از	مشروعیت	عمومی	که	یکی	
از	راه	های	ایجاد	دولت	های	باثبات	است	)همان(،	در	این	مناطق	شکل	نمی	گیرد	یا	در	
بهترین	حالت،	مانند	لبنان،	عقیم	می	ماند.	وجوِد	شرایِط	رقابِت	قدرت	میان	قومیت	های	
مختلف	در	کشورهای	دستخوش	بحران	این	منطقه	زمینه	های	عدم	شکل	گیری	اتحادهای	
فراقومی	و	سستی	دولت	های	ائتالفی	یا	به	اصطالح،	دولت	وحدت	ملی	را	فراهم	کرده	
است.	باید	اذعان	کرد	که	بیشتر	کشورهای	این	منطقه	از	معضالت	امنیتی	داخلی	رنج	
می	برند	که	به	طور	عمده	ناشی	از	ضعف	روندهای	دولت	ـ	ملت	سازی	است.	برای	مثال،	
مشکالت	ترکیه	با	کردها،	مشکالت	فرقه	ای	پیچیده	در	سوریه،	شکاف	های	قبیلگی	و	
مذهبی	عمیق	در	عراق،	برخی	از	گرایش	های		هویت	خواهانۀ	قومی	در	ایران،	و	شکاف	های	
مذهبی	و	فرقه	ای	چندالیه	در	لبنان	که	به	جنگ	های	داخلی	طوالنی	مدت	منجر	شده	اند،	
تنها،	برخی	از	جنبه	های	ملی	بحران	و	ناامنی	در	خاورمیانه	و	افراطی	گری	را	شکل		داده	اند.
	درکناِر	شکل	گیری	این	شکاف	های	قومی	و	مذهبی،	از	عامل	دیگری	به	نام	فقدان	قدرت	و	
یا	خأل	قدرت	در	شکل	گیری	حرکت	های	افراطی	قومی	می	توان	نام	برد.	در	نظام	های	تمرکزگرا	
و	استبدادی،	به	تناسب	میزان	تمرکزگرایی	و	استبداد،	هزینۀ	اقدام	و	تحرک	سیاسی	افزایش	
می	یابد	و	درنتیجه،	امکان	اقدام	و	بسیج	به	همین	مقدار	کاهش	می	یابد.	اما	در	شرایط	بحران	
سیاسی	و	اقتصادی	که	مرکز	سیاسی	در	بحران	شدید	قدرت	به	سر	می	برد،	امکان	مناسبی	برای	
این	اقلیت	ایجاد	می	گردد	تا	وارد	اقدام	شوند	و	امید	به	دستیابی	به	خواسته	های	آن	ها	افزایش	
می	یابد.	با	توجه	به	ضعف	قدرت	مرکزی،	هزینۀ	اقدام	کاهش	پیدا	می	کند	و	درنتیجه،	تحرک	
	برون	نظامی	هستند	و	اقلیت	ها	را	به	سمت	

ً
قومی	بسیار	محتمل	می	شود.	این	تحرک	ها	اساسا

استقالل	طلبی	و	خودمختاری	سوق	می	دهند	)ایوبی،	۱377،	ص	35(.
جامعۀ	ایران	همانند	دیگر	جوامع	متشکل	از	اقوام،		ملیت	ها	و	گروه	های	گوناگونی	زبانی	
)فارس،	ترک،	کرد،	عرب،	لر،	بلوچ،	ترکمن،	و	دیگر	اقوام(	و	دینی	)اهل	تشیع،	تسنن،	
مسیحی،	کلیمی،	آشوری،	ارمنی،	و	دیگر	مذاهب(	است	که	هریک	فرهنگ	خاّص	خود	
را	دارند	که	دوام	و	استمرار	هویت	فرهنگی	ایرانی	درطوِل	تاریخ	مدیون	همۀ	این	گروه	ها	بوده	
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است،	زیرا	هریک،	با	افزودِن	الیه	های	هویتی	فرهنگی،	به	آن	غنا	و	عظمت	بخشیده	اند.	
اما	این	تمام	ماجرا	نیست	و	در	یک	صد	سال	اخیر	و	به	خصوص	بعداز	اجرای	سیاست	های	
مدرنیته	رضاشاهی	و	ازبین	بردِن	ایالت	و	متمرکز	کردِن	جامعه،	گروه	های	قومی	و	نخبگان	
آن	ها	به		کمک	عوامل	بین	المللی،	با	سیاسی	کردِن	مذهب	و	زباِن	خود،	راه	قوم	مداری	
افراطی	را	درپیش	گرفتند.	در	عصر	حاضر	نیز	همچنان	گروه	های	پان	قوم	گرایی	وجود	دارند	
که	با	دست	گذاشتن	روی	اصول	منطقی	و	تقاضاهای	به	حق،	همچون	وجود	نابرابری	های	
اقتصادی	)توسعۀ	پایین	اقتصادی	و	صنعتی	مناطق	قومی	و	نبود	کارخانه	های	صنعتی	در	
آن	مناطق(،	سیاسی	)منصوب	نشدِن	نخبگاِن	قومی	در	رده		های	سیاسی	حساس	همچون	
مقام	وزیر،	معاونت	وزیر،	رئیس	سازمان	و	رئیس	دانشگاه(	و	نیز	اجتماعی	و	فرهنگی	
به	حاشیه	راندِن	گروه	های	 بیشتر	و	 امتیازات	 از	 از	گروه	های	خاص	 )برخورداری	برخی	
ناسیونالیستِی	منفی	خودند،	امری	که	می	تواند	 قومِی	دیگر(،	درپِی	پیش	بردِن	اهداِف	
نافی	وحدت	ملی	و	انسجام	اجتماعی	باشد	و	گسترش	آن	حتی	می	تواند	زمینه	ساز	نفرت	
اجتماعی،	رویکردهای	تروریستی،	و	جنگ	و	خون	ریزی	باشد.	بنابراین	و	در	یک	ُبعد	
دیگر،	می	توان	گفت	بخشی	از	دالیل	شکل	گیری	این	افراط	گرایی	به	حاکمیت	و	بستن	
	مسائل	و	مطالبات	قومی	از	این	مجرا	بازمی	گردد.

ّ
روزنه	های	دموکراتیک	گفت	وگو	و	حل

منصور	رحمانی،	فعال	حوزۀ	ادبیات	کردی	از	سنندج	)کردستان(
اگر	روند	به	سوی	دموکراتیزاسیون	و	توجه	به	مطالبات	مردم	پیش	نرود،	فضا	
	صداهای	جدی	ِخردمدار	کمتر	به	گوش	خواهد	رسید	و	

ً
آنومیک	شده	و	طبیعتا

به	حاشیه	خواهند	رفت	و	دیالوگ	جای	خود	را	به	خشونت	خواهد	سپرد.

با	بررسی	شرایط	مناطق	مختلف	کشور،	نوعی	از	نابرابری	)به	خصوص	در	ُبعد	اقتصادی(	
در	میان	آن	مناطق	دیده	می	شود.	عمدۀ	کارخانجات	و	صنایع	تبدیلی	کشور	در	مناطق	
مرکزی	و	استان	هایی	نظیر	تهران،	سمنان،	مرکزی،	اصفهان،	و	...	قرار	گرفته	است	و	مناطقی	
نظیر	کردستان،	بلوچستان،	و	جنوب	کشور	در	این	زمینه	محروم	مانده	اند.	محرومیت	های	
منطقه	ای	موجب	بازتولید	محرومیت	های	اقتصادی	ـ	اجتماعی	در	این	مناطق	شده	است.

مهدی	کیوان،	تاریخ	دان	و	مدرس	بازنشستۀ	دانشگاه	از	اصفهان
امنیْت	محرک	توسعۀ	اقتصادی	است.	مناطق	محروم	و	پرمسئله	امنیت	ندارد.	

سرمایه	دار	آن	جا	نمی	رود،	ولی	به	کاشان	و	یزد	می	رود،	چون	امنیت	دارد.
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نابرابری	در	برخورداری	اقتصادی	و	منزلْت		به	وجودآورندۀ	تعصب	است.	تعصب	و	
تبعیض	یکدیگر	را	تقویت	می	کنند.	تبعیض	تعصب	را	تولید	می	کند	و	تعصب	تبعیض	
را	مشروعیت	می	بخشد	و	موجب	احساس	تنفر	از	گروه	حاکم	و	پرخاشگری	علیه	آن	

می	شود	)گودرزی،	۱385،	ص	2۱7(.
	
ً
با	توجه	به	دولتی	بودِن	اقتصاِد	کشور	می	توان	عامل	وجود	این	نابرابری	ها	را	عمدتا
مسئوالن	سیاسی	کشور	دانست.	یافته	های	پژوهش	کنونی	نیز	مؤید	چنین	دیدگاهی	است،	
امری	که	می	تواند	به	عاملی	اساسی	جهت	ایجاد	رفتارهای	خشونت	آمیز	و	افراطی	در	میان	

مردمان	ساکن	این	مناطق	تبدیل	شود.

مردی	4۰ساله،	شغل	آزاد	از	سقز	)کردستان(	
توزیع	اشتغال	و	ثروت	را	نسبت	به	سایر	اقوام	عادالنه	نمی	بینم	و	اآلن	بیشتر	
مرکزگرایی	شده.	منابع	ایران	در	مرکز	ایران	انبار	شده	و	سایر	مناطق	ایران،	مانند	
کردستان	و	بلوچستان،	این	ها	را	محروم	نگه	داشته	و	این	سیاستی	است	که	خیلی	

	ایران	و	مملکت	باشد.
ّ
وقت	است	دارد	دنبال	می	شود	و	فکر	کنم	به	زیان	کل

	دو	گروه	مذهبی	مهم	در	کشور	سّنی	و	شیعه	است.	منشأ	مشترک	این	دو	گروه	مذهبی	
دین	اسالم	است،	اما	ریشۀ	اختالف	این	دو	مذهب	به	۱400	سال	پیش	و	زمان	فوت	پیامبر	
اسالم	بازمی	گردد	که	هرکدام	از	این	دو	گروه،	براساس	تعدادی	روایات	تاریخی،	افرادی	
را	مستحّق	زمامداری	امت	اسالمی	می	دانند.	پیروان	اهل	تشیع،	براساس	روایت	تاریخی	
خود،	بر	این	باور	هستند	که	پیامبر	در	آخرین	سال	عمر	خود	و	بعداز	برگشت	از	مراسم	حج	
در	محلی	به	نام	غدیر،	حضرت	علی	را	به	عنوان	جانشین	خود	انتخاب	کرده	است.	از	دیگر	
سوی،	جامعۀ	اهل	سنت	معتقدند	که	پیامبری	در	زمامداری	حکومت	بعداز	خود	دخالت	
نکرده	است.۱	این	اختالف	تا	به	امروز	ادامه	دارد.	نتایج	به	دست	آمده	از	پژوهش	کنونی	نشان	
می	دهد	که	پیروان	این	مذاهب	به	انجام	مراسم	خاّص	مذهبی	متفاوت	در	این	نوع	نگاه	

حساس	اند	و	در	مواردی	در	این	زمینه،	واکنش	افراطی	از	خود	نشان		داده	اند.

امین	میری،	کارگردان	تئاترهای	مستند	اجتماعی	از	سیستان	و	بلوچستان
هیچ	 هیچ	وقت	 است،	 بلوچستان	 و	 سیستان	 نقطۀ	 امن	ترین	 که	 چابهار،	 در	

۱.	البته	گروهی	از	پیروان	اهل	سنت	بر	این	باورند	که	پیامبر	در	آخرین	روزهای	عمر	خود	و	به	هنگامی	که	در	بستر	بیماری	
بود،	به	صورت	غیرمستقیم،	ابوبکر	را	به	عنوان	جانشین	خود	پیشنهاد	کرده	است.
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عملیاتی	در	آن	جا	وجود	نداشته.	تنها	کسی	که	در	آن	جا	عملیات	انتحاری	کرد	
عبدالمالک	ریگی	بوده	که	در	روز	عاشورا	این	کار	را	کرد،	آن	هم	به	این	خاطر	
که	در	همان	سال،	عید	غدیر	را	در	چابهار	به	باشکوه	ترین	شیوه	برگزار	کردند	و	

او	برعکس	عمل	کرد.

مذهْب	نقش	متفاوت	و	متناقض	نمایی	روی	تعصب	و	اقدامات	افراطی	دارد،	هم	می	تواند	
به	وجودآورندۀ	تعصب	باشد	و	هم	مانع	ایجاد	آن	شود.	این	امر	به	درک	و	تلقی	افراد	از	مذهب	
بستگی	دارد.	اما	صرف	نظر	از	این	که	مذهب	و	عقاید	مذهبی	چه	تأثیری	روی	تعصبات	افراد	
باقی	می	گذارند،	همواره	بخشی	از	تعصبات	قومی	ناشی	از	نوع	نگاه	مذهبی	است.	درواقع،	
تعریف	اجتماعی	از	این	که	شما	چه	کسی	هستید	)قوم	شما،	مذهب	شما،	و	...(	داللت	بر	
این	تعریف	دارد	که	شما	چه	کسی	نیستید	و	درطِی	همین	دوره،	مفهوم	»ما«	)درون	گروه(	از	
مفهوم	»آن	ها«	)برون	گروه(	متمایز	می	شود.	بنابراین	ِصرف	تجربه	و	ادراک	فرد	از	این	که	در	
کدام	گروه	است	می	تواند	تمایالت	و	تبعیضات	درون	گروهی	او	را	افزایش	دهد؛	یعنی	این	
تمایل	را	در	فرد	تقویت	می	کند	که	خصوصیات	گروه	خودش	را	مطلوب	و	مطبوع	بداند،	بر	
گروه	خودش	ببالد،	و	یا	از	برون	گروه	بیزاری	بجوید.	گاه	این	فضای	تبعیض	آمیز	در	فضای	
رسانه	ای	نمود	پیدا	می	کند	که	در	آن،	با	توهین	به	مردمان	یک	گروه	دینی	و	بی	حرمتی	به	

بزرگان	آن	ها	زمینه	برای	انجام	واکنش	های	افراطی	فراهم	می	شود.

ایرانشهر	 از	 اجتماعی	 سیاسی	 فعال	 تمندانی،	 کردی	 بخش	 کریم	
)سیستان	و	بلوچستان(

وقتی	احساس	می	کنیم	که	آن	مذهب	که	مذهب	رسمی	است	ما	را	نمی	پذیرد	
و	به	اعتقادات	ما	اهانت	می	کند	و	در	رسانه	هایش	بد	تبلیغ	می	کند،	یک	حّس	
تنفر	در	ما	ایجاد	می	شود.	وقتی	من	احساس	کنم	که	آن	تریبون	و	منبری	که	
دراختیار	آن	مذهب	است،	به	جای	این	که	مذهب	خودش	و	یا	اسالم	را	تبلیغ	
کند،	به	مذهب	من	می	تازد	و	مذهبم	را	بد	جلوه	می	دهد؛	]این[	در	من	تنفر	

ایجاد	می	کند،	همان	قدرکه	او	تنفر	را	تبلیغ	می	کند.

البته	گروه	های	مختلف	قومی	بر	این	باورند	که	اگر	رفتاری	افراطی	ازجانب	آن	ها	سر	
می	زند،	عمده	دلیل	آن	متوجه	گروه	مقابل	است	که	سعی	در	استثمار	و	استعمار	آن	ها	در	
جنبه	های	مختلف	فرهنگی	و	زبانی	و	اجتماعی	و	اقتصادی	و	...	دارد	و	آن	ها	درمقابِل	
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سیاست	های	استحاله	ای	گروه	مقابل،	در	موضع	دفاعی	قرار	دارند.

هادی	نقدی،	مشاور	و	روان	شناس	از	سنندج	)کردستان(
ما	نمی	خواهیم	به	هویت	فرهنگی	خودمان	خیلی	دامن	بزنیم،	طوری	که	انگار	
یک	برتری	وجود	دارد	و	بخواهیم	آن	را	اشاعه	بدهیم،	ولی	وقتی	که	درمقابِل	اشاعۀ	
	یک	رفتار	دفاعی		به	صورت	

ً
فرهنگی	فرهنگ	های	باالدست	قرار	می	گیری،	قاعدتا

ناخودآگاه	در	ما	شکل	می	گیرد	و	آنچه	که	در	من،	نه	تنها	خودم،	در	بسیاری	از	
نش،	

ُ
ک تا	 است	 واکنش	 یک	 بیشترش	 می	بینم،	 کرد	 مدنی	 و	 فرهنگی	 فعالین	

واکنشی	به	تحمیل	از	باال،	تحمیل	سایر	فرهنگ	ها،	و	ترس	از	نابودی.	حاال	شاید	
نابودی	درست	نباشد،	ترس	از	استحالۀ	فرهنگی،	ترِس	ازبین	رفتِن	چارچوب	های	

فرهنگی	که	درواقع،	مناسب	و	ارزشمند	زیست	امروزی	انسان	است.

مایکل	هکتر۱،	با	تعمیم	مناسبات	استعماری	به	داخل	کشورها،	بر	وجود	روابط	نابرابر	
فرهنگی	بین	فرهنگ	سلطه	گر	و	فرهنگ	های	زیرسلطه	در	درون	جوامع	چندقومی	تأکید	
باور	است	که	وجود	شکاف	های	 این	 بر	 می	کند	)Ramezanzade, 1996, p. 7(.	هکتر	
قومی	در	هردولتی،	دموکراتیک	و	غیردموکراتیک،	انعکاسی	از	سلطۀ	امپریالیستی	یک	
گروه	قومی	بر	گروه	های	دیگر	است	که	ازطریِق	نهادهای	دیوان	ساالری	و	دولتی	تحکیم	
می	گردد.	این	سلطه	به	توزیع	نابرابر	ثروت	بین	نواحی	مختلف	و	بی	عدالتی	اجتماعی	
دامن	می	زند.	همین	نابرابری	موجب	افزایش	ارتباطات	درون	گروهی	و	تشدید	همبستگی	
قومی	می	شود	که	آگاهی	قومی	را	از	موقعیت	مراکز	مرکزی	و	مسلط	و	مناطق	تحت	سلطه	
و	پیرامون	درپی	دارد.	در	این	شرایط،	تفاوت	های	قومی	بین	این	مناطق	احساس	هویت	
.)Ibid, p. 28(	داشت	خواهد	همراه	به	را	قومی	های	جنبش	ظهور	و	کند	می	تقویت	را	قومی

7-7-3.	حذف	فرهنگ	ها	

مفهوم	فرهنْگ	ارزش	های	یک	گروه	معّین	که	از	آن	پیروی	می	کنند،	کاالهای	مادی	که	تولید	
شکال	زندگی	یک	قوم،	پایه	های	فکری	و	تمام	زمینه	های	فنی	موجودیت	

َ
می	کنند	و	کلیۀ	ا

آن	قوم	ازجمله	البسه،	ساختمان،	و	ابزار	را	دربر	می	گیرد	)وحید،	۱382،	ص	۱05(.	هر	
گروه	اجتماعی	دارای	تاریخ،	ضوابط	خویشاوندی،	شیوۀ	اقتصادی،	مقررات،	مناسک	
اعتقادی،	زبان،	ادبیات،	و	هنر	مختص	به	خود	است.	این	خصوصیات	که	فرهنگ	یک	

1. Michael Hecter
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جامعه	را	از	جوامع	دیگر	متمایز	می	سازد،	معّرف	شناسنامۀ	فرهنگی	آن	جامعه	است.	
به	عبارت	دیگر،	گذشتۀ	تاریخی،	حماسۀ	آبا	و	اجدادی،	سرزمین	نیاکان،	زبان	مادری،	
باورها	و	سنت	های	طایفه	ای،	مفاخر	ملی،	عصبیت	های	قومی،	هنر	و	ادبیات	موروثی،	

و	...	هویت	فرهنگی	جامعه	را	تشکیل	می	دهند.
فرهنگ	را	می	توان	مهم	ترین	منبع	هویت	انسان	ها	دانست.	افراد	و	گروه	ها	با	توسل	به	
اجزا	و	عناصر	فرهنگی	هویت	می	یابند،	زیرا	این	اجزا	و	عناصر	توانایی	چشمگیری	در	
تأمین	نیاز	انسان	ها	به	ممتاز	بودن	و	ادغام	شدن	در	جمع	دارند.	به	بیان	دیگر،	فرهنگ	هم	

تفاوت	آفرین	است	و	هم	انسجام	بخش	)صالحی	امیری،	۱388،	ص	39(.	
وجود	تنوع	قومی	و	فرهنگی	در	قلمرو	فرمانروایی	یک	حکومت	در	مقاطع	مختلف	
تاریخی	ازجانب	حکومت	ها	به	مثابۀ	مؤلفه	های	تهدیدزا	یا	فرصت	آفرین	نگریسته	شده	
است	و	بر	پایۀ	این	نگرش،	سیاست	هایی	برای	مدیریت	راهبردی	تنوع	قومی	ـ	فرهنگی	
در	راستای	منافع	حکومت	ها	پی	گرفته	شده	است.	بر	این	اساس،	مسئلۀ	تنوع	قومی	و	
	از	منظر	دید	حکومت	ها	و	منافع	و	امنیت	آن	هاست	که	به	مسئله	ای	مهم	

ً
فرهنگی	صرفا

تبدیل	شده	است.
تنوع	 مسئلۀ	 نسبت	به	 جدید	 و	 قدیم	 دولت	های	 رویکرد	 در	 تفاوتی	 بااینحال،	
	سعی	

ً
قومی	ـ	فرهنگی	قابل	تشخیص	است	و	آن	این	که	دولت	ها،	در	جهان	قدیم،	صرفا

در	مدیریت	و	کنار	آمدن	با	مسئلۀ	تفاوت	قومی	ـ	فرهنگی		به	صورت	تهدید	یا	فرصت	در	
قلمرو	سرزمینی	خود	و	در	قالب	رقابت	با	دیگر	دولت	ها	داشتند،	درحالی	که	دولت	های	
مدرن،	به	ویژه	در	جوامع	غیرغربی	که	فرایند	مدرن	شدن	در	آن	ها	در	حوزه	های	مختلف	
اجتماعی،	فرهنگی،	اقتصادی	و	سیاسی	فرایندی	درون	جوش	و	ساختاری	نبوده	و	فرایندی	
برای	 بوده	است،	 پایین،	 به	 باال	 از	 از	مجرای	مداخلۀ	دولت	 یعنی	 برون	زا	و	کارگزارانه،	
بردِن	 ازمیان	 در	 سعی	 اداری،	 و	 سیاسی	 نفوذ	 و	 ادغام	 و	 ملی	 یکپارچگی	 به	 دستیابی	
تفاوت	های	قومی	ـ	فرهنگی	داشته	اند.	به	همین	دلیل،	دولت	های	حاکم	بر	چنین	جوامعی،	
عالوه	بر	رویارویی	با	بحران	های	مختلف	مشروعیت،	مشارکت،	توزیع،	نفوذ،	و	ادغام،	
با	چالش	و	بحران	حاصل	از	مسئلۀ	تنوع	قومی	نیز	روبه	رو	بوده	اند،	چنان	که	این	بحران،	
خود،	در	تلفیق	با	این	بحران	های	پنجگانه،	بر	مسائل	سیاسی	و	امنیتی	چنین	دولت	هایی	
افزوده	است.	بدین	ترتیب،	پروژۀ	ملت	سازی	در	چنین	جوامعی	با	چالش	های	مختلف	

روبه	رو	بوده	است.	
در	فرهنگ	ایرانی،	انواع	و	اقسام	فرهنگ	ها	و	صداهای	گوناگون	اندیشه	موجود	است	که	
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مدت	هاست	در	این	سرزمین	به	ماندگاری	خود	ادامه		داده	اند	و	پیشینۀ	تاریخی	ایران	حاکی	
از	احترام	متقابل	بین	فرهنگ	ها	است	و	در	آن،	پلورالیسم	فرهنگی	جریان	داشته	است	و	
حاصل	آْن	احساس	تعلق	گروه	های	مختلف	اجتماعی،	قومی،	مذهبی،	و	...	بدان	است،	
هرچند	برخی	از	این	فرهنگ	ها	هم	نتوانسته	اند	خود	را	با	دنیای	کنونی	وفق	دهند	و	درنتیجه،	
یا	در	فرهنگ	دیگر	انحالل	رفته	اند	یا	به	کلی	فراموش	شده	اند.	اما	مجموع	همین	فرهنگ	ها	
بوده	است	که	موجودیت	کشور	را	به	شکل	کنونی	رسانده	است.	اگر	بپذیریم	که	هر	جامعه،	
هر	قوم،	و	هر	طبقه	ای،	در	هر	مرحله	ای	از	انسانیت	که	هست،	هنوز	ناقص	است،	می	توان	
نتیجه	گرفت	که	هیچ	جامعه،	قوم،	و	طبقه	ای	حق	ندارد	عقاید	و	افکار	دیگران	را	آمیخته	
به	خطا،	گمراه	کننده،	و	پست	بخواند	و	ایران،	با	توجه	به	سابقۀ	چندین	هزارساله	اش،	به	
نگرش	های	فرهنگی	تر	و	خارج	از	تعصبات	و	قشری	نگری	ها	نیازمند	است.	اما	متأسفانه	
درعمل	شاهد	نوعی	مقابله،	حذف،	یا	تمسخر	جلوه	های	فرهنگی	اقوام	مختلف	در	سطح	
عمومی	و	یا	به	هنگام	مناسبات	خاص	هستیم.	نوعی	از	این	حذف	کردن	ها	را	می	توان	در	
برنامه	های	صداوسیما	مشاهده	کرد	که	گاه	در	پخش	برنامه	ها	و	سریال	های	خود،	موجبات	
اعتراض	اقوام	مختلف	ازجمله،	ترک،	لر،	بلوچ،	کرد،	و	دیگر	اقوام	را	فراهم	می	آورد	و	
نوعی	دیگر	از	حذف	کردن	ها	به	هنگام	اجرای	مناسبات	و	مناسک	قومی	و	مذهبی	اتفاق	
می	افتد	که	اجازۀ	انجام	این	مراسم		به	صورت	گروهی	داده	نمی	شود.	مردمان	این	گروه	های	
قومی	بر	این	باورند	که	جریانی	وجود	دارد	که	تالش	می	کند	تا	مظاهر	فرهنگی	ـ	قومی	را	از	
چشم	جوانان	بیندازد	و	درعوض،	به	ارزش	گذاری	یک	گونۀ	فرهنگی	خاص	در	ذهن	آن	ها	

بپردازد	تا	همه	را	همانند	کند	و	مدیریت	آن	ها	آسان	تر	شود.

یز	 تبر دانشگاه	 مدرس	 و	 جامعه	شناس	 جیران،	 ایزدی	 اصغر	
)آذربایجان	شرقی(

ترکی	صحبت	کردن	در	برنامه	های	صداوسیما	خنده	دار	است	و	بازنمایی	ترک	ها	
در	سریال	ها	با	تحقیر	همراه	است.

خالد	شیخی،	دبیر	علوم	اجتماعی	و	فعال	فرهنگی	از	سقز	)کردستان(
یکی	دو	سال	قبل،	در	جلسۀ	شورای	شهر	مطرح	کردیم	که	مراسم	نوروز	را	مانند	
کردستان	جنوبی	در	محوطۀ	باز	برگزار	کنیم	و	از	مردم	دعوت	کنیم	که	به	فضای	
بازی	بیاییم	و	با	لباس	و	آواز	محلی	مراسم	نوروز	را	شروع	کنیم	که	با	مخالفت	

روبه	رو	شدیم.
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نوعی	دیگر	از	حذف	فرهنگی	که	در	پژوهش	کنونی	بسیار	مورد	توجه	و	بحث	گروه	های	
قومی	قرار	گرفت	به	موضوع	زبان	مادری	بازمی	گردد.	در	این	زمینه،	اصل	پانزدهم	قانون	
درعمل	 اما	 است،	 شناخته	 به	رسمیت	 را	 قومی	 اقلیت	های	 حقوق	 به	ظاهر،	 اساسی،	
اقتدارگرای	 و	دولت	 انداخته	است	 این	حق،	سایه	 برروی	 فارسی	 زباِن	 با	رسمی		کردِن	
مرکزی	با	نگاه	امنیتی	اجازۀ	شکوفایی	زبان	های	قومی	را	نمی	دهد.	در	نوعی	دیگر،	در	بند	
9	اصل	سوم	قانون	اساسی،	تحت	عنوان	رفع	تبعیضات	ناروا	و	ایجاد	امکانات	عادالنه	
برای	همه،	تمام	زمینه	های	مادی	و	معنوی	را	ازجمله	حقوق	شهروندان	ایرانی	می	داند،	
ولی	آنچه	درعمل	اتفاق	افتاده	است	بی	توجهی	به	هویت	فرهنگی	و	اقلیت	های	قومی	
است	که	درنهایت،	حذف	فرهنگی	را	سبب	می	شود.	تعطیلی	انجمن	ها	و	سازمان	های	
مدنی	و	فرهنگی،	حساسیت	داشتن	بر	پوشش	و	شکل	ظاهری	هنرمندان،	نظارت	شدید	
و	سیاسی	دیدِن	عملکرِد	فعاالِن	فرهنگی	در	مجالت	فرهنگی	و	رسمی،	عدم	اختصاص	
زمان	مناسب	جهت	نمایش	آداب	ورسوم	و	فرهنگ	اقوام	در	رسانه	های	ملی	و	محلی،	و	
موارد	متعدد	دیگر	را	می	توان	نمونه	هایی	از	رفتار	مبتنی	بر»حذف	فرهنگ	ها«	قلمداد	کرد.

ژیال	حسامی،	فعال	ادبی	از	نقده	)آذربایجان	غربی(
انجمن	 یه	 ما	 بودیم.	 با	ممانعات	روبه	رو	 و	فرهنگی	 تو	حوزۀ	مراسمات	هنر	
داریم،	تعطیل	شد.	انجمن	ادبی	عرفان	تعطیل	شد.	حتی	یه	سری	مراسمات	

تصویر	شمارۀ	2۸-3:	مصاحبه	با	خالد	شیخی
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نبود،	ولی	 اطراف	دعوت	کردیم	و	هچ	مشکلی	 از	شعرای	شهرستانای	 بود،	
ممانعت	شد.

فعال	 و	 تاریخ	 پژوهشگر	 مولوی	مذهبی،	 یز،	 تر عبدالرشید	
سیاسی	ـ	اجتماعی	از	سیستان	و	بلوچستان	

در	صداوسیمای	این	استان،	که	70-80	درصد	آن	بلوچ	اند،	کمترین	برنامه	
عامۀ	 فرهنگ	 و	 فولکلور	 روی	 سرمایه	گذاری	 و	 دارد	 وجود	 بلوچی	 زبان	 به	

بلوچستان	انجام	نمی	شود	و	به	فعالین	میدان	داده	نمی	شود.

حّق	برگزاری	مراسم	و	آیین	های	فرهنگی،	قومی،	و	مذهبی	در	بسیاری	از	اسناد	حقوق	
بشری	مورد	توجه	قرار	گرفته	است،	ازجمله	می	توان	به	»اعالمیۀ	حقوق	افراد	متعلق	به	
اقلیت	های	ملی	یا	قومی،	مذهبی	و	زبانی«	اشاره	کرد	که	در	بند	دوم	ماّدۀ	2	خود	عنوان	
کرده	است	که	افراد	متعلق	به	اقلیت	ها	حق	دارند	در	حیات	فرهنگی،	مذهبی،	اجتماعی،	
اقتصادی،	و	دولتی	مشارکت	کامل	داشته	باشند.	بند	چهارم	ماّدۀ	2	اعالمیۀ	مذکور	نیز	
تا	 کنند	 اتخاذ	 اقلیت	ها	 به	 متعلق	 افراد	 برای	 تدابیری	 تا	 را	موظف	کرده	است	 دولت	ها	
به	واسطۀ	آن،	افراد	بتوانند	فرهنگ،	زبان،	سنت	ها،	و	نیز	آداب	ورسوم		خود	را،	جز	درمورد	
اعمال	خاصی	که	ناقض	قوانین	ملی	و	در	تضاد	با	هنجارهای	جهانی	است،	گسترش	
دهند.	همچنین	مطابق	اصل	بیست	وهفتم	قانون	اساسی،	برگزاری	اجتماعات	به	شرطی	
که	برخالف	موازین	اسالمی	و	مسلحانه	نباشد	آزاد	است.	ممانعت	از	برگزاری	آیین	های	

مذهبی	و	قومی	نوعی	نقض	حقوق	شهروندی	است.
آیین	ها	 و	 مراسم	 برخی	 در	 که	 است	 مذهبی	 و	 قومی	 تنوع	 دارای	 کشوری	 ایران	
	در	برگزاری	آیین	های	مذهبی	مانند	عید	

ً
محدودیت	های	برای	اقوام	اعمال	می	شود.	مثال

	اهل	سنت	و	اهل	تشیع	اختالف	دارند،	اهل	سنت	با	کشورهای	
ً
قربان	یا	عید	فطر	که	عموما

عربی	عید	فطر	یا	عید	قربان	را	جشن	می	گیرند،	ولی	ازطرف	شورای	روحانیت	به	روحانیان	
اهل	سنت	اخطار	می	دهند	که	اعالن	عمومی	نکنند.

جبار	رحمانی،	عضو	هیئت	علمی	پژوهشکده	مطالعات	فرهنگی	و	
اجتماعی	و	انسان	شناس	از	تهران	

مذهب	رسمی	به	دلیل	تمامیت	خواهی	هم	برای	تحول	و	پویایی	خودش	و	هم	
برای	دیگر	مذاهب	دردسر	ایجاد	می	کند.
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و		به	صورت	دسته	جمعی	 نوروز	در	محیط	های	عمومی	 مانند	 برگزاری	مراسمی	 در	
محدودیت	برگزاری	ایجاد	می	شود.	در	برخی	موارد،	حساسیت	هایی		ازسوی	حکومت	در	
برگزاری	مراسم	فرهنگی	همچون	»روز	جهانی	زبان	مادری«	)2۱	فوریه(	و	»روز	جهانی	
بلوچستان	 در	 ـ	که	 بلوچ	 فرهنگ	 جهانی	 روز	 دارد.	 وجود	 مارس(	 	2( بلوچ«	 فرهنگ	
پاکستان	و	در	افغانستان		به	صورت	رسمی	و	بسیار	پررنگ	به	وسیلۀ	بلوچ	ها	جشن	گرفته	
ـ		در	داخل	ایران،	به	سبب	عدم	اطالع	عمومی	و	حساسیت	های	حکومتی	برگزار	 می	شود	
نمی	شود،	اما	جدا	از	این	مراسمی	که		حالت	جشنواره	ای	و	گروهی	دارد،	اقوام	مختلف	
با	محدودیت	آن	چنانی	 برگزاری	مراسم	عرفی	شادی	و	عزای	خود،	 ایران	در	 ساکن	در	
	در	همۀ	مناطق	قومی،	مراسم	عروسی	براساس	فرهنگ	و	ارزش	های	

ً
روبه	رو	نیستند.	تقریبا

منطقه	ای	برگزار	می	شود	و	در	مواردی	مثل	کردستان،	بدون	اعمال	فضای	محیطی	براساس	
تفکیک	جنسیتی،	زنان	و	مردان	در	یک	سالن	جمع	می	شوند	و	به	برگزاری	مراسم	خود	
تاکنون	 اما	 است،	 حکومتی	 دینی	 ارزش	های	 با	 مغایر	 هرچند	 که	 امری	 می	پردازند،	
ممنوعیتی	علیه	آن	انجام	نشده	است.	در	مراسم	عزا	نیز	به	همین	شکل،	هریک	از	مناطق	
سیاست	گذاری	های	 از	 به	دور	 و	 خود	 منطقه	ای	 هنجارهای	 و	 فرهنگ	 براساس	 قومی	

بیرونی،	مناسک	خاص	خود	را	انجام	می	دهند.
نمودار	شمارۀ	27-3	و	نمودار	شمارۀ	28-3	میزان	وجود	محدودیت	در	مراسم	قومی	
و	مذهبی	از	دید	مصاحبه	شوندگان	را	نشان	می	دهند.	بر	این	اساس،	49٫2	درصد	از	
نخبگان	و	43٫4	درصد	از	عوام	بر	این	باورند	که	در	برگزاری	آیین	ها	و	مراسم	مذهبی	و	
قومی	محدودیتی	وجود	ندارد.	بااینحال،	46٫۱	درصد	از	نخبگان	و	36٫۱	درصد	از	

عوام	معتقدند	که	در	برگزاری	مراسم	با	محدودیت	مواجه	اند.	

نمودار	شمارۀ	27-3:	محدودیت	در	مراسم	ـ	خواص
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آنتونی	گیدنز	)۱385(	جهت	بررسی	روند	تحوالت	کشورهای	چندقومیتی	از	سه	
نوع	مدل	بحث	می	کند:	یکی	از	آن	ها	مدل	همانندگردی	است،	به	این	مفهوم	که	عادات	و	
رسوم	اولیۀ	گروه	های	قومی	کنار	زده	شوند	و	رفتارهایشان	را	در	قالب	ارزش	ها	و	هنجارهای	
اکثریت	شکل	دهند.	مدل	دوم	درهم	آمیزی	است.	در	این	مدل،	به	جای	این	که	سنت	های	
قومی	در	ارزش	های	مسلط	محو	شود،	همه	با	هم	آمیخته	می	شوند	تا	الگوهای	فرهنگی	
جدید	و	تکامل	یابنده	ای	را	شکل	دهند.	مدل	سوم	مدل	کثرت	گرایی	فرهنگی	است.	در	این	
دیدگاه،	مناسب	ترین	مسیْر	کمک	به	توسعۀ	یک	جامعۀ	چندقومیتی	است	که	در	آن،	اعتبار	

مساوی	خرده	فرهنگ	های	متعدد	گوناگون	به	رسمیت	شناخته	شده	است.
از	 کشور،	 سیاسی	 دستگاه	 می	رسد	 به	نظر	 گفت	 می	توان	 شد،	 بیان	 آنچه	 براساس	
میان	سه	مدل	همانندگردی،	درهم	آمیزی،	و	کثرت	گرایی	فرهنگی،	مدل	همانندگردی	و	
تحلیل	گونه	های	فرهنگی	اقوام	در	فرهنگ	مرکزی	را	به	عنوان	راهکار	خود	جهت	مقابله	با	
گوناگونی	فرهنگ	قومی	ایران	انتخاب	کرده	است.	این	درحالی	است	که	به	نظر	می	رسد	

مهم	ترین	الگو	برای	شرایط	کنونی	جامعۀ	ایرانی	مدل	کثرت	گرایی	فرهنگی	باشد.
گرایش	به	کثرت	گرایی	فرهنگی	به	عنوان	یک	ایدئولوژی	و	سیاست	به	طور	جدی	در	
کانادا،	استرالیا،	و	نیوزیلند	پیگیری	و	اجرا	شد.	دولت	فدرال	کانادا،	در	سال	۱97۱	میالدی،	
سیاست	کثرت	فرهنگی	را	در	قالب	به	رسمیت	شناختِن	دو	زبان	ملی،	با	هدف	کمک	به	
اقلیت	ها	در	صیانت	از	همبستگی	فرهنگی	شان،	گسترش	مساوات	قومی	در	دسترسی	
اقتصادی،	و	رفع	تبعیضات	قومی	در	تمام	سطوح	اجتماعی	 به	مؤسسات	اجتماعی	و	
	از	حالت	یک	سیاست	دوفاکتور	

ً
اعالم	داشت.	سیاست	ایجاد	کثرت	فرهنگی	نیز	متعاقبا

به	مجموعه	ای	از	قوانین	رسمی	و	مصوب	در	نظام	مشروطۀ	کانادا	بدل	شد،	به	گونه	ای	که	
این	سیاست،	امروزه،	همانند	یک	عامل	مهم	در	تمامی	تصمیم	گیری	های	سطح	ملی	

نمودار	شمارۀ	2۸-3:	محدودیت	در	مراسم	ـ	عوام
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مطرح	است.	در	این	الگو،	هر	گروه	دارای	مذهب،	عقاید،	رسوم،	نگرش،	و	شیوه	های	
عمومی	زندگی	متمایزی	است،	اما	مشترکات	دیگری	نیز	با	دیگر	گروه	های	قومی	دارد.	
به	عبارت	دیگر،	تکثرگرایی	فرهنگی	بر	صیانت	نظام	های	فرهنگی	متفاوت	تأکید	دارد	و	
برتری	یک	فرهنگ	نسبت	به	فرهنگ	های	دیگر	را	نمی	پذیرد.	پذیرش	تکثرگرایی	به	عنوان	
الزمۀ	تعامل	فرهنگی	در	عصر	جهانی	شدْن	هم	افزایی	فرهنگی	را	به	ذهن	متبادر	می	سازد،	
چراکه	مراتب	مفهومی	ای	بین	تکثرگرایی	و	هم	افزایی	در	ُبعد	فرهنگی	و	در	سطح	درونی	آن	

در	حوزۀ	قومیت	وجود	دارد.
در	ادامه	خواهد	آمد	که	نتیجۀ	چنین	سیاست	هایی،	به	جای	همانند	کردِن	گروه	های	

قومی،	به	فراگیری	نارضایتی	و	تشدید	مطالبات	و	حتی	افراط	گرایی	انجامیده	است.

۸-7-3.	فروپاشی	اجتماعی

اقوام	 و	 دولت	ها،	 حکومت	ها،	 مستمر	 فروپاشی	 و	 رشد،	 شکل	گیری،	 شاهد	 تاریخ	
گوناگون	بوده	است،	حکومت	هایی	که	تحت	تأثیر	روندها	و	علل	و	عوامل	متفاوتی	دچار	
فروپاشی	شدند.	از	نظر	دورکیم۱،	هرگاه	شیرازۀ	تنظیم	های	اجتماعی2	ازهم	گسیخته	گردد،	
نفوذ	نظارت	کنندۀ		جامعه	بر	گرایش	های	فردی	دیگر	کارایی	اش	را	ازدست	خواهد	داد	
و	افراد	جامعه	به	حال	خودشان	واگذار	خواهند	شد	که	چنین	وضعیتی	را	بی	هنجاری3 
می	خواند.	در	این	موقعیت،	آرزوهای	فردی	دیگر	با	هنجارهای	مشترک	تنظیم	نمی	شوند	
و	درنتیجه،	افراد	بدون	راهنمای	اخالقی	می	مانند	و	هرکسی	تنها	هدف	های	شخصی	اش	
را	دنبال	می	کند	)کوزر،	۱394،	ص	۱92(.	مرتون4	برای	توضیح	این	وضعیت	از	اهداف	
و	وسایل	مشروع	رسیدن	به	آن	سخن	می	راند.	وی	شاخصۀ	جامعۀ	پایدار	را	نوعی	تعادل	
میان	اهداف	اجتماعی	و	فرهنگی	و	وسایل	دستیابی	به	آن	ها	می	داند.	با	نظریات	مرتون،	
مسئله	زمانی	شروع	می	شود	که	رابطۀ	میان	اهداف	و	وسایل	به	هم	می	خورد	)جوادی	و	
همکاران،	۱392(.	در	چنین	حالتی،	این	رابطه	تطابق	مشروع	خود	را	ازدست	می	دهد	و	

ناهمگونی	و	عدم	تعادل	وضعیت	های	دیگری	را	موجب	می	شود.
همچنان	که	از	بیشتر	یافته	ها	استنباط	گردید،	کشور	ایران	نتوانسته	است	در	سیاست	
خارجی	چندان	متناسب	عمل	کند	و	تعامل	مناسبی	با	جهان	خارج	داشته	باشد.	یکی	از	

1. Durkheim
2. Social order
3. Anomie
4. Merton
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دالیل	این	عدم	موفقیت	نبود	صدای	واحد	در	این	زمینه	دانسته	شد.	ازطرفی	دیگر،	بیان	شد	
که	فردگرایی	منفی	ای	کشور	را	فراگرفته	است	که	بر	هر	نوع	روحیۀ	جمع	و	گرمای	همکاری	
یافته	های	به	دست	آمده،	دولت	در	زمینۀ	تعامل	 پیدا	کرده	است.	براساس	 جمعی	تفوق	
با	گروه	های	قومی	نتوانسته	است	چندان	مناسب	عمل	کند	و	به	جای	شنیدِن	مطالبات	
	درپِی	حذف	و	همانند	کردِن	آن	ها	برآمده	است.	نتیجۀ	چنین	

ً
و	گفته	های	آن	ها،	عمدتا

وضعیتی	درپیش	گرفتِن	مسیِر	افراطی	ازجانب	شماری	از	مردمان	این	گروه	های	قومی	بوده	
است.	مردمان	گروه	های	مختلف	قومی،	مذهبی،	اصناف،	و	...	به	هنگامی	که	می	بینند	به	
مطالبات	آن	ها	پاسخی	مشروع	داده	نمی	شود،	تعادل	میان	اهداف	و	خواسته	های	آن	ها	

به	هم	می	خورد	و	جامعه	در	مسیر	نابهنجاری	قرار	می	گیرد.

امیر	نبوی،	پژوهشگر	علوم	سیاسی	و	مدرس	دانشگاه
وضعیت	ایران	ترکیبی	از	بحران	های	سیاسی،	اقتصادی	و	زیست	محیطی	است	

که	هریک	به	تنهایی	مسائل	پیچیده	ای	را	شامل	می	شوند.

بسیاری	از	اندیشمندان	و		صاحب	نظران	حوزۀ	علوم	اجتماعی	عقیده	دارند	که	شرایط	فعلی	
کشور	یک	شرایط	آنومیک	است	و	از	سست	شدِن	نظِم	اجتماعی	و	ازهم	گسیختگی	انسجام	
اجتماعی	یاد	می	کنند	)اباذری،	۱393(.	به	طور	جدی،	اولین	بار	عباس	عبدی	)۱385(،	
به	موضوع	فروپاشی	اجتماعی	پرداخت.	محمود	احمدی	نژاد۱	و	 در	دهۀ	80	شمسی،	
همفکرانش	از	دیگر	کسانی	هستند	که	در	این	اواخر،	موضوع	فروپاشی	اجتماعی	جامعۀ	
ایرانی	را	مطرح	کردند.	براساس	نظر	این	افراد،	فروپاشی	در	حوزه	های	مختلف	اقتصادی،	
اجتماعی،	سیاسی،	فرهنگی،	زیست	محیطی،	و	دیگر	حوزه	ها	اتفاق	افتاده	است.	فعاالن	
حوزه	های	مختلف	شرایط	کنونی	کشور	را	نامساعد	می	دانند	که	می	تواند	خطراتی	را	برای	
آیندۀ	کشور	درپی	داشته	باشد.	یافته	های	به	دست	آمده	از	پژوهش	کنونی	نیز	مؤید	وجود	

چنین	بحران	هایی	است.

اقتصاد	دانشگاه	فردوسی	مشهد	)خراسان	 مهدی	فیضی،	مدرس	
رضوی(

َبرچالش	در	کشور	داریم	که	مثل	
َ
ا یک	سری	بحران	ها	و	چالش	ها	و	درواقع،	

۱.	روزنامۀ	رسالت،	۱397/۱/۱9	ش،	شمارۀ	9۱87
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بمب	های	ساعتی	آمادۀ	انفجارند.	از	بحث	بانک	ها	تا	صندوق	های	بازنشستگی،	
بحران	آب،	بیکاری،	طالق،	و	مشکالت	دیگر.	هریک	از	این	ها	خطرناک	اند	و	
وقتی		درکناِر	هم	قرار	می	گیرند،	خطرناک	تر	می	شوند؛	انفجار	یکی	می	تواند	بقیه	

را	هم	منفجر	کند،	ترسناک	است.

تصور	این	است	که	عامل	این	ناکارآمدی	ها	دولت	است	و	انگشت	اتهام	همواره	به	سوی	
او	می	رود.	در	ایران	دولت	/	حاکمیت	به	عنوان	نهادی	سیاسی	بر	بسیاری	از	نهادهای	دیگر	
همچون	خانواده،	آموزش،	دین،	اقتصاد،	و	دیگر	نهادها	نظارت	دارد	و	قوت	و	ضعف	هرکدام	
	به	این	نهاد	سیاسی	بازمی	گردد.	بنابراین	پرهیز	از	تحلیل	های	تک	بعدی	

ً
از	این	نهادها	مستقیما

و	یکسویه	در	عبور	از	بحران	های	موجود	اهمیت	زیادی	دارد.
درمورد	ماهیت	دولت	در	آسیا،	مونتسکیو	از	اولین	و	مهم	ترین	نظریه	پردازانی	بود	که	با	
بهره	گیری	از	مفهوم	استبداد	شرقی۱،	درصدد	مقایسۀ	حکومت	های	آسیایی	با	حکومت	های	
اروپایی	برآمده	است2	و	از	این	طریق،	می	خواهد	به	علت	تداوم	دولت	اقتدارگرا	در	جوامع	
شرقی	پی	ببرد.	او	ویژگی	های	جغرافیایی	مشرق	زمین،	ازجمله	وسعت	سرزمین،	را	عامل	
ظهور	حکومت	های	استبدادی	و	مبتنی	بر	زور	و	شکل	گیری	روحیۀ	تعبد	و	بردگی	درمردم	
این	سرزمین	می	داند،	اما	چون	جوامع	اروپایی	از	وسعت	خاک	متوسطی	برخوردارند،	
به	 متمایل	 نیز	 آن	 مردم	 و	 قانون	اند	 بر	 مبتنی	 ناحیه	 این	 در	 روی	کارآمده	 حکومت	های	
آزادی	خواهی	اند	)ساعی،	۱390،	ص	220(.	هگل	نیز	در	تکمیل	مباحث	مونتسکیو،	
ویژگی	های	استبداد	شرقی	را	در	نبود	حقوق	فردی	و	صنفی	دربرابِر	دولت	و	نفی	هرگونه	
حقوق	برای	اعتراض	و	مقاومت	علیه	دولت	می	داند	)برزگر،	۱383،	ص	36(.	براساس	
این	دیدگاه،	»نظام	سیاسی	ایران	از	داخل	و	خارج	درمعرِض	فشارهای	اساسی	است	و	با	
کسری	مشروعیت	رو	به	رو	است،	مزایای	حکومت	برای	همه	نیست	و	راهبردهای	بنیانی	
درمانگر	آسیب	های	اجتماعی	را	در	دستور	کار	ندارد.	درصورت	تداوم	این	وضع،	جامعۀ	
ایران	با	وضعیت	بی	دولتی	و	ناامنی	های	مستمر	روبه	رو	می	شود	و	تا	استقرار	نظام	جدید«	
هزینه	های	سنگینی	بر	کشور	و	جامعه	تحمیل	خواهد	شد	)جالیی	پور،	۱385،	ص	64(.

1. Oriental despotism

2.	کارل	ویتفوگل	در	کتابی	با	عنوان،استبداد	شرقی،	ریشۀ	حکومت	استبدادی	را	در	بسیاری	از	کشورهای	کشاورزی،	
تطبیقی	 بررسی	 استبداد	شرقی:	 	،)۱39۱( ویتفوگل،	 آگوست	 )کارل	 می	داند	 آن	 مدیریت	 و	 آب	رسانی	 معلول	سیستم	

قدرت	تام،	تهران:	ثالث(.
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در	چنین	شرایطی،	دو	عنصر	مهم	اجتماعی	یعنی	سرمایۀ	رابطه	ای۱	و	سرمایۀ	نهادی2 
	تضعیف	می	شوند.	مهم	ترین	ویژگی	سرمایۀ	رابطه	ای،	اعتماد3	)به	خود،	به	حکومت،	

ً
کامال

به	دیگران،	و	...(	و	ارزش	های	اجتماعی	و	رفتاری	است.	سرمایۀ	نهادی	نیز	شامل	نهادها	و	
سازمان	های	مدنی	مستقل	از	حکومت	و	نیز	شیوه	های	متنوع	مشارکت	مدنی	مردم	است.	

هیچ	کشوری	نمی	تواند	مدعی	ثبات	سیاسی	مطلق	و	داشتِن	فضایی	مملو	از	امنیت	
باشد.	این	مهم	باوجوِد	رشد	سیاسی	جوامع	به	دالیل	مختلف،	ازجمله	کمبود	منابع،	
اقدامات	قدرت	حاکم،	رقابت	برای	کسب	قدرت،	و	شرایط	حاکم	بر	کشور	درطوِل	تاریخ	
زندگی	انسان،	از	فرازونشیب	های	فراوانی	برخوردار	بوده	است	و	با	توجه	به	شرایط	زمانی	
و	مکانی،	با	شدت	یا	ضعف	خاص،	حکومت	ها	و	جوامع	را	دستخوش	تحول	کرده	است.	
مشکالتی	که	تودۀ	مردم	و	حتی	دولت	با	آن	روبه	رو	می	شوند،	می	تواند	ناشی	از	بحران	های	
هویت،	مشروعیت،	مشارکت،	توزیع،	و	نفوذ	باشد.	این	که	کدام	یک	از	این	بحران	ها	بر	
روند	توسعۀ	سیاسی	تأثیر	داشته	است	با	توجه	به	موقعیت	زمانی	و	مکانی	حکومت	ها	و	
شرایط	خاّص	جامعه	قابل	تفسیر	و	ارزیابی	است.	گاهی	بحران	های	سیاسی	ناشی	از	یکی	
از	موارد	یادشده	و	گاهی	می	تواند	تلفیقی	از	همۀ	آن	ها	باشد	که	در	این	شرایط،	بدترین	
نوع	بحران	بر	جامعه	/	سازمان	حاکم	شده	است	و	حکومت	ها	/	دولت	ها	یا	سازمان	ها	را	با	

براندازی	یا	دست	کم	تغییر	هیئت	حاکم	/	مدیران	سازمانی	همراه	می	سازد.	
از	مخالفان	 با	موجی	 انقالب	۱357	شمسی	 بعداز	 ایران	 اسالمی	 نظام	جمهوری	
داخلی	و	خارجی	روبه	رو	بوده	است.	نداشتِن	رابطه	با	آمریکا	و	اسرائیل	و	وجود	گروه	های	
فدرال	یا	تجزیه	طلب	در	مرزهای	ایران	و	همچنین	ناکارآمدی	مدیریت	سیاسی	داخلی	
هر	 فساد	گستردْه	 و	 و	زیست	محیطی	 اجتماعی	 و	 اقتصادی	 بحران	های	 	

ّ
در	حل کشور	

حرکتی	را	به	بحرانی	سیاسی	تبدیل	کرده	است.	همچنین	نبود	رسانه	های	آزاد،	نبود	آزادی	
بیان،	عدم	تمکین	به	قانون	اساسی	در	مواردی	مانند	مشروعیت	زبان	مادری	و	حضور	

۱.	بدبینی	شدید	مردم	دربارۀ	وجود	ارزش	های	اجتماعی	یا	میزان	واقعیت	های	ناخوشایند	یا	احساس	بسیار	بد	درمورد	
	... و	 اجتماعی،	 بصیرت	 فقدان	 آینده،	 دربارۀ	 نیز	 و	 قومی	 بی	عدالتی	 قانون،	 در	 برابری	 پارتی	بازی،	 عدالت،	 وجود	

معیارهای	مناسبی	برای	نشان	دادِن	نبوِد	سرمایۀ	رابطه	ای	هستند.

2.	در	زمینۀ	سرمایۀ	نهادی	)خانواده،	آموزش،	دین،	و	...(	نیز	می	توان	شاهد	این	اضمحالل	و	فروپاشی	باشیم	و	غالب	
این	نهادها	استقالل	خود	را	ازدست	داده	اند	و	این	تنها	نهاد	دولتی	است	که	با	قدرت،	زور،	و	سرمایۀ	مالی	وابسته	به	نفت	

توانسته	است	آن	ها	را	نگه	دارد	و	به	جای	نظم	ارگانیک	و	خودجوش،	نوعی	نظم	مصنوعی	و	مکانیکی	را	شکل	دهد.

رد،	اعتماد	را	یک	ویژگی	
ُ
رد،	کالن،	و	تلفیقی	در	بحث	اعتماد	می	توان	یاد	کرد.	دیدگاه	های	سطح	خ

ُ
3.	از	سه	رویکرد	خ

با	خصوصیت	فردی	درنظر	می	گیرد.	رویکرد	کالن	آن	را	ویژگی	نظام	اجتماعی	و	جزئی	از	شخصیت	می	داند.	رویکرد	
	کالن	درکناِر	یکدیگر،	تبیین	کامل	تری	از	مسئله	ارائه	می	دهد.

ِ
رد	و	سطح

ُ
	خ
ِ
سوم،	با	درنظر	گرفتِن	عوامِل	سطح
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	از	موارد	
ْ
نداشتِن	نخبگان	در	صحنۀ	مدیریت	سیاسی	کشور،	و	نبود	احزاب	آزاد	و	مستقل

بحران	های	سیاسی	کشور	است.	
درمجموع،	می	توان	گفت	دولت	مرکزی	از	زمان	پهلوی	تاکنون	کمتر	اقدام	عملی	ای	
درجهِت	جذب	اعتماد	عمومی	اقوام	انجام	داده	است	و	راهبرد	آن	جهت	مقابله	با	اقواْم	
عقب	نگه	داشتِن	آن	ها	به	لحاظ	اقتصادی	یا	استفاده	از	قوۀ	قهریه	بوده	است.	اگر	هم	در	
مواردی	نظیر	اعزام	هیئتی	به	مناطقی	نظیر	کردستان	در	سال	های	بعداز	انقالب	و	مذاکره	
با	حزب	دموکرات	یا	مذاکره	با	بزرگان	اهل	سنت	در	قالب	شورای	مرکزی	سنت	)شمس(	
گفت	وگویی	صورت	گرفته	است،	با	شکست	همراه	بوده	است	و	در	بیشتر	این	موارد،	
مذاکره	کنندگان	گروه	های	قومی	و	مذهبی	روانۀ	زندان	یا	تبعید	شده	اند.	درواقع،	دولت	های	
مرکزی	درطوِل	این	دوران،	برخالف	همۀ	وعده	ووعیدهایی	که	بیان	می	کنند،	همچنان	بر	
انجام	 اتحاد	 به	 برای	رسیدن	 اقدامی	عملی	 و	 ایدئولوژی	های	خود	ُمصر	هستند	 حفظ	

نمی	دهند	تا	از	این	طریق	بتوانند	اعتماد	اقوام	مختلف	را	جلب	کنند.
درمورد	 را	 عوام	 و	 نخبگان	 دیدگاه	 	3-30 شمارۀ	 نمودار	 و	 	3-29 شمارۀ	 نمودار	
وضعیت	سیاسی	کشور	نشان	می	دهند.	بر	این	اساس،	8۱٫3	درصد	از	نخبگان	و	74٫7 

درصد	از	عوام	بر	این	باورند	که	وضعیت	سیاسی	کشور	بحرانی	است.	

نمودار	شمارۀ	2۹-3:	وضعیت	سیاسی	کشور	ـ	خواص

نمودار	شمارۀ	3۰-3:	وضعیت	سیاسی	کشور	ـ	عوام

T.me/AVAYeBUF

https://T.me/AVAYeBUF


از مرز تا مرز         616     

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

اجتماعی	 نهاد	 یک	 به	عنوان	 نیز	 دین	 گرفت،	 قرار	 بحث	 مورد	 که	 سیاسی	 ُبعد	 از	 جدا	
تأثیرگذار،	در	تاریخ	ایران،	فرازونشیب	های	زیادی	داشته	است.	در	تاریخ	ایران	و	در	دوران	
و	 بوده	است	 دیگری	 زمان	 از	هر	 قوی	تر	 دین	 نهاد	 ایران،	 اسالمی	 و	جمهوری	 صفویه	
زمانی	که	زمامداراْن	خود	را	عامل	اجرای	دین	و	رهبری	دینی	جامعه	سیاسی	می	دانند،	دین	

در	هر	امری	ورود	پیدا	می	کند.
بوده	است	که	 از	لحاظ	دینی	و	مذهبی	 ایران	جامعه	ای	متکثر	 از	دیگر	سو،	کشور	
در	بعداز	انقالب	اسالمی	سال	۱357	شمسی،	با	رسمی		کردِن	مذهِب	شیعۀ	اثنی	عشر	
این	 از	 یکی	 اهل	سنت	 اقلیت	 است.	 داشته	 روا	 اقلیت	ها	 برخی	 علیه	 تبعیض	هایی	
اقلیت	هاست	که	براساس	مصاحبه	های	انجام	گرفته،	پاسخ	دهندگان	میان	مذهب	خود	و	
مذهب	رسمی	کشور	نوعی	شکاف	احساس	می	کنند	که	می	تواند	تبعاتی	برای	انسجام	و	
یکپارچگی	کشور	داشته	باشد.	محدودیت	در	برگزاری	مراسم	مذهبی،	نداشتِن	مسجِد	
ویژۀ	اهل	سنت	در	شهرهایی	نظیر	تهران،	فشار	به	روحانیان	دینی	جهت	انجام	مناسک	
ناکارآمدی	 اداری،	 و	 سیاسی	 فسادهای	 اهل	سنت،	 تاریخی	 تقویم	 براساس	 مذهبی	
به	دین	می	دانند،	و	موارد	 افرادی	که	خود	را	متصف	 حکومت	در	امر	سیاسی	به	وسیلۀ	

این	چنینی	از	موارد	مهم	مورداشارۀ	این	اقلیت	است.

از	سردشت	 مذهبی	 فعال	 و	 روحانی	 سید	عبدالسالم	محمودیان،	
)آذربایجان	غربی(

هیچ	 تئوری	 لحاظ	 از	 یعنی	 می	شنویم؛	 خیلی	 رو	 وحدت	 بحث	 ایران،	 تو	
مشکلی	نیس،	ولی	وقتی	وارد	میدون	عمل	می	شیم،	شاید	اون	آزادی	ای	که	
اهل	تشیع	برای	تبلیغ	عقیدۀ	خودشون	دارن،	ما	اهل	سنت	نداریم	و	خیلی	وقتا	
	قرمزایی	برای	ما	هس	که	برای	مذهب	رسمی	کشور	

ّ
بازجویی	می	شیم.	یه	خط

نیس.	کاش	برای	ما	هم	نبود	و	همه	به	صورت	یکسان	از	این	آزادیا	و	حقوق	
بهره	مند	می	شدن!

بخشنامه	دار	کردِن	دین	و	تبلیغ	آن		ازسوی	افرادی	که	در	مواردی،	انحرافات	اساسی	
)به	خصوص	در	بخش	اقتصادی(	زندگی	شخصی	آن	ها	در	فضای	مجازی	منتشر	می	شود	
سبب	شده	است	که	نهاد	دین	در	ایران	با	اختالل	کارکردی	روبه	رو	شود.	بر	همین	اساس،	
آتئیسم،	سکوالریسم،	مارکسیسم،	و	دیگر	مکتب	ها	بیشتر	از	 مکتب	های	فکری	مانند	
گذشته	در	محافل	عمومی	و	خصوصی	شنیده	می	شوند.	در	این	باره	شاهد	آن	هستیم	که	
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در	سال	های	اخیر،	در	رسانه	ها	و	به	ویژه	در	فضای	مجازی،	توهین	به	دین	بیشتر	از	گذشته	
مشکالت	 تمام	 افراطی،	 به	صورت	 عده	ای،	 و	 شده	اند	 خالی	تر	 مسجدها	 است،	 شده	
امور	 در	رأس	 اما	 دین	دار	 را	 افرادی	می	دانند	که	خود	 منظر	 از	 را	 اجتماعی	 و	 اقتصادی	
سیاسی،	اجتماعی،	و	اقتصادی	می	دانند.	تعرض	ها	و	حمله	های	شدید	به	روحانیان	زیاد	
شده	است	و	گاه	آن	ها	در	خیابان	ها	مورد	حمله	قرار	می	گیرند،	زیرا	عده	ای	روحانیان	را	
مسبب	وضعیت	موجود	می	دانند.	این	وضعیت	نابهنجار	که	ناشی	از	اختالل	در	کارکرد	
دینی	است	نمایانگر	نوعی	فروپاشی	اجتماعی	ناشی	از	اختالل	نهاد	دین	در	جامعه	است.
از	دیگر	سو،	دخالت	امور	دینی	در	امر	سیاسی	و	عدم	تعادل	بین	جامعۀ	دینی	و	مدرن	
سبِب	پدید	آمدِن	روش	های	نظارتی	ناکارآمدی،	مانند	نهاد	استصوابی،	شده	است	که	
گردش	نخبگان	در	جامعه	را	با	مشکل	مواجه	کرده	است	و	اختالل	کارکردی	در	دولت	
و	مدیریت	کشور	را	به	وجود	آورده	است.	برای	مثال،	در	حوزۀ	انتخاباتی،	شورای	نگهبان	
نهادی	است	که	شدت	و	دقت	خاصی	در	انتخاب	ثبت	نام	کنندگان	دارد	تا	جایی	که	در	
نیز	 مردم	 ازجانب	 و	 بودند	 تأیید	شده	 قبلی	 دوره	های	 در	 که	 افرادی	 مواقع،	 از	 بسیاری	
انتخاب	شده		بودند	رّد	صالحیت	می	شوند!	در	پست	های	مدیریتی	و	دولتِی	سطح	باال،	
	اقلیت	قومی	و	به	خصوص	اقلیت	مذهبی	انتخاب	نمی	شوند.	این	ها	اموری	است	

ً
عموما

که	باعث	می	شود	تا	بسیاری	از	افراد	با	دانش	و	تخصص	باال	نتوانند	به	آنچه	استحقاق	آن	
را	دارند	برسند.

هادی	نقدی،	مشاور	و	روان	شناس	از	سنندج	)کردستان(
نظارت	استصوابی	مانع	از	این	می	شود	که	نخبگانی	که	گرایش	های	انتخابی	
دارند	وارد	عرصۀ	قدرت	در	ایران	بشوند.		ازاین	رو،	ما	می	بینیم	که	کسانی	که	
آن	 شایستگی	 که	 نیستند	 کسانی	 می	شوند	 شناخته	 سیاسی	 مدیران	 به	عنوان	

جایگاه	را	داشته	باشند.

و	 است	 شده	 غیرخودی	 و	 خودی	 به	 افراد	 تقسیم	بندی	 عامل	 استصوابی	 نظارت	
زمینۀ	برگزاری	انتخابات	باز	و	آزاد	با	محوریت	مردم	فراهم	نشده	است.	این	ناکارآمدی	
نهادهای	تصمیم	گیری	و	ورود	افراد	وابسته	به	جناح	خاص	سبب	رانت	اطالعات	می	شود	
و	واگذاری	مدیریت	کالن	کشوری	و	مدیریت	میانه	و	حتی	مدیریت	جزئی	ترین	بخش	ها	
به	افرادی	که	تأیید	صالحیت	آن	ها	منوط	به	داشتِن	تعهد	به	جناح	و	عقاید	خاصی	است	
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موجب	این	می	شود	که	شایسته	ساالری	ازبین	برود،	انسداد	فکری	شکل	بگیرد،	ریا	و	نفاق	
در	بین	سیاسیون	افزایش	یابد،	و	افرادی	ناشایست	در	رأس	امور	قرار	گیرند.	در	این	شرایط،	
افراد	زیادی	با	دانش	و	تخصص	باال،	به	جای	این	که	جذب	گردند،	دفع	می	شوند	و	خود	
را	از	جریان	حاکمیتی	دور	می	بینند	و	نوعی	شکاف	میان	نخبگان	/	خبرگان	جامعه	با	نظام	

حکومتی	ایجاد	می	شود.
این	موضوع	نه	تنها	در	بخش	های	سیاسی	بلکه	در	بخش	های	اقتصادی	جامعه	نیز	
صدق	کند	و	عدم	گردش	نخبگان	سبب	ناکارآمدی	این	نهاد	شده	است	و	موجبات	بروز	
و	ظهور	بحران	اقتصادی	در	ایران	را	فراهم	آورده	است.	بی	ارزشی	پول	ایران،	پایین	آمدِن	
قدرِت	خریِد	مردم،	گران	شدِن	ارز،	و	نبود	سیاست	های	اقتصادی	پولی	و	بانکی	ناشی	
این	 بین	 در	 اقتصادی	است.	 فروپاشی	 از	مهم	ترین	عوامل	 ایران	 اقتصاد	 ناکارآمدی	 از	
موضوع	ها،	موضوع	اقتصاد،	به	دلیل	محسوس	بودن	و	تأثیر	مستقیم	بر	زندگی	مردم،	بیشتر	

از	انواع	دیگر	مورد	توجه	قرار	می	گیرد	و	واکنش	ها	به	آن	سریع	تر	از	بقیۀ	موارد	است.	

از	 مرغداری	 و	 کشاورزی	 بخش	 اقتصادی،	 فعال	 سواری،	 رضا	
مهاباد	)آذربایجان	غربی(

وقتی	بانکا	۱8	درصد	سود	می	ده،	مجبوره	از	ما	)تجار	و	کارخانه	دارا(	این	قد	
سود	بگیره.	سیاست	بانکی	ما	باید	عوض	بشه.	تو	تمام	دنیا	پولت	تو	بانک	باشه،	

ازت	پول	می	گیرن.	همه	به	سیستم	بانکی	بدهکارن.

مهاباد	 از	 شهر	 شورای	 عضو	 و	 اقتصادی	 فعال	 رهنما،	 سامان	
)آذربایجان	غربی(

میلیون	 حاال	600	 فروخته،	 خونه	 دوستم	 تومن	 میلیون	 قبل،	270	 ماه	 سه	
نمی	تونه	بخره.	

در	چند	سال	اخیر،	فشار	اقتصادی	در	کشور	افزایش	شدیدی	پیدا	کرده	است.	تعدادی	
از	بانک	ها	و	مؤسسات	مالی	ورشکست	شده	اند.	دولت	نه	تنها	نمی	تواند	در	رونق	و	توسعۀ	
هم	 کارخانه	ها	 توسعۀ	 و	 رشد	 از	 بلکه	 باشد،	 تجار	 و	 کارخانه	داران	 همیار	 کسب	وکار،	
جلوگیری	می	کند	و	سیستم	بنگاه	داری	راه	انداخته	است	که	به	نحوی	بیشتر	کارخانه	ها	
و	کارگاه	ها	ورشکست	شده	اند	یا	آن	که	برای	جبران	وام	های	غیرمنطقی	و	غیرشرعی	خود	
کارخانه	ها	را	مصادره	کرده	اند.	اقتصاد	دولتی	ایران	نه	تنها	ناکارآمد	به	نظر	می	رسد،	بلکه	
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متأسفانه	به	تدریج	فساد	هم	به	آن	اضافه		شده	است.	چنین	وضعیتی	اختالل	نهاد	اقتصادی	
فروپاشی	 جز	 نتیجه	ای	 آن،	 نشدِن	 اصالح	 درصورت	 که	 می	دهد	 نشان	 به	وضوح	 را	

اجتماعی	درپی	نخواهد	داشت.

مردی	35ساله	از	مشهد
اختالسای	 طرف،	 یه	 از	 شدنه.	 خراب	 درحال	 جورایی	 یه	 	

ً
واقعا ما	 مملکت	

چندمیلیاردی	اتفاق	می	افته	و	کسی	نمی	تونه	جلوش	رو	بگیره.	از	اون	طرف،	یه	
عده	دارن	زیر	دست	و	پا	له	می	شن.	فشار	اقتصادی	داره	اکثریت	رو	له	می	کنه.

بیشتر	انتقادهایی	که	از	دولت	به	عنوان	مجری	انتقادات،	چه	در	سطح	عمومی	و	چه	
در	سطح	نمایندگان	مجلس،	انجام	می	شود	به	همین	زمینه	مربوط	می	شود.	در	مهرماه	
۱397	شمسی،	رئیس	دولت	در	واکنش	به	بحرانی	خواندِن	وضعیِت	اقتصادی،	تورم	و	
کاهش	قدرت	خرید	مردم،	بی	ارزشی	پول	کشور،	و	...	بیان	کرد:	»ما	در	شرایط	بحرانی	
	عادی	نیز	نیست.«۱	درواقع،	از	نظر	وی،	کشور	تنها	در	شرایط	آسیب	

ْ
نیستیم،	اما	شرایط

قرار	دارد	و	هنوز	به	نقطۀ	بحرانی	نرسیده	است.
یکی	دیگر	از	وجوه	فروپاشی	اجتماعی	گسیختگی	وحدت	ملی	ـ	سرزمینی	است.	
کرده	اند،	 زندگی	 یکدیگر	 گوناگونی		درکناِر	 جمعیت	های	 همواره	 ایران،	 سرزمین	 در	
رقابت	ها	و	مبارزات	بسیاری	بین	این	جلوه	های	مختلف	قومی	ایرانی	وجود	داشته	است.	
در	هردوره	ای،	یک	گروه	خاْص	حاکمیت	را	به	دست	گرفته	اند	و	قدرت	گرفتِن	یک	گروه	
هیچگاه	به	معنای	حذف	دیگران	نبوده	است	و	موضوع	اصلی	در	این	رقابت	ها	و	مبارزه	ها	
بر	سر	ایرانی	بودن	یا	ایرانی	نبودن	نبوده	است.	یک	مورد	تاریخی	نمی	توان	یافت	که	در	آن،	
یک	گرایش	یا	حاکمیت	با	کسب	قدرت	سعی	در	تصفیه	کامل	گروه	های	دیگر	و	زیر	سؤال	
بردِن	موجودیت	آن	ها	به	عنوان	یک	ایرانی	داشته	باشد.	ولی	واقعیت	آن	است	که	در	همۀ	
این	دوران	تاریخی،	تبعیض	های	قومی	در	ابعاد	اقتصادی،	سیاسی،	فرهنگی،	اجتماعی،	و	
دیگر	ابعاد	وجود	داشته	است	که	تهدیدی	برای	گسیختگی	وحدت	ملی	ـ	سرزمینی	است.
در	بیشتر	کشورهای	در	حال	توسعه،	از	نظر	خدمات	عمومی	و	شکوفایی	اقتصادی	
و	اجتماعی،	یک،	دو	یا	درنهایت،	چند	منطقه	وضعیت	مناسبی	دارند	و	نقش	اصلی	را	
در	ایجاد	درآمد	و	تولید	ملی	ایفا	می	کنند	که	به	بهای	عقب		نگه		داشتِن	مناطِق	دیگر	و	

۱.	فرارو،	شناسۀ	خبر:	377263
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افزایش	شکاف	و	نابرابری	بین	مناطق	و	نواحی	کشور	تمام	می	شود.	مسئلۀ	نابرابری	در	
بسیاری	از	کشورها،	به	ویژه	برای	آن	دسته	از	کشورها	که	قلمرو	حاکمیت	آن	ها	مناطق	
جغرافیایی	وسیع	را	شامل	می	شود،	چالش	اساسی	در	مسیر	توسعه	است	و	این	نابرابری	ها	
تهدیدی	جدی	برای	دستیابی	به	توسعۀ	متعادل	و	متوازن	مناطق	به	شمار	می	رود	و	دستیابی	

به	وحدت	و	یکپارچکی	ملی	را	دشوار	می	کند.	

احمد،	فرش	فروش	از	ارومیه	)آذربایجان	غربی(
با	این	همه	تبعیض،	ایران	تجزیه	می	شه.	تو	کوتاه	مدت	انزجار	افراد	زیاد	می	شه	

و	تو	بلندمدت	به	فروپاشی	و	تجزیه	می	انجامه.

در	کشوری	همچون	ایران	که	به	لحاظ	قومی	متکثر	است،	اگر	دولْت	اقوام	را	به	شهروندان	
نگاه	 این	 	

ً
عمال بداند،	 مرکزی	 اقتدارگرای	 سیستم	 تابع	 و	 کند	 تقسیم	 دو	 و	 یک	 درجۀ	

موجب	افتراق	اقوام	ایرانی	و	رشد	رویکردهای	مرکزگریز	خواهد	شد،	زیرا	این	سرزمین	
وسیع	و	پربرکت	به	همۀ	ساکنان	آن	تعلق	دارد	و	تنها	با	مشارکت	و	بسیج	همگان	است	
که	می	تواند	از	گزند	هرگونه	تهدید	و	حادثه	ای	مصون	بماند،	اما	اقتدارگرایی	مرکزی	و	
نگرش	قومیتی	ـ	مذهبِی	خاْص	سبب	سیاست	هایی	مانند	حذف	فرهنگ	ها	شده	است	
که	نتایجی	مانند	افراطی	گرایی	را	در	میان	اقوام	ایرانی	دربر	داشته	است،	امری	که	به	باور	
مصاحبه	شوندگان	می	تواند	چیزی	همانند	آنچه	در	سوریه	و	عراق	و	یمن	در	سال	های	اخیر	

اتفاق	افتاده	را	به	تصویر	بکشد.

روح	اله	اسالمی	شعبجره،	مدرس	علوم	سیاسی	دانشگاه	فردوسی	
از	مشهد	)خراسان	رضوی(

	وضعیت	مناسبی	نیست	و	ما	روی	گسل	قرار	داریم	که	می	تواند	
ً
وضعیت	اصال

همه	چیز	را	ویران	کند...	.	احتمال	این	که	ایران	مثل	عراق	و	سوریه	و	افغانستان	
	دور	از	ذهن	نیست.

ً
بشود	اصال

گفته	 بلکه	 نیست،	 اجتماعی	 نابسامانی	های	 به	 ناظر	 فروپاشی	 دیدگاه،	 این	 در	
می	شود	که	با	توجه	به	نارضایتی	های	موجود	در	اقوام	ایرانی	)مانند	آذری	های،	کردها،	
عرب	ها،	بلوچ	ها،	و	ترکمن	ها(،	تبعیض	های	فرهنگی،	اقتصادی،	و	سیاسی،	همچنین	
امکانات	جدید	هویت	یابی	در	جهاِن	جهانی	شده	برای	اقوام	محذوف	سبب	شده	است	تا	
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فشارهای	مستمر	بین	المللی	و	حقوق	بشری	بر	حکومت	امکاِن	شدت	گرفتِن	بحران	در	
مناطق	نام	برده	را	شدت	بخشد.	به	بیان	دیگر،	فروپاشی	در	این	معنا	همان	به	هم	ریختگی	

قومی	ـ	ملی	ایران	است.
هنگامی	که	رابطۀ	میان	اجزای	جامعه	دچار	اختالل	و	غیرکارکردی	می	شود،	فضای	
الزم	برای	اجتماعی	شدِن	فرد	ازمیان	می	رود	و	افراد	کمابیش	در	موقعیت	طبیعی	جامعه	
تعاملی	ظاهری	 یکدیگر	 نسبت	به	 قدرت	سیاسی	حاکم	 فشار	 و	تحت	 نمی	کنند	 رشد	
باور		به		 را	تجربه	می	کنند.	این	دیدگاْه	زنده	بودِن	ساختاِر	حکومتِی	کشور	را،	علی	رغم	
وجود	فروپاشی	اجتماعی،	در	تنظیمات	نهاد	سیاسی	و	استفاده	از	قدرت	آن	می	داند.	این	
درحالی	است	که	چسب	قدرت	سیاسی	تا	حدی	تواِن	نگه	داشتِن	چنین	وضعیتی	را	دارد	
و	چنین	نگهداشتی	هم	عواقب	خاّص	خود	را	دارد.	ساختار	سیاسی	انسدادی	با	بستِن	
فضای	جامعه،	اختالل	ارتباطی	و	اختالل	در	امر	اجتماعی	شدن	را	موجب	می	شود.	هر	
چقدر	انسداد	ایجادشده		ازسوی	حکومت	دارای	عمق	و	گسترۀ	بیشتری	باشد،	اختالل	
عمیق	تر	و	خطرناک	تر	می	شود.	منظور	از	عمق	انسداد،	میزان	استبداد	و	منع	های	رفتاری	و	
مشارکت	جویانه	برای	مردم	است	و	منظور	از	گسترۀ	انسداد	وجوه	اجتماعی	است	که	انسداد	
	برخی	از	حکومت	ها	انسداد	را	فقط	در	ساختار	سیاسی	اعمال	

ً
شامل	آن	می	شود.	مثال

می	کنند	و	به	ساختارهای	دیگر	ازجمله	اقتصاد	و	اجتماع	و	تا	حدی	فرهنگ	کاری	ندارند	
یا	در	دو	وجه	از	چهار	وجه	انسداد	ایجاد	می	کنند.	چنین	نظام	هایی	کمتر	با	فروپاشی	کامل	
مواجه	می	شوند،	زیرا	تعامل	اجتماعی	در	وجوه	آزاد	از	انسداد	کمابیش	و		به	صورت	طبیعی	
رخ	می	دهد	و	نهادهای	اجتماعی	و	مدنی	الزم	خود	را	نیز	ایجاد	می	کنند.	درنتیجه،	دیر	یا	
زود	توسعۀ	جامعه	فشار	الزم	به	وجه	انسدادی	برای	باز	شدِن	فضا	را	وارد	می	کند	و	حتی	
ممکن	است	انقالب	یا	جنبش	هایی	هم	صورت	گیرد،	اما	درهرحال،	به	فروپاشی	منجر	
	گریبان	نظام	های	ایدئولوژیک	که	در	همۀ	وجوه	

ً
نخواهد	شد.	بنابراین	فروپاشی	عموما

جامعه	دخالت	می	کنند	را	می	گیرد	و	هنگامی	که	عمق	انسداد	در	چنین	نظام	هایی	زیاد	
شد،	حتی	اصالح	ساختار	سیاسی	هم	امکان	پذیر	نخواهد	شد	)عبدی،	۱385،	ص	۱6(
و	 مهم	ترین	 از	 قومی	 مسائل	 گوناگون،	 شواهد	 طبق	 گفت	 می	توان	 درمجموع،	
محسوب	 معاصر	 دنیای	 در	 سیاسی	 و	 اجتماعی	 مسائل	 تأثیرگذارترین	 درعین	حال،	
می	شود.	با	توجه		به	برخی	قرائن	و	شواهد،	به	نظر	می	رسد	تشدید	هویت	ها	و	پویش	های	
آینده	ای	نزدیک	 ایران	در	 از	بارزترین	مظاهر	دینامیسم	سیاسی	و	اجتماعی	 قومی	یکی	
خواهد	بود	و	عوامل	این	مسئله	عبارت	اند	از:	تشدید	گسست	میان	هویت	ملی	و	قومی،	
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تصاعد	مطالبات	اجتماعی	منزلتی،	اقتصادی،	سیاسی	و	فرهنگی،	رشد	فزایندۀ	سازمان	ها،	
نهادها،	انجمن	ها	و	مراکز	قومی،	تکوین	احساسات	قوم	گرایانه	افراطی	در	میان	برخی	از	
نخبگان،	روشنفکران	و	احزاب	سیاسی،	افزایش	بیگانگی	سیاسی	و	ایجاد	فاصله	میان	
اقوام	و	نظام	سیاسی،	بروز	و	ظهور	مطالبات	قومی	در	فرصت	های	انبساط	سیاسی	مانند	

انتخابات	ملی	و	محلی	)کریمی		مله،	۱393،	ص	388(.	

۸-3.	عبور	از	بحران	

بحران	های	 وجود	 از	 نشان	 که	 آمد	 به	میان	 سخن	 مواردی	 از	 قبلی،	 بخش	 در	
سیاسی	ـ	اجتماعی	در	کشور	داشت.	در	این	بخش	و	براساس	نتایج	به	دست	آمده	در	این	
تحقیق،	راهکارهای	موردنظر	جهت	عبور	از	این	بحران	ها	خواهد	آمد.	مهم	ترین	موضوع	
در	این	مسئله	کمک	به	حفظ	هویت	قومی	اقوام	در	قالب	نگرش	تکثرگرایی	فرهنگی	است.	
خوِد	اقوام	مختلف	ساکن	در	جغرافیای	سرزمینی	ایران	نیز	همواره	به	ایرانی	بودِن	خود	
افتخار	کرده	اند	و	همسو	با	منافع	ملی	عمل	کرده	اند.	موضوع	مهم	دیگر	در	این	باره	بازنگری	
اساسی	و	ساختاری	در	باورها	و	تعدیل	در	اندیشه	های	جزمی	گرایانه	کنونی	است.	قانون	
اساسی	کشور	دارای	ظرفیت	های	دموکراتیک	و	اساسی	است	که	یافته	های	به	دست	آمدۀ	
تحقیق	نشان	داد	بسیاری	از	مطالبات	گروه	های	قومی	و	مذهبی	در	این	چارچوب	قرار	دارد	
و	بنابر	نتایج	به	دست	آمده	در	این	تحقیق،	تعدادی	از	مردمان	این	گروه	ها	اجرای	بندهای	
بنابراین	شایسته	است	که	جهت	 قانونی	موجود	در	آن	را	نهایت	مطالبۀ	خود	می	دانند.	
عبور	از	بحران	های	مزبور	در	بخش	قبلی،	بهرۀ	الزم	از	این	ظرفیت	های	دموکراتیک	گرفته	
شود.	موضوع	حقوق	شهروندی	و	باور	و	احترام	به	آن	از	دیگر	مواردی	است	که	می	تواند	
درجهِت	عبور	از	بحران	های	سیاسی	ـ	اجتماعی	کمک	رسان	باشد.	بحث	مهم	دیگر	در	
این	زمینه	رعایت	اعتدال	و	پرهیز	از	هر	نوع	افراط	گرایی	دربارۀ	گروه	های	قومی	از	مسیر	
	که	در	بخش	 اعتدال	است.	رعایت	این	موارد،	به	جای	این	که	کشور	را	در	مسیر	فروپاشیـ	
قبلی	بیان	شد	ـ	قرار	دهد،	سرانجام	آن	را	به	آشتی	ملی	و	صلح	پایدار	سوق	خواهد	داد.	در	

ادامه،	هریک	از	موارد	مذکور	به	صورت	جزئی	تر	بحث	خواهد	شد.

۱-۸-3.	حفظ	هویت	قومی

قوم	گروهی	از	انسان	هاست	که	خود	را	از	لحاظ	منشأ،	نژاد،	تاریخ،	سرزمین،	فرهنگ،	
دین،	ادبیات،	موسیقی،	زبان،	دایرۀ	همسرگزینی،	آداب	ورسوم،	اعیاد	و	مناسک	جمعی،	
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عادات،	سبک	غذا	خوردن	و	لباس	پوشیدن،	و	سرنوشت	مشترک	دارای	هویتی	متفاوت	
و	متمایز	از	دیگر	اقوام	و	گروه	های	اجتماعی	می	دانند	)حسین	زاده،	۱380،	ص	246(.	
مهم	ترین	خصوصیات	یک	قوم	را	داشتِن	نیاکاِن	مشترِک	واقعی،	نام	مشترک،	سرزمین	و	

زبان	مشترک،	فضاهای	مشترک	سرزمینی،	ارزش	های	مشترک	می	دانند.
هویت	قومی	در	میان	بسیاری	از	افراد	و	به	ویژه	نخبگان	چندان	در	مرکز	توجه	نیست.	

رحیم	موسوی،	بازنشسته	و	کارگردان	تئاتر	از	سمنان	
را	 پدرانمان	 لباس	 ما	 	

ً
مثال رفته.	 ازبین	 معنای	سابقش	 در	 این	ها	 به	 پرداختن	

نمی	پوشیم،	ما	مشاغل	آن	ها	را	نداریم	و	تمام	این	ها	موجب	فاصله	گرفتن	از	
آن	فرهنگ	است.	لباس	و	مشاغل	من	و	شیوه	های	ازدواج	و	از	همه	مهم	تر،	

ساییدگی	زبان	ما	نشان	می	دهد	که	ما	مثل	پدرانمان	نیستیم.

هویت	اجتماعی	در	یک	معنا	به	ویژگی	یکتایی	و	فردیت،	یعنی	تفاوت	های	اساسی	ای	
که	یک	شخص	را	از	همۀ	کسان	دیگر		به	واسطۀ	هویت	»خودش«	متمایز	می	کند،	اشاره	
دارد	و	در	معنای	دیگر،	به	ویژگی	همسانی	ای	داللت	دارد	که	در	آن،	اشخاص	می	توانند	
به	هم	پیوسته	باشند	یا	ازطریِق	گروه	یا	مقوالت،	براساس	صور	مشترک	برجسته	ای	نظیر	
ویژگی	های	قومی	و	دیگر	موارد،	به	دیگران	بپیوندند.	با	توجه	به	این	توضیحات،	می	توان	
گفت	که	منابع	و	ابزارهای	هویت	اجتماعی	عالقه	به	فرهنگ	مشترک،	سرزمین	مشترک،	
زبان	مشترک	و	تاریخ	مشترک	است.	این	تاریخ	و	زبان	مشترک	می	تواند	خارج	از	مرزهای	

قراردادی	جهان	امروزین	باشد.
جورج	هربرت	مید۱،	برای	تعریف	هویت،	فرایند	دستیابی	فرد	به	احساس	و	برداشتی	
کامل	از	خویشتن	را	بررسی	می	کند.	از	دیدگاه	مید،	هر	فرد	هویت	یا	»خویشتن«	خود	
سازمان	یافتۀ	 نگرش	های	 قالب	 در	 دیگران	 فردی	 نگرش	های	 سازماندهی	 ازطریِق	 را	
اجتماعی	و	یا	گروهی	شکل	می	دهد.	به	بیانی	دیگر،	تصویری	که	فرد	از	خود	می	سازد	
و	احساسی	که	نسبت	به	خود	پیدا	می	کند	بازتاب	نگرشی	است	که	دیگران	از	او	دارند	
)نظرپور	و	همکاران،	۱387(.	افراد	بشر	سعی	دارند	خود	را	مطابق	عرف	و	هنجارهای	

جامعه	ای	که	در	آن	زندگی	می	کنند	تعریف	کنند.

1. George Herbert Mead
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هنری	تاجفل۱،	براساس	نظریۀ	مقوله	بندی،	هویت	را	براساس	احساس	تعلق	تعریف	
می	کند.	بدین	معنی	که	فرد	کسانی	را	که	به	آن	ها	تعلق	دارد	به	عنوان	درون	گروه	و	مقولۀ	
این	 می	شناسد.	 برون	گروه	 عنوان	 تحت	 نیست	 متعلق	 آن	ها	 به	 که	 را	 کسانی	 و	 مثبت	
نظریه،	به	طور	عمده،	به	منظور	درک	پایه	های	روان	شناختی	تمایز	بین	گروه	ها	به	کار	رفته	
است.	تاجفل	تالش	دارد	شرایط	حداقلی	را	تعیین	کند	که	براساس	آن،	اعضای	یک	گروه	
درون	گروهی	را	که	به	آن	متعلق	هستند	و	درمقابِل	برون	گروه	قرار	می	گیرد	متمایز	کند.	
نسبت	 به	 از	خود	 فرد	 برداشت	یک	 از:	 اجتماعی	عبارت	است	 مبنا،	هویت	 بر	همین	
شناخت	و	آگاهی	از	عضویت	در	یک	گروه	به	همراه	ُبعد	ارزشی	و	احساسی	مرتبط	با	آن	
عضویت	)تاجفل،	۱978،	ص	63(.	مجموع	این	عناصر	به	شکل	گیری	یک	مقوله	بندی	
از	عضویت	گروهی	منجر	می	شود.	مقوله	بندی	افزایش	شیوه	هایی	را	موجب	می	شود	که	

در	دروِن	گروه	مطلوب	و	در	بیروِن	گروه	هزینه	بردار	هستند.
از	دیدگاه	کارکردگرایان،	هویت	آن	چیزی	است	که	باعث	تشخیص	افراد	و	گروه	ها	از	
یکدیگر	می	شود.	به	این	معنی	که	افراد	به	وسیلۀ	برخی	مشخصات	ثابت	خود	را	معرفی	
کرده	و	آن	را	وجه	تمایز	خود	از	دیگران	می	دانند.	پیروان	این	مکتب	معتقد	هستند	که	افراد	
برای	اثبات	برتری	گروهی	خود	به	مقایسۀ	گروه	خود	با	گروه	بیگانه	می	پردازند	)شوینگتون	

و	بیکر،	۱989،	ص	9،	به	نقل	از	ایمان	و	کیذقان،	۱382،	ص	8۱(.
از	 است	 عبارت	 اجتماعی	 هویت	 نمادین،	 متقابل	 کنش	 مکتب	 متفکران	 نظر	 از	
دریافت	ما	از	این	که	چه	کسی	هستیم	و	دیگران	چه	کسانی	هستند	و	نیز	این	که	مردم	چه	
فهمی	از	خودشان	و	دیگران	دارند	)که	شامل	ما	هم	می	شود(.	بنابراین	هویت	اجتماعی	
به	رابطۀ	میان	هویت	فردی	 حاصل	توافقات	و	عدم	توافقات	است.	پیروان	این	مکتب	
ابتدای	 در	 افراد	 باور	هستند	که	همۀ	 این	 بر	 و	 داشته	 ویژه	ای	 توجه	 اجتماعی	 و	هویت	
زندگی	از	هویتی	تجربی	برخوردارند	که	می	تواند	تغییر	یابد	و	در	فرایند	جامعه	پذیری	
و	طِی	کنش	متقابل	اجتماعی	به	هویت	تازه	ای	تبدیل	شود.	از	نظر	آن	ها،	هویت	ثابت	
نیست،	بلکه	می	تواند	درطِی	زمان	و	در	فضا	تغییر	یافته،	گسترش	یابد	و	به	طور	مستمر	نو	
گردد	)دوران،	۱386،	ص	55(.	به	زبانی	دیگر،	این	دیدگاه	بیان	می	دارد	که	امروزه	مبنای	
هویتی	از	حالت	انتسابی	و	سنتی	خود	خارج	شده	است	و	افراد	این	اختیار	را	یافته	اند	تا	
خود	به	جست	وجوی	مبانی	هویتی	خود	برخیزند.	یافته	های	به	دست	آمده	در	این	تحقیق	
نشان	می	دهد	که	چنین	حالتی	بیشتر	در	میان	فارس	زبانان	وجود	دارد	که	»مای	هویتی«	

1. Henri Tajfel
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خود	را	گسترش	می	دهند	و	در	سطح	کالن	کشوری	یا	جهانی	تعریف	می	کنند.	به	بیانی	
دیگر،	کنشگران	این	گروه	جهت	بازتعریف	مبنای	هویتی	خود	کمتر	به	دنبال	ریشه	ها	ی	

سنتی	و	گرفته	شده	از	اجداد	خود	هستند.	

شهرام	گراوندی،	جامعه	شناس	و	روزنامه	نگار	از	استان	خوزستان
به	عنوان	یک	انسان	امروزی	که	یک	سیری	و	مدارجی	را	طی	کرده،	من	باور	
را	 آدم	جهانی	می	دانم.	خودم	 را	یک	 ندارم	و	خودم	 به	قومیت	 تعلق	خاطر	 و	

ایرانی	ای	می	دانم	که	شهروند	جهان	هستند.

وارمز	و	ناندا۱	گروه	های	قومی	را	دسته	هایی	از	مردم	می	دانند	که	خودشان	را	از	گروه	های	دیگر	
جامعه	یا	از	جامعه	ای	بزرگ	تر	به	عنوان	یک	کل	متمایز	می	کنند.	یک	گروه	قومی	میان	خود	
و	گروه	های	دیگر	در	جامعه	به	ترسیم	مرزهای	قومی	می	پردازند	که	چنین	مرزبندی	هایی	
سبب	تقویت	همبستگی	درون	گروهی	و	عامل	جدایی	شان	از	گروه	های	دیگر	می	شود.	
این	مرزها	باید	مبتنی	بر	یک	زبان،	میراث	نژادی	یا	مذهب	مشترک،	مناسک،	ارزش	های	
مشترک،	یا	یک	وطن	مشترک	باشند.	بنابراین	هویت	قومی	تجربه	ای	ذهنی	و	فردی	است	
که	شخص	را	به	یک	گروه	قومی	خاص	وابسته	می	کند	)وارمز،	۱998،	ص	205(.	فرد	
هم	در	آن	احساس	می	کند	که	فرهنگی	که	وی	در	آن	متولد	شده	مرکز	و	کانون	فرهنگ	
در	جهان	است.	در	همین	رابطه،	ماکس	وبر	گروه	های	قومی	را	گروه	های	انسانی	دارای	

باورهای	ذهنی	به	اجداد	مشترک	دانسته	است	)اردکانی،	۱387،	ص	43(.
نسبت	به	 آگاهی	اش	 از	 که	 می	داند	 فرد	 مفهوم	 از	 بخشی	 را	 قومی	 هویت	 تاجفل	
عضویت	در	یک	گروه	قومی	با	ارزش	ها	و	احساسات	مربوط	به	آن	ناشی	می	شود.	هلمز2 
هویت	قومی	را	احساس	تعلق	فرد	به	یک	گروه	قومی	می	داند	که	این	گروه	میراث	فرهنگی،	

ارزش	ها،	و	منش	های	خاّص	خود	را	دارد	)فینی،	2007،	ص	27۱(.
درواقع،	هویت	قومی	مجموعه	ای	خاص	از	عوامل	عینی،	ذهنی،	فرهنگی،	اجتماعی،	
عقیدتی،	و	نفسانی	است	که	در	یک	گروه	انسانی	متجلی	می	شود	و	آن	را	نسبت	به	دیگر	
گروه	ها	متمایز	می	سازد	)الطایی،	۱382،	ص	۱39(.	نمونه	هایی	از	این	عوامل	را	می	توان	
باورهای	مشترک	و	احساس	تعلق	براساس	وابستگی	های	خونی،	نژادی،	زبانی،	تاریخی،	

1. Warmrs & Nanda
2. Holmes
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و	خویشاوندی	فارغ	از	مرزبندی	های	قراردادی	امروزین	دانست	که	باعث	می	شود	روابط	
عاطفی	میان	اعضا	بیشتر	گردد	و	همگنی	و	یکدستی	بیشتری	نسبت	به	جامعۀ	کل	بر	آن	
حاکم	شود.	یافته	های	به	دست	آمده	از	هریک	از	چهار	گروه	قومی		کرد،	آذری،	بلوچ،	و	
عرب	که	هم	زبانانی	در	خارج	از	مرز	جغرافیایی	کشور	ایران	دارند	نشان	از	این	عالقه	مندی	
ترک	ها	 قومی	 گروه	 دیگر،	 عبارت	 به	 دارد.	 مرزها	 سوی	 آن	 در	 خود	 هم	قوم	 مردمان	 به	
برای	تعریف	هویت	قومی	خود	به	کشورهای	آذربایجان	و	ترکیه	نظر	دارند.	نگاه	کردها	
به	کشورهای	عراق،	ترکیه،	و	سوریه	معطوف	است.	بلوچ	ها	خود	را	با	هم	نوعانشان	در	
پاکستان	و	افغانستان	یکی	می	دانند.	عرب	زبانان	خوزستان	دایرۀ	هویتی	خود	را	تمامی	
این	 مردمان	 می	دانند.	 خلیج		فارس	 حاشیۀ	 کشورهای	 به	خصوص	 و	 جهان	 عرب	های	
گروه	ها	بر	این	باورند	که	دردها	و	رنج	های	هم	زبانانشان	آن	ها	را	آزرده	خاطر	و	خوشی	ها	
و	شادی	هایشان	آن	ها	را	شاد	و	خرسند	می	کند	و	با	هم	قومی	های	خود	دارای	ارزش	ها،	
میراث،	و	نیای	مشترکی	هستند	و	تنها	مرزهای	سیاسی	آن	ها	را	از	هم	جدا	کرده	است.	در	

ذیل،	نمونه	هایی	از	این	مصاحبه	ها	خواهد	آمد.

ناصر	باغیشی،	فعال	فرهنگی	از	سنندج	)کردستان(
به	نسبت	سایر	کردها،	در	کردستان	ترکیه	و	سوریه	ما	ارتباط	فامیلی	نداریم.	اما	
بدون	شک	هم	پوشانی	فرهنگی	و	تاریخی	من	با	یک	کرد	در	قامشلو	)کردستان	
سوریه(	به	مراتب	بیشتر	است	از	یک	ترک	در	اردبیل	یا	یک	فارس	در	قزوین	
است،	چون	با	قامشلویی	تاریخ	مشترک،	اهداف	مشترک،	درد	مشترک،	زبان	
من	 شده	 باعث	 مشترک	 حّس	 این	 داریم.	 مشترک	 اتوپیای	 حتی	 و	 مشترک،	

رمانجی	را	یاد	بگیرم	و	حتی	آن	را	تدریس	کنم.	
ُ
خواندن	و	نوشتِن	کردِی	ک

آذربایجان	 از	 ادیان	 و	 فلسفه،	عرفان	 پژوهشگر	 نازیال	جلیل	زاده،	
شرقی

با	ترک	های	بیرون	ایران	قرابت	فرهنگی	زیادی	در	رفتارهای	اجتماعی	داریم	که	
خیلی	ملموس	است.

قاسم	آل	کثیر،	پژوهشگر	و	فعال	قومی	از	خوزستان
فرهنگی	 به	لحاظ	 داریم.	 عرب	 جهان	 تمام	 در	 زیادی	 قرابت	 احساس	
جهان	 آن	ها	 و	 دارند	 عرب	 جهان	 نسبت	به	 ایرانی	 روشنفکران	 سوءتفاهمی	
عرب	را	نمی	شناسند.	جهان	عرب،	همان	طورکه	از	اسمش	مشخص	است،	
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یک	جهان	است.	عرب	یهودی،	مسیحی،	انواع	مدل	عرب	سّنی	و	انواع	مدل	
عرب	شیعی	داریم.	در	بعضی	موضوعات،	فصل	مشترک	با	هم	داریم،	ولی	
عراقی	 عرب	 ذهن	 در	 »دیگری«	 تعریف	 	

ً
مثال داریم.	 هم	 بسیار	 تفاوت	های	

اما	 دارد.	 تفاوت	 بسیار	 آفریقایی	 عرب	 یا	 خلیجی	 عرب	 با	 اهوازی	 عرب	 با	
فصل	های	مشترک	به	واسطۀ	وجود	رسانه	توانسته	مستحکم	تر	بشود.	موسیقی	ما	
این	جا	همان	است	که	در	فلسطین	گوش	می	دهند	و	هم	زمان	با	هم	پای	ماهواره	

می	رویم	و	برنامه	را	می	بینیم.

سردار	سارانی،	تکنسین	داروسازی	از	زابل	)سیستان	و	بلوچستان(
نشریات	پاکستان	و	افغانستان،	شعرها	از	شاعران	بسیار	خوب	و	اساتید	دانشگاه	

کویته	کرسی	دار	زبان	بلوچی	را،	بله،	دنبال	می	کنم	و	می	خوانم.

این	نوع	نگرش	و	نگاه	به	آن	سوی	مرزها	به	جای	مرزهای	داخلی	و	مرکزی	جدا	از	
داشتِن	 به	دلیل	 نیز	 آن	ها	 و	 است	 صادق	 نیز	 اهل	سنت	 پیروان	 دربارۀ	 قومی،	 گروه	های	
اشتراِک	مذهبی	با	همسایگان	مرزی	بیشتر	به	آن	سوی	مرزها	نظر	دارند،	امری	که	می	تواند	
برای	دستگاه	سیاسی	کشور	حساسیت	برانگیز	باشد.	در	چنین	شرایطی،	تالش	حکمرانان	
باید	این	باشد	که	به	جای	نگاه	سیاسی	و	امنیتی	به	این	مراودات	میان	گروه	های	قومی	و	
مذهبی	و	تالش	درجهِت	مقابله	با	آن	ها	ازطریِق	کم	رنگ	کردِن	جلوه	های	هویتی	و	همانند	
کردِن	آن	ها	در	قالب	مرکزی	بیشتر	به	آن	نگاه	فرهنگی	داشته	باشد.	نتایج	به	دست	آمده	در	
بخش	بعدی	هم	نشان	داد	که	نگاه	گروه	های	قومی	و	مذهبی	همواره	به	داخل	مرزهای	

کشور	محدود	بوده	است	و	همسو	با	منافع	ملی	عمل	کرده	اند.
ماهواره	های	 و	 رسانه	ها	 از	 استفاده	 	3-32 شمارۀ	 نمودار	 و	 	3-3۱ شمارۀ	 نمودار	

تصویر	شمارۀ	2۹-3:	مصاحبه	با	سردار	سارانی
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هم	قومی	در	کشورهای	مجاور	را	نشان	می	دهند.	64٫۱	درصد	از	نخبگان	به	استفاده	از	
	هم	زبان	گرایش	دارند	و	در	میان	عامه	نیز	با	62٫7 

ً
شبکه	های	خارجی	ماهواره	اِی	ترجیحا

درصد،	این	امر	به	وضوح	قابل	مشاهده	است.	

تولیدات	رسانه	ها	در	شکل	گیری	مفاهیم	و	معانی	بسیار	مؤثر	است.	می	توان	ادعا	کرد	که	
درحال	حاضر،	فرهنگ	جوامع	بشری	با	توجه	به	محتوای	پیام	های	ارسالی	از	رسانه	های	
جمعی	گوناگون	تغییر	و	تحول	چشمگیری	خواهد	یافت.	برنامه	های	تلویزیون	داخلی	و	
برنامه	های	شبکه	های	ماهواره	ای	تولیدی	خارج	از	ایران	بر	اذهان	و	ابدان	مخاطبان	داخل	
ایران	تأثیر	دارد	و	در	یک	منظر	کلی،	تعیین	کنندۀ	بخش	قابل	توجهی	از	شیوه	های	رفتاری	

فردی	و	جمعی	آن	هاست.

نمودار	شمارۀ	3۱-3:	استفاده	از	شبکه	های	خارجی	هم	زبان	ـ	خواص

نمودار	شمارۀ	32-3:	استفاده	از	شبکه	های	خارجی	هم	زبان	ـ	عوام
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سیاست	های	صداوسیما،	به	ویژه	درمورد	اقوام،	در	راستای	یکسان	سازی	و	حذف	تنوع	
فرهنگی	بوده	است.	صداوسیمای	استانی	بیشتر	مرکزگراست	و	با	فرهنگ	بومی	تناسب	
چندانی	ندارد.		ازسوی	دیگر،	برنامه	های	سرگرمی،	علمی،	و	...	آن	چنان	در	صداوسیمای	
اطمینان	 و	 ماهواره	ای	 شبکه	های	 به	 گرایش	 میزان	 که	 است	 نامناسب	 ملی	 و	 استانی	
به	آن	ها	بسیار	بیشتر	از	صداوسیمای	ملی	و	استانی	است.	بخشی	از	فرهنگ	قومی	یا	
صدای	مخالف	که	در	صداوسیما	توجهی	به	آن	ها	نمی	شود	ازطریِق	کانال	های	ماهواره	ای	
قابل	دستیابی	است.	درمورد	فیلم،	سریال،	و	تحلیل	خبر	درصورتی	که	از	ماهواره	پخش	
و	 بومی	 فرهنگ	 به	 توجه	 ماهواره	ای	است.	سانسور،	عدم	 به	شبکه	های	 اولویت	 شود،	
قومی،	کمبود	برنامه	های	استانی	با	زبان	قومی،	و	عدم	پخش	برخی	از	آیین	ها	و	مراسم	

قومی	سبب	گرایش	به	شبکه	های	ماهواره	ای	هم	زبان	در	کشورهای	دیگر	شده	است.	

2-۸-3.	همسویی	منافع	قومی	و	ملی

جهان	انسانی	متشکل	از	اقوام	و	ملل	گوناگون	است	که	در	سرتاسر	آن	با	توجه	به	شرایط	
محیطی	و	جغرافیایی	پراکنده	شده	اند.	بررسی	ها	نشان	می	دهد	که	فقط	در	۱4	کشور	جهان	
اقلیت	قابل	توجهی	وجود	ندارد	و	تنها	4	درصد	مردم	دنیا	در	کشورهایی	زندگی	می	کنند	که	

دارای	یک	گروه	قومی	هستند	)امیدی،	۱385،	ص	226(.
جوامع	چندقومی	جوامعی	هستند	که	در	آن	ها	چندین		گروه	بندی		قومی	بزرگ	وجود	
ازجمله	 یونانی	 و	 ایتالیایی،	 غربی،	 هند	 آسیایی،	 ایرلندی،	 مهاجران	 بریتانیا،	 در	 دارد.	
تشکیل	 بزرگ	تر	 درون	جامعۀ	 در	 را	 قومی	مشخصی	 اجتماعات	 که	 گروه	هایی	هستند	
مهاجری	 اجتماعات	 و	 بریتانیاست	 از	 متنوع	تر	 قومی	 نظر	 از	 متحده	 ایاالت	 	داده	اند.	
را	از	گوشه	وکنار	دنیا	در	خود	جای	داده	است.	این	گروه	بندی	ها	در	یک	نظم	سیاسی	و	
اقتصادی	مشارکت	دارند،	اما	از	جهات	دیگر	تا	اندازۀ	زیادی	از	یکدیگر	متمایز	هستند	

)گیدنز،	۱385،	ص	278(.
کشور	ایران	متشکل	از	اقوام،		ملیت	ها،	و	گروه	های	گوناگون	زبانی	)فارس،	ترک،	کرد،	
عرب،	لر،	بلوچ،	ترکمن،	و	دیگر	اقوام(	و	دینی	)اهل	تشیع،	تسنن،	مسیحی،	کلیمی،	
آشوری،	ارمنی،	و	دیگر	مذاهب(	است	که	هریک	فرهنگ	خاّص	خود	را	دارند	که	دوام	
و	استمرار	هویت	فرهنگی	ایرانی	درطوِل	تاریخ	مدیون	همۀ	این	گروه	ها	بوده	است،	زیرا	
آن	غنا	و	عظمت	بخشیده	اند.	حضور	 به	 فرهنگی،	 افزودن	الیه	های	هویتی	 با	 هریک،	
آذری	ها،	بختیاری	ها،	و	گیالنی	ها	در	انقالب	مشروطه	نمونه	ای	بارز	از	این	تالش	جمعی	
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برای	هدفی	مشترک	است	که	هویت	سیاسی	فرهنگی	مشروطه	و	مشروطه	خواهی	را	شکل	
بخشید.	انقالب	اسالمی	و	هشت	سال	دفاع	مقدْس	میراث	سیاسی	و	فرهنگی	گران	بهایی	
بلوچ،	عرب،	 آذری،	کرد،	 از	 اعم	 آن	ها	 و	همۀ	 ایرانی	خلق	کردند	 اقوام	 تمام	 است	که	

مسیحی،	کلیمی،	و	ارمنی	نقش	اساسی	و	محوری	در	خلق	آن	داشته	اند.	

سعید	باوی،	فعال	مدنی	و	کارمند	از	خوزستان
در	جنگ	با	عراق	این	ها	هم	حضور	داشتند،	ریشه	شان	ایرانی	است	و	در	این	
کشور	زندگی	می	کنند.	حاال	شاید	از	نظر	عقیدتی،	با	ما	فرق	کنند.	در	تمامیت	

ارضی	این	ها		درکناِر	ما	بوده	اند.

بر	 ملی	 اتحاد	 منظر،	 یک	 از	 است:	 قابل	بررسی	 منظر	 دو	 از	 ملی«	 »اتحاد	 موضوع	
دیدگاه	های	ناسیونالیستی	و	ملی	گرایانه	افراطی	مبتنی	است	که	یک	جامعه	ملیت	خود	را	با	
هاله	ای	از	تقدس	و	پرستش	درمی	آمیزد	و	سایر	ملت	ها	و		ملیت	ها	را	نه	هم	عرض	ملت	خود	
و	همسان	با	آن	بلکه	در	درجه	ای	فرودست	و	بی	ارزش	می	انگارد.	در	این	منظر،	اتحاد	ملی	
مستلزم	تفاخر	و	برتری	طلبی		نه	بر	مبنای	ارزش	های	اصیل	و	مشترک	که	بر	پایۀ	تعصب	قومی	

و	ملی			است	و	نتیجۀ	آْن	مشروع	دانستِن	سلطه	بر	سایر	ملت	ها	و	ابزاری	دیدِن	آن	هاست.
یا	ازبین	رفتِن	 طرفداران	این	دیدگاه	معتقدند	تقویت	هویت	ملی	در	گرو	تضعیف	
هویِت	قومی	است	و	چنانچه	هویت	قومی	تقویت	شود	به	تضعیف	هویت	و	انسجام	
ملی	خواهد	انجامید.	از	منظری	دیگر،	اتحاد	ملی	به	معنی	خودباوری	و	تکیه	بر	سرمایه	ها	
و	توانمندی	های	ملت	و	کاهش	فاصله	ها	و	شکاف	های	ناشی	از	تفاوت	مذهبی،	قومی،	
سرزمینی،	و	زبانی	درون	آن	به	منظور	تقویت	همبستگی	و	همدلی	و	همکاری	قشرها	و	
افراد	ملت	در	راه	رشد	و	تعالی	آن	است.	در	این	نگاه،	تعلق	قومی	و	ملی	هرگز	ارزش	ذاتی	
و	مطلق	نمی	یابد	و	تعصب	را	درپی	ندارد	و	تعلق	به	یک	ملت	و	سرزمین	هرگز	نگاه	منفی	
یا	برتری	طلبانه	نسبت	به	دیگران	را	برنمی	انگیزد.	خواستۀ	بیشتر	قومیت	های	ایرانی	نگاه	دوم	
است.	درواقع،	در	این	دیدگاه	بیان	می	شود	که	برخالف	توجه	بیشتر	به	هویت	های	بومی	و	

منطقه	در	جهان	جدید،	این	امر	در	تعارض	با	هویت	کالن	و	ملی	قرار	ندارد.

محسن	گودرزی،	جامعه	شناس،	پژوهشگر	و	مدرس	دانشگاه	از	تهران
منافع	 حدی	 تا	 که	 اصلی	 جناح	بندی	های	 مثل	 سیاسی	 بزرگ	 هویت	های	
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و	 نمایندگی	می	کردند،	عمل	نمی	کنند	 بخش	ها	و	گروه	های	بزرگ	جامعه	را	
و	 خویشاوندی،	 منطقه	ای،	 قومی،	 کوچک	تر	 و	 رد	

ُ
خ هویت	های	 آن	 به	جای	

رفاقتی	رشد	کرده	اند.

اشکان	زارعی،	فعال	فرهنگی	و	میراثی	و	نویسنده	از	خوزستان
و	 نداریم	 قومی	 وابستگی	 که	 بوده	 به	شکلی	 ناخواسته	 یا	 من	خواسته	 تربیت	
ایرانی	هستیم.	من	معتقدم	 پای	بند	هویت	 نگاه	کنیم،	 اگر	در	سطح	کالن	تر	
کهن	سالی	 درخت	 مانند	 ایران	 بگویم	 بهتر	 شود.	 باید	حفظ	 خرده	فرهنگ	ها	
است	که	شاخ	و	برگ	آن	اقوام	هستند	و	ریشه	اش	همان	ایران	است	که	آن	شاخ	
باید	 و	 بوده	 مهم	 ایران	 همان	 من	 برای	 می	گیرد.	 ریشه	جان	 همان	 از	 برگ	 و	

خرده	فرهنگ	ها	و	گویش	ها	هم	حفظ	شود.

	منجر	به	
ً
صاحب	نظران	این	دیدگاه	بر	این	باور	هستند	که	تقویت	هویت	قومی	لزوما

تضعیف	هویت	و	انسجام	ملی	نمی	شود	و	یا	تقویت	هویت	ملی	در	گرو	تضعیف	هویت	
قومی	نیست،	بلکه	ممکن	است	درعیِن	تقویت	هویت	ملی	در	یک	جامعه،	افراد	از	هویت	
قومی	باالیی	نیز	برخوردار	باشند،	حتی	این	امکان	فراهم	خواهد	شد	که	هویت	ملی	و	

قومی	فرد	به	طور	هم	زمان	ضعیف	شوند	)فینی،	200۱،	ص	50۱(.
امروزه	نمی	توان	اهمیت	مسائل	قومی	را	در	فرایند	همگرایی	و	واگرایی	جوامع	نادیده	
گرفت.	اهمیت	این	موضوع	از	آن	جهت	است	که	این	مسئله	تمام	حوزه	های	جامعه	اعم	
از	سیاسی،	اقتصادی،	فرهنگی،	و	اجتماعی	را	تحت	تأثیر	قرار	داده	است.	بنابراین	در	
اوضاع	و	احوال	کنونی،	حفظ	وفاق	ملی	و	هویت	کالن	و	یکپارچه	و	متحد	ایرانی	در	
سایۀ	تدبیر،	استقرار	مدیریت	توانمند	و	بازنگری	انتقادی	ـ	اصالحی	سیاست	داخلی	و	
خارجی،	و	ایجاد	شرایط	برابر	برای	آحاد	ملت	از	موضوع	های	مهم	و	قابل	اهتمام	است.	
نام	گذاری	برخی	از	سال	های	شمسی	همچون	سال	۱384	شمسی	به	»همبستگی	ملی	
و	مشارکت	عمومی«	و	سال	۱386	شمسی	به	»اتحاد	ملی	و	انسجام	اسالمی«		ازسوی	
رهبر	ایران	تأییدی	بر	ادعای	اهمیت	همبستگی	ملی	است.	موضوعی	که	یافته	های	تحقیق	
کنونی	به	دست	داد	این	است	که	اقوام	مختلف	موردمطالعه،	باوجوِد	همۀ	اعتراض	هایشان	
به	وضعیت	خود	و	باور		به		وجود	نابرابری	و	تبعیض	های	اعمال	شده	علیه	شان،	هیچ	گاه	

خود	را	از	کلیتی	به	نام	ایران	جدا	نمی	دانند.
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عباس	قدیمی	قیداری،	مدرس	تاریخ		دانشگاه	تبریز	)آذربایجان	شرقی(	
با	کلمۀ	قوم	فارس	که	شما	گفتید	موافق	نیستم.	ما	کلیتی	به	نام	ایران	داریم	که	
مجموعۀ	اقوام	را	شکل	داده.	گاهی	جریان	های	افراطی	بر	یکی	از	این	مؤلفه	های	
قوم	تأکید	می	کنند،	درحالی	که	این	مؤلفه	محصول	تاریخی	است.	یک	ترک	
به	همان	اندازه		ایرانی	است	که	کرد	و	عرب،	و	...	.	با	کردها،	گیلک	ها،	لرها،	
و	بختیاری	ها	ارتباط	داشته	ام.	حّس	یک	هم	وطن	با	وجوه	اشتراکات	فراوان	با	

دیگر	اقوام	داشته	ام.

مهدی	کیوان،	تاریخ	دان	و	مدرس	بازنشستۀ	دانشگاه	از	اصفهان
شاگردهای	فراوان	کرد،	ترکمن،	و	بلوچ	داشته	ام	و	این	ها	همه	خودشان	را	ایرانی	
می	دانند	و	اگر	امروز	شما	چیزی	می	بینی،	این	ها	گالیه	های	فرهنگی	است،	
	
ً
گالیه	های	اقتصادی	است	که	به	شکل	گالیه	های	سیاسی	درآمده	است.	مثال
نیستند.	 جدایی	طلب	 این	ها	 فی	الواقع	 که	 می	کنند	 جدایی	طلبی	 از	 صحبت	
کردها	خودشان	را	ایرانی	ترین	می	دانند	و	یا	آذری	ها	خود	را	ایرانی	ترین	می	دانند.	

به	خاطر	توهین	هایی	که	به	آن	ها	شده...	.

پژوهش	های	مختلفی	که	در	سطح	کشور	انجام	شده	است	نیز	مؤید	این	مطلب	است	
که	در	ایران،	گروه	های	مختلف	قومی	همواره	همسو	با	منافع	ملی	حرکت	کرده	اند	و	اگر	هم	
در	جایی	اعتراض	هایی	صورت	گرفته	است،	دالیلی	همچون	احساس	محرومیت	نسبی	و	

موارد	دیگری	از	این	نوع	داشته	است.
دانشجویان	 میان	 در	 پژوهشی	 دادِن	 انجام	 با	 	)۱388( همکارانش	 و	 ربانی	 علی	
دانشگاه	های	دولتی	ترک،	کرد،	و	عرب	به	این	نتیجه	رسیدند	که	بین	دو	متغیر	هویت	ملی	و	
هویت	قومی	رابطۀ	مثبت،	هم	افزا،	و	متوسطی	وجود	دارد.	بین	متغیر	احساس	محرومیت	
	باالیی	وجود	دارد	و	این	ارتباط	با	متغیر	هویت	قومی	

ً
نسبی	و	هویت	ملی	رابطۀ	منفی	نسبتا

	ضعیفی	بوده	است.	به	این	معنا	که	هرچه	میزان	محرومیت	نسبی	در	گروه	های	
ّ
مثبت	و	در	حد

قومی	بیشتر	باشد،	حّس	تعلق	و	وابستگی	ملی	در	آن	ها	کمتر	می	شود	و	همگرایی	قومی	و	نیز	
واگرایی	ملی	آن	ها	نیز	بیشتر	خواهد	شد.	علی	یوسفی	در	مقاله	ای	با	عنوان	»روابط	بین	قومی	
	که	براساس	تحلیل	ثانویۀ	داده	های	تجربی	یک	پیمایش	 و	تأثیر	آن	بر	هویت	اقوام	در	ایران«ـ	
در	سال	۱377	شمسی	روی	پنج	گروه	قومی	بلوچ،	ترک،	کرد،	فارس،	و	لر	به	انجام	رساند	ـ	
نتیجه	می	گیرد	که	با	افزایش	همکاری	های	بین	قومی	که	از	ترکیب	سه	نوع	رابطۀ	فکری،	
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عاطفی،	و	معیشتی	اقوام	حاصل	شده	است،	تعلق	و	وفاداری	اقوام	به	اجتماع	ملی	افزایش	
می	یابد	و	درمقابل،	با	افزایش	تعارض	ها	و	خصومت	های	قومی،	تعلق	و	وفاداری	اقوام	به	
اجتماع	ملی	تضعیف	می	شود.	یافته	های	وی	نشان	می	دهد	اقوام	پنجگانه	به	عناصر	هویت	
ملی	مانند	دین	و	آیین،	مردم،	مفاخر	فرهنگی،	و	سرزمین	تعلق	و	وفاداری	باالیی	دارند.	در	
بین	اقوام	پنجگانه،	ابراز	عالقه	و	وفاداری	بلوچ	ها	و	لرها	به	عناصر	هویت	ملی	بیش	از	اقوام	
فارس،	کرد،	و	آذری	است.	حاجیانی	)۱387(	نیز	رابطه	و	نسبت	گرایش	به	هویت	قومی	و	
گرایش	به	هویت	ملی	در	میان	اقوام	ایرانی	)کردها،	بلوچ	ها،	آذری	ها،	عرب	ها،	ترکن	ها،	و	
لرها(	را	مطالعه	کرده	است.	نتایج	مطالعۀ	وی	نشان	می	دهد	که	هویت	قومی	و	ملی	در	میان	
اقوام	ایرانی،	به	طور	توأمان،	قدرت	و	برجستگی	دارند	و	در	میان	آن	ها،	رابطه	ای	تعارض	آمیز	
و	قطبی	وجود	ندارد.	همچنین	گفتنی	است	میان	ابعاد	فرهنگی	و	اجتماعی	هویت	قومی	و	
ملی	رابطۀ	مثبت	و	قوی	برقرار	است،	اما	ابعاد	سیاسی	این	دو	نوع	هویت	با	یکدیگر	رابطۀ	
منفی	دارند.	صمد	بهشتی	و	محمد	حق	مرادی	)۱396(	با	انجام	دادِن	تحقیقی	با	عنوان	
»احساس	تعلق	به	ایران	در	میان	اقوام	ایرانی«	با	استفاده	از	تحلیل	ثانویه	چنین	نتیجه	گیری	
کردند	که	درمجموع،	تمامی	اقوام	احساس	تعلق	زیادی	به	ایران	دارند	و	آنچه	در	برخی	اقوام	
نظیر	عرب	ها	و	کردهای	اهل	تسنن،	میزان	این	تعلق	را	کاهش	می	دهد	احساس	نابرابری	و	
مشارکت	کم	آن	ها	در	قدرت	سیاسی	و	نیز	سهم	نامناسب	آن	ها	از	توسعه	یافتگی	در	مقایسه	
با	سایر	اقوام	است.	رضوی	آل	هاشم	و	همکاران	)۱388(	در	مقاله	ای	با	عنوان	»هویت	های	
قومی،	انسجام	اجتماعی،	امنیت	ملی«	به	این	نتیجه	رسیدند	که	سیاست	حذف،	ادغام،	
و	همانندسازی	قومیت	ها	امکان	پذیر	نیست.	آن	ها	عنوان	کرده	اند	که	ادغام	شهروندان	در	
یک	ملت	واحد	آرمان	های	ناسیونالیست	های	کالسیک	است	که	دربرابِر	اقلیت	های	قومی	
ناشکیباست	و	در	تاریخ	با	دولت	هایی	پیوند	خورده	است	که	اقلیت	های	ملی	را	به	اجبار	
و	سرکوب	وادار	می	کند.	ناسیونالیسم	جدید	به	ترکیبی	از	همگرایی	و	انسجام	اجتماعی	
متکی	است	که	جامعه	باثبات	را	بر	مبنای	یک	پلورالیسم	فرهنگی	در	یک	دولت	چندملیتی	
مبتنی	بر	دموکراسی	بنا	می	کند.	تجربه	نشان	داده	است	هرجا	که	رهبران	درصدد	سازش	با	
	منازعۀ	قومی	نزدیک	شده	اند.	شیوۀ	ادغام	قومیت	ها	در	یک	

ّ
منافع	قومیت	ها	بوده	اند،	به	حل

قومیت	مسلط	تجربه	ای	شکست	خورده	است.

3-۸-3.	بازنگری	در	باورها

ناکارآمدی	سیاسی،	کاهش	سرمایۀ	اجتماعی	ملی،	گسترش	شکاف	اجتماعی،	ناکارآمدی	
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مدیریت	اقتصادی	ملی،	گسترش	ناهنجاری	های	فرهنگی،	و	سقوط	اخالقی	موضوع	هایی	
هستند	که	این	روزها	در	بیشتر	محافل	سیاسی	با	گرایش	های	مختلف	مورداجماع	عمومی	
است.	درون	مایۀ	بیشتر	این	گفت	وگوها،	انسداد	سیاسی	و	سردرگمی	گسترده	ای	است	که	
به	شکل	انفعال	سنگین	نیروهای	اجتماعی	اعم	از	نخبگان	درون	حاکمیت	و	بیرون	آن	و	

مردمان	عادی	در	زندگی	روزمره	شان	قابل	مشاهده	است.	
ضعف	مفرط	دولت	به	مفهوم	عام	آن	در	مراعات	قواعد	اخالقی	نظیر	انصاف،	عدالت،	
راستگویی،	و	مدارا	جامعه	را	به		سمت	و	سوی	ریا	و	دورویی	در	روابط	اجتماعی	سوق	
داده	است.	عدم	اعتبار	قانون	در	جامعه	و	بی	اعتمادی	گسترده	به	نهادهای	مدنی	و	عمومی	
عیان	تر	از	آن	است	که	نیاز	به	اثبات	داشته	باشد.	خریدوفروش	حقوق	شهروندان	در	بیشتر	
شهرداری	های	کشور	تحت	عنوان	تغییر	کاربری	و	یا	خرید	تراکم	اضافی	و	یا	سایر	ضوابط	
معماری،	شهرسازی،	و	مقررات	ساختمانی	و	انواع	مداخله	های	دولت	در	زندگی	حرفه	ای	
حرفه	ورزان،	و	سایر	مسائلی	ازاین	دست	نمونه	هایی	هستند	که	همه	روزه	شهروندان	ایرانی	
در	زندگی	اجتماعی	شان	با	آن	ها	روبه	رو	هستند.	این	گونه	اقدامات	آشکارا	با	مفهوم	هایی	
چون	حقوق	مالکیت	خصوصی،	آزادی	مبادله،	و	اصول	رقابت	در	بازار	مغایرت	دارند.	
بر	همین	سیاق،	محدود	ساختِن	حقوق	رأی	دهندگان	و	انتخاب	شوندگان	با	وضع	انواع	
از	حقوق	شهروندی	شان	 از	مردم	 معیارهای	کیفی	که	موجب	محرومیت	گروه	کثیری	
	بر	مبنای	دریافت	پاسخ	استعالم	از	یک	مرجع	غیرقضایی	و	بدون	

ً
می	شود،	آن	هم	صرفا

رأی	دادگاه	های	صالحه،	نمونۀ	دیگری	از	عدم	رعایت	حقوق	اساسی	شهروندان	است.	
دریافت	عمومی	غالب	در	سطح	جامعه	آن	است	که	هر	مقرره	ای	بسته	به	موقعیت	و	مکان	
دارای	قیمتی	است.	فارغ	از	این	که	این	باور	تا	چه	اندازه	صحیح	است،	ِصرف	وجود	چنین	
اندیشه	ای	به	مفهوم	عدم	باور	عمومی	شهروندان	به	امکان	تأمین	حقوق	خود	از	مجاری	
قانونی	و	به	مفهوم	شکست	اعمال	حکومت	قانون	است.	ازکف	رفتِن	سرمایۀ	اجتماعی	در	
ایران	موجب	نگرانی	گروه	زیادی	از	شخصیت	ها	و	نیروهای	ملی	شده	است.	نشانه	های	
زیادی	برای	این	مشاهدۀ	اجتماعی	وجود	دارد.	امکان	کسب	ثروت،	قدرت،	و	موقعیت	
پایه	های	 ناسالم،	 روش	های	 به	 و	 کوتاه	 زمان	 در	 شایستگی،	 و	 هزینه	 بدون	 اجتماعی	

هنجارهای	شهروندی	و	اخالق	عمومی	را	در	جامعه	متزلزل	ساخته	است.	
تکنوکراسی	ازجمله	شیوه	های	مؤثری	است	که	در	بسیاری	جوامع،	صحت	و	کارآیی	
آن	آزموده	شده	است	و	در	جامعۀ	امروز	ایران،	برای	خروج	از	شیوه	ها	و	روال	های	ناسالم	

موجود	راهگشاست.
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سیروس	شفقی،	جغرافی	دان	و	مدرس	برنامه	ریزی	شهری	دانشگاه	
از	اصفهان

کند،	جامعه	 استفاده	 آن	ها	 دانش	 و	 مختلف	 قشرهای	 تمام	 از	 اگر	حکومت	
موفق	خواهد	شد.	اما	اگر	متکی	به	یک	گروه	خاص	باشد،	نه.	باید	از	تخصص	

درست	استفاده	کند.

شرایط	به	نحوی	است	که	افراد	را	به	نقد	کردِن	تماِم	فرصت	های	مشروع	و	غیرمشروع،	
واقعی	و	غیرواقعی	در	اولین	موقعیت	و	در	کوتاه	ترین	زمان	تشویق	می	کند.	این	روند	در	
میان	مدت	موجب	زشتی	زدایی	از	رفتارهای	عمومی	غیراخالقی	همانند	دروغ،	حرص،	
تقلب،	حق	کشی	و	عدم	رعایت	حقوق	دیگران،	رشوه،	فساد،	خرید	رأی،	طمع	به	مال	
دیگران،	دست	یازی	به	اموال	عمومی	و	سایر	رفتارهای	ضداخالقی	می	شود.	عالئم	این	
بحران	را	در	گره	های	کور	ترافیکی،	تقلب	های	مالی	و	مالیاتی،	عدم	زشتی	قانون	گریزی،	
بحران	خانواده،	رشد	انواع	آسیب	های	اجتماعی	و	میلیون	ها	پروندۀ	قضایی	در	جامعۀ	
ایران	به	سادگی	می	توان	دید.۱	یافته	های	به	دست	آمده	از	این	تحقیق	هم	نشان	از	وجود	این	

حجم	از	مشکالت	و	نارضایتی	در	میان	گروه	های	قومی	موردمطالعه	دارد.

محمد	حق	مرادی،	روزنامه	نگار،	جامعه	شناس	و	منتقد	اجتماعی	
از	سنندج	)کردستان(	

با	روال	موجود،	من	متأسفانه	خوش	بین	نیستم؛	یعنی	بدون	تغییر	ساختارهای	
سیاسی	و	حقوقی	و	اجتماعی	و	اقتصادی	ادامۀ	این	روند	به	نظر	من	خوشایند	
	آیندۀ	خوبی	نخواهیم	داشت.	مشکالت	داخلی	فشارهای	

ً
نیست؛	یعنی	ما	قطعا

اقتصادی		به	وجود	می	آورد	و	اگر	ما	تغییر	اساسی	ایجاد	نکنیم،	با	یک	بحران	
بشویم،	 این	مشکالت	رد	 کنار	 از	 اگر	بی	خیال	 و	 بود	 دائمی	مواجه	خواهیم	

اعتراضات	مردمی		به	وجود	می	آید.

بسیاری	از	اندیشمندان	ریشه	ها	ی	این	وضعیت	را	در	نبوِد	نظریۀ	راهبردی	برای	حکمرانی	
ملی،	بی	سیاستی	و	بی	ثباتی	در	تصمیم	گیری	ها،	قشری	گری	و	استفادۀ	ابزاری	از	دین،	
قانون	گریزی	رسمی	و	اعالم	شده،	بی	انضباطی	مالی	مکرر	و	عدم	توانایی	اعمال	کنترل	
نهادهای	نظارتی	چون	مجلس	شورای	اسالمی	یا	دستگاه	قضایی،	ضعف	مطبوعات	و	

۱.	خبرآنالین،	شناسۀ	خبر:275243
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رسانه	های	گروهی	در	اعمال	نظارت	عمومی،	افراط	گرایی	با	ظاهر	تمسک	به	ارزش	های	
بنیادین	چون	عدالت،	نوع	دوستی،	خدمت،	انحالل	نهادهای	برنامه	ریزی،	ویران	سازی	
به	پاسخگویی	 نیاز	 نظام	دیوان	ساالری	و	تمرکز	تصمیم	گیری	ها	در	رأس	دولت	و	عدم	
در	بستر	جامعۀ	درحال		گذاری	چون	ایران	جست	وجو	می	کنند.	همۀ	این	تحوالت	نشان	
میزان	 و	گسترش	 دولت	 در	دست	 قدرت	 تمرکز	 به	حفظ	 تمایل	شدید	 و	 از	سرسختی	
از	این	موارد	مطرح	شده	 اقتصادی	به	دولت	دارد.	جدا	 وابستگی	کنشگران	اجتماعی	و	
در	سطح	عمومی	ـ	همان	طورکه	در	بخش	های	پیشین	نیز	بیان	شد	ـ	نوعی	از	نارضایتی	
درمورد	گروه	های	مختلف	قومی	و	مذهبی	نیز	دیده	می	شود	و	آنان	نیز	به	سرسختی	و	
انعطاف	ناپذیری	حکمرانان	معترض	اند.	این	نوع	از	اعتراض	ازجانب	آن	ها	در	بخش	های	
مختلف	اقتصادی	و	وجود	نابرابری	های	گستردۀ	منطقه	ای	در	این	زمینۀ	فرهنگی	و	عدم	بها	
به	آداب	ورسوم	قومی	و	محلی،	دینی	و	بی	اعتنایی	به	گروه	های	اقلیت	و	اعمال	محدودیت	
علیه	آن	ها	جهت	انجام	بسیاری	از	باورهای	مذهبی	آن	ها	براساس	تقویم	و	تاریخ	مذهبی	
خود	و	موارد	دیگری	از	این	نوع	می	شود.	وجود	این	حجم	از	مسائل	و	مشکالت	لزوم	

بازنگری	های	اساسی	ازجانب	مسئوالن	حکومتی	را	می	طلبد.

علی	بختیارپور،	عضو	هیئت	علمی	و	مدرس	ژئوپلیتیک	دانشگاه	
اهواز	)خوزستان(

من	اعتقاد	دارم	که	ما	درحال	یه	دگردیسی	هستیم...	.	بایستی	با	یه	روند	مناسب	
و	آرومی	این	دگردیسی	صورت	بگیره...	.	نمی	دونم	چقدر	این	زمان	می	بره،	

ولی	من	مطمئنم	ما	مجبوریم،	حتی	موظفیم	که	تغییر	کنیم.

دانشگاه	 هیئت	علمی	 و	عضو	 مجتبی	شاه	نوشی،	جامعه	شناس	
خوراسگان	از	اصفهان

اصالح	 راستای	 تو	 رو	 شرایط	 شده	 که	 هم	 میلی	متری	 که	 اینه	 آرزوم	 بهترین	
داخلی	قرار	بدیم	و	آقایون	یه	مقدار	سر	عقل	بیان	و	احساس	کنن	که	دارن	اشتباه	
ن.	بدون	این	که	تعادل	

َ
می	کنن.	به	بخشای	مخالف	خودشون	اجازۀ	فعالیت	ِبد

جامعه	ازبین	بره	و	بپاشه،	تحولی	تو	راستای	پیشرفت	کشور	صورت	بگیره.

آموزه	های	این	نوع	از	تحوالت	ناظر	بر	این	حقیقت	اند	که	جامعۀ	ایران	نیاز	به	یک	
تغییر	پارادایم	بنیادین	در	زیربناهای	فکری	خود	جهت	عبور	از	جمع	گرایی	به	فردگرایی	
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مثبت	مبتنی	بر	حقوق	انکارناشدنی	شهروندی	دارد.	نهادهای	اجتماعی	و	اقتصادی	ایران	
بر	جمع	گرایی	و	 بین	سیاست	های	مبتنی	 تمیز	 پیدا	کنند	که	قدرت	 آگاهی	 آن	قدر	 باید	
فردگرایی	مثبت	را	داشته	باشند.	آن	ها	باید	بتوانند	سیاست	های	حمایتی	دولت	را	که	منافع	
کوتاه	مدت	آنان	را	تضمین	می	کند	طرد	کنند	و	داوطلبانه	از	دریافت	آن	امتناع	نمایند.	آن	ها	
باید	بدانند	که	نتیجۀ	سیاست	های	حمایتی	وابستگی	نهادهای	اجتماعی	و	اقتصادی	به	
دولت	است	و	قدرت	تحرک	و	پویایی	را	از	آن	ها	سلب	می	کند.	لیکن	سیاست	های	ملی	که	
از	دِل	گفت	وگوهای	سامان	یافتۀ	اجتماعی	درآمده	باشند،	ضامن	حفظ	حقوق	شهروندی،	
پیشبرنده،	و	موجب	توسعه	و	بالندگی	ملی	است.	یک	قرن	تجربه	کافی	است	تا	آموخته	
ناکارآمدند.	 و	 سترون	 دولتی	 بر	مصلحت	اندیشی	 مبتنی	 سیاست	های	حمایتی	 باشیم	
دارد.	حکومت	 نیاز	 به	حکمروایی	 از	حکومت	 پارادایمی	 تغییر	 به	یک	 ایران	 همچنین	
ناظر	بر	تصمیم	های	مقامات	اجرایی	است،	حال	آن	که	حکمروایی	ناظر	بر	فرایندهای	
مشارکت	شهروندان	و	نهادهای	اجتماعی	منبعث	از	حقوق	شهروندی	در	تصمیم	گیری،	
انتخاب	و	تنظیم	نظام	اجرایی،	اجرای	تصمیم	ها	و	نظارت	بر	اجرای	سیاست	های	ملی	
است.	انگارۀ	حکومت	همراه	با	توقف،	ایستایی،	و	درجا	زدِن	تاریخی	است،	حال	آن	که	
گذار	به	حکمروایی	حامل	پویایی	و	نگاِه	روبه	جلو	و	پیشرفت	است.	حکمروایی	یک	
سیستم	گفت	وگوی	اجتماعی	سامان	یافته	است	و	قدرت	ناشی	از	آن	محصول	غلبه	گفتماِن	
کارآمدتر	در	زمان	و	مکان	مشخص	است.	شهروندان،	در	چارچوب	حکمروایِی	خوب،	
انگاره	است	که	مفاهیمی	 این	 ایفای	نقش	نمایند.	در	 پیدا	می	کنند	و	می	توانند	 هویت	
چون	آزادی،	عدالت،	برابری،	همه	شمولی،	مشارکت،	اجماع،	و	پاسخگویی	معنی	پیدا	

می	کند.
امروزه	جوامع	زیادی	روزبه	روز	درحال	حرکت	به	سوی	چندفرهنگ	گرایی	هستند.	بدین	
	خواهاِن	بقایند.	شمار	قابل	توجهی	از	شهروندان	به	

ِ
معنا	که	دربردارندۀ	بیش	از	یک	اجتماع

فرهنگی	تعلق	دارند	که	بنیان		ها	و	اصول	اخالقی	ما	را	پذیرا	نیستند.	مشکل	در	این	جا	کنار	
آمدن	با	احساِس	»به	حاشیه	رانده	شدِن«	اقلیت	های	فرهنگی	است.

برای	رسیدن	به	وضعیت	مطلوب	صلح	پایدار	از	رهگذر	گفت	وگوی	عملی،	نخستین	
قدْم	بازنگری	در	باورهای	ایرانیان،	چه	در	سطح	حاکمیت	و	چه	در	سطح	ملت،	است	و	

برای	تحقق	چنین	امری،	بازنگری	در	محورهای	زیر	ضروری	به	نظر	می	رسد:
۱.	پرهیز	از	تمسخر	قومی	در	تمام	سطوح	اجتماعی،	از	محاورات	اجتماعی	روزمره	تا	

برنامه	های	صداوسیما	و	ادبیات		دولتمردان	و	شخصیت	ها	دارای	اهمیت	است.
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پایدار	 ایجاد	صلح	 و	 به	گفت	وگو	 رسیدن	 برای	 قومی	 از	خودبرتربینی	 اجتناب	 	.2
ضرورت	دارد.	درواقع،	خودبرتربینی	در	اقوام	ایرانی	که	با	شدت	و	ضعف	در	تمام	اقوام	
وجود	دارد	)در	اقوامی	مانند	کرد	و	ترک	بیشتر	و	در	بقیه	کمتر(	مانعی	جدی	در	تحقق	

صلح	پایدار	و	آشتی	ملی	است.
3.	احترام	به	ادیان	و	مذاهب	و	باورمندی	به	برابری	حقوق	اجتماعی	برای	پیروان	تمام	

ادیانی	که	در	قلمرو	جغرافیایی	ایران	ساکن	اند،	اهمیت	دارد.

پیمان	ناصح	پور،	مدرس	دانشگاه	و	نوازنده	از	اردبیل
درمورد	مذهب	رسمی	Reform	باید	ادامه	یابد	و	اشکالی	ندارد	که	یک	مسیحی	
که	بر	ایرانی	بودنش	پافشاری	دارد	رئیس	جمهور	شود،	اهل	تسنن	که	جای	خود	

را	دارند.	تالطم	ایران	امروز	نشان	از	یک	Revolution	فرهنگی	خیلی	زیباست.

زنی	4۰ساله،	مهندس	معمار	از	تهران
همان	طورکه	دین	ما	برای	ما	گرامی	و	پناهگاه	ماست،	نباید	دین	دیگری	را	هم	
تحقیر	و	مسخره	کنیم.	دین	هیچ	کسی	را	هم	نباید	طرد	کنیم	و	بگوییم	ما	از	آن	ها	

برتریم.	ما	برتر	نیستیم،	هیچ	کس	برتری	ندارد.

4.	پرهیز	از	تبعیض	رفتاری	با	دیگر	اقوام	اهمیت	باالیی	دارد.	این	تجربۀ	ناخوشایند	
را	بیشتر	اقوام	داشته	اند	و	منحصر	به	قومی	خاصی	نیست.	قومیت	ها	از	رفتارهای	ناپسند	
فارس	های	در	مرکز	با	این	گروه	اقلیت	می	گویند.	درعوض،	تهرانی	ها	از	تجربۀ	تبعیض	در	

رفتار،	دادوستد،	و	...	از	زندگی	در	میان	قومیت	ها	می	گویند.
5.	تغییر	رویه	های	حاکمیتی	به	منظور	تحقق	برابری	اقتصادی	و	اجتماعی	برای	تمام	

ایرانیان	حائز	اهمیت	است.
در	میان	گروه	های	نخبه	که	در	این	پژوهش	مورد	مطالعه	قرار	گرفته	اند،	بازنمودهای	

مثبت	بازنگری	در	ارزش	ها	و	ایجاد	همسویی	میان	آن	ها	به	چشم	می	خورد.

یعقوب	موسوی،	جامعه	شناس	و	عضو	هیأت	علمی	دانشگاه	الزهرا
من	خودم	را	در	استخدام	عناصر	فرهنگی	آزاد	گذاشته	ام.	باوجودی	که	گرایشات	
مذهبی	هم	داشتم	و	سمپات	انقالب	اسالمی	و	کنشگر	سیاسی	بودم،	اما	خودم	
را	دچار	انسداد	فرهنگی	و	دگماتیسم	نکردم.	برای	ما	علوم	اجتماعی	ها	تعیین	
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یک	شاخصۀ	معّین	درخصوِص	هویت	دشوار	است.	مایه	های	فرهنگی	من	
حول	محورهای	ایران	ـ	اسالم	ـ	غرب	دور	زده	است.	یک	وقتی	جهانی	،ملی،	
یا	مذهبی	بوده	و	من	در	کشاکش	این	ها	سعی	کرده	ام	یک	تعادل	ایجاد	کنم.	
مراودات	من	با	دیگر	اقوام	به	دلیل	تحصیل	در	تهران،	اصفهان،	و	انگلستان	زیاد	
بوده	و	با	ترک،	کرد،	جنوبی،	عرب،	و	شمالی	ها	ارتباطات	بسیار	خوبی	داشته	ام	

و	تعصب	خاصی	در	این	خصوص	ندارم.

4-۸-3.	استفاده	از	ظرفیت	های	دموکراتیک

جامعۀ		آزاد،	نیک،	و	باطراوت	جامعه	ای	است	که	در	آن،	هم	میان	فرد	فرد	شهروندان	جامعه	
بهره	گیری	 فراهم	می	شود	که	 آن،	وسایلی	 دارد	و	هم	در	 روابط	اخالقی	و	مدنی	وجود	
از	منابع	تاریخی،	اخالقی،	و	فرهنگی	آن	سرزمین	و	نیز	تجربۀ	دیگر	جوامع،چه	تجربۀ	
معاصر	جوامع	و	چه	تالش	تاریخی	تمدن	بشری	برای	ساختِن	جامعه	ای	نیک،	به	منظور	

تحقق	جامعه	ای	بهتر	و	آزادتر	و	عادالنه	تر،	را	ممکن	می	سازد.
به	سخن	دیگر،	حفظ،	توسعه،	شادابی،	و	تعالی	دموکراسی	در	سطح	کلی	و	نهادهای	
	زیادی	در	پیوند	با	توانایی،	خالقیت،	

ّ
مدنی	و	دموکراتیک	در	سطح	عینی	و	مشخص	تا	حد

اخالقی	بودن،	و	فرهنگ	شهروندان	جامعه	است	که	ازطریِق	برجسته	کردن،	عزیز	شمردن،	
و	بحث	و	گفت	وگو	دربارۀ	ارزش	های	دموکراتیک	فرهنگی	به	ظهور	می	رسد.

	نظام	های	
ّ
یکی	از	نگاه	هایی	که	به	کشور	ایران	وجود	دارد	این	است	که	آن	را	در	حد

مستبد،	دیکتاتور،	و	توتالیتر	می	دانند،	با	این	تصور	که	در	این	کشور،	احزاب	و	تشکل	های	
بسیار	 یا	 و	 ندارند	 وجود	 یا	 صنفی	 اتحادیه	های	 و	 سندیکا	 ندارند،	 وجود	 آزاد	 سیاسی	
ضعیف	اند،	رسانه	های	آزاد	اجازۀ	فعالیت	ندارند،	از	جامعه	مدنی	در	آن	خبری	نیست،	
حق	و	حقوق	گروه	های	قومی	و	اقلیت	های	زبانی،	دینی،	و	مذهبی	نادیده	گرفته	می	شود	و	

درمجموع،	تنها	یک	صدای	واحد	ایدئولوژیک	در	آن	شنیده	می	شود.
اما	به	باور	گروهی	دیگر	از	افراد،	بسیاری	از	مطالبات	اقوام	و	گروه	های	اقلیتی	در	قانون	
اساسی	کشور	لحاظ	شده	است	و	تنها،	مشکل	اجرای	آن	وجود	دارد.	قوانین	مختلفی	نظیر	
آزادی	فکر	و	اندیشه،	حّق	اعتراض	و	تجمع	های	اعتراضی،	زبان	مادری،	دین	و	مذهب،	
ایجاد	تشکل	های	فرهنگی،	اجتماعی،	زیست	محیطی،	سیاسی،	و	ماده	قانون	های	دیگری	
در	قوانین	کشور	لحاظ	شده	است.	به	باور	این	افراد،	دلیل	معطل	ماندِن	اجرای	این	قوانین	
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بیشتر	برخوردارهای	سلیقه	ای	و	فردی	مسئوالن	ذی	ربط	است.

مرد	عرب،	معلم	از	خوزستان
به	نظر	من،	قانون	جمهوری	اسالمی	ایران	بسیار	قانون	کامل	و	مدونی	است	و	
حقوق	همۀ	اقوام	را	رعایت	کرده	و	عدالت	را	به	اندازۀ	کافی	برقرار	کرده،	منتها	

دولت	هایی	که	سر	کار	می	آیند	تا	حدی	این	کم	وزیاد	می	شود.

صالح	الدین	خدیو،	فعال	مدنی	و	روزنامه	نگار	از	مهاباد	)آذربایجان	
غربی(

اگر	همان	قدر	حق	که	در	قانونی	اساسی	به	شهروندان	داده	شده	اجرا	گردد،	در	
ایران،	انقالبی	اتفاق	می	افتد.

در	 دموکراتیک	 وجود	ظرفیت	های	 دربارۀ	 گفته	های	خود	 استدالل	 برای	 گروه،	 این	
ساختار	حکومتی	کشور	به	اصول	مختلف	قانون	اساسی،	ازجمله	اصل	پنجاه	ونهم	قانون	
اساسی،	اشاره	می	کنند	که	براساس	آن،	هرگاه	موضوعی	در	جامعه	مورد	اختالف	قرار	
بگیرد،	جهت	سنجش	میزان	اعتبار	آن	در	جامعه	می	توان	آن	را	به	رأی	عمومی	گذاشت.	
	قانون	باقی	مانده	است	و	درطوِل	چهل	سال	عمر	

ّ
هرچند	این	اصل	نیز	تاکنون	فقط	در	حد

تصویر	شمارۀ	3۰-3:	مصاحبه	با	صالح	الدین	خدیو
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انقالب	اسالمی	موردی	نبوده	است	که	این	اصل	به	اجرا	دربیاید۱.	
بنابراین	به	باور	بسیاری،	در	قوانین	ایران،	حقوق	و	تکالیف	اقلیت	ها	بنابر	قانون	اساسی	
که	میثاق	ملی	است	به	طور	عادالنه	و	شفافی	معّین	و	مشخص	شده	است	و	مبنای	این	
تعریف	نیز	مبانی	علمی	و	حقوقی	با	رعایت	حقوق	اسالمی	است	که	مبنای	نظام	حاکم	بر	

جمهوری	اسالمی	ایران	است.
موضوع	حقوق	اقلیت	ها	در	قانون	اساسی	و	ظرفیت	دموکراتیکی	که	در	آن	وجود	دارد	
را	در	دو	قسمت	می	توان	مورد	بررسی	قرار	داد:	در	وهلۀ	نخست،	حقوقی	که	به	طور	عام	
برای	همۀ	مردم	ایران،	ازجمله	اقلیت	ها،	بدون	هیچ	گونه	تفاوتی	درنظر	گرفته	شده	است	و	
در	آن،	به	تساوی	اقلیت	ها	در	برخورداری	از	حقوق	و	آزادی	های	سیاسی	و	عدم	تبعیض	
اشاره	شده	است.	با	مالحظۀ	بسیاری	از	اصول	قانون	اساسی،	شاید	این	دیِد	کلی	را	بتوان	
به	دست	آورد	که	حقوق	و	آزادی	های	اساسی	برای	کلیۀ	شهروندان	و	اتباع	ایرانی	درنظر	
به	وابستگی	قومی،	 این	حقوق،	بدون	توجه	 از	 آنان	در	برخورداری	 گرفته	شده	است	و	
قانون	اساسی،	عنوان	 از	اصول	 نژادی،	زبانی،	و	حتی	مذهبی،	مساوی	اند.	در	بسیاری	
»هرکس«،	»همه«،	»هر	ایرانی«،	و	نظایر	آن	موضوع	حکم	قرار	گرفته	است.	چنانچه	در	
بند	8،	9،	و	۱4	اصل	سوم	قانون	اساسی	ایران،	مشارکت	عامۀ	مردم	در	تعیین	سرنوشت	
سیاسی،	اقتصادی،	اجتماعی،	و	فرهنگی	خویش	و	رفع	تبعیضات	ناروا	و	ایجاد	امکانات	
عادالنه	برای	همه	در	تمام	زمینه	های	مادی	و	معنوی	و	تأمین	حقوق	همه	جانبۀ	افراد	از	زن	
و	مرد	و	ایجاد	امنیت	قضایی	عادالنه	برای	همه	و	تساوی	عموم	دربرابِر	قانون	تأکید	شده	
است.	در	اصل	نوزدهم	این	قانون	نیز	تصریح	شده	است:	»مردم	ایران	از	هر	قوم	و	قبیله	که	
باشند	از	حقوق	مساوی	برخوردارند	و	رنگ،	نژاد،	زبان،	و	مانند	این	ها	سبب	امتیاز	نخواهد	
بود.«	در	اصل	بیست	ودوم	مقرر	شده	است:	»حیثیت،	جان،	مال،	حقوق،	مسکن،	و	شغل	
اشخاص	مصون	از	تعرض	است،	مگر	در	مواردی	که	قانون	تجویز	کند.«	براساس	اصل	
بیست	وهشتم،	»هرکس	حق	دارد	شغلی	را	که	بدان	مایل	است	و	مخالف	اسالم	و	مصالح	
عمومی	و	حقوق	دیگران	نیست	برگزیند.	دولت	موظف	است	با	رعایت	نیاز	جامعه	به	
مشاغل	گوناگون،	برای	همۀ	افراد،	امکان	اشتغال	به	کار	و	شرایط	مساوی	را	برای	احراز	
مشاغل	ایجاد	نماید«.	اصل	بیست	ونهم	برخورداری	از	تأمین	اجتماعی	را	حقی	همگانی	

1. در چند سال اخیر و با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور کشور، ایشان در چندین سخنرانی بر معطل 
ماندِن این اصل اشاره داشته اند، موضوعی که البته واکنش گروه های افراطی و به خصوص اصول گرایان تندرو را 

درپی داشته است.
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می	داند	و	دولت	را	مکلف	می	کند	خدمات	و	حمایت	های	مربوط	به	تأمین	اجتماعی	را	
برای	یک	یک	افراد	کشور	تأمین	کند.	اصل	سی	ام	می	گوید:	»دولت	موظف	است	وسایل	
اصل	 سازد.«	 فراهم	 متوسطه	 دورۀ	 پایان	 تا	 ملت	 همۀ	 برای	 را	 رایگان	 آموزش	وپرورش	
سی	ویکم	داشتِن	مسکن	متناسب	با	نیاز	را	حّق	هر	فرد	و	خانواده	ایرانی	می	داند.	براساس	
م	هر	فرد	ایرانی	است	و	هرکس	می	تواند	به	منظور	

ّ
اصل	سی	وچهارم،	دادخواهی	حّق	مسل

دادخواهی	به	دادگاه	های	صالح	رجوع	کند.	در	اصل	چهل	ویکم	نیز	آمده	است:	»تابعیت	
م	هر	فرد	ایرانی	است	و	دولت	نمی	تواند	از	هیچ	ایرانی	سلب	تابعیت	

ّ
کشور	ایران	حّق	مسل

کند،	مگر	به	درخواست	خود	او،	یا	درصورتی	که	به	تابعیت	کشور	دیگری	درآید.«	طبق	
اصل	سی	و	دوم،	»هیچ	کس	را	نمی	توان	دستگیر	کرد،	مگر	به	حکم	و	ترتیبی	که	قانون	معّین	
می	کند«	و	در	اصل	سی	وسوم،	همین	تعبیر	درمورد	تبعید	و	اقامت	اجباری	به	کار	رفته	
است.	در	اصل	بیست	وسوم	نیز	آمده	است:	»تفتیش	عقاید	ممنوع	است	و	هیچ	کس	را	

نمی	توان	به	ِصرف	داشتِن	عقیده	ای	مورد	تعرض	و	مؤاخذه	قرار	داد.«
و	 دینی	 اقلیت	های	 هویت	 و	 موجودیت	 شناسایی	 به	 که	 است	 حقوقی	 دوم	 بخش	
گروه	های	قومی	اختصاص	دارد.	در	این	زمینه،	باید	یادآوری	کرد	که	براساس	قانون	اساسی	
به	دو	دستۀ	رسمی	و	 اقلیت	ها	 پیروان	مذاهب	غیراسالمی	و	 ایران،	 جمهوری	اسالمی	

غیررسمی	تقسیم	می	شوند.
اصل	دوازدهم	قانون	اساسی	دین	رسمی	را	دین	اسالم	و	مذهب	جعفری	اثنی	عشری	
می	داند.	از	پیروان	دیگر	مذاهب	اسالمی	چون	حنفی،	شافعی،	مالکی،	حنبلی،	زیدی	به	
اقلیت	تعبیر	نشده	است	و	در	همان	اصل،	عنوان	شده	است	که	پیروان	این	مذاهب	از	احترام	
کامل	برخوردارند،	ولی	پیداست	که	به	هرحال،	آن	ها	هم	دربرابِر	اکثریت	شیعه	مذهب	
اقلیت	مذهبی	به	حساب	می	آیند	و	اصل	دوازدهم	موجودیت	و	هویت	آن	ها	و	حفظ	هویت	
آن	ها	را	به	رسمیت	شناخته	است	و	به	آن	ها	اجازه	داده	است	که	در	مراسم	مذهبی	خود	و	
تعلیم	وتربیت	دینی،	طبق	فقه	خویش،	آزادانه	عمل	کنند	و	در	احوال	شخصیه	و	دعاوی	
مربوط	به	آن	نیز	مقررات	فقهی	خودشان	را	اجرا	کنند	و	در	دادگاه	ها	نیز	بر	همین	موازین	

عمل	شود.
و	اما	درمورد	غیرمسلمانان،	اصل	سیزدهم	قانون	اساسی	می	گوید:	»ایرانیان	زرتشتی،	
کلیمی،	و	مسیحی	تنها	اقلیت	های	دینی	شناخته	می	شوند	که	در	حدود	قانون،	در	انجام	
مراسم	دینی	خود،	آزادند	و	در	احوال	شخصیه	و	تعلیمات	دینی،	برطبق	آیین	خود	عمل	

می	کنند.«
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اساسی،	 قانون	 براساس	 که	 گفت	 می	توان	 دینی،	 اقلیت	های	 از	 دسته	 این	 درمورد	
عالوه	بر	دیِد	کلی	مبنی	بر	تساوی	و	عدم	تبعیض،	در	زمینۀ	حفظ	موجودیت	و	هویت	و	
بقای	آن	ها	نیز	توجه	شده	است	و	آن	ها	در	برگزاری	مراسم	دینی	خود،	آزادند	و	در	احوال	
شخصیه،	براساس	مقررات	مذهبی	آن	ها	حکم	داده	می	شود.	از	دیگر	حقوق	این	گروه	حّق	

تشکیل	انجمن	و	داشتِن	نماینده	در	مجلس	است.
بقیۀ	گرایش	های	دینی	 به	رسمیت	شناخته	شده	اند،	 اقلیت	دینی	که	 این	سه	 به	غیراز	
و	اعتقادی	را	قانون	اساسی	به	عنوان	دین	نمی	شناسد	و	بنابراین	تمهیدی	نیز	برای	حفظ	
هویت	آن	ها	پیش	بینی	نکرده	است.	پیروان	این	نوع	گرایش	ها	و	اعتقادات	جزو	اتباع	و	
شهروندان	دولت	ایران	محسوب	می	شوند	و	تابع	احکام	و	قوانین	عمومی	حکومت	اند.	
بااینحال،	دولت	تعهدی	بر	شناسایی	و	اجرای	قواعد	و	مقررات	مذهبی	آن	ها	ندارد	و	
حتی	آزادی	برگزاری	مراسم	مذهبی	آن	ها	را		به	صورت	جمعی	و	علنی	تضمین	نکرده	است.
اقلیت	های	قومی	و	 قوانینی	که	دربارۀ	 قوانین	و	دیگر	 این	 براساس	مجموع	 بنابراین	
مذهبی	وجود	دارد،	می	توان		به		وجود	ظرفیت	های	دموکراتیک	در	ساختار	قانونی	و	سیاسی	
کشور	پی	برد	و	موضوعی	که	در	این	میان	مطرح	است	اجرای	این	قوانین	و	شیوۀ	مطالبۀ	

آن	ها	ازجانب	اقلیت	های	زبانی	و	مذهبی	است.
براساس	مصاحبه	های	انجام	گرفته،	اصل	پانزدهم	قانون	اساسی	کشور	که	به	موضوع	
زبان	مادری	و	حّق	آموزش	و	تحصیل	به	آن	زبان	اشاره	دارد	یکی	دیگر	از	اصولی	است	
که	نشان	از	وجود	ظرفیت	دموکراتیک	در	قوانین	کشور	دارد.	اما	به	باور	گروه	های	مختلف	

زبانی	مورد	تحقیق،	اجرای	این	اصل	تاکنون	معطل	مانده	است.

علیرضا	خانی،	فعال	فرهنگی	و	ادبی	از	ایوان	)ایالم(
در	قانون	اساسی،	در	اصل	پانزدهم،	این	اجازه	را	می	دهد	و	تصریح	کرده	که	
اقوام	می	توانند	با	زبان	و	لباس	خود	درس	بخوانند،	اما	این	فقط	نوشته	شده	
ردی	درس	

ُ
با	زبان	ک ما	داده	نشده	که	 به	 این	اجازه	 بعداز	چهل	سال	هنوز	 و	

بخوانیم.	

ایران	 اسالمی	 اساسی	جمهوری	 قانون	 از	 را	 این	تصویر	 مزبور	 قانونی	 اصول	 مالحظۀ	
به	دست	می	دهد	که	در	این	قانون،	یک	سلسله	حقوق	اساسی	ازقبیل	تساوی	دربرابِر	قانون،	
محفوظ	بودِن	جان	و	مال	و	شغل	و	مسکن،	آزادی	عقیده،	انتخاب	شغل،	برخورداری	
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از	تأمین	اجتماعی،	دادخواهی،	آموزش	وپرورش،	برخورداری	از	روند	عادالنۀ	دادرسی،	
داشتِن	تابعیت،	مشارکت	در	ادارۀ	امور	کشور	و	امثال	این	ها،	برای	همۀ	افراد	و	اتباع	کشور	
و	شهروندان	ایرانی	صرف	نظر	از	هر	نوع	وابستگی	قومی،	زبانی،	و	مذهبی	به	رسمیت	
شناخته	شده	است	و	جملگی	بدون	تبعیض	از	این	حقوق	می	توانند	بهره	مند	گردند.	با	این	
تصویری	که	از	قانون	اساسی	به	دست	داده	شد،	می	توان	نتیجه	گرفت	که	قانون	اساسی	
جمهوری	اسالمی	ایران	نگاهی	بسیار	مترقیانه	به	اقلیت	ها	را	درپیش	گرفته	است،	هرچند	
	
ً
برخی	تأمالت	و	مالحظات	نیز	در	برخی	قوانین	و	مقررات	مربوط	به	اقلیت	ها	که	ظاهرا
تبعیض	آمیزند	دیده	می	شود	که	به	نظر	می	رسد	امروزه	جمهوری	اسالمی	ایران	درجهِت	
بهبود	وضعیت	امر	قانون	گذاری	و	نشان	دادِن	پای	بندی	به	تعهدات	بین	المللی	اقدامات	
مؤثر	و	قابل	قبولی	در	این	مسیر	داشته	است	و	امید	می	رود	با	پیدا	کردِن	راه	حل	های	نویِن	
حقوقی	و	فقهی،	همۀ	اتباع	نظام	جمهوری	اسالمی	به	طور	عادالنه	مشمول	قانون	شوند	و	

مورد	حمایت	قرار	بگیرند.

امیر	شاهد،	کارشناس	تاریخ	ایران	بعداز	اسالم	از	اصفهان
از	دیگر	مواردی	]که[	در	بحث	اقوام	ایرانی	موردتوجه	است	ضرورت	پرهیز	از	
تبلیغات	و	تولید	محتواهایی	است	که	موجب	بروز	احساس	شکاف	و	تخاصم	

هستند.	

ما	دیگر	دیوار	و	مرز	نداریم.	اندیشه	های	من	هم	ایرانی	نیست.	من	تربیت	شدۀ	
جامعه	ای	هستم	که	مرز	ندارد.	با	برجسته	کردِن	قوم	ها	و	روابط	و	مناسبات	آن	ها	
چیزی	را	که	وجود	خارجی	ندارد	برجسته	کردیم.	اصلی	ترین	شکافی	]که[	در	
	مردم	دنیا.	این	شکاف	

ّ
نظام	جهانی	وجود	دارد	شکاف	بانک	جهانی	است	با	کل

نباید	دیده	بشود	و	با	دیده	نشدِن	این	شکاف	ها،	جنگ	های	قومی	را	دارند	دامن	
می	زنند

صادق	 همچون	 که	صاحب	نظرانی	 است	 دموکراتیک	 ظرفیت	های	 همین	 براساس	
حامی	 را	 خود	 همیشه	 و	 است	 کشور	 سیاست	های	 اساسی	 منتقدان	 از	 ـ	که	 زیباکالم	
اقلیت	های	قومی	و	مذهبی	دانسته	است	ـ	بیان	می	کند	که	نمی	خواهد	سیستم	سیاسی	
کنونی	سرنگون	شود	و	تنها	خواهان	اصالح	ایرادات	است.	او	در	یک	مصاحبه	گفته	است	

که	حاضر	است	حتی	با	اسلحه	از	این	سیستم	دفاع	کند.	
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5-۸-3.	حقوق	شهروندی

»شهروند«	به	افرادی	اطالق	می	شود	که	تابعیت	کشوری	را	دارند	و	به	تبع	این	وابستگی،	
از	حقوق	و	مزایایی	برخوردار	می	شوند.	اصطالح	شهروندی	یکی	از	فرایندهای	جامعۀ	
تلقی	می	شود	که	 به	جامعۀ	مدنی	 به	عنوان	منزلتی	اجتماعی	در	نگرش	 و	 مدرن	است	

به	موجب	آن	امکان	برخورداری	از	حقوق	و	قدرت	فراهم	می	شود.
این	مفهوم	از	نظر	لغوی	به	معنای	کسی	است	که	اهل	یک	شهر	یا	کشور	است	و	از	
حقوق	متعلق	به	آن	برخوردار	است.	مفهوم	شهروندی	و	حقوق	آن	ارتباط	تنگاتنگی	با	
حکومت	و	دولت	دارد.	شهروندی	وقتی	محقق	می	شود	که	همۀ	افراد	یک	جامعه	از	کلیۀ	
حقوق	مدنی	و	سیاسی	برخوردار	باشند	و	همچنین	به	فرصت	های	موردنظر	زندگی	از	
حیث	اقتصادی	و	اجتماعی	دسترسی	آسان	داشته	باشند.	شهروندان	به	عنوان	اعضای	یک	
جامعه	در	حوزه	های	مختلف	مشارکت	دارند	و	دربرابِر	حقوقی	که	دارند	مسئولیت	هایی	
این	حقوق	 برعهده	می	گیرند.	شناخت	 نظم	 ایجاد	 و	 بهتر	جامعه	 ادارۀ	 نیز	درجهِت	 را	
و	تکالیف	نقش	مؤثری	در	ارتقای	مرتبۀ	شهروندی	و	ایجاد	جامعه	ای	براساس	نظم	و	
عدالت	دارد.	زیاد	شنیده	شده	است	که	در	ایران	به	هنگام	برگزاری	انتخابات	یا	راهپیمایی	ها	
و	وقوع	حوادث	غیرمترقبه	و	...	مردم	وظیفۀ	خود	می	دانند	که	مشارکت	کنند	و	آن	را	یک	
تکلیف	می	دانند،	اما	هنگامی	که	موضوع	حق	و	مطالبۀ	شهروندان	از	دستگاه	های	دولتی	و	

	سکوت	می	کنند.	
ً
حاکمیت	می	شود،	معموال

حسین	محمدزاده،	مدرس	دانشگاه	از	سنندج	)کردستان(
شهروندی	حق	و	تکلیف	است،	یعنی	هم	حق	و	هم	تکلیف	داشته	باشد.	نزد	ما	
بیشتر	تکلیف	است	تا	حق،	نه	این	که	حقی	نبوده،	چرا	بوده،	اما	تکلیف	بیشتر	

خودنمایی	کرده	است.	

بار	در	اعالمیۀ	»حقوق	بشر	و	شهروندی«	سال	 اصطالح	حقوق	شهروندی	اولین	
۱789	فرانسه	مطرح	شد	که	پس	از	تصویب،	در	صدر	قانون	اساسی	سپتامبر	۱79۱	قرار	
گرفت.	اعالمیۀ	جهانی	حقوق	بشر	که	در	سال	۱948،	در	مجمع	عمومی	سازمان	ملل	
متحد	به	امضای	کشورها	رسید	در	بسیاری	از	مواّد	خود،	از	محتوای	اعالمیۀ	حقوق	بشر	

و	شهروندی	فرانسه	الهام	گرفته	است	)آفنداک،	۱385(.
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نوع	حقوق	 به	تشخیص	سه	 اچ.	مارشال۱،	 براساس	نظریات	تی.	 گیدنز	)۱385(،	
شهروندی	قائل	است:	نوع	نخست	عبارت	از	حقوق	مدنی	ای	است	که	به	حقوق	آمده	
در	قانون	هر	کشور	گفته	می	شود.	این	حقوق	شامل	امتیازاتی	است	که	امروزه	بسیاری	
از	ما	آن	ها	را	بدیهی	می	دانیم،	اما	به	دست	آوردِن	آن	ها	زمان	زیادی	طول	کشیده	است.	
حقوق	مدنی	شامل	آزادی	افراد	برای	زندگی	در	هر	جایی	که	انتخاب	می	کنند،	حّق	آزادی	
بیان	و	انتخاب	مذهب،	حّق	مالکیت،	و	حّق	دادرسی	یکسان	دربرابِر	قانون	است.	دومین	
نوع	حقوق	شهروندی	حقوق	سیاسی	است.	حّق	شرکت	در	انتخابات	و	انتخاب	شدن	از	
ویژگی	های	این	نوع	حقوق	است.	این	حق	نیز	به	آسانی	و	با	سرعت	به	دست	نیامده	است.	
در	آمریکا،	این	حق	در	ابتدا	مختص	به	سفیدپوستان	و	مردان	بود.	در	کشورهای	اروپایی	
نیز	تا	مدت	ها،	به	جز	زنان،	بسیاری	از	گونه	های	قومی	و	نژادی	از	این	حق	محروم	بودند.	
در	بسیاری	از	کشورهای	دیگر	نیز	این	حق	تنها	با	ازمیان	رفتِن	استعمار	در	قرن	بیستم	
به	دست	آمد.	سومین	نوع	حقوق	شهروندی	حقوق	اجتماعی	است.	این	حقوق	به	حّق	
طبیعی	هر	فرد	برای	بهره	مندی	از	یک	حداقل	استاندارد	رفاه	اقتصادی	و	امنیت	مربوط	
می	شود.	این	حقوق	شامل	حقوقی	مانند	مزایای	بهداشتی	و	درمانی،	تأمین	اجتماعی	
درصورت	بیکاری	و	تأمین	حداقل	دستمزد	است.	به		سخنی	دیگر،	حقوق	اجتماعی	به	
خدمات	رفاهی	مربوط	می	شود.	در	بیشتر	جوامع،	حقوق	اجتماعی	آخرین	حقوقی	بوده	
که	پدید	آمده	است.	دلیل	این	امر	آن	بود	که	دستیابی	به	حقوق	مدنی	و	به	ویژه	حقوق	

سیاسی	اساس	مبارزه	برای	کسب	حقوق	اجتماعی	است.
با	توجه	به	مباحث	مطرح	شده،	می	توان	گفت	حقوق	شهروندی	پیوندی	است	میان	
دولت	و	مردم	که	بر	این	اساس،	هرکدام	از	آن	ها	حقوقی	برعهده	دارند.	مواردی	همچون	
رأی	دادن	و	مسئولیت	انتخاباتی،	خدمت	در	ارتش	که	در	زمان	جنگ	هر	مردی	که	توانایی	
بدنی	دارد	برای	جنگ	فراخوانده	می	شود	و	در	زمان	صلح	نیز	با	خدمت	اجباری	سربازی	
یا	داوطلبانه	در	نیروهای	مسلح	حضور	پیدا	می	کنند،	احترام	به	قانون	و	حقوق	دیگران،	
پرداخت	مالیات،	و	...	ازجمله	مسئولیت	های	فردی	هر	شهروند	است.	درعوض،	هم	
مسئولیت	هایی	نظیر	حفاظت	از	جان	و	مال	و	حقوق	و	امنیت	شهروندان،	بهداشت	و	
سالمت،	آموزش،	نگهداری،	تعمیر	و	ساخت	جاده	ها،	بزرگراه	ها	و	خیابان	ها	و	راه	آهن،	
حفاظت	و	نگهبانی	از	منابع	طبیعی،	جنگل	ها	و	محیط		زیست،	حفاظت	از	پس	اندازها	
با	بازرسی	از	بانک	ها	و	ضمانت	حساب		های	بانکی،	کمک	و	جبران	خسارات	در	موارد	

1. T. H. Marshall

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


        647         فصل سوم: نتایج و یافته های تحقیق

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

پیش	بینی	نشده	مانند	سیل،	زلزله	و	خشکسالی	ازجمله	مسئولیت	های	دولت	در	رابطه	با	
حقوق	شهروندی	است.

غالمرضا	جعفری،	فعال	محیط	زیست	از	نقده	)آذربایجان	غربی(
اقوام	 سایر	 برای	 نمی	شود.	 اجرا	 ما	 و	 برای	شهر	 در	حوزۀ	حقوق	شهروندی	
شدت	و	ضعف	دارد.	بزرگ	ترین	نقص	ما	این	جا	این	است	که	من	فکر	می	کنم	
تا	این	 مطالبات	من	)ترک(	پیش	شماست	و	مطالبات	شما	پیش	من	است.	
ادامه	خواهد	داشت.	درمورد	 نبریم،	نقض	حقوق	همدیگر	 ازبین	 ذهنیت	را	

حقوق	شهروندی،	بعد	از	چهار	دهۀ	انقالب،	تازه	تدوین	کردند.	کو؟!	

حقوق	شهروندی	تضمین	کنندۀ	تمام	حقوقی	است	که	شهروندان	در	یک	جامعه	می	باید	
از	آن	بهره	مند	شوند.	نظر	به	این	که	بر	کرامت	انسانی،	آزادی،	دسترسی	آزاد	به	اطالعات،	
حکومت	مردمی	و	دسترسی	به	عدالت	و	دادرسی	عادالنه،	حّق	امنیت،	حّق	مساوات،	و	
برابری	به	عنوان	حقوق	شهروندی	در	قانون	اساسی	و	قرآن	کریم	تأکید	شده	است،	اجرا	و	
صیانت	از	این	حقوق	وظیفۀ	دولت	است.	حاکمیت	قانون	به	عنوان	زیربنای	اصلی	و	اولیۀ	

تأمین	حقوق	شهروندی	و	اجرای	آن	به	شمار	می	رود.

یحیی	شریعت	نیا،	حقوق	دان	و	مشاور	حقوقی	از	تهران
توهم	است.	حقوق	 و	یک	 فیک	 ثانوی	 تا	اطالع	 ایران	 در	 حقوق	شهروندی	
از	آن	را	برداریم.	فردیت	و	 شهروندی	یک	منظومه	است	و	نمی	توان	بخشی	
وقتی	 نمی	دانیم	 ما	 	

ً
مثال ندارد.	 ارجحیت	 ایران	چندان	 در	 حقوق	شهروندی	

حقوق	شهروندی	در	تولید	صنعتی	رعایت	نمی	شود	چه	هزینه	ای	را	متحمل	
می	شویم.

تنزل	 به	شدت	 را	 آنان	 زندگی	 کیفیت	 شهروندی	 حقوق	 از	 شهروندان	 محرومیت	
می	دهد	)Lauer & Lauer, 2002, p. 297(.	و	گروه	های	مختلف	قومی	و	مذهبی	بر	این	
باورند	که	این	حق	آن	چنان	که	باید	به	آن	ها	داده	نشده	است	و	از	آن	محروم	مانده	اند.	استفاده	
نکردن	از	ظرفیت	های	قومی	و	مذهبی	در	سمت	های	مهم	و	استراتژیک	مملکت	نظیر	
برخوردار	 رده	باالی	مدیریتی،	 مقام	های	 دیگر	 و	 استانداری	 وزارت،	 ریاست	جمهوری،	
نبودِن	اقلیت	ها	از	عبادتگاه	دینی	نظیر	نبوِد	مسجد	برای	پیروان	اهل	تسنن	در	شهر	تهران	
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باوجوِد	تعداد	زیاد	آنان	در	این	شهر،	حذف	فرهنگی	هنرمندان	و	زنان	و	فعاالن	اجتماعی	
و	محیط	زیستی	اقلیت	های	قومی	و	مذهبی	موارد	مهمی	بود	که	ازجانب	گروه	های	قومی	

به	عنوان	نقض	حقوق	شهروندی	آن	ها	مورد	بحث	و	اشاره	قرار	گرفت.
ازجمله	مسائلی	که	در	مواجهۀ	با	مفهوم	حقوق	شهروندی	موردتوجه		است	شیوه	های	
تبیین	و	به	کارگیری	این	مفهوم	است.	بر	این	اساس،	حقوق	شهروندی	یک	مفهوم	چندجانبه	
و	چندُبعدی	است	که	در	پرداختِن	به	آن	توجه	به	تمام	این	ابعاد	ضرورت	دارد.	تلقی	های	
ناقص	و	گزینشی	از	این	مفهوم	ازجمله	مسائلی	است	که	مصاحبه	شوندگان	بدان	اشاره	

داشتند.

پروین	ذبیحی،	فعال	مدنی	از	مریوان	)کردستان(
شما	حساب	کنین	مسجد	اهل	تسنن	را	در	تهران	خراب	می	کنند.	بعد	وقتی	نگاه	
	یک	فرد	اهل	تسنن	نمی	تواند	کاندید	ریاست	جمهوری	بشود،	یک	

ً
می	کنید	مثال

زن	نمی	تواند،	مِن	زِن	کرِد	سّنی	از	تمام	فرصت	های	سیاسی	و	شغلی	بی	بهره	ام.

پیمان	ناصح	پور،	مدرس	دانشگاه	و	نوازنده	از	اردبیل
به	عنوان	نوازنده،	همین	که	سازم	را	]در	تلویزیون[	نشان	نمی	دهند	نقض	حقوق	

شهروندی	است.

قوام	 و	 اجتماعی	می	شود	 پیوند	 اقلیت	ها	موجب	تضعیف	 اجتماعی	 محروم	سازی	
می	برد.	 سؤال	 زیر	 معاصر	 جامعۀ	 در	 همگرا	کننده	 نیروی	 یک	 به	عنوان	 را	 شهروندی	
گفتمان	هایی	صورت	 و	 اعمال	 شهروندی		به	واسطۀ	 از	 قومی	 اقلیت	های	 محروم	سازی	

تصویر	شمارۀ	3۱-3:	مصاحبه	با	پیمان	ناصح	پور
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می	گیرد	که	در	آن	ها،	جنس،	نژاد،	طبقۀ	اجتماعی	و	فرهنگ	به	عنوان	عوامل	تأثیرگذار	بر	
یکدیگر	مرتبط	می	شوند.	این	امْر	پیامدهای	مهمی	را	با	خود	به	همراه	می	آورد.	گروه	های	
محروم	شده	نمی	توانند	فقط	با	دستیابی	به	برابری	رسمی	)صوری(	به	شهروندی	کامل	
شکال	خاصی	از	

َ
ا تبدیل	شوند.	گروه	های	اقلیت	نیازمند	مجموعۀ	ویژه	ای	از	حقوق	و	

نمایندگی	اند	که	با	توجه	به	سوابق	تاریخ،	که	محروم	سازی	و	سرکوب	گروه	های	اقلیت	در	
قالب	آن	تحقق	یافته	است،	شکل	بگیرد.

در	ایران،	در	سال	۱383	شمسی،	قانونی	با	عنوان	»احترام	به	آزادی	های	مشروع	و	حفظ	
حقوق	شهروندی«	به	تصویب	مجلس	رسید	و	به	نام	»بخشنامۀ	حقوق	شهروندی«	در	قوۀ	
قضاییه،	در	دستورکار	واحدها	قرار	گرفت.	اما	مهم	ترین	بحث	از	حقوق	شهروندی	به	سال	
۱395	شمسی	و	تدوین	منشور	حقوق	شهروندی	رئیس	جمهور،	حسن	روحانی،	به	عنوان	
باالترین	مرجع	اجرایی	کشور	بازمی	گردد.	این	منشور	در	۱20	ماّده	و	22	سرفصل	تدوین	
شده	است.	حّق	حیات،	سالمت	و	کیفیت	زندگی،	حّق	کرامت	و	برابری	انسانی،	حّق	
آزادی	و	امنیت	شهروندی،	حّق	مشارکت	در	تعیین	سرنوشت،	حّق	ادارۀ	شایسته	و	حسن	
تدبیر،	حّق	آزادی	اندیشه	و	بیان،	حّق	دسترسی	به	اطالعات،	حّق	دسترسی	به	فضای	
مجازی،	حّق	حریم	خصوصی،	حّق	تشکل،	تجمع	و	راهپیمایی،	حّق	تابعیت،	اقامت	و	
آزادی	رفت	وآمد،	حّق	تشکیل	و	برخورداری	از	خانواده،	حّق	برخورداری	از	دادخواهی	
اقتصاد	شفاف	و	رقابتی،	حّق	مسکن،	حّق	مالکیت،	حّق	اشتغال	و	کار	 عادالنه،	حّق	
شایسته،	حّق	رفاه	و	تأمین	اجتماعی،	حّق	دسترسی	و	مشارکت	فرهنگی،	حّق	آموزش	
و	پژوهش،	حّق	محیط	زیست	سالم	و	توسعۀ	پایدار،	و	حّق	صلح،	امنیت	و	اقتدار	ملی	

ازجملۀ	این	سرفصل	ها	هستند.
آذر	 	29 تاریخ	 در	 شهروندی	 حقوق	 منشور	 از	 رونمایی	 بیانیۀ	 در	 روحانی	 حسن	

۱395	شمسی	موارد	پراهمیت	زیر	را	بیان	کرده	است:	

و	 حقوق	 از	 صیانت	 انسانی،	 کرامت	 همچون	 اصولی	 بر	 شهروندی	 حقوق	
از	حقوق	 برخورداری	همۀ	مردم	 آزادی	های	غیرقابل	سلب،	حاکمیت	مردم،	
انسانی	مساوی،	منع	تبعیض	و	حمایت	یکساِن	قانون	از	همۀ	افراد	ملت	مبتنی	

است.
بیان	و	 استیفای	حقوق	و	آزادی	های	مدنی	و	سیاسی	ازجمله	آزادی	اندیشه،	
و	 نقد	 رسانه	ها،	حّق	 و	 مطبوعات	 آزادی	 آن،	 تبادل	 و	 اطالعات	 به	 دسترسی	
نظر	و	نظارت	همگانی،	حّق	سکونت	و	آزادی	رفت	وآمد،	حّق	برخورداری	از	
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تابعیت،	حّق	تعیین	سرنوشت	و	ادارۀ	شایستۀ	امور	کشور	به	اتکای	آرای	عمومی	
ازطریِق	نظام	انتخاباتی	سالم،	شفاف	و	رقابتی	و	همه	پرسی	آزاد،	حّق	تأسیس،	
اداره،	عضویت	و	فعالیت	در	تشکل	ها،	احزاب	و	انجمن	های	مدنی	و	صنفی،	
حّق	شرکت	آزادانه	در	اجتماعات	و	راه	پیمایی	ها،	و	سایر	حقوق	تنها	با	تعهد،	

مسئولیت	پذیری،	و	ارادۀ	سیاسی	دولت	امکان	پذیر	است.
اگر	به	دنبال	منافع	کشور	و	حکومت	قانون	هستیم،	هیچ	فرد،	نهاد،	گروه،	و	رسانه	ای	
نباید	حاشیۀ	امنیتی	داشته	باشد	…	.	همه	دربرابِر	قانون	مساوی	هستند	و	در	قانون	
استثنا،	نورچشمی،	و	فرد	و	گروه	وابسته	به	این	طرف	و	یا	آن	طرف	وجود	ندارد.

علی	یونسی،	مشاور	رئیس	جمهور	در	امور	اقلیت	های	قومی،	یک	روز	بعداز	ارائۀ	منشور	
حقوق	بشر	به	وسیلۀ	حسن	روحانی،	دربارۀ	لزوم	اهمیت	این	حقوق	بیان	کرد:	

عدم	توجه	به	حقوق	شهروندی	باعث	می	شود	که	بخش	های	مختلف	جامعه	به	
الک	خودشان	بروند.	گسل	های	زیادی	ایجاد	شود	و	شاهد	بدبینی	و	اختالف	
خواهیم	بود.	اقوام	و	احزاب	ملی	به	حاشیه	رانده	می	شوند	و	سبب	می	شود	جمع	
محدودی	حاکم	شده	و	سایرین	ساکت	باشند	که	این	سکوت	بسیار	خطرناک	
است.	مشارکت	ملی	امنیت	ملی	را	به	ارمغان	می	آورد	و	حقوق	شهروندی	به	معنای	
رعایت	حقوق	همۀ	مردم	ایران	شامل	همۀ	قومیت	هاست	و	زمانی	که	ما	همۀ	آن	ها	

را	در	حاکمیت	شرکت	دهیم،	آن	ها	نیز	پای	دفاع	از	این	کشور	می	ایستند.

هرچند	تدوین	این	منشور	نقطۀ	عطفی	در	تاریخ	حقوق	کشور	به		حساب	می	آید	و	
بودنش	به	نبودنش	می	ارزد،	تدوین	اصول	آن	با	عنوان	منشور	چنگی	به	دل	نمی	زند	و	بیشتر	
	چارچوب	

ً
شائبۀ	نوعی	شعارزدگی	را	می	رساند.	بیشتر	به	نظر	می	رسد	این	اصول	صرفا

نظری	شیک	و	منظمی	هستند	که	مابه	ازایی	برای	آن	در	جهان	خارج	نمی	توان	پیدا	کرد.	
جهت	ضمانت	اجرایی	این	منشور	باید	تضمین	های	الزم	و	ضمانت	اجرایی	برای	ناقضان	
این	حقوق	درنظر	گرفته	شود	و	بندبند	آن	در	ارکان	قدرت	نهادینه	شود	یا	این	که	قوۀ	مجریه	

دست	کم	درصدد	بنیان	نهادن	آن	در	سازمان	ها	و	دستگاه	های	زیرمجموعه	خود	برآید.
نمودار	شمارۀ	33-3	رضایت	از	حقوق	شهروندی	از	منظر	نخبگان	را	نشان	می	دهد.	
92٫2	درصد	از	نخبگان	از	نحوۀ	حقوق	شهروندی	رضایت	ندارند	و	تنها	7٫8	درصد	
از	آن	ها	از	اوضاع	حقوق	بشر	کشور	اعالم	رضایت	کردند.	نمودار	شمارۀ	34-3	میزان	
حّس	تبعیض	حقوق	شهروندی	ـ	قومی	را	نشان	می	دهد	که	براساس	آن	نیز	73٫4	درصد	
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از	نخبگان	معتقدند	اقوام	به	صورت	برابر	از	حقوق	شهروندی	برخوردار	نیستند.	ازآن	جاکه	
بیشتر	مصاحبه	شوندگان	در	بخش	عوام	معنا	و	مفهومی	واقعی	از	حقوق	شهروندی	نداشتند	
و	به	هنگام	توضیح		دربارۀ	این	مفهوم	مشخص	شد	که	آنچه	آن	ها	از	حقوق	شهروندی	در	
ذهن	دارند	با	معنای	واقعی	آن	فاصله	زیادی	دارد،	یافته	های	کّمی	مربوط	به	عوام	در	این	

بخش	حذف	شد.	

امروزه	مفهوم	شهروندی	به	عنوان	منزلتی	اجتماعی	در	نگرش	به	جامعۀ	مدنی	تلقی	می	شود	
و	شهروند	به	عنوان	عضو	یک	جامعۀ	سیاسی	فردی	است	که	دارای	حقوق	و	وظایفی	در	
ارتباط	با	این	عضویت	است.	توجه	به	حقوق	شهروندی	در	هر	جامعه	ای	قوام،	مشروعیت،	
و	استمرار	نظام	سیاسی	حاکم	را	فراهم	خواهد	آورد.	این	حقوق	دارای	ابعاد	مدنی،	سیاسی،	
اقتصادی،	اجتماعی،	فرهنگی،	و	قضایی	است	و	چگونگی	کمیت	و	کیفیت	بهره	مندی	از	آن،	

در	هر	جامعه،	از	شاخصه	های	توسعه	و	از	مؤلفه	های	حکمرانی	خوب	است.
یکی	از	اولین	قدم	ها	برای	رعایت	حقوق	شهروندی	به	وسیلۀ	مردم	سعی	در	درونی	سازی	

نمودار	شمارۀ	34-3:	احساس	تبعیض	حقوق	شهروندی	قومی	ــ	خواص

نمودار	شمارۀ	33-3:	رضایت	از	حقوق	شهروندی	ــ	خواص
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آن	در	جامعه	و	افزایش	آگاهی	هاست.	در	مصاحبه	ها،	مشخص	شد	که	تصویر	مبهمی	از	
حقوق	شهروندی	حتی	در	ذهن	نخبگان	وجود	دارد.	به	علت	مشخص	نکردِن	مصادیق	و	
حتی	عدم	همخوانی	دستورالعمل	های	مرتبط	با	متن	قانون	اساسی	درمورد	حقوق	مدنی،	
اجتماعی،	سیاسی،	و	اقتصادی،	این	امر	به	نارضایتی	و	ایجاد	حّس	تبعیض	در	بین	اقوام	

انجامیده	است.	
سیاسیون	 که	 است	 شعاری	 و	 سیاسی	 امر	 یک	 شهروندی	 حقوق	 می	رسد	 به	نظر	
می	خواهند	از	آن	بهره	برداری	حزبی	و	جناحی	کنند،	اما	یک	امر	واقعی،	اعتقادی،	و	حقوقی	
است	که	ریشه	ها	یی	محکم	در	قانون	اساسی	و	سایر	قوانین	دارد	و	یکی	از	ضروری	ترین	
گاه	باشند	تا	نقض	 	آموزش	عمومی	است.	همۀ	شهروندان	باید	از	حقوق	خود	آ

ْ
اقدامات

حقوق	شهروندی	کمتر	اتفاق	بیفتد.	در	این	زمینه،	صداوسیما	و	عموم	رسانه	ها	رسالت	و	
وظیفۀ	بیشتری	برعهده	دارند.	

لیال	شفاعی،	وکیل	پایه	یک	دادگستری	از	تبریز
ببینید	این	مسئله	که	زنان	ما	هنوز	راه	زیادی	را	درپیش	دارند	بدیهی	است.	ما	نیاز	
به	تالش	های	زیاد	ازجانب	زنان	و	همراهی	جامعه	با	آن	ها	داریم.	بهترین	کاری	
که	می	توانیم	در	این	زمینه	انجام	دهیم	آموزش	صحیح	نسل	های	جدید	است.

به	نظر	می	رسد	مهم	ترین	نکته	قبل	از	انجام	شدِن	همۀ	این	بحث	ها	ازجانب	دولت	و	
تهیۀ	منشور	حقوق	بشری	و	...	باید	آگاهی	بخشی	عمومی	در	زمینۀ	حقوق	شهروندی	
باشد،	زیرا	یافته	های	مطالعۀ	کنونی	نشان	داد	که	بنابر	نظر	مصاحبه	شوندگان	هنوز	شمار	
زیادی	از	مردم	با	معنا	و	مفهوم	این	واژه	ناآشنایند	و	مردم	باید	ابتدا	درمورد	آن	آگاهی	بیابند	

تا	در	مرحلۀ	بعد	بخواهند	دربارۀ	آن	صحبت	نمایند	و	آن	را	مطالبه	کنند.

ریاض	علی	فرهانی،	فعال	اجتماعی	از	خوزستان
	حقوق	شهروندی	اش	چیست!

ً
هنوز	جامۀ	هدف	نمی	داند	دقیقا

بنابراین	موضوع	حقوق	شهروندی	قبل	از	هرچیزی	نیازمند	آموزش	و	فرهنگ	سازی	
است.	بخشی	از	این	موضوع	وظیفۀ	فعاالن	اجتماعی	و	نهادهای	مدنی	است.	آموزش	
تأثیرگذار	 بسیار	 مدنی	 سازمان	های	 عملکرد	 کیفیت	 افزایش	 در	 شهروندی	 رفتارهای	
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است.	این	آموزه	ها	به	تقویت	اخالق	اجتماعی	و	بسط	همبستگی	اجتماعی	یک	جامعه	
این	موضوع	وظیفۀ	 در	سطح	محلی،	ملی،	و	جهانی	کمک	خواهد	کرد.	بخش	دیگر	
دولت	و	نهادهای	دولتی	است.	درواقع،	دولت	و	نهادهای	قانون	گذار،	سازمان	های	ملی	
و	محلی	و	دیگر	ارگان	ها	ازطریِق	آموزش	حقوق	شهروندی	و	مهارت	های	زندگی	جمعی	
و	شناخت	اصول	مدیریت	شهری	نقش	بارزی	در	تربیت	شهروندان	دارند.	در	راستای	
آموزش	و	فرهنگ	سازی	در	زمینۀ	آگاهی	از	حقوق	شهروندی	یادگیری	مؤلفه	های	آموزش	
رفتار	شهروندی	به	افزایش	کیفیت	زندگی	جمعی	و	تقویت	سرمایه	اجتماعی	در	زندگی	

کمک	شایانی	خواهد	کرد.
از	دیگر	یافته	های	به	دست	آمده	دربارۀ	موضوع	حقوق	شهروندی	برخورد	قهری	و	سیاسی	
دیدِن	مطالباِت	فعاالِن	این	حوزه	است.	کشور	ایران	جامعه	ای	به	شدت	سیاست	زده	است	
و	بر	همین	اساس،	به	مطالبات	مختلف	زیست	محیطی،	اجتماعی،	فرهنگی،	اقتصادی،	
و	دیگر	حوزه	ها	با	دیِد	سیاسی	نگاه	می	کند	و	بر	همین	اساس،	برخوردهایی	که	صورت	
می	گیرد	برخوردهای	تند	و	سیاسی	است.	همۀ	این	موضوع	ها	نشان	می	دهد	که	به	نظر	
می	رسد	منشور	حقوق	شهروندی	ارائه	شدۀ	حسن	روحانی	بیشتر	کارکرد	تبلیغاتی	دارد	و	
آنچه	امروزه	مردمان	گروه	های	مختلف	قومی	درعمل	می	بینند	با	همۀ	یک	صد	و	بیست	

اصل	ارائه	شده	در	منشور	فرسنگ	ها	فاصله	دارد.

مهدی	حمیدی	شفیق،	فعال	سیاسی	از	آذربایجان	شرقی
در	ایران،	حقوق	شهروندی	جا	نیفتاده.	من	در	جلسه	ای		دربارۀ	دریاچۀ	ارومیه	
بازداشت	شدم.	بیست	و	نه	نفر	بودیم	و	دستگیر	شدیم.	درطوِل	مدتی	که	در	
زندان	بودم،	تظاهراتی	شد	که	من	را	متهم	به	سازماندهی	کرده	بودند،	درحالی	که	

من	زندان	بودم.

یاض	علی	فرهانی تصویر	شمارۀ	32-3:	مصاحبه	با	ر
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6-۸-3.	زمینه	های	سکوالریسم

از	 هالی	اوک۱،	 بریتانیایی،	جورج	 نویسندۀ	 در	سال	۱846	میالدی،	 نخستین		بار	 برای	
واژۀ	سکوالر	استفاده	کرد.	هرچند	این	اصطالح	تازه	بود،	ولی	مفهوم	کلی	آزادی	ای	که	
سکوالریسم	بر	پایۀ	آن	بنا	شد	درطوِل	تاریخ	وجود	داشته		است.	ایده	های	اولیۀ	سکوالر	را	
می	توان	در	آثار	ابن	رشد	)اورئوس2(	پیدا	کرد.	وی	و	پیروان	مکتب	اوروئسیسم	معتقد	به	
جدایی	دین	از	فلسفه	بودند.	هالی	اوک	این	ایدۀ	جدایی	اجتماع	از	دین	را	بدون	تالش	برای	
انتقاد	عقاید	دینی	مطرح	کرد.	هالی	اوک	یک	ندانم	گرا	بود	و	به	نظر	خودش،	سکوالریسم	
برهانی	علیه	مسیحیت	محسوب	نمی	شد،	بلکه	مستقل	بود.	سکوالریسم	تنها	به	این	نکته	

می	پردازد	که	راه	درست	درحقیقت،	سکوالریسم	است.
واژۀ	سکوالر	در	زبان	التین	به	معنای	»این	جهانی«،	»دنیوی«،	»گیتیانه«	و	متضاد	
به	عنوان	یک	آموزه	سخن	 امروزه	وقتی	از	سکوالریسم	 یا	»روحانی«	است.	 با	»دینی«	
به	جزمیات	 ارجاع	 بدون	 را	 فلسفه	ای	است	که	اخالق	 	مقصود	هر	

ً
می	گویند،	معموال

در	 سکوالریسم	 است.	 بشری	 روش	های	 و	 دانش	ها	 پیشبرد	 درپِی	 و	 می	کند	 بنا	 دینی	
و	 امور	جامعه	 در	 مذهبی	 نهادهای	 نقِش	 کاسته	شدِن	 یعنی	 به	طورکلی	 جامعه	شناسی	
واگذاری	ادارۀ	نهادهای	اجتماعی	به	دولت	و	سازمان	های	غیردینی	و	عرفی.	در	حوزۀ	علم	
و	با	جدا	شدِن	قلمرِو	علم	از	دین	و	تجربی	شدِن	علوم،	اصطالح	سکوالر	درمورد	دانش	و	
علوم	نیز		به	کار	رفت.	بر	این	اساس،	در	دیدگاه	پوزیتویستی،	سرچشمۀ	علوم	از	علم	الهی	

و	متافیزیکی	خارج	شد.
این	اصطالح	درمورد	افراد	نیز		به	کار	گرفته	شده	است.	وقتی	می	گویند	فالن	شخص	
یا	جمع	سکوالر	است،	یعنی	مذهْب	اشتغال	فکری		او	نیست	و	در	مراسم	اصلی	زندگی،	
همچون	مرگ	و	ازدواج	و	تولد،	به	تشریفات	مذهبی	کمتر	توجه	دارد.	این	دیدگاه	مشخص	
می	کند	که	معنا	و	مفهوم	سکوالریسم	غیردینی	است	تا	ضددینی.	بر	این	اساس،	در	زیست	
برخی	از	افراد	موردمطالعه	در	این	پژوهش،	مذهب	پارامتری	مرتبط	با	حوزۀ	خصوصی	و	

فردی	شهروندان	تعریف	شده	است.
دیدگاه	های	 از	 مختلفی	 نظریه	های	 اروپایی،	 	

ِ
جوامع شدِن	 سکوالر	 رونِد	 درمورد	

فلسفی	و	جامعه	شناختی	مطرح	شده	است	که	بیشتر	این	آرا	حول	اندیشه	های	امیل	دورکیم	
و	ماکس	وبر	می	چرخد.

1. George Holyoake
2. Averroes
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)همچون	 دنیوی	خود	 امور	 به	تدریج	 انسانی	 که	جوامع	 است	 باور	 این	 بر	 دورکیم	
نهادهای	تعلیم	وتربیت،	حقوق،	علوم	گوناگون،	و	...(	را	که	در	آغاز،	همه،	به	دست	دین	
بود	و		ازاین	رو،	مقدس	انگاشته	می	شدند	دراختیار	خود	می	گیرند.	با	این	تصرف	کردن	
و	دراختیار	گرفتن،	بشر	این	نهادها	را	از	قلمرو	مقدس	و	الهوتی	به	قلمرو	غیرمقدس	یا	

ناسوتی	انتقال	می	دهد.

امین	ناطق،	معمار	شهرسازی	از	اصفهان
دین	را	یک	چیز	فردی	می	دانم	که	هرکس	می	تواند	در	فضای	فردی	به	آن	بپردازد،	
ولی	من	هیچ	حمایتی	از	هیچ	نوعش	نمی	کنم.	آن	موقعی	که	عامِل	ساخت	

گرفتِن	قدرت	می	شود،	خودش	فی	نفسه	عامل	فساد	است.

وبر	سکوالریسم	را	به	معنای	جدا	بودِن	جامعۀ	دینی	از	جامعۀ	سیاسی	می	داند،	به	گونه	ای	که	
دولت	حّق	هیچ	گونه	اعمال	قدرت	در	امور	دینی	نداشته	باشد	و	کلیسا	نیز	نتواند	در	امور	
سیاسی	مداخله	کند.	وی	بر	این	باور	است	که	جوامع	از	دوران	جادویی	ـ	مذهبی	به	سوی	
دوران	عقالیی	درحرکت	اند.	برخالف	جوامع	جادویی	ـ	مذهبی	که	منظور	اصلی	از	کار	
به	 دستیابی	 برای	 انسانی	 کارهای	 و	 اعمال	 عقالیی،	 جامعۀ	 در	 ارزش	هاست،	 ارضای	
اهداف	معّینی	انجام	می	شوند.	در	راه	دستیابی	به	این	اهداف	نیز	به	حداکثر	کارایی	توجه	
می	شود	و	احساسات	و	عواطف	دخالت	داده	نمی	شوند،	سود	و	ضررها	عقالنی	سنجیده	
می	شوند	و	بر	آن	مبنا	عمل	می	شوند.	بنابراین	چنین	جهانی	افسون	زدایی	شده	است	و	
	اهمیت	بیشتری	

ْ
عقالنیت	و	عقل	جای	بسیاری	از	امور	را	گرفته	است،		به	طوری	که	اهداف

از	ارزش	ها	پیدا	کرده	اند.	
عبدالکریم	سروش،	به	طورکلی،	سکوالریسم	را	به	دو	دستۀ	»سکوالریسم	سیاسی«	و	

»سکوالریسم	فلسفی«	تقسیم	کرده	است	و	آن	ها	را	بدین	گونه	تشریح	می	کند:
سکوالریسم	سیاسی	یا	حکومت	فرادینی	یعنی	انساْن	نهاد	دین	را	از	نهاد	دولت	جدا	
کند	و	حکومت	نسبت	به	تمام	فرقه	ها	و	مذاهب	نگاهی	یکسان	داشته	باشد	و	تکثر	آن	ها	
را	به	رسمیت	بشناسد	و	نسبت	به	همۀ	آن	ها	بی	طرف	باشد.	وی	سکوالریسم	سیاسی	را	به	

معنای	جدا	کردِن	حکومت	از	دین	می	داند	و	نه	جدا	کردِن	دین	از	سیاست.
سکوالریسم	پیامد	روند	الئیک	شدِن	جامعه	است	و	الئیسیته	خود	ریشه	در	فلسفۀ	
نهال	در	 این	 دارد.	 آموزش	های	دوران	روشنگری	 و	 لیبرالیسم	سیاسی	 به	ویژه	 لیبرالیسم	
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خاک	انقالب	صنعتی	و	به	دنبال	سلطۀ	بالمنازع	علم	و	فراگیر	شدِن	فلسفۀ	مثبت	گرایِی	
منطقی	به	درخت	تناوری	در	جهان	غرب	تبدیل	شد.	بنابراین	عواملی	چون	انسان	محوری،	
فردگرایی،	عقل	مداری،	علم	محوری،	آزادی	و	تساهل،	سنت	گریزی	و	نوگرایی	و	باالخره	
ماشین	انگاری	جهان	را	می	توان	درزمرۀ	بنیادهای	فکری	سکوالریسم	دانست.	مفاهیمی	
مانند	جدایی	دین	از	سیاست،	جدایی	کلیسا	و	حکومت	در	آمریکا،	و	الئیسیته	در	فرانسه	

و	ترکیه	بر	پایۀ	سکوالریسم	بنا	شده	اند.
با	درنظر	گرفتِن	ارزش	ها	 بنا	شده		است	که	زندگی	 پایه	 این	 بر	 دیدگاه	سکوالریسم	
پسندیده		است	و	دنیا	را	با	استفاده	از	دلیل	و	منطق،	بدون	استفاده	از	تعاریفی	مانند	خدا	
یا	خدایان	یا	هر	نیروی	ماورای	طبیعی	دیگری،	بهتر	می	توان	توضیح	داد.	به	عبارت	بهتر،	
هرکسی	دین	خود	را	فقط	در	خانۀ	خود	نگه	بدارد	و	حق	نداشته	باشد	دین	خود	را	در	
جامعه	تبلیغ	کند.	یافته	های	به	دست	آمده	نشان	داد	که	در	موارد	متعددی،	باور	و	اندیشۀ	
شخصی	سازی	دینی	در	دیدگاه	مصاحبه	شوندگان	وجود	داشت	و	بیشتر	آن	ها	مخالف	

دخالت	دین	در	حوزۀ	سیاست	بودند.

ابراهیم	شمس،	فرهنگی	از	پاوه	)کرمانشاه(	
مذهب	نباید	در	سیاست	دخالت	کند،	چون	باعث	مشکالتی	می	شود.

میثم	سفیدخوش	مدرس	فلسفۀ	دانشگاه	شهید	بهشتی	از	تهران
رسمی	بودِن	مذهب	نشان	دهندۀ	این	است	که	مذهب	کار	نمی	کند.	هرچه	به	
عقب	تر	و	جامعۀ	کم	شکاف	تر	برگردیم،	نیازی	به	اعالم	مذهب	رسمی	نیست.

دانستنی	های	سکوالر	به	طور	روشن	در	همین	زندگی	پیدا	می	شوند	و	می	توانند	در	
همین	زندگی	آزمون	شوند.	جدا	شدِن	نهاِد	دین	و	دولت	در	سکوالریزاسیون	بدین	معناست	
که	مؤسسات	خاص	سیاسی	از	سیطرۀ	مستقیم	یا	غیرمستقیم	دین	رها		شوند.	این	بدان	معنا	
نیست	که	پس	از	سکوالریزاسیون،	نهادهای	دینی	دیگر	نمی	توانند	درمورد	مسائل	عمومی	
و	سیاسی	حرفی	بزنند،	بلکه	بدین	معناست	که	دیدگاه	های	نهادهای	دینی	دیگر	نباید	بر	
جامعه	تحمیل	شوند	یا	مبنای	سیاست	گذاری	های	عمومی	قرار	بگیرند.	درعمل	دولت	
	امکان	نسبت	به	عقاید	گوناگون	و	متفاوت	دینی	بی	طرف	بماند	و	نه	مانع	آن	ها	

ّ
باید	تا	حد

باشد	و	نه	مجری	خواسته	هایشان	)محمودموالیی	و	همکاران،	۱390،	ص	22(.
این	موضوع	درحالی	است	که	در	ایران،	پرسش	از	دین	همواره	از	سؤال	های	اساسی	در	
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مصاحبه	های	دولتی	است.	نوع	دین	و	مذهب	همواره	جزو	اساسی	ترین	و	اولین	سؤال	هایی	
می	شود.	 پرسیده	 استخدامی	 و	 دانشگاهی	 سراسری	 آزمون	های	 دواطلبان	 از	 که	 است	
می	شود	 توزیع	 مختلف	 امور	 برای	 دولت	 ازجانب	 که	 ثبت	نامی	 فرم	های	 در	 همچنین	

همواره	این	موضوع	دیده	می	شود.

حمید	حمادی،	مدرس	دانشگاه	از	استان	خوزستان
یه	مذهب	نباید	قانونی	باشه	و	یه	مسئلۀ	شخصیه.	متأسفانه	می	بینیم	که	اگه	یه	

ن،	نوشته	دین	و	مذهبت	چیه	و	این	درست	نیست.
َ
پرسشنامه	به	شما	ِبد

تاریخ	ایران	نشان	می	دهد	که	مردم	این	کشور	به	واسطۀ	آمیختگی	ذاتی	تفکر	شیعه	و	
سّنی	با	سیاست	و	اهمیت	شکل	گیری	حکومت	اسالمی	در	دیدگاه	های	هریک	از	این	دو	
گروه	مذهبی	نتوانسته	اند		به	صورت	یکپارچه،	سکوالریسم	را	در	اعصار	مختلف	بپذیرند.	
	همواره	نمادهایی	از	رفتار	دینی	را	

ً
	ازسوی	دیگر،	حاکمان	نیز	از	صفویه	تا	پهلوی	معموال

به	نمایش	گذاشته		بودند	و	این	تنها	خواص	بودند	که	عمق	سکوالریسم	را	درک	می	کردند.	
فرایند	تحولی	اندیشۀ	سکوالریسم	در	ایران	را	می	توان	در	چهار	مرحله	دانست:	مرحلۀ	
نخست	شکل	گیری	سکوالریسم	است	که	از	عصر	قاجار	و	به	خصوص	سال	های	آخر	آن،	
یعنی	دوران	مشروطیت،	شکل	مدونی	به	خود	گرفت	و	تا	قبل	از	حاکمیت	رضاشاه	ادامه	
پیدا	کرد.	مرحلۀ	دوم	دوران	حاکمیت	سکوالریسم	است	که	دوران	های	حکومت	پهلوی	
افول	جریان	سکوالریسم	است	 اول	و	دوم	را	دربر	می	گیرد.	مرحلۀ	سوم	هم	که	دوران	
بازمی	گردد.	مرحلۀ	چهارم	 اسالمی	سال	۱357	شمسی	 انقالب	 بعداز	شکل	گیری	 به	
نیز	قدرت	یابی	مجدد	اندیشه	های	سکوالریستی	در	یکی	دو	دهۀ	اخیر	است.	براساس	
یافته	های	به	دست	آمده،	جدا	از	این	که	این	گرایش	در	سطح	عمومی	جامعه	درحال	رشد	
است،	شدت	این	موضوع	در	میان	پیروان	مذهب	اهل	تسنن	بیشتر	است،	زیرا	با	رسمی	
کردِن	مذهِب	تشیع	در	قانون	اساسی	کشور	و	تشریع	بسیاری	از	امور	براساس	این	مذهب	
و	همچنین	نقشی	که	برخورداری	از	این	مذهب	در	جایگاه	شغلی	افراد	می	تواند	داشته	

باشد،	اقلیت	اهل	سنت	در	این	زمینه	احساس	نوعی	اجحاف	مضاعف	می	کنند.

دانشگاه	 علمی	 هیئت	 عضو	 و	 جامعه	شناس	 شاه	نوشی،	 مجتبی	
خوراسگان	از	اصفهان

	مذهب	رسمی	خاصی	تو	ایران	وجود	نداشت،	چون	یه	مقدار	
ً
دوست	داشتم	اصال
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	قدرت	تو	
ً
زمینۀ	تسلط	طلبی	رو	نسبت	به	اقوام	دیگه	فراهم	می	کنه.	اآلن	هم	عمال

دست	حکومت	شیعه	س	و	حتی	مسلمونای	اهل	سنت	از	یه	سری	پستا	محروم	ان.

نظر	 براساس	 کشور	 رسمی	 مذهب	 	دربارۀ	 آمده	 به	دست	 کّمی	 یافته	های	
مصاحبه	شوندگان	خواص	و	عوام	در	نمودار	شمارۀ	35-3	و	نمودار	شمارۀ	36-3	مشهود	
است.	بر	این	اساس،	در	بخش	نخبگان،	تنها	۱7٫42	درصد	از	پاسخگویان	موافق	رسمی	
بودِن	مذهِب	شیعۀ	اثنی	عشری	در	قوانین	حکومتی	کشور	بودند	و	62٫87	درصد	از	آن	ها	
مخالف	چنین	رسمیت	بخشی	ای	بودند.	در	بخش	عوام	نیز	۱5٫۱۱	درصد	از	پاسخگویان	
موافق	رسمیت	یافتِن	مذهب	تشیع	و	5۱٫۱6	درصد	نیز	مخالف	چنین	رسمیتی	بودند.	
نکتۀ	قابل	تأمل	حجم	زیاد	)33٫72	درصدی(	بی	پاسخی	به	این	سؤال	بود	که	شاید	بشود	
ازجمله	دالیل	آن	را	ترس	از	پاسخگویی	به	این	سؤال	خاص	به	دلیل	مسائل	امنیتی	دانست،	

چراکه	فرایند	مصاحبه	به	طور	کامل	ضبط	می	شد.

نمودار	شمارۀ	35-3:	مذهب	رسمی	ـ	خواص

نمودار	شمارۀ	36-3:	مذهب	رسمی	ـ	عوام
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ایران	دارای	تنوع	دینی	و	مذهبی	است	که		ازسوی	برخی	مسئوالن	و	نخبگان،	این	تنوع	
عامل	غنای	دینی	و	مذهبی	است.	اما	برخی	دیگر	به	دلیل	عدم	دسترسی	سایر	مذاهب	و	
ادیان	به	موقعیت	های	سیاسی	و	اجتماعی	و	تبعیض	دینی،	با	رسمی	بودِن	مذهب	موافق	
نیستند.	سابقۀ	تاریخی	رسمی	شدِن	مذهِب	شیعه	در	ایران	به	دوران	صفوی	بازمی	گردد.	
اما	بعداز	انقالب	۱357	شمسی،	با	توجه	به	این	که	رهبری	انقالب	و	تدوین	قانون	اساسی	
مذاهب	 از	 بسیاری	 مخالفت	های	 و	 موافقت	ها	 بود،	 اهل	تشیع	 مرجعیت	 تأثیر	 تحت	

اسالمی	و	سایر	ادیان	را	درپی	داشت.
همان	طورکه	پیشتر	بیان	شد،	عواملی	همچون	انسان	محوری،	فردگرایی،	عقل	مداری،	
علم	محوری،	آزادی	و	تساهل،	سنت	گریزی	و	نوگرایی،	و	باالخره	ماشین	انگارِی	جهان	در	
شکل	گیری	بنیادهای	فکری	سکوالریسم	نقش	داشتند.	همۀ	این	موارد	بعداز	یک	جنگ	
تمام	عیار	فکری	شکل	گرفت	که	در	حدود	پانصد	سال	پیش	از	رنسانس	تا	سال	های	میانۀ	
قرن	بیستم	میالدی	به	طول	انجامید.	در	ایران،	اگر	اساس	این	اندیشه	ها	تا	حدود	چهل	سال	
قبل	در	سطح	عمومی	و	محافل	جمعی	بیان	می	شد،	به	احتمال	زیاد،	با	گویندۀ	آن	برخورد	
می	شد،	اما	امروزه	و	تنها	بعداز	گذشت	یک	نسل	از	آن	زمان،	اساس	این	تفکرات	چنان	در	
اذهان	عمومی	رسوخ	و	گسترش	پیدا	کرده	است	که	بیان	کنندگاِن	آن	ها	بدون	هیچ	واهمه	ای،	
در	مکان	های	مختلف،	به	بازگویی	و	دفاع	از	آن	می	پردازند.	بنابراین	می	توان	گفت	که	اگر	
	پانصد	سال	مجاهدت	فکری	انجام	داد،	همۀ	

ً
جامعۀ	غرب	برای	اندیشه	های	فوق	حدودا

این	اندیشه	ها	در	ایران	در	کمتر	از	سی	سال	نهادینه	شده	است.	شاید	بتوان	دلیل	این	امر	
را	حاکمیت	شدید	مذهب	در	این	دوران	دانست	که	بیشتِر	رفتارهای	افراد	از	این	منظر	
اقلیت	های	مذهبی	ناراحت	کننده	تر	 قضاوت	می	شود.	این	امر	به	خصوص	برای	پیروان	
از	پیروان	برخوردار	از	مذهب	رسمی	کشور	است،	زیرا	با	اعمال	سلیقه	های	فردی،	از	
بسیاری	از	مزایا	و	فرصت	های	اجتماعی	و	اقتصادی	محروم	مانده	اند.	در	سطور	باال،	
مواردی	از	نگرانی	و	برخوردهای	سلیقه	ای	علیه	پیروان	جامعۀ	اهل	سنت	مورد	بحث	قرار	
گرفت	و	در	ادامه	نیز	این	موضوع	بیشتر	تشریح	خواهد.	همۀ	این	موارد	نشان	از	این	دارند	
که	جهت	رسیدن	به	جامعه	ای	برابر	و	آزاد،	باید	از	رسمی	کردِن	یکی	از	مذاهب	و	به	حاشیه	

راندِن	بقیۀ	مذاهب	دوری	شود.

7-۸-3.	ماندن	در	مسیر	اعتدال

راه	و	مسیر	عملی	شدِن	همۀ	آنچه	در	سطور	باال		دربارۀ	حفظ	و	احترام	به	هویت	قومی،	
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همسویی	منافع	قومی	و	ملی،	بازنگری	در	باورها،	استفاده	از	ظرفیت	های	دموکراتیک،	
و	 اعتدال	 مسیر	 انتخاب	 شد	 داده	 شرح	 سکوالریسم	 زمینه	های	 و	 شهروندی،	 حقوق	
میانه	روی	هم	ازجانب	حاکمیت	و	هم	ازجانب	گروه	های	قومی	به	عنوان	روشی	به	دور	از	

هرگونه	افراط	وتفریط	است.
اعتدال		واژه	ای	نو	در	فرهنگ	سیاسی	ما	نیست،	ولی	با	توجه	به	تحوالت	سیاسی	ای	که	
در	سال	۱392	شمسی	اتفاق	افتاد	و	حسن	روحانی	با	همین	شعار	به	قدرت	رسید،	باید	آن	
را		واژه	ای	پرکاربرد	شمرد	که	از	سطح	گفتارها	و	نوشتارهای	متداول	روزمره	فراتر	رفت	و	در	
	میانه	را	گرفتن	است.	از	منظر	

ّ
نظام	برنامه	ریزی	کشور	جایگاه	یافت.	اعتدال	به	معنای	حد

واژه	شناختی،	اعتدال	مصدر	وزن	افتعال	از	ریشۀ	»ع-د-ل«	به	مفهوم	به	خود	پذیرفتِن	عدل	و	
نهادینه	شدن	یا	استقرار	عدل	در	یک	پدیده	است	)طباطبایی،	۱36۱،	ص	96	و	97(.

کاربردهای	 همۀ	 در	 	
ً
تقریبا اعتدال	 واژۀ	 برمی	آید،	 لغت	 فرهنگ	های	 از	 آن	گونه	که	

گوناگون	خود	به	مفهوم	قرار	داشتن	و	قرار	گرفتن	در	وضع	بهینه	و	برخورداری	از	تناسب	
است.	برای	نمونه،	شعر	معتدل	به	معنای	شعر	موزون،	جسم	معتدل	به	معنای	جسم	نه	
	بلند	و	نه		کوتاه،	آب	معتدل	به	معنای	نه		گرم	و	نه	سرد،	روز	معتدل	به	معنای	روزی	با	
هوای	معتدل،	قد	معتدل	به	معنای	خوش	قامت	بودن	و	شاخۀ	معتدل	به	معنای	شاخۀ	
عبارت	 به	 )ابن	منظور،	۱4۱4ق،	ج	۱۱،	ص	433(.	 است	 رفته	 تناسب		به	کار	 دارای	
دیگر،	میانه	رو	یا	معتدل	کسی	است	كه	از	آن	توان	اخالقی	ای	برخوردار	است	که	بتواند	
خواست	ها،	آرزوها،	غرایز،	و	جهت	گیری	های	خویش	را	مهار	زند	و	از	در	فزون	خواهی	یا	

از	سرباالیی	کندروی	افتادِن	آن	ها	به	سراشیبی	جلوگیری	کند.	
رسیدن	به	اعتدال	هم	متوجه	گروه	های	قومی	و	هم	دولت	است.	گروه	های	مختلف	
قومی	باید	با	یادآوری	خاطرات	تلخ	تندروی	های	افراد	و	جریان	های	سیاسی	ثبت	شده	
در	حافظۀ	تاریخی	خود،	حاضر	به	تکرار	اشتباهات			نسل	های	گذشته	نشوند	و	به	دور	از	
هرگونه	جنگ	و	خون	ریزی	و	مبارزۀ	مسلحانه	ازطریِق	گفت	وگو،	استفاده	از	روزنه	های	
قانونی	نظیر	انتخابات،	و	مبارزۀ	مدنی	مطالبات	خود	را	مطرح	کنند.	واقعیت	آن	است	
	با	استناد	به	شعارهای	پوپولیستی	و	آن	هم	با	تکیه	بر	

ً
که	با	رویه	های	بی	سازمانی	و	صرفا

هیجانات	جمعی	چیزی	عاید	این	گروه	ها	نمی	شود.	در	این	زمینه،	یافته	های	به	دست	آمده	
پیروان	گروه	های	قومی	و	مذهبی	مخالف	تعصبات	بی	جا	 بیشتر	 دارد	که	 این	 از	 نشان	
و	رفتارهای	خشونت	آمیز	و	ناآرام	هستند	و	راه	و	روش	مبارزات	مدنی	و	گفت	وگو	و	نیز	

تقویت	فرهنگ	قومی	و	مذهبی	را	طریقۀ	مناسب	دستیابی	به	حقوق	خود	می	دانند.
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عبدالرحمن	احمدی،	فعال	سیاسی	از	پیرانشهر	)آذربایجان	غربی(
همیشه	]در	انتخابات[	شرکت	کرده	ام،	نبایستی	بی	تفاوت	بود	نسبت	به	مسائل	
سرنوشت	و	نباید	ناامید	شویم	و	متهم	به	محافظه	کاری		شویم.	بایستی	مردم	را	

استثمار	نکنیم.	من	از	مبارزۀ	مسلحانه	بیزارم.	گاندی	مبارزۀ	آرام	می	کرد.	

اهواز	 از	 داستان	نویس	 و	 گرافیک	 طراح	 نقاش،	 سجیرانی،	 سهام	
)خوزستان(

در	اینستا	برایم	می	نویسند	که	چرا	معانات	)دردها	و	رنج	های(	ملتت	را	به	تصویر	
به	تصویر	می	کشند.	من	به	جای	 نمی	کشی.	من	می	گویم	دردها	را	اآلن	همه	
این	که	دردها	را	به	تصویر	بکشم،	دردها	را	برطرف	می	کنم.	من	به	جای	این	که	
کتاب	شعر	کودکان	 به	جایش	یک	 بدهید،	 را	 بدهید،	هویتم	 را	 زبانم	 بگویم	

چاپ	می	کنم.

تصویر	شمارۀ	33-3:	مصاحبه	با	عبدالرحمن	احمدی	)نفر	وسطی(

تصویر	شمارۀ	34-3:	مصاحبه	با	سهام	سجیرانی
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از	دیگرسو،	همین	گفتمان	اعتدال	در	گروه	های	مذهبی	اقلیت،	نظیر	پیروان	اهل	سنت،	
نیز	دربارۀ	طرح	مطالباتشان	دیده	می	شود.	موالنا	عبدالحمید،	امام	جمعۀ	شهرستان	زاهدان،	
در	بیست	و	هفتمین	همایش	دانش	آموختگی	طالب	دارالعلوم	این	شهر	که	فروردین	۱397 
شمسی	برگزار	شد	بیان	کرد:	»جامعۀ	اهل	سنت	مسیر	اعتدال	را	برگزیده	است	و	به	خاطر	
این	انتخاب	احساس	سربلندی	می	کند.«	یافته	های	تحقیق	حاضر	نیز	نشان	می	دهد	که	
پیروان	این	گروه	مخالِف	افراط	و	حرکت	های	خشونت	آمیز	هستند	و	بیشتر	پیشروی	در	

مسیر	اعتدال	از	دروازه	حرکت	های	مدنی	و	گفت	وگو	را	درنظر	دارند.

سیمین	چایچی،	شاعر	و	فعال	حوزۀ	زنان	از	سنندج	)کردستان(
اگر	کسی	خیلی	تعصبی	روی	هر	دینی	داشته	باشد،	افراط	در	تعصب	که	ضربه	
را	 این	 باشد،	 داشته	 دیدگاه	های	داعش	 این	که	 مثل	 انسان	های	دیگر،	 به	 بزند	
	من	با	آن	مخالفت	دارم.	من	ترجیح	می	دهم	واکنش	ها	در	حرکت	ها	و	

ً
قطعا

اعتراضات	های	مدنی	باشد،	چون	من	فکر	می	کنم	اآلن	زمانی	است	که	دیالوگ	

جواب	می	دهد.

مبانی	و	مؤلفه	های	اعتدال	در	حوزۀ	قومیت	شامل	ِخردورزی،	انصاف،	عدالت،	و	مشی	
و	منش	تعاملی	است.	انصاف	نیز	شرط	هرگونه	سیاست	گذاری	ازجمله	در	حوزۀ	قومیت	
است.	افراط	وتفریط	در	سهم	سیاست	گذاری	و	تبیین	آن	مهم	ترین	معضل	پدیدۀ	قومیت	در	
ایران	است	و	اعتماد	به	اقوام	ایرانی	شرط	اعتدال	در	حوزۀ	قومیت	هاست.	مردم	هر	قومی	
حق	دارند	به	زبان	خود	بنویسند	و	بخوانند،	نام	فرزندانشان	را	از	میان	نام	های	مفاخر	قومی	
خود	انتخاب	کنند،	با	سنت	ها،	رسوم،	موسیقی،	و	رقص	و	آواز	خود	زندگی	بگذرانند.	
این	ها	جزو	حقوق	تفویضی	نیستند،	بلکه	در	مرکز	حقوق	ذاتی	هر	قوم	و	ملتی	جای	دارند.
آنچه	فعاالن	مطالبات	قومی	می	باید	نسبت	به	آن	اهتمام	جدی	نشان	دهند	این	است	
که	با	اتخاذ	راهکارهای	قانونی	و	همراهی	سایر	جریان	های	سیاسی	معتدل	و	اصالح	طلب	
در	حوزۀ	حقوق	شهروندی	در	کشور،	مشروعیت	و	فوریت	خواسته	های	حقوق	قومی	را	
به	مجموعۀ	برنامه	های	اجرایی	دولت	اضافه	کنند.	در	این	برهه	از	شرایط	تاریخی	جامعۀ	
ایران،	آنچه	همۀ	فعاالن	مدنی	و	سیاسی	از	هر	قوم	و	قبیله	ای	الزم	است	بدان	توجه	کنند	
این	است	که	با	احتراز	از	هرگونه	تک	روی	و	افراط	گرایی،	با	پافشاری	روی	حقوق	مدنی	و	
	که	مطالبات	قومی	نیز	درزمرۀ	آن	است	ـ	با	توجه	به	ظرفیت	های	قانون	اساسی	 شهروندیـ	
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و	اصول	مهجور	و	مغفول	در	آن،	به	اقدامات	عملی	بپردازند.
تالش	 و	 خود	 اجتماعِی	 و	 سیاسی،	 مدنی،	 بنیادین	 حقوق	 از	 شهروندان	 آگاهی	
درجهِت	استیفای	آن	ها	ازطریِق	نهادهای	اجتماعی	موجد	نیرویی	عظیم	جهت	اصالح	
وضع	موجود	بدون	توسل	به	افراط	گرایی	و	پرهیز	از	هرگونه	خشونت	است.	جامعۀ	ایران	
که	 است	 آموخته	 به	خوبی	 اخیر	 تحوالت	 به	ویژه	 مشروطه	 پس	از	 تاریخی	 تحوالت	 از	
خشونت	راهکاری	پرهزینه	و	کم	فایده	است.	دربرابِر	آن،	گسترش	آگاهی	و	مطالبۀ	حقوق	

از	مجاری	نهادهای	مدنی	به	نسبت	کم	هزینه	تر	و	پرثمرتر	است.

پیام	درفشان،	وکیل	پایه	یک	دادگستری	و	فعال	مدنی	از	تهران
من	موافق	براندازی	نیستم،	چون	محصولش	تخریب	و	بدبختی	است.

محسن	حسام	مظاهری،	پژوهشگر	دین	و	جنگ	از	تهران
خودم	را	متعلق	به	اسالم	اعتدالی	می	دانم	و	تعصبی	به	مرزبندی	های	مذهبی	

و	فرقه	ای	ندارم.

صورت	و	وجه	دیگر	اعتدال	مربوط	به	حکومت	است	که	به	چه	شیوه	ای	با	مطالبات	
مواردی	 در	 متأسفانه	 کند.	 برخورد	 قومی	 مختلف	 گروه	های	 اعتراضی	 حرکت	های	 و	
شاهد	آن	هستیم	که	شیوۀ	مقابلۀ	دستگاه	سیاسی	با	آن	ها	تندروانه،	خشن،	و	مقابله	ای	
است	و	دستگاه	سیاسی	نیز	هیچ	گونه	تالشی	درجهِت	تحقق	مطالبات	قانونی	آن	ها	انجام	
نمی	دهد.	متولیان	حکومتی	باید	به	این	نکته	توجه	جدی	داشته	باشند	که	وحدت	در	سایۀ	
نادیده	گرفتِن	حقوِق	سایِر	اقوام	حاصل	نمی	شود.	بلکه	با	به	رسمیت	شناختِن	این	تفاوت	ها	
و	تنوع	ها	و	با	افزایش	همدلی	ملی	درعیِن	کثرت،	می	توان	به	وحدت	دست	یافت	و	نظامی	
قانون	 در	 پیروان	مذاهب	 و	 اقوام	 به	حقوق	 از	اصول	مربوط	 که	درمورد	اجرای	بخشی	
به	عنوان	یک	امر	طبیعی	 اساسی	تعلل	و	سستی	نشان	می	دهد	و	تعدد	و	تنوع	قومی	را	
در	 اصلی	 عامل	 امر،	 به	واقع	 می	گیرد،	 نادیده	 ملت	 یک	 تاریخی	 فرایند	 در	 شکل	گرفته	
شکل	گیری	گروه	های	تندرو	و	تجزیه	طلب	و	ایجاد	جدایی	و	نفرت	در	میان	اقوامی	است	

که	هزاران	سال	با	به	رسمیت	شناختِن	همدیگر	در	صلح	و	صفا	زندگی	کرده	اند.	
دولت	فعلی	یازدهم	و	دوازدهم،	که	با	شعار	اعتدال	و	میانه	روی	به	قدرت	رسیده	است	
و	اقوام	مختلف	نقش	مهمی	درپیروزی	این	گفتمان	داشته	اند،	می	باید	تالش	بیشتری	در	
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زمینۀ	دستیابی	به	احقاق	حقوق	اقلیت	های	قومی	و	مذهبی	نشان	دهد.	
نتیجۀ	عملی	کردِن	موارِد	مطرح	در	این	بخش	از	همین	مجرای	اعتدال	موردبحث	و	
عبور	از	بحران	های	مذکور	در	بخش	قبلی	و	رسیدن	به	مسیر	آشتی	و	وفاق	و	برادری	در	

سطح	ملی	خواهد	بود.	در	بخش	بعدی،	این	موضوع	بیشتر	تشریح	خواهد	شد.

۸-۸-3.	آشتی	ملی

آشتی	ملی	عنوان	طرحی	است	که	در	۱9	بهمن	۱395	شمسی،	ازجانب	سید	محمد	
از	دالیل	 و	عضو	حزب	اصالح	طلبان،	مطرح	شد.	 ایران	 رئیس	جمهور	سابق	 خاتمی،	
طرح	این	مسئله		ازسوی	ایشان	این	بود	که	در	سال	های	اخیر،	جامعۀ	ایران	از	مشکالت	
فراوانی	رنج	می	برد	که	درصورت	مهار	نشدن،	می	تواند	به	بحرانی	اساسی	تبدیل	شود.	این	
مشکالت	از	مسائل	و	معضالت	زیست	محیطی	همچون	هدر	رفتِن	آب،	فرسایش	خاک،	
و	آلودگی	هوا	شروع	شده	است	و	تا	ناهنجاری	های	اجتماعی	همچون	اعتیاد،	طالق،	
گسترش	خشونت،	افزایش	رشوه،	و	دیگر	بداخالقی	هایی	که	روزمره	با	آن	روبه	رو	هستیم	

و	همین	طور	فقر	و	تبعیض	و	فاصلۀ	طبقاتی	ادامه	می	یابد.
تجربۀ	چهل	سالۀ	انقالب	اسالمی	نشان	می	دهد	که	هیچ	جناحی	به	تنهایی	قادر	به	
	آن	ها		به	نوعی	همکاری	و	آشتی	دسته	جمعی	نیاز	

ّ
	معضالت	فوق	نیست	و	برای	حل

ّ
حل

هست.	دلیل	دیگر	طرح	این	موضوع	به	مخاطراتی	برمی	گردد	که	پس	از	روی	کار	آمدِن	
ترامپ،	ایران	را	تهدید	می	کند	و	رفع	و	دفع	آن	ها	نیاز	به	همکاری	و	هماهنگی	همۀ	نیروها	
	مشکالت	

ّ
دارد.	دلیِل	سوِم	مطرح	کردِن	ایدۀ	»آشتی	ملی«	آن	است	که	ما	نه	تنها	برای	حل

جراحی	های	 به	 نیاز	 نیز	 جدید	 مسائل	 وقوع	 از	 جلوگیری	 برای	 همچنین	 بلکه	 موجود	
بزرگ	در	عرصه	های	مختلف	داریم	که	انجامشان	مستلزم	وفاق	ملی	است	و	هیچ	کدام	
از	جناح	ها	به	تنهایی	قادر	به	تحمل	این	بار	بزرگ	نیستند۱.	حصر	معترضان	به	انتخابات	
ریاست	جمهوری	سال	۱388	شمسی	که	همواره	مورداشارۀ	رئیس	جمهور	پیشین	است	از	

دیگر	دالیل	طرح	این	موضوع	به	شمار	می	رود.
آیت	الله	خامنه	ای،	رهبر	جمهوری	اسالمی	ایران،	تنها	َده	روز	بعداز	طرح	این	موضوع	
در	تاریخ	29	بهمن	۱395شمسی،	در	دیدار	خود	با	مردم	تبریز،	نسبت	به	آن	واکنش	نشان	

داد	و	بیان	کرد:

۱.	روزنامۀ	اعتماد،	۱395/۱۱/2۱	ش،	شمارۀ	3742
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چرا	می	گویید	آشتی؟	مگر	مردم	با	هم	قهرند؟	مردم	با	آن	کسانی	که	روز	عاشورا	
خیابان	 در	 را	 بسیجی	 جوان	 بی	حیایی،	 و	 قساوت	 با	 و	 خیابان	 وسط	 آمدند	

لخت	کردند	و	کتک	زدند	قهرند	و	آشتی	نمی	کنند۱.

این	 به	طرح	 نیز	 نمایندۀ	رهبری	در	شهر	مشهد،	 و	 امام	جمعه	 آیت	الله	علم	الهدی،	
موضوع	به	شدت	واکنش	نشان	داد:

این	که	کسی	که	عملۀ	فتنه	88	بوده	می	گوید	آشتی	ملی	معنایی	ندارد.	مگر	مردم	
با	هم	قهر	هستند؟	یک	جریانی	که	بازندۀ	انتخابات	در	سال	88	بود	با	اردوکشی	
خیابانی	و	با	فعالیت	های	سیاسی	که	پشت	آن	اوباما	و	اسرائیل	و	غرب	بودند،	
مشکالت	زیادی	را	ایجاد	کردند	و	البته	مردم	با	این	ها	قهر	هستند	و	از	آن	ها	

متنفر	هستند2.

	حزب	مؤتلفه،	نیز	به	شدت	به	طرح	این	موضوع	واکنش	
ّ
محمدنبی	حبیبی،	دبیرکل

نشان	داد	و	بیان	کرد:

آنچه	تحت	عنوان	آشتی	ملی	مطرح	می	شود	این	است	که	چهرۀ	یک	»فتنه	گر«	و	
»محارب«	را	تبدیل	به	یک	»مصلح	طلبکار«	کنند،	این،	آب	در	هاون	کوبیدن	

است3.

عنوان	 زیر	 گزارشی	 در	 اسالمی،	 انقالب	 پاسداران	 سپاه	 به	 نزدیک	 روزنامۀ	جوان،	
»تقال	برای	آشتی	بدون	عذرخواهی«،	نشریه	های	نزدیک	به	دولت	و	اصالح	طلبان	را	متهم	
می	کند	که	در	اقدامی	هماهنگ	و	با	وام	گرفتن	از	سخنان	رئیس	جمهور	تالش	کرده	اند	
آزادی	سران	فتنه	و	پیشبرد	طرح	آشتی	ملی	را	به	عنوان	یک	اولویت	جامعه	جانمایی	کنند4.
یادداشت	روز	یکشنبه،	24	بهمن	ماه	سال	95خود	نوشت:	 نیز	در	 روزنامۀ	کیهان	
»آشتی	ملی	واژه	ای	است	که	این	روزها	اصحاب	وطن	فروش		فتنۀ	آمریکایی	ـ	اسرائیلی	
88	و	شماری	از	مدعیان	اصالحات	و	اعتدال	بر	زبان	و	قلم	دارند	و	ادعا	می	کنند	که	

۱.	آفتاب	نیوز،	شناسۀ	خبر:	427246

2.	فرارو،	شناسۀ	خبر:	306637

3.	ایرنا	نیوز،	شناسۀ	خبر:	82427530

4.	جوان	آنالین،	شناسۀ	خبر:	837998
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	برای	مقابله	با	تهدیدهای	اخیر	آمریکا	علیه	کشورمان،	ضرورت	
ً
تحقق	آن،	مخصوصا

حیاتی	دارد.«۱
گروه	ها	 و	 اقوام	 میان	 وفاق	 و	 همنوایی	 ایجاد	 رهگذر	 از	 ملی	 آشتی	 این		اساس،	 بر	
موردبحث	اندیشمندان	و	سیاسیون	بوده		است.	تعدادی	از	صاحب	نظران	جریان	فکری	
	آشتی	ملی،	

ِ
اصالحات	نیز	به	طرح	این	موضوع	واکنش	نشان	دادند	و	به	کاربردِن	اصطالح

آن	را	مناسب	وضعیت	فعلی	نمی	دانستند.	حمیدرضا	جالیی	پور	در	یادداشتی	در	این	باره	
نوشت:

	به	جای	آشتی	ملی	)که	از	هردو	سو،	
ً
اگر	جای	سیدمحمد	خاتمی	بودم	اوال

ملی،	 همبستگی	 مثل	 پیشنهادشده	 تعابیر	 از	 می	کند(	 را	حساس	تر	 منتقدان	
در	 آن	 پیش	از	طرح	 	

ً
ثانیا می	کردم.	 استفاده	 ملی	 گفت	وگوی	 و	 ملی،	 اجماع	

نیروهای	 مجموعۀ	 حمایت	 جلب	 برای	 بیشتری	 تالش	 هم	 عمومی	 عرصۀ	
سیاسی	و	اقناع	حامیان	می	کردم2.	

عباس	عبدی	در	گفت	وگو	با	دوویچه	وله	در	همین	باره	بیان	کرد:	

طرح	آشتی	ملی	زود	است	و	حاالحاالها	تا	سوریه	ای	شدِن	ایران	مانده	است.	
رهبری	نمی	تواند	طرح	آشتی	ملی	را	با	این	عنوان	مشخص	بپذیرد،	چون	اگر	
بپذیرد،	به	طور	ضمنی	یعنی	قبول	کرده	که	یک	شکاف	عمیق	سیاسی	در	جامعه	
وجود	دارد	که	نیاز	به	آشتی	ملی	دارد.	هیچ	رهبری	چنین	چیزی	را	نمی	پذیرد،	
	درست	نیست.	شاید	

ً
مگر	اوضاع	مثل	سوریه	باشد.	بنابراین	این	انتظار	اساسا

بهتر	بود	آشتی	ملی	گفته	نمی	شد	و	به	جایش	تفاهم	ملی،	گفت	وگوی	ملی،	یا	
یک	چنین	چیزهایی	گفته	می	شد.	این	کلمه	حساسیت	برانگیز	بوده	و	پذیرشش	

برای	حکومت	سخت	است	و	نمی	پذیرد3.

دلیل	عمدۀ		این	واکنش	های	تند	به	طرح	موضوع	آشتی	ملی	ازجانب	خاتمی	این	بود	که	
وی	این	موضوع	را	به	منظور	دفاع	از	اصالح	طلبان	حصرشدۀ	انتخابات	سال	۱388	شمسی	
مطرح	کرده	بود.	در	تابستان	سال	۱397	و	بعداز	یک	زنجیره	حرکت	های	اعتراضی	خیابانی	
قومی	)نظیر	عرب	های	خوزستان(،	صنفی	)کارگران،	کامیونداران،	معلمان،	 گروه	های	

۱.	روزنامۀ	کیهان،	۱395/۱۱/24	ش،	شمارۀ	2۱560

2.	ایسکا	نیوز،	شناسۀ	خبر:	733644

3.	مشرق	نیوز،	شناسۀ	خبر:	87887۱
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و	...(	و	نیز	مذهبی	)همچون	دراویش	گنابادی(	که	از	سال	۱396	شروع	شده	بود	و	در	
	
ً
دی	ماه	آن	سال	به	اوج	خود	رسید	و	تاکنون	نیز	ادامه	دارد،	موضوع	آشتی	ملی	مجددا
مورد	بحث	قرار	گرفت.	این	بار	روحانِی	اصول	گرای	معتدل،	آیت	الله	محمدجواد	حجتی	
کرمانی،	که	از	شاگردان	برجستۀ	آیت	الله	خمینی	و	آیت	الله	منتظری	و	نماینده	چند	دورۀ	
کرمان	در	مجلس	شورای	اسالمی	و	مجلس	خبرگان	رهبری	بود،	این	موضوع	را	مطرح	
به	عنوان	سر	آغاز	 عام	 ملی	 آشتی	 را	 کنونی	 مملکت	 	مشکالت	حاد	

ّ
راه	حل ایشان	 کرد.	

برون	رفت	از	مشکالت	داخلی	و	خارجی	عنوان	کرد	و	در	نامه	ای	به	رهبری	بیان	کرد:

پیشنهاد	روشن	و	واضح	و	مستدل	خودم	را	که	در	پایان	سال	89	در	روزنامۀ	
اطالعات	تحت	عنوان	»سال	90،	دقیقۀ	90،	برای	آشتی	ملی«	ارائه	کردم،	
اینک	با	صداقت	و	جدیت	و	درخواست	صمیمانه	تکرار	می	کنم	و	بر	آنم	که	
»آشتی	ملی«	با	شرح	و	تفصیل	اجرائی	ای	که	تحت	عنوان	»منشور	آشتی	ملی«	
تقدیم	حضور	کرده	ام،	ملت	ما	را	از	شّر	همۀ	دشمنان	دیرینه	و	کنونی	و	در	رأس	
آن	ها	دولت	آمریکا	با	ریاست	جمهوری	فردی	نامتعادل	و	کینه	ورز	مانند	ترامپ	
و	صدها	امثال	او	و	امثال	نتانیاهو	حفظ	خواهد	کرد.	باری،	عملی	سازی	»آشتی	
ملی«	پیشنهادی	مستلزم	آن	است	که	نخست		دربارۀ	اصل	پیشنهاد،	رایزنی	های	
مستدل	انجام	گیرد	و	پس	از	رفع	و	دفع	اشکاالت	و	احتماالت	متصور	مثبت	
و	منفی	اجرایی،	بی	درنگ	اعالم	شود	که	»کشتی	بان	را	سیاستی	دگر	آمد«	…	
از	کلیۀ	کسانی	 انقالب	 و	»این	سیاست	دگر«	شامل	عفو	عام	و	دعوت	عام	
است	که	طی	این	چهل	ساله،	از	آغاز	تاکنون،	از	قطار	انقالب	پیاده	شده	اند	
یا	پیاده	شان	کرده	اند.	چنین	دعوتی	یک	پیش	مقدمه	دارد	و	آن	این	است	که	در	
م	شده	باشد	)الاقل	از	نظر	رهبر	معظم	

ّ
رایزنی	های	پیشنهادی،	مدلل	و	مسل

انقالب(	که	آنچه	در	این	چهل	ساله	بر	انقالب	گذشته	عیب	و	علتی	یا	عیب	
و	علت	هایی	داشته	که	سرانجام	آن	همه	فداکاری	ها	و	شهامت	ها	و	شجاعت	ها	
و	شهادت	ها	به	این	جا	رسیده	که	اکنون	بسیاری	از	نهادهای	تقنینی،	قضایی	و	
اجرایی	کشور	بر	مدار	مطلوب	نمی	چرخد	و	ما	در	شئون	فردی	و	اجتماعی	
و	 نابسامانی	ها	 بین		المللی	ـ	گرفتار	 و	 ـ	در	سطح	ملی	 اقتصادی	 و	 و	سیاسی	
روابط	 و	 کلی	جامعه	 فضای	 نظر	 از	 فراوانیم.	 نارضایتی	های	 و	 ناهنجاری	ها	
حرص	و	 فردگرایی،	 بی	تفاوتی،	 کالن	شهرها،	 در	 به	خصوص	 افراد،	 بین	
طمع،	مال	اندوزی،	تفاخر،	و	تکاثر	و	بدتر	از	همه	نوعی	خصومت	و	درگیری	
و	سخت	گیری	و	عدم	گذشت	و	فساد	و	تباهی		در	بخش	هایی	از	اقتصاد	که	
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	معمول	بسیار	فراتر	رفته	و	به	فاجعه	ای	دردناک	و	سرطانی	تبدیل	شده	
ّ
از	حد

است	نیز	افول	فضیلت	های	اخالقی	و	بی	هویتی،	به	خصوص	در	میان	بعضی	
آداب	 تزلزل	در	عقاید	و	بی	قیدی	و	الابالی	گری	در	سنن	دینی	و	 	جوان	ها،	و	
اجتماعی	و	فروریختِن	حرمت	ها	و	شیوع	روزافزون	دروغ	و	هتک		حرمت	و	
تهمت	و	برچسب	زنی	و	شایعه	پراکنی	و	ایجاد	بغض	و	کینه	بین	برخی	افراد	و	
اشخاص	و	شخصیت	ها	و	گروه	ها	و	اقشار	و	احزاب	و	جناح	های	سیاسی	و	جز	
این	ها	…	و	در	یک	جمله،	آشفتگی		و	درهم	ریختگی	و	بی	سروسامانی	در	شئون	
قابل	مالحظه	ای	از	امور	دینی	و	سیاسی	و	علمی	و	اخالقی	و	در	روابط	داخلی	
و	خارجی	و	در	بسیاری	از	مراکز	علمی	و	دینی	و	سیاسی	و	جز	این	ها	…	این	ها	
به	هیچ	وجه	سیاه	نمایی	نیست.	ارائۀ	سیاهی	های	واقعی	است	که	روی	انقالب	
به	نظرم،	 را	لکه	دار	کرده	است	…	 ما	 الهی	عدالت	خواهانه	 و		 عظیم	اخالقی	
	عملی	شدِن	آشتِی	ملی	به	دست	رهبر	انقالب	است.	ما	می	توانیم	22 

ّ
راه	حل

بهمن	را	به	یک	گردهمایی	آزاد	با	حضور	همۀ	نیروهایی	که	از	قطار	انقالب	
پیاده	شدند،	تبدیل	کنیم.

یافته	های	به	دست	آمده	از	مصاحبه	های	این	تحقیق	نشان	از	آن	دارد	که	بطن	جامعه	
نیز		به		وجود	انشقاق	و	گروه	بندی	های	خاص	باور	دارد	که	بر	این	اساس،	گروهی	مزایای	
فراوانی	دریافت	کرده	اند	و	گروهی	دیگر	محروم	مانده	اند.	این	موضوع	باعث	می	شود	تا	
محروم	شدگان	احساس	نابرابری	کنند	و	خود	را	غیرهمسو	با	جریان	حکومتی	بدانند	و	

همبستگی	ملی	و	آنچه	آشتی	ملی	نام	نهاده	شده	است	آسیب	ببیند.

مهدی	کیوان،	مدرس	بازنشستۀ	دانشگاه	از	اصفهان
این	حکومت	نشان	داده	است	که	به		خودی	و	غیرخودی	تقسیم	شده	است	که	
خودی	ها	همه	چیز	دارند	و	غیرخودی	ها	هیچ	چیز	ندارند.	من	چیزی	را	که	از	

دولت	می	خواهم	این	است	که	همه	را	خودی	فرض	بکنند.

اکثریت	جامعۀ	ایرانی	خواهان	تداوم	امنیت	و	ثبات	در	کشورند.	درنتیجه،	همۀ	کسانی	
که	به	استقالل	و	یکپارچگی	ملی	و	سرزمینی	ایران	اعتقاد	دارند	و	حاضرند	در	چارچوب	
قانون،	با	نفی	خشونت	ورزی	و	با	التزام	به	قانون	اساسی	فعالیت	کنند،	باید	این	امکان	را	
بیابند	که	در	عرصۀ	سیاسی	و	اجتماعی	کشور	مشارکت	فعال	داشته	باشند	و	ایران	و	ایرانیان	
بتوانند	از	توانمندی	آن	ها	بهره	ببرند.	دولت	اگر	می	خواهد	مردم،	به	رغم	تنوعات	فکری	
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و	تفاوت	های	سیاسی،	یک	واحد	ملی	را	تشکیل	بدهند	و	یکپارچه	دربرابِر	زیاده	خواهی	
بدخواهان	ایران	بایستند،	راهی	جز	به	رسمیت	شناختن،	باوجوِد	تمام	تفاوت	ها،	ندارد.

بر	این	اساس،	»آشتی	ملی«	معنایی	ندارد،	جز	این	که	نیروهای	سیاسی	یکدیگر	را	
به	رسمیت	بشناسند	و	جامعه	و	حکومت		به	صورت	تک	صدایی	اداره	نشود	و	چندصدایی	و	
تکثر	رسمیت	یابد.	به	این	اعتبار،	تنها	راه	ممکن	برای	رسیدن	به	آشتی	ملی	همان	پذیرش	
دموکراسی	است؛	یعنی	پذیرش	این	که	آحاد	ملت	از	برابری	حقوقی	برخوردار	باشند	تا	
نتیجۀ	مصاحبه	های	انجام	گرفته	یعنی	تحقق	ایدۀ	همبستگی	ملی	اوایل	انقالب	که	به	باور	

مصاحبه	شوندگان	اکنون	فرسنگ	ها	از	آن	دورشده	ایم	تحقق	یابد.

محمد	رمضانی،	مدرس	زبان	انگلیسی،	مترجم	و	داستان	نویس	از	
بوکان	)آذربایجان	غربی(	

و	 مذاهب	 و	 قومیت	ها	 با	مشارکت	همۀ	 انقالبی	 که	 سیتسم	سیاسی	کشور،	
گروه	های	غیرمذهبی	انجام	گرفت،	قرار	بود	سفره	ای	سخاوتمندانه	باشد	که	
همه	به	عنوان	یک	عضو	در	آن	سهیم	باشند	که	متأسفانه	همان	سال	های	اول	
نشان	داد	که	مردم	در	توهم	بوده	اند	و	متأسفانه	همۀ	مزایا	دراختیار	اقلیتی	قرار	
گرفته	که	ادعا	دارند	ازطرف	قدرت	الهی	پشتیبانی	می	شوند.	سیستم	سیاسی	
و	 ابداع	کرده	است.	خودی	ها	۱	درصد	 را	 و	غیرخودی	 مفاهیم	خودی	 اآلن	

غیرخودی	ها	99	درصد	مردم	جامعه	هستند.

امروزه	وضعیت	کشور	بسیار	خطرناک	و	پیچیده	است	و	اگر	دولت	به	هوش	نباشد	
و	دست	یاری	به	سمت	اقوام	دراز	نکند	و	برای	به	رسمیت	شناختِن	یکدیگر	و	تأکید	بر	
اشتراکات	تالش	نکند،	کشور	در	آینده	با	مشکالت	و	بحران	های	به	مراتب	حادتری	از	آنچه	
هست	و	در	سطور	باال	به	تعدادی	اشاره	شد	روبه	رو	می	شود.	فاصله	های	فرهنگی	قادر	به	
پدیدآوردِن	مسائِل	اجتماعی	و	فرهنگی	و	تشدید	آن	ها	در	بستر	قومی	ـ	فرهنگی	جامعۀ	

امروز	ایران	هستند.

دانشگاه	 علمی	 هیئت	 عضو	 و	 جامعه	شناس	 موسوی،	 یعقوب	
الزهرا	از	تهران

قومیت	های	 ]بین[	 اقتصادی	ـ	اجتماعی	 نابرابری	 نوع	 یک	 طبیعی	 به	صورت	
تحمیل	 برای	 دارد	 وجود	 مرکز	 در	 اراده	ای	 این	که	 اما	 شده.	 ایجاد	 اقلیت	 در	
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و	 قاجار	 مثل	 تاریخی	 دوره	های	 در	 نیت	خوانی	 نمی	توانم	 من	 مسئله،	 این	
رضاشاه	و	امروز	بکنم.	فاصله	های	فرهنگی	بر	سیاست	گذاری	های	کالن	تأثیر	
می	گذارد.من	موافقم	که	قومیت	ها	جایگاه	واقعی	را	در	سلسله	مراتب	مدیریتی	

و	سیاست	گذاری	ندارند	و	غایب	اند.

می	شود،	 دیده	 مختلف	 مذاهب	 میان	 اختالف	هایی	 و	 مذهبی	شکاف	ها	 حوزۀ	 در	
به	خصوص	رسمی		کردِن	یک	جریان	مذهبی	موجبات	جدایی	مذاهب	دیگر	را	سبب	
شده	است.	در	حوزۀ	اقتصادی،	نوسانات	اخیر	عالوه	بر	دست	های	پشت	پردۀ	داخلی	که	
در	ملتهب	کردِن	بازار	نقش	دارند،	تخصیص	بودجه	و	نقدینگی	کشور	در	بخش	دولتی	
تأثیرگذار	بوده	است	و	همین	مسئله	چالش	ها	و	 نیز	 و	نهادهای	خارج	از	کنترل	دولت	
محدودیت	های	بسیاری	برای	دولت	ایجاد	کرده	است	و	به	نوعی	دست	دولت	را	در	حل	و	
گره	گشایی	مشکالت	کشور	بسته	است.	مشکالت	کنونی	نه	فقط	مشکل	دولت	و	بخش	
اقتصاد	که	کلیت	نظام	و	موجودیت	کشور	را	نیز	هدف	قرار	داده	است	و		ازاین	رو،	دامن	زدن	
به	مشکالت	و	مقصریابی	ها،	اتهام	زنی	ها،	و	توطئه	ها	و	تخریب	ها	نه	تنها	عالج	دردهای	
کنونی	نیست،	بلکه	روزبه	روز	بر	بار	مشکالت	می	افزاید.	آنچه	امروز	نیاز	است	آشتی	ملی	
و	دست	یاری	همۀ	جناح	ها،	نهادها،	و	به	طورکلی	دولت	و	نظام	برای	بازگرداندِن	قطاِر	
انسجام	و	اعتماد	به	ریل	ثبات	و	تعادل	است.	آشتی	ملی	زمانی	میسر	است	که	آحاد	ملت	

از	حقوق	برابر	برخوردار	باشند.

۹-۸-3.	صلح	پایدار

جنگ	و	صلح	تاریخی	بسیار	طوالنی	به	درازای	زندگی	بشریت	دارند.	فارغ	از	تالش	های	
تعیین	 برای	 بین	المللی	 قانون	گذاری	های	 و	 عادالنه	 جنگ	 مفهوم	 تبیین	 برای	 علمی	
است.		ازاین	رو،	 بوده	 ناخوشایند	 همواره	 جنگ	 پدیدۀ	 آن،	 مشروعیت	 و	 محدودیت	
نظریه	پردازی	های	 با	 تا	 کرده	اند	 تالش	 اجتماعی	 علوم	 گوناگون	 حوزه	های	 دانشمندان	
دقیق،	راه	های	دستیابی	به	صلح	فراگیر	و	عادالنه	را	فراروی	دولت	ها	و	ملت	ها	قرار	دهند.	
بی	تردید	مهم	ترین	یا	دست	کم	بحث	برانگیزترین	این	تالش	ها	آموزۀ	صلح	دموکراتیک	بوده	

است	که	بر	مفاهیم	اخالقی	جهان	شمول	اتکا	دارد.
در	تعبیری	دیگر،	گفته	شده	است	که	صلح	واژۀ	مجادله	آمیز	و	بحث	برانگیزی	است.	
صلح	از	مفاهیم	عقلی	است	و	صورت	مطلق	آن	وقتی	به	دست	می	آید	که	در	سیروسلوک	
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نیست	مگر	در	عالم	 این	میسر	 و	 باشد،	رها	شود	 از	ضد	خودش،	که	»جنگ«	 تاریخ	
الهوت.	در	عالم	ناسوت،	صلح	همیشه	نسبی	است.	به	این	معنا	که	پیوسته	با	جنگ	همراه	
است،	هرچند	درپِی	دور	کردِن	آن	از	قلمرو	خویش	باشد.	بنابراین	در	عام	ترین	و	ساده	ترین	
معنا	و	تصور،	صلح	یعنی	همدلی،	تفاهم،	یگانگی	و	به	طورکلی	موازنۀ	منافع	متعارض	و	

استعدادهای	متفاوت	)فلسفی،۱390،	ص	۱0(.
مفهوم	صلح	پایدار	را	می	توان	در	اندیشه	های	امانوئل	کانِت	فیلسوف	یافت.	اندیشه	های	
امانوئل	کانت	درباِب	صلح	پایدار	بر	پایۀ	پیش	زمینه	ها	و	شرط	های	قطعی	صلح	و	تفاهم	
دولت	های	 »فدراسیون	 مانند	 واقع	گرایانه	 ایده	های	 از	 ترکیبی	 دولت	ها،	 و	 ملت	ها	 میان	
آزاد«،	و	همچنین	ایده	هایی	است	که	هرچند	تحقق	آن	ها	آسان	به	نظر	نمی	رسد،	می	تواند	

انگیزه	ساز	پیشرفت	نوع	بشر	در	آینده	باشد.
کانت	اصول	و	شرایط	تحقق	صلح	پایدار	را	شامل	شش	اصل	می	داند:	

اصل	اول:	هیچ	پیمان	صلحی	که	در	آن	به	طور	ضمنی	دستاویزی	برای	جنگ	در	آینده	
حفظ	شده	باشد	معتبر	نیست.	

اصل	دوم:	هیچ	کشور	مستقلی	نباید	از	راه	وراثت	مبادله،	خریدوفروش،	و	...	تحت	
مالکیت	کشوری	دیگر	درآید.	

اصل	سوم:	ارتش	های	ثابت	به	تدریج	باید	برچیده	شوند.	
اصل	چهارم:	هیچ	کشوری	نباید	خود	را	به	واسطۀ	امور	برون	مرزی	همچون	جنگ	

مقروض	کند.	
اصل	پنجم:	هیچ	کشوری	حق	ندارد	با	تمسک	به	زور	در	تشکیل	یا	ادارۀ	کشوری	

دخالت	کند.	
و	اصل	ششم:	هیچ	دولتی	نباید	به	هنگام	جنگ	با	کشوری	دیگر	به	خود	اجازۀ	تمسک	
به	آن	قبیل	اقدامات	خصمانه	ای	را	دهد	که	اعتماد	دوسویه	میان	طرف	های	درگیر	را	برای	

صلح	آینده	ناممکن	می	سازد	)براتعلی	پور،	۱394،	ص	4۱	و	42(
کانت	اصول	قطعی	صلح	پایدار	میان	کشورها	را	شامل	سه	اصل	می	داند:

اصل	اول:	ساختار	مدنی	همه	کشورها	می	باید	جمهوری	باشد.	
اصل	دوم:	قانون	ملل	می	باید	بر	فدرالیسم	کشورهای	آزاد	بنا	شود.	

و	اصل	سوم:	حّق	شهروندی	جهان	می	باید	پذیرش	بیگانگان	تلقی	شود	)همان،	ص	42(.
به	باور	کانت،	قانون	اساسی	حکومت	جمهوری	باید	براساس	آزادی	همۀ	اعضای	
همۀ	 و	 باشند	 پاسخگو	 قانون	گذاری	 و	 قانون	 دربرابِر	 باید	 همگان	 شود.	 وضع	 جامعه	
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شهروندان	باید	برابر	شمرده	شوند.
در	این	فرایند،	محتوای	قانون	مردمان	شامل	هشت	اصل	اساسی	شکل	می	گیرد:	

اول	مردمان	)که	با	حکومت	خود	سازمان	یافته	اند(	آزاد	و	مستقل	هستند	و	آزادی	و	
استقالل	آن	ها	باید	توسط	مردمان	دیگر	مورد	احترام	قرار	گیرد.	

دوم	مردمان	در	توافق	های	خاص	خود	برابر	و	شریک	هستند.	
سوم	مردمان	حّق	دفاع	از	خود	و	نه	حّق	جنگ	را	دارا	هستند.	

چهارم	مردمان	باید	متعهد	به	عدم	مداخله	باشند.	
پنجم	مردمان	باید	معاهدات	و	تعهدات	را	رعایت	کنند.	

است(،	 خود	 از	 دفاع	 فرض،	 بنابه	 )که	 جنگ	 هنگام	 در	 باید	 مردمان	 ششم	
محدودیت	های	خاص	را	رعایت	کنند.	

هفتم	مردمان	باید	به	حقوق	بشر	احترام	بگذارند.	
هشتم	مردمان	وظیفه	دارند	تا	به	سایر	مردمانی	که	در	شرایط	نامطلوبی	زندگی	می	کنند	
و	از	داشتِن	رژیِم	سیاسی	و	اجتماعِی	عادالنه	و	شایسته	محروم	اند،	یاری	رسانند	)ریولز،	

2003	به	نقل	از	همان،	ص	50(.
کانون	 فراخوان	 با	 آبان	۱386	شمسی	 	28 تاریخ	 در	 ملی	صلح	 شورای	 ایران،	 در	
مدافعان	حقوق	بشر،	هم	زمان	با	تشدید	خطرها	و	احتمال	حملۀ	نظامی	به	ایران	در	پاسخ	
عنوان	 تحت	 جلسه	ای	 در	 گردید.	 تشکیل	 ایران	 اسالمی	 جمهوری	 هسته	ای	 برنامۀ	 به	
	دفتر	این	تشکل	برگزار	گردید،	شیرین	

ّ
»جنگ	نه،	صلح	و	حقوق	بشر	آری«	که	در	محل

عبادی	پیشنهاد	راه	اندازی	شورای	ملی	صلح	را	اعالم	کرد	و	در	این	باره	گفت:

مردم	ایران	صلح	طلب	اند	و	تاریخ	آن	را	ثابت	کرده		است.	مردم	ایران	در	گذشته	
جنگ	و	انقالب	داشته	اند	و	اکنون	خسته	از	آن	ها	به	دنبال	صلح	و	آرامش	اند	…	.	
ایران	را	دارند	و	جنگ	نمی	خواهند،	 ایرانیان	و	افرادی	که	دغدغۀ	 ما،	از	همۀ	
به	عنوان	 را	 افراد	 از	 تعدادی	 یکدیگر	 همفکری	 با	 و	 بنشینند	 می	کنیم	 دعوت	
برای	 را	 رهنمودهایی	 این	شورا	 و	 کنند	 انتخاب	 عالی	صلح	 اعضای	شورای	

جلوگیری	از	جنگ	و	برقراری	حقوق	بشر	ارائه	کند.	۱

بخش	مهمی	از	آنچه	مربوط	به	صلح	پایدار	است	در	چارچوب	فرهنگی	و	به	معیارهای	

1. https://fa.wikipedia.org
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فرهنگی	برمی	گردد.	رویکرد	فرهنگی	باید	دربرگیرنده	و	پذیرای	شباهت	ها	و	تفاوت	ها	در	
تمام	سنت	ها	باشد،		به	طوری	که	امکان	اعتقاد	به	آن	ها	و	حتی	احساس	غرور	و	لذت	از	

داشتِن	آن	ها	را	ممکن	می	کند	)کورونگ،	۱38۱،	ص	3644(.
بدون	تردید	مهم	ترین	بحث	در	موضوع	صلْح	بحث	تعامل	و	گفت	وگو	است.	موضوع	
جنبش	های	اجتماعی	و	قومی	امری	است	که	غالب	کشورهای	جهان	درگیر	آن	هستند.	
یکی	از	نمودهای	عینی	این	جنبش	ها	و	مطالبه	گری	این	گروه	ها	حرکت	های	اعتراضی	
هیجانات	 از	 استفاده	 با	 و	 عده	ای	 به	وسیلۀ	 است	 ممکن	 مواردی	 در	 که	 است	 خیابانی	
جوانان	به	انحراف	و	آشوب	کشیده	شود.	در	این	بین،	آنچه	مهم	است	شیوۀ	برخورد	با	
این	حرکت	های	اعتراضی	است.	در	مواردی،	این	واکنش	ها	استفاده	از	زور	و	خشونت	و	
تهدید	و	زندانی	است	و	در	مواردی	نیز	تعامل	و	گفت	وگو	می	تواند	راهکار	باشد.	براساس	
یافته	های	به	دست	آمده،	ساختار	سیاسی	حکومت	نتوانسته	است	آن	چنان	که	باید	مسیر	
نیز	 رد	و	بطن	جامعه	

ُ
از	حکومت،	در	سطح	خ دنبال	کند	و	جدا	 را	 تعامل	و	گفت	وگو	

خشونت	در	رفتار	ایرانیان	وجود	دارد.

از	 سیاسی	 کنشگر	 و	 نویسنده	 دادگستری،	 وکیل	 طریری،	 جواد	
خوزستان

وقتی	نتونی	با	دراویش	گنابادی	به	خوبی	تعامل	کنی،	نشون	می	ده	تو	حتی	با	
بنیان	گذارای	تشیع	ایرانی	که	دراویش	بودن	و	نجیب	ترین	آدما	هستن	نتونستی	
تعامل	کنی...	.	وقتی	فرصت	گفت	وگو	با	همسر،	عشق	ورزی،	نوازش	فرزند	و	
مطالعه	ندارم،	خروجی	من	چی	خواهد	بود؟	خشونت	نسبت	به	زنم،	کودکم،	

همکارم	و	...	.	خشونت	خواسته	و	ناخواسته	پدید	می	آد.

یری تصویر	شمارۀ	35-3:	مصاحبه	با	جواد	طر
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ساموئل	هانتینگتون	بر	اهمیت	فرایندی	گفت	وگو	تأکید	می	ورزد	و	اعالم	می	دارد	که	
»ساکنان	همۀ	تمدن	ها	می	باید	برای	دستیابی	به	ارزش	ها،	نهادها	و	شیوه	هایی	که	در	آن	ها	
با	ساکنان	دیگر	تمدن	ها	اشتراک	دارند،	به	جست	وجو	برخیزند	و	برای	ترویج	و	بسط	آن	ها	
کوشش	کنند	)هانتینگتون،	۱380،	ص	266(.	به	عقیدۀ	او،	چنین	خواستی	برای	تعامل	
و	گفت	وگوی	پایدار	نه	تنها	درگیری	های	تمدنی	را	محدود	می	سازد،	بلکه	تمدن	های	مفرد	

را	نیز	تقویت	می	کند.
از	این	منظر،	گفت	وگوی	پایدار	منافع	دیگری	نیز	به	همراه	دارد:	۱.	راه	را	برای	کاوش	
اندیشیدن	و	خودآگاهی	هموار	می	کند؛	2.	چشم	اندازهای	 فرایند	 جمعی	درخصوِص	
و	 حیرت	 موجب	 که	 معضالتی	 و	 مسائل	 	

ّ
حل در	 ما	 به	 و	 می	دهد	 شکل	 را	 منظمی	

سردرگمی	مان	شده،	مدد	می	رساند؛	3.	در	رفع	منازعات	محلی،	منطقه	ای،	و	جهانی	
کمک	می	کند	)پایا،	۱38۱،	ص	92(.	و	شرط	حداقل	برای	برقراری	چنین	گفت	وگویی،	

حفظ	احترام	به	دیگری	است.
هیچ	 است.	 من	محوری	 با	 مبارزه	 برای	 مناسبی	 ابزار	 و	 زمینه	 بین	تمدنی	 مشارکت	
تمدنی	از	هیچ	تمدن	دیگری	استغنای	کامل	ندارد.	به	عبارت	دیگر،	نه	هیچ	تمدنی	غنی	
مطلق	است	و	نه	هیچ	تمدنی	فقیر	مطلق.	هر	تمدنی	ممکن	است	از	جهتی،	نیازمند	به	
	نمایندگان	یک	تمدْن	

ً
تمدن	دیگری	باشد	و	از	جهت	دیگر،	برآورندۀ	نیاز	آن	تمدن.	گاها

تمدِن	خود	را	تجسم	حقانیت	و	کمال	و	تمدن	دیگران	را	تجسم	بطالت	این	نقش	می	دانند	
)ملکیان،	۱380،	ص	925(.	

پیام	درفشان،	وکیل	پایه	یک	دادگستری	و	فعال	مدنی	از	تهران
انتزاعی	 امور	 این	است	که	بدانیم	آداب	ورسوم	چیزی	جز	 انسانی	در	 کمالی	
نیستند.	پس	باید	شیوه	ها	و	رویه	های	صلح	آمیز	و	مؤثر	را	درونی	کنیم	و	به	خیر	

جمعی	فکر	کنیم.

است،	 پیوسته	 دیگر	 اقوام	 و	 افراد	 تمام	 زندگی	 با	 ما	 زندگی	 که	 می	آموزد	 ما	 به	 تاریخ	
است	 پیوسته	 یکدیگر	 به	 نامرئی	 رشته	ای	 با	 انسانی	 و	جوامع	 اقوام	 تمام	 زندگی	 گویی	

)فلسفی،	۱390،	ص	۱5(.	
متأسفانه	در	این	زمینه	نیز	وضعیت	مناسبی	میان	گروه	های	مختلف	قومی	کشور	وجود	
ندارد	و	عمدۀ	رفتار	این	گروه	ها،	به	جای	برطرف	کردِن	نیازهای	یکدیگر،	بر	تمسخر	و	استهزا	
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و	جوک	گویی	مبتنی	است.	این	موضوع	جدا	از	گروه	های	قومی	و	زبانی	درمورد	گروه	های	
دینی	و	مذهبی	و	پیروان	آن	ها	نیز	به	چشم	می	خورد	که	به	جای	تأکید	بر	ریشه	ها	ی	الهی	و	
مشترکات	مذهبی	خود،	بیشتر،	بر	گذشتۀ	تاریخی	و	حقانیت	آن	دوران	تأکید	می	شود.	این	
درحالی	است	که	تاریخمندی	به	ما	کمک	می	کند	تا	با	ایجاد	آگاهی	مؤثر	تاریخی	بدانیم	
که	معرفت	ما	از	خویش،	تمدن	خویش،	و	دیگر	اجزای	تمدنی	مجاور	کامل	نیست.	
گفت	وگوی	فعاالنه	از	فهم	تاریخی	کمک	می	گیرد	تا	نشان	دهد	»فرهنگ	ها	نه	منسجم	اند،	
	چندسویه،	کشمکش	آمیز،	

ً
نه	همگن،	نه	تک	معنایی	و	نه	در	سکون	و	آرامش.	فرهنگ	ها		ذاتا

تغییرپذیر،	و	باز	هستند.	فرهنگ	ها	درگیر	فرایند	دائمی	بازخوانی	و	بازنویسی	و	دگرگونی	
	تایید	می	شوند،	

ً
	متضادشان	مجددا

ً
هستند	که	در	جریان	آن،	گنجینه	های	متنوع	و	غالبا

قرار	 مقاومت	 مورد	 می	شوند،	 خوانده	 مبارزه	 به	 می	شوند،	 صادر	 می	پذیرند،	 دگرگونی	
می	گیرند	و	بازتعریف	می	شوند	)فی،	۱38۱،	ص	۱۱2(.	فهم	تایخی	به	ما	این	بصیرت	را	
می	دهد	تا	بفهمیم	تمدن	کنونی	حاصل	تأثیر	و	تأثر	متقابل	بوده	است	و	این،	خود،	فرایندی	

از	گفت	وگوهای	اثربخش	بوده	است.

سردار	فتوحی،	مشاور	طرح	های	تحقیقاتی	دولتی	و	خصوصی	از	
سقز	)کردستان(

جدال	 درحال	 هم	 با	 قومی	 گروه	های	 و	 و	ضداسالمی	 اسالمی	 جنبش	های	
در	 آنارشیسم	 وضعیت	 یک	 نمی	بینم.	 را	 مناسبی	 کوتاه	مدت	 آیندۀ	 و	 هستند	

کوتاه	مدت	وجود	دارد.

یکی	از	مسائل	اساسی	نظریۀ	سیاسی	و	بین	المللی،	از	گذشته،	متوجه	این	نکتۀ	مهم	
بوده	که	چگونه	می	توان	در	عرصۀ	فرمانروایی	داخلی	و	فراگیر	به	ایجاد	اخالق	صلح	و	
صلح	پایدار	کمک	کرد.	اندرو	هیوود۱،	در	کتاب	سیاست	جهانی،	از	نقصان			نظریه	های	
موجود	در	پردازش	جهانی	عاری	از	خشونت	سخن	گفته	و	چشم	انداز	آتی	جهانی	را	در	

این	زمینه	امیدوارکننده	ارزیابی	نکرده	است.
هر	معیار	موردنیاز	برای	صلح	که	می	خواهد	در	سراسر	جوامع	و	فرهنگ	ها	کارایی	
داشته	باشد	باید	بر	پایۀ	رضایت	آزادانه	یا	درواقع،	بر	پایۀ	اجماع	ناشی	از	گفت	وشنود	خلق	
شود.	این	که	ما	چگونه	به	تدوین	یک	مجموعۀ	اصول	اخالقی	قابل	کاربرد	در	تمام	جوامع	

1. Andrew Heywood
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و	فرهنگ	ها	می	رسیم	امری	است	که	به	اندازۀ	نتیجۀ	نهایی	اهمیت	دارد.	رویکرد	فرهنگی	
به	طوری	که	 باشد،	 سنت	ها	 تمام	 در	 تفاوت	ها	 و	 شباهت	ها	 پذیرای	 و	 دربرگیرنده	 باید	
امکان	اعتقاد	به	آن	ها	و	حتی	احساس	غرور	و	لذت	از	داشتِن	آن	ها	را	ممکن	سازد.	در	
	به	موضوع	

ً
مصاحبه	های	انجام	گرفته	میان	صاحب	نظران	گروه	های	مختلف	قومی،	عمدتا

عدم	وجود	صلح	در	شرایط	فعلی	جامعۀ	ایران	اشاره	شده	است	و	بیشتر	آن	ها	دولت	و	
حاکمیت	را	مسئول	این	وضعیت	می	دانند.

از	 مولوی	مذهبی	 و	 مجلس	 پیشین	 نمایندۀ	 دیدگاه،	 محمدنظر	
سیستان	و	بلوچستان

اگر	اینا	خودشون	رو	جمع	نکنن،	ایران	ممکنه	مِث	همون	اوایل	تکه	پاره	بشه.	
دست	خداست.	اگر	این	میدون	باشه	همینه.	

دولت	با	سیاست	های	غلط	خود،	به	جای	هموار	کردِن	مسیِر	صلح	و	دوستی،	راه	دشمنی	
نتیجۀ	 سال،	 چند	 این	 درطِی	 دیگر،	 عبارت	 به	 است.	 گرفته	 درپیش	 را	 خون	ریزی	 و	
سیاست	های	مقابله	ای	دولت	با	گروه	های	مختلف	قومی	و	مذهبی	بیشتر	درجهِت	دفع	
آن	ها	بوده	است	تا	جذب	و	شکل	دادن	به	یکپارچگی	ملی.	بدون	تردید	مهم	ترین	مؤلفۀ	
		نظریه	های	جدید	بازگشت	به	گفت	وگوی	عملی	اما	در	حوزۀ	عمومی	است.	باوجوِد	تمام	
تفاوت	های	فرهنگی،	مذهبی،	قومی،	و	زبانی	که	در	عرصۀ	جغرافیای	فرهنگی	ایران	وجود	
برای	 مناسب	 بستر	 ایجاد	 دارد	 اهمیت	 ایران	 در	 پایدار	 به	صلح	 در	رسیدن	 آنچه	 دارد،	

گفت	وگو	و	تعامل	میان	گروه	ها	و	اقوام	است.

یری تصویر	شمارۀ	35-3:	مصاحبه	با	جواد	طر
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مقدمه

موضوع	هویت	درطوِل	تاریخ	همواره	در	زندگی	بشر	مطرح	بوده	است	و	از	زوایای	مختلف	
انسان	شناسان،	و	 فیلسوفان،	 این	که	 با	 پرداخته	شده	است.	 آن	 به	 و	رویکردهای	متفاوت	
جامعه	شناسان	هرکدام	به	شیوه	های	متفاوتی	درصدد	کشف	جنبه	ها	و	ابعاد	آن	برآمده	اند،	
ولی	امروزه	بازهم	موضوع	هویت	مورد	توجه	و	سؤال	قرار	می	گیرد.	این	که	ما	که	هستیم	و	چه	
هستیم	و	عناصر	تشکیل	دهندۀ	هویت	ما	چیست	و	چه	چیزهایی	هویت	یا	کیستی	و	چیستی	
	انسان	ها	بدون	

ً
ما	را	مشخص	می	سازند	اهمیت	فزاینده	ای	پیدا	کرده	است،	زیرا	اگر	قبال

داشتِن	اختیاِر	چندان	زیادی	و	بدون	چون وچرا	و	اما	و	اگر	مجبور	بودند	آنچه	از			نسل	های	
	به	دنبال	تعریف	

ً
پیشین	و	اجداد	و	پدرانش	به	آن	ها	رسیده	بود	را	بپذیرند،	امروزه	آن	ها	مستقال

	از			نسل	های	قدیمی	نمی	گیرند.	بر	
ً
و	بازتعریف	مبناهای	هویتی	خودند	و	دیگر	آن	را	صرفا

این	اساس،	می	توان	گفت	در	گذشته	هویت	جنبه	ای	جبری	و	انتسابی	داشته		است	و	افراد	
درخصوِص	آن	چندان	دچار	چالش	نبوده	اند،	چراکه	امکان	رد	یا	گزینش	در	این	حوزه	برای	
آن	ها	وجود	نداشته	است.	اما	انسان	امروز	پرسشگر	و	دغدغه	مند	است	و	درخصوِص	ابعاد	
هویتی	خود	در	جست	وجوی	معناست.	هویت	یا	کیستی	به	مجموعۀ	نگرش	ها،	ویژگی	ها،	
روحیات	فرد،	و	آنچه	وی	را	از	دیگران	متمایز	می	سازد	گفته	می	شود.	هویت	عبارت	از	
مجموعۀ	خصوصیات	و	مشخصات	اساسی	اجتماعی،	روانی،	فرهنگی،	فلسفی،	زیستی،	
و	تاریخی	همسان	است	که	به	رسایی	و	روایی	بر	ماهیت	یا	ذات	گروه،	به	معنای	یگانگی	یا	
همانندی	اعضای	آن	با	یکدیگر،	دخالت	کند	و	آن	ها	را	در	یک	ظرف	مکانی	و	زمانی	معّین	
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به	طور	مشخص	و	قابل	قبول	و	آگاهانه	از	سایر	گروه	ها	و	افراد	متعلق	به	آن	ها	متمایز	سازد.	

جدول	شمارۀ	۱-4:	هویت	از	دیدگاه	علوم	مختلف	)رشیدی،	۱3۹4(

محور اصلی بحثنوع هویتمحور اصلی بحثعلوم مختلف

ماهیت و چیستی و علتفردیهویت شخصیمنطق

درپی	»وجود«	است و هویت مرکز دایرۀ فردی و جمعیهویت وجودیفلسفه
تصورات است.

هویت راستین را خدا و ازآِن	خداوند می داند.فردی و جمعیهویت اوعرفان

دولت،	ملت	و	حکومت،	و	رابطه	با	هویت	ملیجمعیهویت ملیعلوم سیاسی

خود،	من،	ضمیر	ناخودآگاه،	محدودۀ	فردیتفردیهویت فردیروان شناسی

یکی	شدن	با	خود	و	دیگران،	هویت	در	انواع	جمعیهویت جمعیجامعه شناسی
جمع	ها	و	گروه	ها،	ارزش	های	مشترک	و	

وجدان	جمعی

رد	جمعیهویت فردیمردم شناسی
ُ
هویت	در	انواع	جمع	ها	و	گروه	های	خ
نظیر	اقوام،	قبایل،	دیگر		فرهنگ	ها	و...

هویت	یکی	از	مفاهیم	مهم	علوم	اجتماعی	است	که	ابزار	مناسبی	برای	فهم	و	تحلیل	
و	 زوایا	 می	تواند	 می	رسد	 به	نظر	 چراکه	 است،	 شده	 تلقی	 فرهنگی	 و	 اجتماعی	 شرایط	
الیه	های	عمیق	تر	و	اساسی	تر	اوضاع	اجتماعی	را	گزارش	دهد	و	تعریف	کند.	درواقع،	از	
حیث	مفهومی،	هویت	مقوله	ای	است	که	جوهر	و	اساس	بسیاری	از	پدیده	های	فرهنگی	و	
اجتماعی	به	شمار	می	آید	و	به	مثابۀ	شاخص	یا	علت	آن	ها	نیز	محسوب	می	شود.	به	عبارت	
دیگر،	هویت	بر	نحوه	و	کیفیت	کثیری	از	رفتارهای	کنشگران	و	عامالن	انسانی	اثرگذار	است.
اقوام	مختلفی	زیست	کرده	اند	 آن،	همواره	 ایران	نشان	می	دهد	که	در	 تاریخ	کشور	
همزیستی	 که	 است	 بوده	 مختلف	 اقوام	 این	 از	 ترکیبی	 ایران	 کشور	 قالب	 و	 بافت	 و	
مسالمت	آمیزی		درکناِر	هم	داشته	اند.	همین	همزیستی	موجبات	پایداری	بافت	جغرافیایی	
و	سرزمینی	ایران	شده	است.	وجود	افسانه	ها	و	قصص	و	داستان	ها	و	اسطوره	ها	و	خاطرات	
تاریخی	مشترک،	نمادهای	و	ارزش	ها	و	آداب	ورسوم	و	عرفیات	همسان	و	دیگر	مؤلفه	ها	
نشان	از	این	درهم	تنیدگی	و	ادغام	میان	اقوام	و	تاریخ	مشترک	دارد.	اما	جدا	از	این	وضعیت،	
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گفتمان	دیگری	نیز	وجود	دارد	که	با	شدت	و	ضعف	متفاوت،	سعی	در	یکسان	سازی	و	
ادغام	گروه	های	قومی	و	مذهبی	دارد.	استداللی	که	در	پشت	این	گفتمان	وجود	دارد	حفظ	
انسجام	و	امنیت	ملی	و	یکپارچگی	سیاسی	کشور	است	و		ازاین	رو،	همواره	زمینۀ	سانسور	
و	حذف	هویت	فرهنگی	و	سیاسی	اقوام	در	ایران	را	فراهم	کرده	است.	نکتۀ	مغفول	و	درخور	
توجه	در	این	دیدگاه	آن	است	که	این	شیوۀ	سیاست	گذاری	و	نگاه	به	فرهنگ	های	قومی	در	
به	خطر	انداختِن	امنیِت	ملی	تأثیر	فراوانی	گذاشته	است	و	به	احساس	محرومیت	اقوام	و	
دسترسی	نداشتِن	آن	ها	به	منابع	ثروت	و	قدرت	در	کشور	منجر	شده	است.	درواقع،	توزیع	
ناعادالنۀ	ثروت،	منزلت،	و	قدرت	در	میان	اقوام	مختلف	و	تقویت	احساس	محرومیت	
در	میان	آن	ها	به	پررنگ	تر	شدِن	شکاِف	میاِن	اقوام	و	حاکمیت	انجامیده	است	و	ظهور	
زبان	 تدریس	 است.	عدم	 داشته	 به	دنبال	 را	 گروه	های		هویت	طلب	سیاسی	 و	 جنبش	ها	
دریافت	های	جایگاه	های	 در	 نابرابری	 تبعیض	های	مذهبی،	 در	سطح	مدارس،	 مادری	
کالن	دولتی	و	اجرایی،	غیاب	احزاب	سیاسی	ـ	قومی،	کمبود	امکانات	رفاهی،	سالمتی،	
پزشکی،	فرهنگی	و	دیگر	امکانات،	و	عدم	حضور	اقوام	و	پارامترهای	فرهنگی	خاّص	آن	ها	
در	رسانه	های	چاپی،	صوتی	و	تصویری	و	به	خصوص	رسانۀ	ملی	نمونه	هایی	از	مطالبات	
قومی	گروه	های		هویت	طلب	است.	سرکوب	این	گروه	های		هویت	طلب	به	دست	حکومت	
مرکزی	باعث	تقویت	احساسات	قوم	گرایانه	و	رادیکال	شده	است	که	تهدیدی	جدی	برای	
امنیت	و	انسجام	ملی	به	شمار	می	رود	تا	جایی	که	بسیاری	از	اقوام	در	ایران	خود	را	فراتر	از	
یک	قوم	در	ایران	می	بینند	و	در	مواردی	از	قوم	خود	با	نام	ملت	و	اقلیت	ملی	یاد	می	کنند.
کشورهای	 اصلی	 مسائل	 دیگر	 از	 ملی	 هویت	 و	 قومی	 هویت	های	 میان	 نسبت	
یکدیگر	 به	 اجتماعی		ـ	سیاسی	 هویت	 نوع	 دو	 این	 دیدگاه	 چراکه	 است۱،	 چندقومیتی	
پیامدهای	گسترده	ای	دارد	و	یکی	از	عوامل	تعیین	کنندۀ	صلح	و	انسجام	ملی،	امنیت	پایدار	
و	کارآمدی	دولت	است.	اگر	هویت	های	قومی	موجود	در	یک	سرزمین	بتوانند	خود	را	ذیل	
یک	هویت	کالن		و	کلی	تعریف	کنند،	آن	سرزمین	به	سمت	انسجام	ملی	و	بهره	گیری	از	
تمام	ظرفیت	های	خود	پیش	خواهد	رفت	و	درمقابل،	چنانچه	هویت	های	قومی	خود	را	در	
تضاد	و	تعارض	با	هویت	ملی	یا	با	سایر	قومیت	ها	بدانند،	امنیت	ملی،	انسجام	اجتماعی،	

اقتصاد،	و	یکپارچگی	دولت	به	خطر	می	افتد.
در	جامعه	ای	که	عدالت	در	ابعاد	مختلف	نظام	اجتماعی	حاکم	نباشد	یا	احساس	افراد	
بر	عدم	وجود	عدالت	داللت	کند،	هویت	ملی	در	همۀ	اجزای	آن	دچار	بحران	و	تزلزل	و	

1. Multiethnic
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تهدید	گسست	خواهد	شد.	اجتماعی	که	افراد	تشکیل	دهندۀ	آن	خود	را	عضو	و	به	معنایی	
»شهروند«۱	آن	جامعه	ندانند	دچار	همان	حالت	خواهند	شد.	شهروندی	نیز،	خود،	متضمن	
مسئولیت،	تعهد،	عاطفه،	و	باور	است.		ازسوی	دیگر،	افراد	عضو	یا	همان	شهرونداْن	خود	
را	با	یکدیگر	مقایسه	می	کنند	و	در	استفاده	از	امکانات،	منابع،	و	امتیازات	تعریف	شده	در	
قالب	جامعه،	خود	را	مستحّق	دریافت	آن	می	دانند	و	رعایت	عدالت	را	در	ابعاد	مختلف	
خواستارند.	بدیهی	است	که	بخش	عمده	ای	از	اجرای	عدالت	برعهدۀ	دولت	یا	نظام	سیاسی	
جامعه	است.	درصورت	عدم	باور	افراد	به	رعایت	عدالت،	هویت	شهروندی،	باور،	تعهد،	
مسئولیت،	و	عاطفۀ	آن	ها،	که	همگی	تبلور	هویت	ملی	آنان	است،	خدشه	دار	می	شود	و	
نیرویی	که	این	افراد	را	در	پیوند	با	اجتماع	حفظ	می	کند	تحلیل	می	رود.	بر	همین	اساس،	
در	پژوهش	کنونی	تالش	شد	تا	مطالبات	مختلف	گروه	های	قومی	جهت	تحقق	عدالت	
اجتماعی	از	منظر	صلح	واکاوی	و	تحلیل	شود،	چراکه	دولت	ها	تالششان	بر	این	است	که	از	
خشونت	جلوگیری	نمایند	و	زمینۀ	صلح	پایدار	را	در	کشورشان	فراهم	کنند.	صلح	به	معنای	
نبود	جنگ،	منازعه،	و	خشونت	از	یک	سو،	و	وجود	امنیت،	آرامش،	و	زیست	مسالمت	آمیز	

در	یک	جامعه،	یک	کشور،	یا	در	سطح	جهان		ازسوی	دیگر	است.
تکثر	و	تنوع	هویتی	یک	واقعیت	موجود	در	بیشتر	جوامع	در	گذشته	و	حال	بوده	است.	
تنوع	 این	 مدرن،	 نهادهای	 برقراری	 و	 نوسازی	 فرایندهای	 باوجوِد	 نیز	 معاصر	 دورۀ	 در	
هویتی	نه	تنها	کاهش	نیافت،	بلکه	به	موضوعی	برای	مناقشه	و	منازعات	حول	تمایزات	
فرایندهای	 میالدی،	 بیستم	 قرن	 دوم	 نیمۀ	 از	 همچنین	 شد.	 بدل	 هویتی	 تفاوت	های	 و	
جهانی	شدن،	مانند	رشد	و	گسترش	روزافزون	رسانه	ها	و	از	انحصار	خارج	شدِن	کنترل	و	
مدیریت	رسانه	ها،	باعث	رشد	آگاهی	های	هویتی	شد	و	امکان	بازنمایی	آن	ها	را	فراهم	کرد	
	همگام	با	سایر	تحوالت	اجتماعی	و	فرهنگی،	تنوع	و	تکثر	هویتی	را	بیشتر	کرد	و	

ً
و	اتفاقا

	درکناِر	منابع	دیرین،	مانند	نژاد،	دین،	مذهب	و	ملیت،	هویت	خواهی	های	نوین	مبتنی	بر	
جنسیت،	گرایش	های	جنسی،	سبک	زندگی،	گروه	های	شبه	دینی	و	دیگر	عوامل،	تقاضای	

به	رسمیت	شناخته	شدن	و	بهره	مندی	از	حقوق	و	مزایای	اجتماعی	داشتند.	
ـ	قومی	گفته	می	شود.	 ترکیب	جمعیت	ایران	به	نحوی	است	که	به	آن	جامعۀ	چندزبانی	
ـ	زبان	های	مختلف	چون	فارس	ها،	ترک	ها،	کردها،	لرها،	بلوچ	ها،	 حضور	و	زندگی	قومیت	ها	
ترکمن	ها	و	عرب	ها	در	جوار	یکدیگر	و	در	چارچوب	جغرافیایی	سیاسی	واحد،	بیانگرتنوع	
	بیشتر	این	اقوام	در	مناطق	مرزی	ساکن	اند	و	پیوندهایی	

ً
ـ	فرهنگی	جامعۀ	ایران	است.	تقریبا قومی	

1. Citizen
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فرهنگی	و	مذهبی	با	اقوام	کشورهای	همسایه	دارند.	برای	مثال،	بلوچ	ها	در	منطقۀ	جنوب	شرقی	
در	مرز	پاکستان،	ترکمن	ها	در	منطقۀ	شمال	شرقی	در	همسایگی	ترکمنستان،	آذری	ها	در	شمال	
و	شمال	غربی	و	هم	مرز	با	جمهوری	آذربایجان	و	ترکیه،	عرب	ها	در	غرب	و	جنوب	غربی،	و	
باالخره	کردها	در	غرب	و	شمال	غربی	کشور	در	مجاورت	عراق	و	ترکیه	سکنا	گزیده	اند	و	
مرزهای	سیاسی	از	درون	سرزمین	جغرافیایی	و	سکونتگاه	این	اقوام	گذشته	است.	از	این	لحاظ	
و	از	لحاظ	ساختار	اجتماعی،	باید	گفت	ایران	کشوری	ناهمگن	است	که	هویت	های	مختلف	
قومی،	نژادی،	زبانی،	و	مذهبی	در	آن	زندگی	می	کنند	و	نظیر	برخی	از	همین	گروه	های	قومی	در	
کشورهای	هم	جوار	نیز	سکونت	دارند.	از	منظر	مطالعات	اجتماعی،	برخی	از	نیروهای	گریز	
از	مرکز	در	ایران،	به	طور	بالقوه	به	ویژه	در	حواشی	مرزها،	وجود	دارند	که	می	توانند	در	برخی	
مواقع،	به	عنوان	کانون	های	بحران	مطرح	شوند.	از	دیگر	سو،	گروه	های	قومی	مناظر	در	کشورهای	
هم	جوار	ازجمله	عرب	ها	و	کردها	در	عراق،	آذری	ها	در	جمهوری	آذربایجان،	و	بلوچ	ها	در	
پاکستان	می	توانند	به	عنوان	کانون	های	ایجاد	تنش	و	بحران	مطرح	باشند.	مانند	سایر	کشورهای	
ـ	زبانی	سیاست	قومی	ادغام	یا	حذف	قومی	در	ایران	نیز	دیده	شده	است	که	در	 چندقومی	
برهه	های	تاریخی	خاص،	به	بروز	تنش	های	قومی	و	جبهه	گیری	اقوام	خاص	در	جغرافیای	ایران	
انجامیده	است.	هرچند	واقعیت	تنوع	و	تکثر	هویتی	در	ایران	کمتر	انکار	شده	است،	به	دلیل	
تبعیض	و	نابرابری	های	موجود	در	ساختار	سیاسی،	اقتصادی،	و	فرهنگی	جامعه	کشمکش	ها	و	
فعالیت	های	هویت	خواهانه	حول	سه	محور	قومیت،	زبان،	و	مذهب	در	صد	سال	گذشته	به	وقوع	
پیوسته	است.	در	همین	راستا،	در	پژوهش	کنونی،	تالش	شد	تا	تصویری	جامع	از	هویت	های	
قومی	در	جوار	هم	و	در	چارچوب	سرزمین	ایران،	با	توجه		به	دیدگاه	نخبگان،		ارائه	شود	که	در	
این	تصویر،	از	چرایی	محدودیت	ها	و	تبعیض	ها	در	میان	اقوام،	ستیزه	های	قومی،	و	پیامدهای	
آن	بحث	شده	است	و	درنهایت،	راهکارهایی	که	به	رفع	تنش	و	ایجاد	صلح	و	همبستگی	و	

درنهایت،	توسعۀ	اجتماعی	منجر	می	شود،	تبیین	و	تشریح	شده	است.
این	پژوهش	از	زاویۀ	دید	تفسیرگرایی۱	و	روش	شناختی	کیفی2	با	استفاده	از	روش	نظریۀ	
زمینه	ای3	انجام	شده	است.	در	گام	نخست،	با	رویکردی	مردم	شناسانه	به	مصاحبه	با	نخبگان4 
پرداخت	و	در	گام	بعدی،	با	مردم	عادی	قومیت	های	ساکن	در	ایران	)به	طور	مشخص	ترک	ها،	
کرد	ها،	عرب	ها،	بلوچ	ها،	و	فارس	ها(	مصاحبه	شد.	براساس	ماهیت	کیفی	پژوهش،	شیوۀ	

1. Interpretationism
2. Qualitative methods
3. Grounded theory (GT)
4. Elites
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نمونه	گیری	هدفمند۱	بود.	شیوۀ	اشباع	نظری	داده	ها	پس	از	انجام	یک	صد	مصاحبه	به	دست	
آمد	و	برای	اطمینان	بیشتر،	مصاحبه	های	بیشتری	با	تعداد	2۱5	مصاحبه	شونده	صورت	گرفت	
تا	در	جامعیت،	پژوهش	به	اقناع	رسیده	باشد	و	البته	در	این	مسیر،	از	نظارت	و	رهنمودهای	
متخصصان	روش	کیفی	نیز	بهره	گرفته	شد.	اطالعات	و	داده	های	پژوهش	حاضر	با	استفاده	
از	تکنیک	مصاحبۀ	عمیق	و	نیمه	ساختاریافته	جمع	آوری	شده	است.	مصاحبه	ها	و	داده	های	
گردآوری	شده	با	استفاده	از	کدگذاری	نظری	)باز2،	محوری3،	و	گزینشی4(	در	سه	مرحله	
تجزیه	و	تحلیل	شدند	و	به	منظور	گردآوری	داده	ها،	ابتدا	برای	دستیابی	به	مفاهیم	و	مقوله	های	
مهم	مشارکت	کنندگان،	روش	مصاحبۀ	گفت	وگوی	غیررسمی	به	کار	گرفته	شد.	در	مرحلۀ	
دوم،	با	استفاده	از	روش	نظریۀ	زمینه		ای،	مقوله	ها	و	مفاهیم	به	دست	آمده	در	فرایند	مصاحبه	
جهت	نمونه	گیری	نظری	پیگیری	شدند	و	با	لحاظ	حساسیت	نظری5	الزم،	پس	از	این	مرحله	
که	خطوط	کلی	مصاحبه	ها	ازطریِق	مفاهیم	و	مقوله	ها	شکل	گرفتند،	پرسش	های	مصاحبه	
با	استفاده	از	روش	مصاحبۀ	نیمه	ساختاریافته	استاندارد	شد	و	این	فرایند	تا	رسیدن	به	اشباع	
نظری	ادامه	یافت.	در	ادامه،	با	اجرای	کدگذاری	باز،	هم	زمان	با	جمع	آوری	داده	ها،	مفاهیم	و	
زیرمقوله	ها	و	مقوله	های	عمده	به	دست	آمد.	با	انجام	شدِن	کدگذاری	محوری،	زیرمقوله	ها	
ی	و	فرایندی	و	

ّ
به	یکدیگر	و	به	مقوله	های	عمده	ربط	پیدا	کردند	و	نوع	مقوله	ها	از	حیث	عل

پیامدی	بودن	مشخص	شدند.	درواقع،	فرایندهای	تجزیه	وتحلیل	در	مسیری	انباشتی	انجام	
شد	تا	به	مقوله	های	اصلی	و	درنهایت،	پدیدۀ	مرکزی	منجر	شوند.

	
ّ
تحقق	هر	پژوهشی	تا	زمانی	که	به	تدوین	راهبردها	و	برنامه	های	عملی	درجهِت	حل
	عقیم	و	بی	فایده	خواهد	بود.	به	عبارتی	دیگر،	

ً
مسئله	و	اصالح	امور	منجر	نشود،	عمال

شناخت	و	ارزیابی	وضع	موجود	تنها	به	پروبلماتیزه	کردن	و	طرح	مسئله	از	زوایا	و	جنبه	های	
این	جهت	که	مسائل	و	شرایط	داخلی	و	 از	 مختلف	می	پردازد.	طرح	پژوهشی	حاضر	
خارجی	ایران	دربارۀ	اقوام	را	ازطریِق	متدهای	نوین	علمی	مورد	مطالعه	و	شناخت	قرار	داده	
است،	مقدمات	مناسبی	را	برای	برنامه	ریزی	و	ارائۀ	راهبردهای	مناسب	فراهم	کرده	است	
و	باید	توجه	داشت	که	ارائۀ	برنامه	و	راهبرد	در	گرو	اتخاذ	روش	های	مناسب	علمی	است.

نظر	به	این	که	در	دل	روش	مطالعه	و	شناخت	این	طرح	می	توان	به	راهبردهای	کلی	
	مسئله	دست	یافت،	همان	طورکه	از	مدِل	نظرِی	استخراج	شده	قابل	مالحظه	

ّ
درجهِت	حل

1. Purposive sampling
2. Open coding
3. Axial coding
4. Selective coding
5. Theoretical sensitivity

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


        685         فصل چهارم: جمع بندی و نتیجه گیری

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

است،	عمده	ترین	مسئله	ای	که	مردم	ایران	با	آن	مواجه	اند	گسست	اجتماعی	و	سیاسی	است	
که	موجب	شکل	گیری	مطالبۀ	عدالت	ازجانب	اقوام	و	اقشار	مختلف	جامعه	شده	است،	
گسستی	که	درصورت	عدم	رسیدگی	به	ابعاد	و	زوایای	آشکار	و	پنهان	آن،	قادر	است	حوادث	
ناخوشایندی	را	رقم	بزند	که	در	آن	صورت،	مدیریت	و	کنترل	آن	درعمل	غیرممکن	خواهد	
شد.	این	وضعیت	از	تغییرات	معیشت	و	اقتصاد	کشور	و	ایدئولوژی	حاکم	بر	جامعه	ناشی	

می	شود	و	این	مسائل	را	می	توان	عوامل	اصلی	شکل	گیری	جامعۀ	پدیده	محور	دانست.	
	به	صورت	کلی	وضعیت	شکل	گرفته	به	کنش	های	راهبردی	مختلفی	منجر	شده	است	
ثبات	 پیامد	 پیامدهای	متفاوتی	را	شکل	خواهد	داد.	دو	 نیز	 این	کنش	ها	 از	 که	هرکدام	
آینده	 که	چالش	های	 است	 متفاوتی	 نشان	دهندۀ	سناریوهای	 اجتماعی	 زوال	سرمایۀ	 و	
کشور	را	ترسیم	می	کنند.	در	تصویر	زیر،	مدل	نهایی	تحلیل	داده	ها	نشان	داده	شده	که	
ازطریِق	نظریۀ	زمینه	ای	استخراج	شده	است.	در	ادامه،	به	بررسی	سناریوها	و	راهبردهای	

پیشنهادی	پرداخته	خواهد	شد.	

کید	بر	صلح	 تصویر	شمارۀ	۱-4:	مدل	مفهومی	بررسی	هویت	قومی	در	ایران	با	تأ
)۱3۹7۱3۹۸ش(
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از	 نابرابر	 اقتصاد	 داده	هاست.	 تحلیل	 و	 از	گردآوری	 نظری	حاصل	 	مدل	
ْ
فوق مدل	

ویژگی	هایی	بود	که	اقوام	در	ایران	به	آن	اشاره	داشتند،	چراکه	بخش	عمدۀ	صنایع	سنگین	
اصفهان،	 نظیر	 فارس	زبان	 استان	های	 در	 خودروسازی	 و	 فوالد	 شرکت	های	 ازجمله	
البرز،	سمنان،	و	مرکزی	قرار	دارد	و	بیشترین	حجم	درآمدهای	اقتصادی	به	این	استان	ها	

اختصاص	دارد.
بدین	گونه	شاهد	شکل	گیری	این	دیدگاه	حول	همین	مطالبه	گری	استخراج	شده	هستیم	
این	 بی	تردید	 مطالبۀ	حقوق	خویش	اند،	 درپِی	 شکال	مختلف	

َ
ا با	 اقوام	 آن،	 براساس	 و	

مطالبه	گری	از	نوع	مطالبۀ	مردم	از	دولت	بیان	شده	است	و	به	نوعی	آگاهی	حاشیه	ای	بر	
جورهایی	است	که	مرکز	به	صورتی	تبعیض	آمیز	نسبت	به	اقوام	روا	داشته	است.	

استان	 در	 به	خصوص	 آذری	 قومیتی	 گروه	 فارس	زبانان،	 بعداز	 گفت	 بتوان	 شاید	
آذربایجان	شرقی	از	لحاظ	تأمین	درآمدهای	اقتصادی	در	مرحلۀ	دوم	اهمیت	قرار	دارند.	این	
منطقه	نیز	در	بخش	صنعت	دارای	کارخانه	های	پرسود	و	اشتغال	زایی	نظیر	تراکتورسازی،	
رد	نیز	کارخانه	ها	و	شهرک	های	

ُ
ماشین	سازی،	پتروشیمی،	و	...	است	و	در	سطح	میانه	و	خ

صنعتی	زیادی	فعال	اند.	باوجوِد	چنین	شرایطی،	نارضایتی	آذری	زبانان	از	حاکمیت	کمتر	
از	دیگر	گروه	های	قومی	نیست.	احساس	نابرابری	آذری	ها	در	دو	امر	خالصه	می	شود:	
نخست	این	که	این	گروه	شرایط	اقتصادی	قوم	خود	را	با	فارس	زبانان	مقایسه	می	کنند	و	بر	
این	باورند	که	سهم	استان	های	آذری	نشین	در	مقایسه	با	استان	های	مرکزی	نظیر	اصفهان،	
سمنان،	مرکزی،	قم،	البرز،	و	تهران	بسیار	ناچیز	است.	وجود	چنین	اختالفی،	براساس	
تصور	آن	ها	و	با	توجه		به	نسبی	بودِن	وضعیِت	اقتصادی،	موجبات	نارضایتی	آن	ها	را	فراهم	
آورده	است.	نکتۀ	دومی	که	موجبات	نارضایتی	این	گروه	قومیتی	از	حاکمیت	را	فراهم	کرده	
است	این	باور	است	که	زمان	ساخت	بیشتر	صنایعی	که	امروزه	در	مناطق	آن	ها	فعال	اند	به	
دوران	حکومت	قبلی	بازمی	گردد	و	به	باور	آن	ها،	در	این	چهل	سالۀ	عمر	انقالب،	صنایع	

کارخانه	ای	مهم	جدیدی	در	مناطق	آن	ها	ساخته	نشده	است.

زن	جوان	بلوچی	از	زاهدان
هیچ	جایی	برای	کار	وجود	نداره.	نه	کارخونه	ای	نه	چیزی.	یه	سری	کارخونه	هم	
بوده	که	دیگه	بسته	شدن.	اآلن	نگاه	کنی	کجا	مردها	باید	برن	کار	کنن؟	خیلیا	
ن	که	دوست	ندارن.	اما	باید	

َ
دوست	ندارن،	اما	مجبورن	کارایی	رو	انجام	ِبد

خرج	زن	و	بچه	رو	دربیارن.
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تا	 گرفته	 غربی	 آذربایجان	 استان	 جنوب	 شهرهای	 از	 ایران،	 کردنشین	 مناطق	 در	
استان	های	کردستان،	کرمانشاه	و	ایالم،	در	بخش	صنعتی،	هیچ	کارخانه	و	کارگاه	و	شهرک	
صنعتی	آن	چنانی	که	درآمدزایی	مناسبی	داشته	باشد	و	بتواند	گروه	مناسبی	از	جوانان	این	
مناطق	را	به	خود	مشغول	کند	وجود	ندارد.	بر	همین	اساس،	آمار	بیکاری	در	میان	مردمان	
این	گروه	قومیتی	بسیار	زیاد	است	و	بیشتر	نیروی	فعال	این	مناطق	جهت	امرار	معاش	به	
استان	های	فارس	نشین	و	به	خصوص	تهران	و	یا	کارگاه	های	آجرپزی	در	استان	آذربایجان	
	که	به	دلیل	سختی	کار،	مردمان	بومی	حاضر	به		کار	در	آن	ها	نیستند	ـ	پناه	می	برند.	 شرقیـ	
به	 دانشگاهی	اند	 دارای	تحصیالت	 	

ً
که	عمدتا نیز	 آن	 از	جمعیت	جوان	 دیگری	 بخش	

شهرهای	مرزی	پناه	می	برند	و	در	آن	جا،	به		کار	کولبری	با	دستمزد	روزانۀ	حداقلی	و	بدون	
هیچ	گونه	آیندۀ	شغلی	و	بیمه	ای	می	پردازند.	عمدۀ	محصوالت	بخش	کشاورزی	این	منطقه	
نیز،	به	دلیل	نبود	کارخانه	های	صنعتی،	بدون	هیچ	گونه	فراوری	و	به	صورت	خام	از	این	
مناطق	خارج	و	به	استان	های	دیگر	منتقل	می	شود.	چنین	وضعیتی	باعث	ایجاد	نارضایتی	
و	نابرابری	در	میان	مردمان	این	مناطق	شده	است	که	نقش	حاکمیت	را	در	پدیدآیی	چنین	
شرایطی	مهم	می	دانند.	هرچند	کردزبانان	استان	آذربایجان	غربی	واجد	تمایز	دیگری	در	
مطالبه	گری	اند	و	آْن	داشتِن	احساس	شهروند	درجه	سوم	و	حتی	بعداز	آن	نیز	هست.	به	
عبارتی،	آن	ها	عالوه	بر	تبعیض	های	فارس	/	غیرفارس،	به	تبعیض	ترک	/	کرد	نیز	قائل	اند	و	

گاه	در	میان	آنان،	اصطالح	»استعمار	در	استعمار«	نیز	به	کار	برده	می	شود.	
همان	طورکه	بیان	شد،	عرب	زبانان	ایران	در	استان	های	خوزستان،	بوشهر،	و	هرمزگان	
	سکونت	آن	ها	و	وجود	بنادر	مهم	جنوب	غرب	

ّ
پراکنده	شده	اند.	نفت	خیز	بودِن	مناطِق	محل

و	جنوب	کشور	در	آن	مناطق	موجب	رونق	بازرگانی	و	تجارت	بین	المللی	شده	است	و	
جدا	از	نیروی	کار	منطقه	ای،	پذیرای	نیروی	کار	دیگر	مناطق	نیز	هست.	برخالف	وجود	
چنین	شرایطی،	وضعیت	مردم	این	قوم	چندان	مناسب	نیست	و	اینان	نیز	از	لحاظ	اقتصادی	
به	شدت	احساس	نابرابری	و	نارضایتی	می	کنند.	درواقع،	وجود	شرایط	مناسب	اقتصادی	
و	محیطی	در	آن	منطقه	نتوانسته	است	در	وضعیت	زندگی	این	افراد	بهبودی	ایجاد	کند.

بدترین	شرایط	اقتصادی	و	بیشترین	نارضایتی	در	میان	اقوام	موردمطالعه	به	گروه	قومیتی	
بلوچ	مربوط	است	که	جدا	از	موضوع	قومیتی،	از	لحاظ	مذهبی	نیز	با	اکثریت	جامعه	
تفاوت	دارند.	در	این	منطقه	نیز	همانند	مناطق	کردنشین،	بخش	صنعتی	رشد	آن	چنانی	
و	 به	دلیل	شرایط	محیطی	 دیگر،	 نداشته	است.		ازسوی	 به	عبارتی،	هیچ	گونه	رشدی	 یا	
خشکسالی	رودخانه	های	مناطق	بلوچ	نشین	در	دهه	های	اخیر،	بخش	کشاورزی	نیز	در	
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	با	نابودی	همراه	است.	مشکِل	دیگِر	نامناسب	بودِن	وضعیِت	اقتصادی	
ً
این	مناطق	تقریبا

این	منطقه	به	شرایط	داخلی	و	بی	سوادی	و	کم	سوادی	مردمان	این	مناطق	بازمی	گردد	که	
بر	همین	اساس،	نتوانسته	اند	در	ِسَمت	های	اداری	استان	خود	نقش	آن	چنانی	داشته	باشند	
و	عمدۀ	ُپست	های	اداری	در	این	مناطق	دراختیار	سیستانی	های	هم	مذهب	با	حاکمیت	
قرار	دارد.		درکناِر	همۀ	این	شرایط،	دورافتادگی	و	در	حاشیه	بودِن	این	منطقه	نیز	سهمی	
اساسی	در	توسعه	نیافتگی	آن	دارد	که	بر	این	اساس،	مردم	این	منطقه	نمی	توانند	به	راحتی	
با	استان	های	همسایۀ	خود	تعامل	و	دادوستد	اقتصادی	و	مالی	داشته	باشند.	وجود	چنین	
شرایطی	باعث	شده	است	تا	مردمان	این	منطقه	و	به	خصوص	جوانان	آن	به	شغل	های	
پرخطری	نظیر	قاچاق	کاال	و	گازوئیل	کشی	روی	بیاورند	که	در	این	زمینه	نیز	بستن	مرزها	

برای	آنان	مشکل	آفرین	بوده	است.	

زاهدان	 اهل	سنت	 امام	جمعۀ	 زهی،	 اسماعیل	 عبدالحمید	 موالنا	
)سیستان	و	بلوچستان(

]بلوچستان[	بسیار	مشکل	دارد	و	فقر	از	همۀ	کشور	بیشتر	است.	اکثر	این	فقر	هم	
آثار	تبعیض	است.	در	دنیا	جایی	که	تبعیض	باشد،	خود	را	به	دو	صورت	نشان	

می	دهد:	فقر	اقتصادی،	فقر	فرهنگی.	ما	از	هردو	نوع	این	فقر	رنج	می	بریم.

دربارۀ	دالیل	شکل	گیری	چنین	تفاوت	هایی	در	وضعیت	اقتصادی	گروه	های	قومی	
و	ایجاد	حّس	نابرابری،	مروری	کوتاه	دربارۀ	موارد	موردتوجه	گروه	های	قومی	در	مطالعۀ	
به	عنوان	مذهب	 و	حاکمیت	مذهب	شیعه	 ایدئولوژی	 داشت.	موضوع	 کنونی	خواهیم	
رسمی	کشور	و	همسویی	این	گرایش	دینی	با	تفکرات	مسئوالن	دولتی	امری	بود	که	بسیار	
موردتوجه	گروه	های	قومی	پیرو	اهل	سنت	در	مناطق	بلوچستان	و	کردستان	بود.	در	این	
زمینه،	مردمان	این	گروه	های	قومی	به	تاریخ	گذشتۀ	ایران	و	وجود	اختالفات	دینی	اشاره	
داشتند	که	همواره	حاکمیِت	یکی	از	این	دو	گرایش	به	قیمِت	کنار	گذاشته	شدِن	دیگری	
تمام	شده	است	و	براساس	نظر	آن	ها،	این	رویه	در	شرایط	فعلی	نیز	همچنان	ادامه	دارد.	
فارس	زبان	 مرکزنشین	 استان	های	 در	 اقتصادی	 تمرکزگرایی	 وجود	 را	 دیگر	 مهم	 عامل	
می	دانستند	که	در	نتیجۀ	تمرکزگرایی	سیاسی	در	آن	مناطق	و	انتخاب	بیشتر	مسئوالن	دولتی	
در	سال	های	بعداز	انقالب	به	وجود	آمده	است.	به	باور	گروه	های	قومی،	سوءمدیریت	در	
تخصیص	منابع	در	ابعاد	مختلف	آن		ازسوی	پارامترهای	قانونی	و	فرهنگی	تشدید	شده	
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است	که	تحت	عامل	شرایط	زمینه	ای	می	توان	از	آن	یاد	کرد.
به	موجب	قانون	اساسی	جمهوری	اسالمی	ایران،	دو	گونه	اقلیت	وجود	دارد:	یکی	
بیان	 اساسی	 قانون	 سیزدهم	 اصل	 در	 دینی	 اقلیت	 موضوع	 مذهبی.	 دیگری	 و	 دینی،	
شده	است	که	مقرر	داشته	است	ایرانیان	زرتشتی،	کلیمی،	و	مسیحی	اقلیت	های	دینی	
شناخته	شده	در	قانون	اساسی	هستند	و	در	انجام	مراسم	دینی	خود،	آزادند	و	در	احوال	
شخصیه	)ازدواج،	طالق،	ارث،	و	وصیت(	و	همچنین	تعلیمات	دینی،	مطابق	آیین	خود	
عمل	می	کنند.	همچنین	اقوام	مختلف	ایرانی	می	توانند	از	زبان	های	محلی	و	قومی	خود	در	
مطبوعات	و	رسانه	های	گروهی	استفاده	نمایند	و	ادبیات	مربوط	به	آن	را	در	مدارس	تدریس	
کنند،	هرچند	خط	و	زبان	رسمی	و	مشترک	مردم	ایران	فارسی	است.	اصل	پانزدهم	قانون	
اساسی	درعین	حال	که	مطلب	اخیر	را	اعالم	کرده	و	حّق	اقوام	گوناگون	ایرانی	را	در	استفاده	
بروز	کرده	 آنچه	در	واقعیت	 اما	 از	گویش	ها	و	زبان	های	محلی	محترم	شناخته	است،	
است	نشان	از	سیاست	حذف	یا	ادغام	قومی	و	مذهبی	دارد.	به	هنگام	پیروزی	انقالب	
	زیاد	

ً
اسالمی،	شمار	پیروان	گروه	های	دینی	مسیحی،	زرتشتی،	و	یهودی	در	کشور	نسبتا

بود	و	مردمان	این	گروه	ها	برخالف	آزادی	ای	که	در	قانون	اساسی	برای	قوم	آن	ها	وجود	
نتیجۀ	رفتارهای	عملی	انجام	شده،	راه	خروج	از	کشور	را	درپیش	گرفتند	و	 داشت،	در	
	اندکی	از	مردمان	این	گروه	های	دینی	در	کشور	باقی	مانده	اند.	همچنین	

ً
امروزه	شمار	نسبتا

اجرای	اصل	پانزدهم	قانون	اساسی	و	تدریس	و	آموزش	زبان	مادری	در	سطح	مدارس	
هنوز	معطل	مانده	است.	جامعۀ	اهل	سنت	از	داشتِن	مرکِز	دینی	و	مسجد	در	پایتخت	
کشور	محروم	مانده	است	و	باوجوِد	همۀ	مطالبات	و	پیگیری	های	انجام	شده	تاکنون	چنین	
حقی	را	به	دست	نیاورده	است.	فرهنگ	قومی	و	مذهبی	اقلیت	ها	به	ندرت	در	رسانه	ها	تبلیغ	
و	ترویج	می	شود	و	آنچه،	درعمل	مورد	تبلیغ	قرار	می	گیرد	هویت	قومی	نیست	و	بیشتر	
فرهنگ	و	سبک	زندگی	غالب	ترویج	می	شود.	احزاب	منطقه	ای	و	قومی	وجود	ندارند	و	
سازمان	های	مردم	نهاد	چندان	اجازۀ	فعالیت	ندارند	و	فضای	امنیتی	بر	مناطق	قومی	حاکم	
است.	سیاست	های	رسانه	ای	و	ترویج	و	تبلیغ	سبک	زندگی	نزدیک	به	پسنِد	مرکز	در	این	

پژوهش	تحت	عنوان	شرایط	مداخله	گر	تبیین	و	تشریح	شده	است.
از	مهم	ترین	واقعیت	هایی	که	اقوام	ایرانی	دربارۀ	قوم	حاکم	ابراز	کرده	اند	مسئلۀ	تبعیض	
میان	 در	 فرهنگی	 و	 اقتصادی،	 اجتماعی،	 سیاسی،	 ابعاد	 در	 تبعیض	 به	 ایمان	 است.	
اقوام	ایرانی	به	شکل	گیری	مطالبۀ	عمومی	عدالت	می	انجامد.	بی	توجهی	به	این	مطالبۀ	
عمومی	به	فاصلۀ	اجتماعی	یا	گسست	اجتماعی	و	سیاسی	منجر	شده	است.	گسیختگی	
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اجتماعی	حیات	جامعۀ	ایران	را	تهدید	می	کند.	افزایش	فقر،	بیکاری	گسترده،	بی	ثباتی	و	
ناپایداری	شغلی،	کاهش	ظرفیت	تولید	ثروت	و	تأمین	رفاه	برای	اکثریت	جامعه،	افزایش	
بسیاری	 و	 اجتماعی،	 سرمایۀ	 فرسایش	 فضایی،	 جدایی	گزینی	 اجتماعی،	 آسیب	های	
از	مشکالت	در	روندی	کم	وبیش	پرشتاب	وخیم	تر	می	شوند.	بخش	های	بزرگی	 دیگر	
از	مردم	به		حاشیۀ	نظام	اقتصادی	و	اجتماعی	رانده	شده	اند،	در	حاشیه	های	شهر	و	در	
مناطق	فقیرنشین	زندگی	می	کنند	و	دسترسی	مناسب	و	عادالنه	ای	به	خدمات	آموزشی	
یا	بهداشتی	ندارند.	ارزش	های	اجتماعی	قطبی	شده	اند	و	درمورد	اصلی	ترین	موضوع	ها،	

وفاق	و	اشتراک	نظر	وجود	ندارد.

مرد	فروشندۀ	5۰ساله	از	مشهد
اگر	 ندن.	 ما	 به	 ناراحتی	 و	 این	همه	زجر	 مسئولین	 ما	خرابه.	 اقتصادی	 وضع	
مسئولین	ما	مث	اآلن	که	کیسه	هاشون	رو	ُپر	کردن	و	رفتن	نباشن،	من	مطمئنم	

که	آیندۀ	ایران	خوب	می	شه.

پیمانه	روشن	زاده،	پزشک	متخصص	زنان	و	نویسنده	از	سمنان
برای	 نیستند	و	منافع	آن	ها	 انسانی	 جامعۀ	سرمایه	داران	و	دزدها	جزو	جامعۀ	
خودشان	است،	تا	بتوانند	توده	های	مردم	را	غارت	می	کنند.	منابع	این	ها	با	منافع	

مردم	تعارض	دارد.

سیاست	های	رسمی	در	چنان	فاصلۀ	بعیدی	از	زندگی	گروه	بزرگی	از	مردم	قرار	دارد	
که	دو	کهکشان	متضاد	را	شکل	داده	است.	رضایت	از	زندگی	پایین	و	احساس	بیگانگی	
با	جامعه	و	شیوۀ	ادارۀ	آن	رو	به		گسترش	است.	بخش	بزرگی	از	مردم	بر	این	گمان	اند	که	
از	منابعی	که	برای	زندگی	مطلوب،	باکیفیت،	و	شرافتمندانه	نیاز	دارند،	دور	نگه	داشته	
و	 مردم	 میان	 تضاد	 اجتماعی،	 شکاف	های	 افزایش	 از	 متعدد	 نشانه	های	 این	 شده	اند.	
حکومت	و	نخبگان	حکایت	می	کند.	جریانی	از	گسیختگی	روابط	اجتماعی	در	کار	است	
شکال	مختلف،	همچون	ناپایداری	و	بی	ثباتی،	احساس	بیگانگی،	یا	تضاد،	خود	

َ
که	به	ا

را	آشکار	می	سازد.	بر	این	مبنا،	گسست	اجتماعی	و	سیاسی	و	مطالبۀ	عدالت	پدیده	های	
محوری	در	این	پژوهش	اند.

مردی	43ساله،	کارمند	از	تهران
مسئله	اینه	که	تبعیض	ربطی	به	اقوام	نداره.	ما	که	تهران	هستیم؛	اگر	خودی	به	
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حساب	نیای،	از	هر	قوم	و	شهری	که	باشی	مورد	تبعیض	قرار	می	گیری.	خودی	
و	غیرخودی	ربطی	به	قوم	نداره.	

تأمین	عدالت	اجتماعی	و	توسعۀ	پایدار	نیازمند	تعامل	دولت	و	ملت	است.	مدیریت	
صحیح	کشور	بدون	توجه	به	آزادی	شهروندان	ایرانی،	صرف	نظر	از	قومیت	و	مذهب،	تنها	
راهکار	برون	رفت	از	بحران	است.	اما	این	راهکار	که	در	پرتو	انتخابات	آزاد	و	آزادی	بیان	
و	درنهایت،	سهیم	شدِن	نخبگاِن	قومی	در	سطح	مدیریتی	باال	یا	شاید	نوعی	فدرالیسم	
در	وضعیت	 بخشد.	 بهبود	 را	 روند	 این	 می	تواند	 می	گیرد	 دموکراتیک	شکل	 و	 سیاسی	
گسست	اجتماعی	و	سیاسی	و	بحرانی	که	به	دلیل	سوءمدیریت	در	ایران	شکل	گرفته	است،	
مبارزات	مدنی	و	بدون	خشونت،	به	ویژه	ازطریِق	شبکه	های	اجتماعی،	درحال	شکل	گیری	
است.	حرکت	هایی	مانند	تجمع	ها	و	اعتراض	های	بدون	خشونت،	که	موردتأیید	قانون	
روبه	رو	 با	سرکوب	 گاه	 دیده	می	شود،	هرچند	 ایران	 گوشه	وکنار	 در	 نیز	هست،	 اساسی	
به	 ناامیدی	 و	 می	شود.	خشونت	حکومت	در	خاموش	کردِن	حرکت	های	دسته	جمعی	
فردای	بهتر	سبب	شده	است	تا	عده	ای	منفعالنه	عمل	کنند	و	وضعیت	موجود	را	قبول	کنند.	
بر	این	اساس،	کنش	صلح	آمیز،	تعامل	دولت	ـ	ملت،	و	پذیرش	منفعالنه	از	کنش	های	

راهبردی	در	این	پژوهش	تشخیص	داده	شدند.
از	نظر	اقتصادی،	می	توان	شاهد	اقتصادی	دولتی	بود	که	از	اوایل	انقالب،	امتیازات	
ویژه	ای	برای	افرادی	خاص	قائل	بود	و	می	توان	اذعان	کرد	افراد	غیرفارس	)قومیتی(	و	شیعۀ	
غیرحکومتی	)مذهبی(	و	دارندگان	برچسب	غیرخودی	امکان	تخصیص	آن	امتیازات	را	
نمی	یافتند.	بیشتر	مشارکت	کنندگان	در	این	تحقیق	با	شواهدی	همچون	نسبت	مدیریتی،	
از	 و	...	 استان	ها،	 توسعه	یافتگی	 سطح	 بیکاری،	 میزان	 فرهنگی،	 نسبت	بهره	مندی	های	

چنین	تبعیض	ها	و	نابرابری	هایی	صحبت	می	کردند.
آشکار	است	که	چنین	سیستم	اقتصادی،	اداری	و	سیاسی	زمینه	های	فساد	را	می	پروراند	
بازاریان،	اختالس	های	میلیاردی	یقه	سفیدان	 و	امروزه	مشخص	شده	است	که	احتکار	
دولتی،	و	تظاهر	دینی	و	مذهبی	از	نشانه	های	بی	هنجاری	و	زوال	سرمایه	های	اجتماعی	
و	سیاسی	است.	در	کشوری	که	حکومتی	کارآمد	و	سطوح	متعالی	سرمایۀ	اجتماعی	
دارد،	دولت	و	جامعه	مکمل	یکدیگرند	و	در	رویارویی	با	چالش	های	پیش	رو	به	یاری	
یکدیگر	می	شتابند.	سطوح	مناسب	سرمایۀ	اجتماعی	سبب	رشد	آگاهی	در	سطح	جامعه	
و	کاهش	 بیشتر،	کاهش	جنایات،	 انسجام	 و	موجب	 افراد	می	گردد	 و	مسئولیت	پذیری	
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کنترل	رسمی	شهروندان	)همسویی	منافع	دولت	و	ملت(	می	شود.	درواقع،	هنجارهای	
درونی	شده	که	ازطریِق	جامعه	پذیر	کردِن	افراد	شکل	گرفته	است،		ازسویی،	باعث	کاهش	
هزینه	های	دولتی	و		ازسوی	دیگر،	باعث	تقویت	رابطۀ	مردم	و	دولت	می	شود.	اما	آنچه	در	

شرایط	فعلی	احساس	می	شود	برخالف	این	جریان	است.

مرد	36سالۀ	طالقانی،	ساکن	کرج
از	هر	دری	فقر	بیاد،	از	همون	در	هم	ایمان	می	ره.	تو	یه	کشور	مسلمون،	همه	

به	فکر	منافع	اقتصادی	خودشون	هستن	و	هیچ	کی	به	فکِر	مِن	کارمند	نیس.	

	بنابراین	عدم	ثبات	و	زوال	سرمایه	های	اجتماعی	از	مهم	ترین	پیامدهای	جامعه	ای	
هستند	که	نهادمند	و	قاعده	مند	نیست،	جامعه	ای	که	احساس	تبعیض	در	میان	شهروندانی	
وجود	دارد	که	برچسب	اقلیت	قومی	و	مذهبی	و	نقش	محدودی	در	جامعۀ	ایران	دارند.

۱-4.	بررسی	سناریوها	و	سیاست	گذاری	های	عملیاتی
پژوهش	انجام	شده	و	نتایج	به	دست	آمده	دو	سناریوی	اصلی	را	برای	ایران	ترسیم	نموده	
است:	ثبات	اجتماعی،	و	زوال	سرمایۀ	اجتماعی.	درصورت	تداوم	وضعیت	کنونی	که	
سرمایۀ	اجتماعی	در	ابعاد	مختلف	دچار	زوال	شده	است،	درنهایت،	فروپاشی	اجتماعی،	
اقتصادی،	سیاسی،	و	فرهنگی	اتفاق	خواهد	افتاد.	اما	در	سناریوی	دوم	ثبات	اجتماعی	
حاصل	خواهد	شد	و	این	سناریو	را	می	توان	سناریوی	مطلوب	نامید.	این	سناریو	به	ایجاد	
اصالحات	اساسی	)ایجاد	اصالحات	بنیادی	در	زیرساخت	ها	و	روساخت	های	جامعه	
آموزشی،	 فرهنگی،	 اجتماعی،	 اقتصادی،	 در	حوزه	های	 بنیادین	 ایجاد	اصالحات	 یا	 و	
بهداشتی(	و	اتخاذ	تصمیمات	مطلوب	ازجانب	نهادهای	حاکمیتی	و	اقوام	مختلف	کشور	

منوط	خواهد	بود.

تبریز	 از	 دانشگاه	 مدرس	 و	 علمی	 هیئت	 عضو	 صدری	نیا،	 باقر	
)آذربایجان	شرقی(

که	 شود	 قومی	حل	 و	 دینی	 مسائل	 باید	 است،	 قوی	 مرکزی	 قدرت	 وقتی	که	
مرکزی	 قدرت	 اگر	 نگیرد...	.	 شکل	 و	 رود	 ازبین	 تجزیه	طلبانه	 گرایشات	
تضعیف	شود،	صداهای	گوناگونی	بلند	می	شود	که	صدای	اصیل	در	بین	آن	گم	
می	شود...	.	اگر	شورش	کوری	شکل	بگیرد،	چیزی	جز	ویرانی	به	بار	نخواهد	

آمد.
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همان	طورکه	گفته	شد،	سناریوی	وضع	موجود	در	تداوم	راهبرد	پذیرش	وضع	موجود	
اتفاق	خواهد	افتاد.	این	سناریو	موجب	گسترش	شکاف	های	اجتماعی،	قومی،	و	مذهبی	
متحقق	خواهد	شد.	گسترش	این	شکاف	ها	موجب	اضمحالل	نظام	اجتماعی	و	تخاصم	
و	تضاد	بین	گروه	های	اجتماعی	می	شود.	ازطرف	دیگر،	ناامیدی	نسل	جوان	و	نخبگان	
جامعه	از	بهبود	وضعیت	زندگِی	خود	موجب	خروج	آن	ها	از	کشور	و	رفتن	به	کشورهای	
اروپایی	و	امریکا	خواهد	شد	که	در	نتیجۀ	آن،	کشور	به	یک	باره	با	بحران	نیروی	انسانی	
تحمیل	 جامعه	 بر	 را	 هزینه	هایی	 متمادی	 سالیان	 درطِی	 که	 نیروهایی	 می	شود،	 مواجه	
نموده	اند	و	زمانی	که	به	فصل	برداشت	محصول	دانش	این	افراد	می	رسد،	همۀ	سرمایه	های	
علمی	را	با	خود	خواهند	برد	و	خأل	وجود	این	نیروها	لطمات	و	صدمات	زیادی	را	بر	

جامعه	تحمیل	خواهد	کرد.
در	سناریوی	دوم	که	سناریوی	مطلوب	است،	کشور	ایران	در	وضعیت	باثبات	و	پایدار	
در	حوزه	های	فرهنگی،	اجتماعی،	اقتصادی،	و	سیاسی	خواهد	بود.	با	مراجعه	به	نتایج	
پژوهش	می	توان	گفت	که	روند	نهایی	آیندۀ	ایران	و	این	که	آیا	سناریوی	اول	محقق	خواهد	
به	سمت	سناریوی	دوم	که	همان	سناریوی	مطلوب	است	خواهد	رفت،	 یا	جامعه	 شد	

درطِی	سه	سال	آینده	مشخص	خواهد	شد.

زاهدان	 اهل	سنت	 امام	جمعۀ	 زهی،	 اسماعیل	 عبدالحمید	 موالنا	
)سیستان	و	بلوچستان(

امیدوار	به	آینده	ایران	هستم.	باالخره	یک	سیری	دارد	طی	می	شود.	معتقدم	
فشارهای	درونی	و	بیرونی	ما	را	وادار	می	کنند	در	رویه	مان	تغییر	ایجاد	کنیم.	
معتقدم	وضعیت	کنونی	نمی	تواند	ادامه	پیدا	کند.	مگر	با	تغییرات،	تغییراتی	که	
رضایت	ملت	را	بگیرد.	باید	یک	سری	سیاست	ها	تغییر	کند	و	یک	سری	مسائل	

حل	شود.

	به	طورکلی	می	توان	چشم	انداز	آتی	کشور	را	در	حالت	مطلوب	و	انتخاب	سناریوی	
دوم	به	شکل	زیر	ترسیم	کرد:

ایران	کشوری	خواهد	بود	دارای	تنوع	قومی	و	مذهبی	که	این	تنوْع	منشأ	اتحاد	و	
همبستگی	ملی	است.	تصمیمات	سیاسی	و	فرهنگی	در	راستای	توسعۀ	روابط	
بین	قومی	با	محوریت	آشتی	ملی	شکل	خواهد	گرفت	و	نظام	سیاسی	با	پذیرش	

T.me/AVAYeBUF

https://T.me/AVAYeBUF


از مرز تا مرز         694     

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

و	 اجتماعی	سلسله	مراتبی	 نظام	 ملی،	 هویت	 قومی		درکناِر	 هویت	 هم	ارزی	
رتبه	بندی	شهروندان	را	در	سیاست	گذاری	های	داخلی	منتفی	خواهد	کرد.	ارادۀ	

ملی	برای	از	بین	بردِن	شکاف	و	تبعیض	شکل	خواهد	گرفت.	

اسفندیار	حاجی،	پژوهشگر	تاریخ	و	نویسنده	از	ارومیه	)آذربایجان	
غربی(

اندیشه	 یا	 رئیس	جمهور	 تغییر	 با	 و	 بشود	 شروع	 جهت	 همه	 از	 باید	 تغییر	
پوپولیستی	فالن	کس	درست	نخواهد	شد.	باید	یک	خواست	عمومی	در	پی	
آن	باشد.	فشار	هست	و	مردم	در	مضیقه	هستند.	این	را	باید	به	هر	شکلی	تغییر	

بدهیم...	.	فعاالن	باید	فکری	برای	فردای	جامعه	کنند.

در	حوزه	های	 عملیاتی	 استراتژی	های	 و	 راهبردها	 فوق،	 تحقق	چشم	انداز	 به	منظور	
مختلف	اجتماعی،	فرهنگی،	سیاسی،	اجتماعی،	و	قانونی	تدوین	و	پیشنهاد	شده	است	
که	در	ادامه،	به	جرح	وتعدیل	این	راهبردها	پرداخته	شده	است.	گفتنی	است	که	منبع	این	
	از	مصاحبه	های	صورت	گرفته	با	نخبگان	و	جامعۀ	محلی	استخراج	شده	

ً
راهبردها	عموما

است	و		به	صورت	راهبرد	و	اقدام	تدوین	شده	اند.

2-4.	سیاست	گذاری	ها	و	اقدامات	پیشنهادی

نارضایتی	و	احساس	تبعیض	در	میان	اقوام	به	انضمام	گسست	اجتماعی	و	سیاسی	و	عدم	
ثبات	در	جامعه	تنها	مشکالت	ایران	امروز	نیست.	بحران	اقتصادی	و	سیاسی	ناشی	از	
تحریم	های	بین	المللی	وضعیت	داخلی	را	به	شدت	تحت	تأثیر	قرار	داده	است	که	به	بازنگری	
در	سیاست	خارجی	نیاز	دارد.		ازسوی	دیگر،	بحران	های	زیست	محیطی	و	سوءمدیریت	
سبب	نارضایتی	عمومی		شده	است.	در	تمام	اقوام	مطالعه	شده	در	این	تحقیق،	یک	بحران	
زیست	محیطی	بغرنج	به	وسیلۀ	افراد	آن	قوم	بیان	شد	که	همان	مقدمۀ	نابودی	شهرها	و	
مناطق	زندگی	آنان	را	ایجاد	کرده	است.	خشک	شدِن	هامون	در	سیستان	و	بلوچستان،	
وضعیت	روبه	زوال	رود	کارون	در	خوزستان،	خشک	شدِن	دریاچۀ	ارومیه	در	آذربایجان،	
موارد	 تمام	 در	 زیست	محیطی	اند.	 بحران	های	 این	 از	 نمونه	ای	 تهران	 هوای	 آلودگی	 و	
نام	برده،	عامل	اصلی	وضعیت	اسفبار	زیست	محیطی	سیاست	گذاری	های	غلط	دانسته	
می	شود.	بسیاری	از	فعاالن	زیست	محیطی	و	اجتماعی	ایران	را	کشور	بحران	ها	می	دانند؛	
بحران	تأمین	آب،	بیکاری،	ناامیدی		دربارۀ	آینده،	فساد	و	تقلب	علمی،	سوءمصرف	مواد،	
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حاشیه	نشینی	شهری،	مسائل	ازدواج	و	طالق،	مشکالت	معلمان	و	کارگران	و	اصناف	
و	بازاریان،	بحران	صندوق	های	بازنشستگی،	چالش	های	قومی،	مناقشات	حقوق	زنان،	
گسترش	ریسک	پذیری	جنسی،	مهاجرت،	آقازادگی	و	ژن	خوب،	فساد	اداری	و	مالی،	
کشمکش	و	تضاد	با	کشورهای	منطقه	و	جهان	از	بحران	هایی	است	که	در	شرایط	کنونی،	

ایران	با	آن	ها	روبه	روست.	

محسن	گودرزی،	جامعه	شناس،	پژوهشگر	و	مدرس	دانشگاه	از	تهران
با	رویه		ها	و	سیاست	فرهنگی	ای	که	سعی	می	کند	یک	سبک	زندگی	خاص	را	

ازطریِق	ابزارهای	بوروکراتیک	ترویج	کند،	موافق	نیستم.

سوءمدیریت	و	عدم	بهره	گیری	از	نخبگان	در	مناصب	تخصصی	و	پیشی	گرفتن	مقولۀ	
رابطه	بر	ضابطه	در	سطوح	مختلف	این	بحران	ها	را	تشدید	کرده	است	و	در	این	میان،	اقواْم	
بیشترین	نارضایتی	را	احساس	می	کنند،	زیرا	به	نسبت	دوری	از	مرکز،	حّس	تبعیض	و	
نارضایتی	بیشتر	نمود	پیدا	می	کند	و	بهتر	به	چشم	می	آید.		درحالی	که	سیاست	های	رسانه	ای	
دولتی	اجازۀ	اظهارنظر		دربارۀ	چالش	های	قومی	نمی	دهد،	فرایند	تکنولوژیکی	مرزهای	
صداوسیمای	ملی	را	پشت	سر	گذاشته	و	جامعۀ	شبکه	ای	را	به	وجود	آورده	است	و	موضوع	
از	این	نیز	فراتر	رفته	است	و	اعتراض	ها	از	شبکه	های	مجازی	به	سطح	جامعه	کشیده	شده	
است	و	از	اواخر	سال	۱396	شمسی	تا	به	امروز،	اعترضات	عمومی	را	موجب	شده	است.	
این	اعتراض	ها	تا	جایی	پیش	رفته	است	که	برخی	از	سیاسیون	نظام،	درجهِت	حفظ	نظام،	
طرح	آشتی	ملی	را	ارائه	داده	اند	و	بارها	آن	را	مطرح	کرده	اند.	آنچه	واضح	است	اقلیت	های	
قومی	و	مذهبی	مانند	اکثریت	جامعۀ	ایران	از	کارگر	و	معلم	تا	دانشجو	و	زنان	مطالباتی	
دارند	که	در	چارچوب	قوانین	و	مدیریت	فعلی	کشور	برآورده	نمی	شود.	در	شرایط	ناهنجار	
از	 با	بحران	سوءمدیریت	همراه	است،	نمی	توان	تصوری	 ایران	که	 برنامه	ریزی	 و	بدون	
انسجام	ملی	و	همبستگی	قومی	و	درنهایت،	همزیستی	مسالمیت	آمیز	و	صلح	آمیز	داشت.	

در	این	راستا،	موارد	ذیل	پیشنهاد	می	شود	که	برگرفته	از	پژوهش	حاضر	است.

۱-2-4.	تحقق	عدالت	اقتصادی

تعریف	قدیمی	یا	تعریف	سنتی	عدالت	تعریفی	است	که	هم	عقالی	غیردینی	به	آن	توجه	
کرده	اند	و	هم	عقالی	دین.	حتی	ائمه	و	پیامبران	نیز	در	مواردی	به	آن	پرداخته	اند	و	آن	
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بیان	این	تعریف	به	وسیلۀ	 ُه«	است.	قبل	از	
َّ
	َحق 	ذی	َحٍقّ

ّ
ِل
ُ
همان	تعریف	کلی	»ِاْعطاُء	ک

پیامبر	اسالم،	ارسطو،	افالطون،	و	حتی	سیسرون	حکیم	هم	به	آن	پرداخته	اند	و	در	متن	
کتاب	های	مقدس	انجیل	و	تورات	هم	به	نحوی	ذکر	شده	است.	حضرت	علی	نیز	عدالت	
ی	ٍء	فی	َمْوِضِعه«	تعریف	کرده	اند؛	یعنی	اگر	هر	امر	و	هرچیزی	را	سر	جای	

َ
	ش
ّ
ِل
ُ
ُع	ک

ْ
را	»َوض

	تعریِف	جامعی	است،	اما	با	توجه	
ْ
خود	قرار	دهیم،	از	آن	عدالت	برمی	خیزد.	این	تعریف

	به	مصادیق	عدالت	و	پیوندهای	دیگری	که	در	زندگی	اجتماعی	مردم	وجود	دارد،	تعریف	
خاص	تری	هم	می	توان	از	عدالت	ارائه	داد	که	این	تعریف	خاص	را	در	پرتو	آن	تعریف	عام	
ذکر	می	کنیم	و	آن	عبارت	است	از:	»اختصاص	فرصت	ها	و	امکانات	جامعه	به	شهروندان	
بر	مبنای	شایستگی	و	نیاز	به	نحوی	که	همه	احساس	رضایت	خاطر	کنند.«	به	عبارت	دیگر،	

	آن	عادالنه	باشد.
ِ
در	یک	نظام	جامع	عدالت،	باید	هم	شیوه	ها	و	هم	نتایج

پسر	جوان	عرب	از	حمیدیۀ	خوزستان
	قیمت	قند	

ً
	خوب	نیس.	همه	چی	خیلی	گرونه،	مثال

ً
وضعیت	اقتصادی	ما	اصال

و	شکر.	عدالت	تو	ایران	وجود	نداره.	اما	نه	این	جوری	که	فقط	به	عربا	ظلم	شده	
باشه،	تو	ایران	به	همه	مردم	ظلم	شده.

افراد	بشر	کم	وبیش	ظلم	و	تبعیض	را	می	شناسند.	عدالت	نقطۀ	مقابل	ظلم	و	تبعیض	
	متفاوت	دارند؛	عده	ای	بر	این	

ً
است.	اقتصاددانان	درخصوِص	عدالت	دو	دیدگاه	کامال

عقیده	اند	که	عدالت	منشأ	خارجی	دارد	و	از	خارج	باید	به	سیستم	اقتصادی	تزریق	شود.	
مارکسیست	ها	و	سوسیالیست	ها	نمونۀ	بارز	این	افرادند.	اما	گروه	دیگری	معتقدند	که	اگر	
نظام	اقتصادی	به	شیوۀ	صحیح	اعمال	شود،	خودش	در	درونش	عدالت	را	برقرار	می	کند	و	
نیازی	به	اعمال	عدالت	از	خارج	نظام	اقتصادی	نیست.		درکناِر	این	اظهارنظر،	عده	ای	نیز	
بحث	عدالت	و	عادالنه	بودِن	بازار	را	مطرح	می	کنند.	دیدگاه	متعادل	تری	هم	وجود	دارد؛	
براساس	این	دیدگاه،	نه	بر	برون	زا	بودِن	عدالت	اصرار	می	شود	و	نه	بر	درون	زا	بودِن	آن،	زیرا	
در	مواردی	نمی	توان	به	طور	قطع	آن	را	برون	زا	یا	درون	زا	دانست،	بلکه	تصور	بر	این	است	
که	ذات	اقتصاد	پیشروی	به	سوی	سود	حداکثر	است.	ازاین	رو،	با	ذات	عدالت	در	تعارض	
است،	اما	این	به		این	معنا	نیست		که	باید	از	دیدگاه	های	تندروانۀ	مارکسیسم	پیروی	کرد،	

بلکه	بر	نظارت	دولت	برای	برقراری	عدالت	تأکید	می	کند.
در	 برخورد	 و	 تنش	 که	 است	 موفق	تر	 عدالت	 تحقق	 در	 هنگامی	 اقتصادی	 نظام	
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	وجود	نداشته	باشد.	اگر	نظام	های	اجتماعی،	
ً
زیرنظام	ها	و	خوِد	نظام	حداقل	باشد	یا	اصال

سیاسی،	و	فرهنگی	نتوانند	یک	نوع	تعامل	منطقی	داشته	باشند،	عدالت		به	وجود	نمی	آید.	
بنابراین	در	مواردی،	دولت	ها	نیز	می	توانند	به	مانعی	درجهِت	تحقق	عدالت	اقتصادی	بدل	
شوند.	این	امر	به	خصوص	در	کشور	ایران	که	اساس	اقتصاد	دراختیار	دولت	قرار	دارد	بهتر	

حکم	می	کند.
در	فصل	قبلی	و	نیز	در	سطور	باال	بیان	شد	که	در	بخش	صنعت،	عمدۀ	تولیدات	
کشور	در	استان	های	مرکزنشین	قرار	دارد	و	در	این	زمینه،	استان	های	حاشیه	ای	که	مرکز	
سکونت	اقوام	اند	محروم	مانده	اند	و	از	نارضایتی	و	احساس	نابرابری	اقوام	مختلف	ترک،	
کرد،	عرب،	و	بلوچ	بحث	به	میان	آمد.	از	نبود	کارخانه	های	تولیدی	و	شهرک	های	صنعتی	
را	 مناطق	 این	 مردمان	 چنین	وضعیتی	 که	 بحث	شد	 بلوچستان	 و	 کردستان	 مناطق	 در	
به	ناچار	به	سمت	قاچاق	و	کولبری	سوق	داده	است،	موضوعی	که	به	اقتصاد	و	تولید	ملی	
لطمه	خواهد	زد.	این	درحالی	است	که	با	احداث	کارخانه	های	تولیدی	در	این	مناطق،	
جدا	از	بهبودی	در	بخش	تولید	و	جلوگیری	از	خروج	ارز	از	بازار	اقتصادی	کشور	جهت	
خرید	کاالهای	خارجی،	موجبات	اشتغال	و	بهره	مندی	از	توان	علمی	و	عملی	مردمان	این	
مناطق	فراهم	می	آید	و	موجبات	رضایت	جوانان	تحصیل	کردۀ	کرد	و	بلوچ	فراهم	می	شود	

که	با	اشتغال	رسمی	در	داخل	کشور،	امنیت	جانی	و	مالی	آن	ها	نیز	محفوظ	می	ماند.

محمدتقی	شیخی،	مدرس	جمعیت	شناسی	دانشگاه	الزهرا	از	تهران
پیش،	 سال	 	80 از	 و	 بوده	 تهران	 شهر	 و	 تهران	 استان	 در	 متمرکز	 حالت	
بی	بهره	 ماشین	 و	 از	صنعت	 دیگر	 و	شهرهای	 بوده	 این	جا	 در	 سرمایه	گذاری	

مانده	اند.

البته	ِصرف	برخورداری	این	مناطق	از	تجهیزات	صنعتی	نمی	تواند	ایجاد	کنندۀ	حس	
برابری	باشد،	زیرا	چنین	حّس	نارضایتی	در	میان	مردمان	مناطق	آذری	نشین	و	عرب	نیز	
	دلیل	این	امر	به	

ً
وجود	دارد	که	میزان	نارضایتی	در	این	مناطق	نیز	قابل	توجه	است.	قطعا

قانون	نسبیت	بازمی	گردد	که	براساس	آن،	انسان	ها	همواره	خود	را	با	گروه	های	فرادسِت	
خود	مقایسه	می	کنند	و	درصورت	برخورداری	کمتر	از	فرادستان،	احساس	نارضایتی	در	
میان	آن	ها	شکل	می	گیرد.	درمورد	مردمان	گروه	های	قومیتی	ترک	و	عرب،	هرچند	شرایط	
اقتصادی	آن	ها	قابل	مقایسه	با	گروه	های	قومی	کرد	و	بلوچ	نیست،	ازآن	جاکه	آن	ها	خود	
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را	با	فارس	زبانان	مقایسه	می	کنند	و	شرایط	اقتصادی	خود	را	پایین	تر	از	آن	ها	می	دانند،	
احساس	نابرابری	در	آن	ها	نیز	ایجاد	می	شود.	البته	این	بدان	معنا	نیست	که	هیچ	نارضایتی	
در	میان	مردمان	مناطق	فارس	نشین	وجود	ندارد	و	در	میان	آن	ها،	رفاه	مطلق	وجود	دارد؛	
یافته	های	به	دست	آمده	از	مصاحبه	های	انجام	گرفته	با	مردمان	آن	مناطق	نیز	نشان	از	وجود	
نارضایتی	در	این	بخش	دارد.	اما	این	یک	واقعیت	است	که	استان	هایی	نظیر	اصفهان،	
مرکزی،	سمنان،	کرمان،	و	البرز	شرایط	اقتصادی	به	نسبت	مناسب	تری	از	بقیۀ	مناطق	ایران	
دارند.	نکته	ای	که	بیشتر	از	همه	دربارۀ	گروه	های	قومیتی	ترک	و	عرب	در	یافته	های	تحقیق	
به	دست	آمد	و	مورد	توجه	مردمان	این	دو	منطقۀ	قومی	قرار	گرفت	این	بود	که	آن	ها	بهبودی	
اقتصادی	امروزین	خود	را	بیشتر	نتیجۀ	سیاست	های	اقتصادی	حکومت	قبلی	می	دانند	و	
بیان	می	کنند	که	در	دوران	انقالب	اسالمی،	برخورداری	اقتصادی	آن	ها	در	بخش	صنعت	
چندان	زیاد	نبوده	است.	درنتیجه	الزم	است	مسئوالن	دولتی	ضمن	کمک	به	بهبود	شرایط	

اقتصادی	مناطق	قومی،	در	توزیع	عادالنه	و	برابرانه	نیز	تالش	کنند.
در	یک	جمع	بندی	کلی	می	توان	گفت	سوءمدیریت	دولت	به	ایجاد	مناطق	برخوردار،	
رفتِن	 ازبین	 به	 آنچه	 است.	 منجر	شده	 ایران	 در	 برخوردار	 بدون	 و	حتی	 کم	برخوردار،	
شکاف	های	شدیِد	اقتصادی	در	مناطق	مختلف	ایران	به	ویژه	حاشیه	و	مرز	انجامیده	است	
شامل	سهم	بری	براساس	میزان	مشارکت	در	فرایند	تولید،	حّق	برخورداری	برابر،	توازن	
نسبی	ثروت	و	درآمد،	و	قرار	گرفتِن	اموال	در	موضع	قوامی	آن	است.	تنها	در	این	صورت	
است	که	فروش	اعضای	بدن،	کولبری،	و	فقر	ریشه	کن	خواهد	شد.	زمانی	که	مشاغل	
و	 غربی	 آذربایجان	 مردم	 زمانی	که	 شوند،	 تقسیم	 شایسته	ساالری	 و	 عدالت	 براساس	
کردستان	که	سرشار	از	منابع	کشاورزی،	معدنی،	طال	و	دیگر	ثروت	های	طبیعی	اند	سهمی	
از	آن	داشته	باشند،	زمانی	که	سیستان	و	بلوچستان	را	با	قاچاق	مواّد	مخدر	به	عنوان	شغل	
نشناسند،	عدالت	اقتصادی	برقرار	خواهد	شد	و	این	در	نتیجۀ	مدیریت	صحیح	اقتصادی	
براساس	سهم	بری	و	به	میزان	مشارکت	در	فرایند	تولید،	حّق	برخورداری	برابر،	توازن	نسبی	
ثروت	و	درآمد،	قرار	گرفتِن	اموال	در	موضع	قوامی،	و	همچنین	عدم	نگاه	ایدئولوژیک	
به	اقوام	است.	بیشتر	مناطق	قومی	موردمطالعه	در	زمینه	های	کشاورزی،	معادن	سنگ	
و	طال،	صنایع	دستی،	فراورده	های	دامی،	و	...	دارای	پتانسیل	های	بزرگی	هستند	که	با	
ایجاد	کارخانه	های	صنعتی	و	کشت	و	صنعت	و	توسعۀ	کشاورزی	و	دامپروری	و	استفاده	
از	نیروهای	خبره	و	جوان	و	تحصیل	کردۀ	آن	ها	به	خوبی	می	توان	درجهِت	مفهوم	عدالت	

اقتصادی	و	توزیعی	گام	برداشت.
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2-2-4.	تحقق	عدالت	اجتماعی	و	فرهنگی

در	عدالت	از	دو	اصل	سخن	گفته	می	شود:	اصل	اول	از	آزادی	برابر	و	فرصت	های	برابر	دفاع	
می	کند،	و	اصل	دوم	ناظر	بدان	است	که	در	چه	وضعی	می	توان	گفت	نابرابری	ها	موجه	و	
عادالنه	اند.	در	قانون	اساسی،	ادیان	پذیرفته	شده	و	قانونی	شامل	مذاهب	اهل	سنت	و	ادیان	
مسیحی،	یهودی،	و	زرتشتی	اند،	اما	این	ادیان	و	مذاهب،	به	مانند	مذهب	رسمی،	آزادی	
الزم	جهت	تبلیغ	در	رسانه،	کتاب،	و	...	را	ندارند	و	پیروان	این	مذاهب	و	ادیان	در	سطوح	
مدیریتی	کشور	سهمی	ندارند.	یافته	های	به	دست	آمده	درمورد	گروه	دینی	اهل	تسنن،	که	
بزرگ	ترین	اقلیت	مذهبی	کشورند،	نشان	از	وجود	نارضایتی	های	زیادی	در	میان	آن	ها	دارد.	
از	مهم	ترین	موارد	مورداشارۀ	اقوام	شرکت	کننده	در	این	تحقیق	نبود	مسجد	و	عبادتگاه	دینی	
در	شهر	تهران	است	که	بنابه	گفتۀ	آن	ها،	حدود	یک	میلیون	نفر	از	جامعۀ	اهل	سنت	در	این	
شهر	زندگی	می	کنند	که	برای	برگزاری	مراسم	دینی	خود	مجبورند	مناطق	مسکونی	ای	را	اجاره	
کنند	و	از	آن	ها	به	عنوان	نمازخانه	استفاده	کنند.	این	موضوع	جدا	از	بار	اقتصادی	ای	که	بر	آن	ها	
تحمیل	می	کند،	به	دلیل	فضای	محیطی	کم،	مشقت	مکانی	و	حضور	در	صف	های	طوالنی	
را	برای	آنان	ایجاد	می	کند،	برای	آن	که	بتوانند	در	یکی	از	نوبت	های	برپایی	نماز	جماعت،	
عبادت	خود	را	انجام	دهند.	البته	در	همین	زمینه	نیز	محدودیت	هایی	داشته	اند	و	در	چند	
سال	اخیر،	کار	به	تخریب	نمازخانه	های	آن	ها	کشیده	شده	است.	مورد	دیگری	که	بسیار	
مورد	توجه	پیروان	اهل	تسنن	قرار	گرفت	اعمال	محدودیت	و	تعطیلی	مدارس	دینی	آن	هاست.	
از	گذشته	های	دور،	در	مناطق	کردستان	و	بلوچستان،	پرورش	و	تربیت	عالمان	دینی،	در	
حجره	ها	و	اتاقک	های	کوچکی	که		درکناِر	یا	درون	مسجد	تعبیه	شده	بود،	به	وسیلۀ	روحانیان	
آنان	انجام	می	شده	است.	اما	از	سال	۱386	شمسی،	شورای	عالی	انقالب	فرهنگی	تأکید	
کرد	که	ادارۀ	مدارس	دینی	اهل	سنت	باید	تحت	نظر		»شورای	برنامه	ریزی	مدارس	علوم   دینی	
اهل	سنت«	و	زیر	نظر	»شورای	نمایندگان	ولی	فقیه	در	امور	اهل		سنت«	قرار	بگیرد	که	بسیاری	
از	مدارس	دینی	اهل	تسنن	زیر	بار	این	تصمیم	نرفتند	و	تعطیل	شدند.	اعمال	محدودیت	بر	
رهبران	دینی	و	تحت	نظر	قرار	گرفتِن	گفته	ها	و	رفت	وآمدهای	آنان	از	دیگر	مواردی	بود	که	

مردمان	این	گروه	های	قومی	بدان	اشاره	کردند.

محسن	گودرزی،	جامعه	شناس،	پژوهشگر	و	مدرس	دانشگاه	از	تهران
بیشتر	خودم	را	ایرانی	و	در	چارچوب	فرهنگی	ایران	و	متعلق	به	سنت	فرهنگی	
	شعر،	می	دانم،	اما	احساس	من	به	اقوام	ایرانی	آمیزه	ای	از	احترام،	

ً
ایران،	مثال

خشم،	و	نارضایتی	از	بی	عدالتی	و	تبعیض	نسبت	به	آنان	است.
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امروزه	تحقیقات	در	حوزه	های	مختلف	علمی	نشان	از	ناکارآمدی	سیاست	ها	و	نگاِه	
از	باال	به	پایین	دارد.	بر	همین	اساس،	گفته	می	شود	که	دولت	باید	از	مدیریت	در	بسیاری	
از	امور	محلی	کنار	رود	و	ادارۀ	امور	به	خوِد	مردم	واگذار	شود.	جامعۀ	دینی	اهل	تسنن	در	
تاریخ	گذشتۀ	خود	همواره	مدیریت	مراکز	دینی	خود	را	در	حوزه	های	انسانی،	مالی،	و	
دیگر	حوزه	ها	برعهده	داشته	است	و	در	این	زمینه،	با	مشکلی	مواجه	نبوده	است.	در	این	
باره	پیشنهاد	می	شود	نگاه	کنترلی	و	امنیتی	از	این	گروه	برداشته	شود	و	رهبران	و	مردمان	
محلی	را	در	مدیریت	امور	مذهبی	خود	آزاد	بگذارند.	عملیات	های	تروریستی	انجام	شده	
در	سال	های	آخر	دهۀ	80	و	اوایل	دهۀ	90	شمسی	در	استان	های	سیستان	و	بلوچستان	
و	کردستان	نتیجۀ	همین	نگاه	تبعیض	آمیز	است.	داشتِن	مرکز	و	عبادتگاه	های	دینی	ویژۀ	
اهل	سنت	در	شهر	تهران		درکناِر	عبادتگاه	های	ادیان	توحیدی	دیگر	نمی	تواند	مشکلی	برای	
	خواستۀ	چهل	سالۀ	این	گروه	را	نیز	تحقق	

ً
		هیچ	یک	از	ادیان	و	مذاهب	ایجاد	کند	و	قطعا

خواهد	بخشید	و	درجهِت	مفهوم	عدالت	و	برابری	خواهد	بود.
از	دیگر	یافته	های	مهِم	تحقیْق	موضوع	زبان	مادری	و	آموزش	به	آن	بود.	براساس	قانون،	
اقوام	مختلف	ایرانی	می	توانند	به	زباِن	قومِی	خود	آموزش	ببینند	و	محدودیتی	در	این	باره	
	
ّ
نباید	برای	آن	ها	وجود	داشته	باشد،	امری	که	تاکنون	اجرایی	نشده	است	و	در	همان	حد
قانونی	باقی	مانده	است.	درواقع،	وقتی	تمهیدی	برای	این	موضوع	اندیشیده	نمی	شود	و	از	
منظر	امنیتی	به	زبان	قومی	نگاه	می	شود،	این	امر	مانند	عدم	وجود	قانون	است.	البته	در	این	
زمینه،	در	سالیان	اخیر،	دو	رشتۀ	زبان	و	ادبیات	کردی	و	ترکی	در	دانشگاه	های	کردستان	و	
آذربایجان	شرقی	تأسیس	شده	اند،	اما	نکته	ای	که	در	این	باره	باید	مورد	توجه	قرار	گیرد	عدم	
پشتیبانی	از	این	امر	در	فضای	کاری	و	اشتغال	است.	ازآن	جاکه	هدف	بسیاری	از	داوطلبان	
کنکور	انتخاب	رشته	ای	است	که	بتواند	آیندۀ	شغلی	آن	ها	را	تضمین	کند،	ِصرف	وجود	
چنین	رشتۀ	دانشگاهی	ای	بدون	هیچ	پشتوانه	ای	در	بازار	کار	موجب	استقبال	نه	چندان	زیاد	
و	خالی	ماندِن	صندلی	های	آن	شده	است.	بنابراین	شایسته	است	درجهِت	کابردی	کردِن	
چنین	هدفی،	موضوع	آموزش	به	زبان	مادری	به	سطوح	پایین	تر	و	به	خصوص	سال	های	

اول	تحصیل	برسد.
درجهِت	تحقق	عدالت	اجتماعی	در	زمینۀ	زبان	باید	سیاست	های	درست	با	راهنمایی	
شود.	 رفع	 تبعیض	 احساس	 این	 تا	 شود	 طراحی	 زبانی	 نخبگان	 و	 قومی	 زبان	شناسان	
زمانی	که	تمام	امکانات	برای	ترویج	و	تبلیغ	و	گسترش	یک	نوع	زبان	و	مذهب	خاص	
	به	کارگرفته	می	شود	و	سایر	اقلیت	های	قومی	و	زبانی	با	نگاهی	امنیتی	محدود	می	شوند	
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یا	 ادغام	 سیاست	های	 نمی	شود،	 فراهم	 آن	ها	 گسترش	 و	 رشد	 برای	 مناسب	 شرایط	 و	
حذف	هویت	قومی	تداعی	می	شود	که	این	نوع	نابرابری	ناموجه	است.	قانون	گریزی	و	
عدم	مدیریت	صحیح	که	منشأ	آن	را	می	توان	در	عدم	توجه	به	شایسته	ساالری	دانست	از	

مهم	ترین	دالیل	عدم	تحقق	عدالت	اجتماعی	است.
هر	قومی	جهت	نگهداشت	هویت	خود	و	نشان	دادِن	تمایزاِت	خود	با	دیگر	اقوام	از	
برخی	نمادها،	آداب	ورسوم،	و	سبک	زندگی	استفاده	می	کند.	پوشش	های	محلی	و	اهمیت	
همایش	های	 و	 جشنواره		ها	 قومی،	 خاّص	 موسیقیایی	 سبک	 آن،	 در	 رنگ	ها	 از	 برخی	
منطقه	ای،	برگزاری	برخی	جشن	ها	به	صورت	گروهی،	رقص	و	پایکوبی	های	محلی،	و	...	
نمونه	هایی	از	این	نوع	نمادهای	محلی	در	میان	اقوام	ایرانی	است.	یافته	های	به	دست	آمدۀ	
این	تحقیق	نشان	می	دهد	که	کمترین	میزان	حّس	نابرابری	در	میان	اقوام	موردمطالعه	به	
این	بخش	تعلق	دارد	و	حاکمیت	توانسته	است	در	این	زمینه	ها،	به	صورت	نسبی	موفق	
عمل	کند	و	رضایت	اقوام	مختلف	را	به	دست	آورد.	حّق	استفاده	از	لباس	های	محلی،	
موسیقی	محلی،	مراسم	شادی	و	عزای	محلی،	و	...	برای	اقوام	مختلف	محفوظ	است	و	
در	مصاحبه	های	انجام	گرفته	به	جز	اشاره	به	محدودیتی	که	در	استفاده	از	رنگ	های	خاص	
در	میان	اقوام	کرد	و	عرب	در	پوشش	آن	ها	وجود	داشت،	مورد	دیگری	که	بیانگر	اجحاف	

برای	آن	ها	در	این	زمینه	باشد	به	دست	نیامد.

مردی	3۸ساله	از	استان	البزر
من	فقط	یک	مثال	بزنم؛	چندی	پیش	آقای	روحانی	سفری	به	استان	البرز	داشت.	
فقط	برای	یه	نصفه	روز،	هزینۀ	سفرش	چند	میلیارد	بود	ازطرف	استانداری	و	...	
یه	فاصلۀ	0	کیلومتری	با	تیمش	اومدن.	بحث	ناهارشون	توی	رستورانی	که	ما	
	فکر	نمی	کنی	وجود	داشته	باشه،	خرید	پتو	و	...	برای	استراحت	تیم.	چند	

ً
اصال

میلیارد	فقط	برای	یه	ساعت	سخنرانی	که	هیچ	کس	بهش	گوش	نمی	ده	خرج	
شد.	با	این	وضعیت چه انتظاری می شه داشت؟

قواعد	عرفی	و	ارزش	های	اجتماعی	موردی	بود	که	بیشتر	مورد	توجه	اقوام	قرار	گرفته	
بود	و	موجب	نارضایتی	آن	ها	شده	بود،	از	آن	جهت	که	از	نظر	آن	ها،	دربارۀ	گروه	های	قومی	
قضاوت	های	نامناسب،	به	خصوص	در	شهرهای	فارس	نشین،	صورت	می	گیرد.	اما	در	
سطح	دولتی	و	فشارهای	حکومتی،	موردی	که	بیانگر	ایجاد	محدودیت	برای	آن	ها	باشد	
مشاهده	نشد.	به	تازگی	استفاده	از	لباس	محلی	در	تعداد	زیادی	از	ادارات	مجوز	گرفته	
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است	که	گام	مهم	دیگری	است	که	درجهِت	ایجاد	احساس	برابری	فرهنگی	و	اجتماعی	
در	میان	اقوام	ایرانی	مصوب	شده	است.	وجود	همین	آزادی	های	فرهنگی	در	این	بخش	
در	ایجاد	احساس	رضایت	در	میان	اقوام	می	تواند	به	عنوان	الگویی	برای	دیگر	بخش	ها	در	

نظر	گرفته	شود.
آیین	ها،	 و	 مراسم	 برخی	 در	 که	 است	 مذهبی	 و	 قومی	 تنوع	 دارای	 کشوری	 ایران	
	در	برگزاری	آیین	های	مذهبی	مانند	عید	

ً
محدودیت	هایی	برای	اقوام	به	وجود	می	آید.	مثال

	اهل	سنت	و	اهل	تشیع	در	آن	ها	اختالف	دارند،	اهل	سنت	با	
ً
قربان	یا	عید	فطر،	که	عموما

کشورهای	عربی	عید	فطر	یا	عید	قربان	را	جشن	می	گیرند	و	ازطرف	شورای	روحانیت	
به	روحانیان	اهل	سنت	اخطار	می	دهند	که	اعالن	عمومی	نکنند.	یا	در	برگزاری	مراسمی	
مانند	نوروز	در	کردستان	محدودیت	برگزاری	برایشان	درنظر	گرفته	می	شود.	در	برخی	
موارد،		ازسوی	حکومت،	حساسیت	هایی	در	برگزاری	مراسم	فرهنگی	ای	همچون	»روز	
جهانی	زبان	مادری«	)2۱	فوریه(	و	»روز	جهانی	فرهنگ	بلوچ«	)2	مارس(	وجود	دارد.	
و	 رسمی	 افغانستان		به	صورت	 در	 و	 پاکستان	 بلوچستان	 در	 بلوچ	 فرهنگ	 جهانی	 روز	
بسیار	پررنگ	جشن	گرفته	می	شود،	اما		در	داخل	ایران،	به	سبب	عدم	اطالع	عمومی	از	
ماهیت	چنین	مراسمی	و	تأکید	بیش	ازحد	بر	جنبه	های	مذهبی	و	ایام	سوگواری	ها،	مراسم	
	درطِی	سلسله	مراتب	و	

ً
شادی	و	جشن	های	ازطریِق	سیستم	یا	اجازه	اجرا	نمی	یابد	یا	حتما

مجوزهایی	در	چارچوب	جشن	22بهمن	و	دهۀ	فجر	ویا	هفته	وحدت	با	شکلی	مذهبی	
/	حکومتی	اجرا	می	شود.

حّق	برگزاری	مراسم	و	آیین	های	فرهنگی،	قومی،	و	مذهبی	در	بسیاری	از	اسناد	حقوق	
بشری	مورد	توجه	قرار	گرفته	است.	ازجمله	می	توان	به	»اعالمیۀ	حقوق	افراد	متعلق	به	
اقلیت	های	ملی	یا	قومی،	مذهبی	و	زبانی«	اشاره	کرد	که	در	بند	دوم	ماّدۀ	2	خود	عنوان	
کرده	است	که	افراد	متعلق	به	اقلیت	ها	حق	دارند	در	حیات	فرهنگی،	مذهبی،	اجتماعی،	
اقتصادی،	و	دولتی	مشارکت	کامل	داشته	باشند.	در	بند	چهارم	ماّدۀ	2اعالمیۀ	مذکور	
نیز	دولت	ها	را	موظف	کرده	است	تا	تدابیری	برای	افراد	متعلق	به	اقلیت	ها	اتخاذ	کند	تا	
به	واسطۀ	آن،	افراد	بتوانند	فرهنگ،	زبان،	سنت	ها	و	نیز	آداب	ورسوم		خود	را	جز	درمورد	
با	هنجارهای	جهانی	است	گسترش	 قوانین	ملی	و	در	تضاد	 ناقض	 اعمالی	خاص	که	
دهند.	همچنین	مطابق	اصل	بیست	وهفتم	قانون	اساسی،	برگزاری	اجتماعات،	به	شرطی	
که	برخالف	موازین	اسالمی	و	مسلحانه	نباشد،	آزاد	است.	بنابراین	ممانعت	از	برگزاری	

آیین	های	مذهبی	و	قومی	نوعی	نقض	حقوق	شهروندی	است.	
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تبعیض	جنسیتی	در	سطح	دولتی	و	نیز	در	بطن	جامعه	از	دیگر	موارد	مهمی	است	که	
بخش	زیادی	از	آن	جدا	از	محدودیت	های	قانونی،	به	عرف	و	قواعد	و	هنجارهای	اجتماعی	
بازمی	گردد.	درطوِل	تاریخ،	جامعۀ	ایران	جامعه	ای	مردساالر	بوده	است	که	در	آن،	از	همان	
سطح	خانواده	و	روابط	بین	زن	و	شوهر،	مردان	دارای	قدرت	و	زنان	مطیع	دستورات	و	اوامر	
آن	ها	بوده	اند.	در	سطح	اجتماعی	نیز	براساس	این	باور	عرفی	و	شرعی	که	وظیفۀ	تأمین	
مخارج	خانواده	برعهدۀ	مرد	است	و	بر	همین	اساس،	مسئولیت	پذیری	و	توان	و	قدرت	
کاری	آنان	بیشتر	از	زنان	است،	بازار	کار	و	اشتغال	دراختیار	آنان	قرار	گرفته	است.	برخالف	
قبولی	باالی	زنان	در	دانشگاه	ها	در	پانزده	سال	اخیر،	بعداز	اتمام	تحصیالت،	فرصت	
کاری	مناسب	برای	آنان،	چه	در	سطح	ادارات	دولتی	و	چه	در	شرکت	های	خصوصی،	
فراهم	نیست	و	درنتیجه	مجبورند	به	محیط	سنتی	خانواده	بازگردند	و	براساس	قواعد	عرفی،	
بپذیرند.	در	مواردی	هم	که	 را	 فرزندداری	 و	 همچون	مادران	خود	وظایف	همسرداری	
ازجانب	شرکت	هایی	به	کار	گرفته	می	شوند،	دستمزد	آن	چنانی	به	آن	ها	تعلق	نمی	گیرد	و	

اختالف	دستمزدی	فاحشی	در	یک	کار	یکسان	با	مردها	دارند.

اکبر	یادگاری،	نقاش،	نویسنده	و	کارگردان	تئاتر	از	سمنان
تبعیض	در	تقسیم	کار	جنسی	هم	دیده	می	شود.	بعضی	شغل	را	بدون	دلیل	

مشخص	برای	خانم	ها	تابو	کردند،	مثل	ریاست	جمهوری.

	جامعه	ای	که	می	خواهد	در	راستای	توسعه	گام	بردارد،	باید	از	همۀ	تالش	ها	
ً
طبیعتا

و	نیرو	های	بالقوۀ	خود	استفاده	کند.	نادیده	گرفتِن	نیمی	از	افراد	جامعه	و	کنار	گذاشتِن	
آن	ها	به	معنای	عدم	بهره	گیری	مناسب	از	نیروی	انسانی	خود	است.	تأسف	این	موضوع	
زمانی	بیشتر	می	شود	که	زنان	و	دختران	جامعه	به	هنگام	رقابت	برابر	با	مردان	در	آزمون	های	
بیشتر	 بلکه	 نیستند،	 برخوردار	 کمتری	 استعداد	 از	 نه	تنها	 که	 نشان		داده	اند	 سراسری	
صندلی	های	دانشگاهی	را	آن	ها	تصاحب	می	کنند.	بنابراین	شایسته	است	که	هم	در	سطح	
زنان	کنار	زده	 به	 نگاه	جنس	دومی	 و	 دولتی	و	هم	در	سطح	جامعه	سوگیری	جنسیتی	
شود.	در	این	زمینه،	دولت	باید	تالش	کند	تا	در	آزمون	های	استخدامی،	با	کنار	گذاشتِن	
سهمیه	های	استخدامی	که	تاکنون	وجود	داشته	است،	سهم	و	امتیاز	برابری	برای	زنان	در	
اشتغال	فراهم	کند	و	از	میان	صندلی	های	مختلف	وزارتی،	استانداری،	فرمانداری،	و	دیگر	
مقام	های	اجرایی	رده	باال	که	انتخاب	مدیران	این	بخش	ها	تاکنون	تک	جنسیتی	بوده	است،	
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سهم	مناسبی	دراختیار	بانوان	قرار	دهد.	همچنین	با	استفاده	از	قدرت	رسانه	ای	و	بهره	گیری	
از	نخبگان	اجتماعی	و	فعاالن	مدنی،	انگارۀ	ناکارآمدی	زنان	کنار	گذاشته	شود	تا	آن	جا	
	براساس	استعدادهای	افراد	و	بدون	هیچ	گونه	نگاه	جنسیتی،	به	انتخاب	

ً
که	مدیران	صرفا

نیروهای	خود	بپردازند.	
مفهوم	شهروند	درجه	دوم	و	درجه	چندم	ورد	زبان	اقوام	است.	این	وضعیت	را	می	توان	
یک	اخطار	و	هشدار	جدی	به	سیاست	گذاران	فرهنگی	تلقی	کرد.		به	کار	بردِن	این	مفهوم	
چارچوب	 وجود	 اما	 نمی	شود،	 مطرح	 سیاسی	 مجامع	 در	 رسمی	 اگرچه		به	صورت	
نظریه	ای	آن	در	بین	نخبگان	دانشگاهی	و	علمی	زمینه	را	برای	سنجش	و	ارزیابی	آن	در	
ایران	فراهم	کرده	است.	هرچند	طرح	آن	به	عنوان	یک	مسئلۀ	ملی	چندان	خوشایند	نظام	
سیاسی	نیست،	مطرح	نکردن	و	انکار	آن	به	معنی	فقدان	آن	نیست.	شکل	گیری	این	مفهوم	
در	ذهن	عموم	مردم	و	به	ویژه	اقوام	دال	بر	وجود	شرایط	وجودی	آن	است.	عدم	توزیع	برابر	
ثروت،	خدمات	و	امکانات،	طرد	گروه	های	قومی	فرودست	به	وسیلۀ	گروه	های	فرادست	
و	 بروز	تضاد	 زمینۀ	 ازجمله	عواملی	اند	که	 و	مسائلی	مشابه	 استان	های	چندقومی،	 در	

تخاصم	بین	قومی	را	به	وجود	خواهند	آورد.	

علیرضا	خانی،	فعال	فرهنگی	و	ادبی	از	ایوان	)ایالم(
مطالبات	 درنتیجه،		 پس	 دارد،	 وجود	 ثروت	 و	 قدرت	 ناعادالنه	 توزیع	 وقتی	
رد	نداریم	و	

ُ
رد	وزیر	و	رئیس	جمهور	ک

ُ
ما	داده	نشده	است.	وقتی	ما	به	عنوان	ک

	این	نگاه	
ً
کارخانه	های	بزرگی	که	جوانان	ما	را	از	بیکاری	دربیاورد،	پس	قطعا

تبعیض	آمیز	وجود	دارد.	

اقوام	 و	 جامعه	 ذهنی	 فضای	 از	 مفهوم	 این	 حذف	 برای	 می	شود	 پیشنهاد	 بنابراین	
ایران،	شکاف	های	اقتصادی	و	فرهنگی	به	حداقل	برسد.	در	این	راستا،	راهکارهای	زیر	

موردتأکید	است:
۱.	توسعۀ	همه	جانبۀ	مناطق	محروم	با	اولویت	قرار	دادِن	اقوام	و	اقلیت	های	مذهبی؛
2.	توسعۀ	برنامه	ریزی	مشارکتی	با	بهره	گیری	از	ظرفیت	های	فرهنگی	و	متنوع	اقوام؛

3.	کاهش	تمرکزگرایی	و	توزیع	مجدد	فرصت	های	اقتصادی	و	اجتماعی؛	
4.	برنامه	ریزی	از	پایین	و	توسعۀ	معکوس،	به	نحوی	که	توزیع	منابع	از	مناطق	مرزی	

شروع	گردد	و	سپس	به	مرکز	منتهی	شود؛	
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5.	اصالح	نظام	اداری	و	سلسله	مراتب	مدیریتی	کشور	با	تفویض	اختیارات	بیشتر	به	
مدیران	محلی.

3-2-4.	تحقق	عدالت	سیاسی

این	که	 می	شود.	 مربوط	 مردم	 مشارکت	 و	 سیاست	 و	 قدرت	 حوزۀ	 به	 سیاسی	 عدالت	
حاکمان	مشروعیت	خود	را	چگونه	به	دست	می	آورند	و	درنزِد	مردم	مشروعیت	دارند	یا	
خیر	می	تواند	با	عدالت	سیاسی	مرتبط	باشد.	از	دیدگاه	مردم،	اگر	حاکم	سیاسی	شایستگی	
احراز	این	مقام	را	داشته	باشد،	حکومت	عادالنه	است	و	در	غیر	این	صورت،	اگر	با	زور	و	
اجبار	قدرت	را	تصاحب	کرده	باشد،	آن	حکومت	ظالم	است	و	فرمانبرداری	از	آن	جایز	
نیست.	یکی	از	مهم	ترین	موضوع	هایی	که	در	بخش	عدالت	سیاسی	باید	مورد	توجه	قرار	
بگیرد	موضوع	احزاب	سیاسی	است.	در	فصل	پیشین،	بحث	کردیم	که	باوجوِد	مجوز	و	
پروانۀ	صادرشده	برای	حدود	دویست	حزب	سیاسی	در	ایران،	فعالیت	حزبی	آن	چنانی	ای	
در	بطن	جامعه	وجود	ندارد	و	اگر	به	طور	اتفاقی	از	چند	نفر	از	تحصیل	کردگان	جامعۀ	
ایرانی	بخواهیم	سه	حزب	از	میان	این	دویست	حزب	مجوزگرفته	را	نام	ببرند،	به	احتمال	

زیاد	از	پاسخ	بازمی	مانند.
و	 داخلی	 عرصۀ	 در	 توفیق	 موحب	 که	 آنچه	 مطالعه،	 مورد	 نخبگان	 برخی	 نگاه	 از	

بین	المللی	است	نزدیک	شدن	به	حوزه	های	فکری	مشابه	به	جای	قومی	است.

تبریز	 از	 دانشگاه	 مدرس	 و	 علمی	 هیئت	 عضو	 صدری	نیا،	 باقر	
)آذربایجان	شرقی(

عوامل	فکری	باعث	ارتباط	با	دیگر	کشورها	می	شود	نه	عوامل	قومی.	تفکْر	ابزار	
ارتباط	با	خودمان	و	با	کشورها	است.	این	نکتۀ	مهمی	است.

یافته	های	تحقیق	حاضر	تصدیق	کنندۀ	چنین	وضیعتی	است	و	به	باور	گروه	های	قومی	
انتخابات	و	به	مدت	حداکثر	دو	هفته	ای	 	به	هنگام	

ً
ایران	عمدتا موردمطالعه،	احزاب	در	

همچون	قارچ	سربرمی	آورند	و	بعداز	اتمام	فرایند	انتخاباتی	ازمیان	می	روند.	همین	احزاب	
	درجهِت	یک	نوع	تفکر	ساختاری	کالن	فعالیت	می	کنند	و	در	مناطق	قومی،	

ً
نیز	عمدتا

ما	حزبی	نداریم	که	بیان	کنندۀ	مطالبات	قومی	مردمان	خود	باشد.	شاید	بتوان	مهم	ترین	
دلیل	رخوت	و	کناره	گیری	احزاب	در	ایران	را		وجود	فضاهای	امنیتی	و	نظارتی	و	کنترل	شدۀ	
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	خارج	از	کنترل	دولت	و	نیز	شبکه	های	متعدد	فیلترینگ	در	کشور	
ً
نهادهای	مختلف	عمدتا

دانست.	مهم	ترین	کارکردی	که	یک	حزب	می	تواند	داشته	باشد	بیان	مطالبات	همفکران	
در	 فرایندی	 هنگامی	که	چنین	 فرایند	گفت	وگوست.	 و	 دموکراتیک	 اصول	 ازطریِق	 خود	
جامعه	وجود	نداشته	باشد،	اصول	دموکراتیک	و	گفت	وگو	جای	خود	را	به	ستیز	و	خشونت	
می	دهد	و	شکل	گیری	چنین	فضایی	می	تواند	مشروعیت	نظام	را	با	مشکل	مواجه	کند.	
بنابراین	در	این	زمینه،	الزم	است	ضمن	کنار	گذاشتِن	فضای	امنیتی	و	میلیتاریستی	از	
سطح	جامعه،	جدا	از	فعال	کردِن	احزاِب	مجوزگرفته	و	اختصاص	رسانه	های	متعدد	به	
آن	ها،	فضای	حزبی	را	به	سمت	گروه	های	قومی	نیز	بکشانیم	تا	مطالبات	آن	ها	به	صورت	

	ازطریِق	فرایند	گفت	وگو	بیان	و	حل	شود.
ً
	دموکراتیک	و	صرفا

ً
کامال

مشارکت	 امکان	 محدودیت	ها،	 رفع	 با	 که	 است	 عادل	 نیز	حکومتی	 اجرا	 مقام	 در	
برابر	و	آزاد	را	برای	مردم	در	زمینه	های	سیاسی	فراهم	کند	و	قدرت	و	مناصب	سیاسی	را	
برحسب	استعداد	و	شایستگی	افراد	تقسیم	کند.	در	این	زمینه،	همۀ	چهار	گروه	قومیتی	
موردمطالعۀ	غیرفارس	زبان	نارضایتی	داشتند.	گروه	های	قومیتی	کرد،	بلوچ،	و	عرب	بیان	
می	کردند	که	در	عمر	چهل	سالۀ	انقالب	اسالمی،	موردی	از	انتخاب	هم	زبانان	آنان	در	
ِسَمت	های	سیاسی	سطح	اول	همچون	ریاست	بر	قوای	مجریه	و	مقننه	و	قضاییه،	وزرای	
دولتی،	استاندار	و	سفیر	کشور	در	مناطق	پراهمیت	جهان	وجود	نداشته	است.	در	مناطق	
	از	میان	افراد	غیربومی	صورت	می	گیرد.	

ً
عرب	نشین	و	بلوچ	نیز	انتخاب	فرماندار	عمدتا

جامعۀ	بلوچستان	و	کردستان،	جدا	از	موضوع	قومیت،	دلیل	دیگر	این	نابرابری	را	به	گرایش	
پیرو	 و	 بودن	 اساس،	شرط	رجال	مذهبی	ـ	سیاسی	 این	 بر	 برمی	گردانند.	 مذهبی	خود	
مذهب	رسمی	بودِن	اقلیت	های	قومی	دینی	و	مذهبی	را	حذف	می	کند.	چنین	وضعیتی	
نشان	از	حاکمیت	ایدئولوژیک	در	کشور	دارد	که	امور	سیاسی	کشور	دراختیار	یک	جناح	
فکری	خاص	قرار	گرفته	است.	میزان	نارضایتی	گروه	قومیتی	آذری	زبان	که	هم	مذهب	با	
جریان	حاکمیت	اند	نیز	در	این	زمینه	ها	کمتر	از	سه	گروه	قومیتی	بیان	شده	نیست.	این	امر	
	نگاه	ایدئولوژیک	نیست	و	نمی	توان	

ً
نشان	می	دهد	که	دلیل	وجود	چنین	وضعیتی	صرفا

دلیلی	تک	عاملی	برای	آن	قائل	شد.	مردمان	ترک	زبان	بر	این	باورند	که	درطوِل	این	چهل	
	جمعیت	کشور	دارند،	در	زمینۀ	سیاسی،	چندان	مورد	

ّ
سال،	به	نسبت	سهمی	که	از	کل

توجه	قرار	نگرفته	اند	و	به	صورت	بسیار	معدود	ِسَمت	های	مهم	سیاسی	به	آنان	واگذار	شده	
است.
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زاهدان	 اهل	سنت	 امام	جمعۀ	 زهی،	 اسماعیل	 عبدالحمید	 موالنا	
)سیستان	و	بلوچستان(

در	دست	خودشان	 کار	 اما	 بلوچ	اند،	 این	جا	 	70	درصد	
ً
نهایتا و	 75	درصد	

نیست	و	مشارکتشان	خیلی	جزئی	است.	در	رأس	امور	نیستند	و	در	مدیریت	
استان	سهم	بلوچ	اقل	و	اقل	است	و	هیچی	ندارد.

شده	اند.	 تقسیم	 غیرخودی	 و	 خودی	 به	 ایران	 در	 سیاسی	 نخبگان	 دیگر،	 بیانی	 به	
	
ً
خودی	ها	در	مدیریت	دولتی	از	بخشداری	تا	سطوح	باال	وجود	دارند	و	غیرخودی	ها	اصال
وجود	ندارند.	چنین	حالت	توصیف	شده	ای	با	آنچه	در	ابتدای	سطور	این	بخش	درمورد	
عدالت	سیاسی	مطرح	شد	فاصلۀ	زیادی	دارد	و	اگر	چاره	ای	برای	آن	اندیشیده	نشود	و	با	
حذف	نگاه	خودی	و	غیرخودی	و	توجه	به	شایسته	ساالری	مدیریتی	در	سطوح	مختلف	
سیاسی	مورد	توجه	قرار	نگیرد،	تحقق	عدالت	سیاسی	و	مشروعیت	حکومت	به	مشکل	
می	خورد.	بنابراین	الزم	است	غیرخودی	هایی	که	طرد	شده	اند	به	مثابۀ	خودی	نگاه	شوند	
و		درعین	حال،	می	توان	با	ایجاد	سیستم	سیاسی	فدرال	سبب	شد	تا	همۀ	اقوام	و	زبان	های	
گوناگون	در	ایران	به	نوعی	خوْد	سرنوشت	سیاسی	شان	را	رقم	بزنند،	تحقق	چنین	امری	
می	تواند	کمترین	هزینۀ	سیاسی	را	برای	نظام	داشته	باشد	و	به	شکل	گیری	عدالت	سیاسی	

منجر	شود.

4-2-4.	تحقق	رفاه	اجتماعی

رفاه	اجتماعی	دو	ُبعد	مادی	و	معنوی	زندگی	را	دربر	می	گیرد.	ُبعد	مادی	بر	تأمین	نیازهای	
اساسی،	خوراک،	پوشاک،	شغل،	مسکن،	و	بهداشت	و	درمان	تأکید	دارد	و	ُبعد	معنوی	را	
نیز	می	توان	شامل	سواد	و	آموزش،	سالمت،	حمایت	قانونی	از	عموم	مردم،	و	برخورداری	
از	 عبارت	 اجتماعی	 رفاه	 دانست.	 اقتصادی	 و	 اجتماعی،	 سیاسی،	 انسانی،	 حقوق	 از	
مجموعۀ	سازمان	یافته	ای	از	قوانین،	مقررات،	برنامه	ها،	و	سیاست	هایی	است	که	در	قالب	
مؤسسات	رفاهی	و	نهادهای	اجتماعی	به	منظور	پاسخگویی	به	نیازهای	مادی	و	معنوی	
و	تأمین	سعادت	انسان	ارائه	می	شود	تا	زمینه	ساز	رشد	و	تعالی	گردد.	ایران	در	شاخص	
رفاه	جهانی	سال	20۱7	میالدی	در	رتبۀ	۱۱7	در	بین	۱42	کشور	قرار	گرفت.	این	جایگاه	
نشان	می	دهد	که	وضعیت	ایران	از	منظر	رفاه	اجتماعی	بسیار	اسفبار	است،	اما	آنچه	بیشتر	
جای	نگرانی	دارد	این	است	که	به	میزانی	که	از	مرکز	دور	می	شویم	و	یا	به	اقلیت	ها	و	مرزها	
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می	رسیم،	شاخص	های	رفاه	اجتماعی	مانند	دسترسی	به	خدمات	زیربنایی،	جاده	و	سد،	
خدمات	سالمت	و	بهداشت،	سینما	و	پارک	و	فضای	سبز	و	...	در	اوقات	فراغت،	امنیت	

فردی	و	عمومی،	امنیت	قضایی،	و	...	کاهش	می	یابد.
دسترسی	کردستان	و	بلوچستان	به	بیمارستان	در	حوزۀ	سالمت	بسیار	ناگوار	است	
و	 جراحی	ها	 ساده	ترین	 دادِن	 انجام	 از	 بیمارستان	ها	 کردستان،	 مناطق	 در	 که	 آن	جا	 تا	
مراقبت	های	پزشکی	ناتوان	اند	و	فرد	بیمار	مجبور	است	مسافت	3-4	ساعتی	یا	بیشتر	را	
طی	کند	تا	به	مراکز	استانی	در	آذربایجان	غربی	و	شرقی	برسد	که	در	موارد	بسیاری،	جسد	
وی	در	میانۀ	راه	برگشت	داده	می	شود.	همچنین	با	مراجعه	به	بیمارستان	های	شهر	تهران	
نیز	می	توان	شاهد	خیل	عظیم	بیماران	از	شهرستان	های	مختلف	بود	که	به	دلیل	محرومیت	
مناطق	خود،	به	این	شهر	پناه	آورده	اند	و	خود	و	خانواده	هایشان	شب	را	در	حیاط	بیمارستان	

یا	خیابان	های	اطرف	صبح	می	کنند.

مرد	جوان	عرب،	شاغل	در	خواربارفروشی	از	مشهد
ناامید	 بدتر	 بخوام،	 چیزی	 اگه	 چون	 نمی	خوام،	 چیزی	 دیگه	 جامعه	 از	 من	
می	شم.	من	اهل	آبادان	هستم،	اما	به	خاطر	بیکاری	توی	شهرم،	مجبور	شدم	به	

جای	دیگه	ای	برم	تا	بتونم	درآمد	داشته	باشم.

دسترسی	به	گاز	هنوز	در	مرزها	و	به	خصوص	در	روستاهای	آن	ممکن	نیست	و	در	
این	زمینه،	در	سال	های	اخیر،	فاجعه	های	بزرگی	در	مدارس	کردستان	و	بلوچستان	به	دلیل	
استفاده	از	بخاری	های	نفتی	اتفاق	افتاد	که	جان	چندین	کودک	و	معلم	را	گرفت	و	اثرات	
سوختگی	بر	جسم	تعداد	زیادی	از	آن	ها	ماندگار	شد.	هنوز	کالس	های	درس	در	بسیاری	
از	مدارس	روستایی	این	مناطق	در	کپرها	یا	در	فضای	باز	و	دشت	و	صحرا	برگزار	می	شود.	
در	مقاطع	تحصیلی	باالتر	از	ابتدایی،	همین	مدارِس	کپری	نیز	وجود	ندارد	و	دختران	و	
پسران	نوجوان	روستایی	مجبورند	که	هر	روز	و	در	گرما	و	سرما،	به	مدارس	شهری	بروند.	
در	همین	زمینه	و	به	دلیل	نبود	وسایل	رفت	وآمد	مناسب،	در	موارد	زیادی	و	به	خصوص	در	
	
ً
میان	دختران،	ترک	تحصیل	اجباری	مشاهده	می	شود.	در	مناطق	شهری	نیز	مدارس	عمدتا

در	دو	شیفت	و	با	حجم	انبوهی	از	دانش	آموزان	برگزار	می	شود.
سینما	و	پارک	و	اوقات	فراغت	در	مرزهای	ایران	معنایی	ندارد.	پریدِن	کودکان	بانه	ای	
و	مریوانی	در	مرزهای	غربی	ایران	برروی	مین	و	کشته	شدِن	آن	ها	یا	قطع	دست	و	پایشان	
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درهنگام	بازی	خبری	دردآور	است،	اما	به	وفور	گزارش	می	شود.	زیرساخت	های	توسعه	ای	
و	صنعتی	و	جاده	ای	در	بین	اقلیت	ها	و	مرزها	بسیار	ناگوار	است	و	جاده	های	آن	مناطق	
به	قتلگاه	جوانانشان	تبدیل	شده	است.	در	این	راستا،	پیشنهاد	می	شود	شاخص	های	رفاه	
به	ویژه	در	حوزۀ	 با	مدیریت	صحیح	و	بدون	اعمال	تبعیض	قومی	ـ	مذهبی،	 اجتماعی	
زیرساخت	های	 و	 منطقه	ای	 محدودۀ	 دست	کم	 گرفتِن	 درنظر	 با	 و	 آموزش،	 و	 سالمت	
آن	 ایرادهای	 جبران	ناپذیر،	 از	خسارت	 برای	جلوگیری	 و	 بازنگری	شوند	 	

ً
جاده	ای	جدا

اصالح	شود	و	اقدامات	مناسبی	در	این	جهت	صورت	پذیرد.	

عدالت	 )وجود	 اقوام	 همبستگی	 در	 گروهی	 رسانه	های	 نقش	 	.4-2-5
رسانه	ای	در	میان	اقوام(

پس	از	تولد	صنعت	چاپ	و	تحوالت	اجتماعی	چند	سدۀ	گذشتۀ	متأثر	از	آن،	یکی	از	
تأثیرگذارترین	نهادهای	اجتماعی،		درکناِر	خانواده	و	نظام	رسمی	آموزش،	وسایل	ارتباط	
جمعی	است،	رسانه	هایی	که	روزبه	روز	بر	تعداد	آن	ها	و	همچنین	کیفیت	و	فناوری	شان	
مدرْن	 	

ً
تقریبا ارتباطِی	 وسایِل	 این	 افزوده	می	شود.	 کاربرانشان	 و	 آن،	مخاطبان	 به	تبع	 و	

مسئولیت	های	مهمی	چون	اطالع	رسانی،	نظارت	و	نگهبانی،	آموزش،	و	افزایش	انسجام	
و	 تلویزیون	 آن	 عینی	 نمود	 که	 ملی	 صداوسیما	 ایران،	 در	 دارند.	 برعهده	 را	 اجتماعی	
رسانه	های	مجاری	دولتی	است	آن	چنان	که	باید	هویت	قومی	را	بازنمایی	نکرده	است،	
چنان	که	به	هیچ	وجه	نمی	توان	عنوان	ملی	را	بر	شبکه	های	رادیویی	و	تلویزیونی	سراسری	
نهاد.	درواقع،	رسانه	های	استانی	ایجادشده	نیز	بیشتر	به	عنوان	ماکتی	از	فرهنگ	و	زندگی	
اقوام	عمل	می	کنند	و	آن	گونه	که	باید	بازتاب	و	پاسخگوی	نیازهای	فرهنگی	آن	ها	نیستند.	
	صددرصد	برنامه	ها،	مستندها،	سریال	ها،	و	فیلم	های	شبکه	های	تلویزیونی	بیانگر	

ً
تقریبا

سبک	زندگی	و	فرهنگ	فارس	زبانان	با	مرکزیت	شهر	تهران	است	و	به	صورت	بسیار	محدود	
و	جزئی	می	توان	برنامه	ای	را	پیدا	کرد	که	سبک	زندگی،	فرهنگ،	و	آداب	ورسوم	مناطق	
	تمامی	برنامه	هایی	که	

ً
قومی	را	به	نمایش	بگذارد.	از	لحاظ	مذهبی	نیز	می	توان	گفت	تقریبا

	به	صورت	مستقیم	یا	غیرمستقیم	و	در	قالب	برنامه	های	دیگر	به	موضوع	مذهبی	می	پردازد	
در	راستای	مذهب	رسمی	کشور،	یعنی	تشیع،	است	و	پیروان	اهل	تسنن	خود	را	در	آن	

نمی	یابند.
جدا	از	رسانه	های	سراسری،	مردمان	هر	استانی	نیز	رسانۀ	شنیداری	و	دیداری	خاّص	خود	
	یا	به	نام	گروه	قومی	آن	استان،	مکانی	تاریخی	و	جغرافیایی،	و	یا	شخصیتی	

ً
را	دارند	که	معموال
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که	سمبل	و	نماد	آن	منطقه	است	نام	گذاری	شده	اند.	همان	طورکه	در	فصول	قبلی	بیان	شد،	
	
ً
	در	استان	های	آذربایجان	شرقی،	زنجان،	اردبیل	و	با	نسبت	جمعیتی	تقریبا

ً
آذری	زبانان	عمدتا

مساوی	در	استان	آذربابجان	غربی	سکونت	دارند.	براساس	یافته	های	به	دست	آمده،	مردمان	
این	گروه	هویتی	استفادۀ	چندان	زیادی	از	این	شبکه	های	استانی	ندارند	و	آن	را	معرف	مناسبی	
برای	فرهنگ	و	آداب	ورسوم	خود	نمی	دانند.	درمورد	گروه	قومیتی	کردزبان	که	در	استان	های	
کردستان،	کرمانشاه،	و	ایالم	و	نیز	نیمی	از	استان	آذربابجان	غربی	قرار	حضور	دارند	نیز	می	توان	
گفت	که	تا	حدود	3-4	سال	پیش،	مردمان	این	منطقه	نیز	چندان	از	شبکه	های	استانی	خود	
رضایت	نداشتند،	اما	در	این	سال	ها	و	درمورد	دو	شبکۀ	کردستان	و	مهاباد	)جنوب	آذربایجان	
غربی(	تغییراتی	اساسی	شکل	گرفته	است	که	یافته	های	به	دست	آمده	نشان	از	رضایت	نسبی	
مردمان	این	مناطق	به	ویژه	در	سطح	عوام	دارد.	در	این	سالیان،	موضوع	فرهنگ	و	هنر	مردمان	
این	منطقه	به	خصوص	در	زمینۀ	ادبیات	فولکلور،	هنر	موسیقی،	پوشش،	و	فرهنگ	محلی	
بیشتر	مورد	توجه	قرار	گرفته	است	تا	جایی	که	برای	اولین	بار،	در	تاریخ	سیمای	جمهوری	
اسالمی	ایران	در	این	دو	منطقه،	سازهای	موسیقی		نمایش	داده	می	شوند	و	از	گروه	های	بزرگ	

موسیقی	ایرانی	و	محلی	جهت	اجرای	برنامه	دعوت	می	شود.	

پسر	دانشجوی	عرب	از	آبادان
	موسیقی	ما	

ً
درواقع،	رسانه	ای	که	مطابق	با	فرهنگ	ما	باشه	وجود	نداره.	مثال

خیلی	برامون	مهمه	و	اون	جوری	که	هس	تو	رسانه	دیده	نمی	شه	یا	مراسمای	
مختلفی	که	داریم.	رسانۀ	استانی	باید	مطابق	فرهنگ	هر	قوم	باشه.	

این	موضوع	نقطۀ	عطف	مثبتی	است	که	تا	حدودی	توانسته	است	مخاطبان	مهاجرکرده	
این	 البته	 کند.	 داخلی	 رسانه	های	 را	جذب	 مرز	 آن	سوی	 کردزبان	 رسانه	های	 به	سمت	
رسانه	ها	بدون	ایراد	نیستند	و	همچنان	در	آن	ها	نقاط	منفی	و	نارضایتی	هایی	وجود	دارد.	
یکی	از	نقاط	منفی	ای	که	در	این	شبکه	ها	همچنان	وجود	دارد	غالب	بودِن	تفکِر	مذهبِی	
	کامل	تسنن	در	این	مناطق	است.	تا	همین	چند	

ً
شیعی	در	آن	رسانه	باوجوِد	بافت	تقریبا

سال	پیش،	در	هیچ	کدام	از	این	شبکه	ها،	به	هنگام	اعالم	اذان،	از	افق	محلی	مربوط	به	
اهل	تسنن	استفاده	نمی	شد	و	هم	اکنون	نیز	تنها	در	سه	نوبت،	صبح	و	ظهر	و	مغرب،	پخش	
اذان	محلی	وجود	دارد.	این	درحالی	است	که	براساس	تفکر	مذهبی	اهل	تسنن،	دو	وقت	
اذان	دیگر	بین	ظهر	و	مغرب	به	نام	عصر	و	عشا	وجود	دارد.	همچنین	در	این	شبکه	ها،	
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هیچ	نامی	از	بزرگان	مذهبی	تسنن	برده	نمی	شود	و	این	درحالی	است	که	به	هنگام	مناسبات	
	در	راستای	روایات	شیعی	عمل	

ً
مذهبی	مربوط	به	امامان	اهل	تشیع،	این	شبکه	ها	تماما

	در	چنین	مواقعی،	میزان	مخاطبان	به	حدود	صفر	می	رسد	و	هزینه	های	
ً
می	کنند.	طبیعتا

انجام	شده	برای	آن	برنامه	ها	بازخوردی	ندارد.
تشیع	 مذهب	 با	 سیستانی	 اقلیت	 گروه	 دو	 از	 ترکیبی	 بلوچستان	 و	 سیستان	 استان	
یافته	های	 است.	 استان	 و	جنوب	 مرکز	 در	 بلوچ	 اهل	تسنن	 اکثریت	 و	 استان	 در	شمال	
به	دست	آمده	از	گروه	قومیتی	بلوچ،	دربارۀ	شبکۀ	تلویزیونی	استانی	این	منطقه،	نشان	از	
وجود	نارضایتی	وسیعی	دارد.	به	باور	مردمان	این	منطقه،	مدیریت	این	شبکه	دراختیار	
اقلیت	مذهبی	سیستانی	همسو	با	حاکمیت	قرار	گرفته	است	و	حتی	نام	این	شبکه	با	عنوان	
هامون	برگرفته	از	منطقۀ	جغرافیایی	این	گروه	قومی	است	که	بیشتر	در	تالش	است	تا	فرهنگ	
و	آداب	ورسوم	و	مذهب	خود	را	به	نمایش	بگذارد	و	بلوچ	زبانان	آن	چنان	که	باید	خود	را	در	
این	رسانه	نمی	یابند.	بنابه	گفتۀ	آن	ها،	در	روز	تنها	چند	ساعت	برنامه	به	زبان	بلوچی	پخش	
	ساعت	های	مرده	با	کمترین	میزان	مخاطب	به	این	امر	اختصاص	داده	

ً
می	شود	که	عمدتا

می	شود.	یافته	های	به	دست	آمده	دربارۀ	قومیت	عرب	که	در	میان	گروه	های	قومیتی	فارس	
و	بختیاری	قرار	گرفته	اند	نیز	نشان	از	وجود	چنین	دیدگاهی	ازجانب	آن	ها	دارد.	مجموع	
این	موارد	حّس	تبعیض	را	در	میان	گروه	های	قومیتی	و	مذهبی	ذکرشده	ایجاد	کرده	است	
و	آنان	آن	چنان	که	باید	هویت	خود	را	در	این	شبکه	ها	نمی	یابند	و	به	همین	دلیل،	به	سراغ	
کانال	های	ماهواره	ای	و	شبکه	های	اینترنتی	همسو	با	فرهنگ	قومی	و	مذهبی	خود	در	آن	
سوی	مرزها	می	روند.	درمورد	هریک	از	این	گروه	های	قومی	و	مذهبی	چندین	کانال	در	
کشورهای	همسایه	همچون	عراق،	آذربایجان،	ترکیه،	پاکستان،	و	کشورهای	عربی	و	نیز	

شبکه	های	مختلف	گروه	های	اپوزیسیون	در	خاک	اروپا	وجود	دارد.

مرد	جوان	تاجر	در	بازار	تبریز
با	 اقوام	رفتار	درستی	نداره.	برخورد	رسانه	ها	 با	 رسانه	که	مشخصه	در	رابطه	
ازشون	 کمدی	 و	 خنده	 برای	 بیشتر	 ببینید.	 خودتون	 رو	 مختلف	 لهجه	های	

استفاده	می	شه.	این	توهین	به	اقوامه.

مشهود	است	که	رسانه	های	ملی	آن	هویت	جمعی	را	تبلیغ	می	کند	و	نمایش	می	دهد	
اقلیت	های	 این	راستا،	 از	لحاظ	مذهبی	و	سیاسی	موردپذیرش	خودش		باشد	و	در	 که	
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قومی	ـ	مذهبی	ایران	در	سیاست	های	صداوسیمای	ملی	جایگاهی	ندارند.	این	درحالی	
و	 انسجام	 و	 قومی	 توجه		به	رسالت	خود	درجهِت	همگرایی	 با	 باید	 است	که	رسانه	ها	
همبستگی	به	تولید	محتواهای	رسانه	ای	اقدام	کنند.	برای	این	منظور	می	توان	محصوالتی	
را	تولید	کرد	که	بر	پیشینۀ	تاریخی	و	فرهنگی	مشترک	ایرانیان	تأکید	دارند.	از	نخبگان	قومی	
رسانه	ای	در	صداوسیما	استفاده	کرد.	از	سیاست	همگون	سازی	و	سیاسی	کردِن	مسائِل	
فرهنگی	پرهیز	کرد.	همچنین	باید	برای	همۀ	اقوام،	دیدگاه	برابر	وجود	داشته	باشد	و	به	
سنت	ها	و	رفتارهای	فرهنگی	اقوام	احترام	گذاشته	شود.	اگر	چنین	شود،	درنتیجه،	آشنایی	
قومی	بیشتر	و	فاصله	با	قومیت	ها	کمتر	می	شود،	زیرا	در	راستای	همزیستی	مسالمت	آمیز	
قومی،	رسانه	ها	از	ارکان	اساسی	به	شمار	می	روند.	اما	رسانه	های	عمومی	و	در	رأس	آن	
تلویزیون	نتوانسته	است	نیازهای	عموم	مردم	را	برآورده	سازد	و	این	موضوع	مردم	را	به	سمت	
رسانه	های	برخط	)آنالین(	و	فضاهای	مجازی	سوق	داده	است.	ازطرفی،	فیلترینگ	و	
مقابلۀ	سخت	افزاری	با	این	رسانه	ازجانب	برخی	جریان	های	فکری	نشان	دهندۀ	انحصاری	
کردِن	اطالعات	و	ممانعت	از	گردش	آزاد	آن	است.	در	این	راستا،	پیشنهاد	می	شود	به	جای	
مقابله	با	رسانه	های	مجازی	و	مسدود	نمودِن	روزنه	های	اطالعاتی،	با	سعۀ	صدر	با	این	
موضوع	برخورد	شود	و	نه	تنها	فضای	رسانه	ای	برخط	آزاد	شود،	بلکه	امکان	ورود	بخش	
خصوصی	و	احزاب	مستقل	به	حوزۀ	رسانه	های	تلویزیونی	فراهم	شود	و	مجوز	تأسیس	
شبکه	های	خصوصی	فراهم	گردد	تا	رسانه	های	خصوصی		درکناِر	رسانۀ	ملی	به	تولید	و	
پخش	برنامه	اقدام	کنند.	این	امر	موجب	ایجاد	رقابت	سالم	و	بازگشت	اعتماد	عمومی	به	

رسانۀ	ملی	نیز	خواهد	شد.

6-2-4.	توجه	بیشتر	به	نقش	تقریب	مذاهب	و	ادیان	در	ایران

در	بخش	عدالت	اجتماعی	و	فرهنگی،	مواردی	از	نارضایتی	اقلیت	اهل	سنت	از	حاکمیت	
مورد	بحث	قرار	گرفت	و	بیان	شد	که	مذاهب	اسالمی،	به	مانند	مذهب	رسمی،	از	بودجه	و	
امکانات	آموزشی	الزم	برخوردار	نیستند.	در	تهران،	مسجدی	برای	اهل	سنت	وجود	ندارد.	
در	مشهد،	مساجد	اهل	سنت	تخریب	می	شوند.	مبلغان	مذهبی	دستگیر	می	شوند،	مدارس	
دینی	تعطیل	می	شوند،	کتاب	های	مذهبی	اقلیت	های	دینی	و	مذهبی	برای	چاپ	و	انتشار	
با	سخت	گیری	و	محدودیت	روبه	رو	هستند،	سفرهای	بزرگان	دینی	آن	ها	کنترل	می	شود،	
این	موارد	سبب	تعارض	مذهبی	و	دینی	 آنان	تحمیل	می	شود.	 بر	 انواع	ممنوعیت	ها	 و	
خواهد	شد.	محدودیت	های	مذهبی،	خود،	به	افراطی	گری	و	خشونت	منجر	می	شوند	
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که	نمونه	های	آن	در	سال	های	اخیر	به	ویژه	در	میان	اهل	سنت	در	بلوچستان	و	کردستان	
مشاهده	شده	است.	در	این	راستا،	اندیشۀ	تقریب	پیشنهاد	می	شود	که	به	وحدت	و	انسجام	
در	میان	اقلیت	های	قومی	و	مذهبی	خواهد	انجامید	و	نتیجۀ	آن	صحبت	و	همزیستی	
مسالمت	آمیز	خواهد	بود.	زمانی	که	تقریب	مذاهب	تشویق	و	تبلیغ	شود،	روی	اشتراکات	
تأکید	می	شود	و	این	اشتراکات	سبب	نزدیکی	ادیان	و	مذاهب	به	یکدیگر	می	شود	که	نمونۀ	

عملی	آن،	در	زمان	حکومت	اسالمی،	در	صدر	اسالم	نیز	تجربه	شده	است.
راهکار	پیشنهادی	به	وسیلۀ	اکثریت	نخبگان	موردمطالعه	بهره	گیری	از	»دموکراسی	

مذهبی	اکثریتی«	است.

تبریز	 از	 دانشگاه	 مدرس	 و	 علمی	 هیئت	 عضو	 صدری	نیا،	 باقر	
)آذربایجان	شرقی(

مذهب	رسمی	نباید	جوری	مطرح	شود	که	بعضی	خود	را	در	اقلیت	حس	کنند،	
و	ادیان	دیگر	احساس	اهانت	یا	سرکوب	نداشته	باشند.

عمدۀ	مباحث	موجود	در	هردو	مذهب	تسنن	و	تشیع	شامل	اشتراکات	دینی	می	شود.	
مشکل	تنها	در	موضوع	حکومت	داری	و	به	حدود	۱400	سال	پیش	بازمی	گردد	که	در	آن،	
اهل	تشیع	براساس	تعدادی	از	منابع	دینی	و	تفسیر	خود	بر	این	باورند	که	حکومت	بایستی	
به	علی	می	رسید	و	درمقابل،	پیروان	اهل	تسنن	نیز	براساس	منابع	و	روایات	دیگری	بر	
این	باورند	که	آنچه	در	آن	دوران	اتفاق	افتاد	انحرافی	از	اندیشه	های	پیامبر	اسالم	نداشت.	
این	اختالف	تفکر	از	آن	زمان	تاکنون	وجود	داشته	است	و	هرگاه	یکی	از	این	دو	گروه	
حکومت	را	به	دست	گرفته	اند،	درپیاده	سازی	اندیشه	های	خود	و	به	حاشیه	راندِن	دیگری	
سعی	کرده	اند.	در	شرایط	فعلی	نیز	که	حکومت	در	دست	تفکر	شیعی	قرار	دارد،	براساس	
موارد	موردبحث	در	چند	سطر	باالتر	که	نتیجۀ	مطالعه	انجام	شده	است،	پیروان	اهل	سنت	
	به		وجود	نوعی	تبعیض	و	نارضایتی	معتقدند.	از	یافته	های	مهم	به	دست	آمده	در	تحقیق	
حاضر،	به	باور	مصاحبه	شوندگان	هردو	گروه	از	پیروان	اهل		تشیع	و	تسنن،	کنار	گذاشتِن	
تفکِر	دینی	از	بنیان	حاکمیت	و	درپیش	گرفتِن	شرایط	حکومت	سکوالر	راهکاری	عملی	
است.	از	اثرات	مهمی	که	این	امر	می	تواند	داشته	باشد،	کنار	گذاشتِن	هرگونه	امتیاز	یا	
	براساس	دانش	و	

ً
اجحاف	براساس	تفکر	دینی	و	بهره	مندی	از	استعدادهای	انسانی	صرفا

تخصص	افراد	است.
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7-2-4.	استفاده	از	ظرفیت	های	دموکراتیک	قانونی	و	اجرایی	کردِن	اصول	
معطل	ماندۀ	آن

یکی	از	نکاتی	که	در	فصل	یافته	ها	بسیار	بر	آن	بحث	شد	ارجاع	به	اصول	مختلف	قانونی	
با	 بیان	شدۀ	گروه	های	قومی	را	می	توان	 از	مطالبات	 بیان	شد	که	بسیاری	 و	 بود	 اساسی	
مراجعه	به	این	اصول	پیدا	کرد.	موضوع	آزادی	های	دینی،	مذهبی،	و	انسانی	مندرج	در	
اصول	دوازدهم	و	سیزدهم	و	چهاردهم	قانون	اساسی،	موضوع	آموزش	به	زبان	مادری	در	
اصل	پانزدهم	و	سایر	اصول	ذی	ربط،	موضوع	برابری	و	یکسانی	اقوام	و	نژادهای	مختلف	
در	اصل	نوزدهم،	و	موارد	متعدد	دیگر	نشان	از	وجود	نوعی	پتانسیل	و	ظرفیت	دموکراتیک	

در	قوانین	کشور	جهت	احقاق	حقوق	اقلیت	های	قومی	و	مذهبی	دارد.	

محسن	سودمند،	روان	شناس	و	مشاور	از	اردبیل	)آذربایجان	غربی(
خود	 به	 شود	 واگذار	 باید	 شود.	 مردم	نهاد	 می	تواند	 مادری	 زبان	 آموزش	
یا	وزارت	 اشاره	شده.	حاکیمت	 اساسی	 قانون	 در	 و	 این	که	حق	است	 مردم.	

آموزش	وپرورش	بگذارد،	اگر	استقبال	می	شود،	کالس	تشکیل	شود.

	مسئله	است.	براساس	یافته	های	
ّ
مردم	نهاد	کردِن	اموِر	فرهنگِی	اقواْم	کلید	مؤثری	در	حل

به	دست	آمده	در	این	تحقیق،	آنچه	موجب	نارضایتی	این	گروه	های	قومی	شده	است	و	در	
مواردی	شدت	آن	چندان	زیاد	می	شود	که	به	سمت	نوعی	بحران	و	فروپاشی	اجتماعی	می	رود	
معطل	ماندِن	این	قوانین	در	سطح	کتاب	های	قانونی	و	اجرایی	نشدِن	آن	ها	درطوِل	عمر	
چهل	ساله	انقالب	اسالمی	است.	در	تمام	این	دوران،	دولت	های	مختلف	با	گرایش	های	
فکری	و	سیاسی	مختلف	بر	سر	کار	آمده	اند	و	رفته	اند،	اما	هیچ	کدام	از	آن	ها	جرئت	نداشته	اند	
تا	دربارۀ	این	اصول	معطل	مانده	بحث	و	گفت	وگو	کنند	و	برای	اجرایی	کردِن	آن	ها	تالش	
نمایند.	همان	طورکه	بیان	شد،	بسیاری	از	مطالبات	اقوام	و	مذاهب	مختلف	در	راستای	همین	
اصول	قرار	دارد	و	بسیاری	از	اجحاف	های	انجام	شده	نتیجۀ	برخوردهای	سلیقه	ای	مدیران	
ناکارآمد	بوده	است.	بنابراین	الزم	است	در	شرایط	کنونی	کشور	و	باوجوِد	انواع	بحران	های	
مختلف،	به	عنوان	یکی	از	راه	های	چاره	در	زمینۀ	مطالبات	اقوام	و	رسیدن	به	آشتی	و	صلح	
	به	این	اصول	دموکراتیک	قانونی	رجوع	شود	و	

ً
پایدار	در	میان	اقوام	و	مذاهب	مختلف	مجددا

با	فصل	الخطاب	قرار	دادِن	قانون،	ضمن	مقابله	با	نگاه	های	سلیقه	ای	افراد	نابخرد،	تلطیفی	در	
حرکت	های	اعتراضی	و	جنبش	های	قومی	و	مذهبی	صورت	گیرد.	
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مؤلفه	های	بنیادی.	فصلنامه	تحقیقات	فرهنگی،	3	)4(،	ص	۱57۱84.

•	آفنداک،	خلیل.	)۱385(.	حقوق	شهروندی	و	قضایی.	مجموعه	مقاالت	همایش	حقوق	شهروندی.	
دانشگاه	آزاد	اسالمی	واحد	ماکو.

•	اباذری،	یوسف	و	چاوشیان،	حسن.	)۱38۱(.	از	طبقۀ	اجتماعی	تا	سبک	زندگی.	نامه	علوم	اجتماعی،	
20،	ص	327.

)کتاب	چکیده	ها(.	 اجتماعی	کشور	 در	گزارش	وضعیت	 بازار	 یوسف.	)۱393(.	جامعه	 اباذری،	 	•
تهران:	شورای	اجتماعی	کشور،	ص	203208.

•	ابراهیم	زاده،	عیسی.	)۱380(.	سیستان	و	موقعیت	ژئوپلیتیک	آن	در	توسعه	منطقه	ای.	مجله	اطالعات	
سیاسی	ـ	اقتصادی،	۱73	و	۱74،	ص	244253.

•	ابراهیمی،	سجاد	و	شاکری	خویی،	احسان.	)۱394(.	بررسی	نقش	گفتمان	پان	ترکیسم	در	امنیت	ملی	
جمهوری	اسالمی	ایران.	مطالعات	علوم	اجتماعی	ایران،	۱۱	)43(،	ص	۱23.

•	ابن	مقفع،	عبدالله	بن	دادویه.	)بی	تا(.	کلیله	و	دمنه.	بیروت:	المستقبل	ارقمی.

میردامادی(.	 جمال	الدین	 )مصحح	 لسان	العرب	 	.)۱4۱4( محمدبن	مکرم.	 االفریقی،	 ابن	منظور	 	•
ج		۱۱،	طبعة	الثالث،	بیروت:	دار	الفکر.
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•	ابوالحسن	تنهایی،	حسین.	)۱377(.	درآمدی	بر	مکاتب	و			نظریه	های	جامعه	شناسی.	چاپ	دوم.	
تهران:	مرندیز.

•	)۱387(.	درآمدی	بر	مکاتب	و			نظریه	های	جامعه	شناسی.	مشهد:	مرندیز.

•	)۱39۱(.	بازشناسی	تحلیلی	نظریه	های	مدرن	جامعه	شناسی	مدرنیته	در	گذار	نسل	دوم.	تهران:	نشر	علم.

سیاست	 فصلنامه	 پژوهشی.	 رویکردی	 با	 ملی	 هویت	 مؤلفه	های	 	.)۱387( رحیم.	 ابوالحسنی،	 	•
دانشکده	حقوق	و	علوم	سیاسی،	38	)4(،	ص	۱22.

•	ابوطالبی،	علی.	)۱378(.	حقوق	اقلیت	ها	و	همگرایی	)ترجمۀ	علی	کریمی(.	فصلنامه	مطالعات	
ملی،	۱	)۱(،	ص	۱3۱۱53.

•	اتو	کالین،	برگ.	)۱36۱(.	چندگرایی	فرهنگی	در	جهان	متغیر)پیام	یونسکو(.	۱3	)۱48(.

•	احمدپوری،	زهرا.	)۱376(.	همكاری	منطقه	ای	پیش	توسعه	و	امنیت	ملی	ايران،	همايش	توسعه	و	
امنیت	عمومی،	تهران:	دفتر	تحقیقات	و	مطالعات	امنیتی	وزارت	كشور.

•	احمدلو،	حبیب.	)۱38۱(.	رابطه	هویت	ملی	وهویت	قومی.	فصلنامه	مطالعات	ملی	تهران،	۱3،	
ص	۱09۱42.

•	احمدی	پور،	زهرا؛	حیدری	موصلو،	طهمورث	و	حیدری	موصلو،	طیبه.	)۱389(.	تحلیل	قومیت	و	
هویت	قومی	در	ایران؛	جهت	امنیت	پایدار.	فصلنامه	انتظام	اجتماعی،	2	)۱(،	ص	3562.

آذری(.	 قوم	 دانشجویان	 موردی،	 )نمونه	 ایرانی	 اقوام	 بر	هویت	 آن	 تأثیر	 و	 )۱39۱(.	جهانی	شدن	 	•
فصلنامه	علمی	__	پژوهشی	انجمن	جغرافیای	ایران،	۱0	)34(.

•	احمدی،	بابک.	)۱377(.	معمای	مدرنیته.	تهران:	نشر	مرکز.

•	)۱388(.	مدرنیته	و	اندیشه	انتقادی.	تهران:	نشر	مرکز.

•	احمدی،	حمید.	)۱38۱(.	جهانی	شدن،	هویت	قومی	یا	هویت	ملی؟.	مطالعات	ملی،	3	)۱۱(.

•	)۱383(.	ایران	هویت،	ملیت،	قومیت.	چاپ	اول،	تهران:	مؤسسه	تحقیقات	و	توسعه	علوم	انسانی.

•	)۱397(.	قومیت	و	قوم	گرایی	در	ایران:	افسانه	یا	واقعیت.	تهران:	نی.

•	)۱390(.	بنیادهای	هویت	ملی	ایرانی.	تهران:	پژوهشکده	مطالعات	فرهنگی	و	اجتماعی.

•	احمدی،	سیروس.	)۱386(.	بررسی	آثار	تیم	ملی	فوتبال	ایران	در	جام	جهانی	2006	بر	هویت	ملی	
شهروندان	)مطالعه	موردی	یاسوج(.	فصلنامه	المپیک،	۱5	)۱(،	ص	8595.

•	احمدی،	ظهیر.	)۱388(.	مفهوم	شناسی	امت	در	قرآن	و	اجتماع.	پژوهشنامه	علوم	و	معارف	قرآن	
کریم،	2،	ص	4768.

•	احمدی،	کاوه.	)۱384(.	فرهنگ	و	توسعه.	تهران:	سازمان	مدیریت	و	برنامه	ریزی.

•	اختری،	زینب	و	ذوالفقاری،	ابوالفضل.	)۱396(.	بررسی	گفتمان	عدالت	اجتماعی	و	موانع	دستیابی	
به	آن	از	نظر	اساتید	جامعه	شناسی	دانشگاه	های	دولتی	شهر	تهران.	فصلنامه	اسالم	مطالعات	اجتماعی،	

5	)۱(،	ص	۱06۱36.

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


        717         فهرست منابع

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

NOT 
FO

R 
DI

ST
RI

BU
TI

ON

•	اخوان	کاظمی،	بهرام.	)۱378(.	احزاب،	ثبات	سیاسی،	امنیت	ملی.	فصلنامه	مطالعات	راهبردی،	
4	)2(،	ص	99۱26.

•	ادیب	راد،	نسترن.	)۱383(.	ابعاد	روان	شناختی	هویت	جنسی	و	هویت	فرهنگی	مبانی	نظری	هویت	
و	بحران	هویت.	تهران:	پژوهشکده	علوم	انسانی	و	اجتماعی	جهاد	دانشگاهی.

•	اردکانی،	ناصر.	)۱387(.	کاهش	یا	تشدید	قوم	گرایی	در	عصر	جهانی	شده.	ماهنامه	اندیشه	و	تاریخ	
سیاسی	ایران	معاصر،	7	)70(،	ص	4246.

ایرانیان.	تهران:	سازمان	مدارک	فرهنگی	 •	ازغندی،	علیرضا.	)۱376(.	جامعه	مدنی	و	خلقیات	ما	
انقالب	اسالمی.

جامعه	شناختی	 بررسی	 	.)۱392( عزت.	 سلطانی،	 و	 محمود	 علی	احمدی،	 امید؛	 نقدی،	 اسداله	 	•
نابرابری	 و	 نظم	 اجتماعی	 تحلیل	 همدان.	 استان	 لر(	 ترک،	 )فارس،	 قومیت	های	 همگرایی	 میزان	

اجتماعی)پژوهشنامه	علوم	انسانی(،	4	)68(،	ص	۱3۱۱54.

ملی.	 امنیت	 و	 اقلیت	ها	 از	حقوق	 فاطمه.	)۱395(.	حمایت	 و	محسنی	جیهانی،	 اسالمی،	رضا	 	•
فصلنامه	راهبرد،	25	)78(،	ص	22۱248.

•	اسماعیلی،	محسن	و	طحان	نظیف،	هادی.	)۱387(،	تحلیل	ماهیت	نهاد	سیاست	های	کلی	نظام	در	
حقوق	اساسی	جمهوری	اسالمی	ایران	)مقالۀ	3(،	9	)28(،	ص	93۱27.

•	اسماعیلی،	محسن.	)۱394(.	آزادی	های	عمومی	و	حقوق	شهروندی	)جزوۀ	درس(.	تهران:	دانشگاه	
امام	صادق	علیه	السالم.

•	اسمیت،	آنتونی.	)۱377(.	منابع	قومی	ناسیونالیسم.	فصلنامۀ	مطالعات	راهبردی.	۱)پیش	شمارۀ	۱(،	
ص	۱83207.

•	)۱377(.	منابع	قومی	ناسیونالیسم.	فصلنامه	مطالعات	راهبردی،	۱	)۱(،	ص	۱86.

•	)۱383(.	ناسیونالیسم،	نظریه،	ایدئولوژی،	تاریخ	)ترجمۀ	منصور	انصاری(.	سنندج:	دانشگاه	کردستان.

•	اشرف	،	احمد.	)۱378(.	هویت	ایرانی	در	بین	ایرانیان	خارج	از	کشور	)جلد	دوم	سنت	و	تجدد(.	
بولتن	فرهنگی	معاونت	امور		بین	الملل		وزرات	فرهنگ	و	ارشاد	اسالمی.	تهران.

•	اشرفی،	ابوالفضل.	)۱377(.	بی	هویتی	اجتماعی	و	گرایش	به	غرب،	بررسی	عوامل	اجتماعی	فرهنگی	
مؤثر	بر	گرایش	نوجوانان	به	الگوهای	فرهنگ	غربی	)رپ	و	هوی	متال(	در	تهران،	پایان	نامه	کارشناسی	

ارشد،	دانشکده	علوم	انسانی،	دانشگاه	تربیت	مدرس.

•	افروغ،	عماد.	)۱380(.	چالش	های	کنونی	ایران.	تهران:	حوزه	هنری	سازمان	تبلیغات	اسالمی.

•	)۱38۱(.	هویت	ایرانی.	تهران:	بقعه.

•	امیدی،	علی.	)۱385(.	قبض	و	بسط	مفهومی	حق	تعیین	سرنوشت	در	حقوق	بین	الملل.	مجله	حقوقی	
نشریه	مرکز	امور	حقوقی	بین	المللی	معاونت	حقوقی	و	امور	مجلس	ریاست	جمهوری،	35،	ص	225250.

مطالعات	 فصلنامه	 شفیعی(.	 حسن	 )ترجمۀ	 امنیت	 و	 قومیت	 	.)۱377( هوشنگ.	 امیراحمدی،	 	•
راهبردی،	۱	)2(،	ص	207234.
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•	امیراحمدیان،	بهرام.	)۱384(.	روابط	ایران	و	جمهوری	آذربایجان:	نگاه	آذری	ها	به	ایران.	تهران:	دفتر	
مطالعات	سیاسی	و	بین	الملل.

•	امینیان،	بهادر.	)۱383(.	آمریکا	و	طرح	خاورمیانه	بزرگ:	اهداف،	ابزار	و	مشکالت.	فصلنامه	سیاست	
دفاعی،	۱2	)48(،	ص	726.

•	اوز	کریملی،	اوموت.	)۱383(.			نظریه	های	ناسیونالیسم	)ترجمۀ	محمدعلی	صادقی(.	تهران:	تمدن	
ایرانی	)وابسته	به	مؤسسه	مطالعات	ملی(.

•	ایمان،	محمدتقی	و	کیذقان،	طاهره.	)۱382(.	بررسی	عوامل	مؤثر	بر	هویت	اجتماعی	زنان.	فصلنامه	
علمی	__	پژوهشی	علوم	انسانی	دانشگاه	الزهرا	)س(،	۱2	)44(	و	۱3	)45(،	ص	79۱06.

•	اینانلو،	علی.	)۱386(.	بررسی	الگوی	توزیع	فضایی	جمعیت	در	نظام	شهری	استان	و	بلوچستان.	
رشد	آموزش	جغرافیا،	8۱،	ص	3842.

•	ایوبی،	حجت	الله.	)۱377(.	شکاف	های	قومی	و	خشونت	در	پیکارهای	سیاسی.	مطالعات	راهبردی،	
ص	۱938.

•	بابایی	زارچ،	علی	محمد.	)۱383(.	امت	و	ملت	در	اندیشۀ	امام	خمینی.	تهران:	مرکز	اسناد	انقالب	
اسالمی.

نفیسه	 و	 فرجی	 مهدی	 )ترجمۀ	 عملکرد(	 و	 )نظریه	 فرهنگی	 مطالعات	 	.)۱387( کریس.	 بارکر،	 	•
حمیدی(.	تهران:	پژوهشکده	مطالعات	فرهنگی	و	اجتماعی.

•	باقری	چوکامی،	سیامک.	)۱392(.	قوم	بلوچ.	تهران:	شرکت	چاپ	و	نشر	بین	الملل	)وابسته	به	سازمان	
تبلیغات	اسالمی(.

•	بالمر،	مارتین	و	سولوموز،	جان.	)۱38۱(.	مطالعات	قومی	و	نژادی	)ترجمۀ	پرویز	دلیرپور	و	سید	محمد	
کمال	سروریان(.	تهران:	پژوهشکدۀ	مطالعات	راهبردی.

•	بدیع،	برتران.	)۱379(.	توسعه	سیاسی)ترجمۀ	احمد	نقیب	زاده(.	تهران:	قومس.

•	بدیعی	ازنداهی،	مرجان	و	گل	افشان،	عاطفه.	)۱39۱(.	نقش	سیاست	و	قدرت	بر	تأثیر	زبان	فارسی	در	
هویت	ملی	مردم	جمهوری	تاجیکستان.	فصلنامه	خراسان	بزرگ،	3	)6(،	ص	926.

•	براتعلی	پور،	مهدی.	)۱394(.	صلح	پایدار	و	عدالت	سیاسی	جهانی.	فصلنامه	علمی	__	پژوهشی	
سیاست	جهانی،	4	)۱(،	ص	3963.

•	برتون،	روالن.	)۱396(.	قوم	شناسی	سیاسی	)ترجمۀ	ناصر	فکوه(.	تهران:	نی.

•	برزگر،	ابراهیم.	)۱383(.	تاریخ	تحول	دولت	در	اسالم	و	ایران.	تهران:	سمت.

ابراهیمی(.	 اسماعیل		 و	 )ترجمۀ	منصوره	وحدتی		احمدزاده		 فلیپ.	)۱380(.	من	کیستم؟	 برنارد،	 	•
تهران:	رشد.

•	بروجردی،	مهرداد.	)۱379(.	فرهنگ	و	هویت	ایرانی		در		فراسوی		مرز.	فصلنامه	مطالعات	ملی،	2	)5(،	
ص	3۱7330.
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•	برویین	سن،	مارتین	وان.	)۱383(.	جامعه	شناسی	مردم	کرد	)آغا،	شیخ	و	دولت(	ساختارهای	اجتماعی	
و	سیاسی	کردستان	)ترجمۀ	ابراهیم	یونسی(.	تهران:	پانیذ.

•	بشیریه،	حسین.	)۱382(.	دانش	سیاسی.	تهران:	مؤسسه	نگاه	معاصر.

•	)۱385(.	جامعه	شناسی	سیاسی.	تهران:	نی.

سیاسی	__	فرهنگی	 عملکرد	 بر	 نظری	 رضاشاه:	 رژیم	 و	 علما	 	.)۱375( حمید.	 بصیرت	منش،	 	•
روحانیون	در	سال	های	۱305۱320.	تهران:مؤسسه	تنظیم	و	نشر	آثار	امام	خمینی	)ره(،	مؤسسه	چاپ	

و	نشر	عروج.

•	بل،	دانیل	)۱390(.	دین	و	فرهنگ	در	جامعه	پساصنعتی،	مسائل	نظری	فرهنگ	)مجموعه	مقاالت(	
)ترجمۀ	مهسا	کرم	پور(.	چاپ	سوم،	تهران	:	وزارت	فرهنگ	و	ارشاد	اسالمی	،	سازمان	چاپ	و	انتشارات.

•	بنی	هاشمی،	میرقاسم.	)۱383(.	فرایند	ملت	سازی	در	خاورمیانه،	در	کتاب	خاورمیانه.	تهران:	ابرار	
معاصر.

•	بهجتی،	فخرالدین؛	حیدری،	آرمان	و	موحد،	محسن.	)۱393(.	بررسی	رابطۀ	هویت	قومی	و	ملی	
تأکید	بر	نقش	دینداری:	نمونه	موردی	دانش	آموزان	متوسطه	شهر	یاسوج.	فصلنامه	جامعه	شناسی	 با	

کاربردی،25	)2(،	ص	۱7۱۱88.

•	بهشتی	حسینی،	علیرضا.	)۱380(.	بنیاد	نظری	سیاست	در	جوامع	چندفرهنگی.	تهران:	بقعه.

•	بهفروز،	فاطمه.	)۱37۱(.	تحلیل	تجربی	__	نظری	برای	متعادل	سازی	توزیع	فضایی	جمعیت	در	
سیستم	شهرهای	ایران.	پژوهش	های	جغرافیایی،	28،ص	586.

انتخاب	عقالنی	)ترجمۀ	مرتضی	مردیها(.	 و	 بوردیو،	پی	یر.	)۱380(.	نظریه	کنش:	دالئل	عملی	 	•
تهران:	نقش	و	نگار

•	بوردیو،	جورج.	)۱378(.	لیبرالیسم	)ترجمۀ	منوچهر	صبوری(.	تهران:	نی.

•	بیات،	کاوه.	)۱377(.	قفقاز	در	تاریخ	معاصر.	تهران:	شیرازه.

فصلنامه	 بلوچستان.	 و	 سیستان	 توریستی	 جاذبه	های	 	.)۱375( حسین.	 محمدی،	 بیک	 	•
علمی	__	پژوهشی	اطالعات	جغرافیایی،	5	)۱7(،	ص	2326.

•	بیگدلو،	رضا.	)۱380(.	باستان	گرایی	در	تاریخ	معاصر.	تهران:	مرکز.

•	پایا،	علی.	)۱38۱(.	گفت	وگو	در	جهان	واقعی.	تهران:	طرح	نو.

•	پورسعید،	رامین	و	زهیری،	معصومه.	)۱39۱(.	عدالت	اجتماعی	راولز.	اطالعات	حکمت	و	معرفت.	
7	)8(،	ص	6063.

•	پیشگاهی	فرد،	زهرا	و	امیدی	آوج،	مریم.	)۱388(.	ارتباط	بین	پراکندگی	اقوام	ایرانی	و	امنیت	مرزها.	
فصلنامه	پژوهشی	ژئوپلتیک،	۱4،	ص	487۱.

•	تاجیک،	محمدرضا.	)۱379(.	روشنفکر	ایرانی	و	معمای	هویت	ملی.	فصلنامه	مطالعات	ملی،	5،	
ص	۱59۱76.
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•	)۱383(.	گفتمان	و	پادگفتمان	و	سیاست.	تهران:	مؤسسه	تحقیقات	و	علوم	انسانی.

•	)۱384(.	جهانی	شدن	و	هویت.	مجموعه	مقاالت	هویت	ملی	و	جهانی	شدن،	تهران:	دانشگاه	تهران.	
ص	2538.

•	تارو،	لستر.	)۱373(.	رویاروئی	بزرگ	)ترجمۀ	عزیز	کیاوند(.	تهران:	دیدار.

•	تامسون،	کنت.	)۱38۱(.	دین	و	ساختار	اجتماعی	)ترجمۀ	حسن	محدثی	و	علی	بهرام	پور(.	تهران:	کویر.

•	ترابی	نژاد،	مهرداد.	)۱384(.	جهانی	شدن	و	فرهنگ	ملی.	مجموعه	مقاالت	هویت	ملی	و	جهانی	
شدن،	تهران:	مؤسسه	تحقیقات	و	توسعه	علوم	انسانی.

•	ترنر،	استیفن.	)۱390(.	عقل	و	تصمیم:	آموزه	های	محوری	وبر	و	انتخاب	های	ارزشی	)ترجمۀ	علی	
مرتضویان(.	عقالنیت	)مجموعه	مقاالت(،	چاپ	سوم،	تهران:	وزارت	فرهنگ	و	ارشاد	اسالمی	،	سازمان	

چاپ	و	انتشارات.

•	تفضلی،	محمود.	)۱387(.	سیمای	هند،	تهران:	کتابسرا.

•	تقوایی،	مسعود.	)۱379(.	کاربرد	مدل	رتبه	__	اندازه	در	ارزیابی	و	تعادل	بخشی	نظام	شبکه	شهری	
	،)23 2	)22و	 مشهد،	 دانشگاه	 انسانی	 علوم	 و	 ادبیات	 دانشکده	 پژوهشی	 علمی	 مجله	 ایران.	 در	

ص	۱03۱۱4.

•	توحیدفام،	محمد.	)۱382(.	فرهنگ	در	عصر	جهانی	شدن.	تهران:	روزنه.

•	توسلی،	غالمعباس.	)۱398(.	نظریه	های	جامعه	شناسی.	تهران:	سمت.

•	)۱383(.	تحلیلی	از	اندیشه	پیر	بوردیو		دربارۀ	فضای	منازعه	آمیز	اجتماعی	و	نقش	جامعه	شناسی.	نامه	
علوم	اجتماعی،	3	)23(،	ص	۱25.	

•	ثاقب	فر،	مرتضی.	)۱379	(.	شاهنامه		فردوسی	و	فلسفه	تاریخ	ایران.	تهران:	قطره	و	معین.

•	جالیی	پور،	حمیدرضا	و	محمدی،	جمال.	)۱388(.			نظریه	های	متأخر	جامعه	شناسی.	تهران:	نی.

انقالب	اسالمی.	تهران:	 •	جالیی	پور،	حمیدرضا.	)۱372(.	کردستان،	علل	تداوم	بحران	آن	پس	از	
مؤسسه	چاپ	و	انتشارات	وزارت	امور	خارجه.

•	)بی	تا(.	فروپاشی	یا	آشفتگی	اجتماعی	در	ایران	)۱376-۱384(.	مجله	جامعه	شناسی	ایران،	7	)3(،	
ص	5973.

•	جنکینز،	ریچارد.	)۱38۱(.	قومیت	و	نقطه	نظرات	انسان	شناسی	اجتماعی	درمطالعات	قومی	و	نژادی	در	
قرن	بیستم	)ترجمۀ	پرویز	دلیرپور	و	سید	محمدکمال	سروریان(.	تهران:	پژوهشکده	مطالعات	راهبردی.

•	جنکینز،	ریچارد.	)۱385(.	هویت	اجتماعی	)ترجمۀ	تورج	یاراحمدی(.	تهران:	پردیس	دانش.

•	جهانیان،	ناصر.	)بی	تا(.	فردگرایی	و	نظام	لیبرال	__	سرمایه	داری	)کتاب	نقد(.	3	)۱۱(،	ص	3863.

•	جوادزاده	شهشهانی،	افسانه.	)۱383(.	تفکر	انتقادی	و	دین	دو	عامل	مهم	در	شکل	گیری	هویت	و	
مقابله	با	بحران	های	روانی	و	اجتماعی.	فصلنامه	روش	شناسی	علوم	انسانی	)ناشر	پژوهشگاه	حوزه	و	

دانشگاه(،	۱0	)4۱(،	ص	578۱.
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•	جوادی	ارجمند،	محمدجعفر	و	فالحی،	احسان.	)۱394(.	بررسی	تطبیقی	سیاست	خارجی	ایران	
و	ترکیه	در	قفقاز	جنوبی	)با	تأکید	بر	ارمنستان	و	جمهوری	آذربایجان(.	مطالعات	اوراسیای	مرکزی،	

8	)2(،	ص	2۱۱228.

•	جوادی	یگانه،	محمدرضا	و	عزیزی،	جلیل.	)۱387(.	هویت	فرهنگی	و	اجتماعی	در	بین	جوانان	شهر	
شیراز	با	توجه		به	عامل	رسانه.	فصلنامه	علمی	پژوهشی	تحققات	فرهنگی	ایران،	32،	ص	۱832۱4.

•	جوادی،	حسن؛	علمی،	محمود	و	صباغ،	صمد.	)۱392(.	بررسی	عوامل	مؤثر	اجتماعی	در	احساس	
آنومی	اجتماعی	در	بین	دانشجویان	دانشگاه	آزاد	تبریز.	مطالعات	جامعه	شناسی،	4،	ص	2945.

•	چلبی،	مسعود.	)۱373(.	وفاق	اجتماعی.	نامه	علوم	اجتماعی)دورۀ	جدید،	ج	دوم(،	3،	ص	۱528.

•	)۱375(.	جامعه	شناسی	نظم،	تشریح	و	تحلیل	نظری	نظم	اجتماعی.	تهران:	نی.

•	چینی	چیان،	نیلوفر	و	صالحی،	ملک	یحیی.	)۱396(.	بررسی	تطبیقی	گفتمان	صلح	در	میان	اندیشه	
سیاسی	دینی	و	بشری	)مطالعه	موردی:	اسالم	وجماعت	گرایان(.	فصلنامه	تخصصی	علوم	سیاسی	

)علمی	ـ	پژوهشی	دانشگاه	آزاد	اسالمی(،	۱3	)40(،	ص	۱47۱65.

•	حاجیان،	ابراهیم.	)۱388(.	جامعه	شناسی	هویت	ایرانی.	تهران:	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	
پژوهشکده	تحقیقات	استراتژیک.

فرضیه.	 چند	 طرح	 و	 ایران	 در	 ملی	 هویت	 جامعه	شناختی	 تحلیل	 	.)۱379( ابراهیم.	 حاجیانی،	 	•
فصلنامه	مطالعات	ملی،	2	)5(،	ص	۱93228.

پژوهش	نامه	علوم	 ایرانی.	 اقوام	 بین	 بین	هویت	ملی	و	هویت	مذهبی	در	 رابطه	 بررسی	 	.)۱389(	•
اجتماعی،	4	)4(،	ص	3354.

•	حاجیانی،	ابراهیم؛	ایروانی،	زهرا	و	امیر،	آرمین.	)۱394(.	بررسی	تطبیقی	هویت	قومی	در	ایران	و	
لبنان.	فصلنامه	جامعه	شناسی	کاربردی،	26	)85(.

•	حافظ	نیا،	محمدرضا.	)۱38۱(.	جغرافیای	سیاسی	ایران.	تهران:	سمت.

•	)۱385(.	تأثیر	جهانی	شدن	بر	هویت	ملی	)مطالعه	موردی	دانشجویان	دانشگاه	های	دولتی	شهر	
تهران(.	فصلنامه	ژئوپلیتیک،	2	)3و4(،	ص	۱2۱.

•	حبیبی،	محسن.	)۱375(.	از	شار	تا	شهر.	تهران:	دانشگاه	تهران.

•	حسین	زاده،	فهیمه.	)۱380(.	گروه	های	قومی	ایران:	تفاوت	ها	و	تشابه	ها.	فصلنامه	مطالعات	ملی،	
ص	4367.

ایران.	فصلنامه	 •	حق	پناه،	جعفر.	)۱382(.	روند	تدوین	سیاست	های	قومی	در	جمهوری	اسالمی	
مطالعات	راهبردی،	6	)9۱(،	ص	462542.

و	 ژئوپلتیک	 در	مرز،	همزیستی	 فناوری	 و	جلیلیان،	حمیدرضا.	)۱390(.	 •	حیدری،	محمدرئوف	
ژئواکونومی.	نشریه	سپهر،	20	)80(.

•	خادم	الحسینی،	احمد	و	عباسی،	محمدرضا.	)۱390(.	بررسی	سلسله	مراتب	شهری	با	مدل	کّمی.	
۱	)۱(،	ص	7۱8.	
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•	خالدی،	مریم.	)آبان	۱390(.	جغرافیای	تاجیکستان.	ماهنامه	تخصصی	کتاب	ماه	تاریخ	و	جغرافیا	
)سروش(،	ص	۱08۱۱2.

•	خان	افضلی،	جمعه.	)۱386(.	عدالت	اجتماعی:	دیدگاه	ها	و	چالش	ها.	مجله	معرفت،	۱۱5،	ص	5۱66.

•	خانیکی،	هادی.	)۱383(	هویت	و	گفتارهای	هویتی	در	ایران،	در	علیخانی،	علی	اکبر،	هویت	در	
ایران.	تهران:	پژوهشکده	علوم	انسانی	و	اجتماعی	)جهاد	دانشگاهی(.

•	خرمشاد،	محمدباقر؛	کالنترمهرجردی،	علیرضا	و	صولتی،	حسین.	)۱397(.	گفتمان	هویت	ملی	
جریان	ناسیونالیسم	قبل	و	بعداز	انقالب	اسالمی.	پژوهشگاه	علوم	انسانی	و	مطالعات	فرهنگی،	9	)۱(،	

ص	2۱48.

•	خنده	رو،	مهدی	و	رضایی	احمد.	)پاییز	و	زمستان	۱396(.	تحلیلی	بر	عادت	واره	قومیت	و	کاربرد	آن	
در	تحلیل	قومیت	در	جامعه	ایران.	دو	فصلنامه	علمی	ـ	تخصصی	مطالعات	ایالت	و	عشایر	دانشگاه	آزاد	

اسالمی	واحد	شوشتر،	7	)2(.	

•	خوبروی	پاک،	محمدرضا.	)۱380(.	اقلیت	ها.	تهران:	شیرازه.

•	دارندورف،	رالف.	)۱38۱(.	انسان	اجتماعی	)ترجمۀ	فریبرز	مجیدی(.	تهران:	آگاه.

•	دهشیری،	محمدرضا.	)۱379(.	درآمدی	بر	نظریه	سیاسی	امام	خمینی.	تهران:	مرکز	اسناد	انقالب	
اسالمی.

•	دوبوآر،	سیمین.	)۱397(.	جنس	دوم	)ترجمۀ	قاسم	صنعوی(.	تهران:	توس.

تربیتی	و	 و			نظریه	ها.	مجله	علوم	 بهزاد	و	محسنی،	منوچهر.	)۱382(.	هویت؛	رویکردها	 •	دوران،	
	روان	شناسی	)ویژه	نامه	هویت(،	ج	۱)۱(،	مشهد:	دانشگاه	فردوسی.

و	 فرهنگ،	هنر	 پژوهشگاه	 تهران:	 و	فضای	سایبرنتیک.	 اجتماعی	 بهزاد.	)۱386(.	هویت	 •	دوران،	
ارتباطات.

•	دورکیم،	امیل.	)۱378(.		دربارۀ	تقسیم	کار	اجتماعی	)ترجمۀ	باقر	پرهام(.	بابل:	بابل.

•	دیاکونف،	میخائیل.	)۱383(.	تاریخ	ایران	باستان	)ترجمۀ	روحی	ارباب(.	تهران:	علمی	و	فرهنگی.

ارزش	های	 و	 جمعی	 هویت	یابی	 رابطه	 شهروندی،	 اخالق	 	.)۱380( محمدسعید.	 ذکایی،	 	•
دیگرخواهانه.	نامه	انجمن	جامعه	شناسی	ایران،	3	)5(،	ص	6۱80.

•	رجایی،	فرهنگ.	)۱382(.	مشکل	هویت	ایرانیان	امروز.	تهران:	نی.

•	رزازی	فر،	افسر.	)۱379(.	الگوی	جامعه	شناختی	هویت	ملی	در	ایران	)با	تأکید	بر	رابطه	میان	هویت	
ملی	و	ابعاد	آن(.	فصلنامه	مطالعات	ملی،	2	)5(،	ص	۱0۱۱3۱.

تطبیقی،	3،	 ادبیات	 ایران.	فصلنامه	 فارسی	 و	 تاجیکی	 فارسی	 •	رزم	آرا،	مرتضی.	)۱386(.	مقایسه	
ص	۱۱3۱44.

•	رشیدی،	حسن.	)۱394(.	بررسی	عوامل	مؤثر	بر	هویت	جمعی.	تبریز:	نشریه	فراسوی	مدیریت	
دانشگاه	آزاد	اسالمی
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•	رضایی،	مرتضی	و	محمدی،	نریمان.	)۱394(.	رسانه	مدرن	و	برساخت	هویت:	کانال	های	ماهواره	ای	
کردی	و	هویت	قومی	کردهای	ایران.	فصلنامه	توسعه	اجتماعی،	9	)3(،	ص	79۱۱4.

•	رضایی،	مریم	و	تقوایی،	مسعود.	)۱388(.	جایگاه	شهرهای	کوچک	در	تعادل	بخشی	توزیع	فضایی	
جمعیت.	فصلنامه	جمعیت،	67	و	68،	ص	۱۱8.

•	رفیع	پور،	فرامرز.	)۱364(.	توسعه	و	تصاد.	تهران:	شرکت	سهامی	انتشارات.

•	)۱384(.	کندوکاوها	و	پنداشته	ها.	تهران:	شرکت	سهامی	انتشارات.

•	رمضان	زاده،	عبدالله	)۱377(.	روند	بحران	قومی	در	ایران.	فصلنامه	مطالعات	راهبردی،	پیش	شمارۀ	
۱،	ص	2۱7228.

امنیت	 و	 توسعه	 همایش	 تهران:	 عمومی.	 امنیت	 و	 توسعه	 قومی،	 و	چالش	های	 توسعه	 	.)۱376( 	•
عمومی.

•	رهبری،	مهدی.	)۱388(.	معرفت	و	قدرت،	معمای	هویت.	تهران:	کویر.

•	روح	االمینی،	محمود.	)۱368(.	زمینه	فرهنگ	شناسی.	تهران:	عطار.

•	روح	االمینی،	محمود؛	یوسفی،	علی؛	تاجیک،	محمدرضا؛	حسینی	بهشتی،	علیرضا	و	ابوطالبی،	
علی.	)۱379(.	میزگرد	فرهنگ	و	هویت	ایرانی،	فرصت	ها		و	چالش		ها.	فصلنامه	مطالعات	ملی،	4،	

ص	960.

•	روشه،	گی.	)۱376(.	جامعه	شناسی	تالکوت	پارسنز	)ترجمۀ	عبدالحسین	نیک	گهر(.	تهران:	تبیان.

•	ریتزر،	جورج.	)۱389(.			نظریه	های	جامعه	شناسی	در	دوران	معاصر	)ترجمۀ	محسن	ثالثی(.	تهران:	
علمی	و	فرهنگی.

•	زرین	کوب،	عبدالحسین.	)۱330(.	دو	قرن	سکوت.	تهران:	مهرگان.

•	زهیری،	علیرضا.	)۱38۱(.	انقالب	اسالمی	و	هویت	ملی.	قم:	انجمن	معارف	اسالمی	ایران.

•	زیباکالم،	صادق	و	مقتدایی،	مرتضی.	)۱393(.	احزاب	سیاسی	و	نقش	آن	در	توسعه	سیاسی	ایران:	
مطالعه	موردی	انتخابات.	فصلنامه	تخصصی	علوم	سیاسی،	۱0	)29(،	ص	728.

•	ساروخانی،	باقر.	)۱384(.	جامعه	شناسی	ارتباطات.	تهران:	اطالعات.

•	ساعی	ارسی،	ایرج.	)۱384(.	جهانی	شدن	و	بحران	هویت	قومی.	فصلنامه	تخصصی	جامعه	شناسی،	
۱	)4(،	ص	3۱45.

•	ساعی،	احمد.	)۱390(.	مسائل	سیاسی	__	اقتصادی	جهان	سوم.	تهران:	سمت.

•	ستوده،	محمد.	)۱382(.	ماهیت	انسان	و	روابط	بین	الملل.	مجله	علوم	سیاسی،	22،	ص	۱972۱2.

•	سروش،	عبدالکریم.	)۱386(.	رازدانی	و	روشنفکری	و	دینداری.	تهران:	صراط.

•	سریع	القلم،	محمود.	)۱372(.	عقل	و	توسعه	یافتگی.	تهران:	سفیر.

و	۱34،	 اطالعات	سیاسی	__	اقتصادی،	۱33	 مجله	 ایران.	 در	 تفکر	 متدلوژیک	 آفات	 	.)۱377( 	•
ص	708۱.
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•	)۱383(.	پارادوکس	هویت	در	ایران؛	تقابل	لیبرالیسم	و	اسالم	در	مجموعه	مقاالت	علی	اکبر	علیخانی،	
هویت	در	ایران.	تهران:	پژوهشکده	علوم	انسانی	و	اجتماعی	جهاد	دانشگاهی.

مطالعات	 و	 علمی	 پژوهش	های	 مرکز	 تهران:	 ایران.	 توسعه	یافتگی	 آینده	 و	 عقالنیت	 	.)۱386( 	•
استراتژیک	خاورمیانه.

بین	المللی	 تغییر.	فصلنامه	 قابلیت	و	امکان	 ایران:	 •	)۱388(.	سیاست	خارجی	جمهوری	اسالمی	
روابط	خارجی،	مرکز	تحقیقات	استراتژیک	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام،	۱،	ص	2۱40.

•	سفیری،	خدیجه؛	کمالی،	افسانه	و	مصلح،	نرجس	خاتون.	)۱393(.	بررسی	رابطه	سرمایه	اجتماعی	
خانواده	و	مشارکت	دینی	با	هویت	دینی	نوجوانان.	مجله	جامعه	شناسی	ایران،	۱5	)3(،	ص	۱00۱32.

•	سلدن،	رامان.	)۱384(.	راهنمای	نظریۀ	ادبی	معاصر	)ترجمۀ	عباس	مخبر(.	تهران:	طرح	نو.

•	سلیمی،	حسین.	)۱379(.	هویت	یابی:	جریان	سرنوشت	ساز	در	میان	مسلمانان	بالکان.	تهران:	دفتر	
مطالعات	سیاسی	و	بین	المللی.

•	سولومون،	رابرت.	)۱379(.	فلسفه	اروپایی،	طلوع	و	افول	خود	)ترجمۀ	محمدسعید	حنایی	کاشانی(.	
تهران:	قصیده.

•	سیادت،	موسی.	)۱374(.	تاریخ	خوزستان	از	سلسله	افشاریه	تا	دوران	معاصر.	قم:	مولف.

•	سیدامامی،	کاووس.	)۱379(	.	میزگرد	سیر	تحول	تاریخی	هویت	ملی	در	ایران	از	اسالم	تا	به	امروز.	
فصلنامه	مطالعات	ملی،	5،	ص	968.

فرهنگی،	۱	)4(،	 از	تصاویر	رسانه	ای	خود.	فصلنامه	تحقیقات	 قومی	 ادراک	گروه	های	 	.)۱387(	•
ص	78۱۱9.	

•	)۱387(.	هویت	های	قومی	از	کجا	برمی	خیزند؟:	مروری	بر	نظریه	های	اصلی.	فصلنامه	خط	اول،	
2	)7(،	ص	۱532.

•	سینیشا	ماشویچ.	)۱390(.	جامعه	شناسی	قومیت.	تهران:	سبزان.

•	شادسن،	مایکل.	)۱373(.	فرهنگ	و	یکپارچه	سازی	جوامع	ملی	)ترجمۀ	کاوس	سیدامامی(.	مجله	
سیاست	خارجی،	8	)4(.

•	شایگان،	داریوش.	)۱38۱(.	بت	های	ذهنی	و	خاطره	ازلی.	تهران:	امیرکبیر.

•	)۱384(.	افسون	زدگی	جدید:	هویت	چهل	تکه	و	تفکر	سیار	)ترجمۀ	فاطمه	ولیانی(.	چاپ	چهارم،	
تهران:	فرزان	روز.

•	شریعتی،	علی.	)۱383(.	فرهنگ	لغات.	تهران:	قلم.

•	شفیعی،	جمال.	)۱382(.	جنبش	های	اجتماعی	در	ایران،	زمینه	ها	و	چالش	ها.	فصلنامه	مطالعات	
راهبردی،	6	)3(،	ص	643659.

•	شفیعی	نیا،	عباس	و	احمدی،	یعقوب.	)۱397(.	فرایند	تبعیض	سیاسی	ـ	اجتماعی	و	هویت	خواهی	
قومی.	فصلنامه	علمی	__	پژوهشی	علوم	اجتماعی	دانشگاه	آزاد	اسالمی	واحد	شوشتر،	۱2	)2(.
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•	شکویی،	حسین.	)۱373(.	دیدگاه	های	نو	در	جغرافیای	شهری.	تهران:	سمت.

و	اسالمگرایی	 تقابل	ملیگرایی	 و	 تعامل	 نازنین.	)۱392(.	 نایینی،	 نظیفی	 و	 امیرمسعود	 •	شهرام	نیا،	
	،)5(	2 سیاست،	 راهبردی	 پژوهش	های	 فصلنامه	 ایران.	 اسالمی	 انقالب	 پیروزی	 از	 پس	 ایران	 در	

ص	۱972۱7.

•	شورت،	ن.	و	دیگری.	)۱384(.	جهانی	شدن	و	شهر	)ترجمۀ	پانته	آ	لطفی	کاظمی(.	تهران:	شرکت	
پردازش	و	برنامه	ریزی	شهری.

•	شولت،	جان	آرت.	)۱383(.	نگاهی	موشکافانه	به	پدیده	جهانی	شدن	)ترجمۀ	مسعود	کرباسیان(.	
تهران:	علمی	فرهنگی.

•	شیانی،	ملیحه.	)۱38۱(.	شهروندی	و	رفاه	اجتماعی.	فصلنامه	رفاه	اجتماعی،	۱	)4(،	ص	924.

اسناد	 مرکز	 تهران:	 فرامنطقه	ای.	 و	 منطقه	ای	 قدرت	های	 و	 کردها	 	.)۱382( علیرضا.	 عطار،	 شیخ	 	•
انقالب	اسالمی.

تحقیقات	 مرکز	 تهران:	 ایران.	 در	 قومی	 منازعات	 .مدیریت	 	)۱385( سید	رضا.	 امیری،	 صالحی		 	•
استراتژیک.

•	)۱388(.	انسجام	ملی	و	تنوع	فرهنگی.	تهران:	مرکز	تحقیقات	استراتژیک	مجمع	تشخیص	مصلحت	
نظام.

•		صدر،	محمدباقر.	)۱360(.	اقتصاد	ما	)ترجمۀ	محمدمهدی	فوالدوند(.	تهران:	بنیاد	علوم	اسالمی.

•	صدوقی،	مرادعلی.	)۱384(.	تکنولوژی	اطالعاتی	و	حاکمیت	ملی.	تهران:	دفتر	مطالعات	سیاسی	
و	بین	المللی.

•	صنیع	اجالل،	مریم.	)۱384(.	درآمدی	بر	فرهنگ	و	هویت	ایرانی.	تهران:	نشر	تمدن	ایرانی.

•	)۱384(.	درآمدی	بر	فرهنگ	و	هویت	ایرانی.	تهران:	مؤسسه	مطالعات	ملی.

•	ضرغامی،	پروین	و	افضلی،	رسول.	)۱388(.	تحلیل	بنیادهای	پایدار	همگرایی	و	متغیرهای	اعتباری	
تهدید	قومی	در	ایران.	پژوهش	های	جغرافیای	انسانی،	42	)70(،	ص	7790.

•	طالبان،	محمدرضا.	)۱384(.	سنجش	دینداری	و	ارزیابی	مدل	اندازه	گیری	آن	در	کتاب	مبانی	نظری	
مقیاس	های	دینی.	تهران:	پژوهشگاه	حوزه	و	دانشگاه.

•	)۱388(.	چارچوبی	مفهومی	برای	پیمایش	دینداری	در	ایران.	دوفصلنامه	اسالم	و	علوم	اجتماعی،	
۱	)2(،	ص	748.

•	)۱389(.	تبیین	اعمال	مذهبی،	مدل	نظری	و	آزمونی	تجربی.	مجله	جامعه	شناسی	ایران،	۱۱	)4( 
)پیاپی32(،	ص	8892.

•	طامه،	مجید.	)۱396(.	برنامۀ	صبح	به	خیر	ایران	شبکه	یک	صداوسیمای	جمهوری	اسالمی	ایران،	
2۱	اسفند	۱396.

•	طایی،	علی.	)۱382(.	بحران	هویت	قومی	در	ایران.	تهران:	شادگان.
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•	طباطبایی،	محمدرضا.	)۱36۱(.	صرف	ساده.	قم:	دار	العلوم.

•	عالم،	عبدالرحمن.	)۱383(.	بنیادهای	علم	سیاست.	تهران:	نی.

•	عباسی	قادی،	مجتبی	و	خلیلی	کاشانی،	مرتضی.	)۱390(.	تأثیر	اینترنت	بر	هویت	ملی.	تهران:	
پژوهشکده	مطالعات	راهبردی.

•	عبداللهی،	محمد	و	حسین	بر،	محمد	عثمان.	)۱38۱(.	گرایش	دانشجویان	بلوچ	به	هویت	ملی	در	
ایران.	مجله	جامعه	شناسی	ایران،	4	)4(،	ص	۱0۱۱26.

•	عبداللهی،	محمد	و	قادرزاده،	امید.	)۱383(.	فاصله	قومی	و	عوامل	مؤثر	بر	آن	در	ایران.	فصلنامه	علوم	
اجتماعی،	24،	ص	۱36.

•	عبداللهی،	محمد	و	قادرزاده،	امید.	)۱388(.	هویت	جمعی	غالب	کردها	در	کشورهای	ایران	و	عراق.	
نامه	علوم	اجتماعی،	۱7	)36(،	ص	۱25.

•	عبداللهی،	محمد.	)۱377(.	بحران	هویت:	هویت	جمعی،	دینامیسم	و	مکانیسم	تحول	آن	در	ایران.	
نامه	انجمن	جامعه	شناسی	ایران،	۱،	ص	6380.

	،)4(	4 ایران،	 جامعه	شناسی	 مجله	 ایران.	 در	 ملی	 هویت	 به	 بلوچ	 دانشجویان	 گرایش	 	.)۱38۱( 	•
ص	۱0۱۱26.

بر	 آن	 تأثیر	 ایران	 در	 ذهنی	هویت	جمعی	 و	 عینی	 مبانی	 بحران	هویت:	 •	)۱375(.	جامعه	شناسی	
دینامیسم	مبادلۀ	فرهنگی	ایران	با	جهان.	نامه	پژوهش،	2	و	3،	ص	۱35۱6۱.

•	عبدی،	عباس.	)۱385(.	فروپاشی	اجتماعی؛	ابعاد	و	احتماالت.	مجله	آیین،	6،	ص	۱5۱8.

دختر	 دانش	آموزان	 هویت	جویی	 ریشه	ها	ی	 	.)۱392( صفری.	 ملک	پور،	 و	 اقباله	 عزیزخانی،	 	•
جوانان،	 جامعه	شناختی	 مطالعات	 فصلنامه	 	.9۱92 تحصیلی	 سال	 خلخال	 شهرستان	 دبیرستانی	

4	)۱۱(،	ص	8۱94.

•	عالقه	بند،	علی.	)۱372(.	جامعه	شناسی	آموزش	و	پرورش.	تهران:	مولف.

•	علمداری،	کاظم.	)۱383(.	چرا	ایران	عقب	ماند	و	غرب	پیش	رفت؟.	چاپ	دهم،	تهران:	توسعه.

•	عنایت،	حمید.	)۱37۱(.	انقالب	در	ایران	۱979	)ترجمۀ	مینا	منتظر	لطف(.	فصلنامه	فرهنگ	توسعه،	
4	)4(،	ص	49.

•	فارابی،	ابونصر.	)۱393(.	فصول	الحکمه	)ترجمه	و	شرح	حیدر	شجاعی(.	تهران:	مولی.

•	فرای،	ریچارد	نلسون.	)۱373(.	هویت	ایرانی	در	دوران	باستان.	ایران	نامه،	شمارۀ	47،	ص	43۱438.

•	فروند،	ژولین.	)۱362(.	جامعه	شناسی	ماکس	وبر	)ترجمۀ	عبدالحسین	نیک	گهر(.	تهران:	نیکان.

•	فرید،	یدالله.	)۱37۱(.	جغرافیا	و	شهرشناسی.	تبریز:	دانشگاه	تبریز.

انجمن	 مجله	 جهانی.	 و	 ملی	 محلی،	 الگوهای	 و	 هویتی	 شکل	گیری	 	.)۱380( ناصر.	 فکوهی،	 	•
جامعه	شناسی	ایران،	4	)4(،	ص	۱27۱6۱.

•	)۱389(.	همسازی	و	تعارض	در	هویت	و	قومیت.	تهران:	گل	آذین.
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•	فلسفی،	هدایت	الله.	)۱390(.	صلح	جاویدان	و	حکومت	قانون.	تهران:	فرهنگ	نو.

•	فنتون،	استیو.	)۱384(.	قومیت،	نژادگرایی،	طبقه	و	فرهنگ	)ترجمۀ	داوود	غرایان	زندی(.	تهران:	تمدن	
ایرانی.

•	فهیمی،	عزیرالله.	)۱38۱(.	بررسی	تطبیقی	ارث	اقلیت	های	دینی	در	حقوق	اسالمی	و	ایران.	قم:	
اشراق.

•	فوکویاما،	فرانسیس.	)۱379(.	پایان	نظم	)ترجمۀ	غالمعباس	توسلی(.	تهران:	جامعۀ	ایرانیان.

تحلیلی	 بشر؛	 زندگی	 در	 نمادگرایی	 و	 نماد	 نقش	 	.)۱394( مریم.	 حسن	پور،	 و	 محمد	 فوالدی،	 	•
جامعه	شناختی.	مجله	معرفت	فرهنگی	اجتماعی،	6	)4(،	ص	۱33۱52.

•	فولر،	گراهام.	)۱372(.	قبله	عالم	)ترجمۀ	عباس	مخبر(.	تهران:	مرکز.

•	فی،	برایان.	)۱38۱(.	فلسفه	امروزین	علوم	اجتماعی	)ترجمۀ	خشایار	دیهمی(.	تهران:	طرح	نو.

•	فیرحی،	داود.	)۱390(.	دین	و	دولت	در	عصر	مدرن.	جلد	دوم،	تهران:	رخ	داد	نو.

•	قادری،	علی.	)۱370(.	مجموعه	مقاالت	اولین	سمینار	بررسی	تحول	مفاهیم.	تهران:	دفتر	مطالعات	
سیاسی	و	بین	المللی	وزارت	امور	خارجه.

•	قاسمی،	حاکم.	)۱387(.	همبستگی	ملی	در	کتب	درسی	دوره	ابتدایی.	فصلنامه	مطالعات	ملی،	
9	)2(،	ص	۱33۱60.

و	 ملی	 هویت	 همسازی	 	.)۱390( حسین.	 حیدری،	 و	 مجید	 خورشیدی،	 علی	اصغر؛	 قاسمی،	 	•
قومی	در	ایران	و	رویکرد	اقوام	ایرانی	به	وحدت	ملی	و	حق	تعیین	سرنوشت.	فصلنامه	علوم	اجتماعی،	

۱8	)55(،	ص	5792.

•	قاسمی،	محمدعلی.	)۱38۱(.	درآمدی	بر	پیدایش	مسائل	قومی	در	جهان	سوم.	فصلنامه	مطالعات	
راهبردی،	5)۱(،	ص	۱23۱34.

•	قاضی	شریعت	پناهی،	ابوالفضل.	)۱370(.	حقوق	اساسی	و	نهادهای	سیاسی.	تهران:	دانشگاه	تهران.

•	قاضی	مرادی،	حسن.	)۱385(.	استبداد	در	ایران.	چاپ	دوم،	تهران:	اختران.

•	قانعی	راد،	محمدامین؛	موسوی،	سید	یعقوب	و	حمیدیان،	اکرم.	)۱386(.	جنسیت	و	هویت	قومی.	
مجله	دانشکده	ادبیات	و	علوم	انسانی	)دانشگاه	خوارزمی(،	۱5	)58	و	59()ویژه	نامه	علوم	اجتماعی	

4(،	ص	۱67۱90.

اندیشه	ورزی	معاصر	مسلمین:	بحران	عقالنیت.	 پیرامون	 تأمالتی	 •	قریشی،	فردین.	)بهار	۱386(.	
فصلنامه	سیاست	)مجله	دانشکده	حقوق	و	علوم	سیاسی(،	۱.

•	)۱379(.	جهانی	شدن	__	تحریر	و	ارزیابی	تفاسیر	مختلف.	فصلنامه	سیاست	خارجی،	۱4	)2(،	
.385405

•	قمری،	داریوش.	)۱384(.	همبستگی	ملی	در	ایران.	تهران:	تمدن	ایرانی.

مطالعات	 در	کشورهای	خاورمیانه.	 هویت	 بحران	 و	 )۱383(.	جهانی	شدن	 قهرمانپور،	رحمان.	 	•
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خاورمیانه،	39	)2۱(	و	40	)42(،	ص	47.

و	 سیاسی	 مطالعات	 دفتر	 تهران:	 سوم.	 جهان	 و	 شدن	 جهانی	 	.)۱382( سید	عبدالعلی.	 قوام،	 	•
بین	المللی،	وزرات	خارجه.

•	قیم،	عبدالنبی.	)۱380(.	نگاهی	جامعه	شناختی	به	زندگی	و	فرهنگ	مردم	عرب	خوزستان.	فصلنامه	
مطالعات	ملی،	2	)7(،	ص	۱5226.

•	کاتم،	ریچارد.	)۱385(.	ناسیونالیسم	در	ایران.	تهران:	کویر.

بر		روان	شناسی	 توماس.	)۱386(.	مقدمه	ای	 پرستون،	 و	 النا	 دیتز؛	مسترز،	 اولر،	بث	 مارتا؛	 •	کاتم،	
سیاسی	)ترجمۀ	سید	جمال	خرازی	و	جواد	عالقه	بند	راد(.	تهران:	مرکز	نشر	دانشگاهی.

•	کارنر،	واکر.	)۱379(.	ملی	گرایی	قومی	در	ماینر	ونیز	و	ساموئل	هانتینگتن	)درک	توسعه	سیاسی(.	
تهران:	انتشارات	پژوهشکده	مطالعات	راهبردی.

•	کاستل،	مانوئل.	)۱385(.	عصر	اطالعات:	قدرت	هویت	)ترجمۀ	حسن	چاووشیان،(.	جلد	دوم،	
تهران:	طرح	نو.

•	)۱380(.	عصر	اطالعات	ـ	قدرت	هویت	)ترجمۀ	حسن	چاوشیان(.	تهران:	طرح	نو.

•	)۱389(.	عصر	اطالعات:	ظهور	جامعه	شبکه	ای	)ترجمۀ	احد	علیقلیان	و	افشین	خاکباز(.	تهران:	
طرح	نو.

•	کالوه،	لویی	ژان.	)۱379(.	زبان	ها،	ستیز	یا	همزیستی.	مجله	پیام	یونسکو،	359.

•	کاووسی،	اسماعیل.	)۱387(.	بررسی	عوامل	فرهنگی	اجتماعی	مؤثر	بر	بحران	هویت	جوانان	تهران.	
پژوهشنامه	علوم	اجتماعی،	2	)۱(،	ص	77۱00.

•	کاویانی	راد،	مراد.	)۱383(.	بنیادهای	فرهنگی	جغرافیای	ایران.	فصلنامه	مطالعات	راهبردی،	8	)۱(،	
ص	80۱03.

•	کچوئیان،	حسین.	)۱387(.	تطورات	گفتمان	های	هویتی	ایران:	ایرانی	در	کشاکش	با	تجدد	و	مابعد	
تجدد.	تهران:	نی.

•	کدی،	نیکی.	)۱38۱(.	ایران	دوران	قاجار	و	برآمدن	رضاخان.	تهران:	ققنوس.	

•	کرایب،	یان.	)۱378(.	نظریه	های	مدرن	در	جامعه	شناسی:	از	پارسونز	تا		هابرماس		)ترجمۀ		محبوبه	
مهاجر(.	تهران:	سروش.

•	)۱389(.	نظریه	اجتماعی	کالسیک:	مقدمه	ای	بر	اندیشه	مارکس،	وبر،	دورکیم،	زیمل	)ترجمه	شهناز	
مسمی	پرست(.	تهران:	آگه.

•	کریمی	پور،	علی.	)۱379(.	ایران	و	همسایگان،	منابع	تهدید	و	تنش.	تهران:	جهاد	دانشگاهی.

•	کریمی		مله،	علی.	)۱388(.	آینده	شناسی	هویت	های	جمعی	تهران.	تهران:	مؤسسه	مطالعات	علمی.

•	)۱390(.	درآمدی	برجامعه	شناسی	سیاسی	تنوع	قومی؛	مسائل	و	نظریه	ها.	تهران:	سمت.

•	کسروی،	احمد.	)۱38۱(.	تاریخ	پانصد	ساله	خوزستان.	تهران:	دنیای	کتاب.
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•	)۱388(.	شهریاران	گمنام.	تهران:	نگاه

•	کالرک،	یان.	)۱382(.	جهانی	شدن	و	نظریه	روابط	بین	الملل	)ترجمۀ	فرامرز	تقی	لو(.	تهران:	وزارت	
امور	خارجه.

•	کورونگ،	شن.	)۱38۱(.	دموکراتیک	سازی	مناسبات	بین	المللی.	گزارش	گفتگو.	۱	)2(،	ص	3644.

تهران:	 ثالثی(.	 )ترجمۀ	محسن	 بزرگان	جامعه	شناسی	 اندیشه	 و	 زندگی	 لوئیس.	)۱394(.	 •	کوزر،	
علمی.

•	کیانی،	داود.	)۱380(.	مقدمه	ای	بر	جهانی	شدن.	مجله	اندیشه	صادق،	5،	ص	2835.

•		گر،	تد	رابرت.	)۱379(.	چرا	انسان	ها	شورش	می	کنند؟	)ترجمۀ	علی	مرشدی	زاد(.	تهران:	پژوهشکده	
مطالعات	راهبردی.

•	گشتاسب،	فرزانه.	)۱39۱(.	تأملی	در	آداب		و	رسوم	زرتشتیان	ایران.	دوفصلنامه	علمی	__	پژوهشی	
پژوهشنامۀ	ادیان،	6	)۱2(،	ص	۱57۱76.

•	گلدستون،	جک.	)۱387(.	مطالعات	نظری،	تطبیقی	و	تاریخی	درباِب	انقالب	ها	)ترجمۀ	محمدتقی	
دلفروز(.	تهران:	کویر.

•	گل	محمدی،	احمد.	)۱380(.	جهانی	شدن	و	بحران	هویت.	مجله	مطالعات	ملی،	۱0،	ص	۱۱48.

•	)۱38۱(.	نگاهی	به	مفهوم	و	نظریه	های	جهانی	شدن.	فصلنامه	مطالعات	ملی،	3	)۱۱(،	ص	۱8.

•	)۱386(.	جهانی	شدن	فرهنگ،	هویت.	تهران:	نی.

•	گنون،	رنه.	)۱378(.	بحران	دنیای	متجدد	)ترجمۀ	ضیاءالدین	دهشیری(.	تهران:	امیرکبیر.

•	گودرزی،	حسین	.	)۱385(.	مفاهیم	بنیادین	در	مطالعات	قومی.	تهران:	تمدن	ایرانی.

•	گوشبر،	فرهاد.	)۱377(.	طبقۀ	اجتماعی	و	سبک	زندگی	)پایان	نامۀ	کارشناسی	ارشد(.	دانشکده	علوم	
اجتماعی،	دانشگاه	تهران.

•	گیدنز،	آنتونی.	)۱398(.	تجدد	و	تشخص	)ترجمۀ	ناصر	موفقیان(.	تهران:	نی.

•	)۱385(.	جامعه	شناسی	)ترجمۀ	منوچهر	صبوری(.	تهران:	نی.

•	لمبتون،	آن.	کی.	اس.	)۱379(.	نظریه	دولت	در	ایران	)ترجمۀ	چنگیز	پهلوان(.	تهران:	گیو.

•	لمبتون،	آن.	لی.	)۱363(.	سیری	در	تاریخ	ایران	بعداز	اسالم	)ترجمۀ	یعقوب	آریاند(.	تهران:	امیرکبیر.

•	لوبون،	گوستاو.	)۱37۱(.		روان	شناسی	توده	ها	)ترجمۀ	کیومرث	خواجوی	ها(.	تهران:	روشنگران	و	
مطالعات	زنان.

•	لوکمان،	توماس	و	برگر،	پیتر.	)۱395(.	ساخت	اجتماعی	واقعیت	)ترجمۀ	فریبرز	مجیدی(.	تهران:	
علمی	و	فرهنگی.

•	لیک،	دیوید.	)۱38۱(،	نظم	های	منطقه	ای،	امنیت	سازی	در	جهان	نوین	)ترجمۀ	سید	جالل	دهقانی(.	
تهران:	پژوهشکده	مطالعات	راهبردی.

•	ماتیل،	الکساندر.	)۱383(.	خاورمیانه:	دایرةالمعارف	ناسیونالیسم	)ترجمۀ	کامران	فانی	و	محبوبه	
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مهاجر(.	تهران:	کتابخانه	وزارت	امورخارجه.

•	مالشویچ،	سینیشا.	)۱390(.	جامعه	شناسی	قومیت	)ترجمۀ	پرویز	دلیرپور(.	تهران:	آمه.

•	مالکی،	جلیل	و	واعظی،	زهرا.	)۱39۱(.	آزادی	مطبوعات	در	منظر	حق	دسترسی	آزاد	به	مطبوعات.	
رسانه،	23	)4(	)پیاپی	89(	ص	523.

•	مجتهدزاده،	پیروز.	)۱388(.	مرز	از	وستفالیا	تا	جهانی	شدن.	مجموعه	مقاالت	مرزهای	ملی:	مفاهیم	
مطالعات	 و	 انسانی	 علوم	 پژوهشگاه	 انتشارات	 تهران:	 قبادی(.	ج	۱،	 اهتمام	خسرو	 )به	 رویکردها	 و	

اجتماعی	جهاد	دانشگاهی،	سازمان	انتشارات	جهاد	دانشگاهی.

•	محسنی،	منوچهر.	)۱386(.	بررسی	در	جامعه	شناسی	فرهنگی	ایران.	تهران:	پژوهشگاه	فرهنگ،	هنر	
و	ارتباطات.

•	محمدی	لرد،	عبدالمحمود.	)۱393(.	انتخابات	ریاست	جمهوری	یازدهم	و	ثبات	سیاسی	جمهوری	
اسالمی	ایران.	فصلنامه	مطالعات	راهبردی،	63،	ص	6386.

•	)۱393(.	آینده	پژوهی	ثبات	سیاسی	در	ایران.	تهران:	پژوهشکده	مطالعات	راهبردی.

•	محمود	موالیی،	بتول	و	عباس	زاده،	محمد.	)۱390(.	مطالعه	جامعه	شناختی	رسانه	های	جمعی	به	
	مثابه	ابزاری	در	قدرت	نرم.	مطالعات	قدرت	نرم،	۱	)2(،	ص	۱74۱.

•	مسعودنیا،	حسین؛	مهرابی،	راضیه	و	کیانی،	ناهید.	)۱393(.	بررسی	هویت	ملی	و	قومی.	فصلنامه	
توسعه	اجتماعی	__	فرهنگی،	3	)2(،	ص	۱39۱65.

•	مسکوب،	شاهرخ.	)۱397(.	هویت	ایرانی	و	زبان	فارسیا.	تهران:	فرزان	روز.

•	مشیرزاده،	حمیرا.	)۱38۱(.	از	جنبش	تا	نظریۀ	اجتماعی،	تاریخ	دو	قرن	فمینسیم.	تهران:	شیرازه.

•	مطهری،	مرتضی.	)۱374(.	جامعه	و	تاریخ.	تهران:	انتشارات	صدرا

•	)۱382(.	مجموعه	یادداشت	ها.	قم:	صدرا.

•	مظفری،	آرزو.	)۱39۱(.	قومیت	و	امنیت	اجتماعی؛	مطالعه	موردی	قوم	بلوچ	ساکن	استان	سیستان	و	
بلوچستان.	همایش	ملی	شهرهای	مرزی	و	امنیت؛	چالش	ها	و	رهیافت	ها.

•	معتمدنژاد،	کاظم	و	منصفی،	ابوالقاسم.	)۱368(.	اصول		روزنامه	نگاری	.	تهران	،	سپهر.

•	معتمدنژاد،	کاظم.	)۱377(.	جغرافیای	سیاسی.	تهران:	دانشکده	حقوق	و	علوم	سیاسی	دانشگاه	تهران.

فرهنگی	 سیاست	 و	شکل	گیری	 جهانی	شدن	 	.)۱386( عبدالوهاب.	 شهلی	بر،	 و	 سعید	 معیدفر،	 	•
محلی:	مصرف	رسانه	ای	بلوچ	های	ایران	و	چالش	های	هویت	قومی	و	هویت	ملی.	مجله	دانشکده	

ادبیات	و	علوم	انسانی	)دانشگاه	خوارزمی(،	۱5	)56	و	57(،	ص	۱83208.

مطالعات	 مجله	 زبان	ها.	 نابودی	 جامعه	شناختی	 دالیل	 به	 نگاهی	 	.)۱389( نرمینه.	 معینیان،	 	•
جامعه	شناسی،	2	)7(،	ص	7587.

•	مقدس،	علی	اصغر	و	اسالم،	علیرضا.	)بهار	و	تابستان	۱385(.	کاوشی	در	نظریه	انتخاب	عقالنی	با	
تأکید	بر	آراء	مایکل	هکتر.	مجله	علوم	اجتماعی،	7،	ص	۱752۱۱.
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•	مقصودی،	مجتبی	و	دربندی،	انوشه.	)۱39۱(.	بررسی	سیاست	های	قومی	جمهوری	اسالمی	ایران	در	
قبال	کردها	در	دوره	اصالحات.	پژوهش	نامه	علوم	سیاسی،	7	)4(،	ص	۱55۱78.

•	مقصودی،	مجتبی.	)۱378(.	نظریۀ	استعمار	داخلی	و	توسعۀ	ناموزون	در	تحلیل	منازعات	قومی.	
اطالعات	سیاسی	ـ	اقتصادی،	4	)۱49(،	ص	749۱.	

•	)۱380(.	تحوالت	قومی	در	ایران،	علل	و	زمینه	ها.	تهران:	تمدن	ایرانی.

•	)۱382(.	قومیت	ها	و	نقش	آنان	در	تحوالت	سیاسی	سلطنت	محمدرضا	پهلوی.	تهران:	مرکز	اسناد	
انقالب	اسالمی.

•	مکین		الی،	رابرت.	)۱380(.	امنیت	جهانی؛	رویکردها	و			نظریه	ها	)ترجمه	اصغر	افتخاری(.	تهران:	
پژوهشکده	مطالعات	راهبردی.

•	مگی،	برایان.	)۱372(.	فالسفه	بزرگ.	تهران:	آگه.

•	ملکیان،	مصطفی.	)۱380(.	راهی	به	رهایی.	تهران:	مؤسسه	پژوهش	نگاه	معاصر.

•	منتظرقائم،	مهدی.	)۱38۱(.	دموکراسی	دیجیتالی	و	حکومت	الکترونیکی:	سیاست	و	حکومت	در	
عصر	تکنولوژی	های	اطالعاتی	و	ارتباطی.	پژوهشنامه	علوم	اجتماعی،	۱9،	ص	227259.

مطالعۀ	 ارامنه:	 قومی	 هویت	 	.)۱388( فرحناز.	 قینانی،	 توکلی	 و	 سید	محمدصادق	 مهدوی،	 	•
جامعه	شناختی	عوامل	مؤثر	در	استمرار	قومی	ارامنه.	پژوهش	نامه	علوم	اجتماعی،	3	)4(،	ص	7۱۱0۱.

•	مهکویی،	حجت؛	باویر،	حسن	و	کریمی،	سلیمان.	)۱394(.	تبیین	موقعیت	ژئوپلیتیکی	اقوام	و	
اقلیت	ها	در	ایران.	هشتمین	کنگره	انجمن	ژئوپلتیک	ایران:	همدلی	اقوام	ایرانی؛	انسجام	اقتدار	ملی.

برایان.	)۱383(.	مطالعات	مردم	شناختی	دین	)ترجمۀ	سید	حسن	شرف	الدین	و	محمد	 •	موریس،	
فوالدی(.	قم:	زالل	کوثر.

•	موسوی	خمینی،	روح	الله.	)۱368(.	صحیفه	امام.	ج	5،	تهران:	مؤسسه	تنظیم	و	نشر	آثار	امام	خمینی	)ره(.

•	موالیی،	آیت.	)۱380(.	تأثیر	جهانی	شدن	بر	حاکمیت	ملی	دولت	ها	)پایان	نامۀ	کارشناسی	ارشد	
رشته	علوم	سیاسی(.	تهران:	دانشگاه	تهران.

•	مؤمنی،	مهدی.	)۱388(.	اصول	و	روش	های	برنامه	ریزی	ناحیه	ای.	تهران:	گویا.

•	میرحیدر،	دره.	)۱380(.	مبانی	جغرافیای	سیاسی.	چاپ	هشتم،	تهران:	سمت.

•	میرزایی،	حسن	و	ابوطالبی،	مهدی.	)۱393(.	آسیب	شناسی	مبانی	فکری	و	ایدئولوژیکی	جنبش	های	
اخیر	منطقه	خاورمیانه	)در	یک	بررسی	تطبیقی	با	مبانی	فکری	و	ایدئولوژیکی	انقالب	اسالمی		ایران(.	

پژوهش	های	انقالب	اسالمی،	3	)۱۱(،	ص	۱73۱93.

•	میرکوشش،	امیرهوشنگ	و	نوری	صفا،	شهرزاد.	)۱392(.	هستی	شناسی	صلح	بین	الملل	در	بستر	
فرهنگ	مدارا	و	صلح	ایرانی.	مجله	راهبرد،	68،	ص	732.

•	میرمحمدی،	داود.	)۱383(.	گفتارهایی	دربارۀ	هویت	ملی	در	ایران.	تهران:	مؤسسۀ	مطالعات	ملی.

•	میرمحمدی،	معصومه	سادات.	)۱390(.	مقایسه	صلح	پایدار	در	اندیشه	انسان	محور	کانت	و	صلح	
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•	خبرگزاری	مهر.	)۱389(.	تاکنون	۱00	نماینده	نامه	به	رئیس	جمهور		دربارۀ	مشایی	را	امضا	کرده	اند.	
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موجود	در	www.mehrnews.com/news/۱۱3404۱	)تاریخ	دسترسی:	97/۱۱/30(.

•	خبرگزاری	مهر.	)۱389(.	واکنش	مشایی	به	منتقدان:	مطالبم	منطبق	بر	آموزه	های	دین	است	/	برخورد	
 ۱۱3208۱/www.mehrnews.com/news	در	موجود	است.	تأسف	موجب	اندیشمندان	چکشی

)تاریخ	دسترسی:	97/۱۱/30(.

در تهران.	موجود	 در	 اهل	سنت	 نمازخانه	 ایران.	)۱394(.	تخریب	 اهل	سنت	 پایگاه	اطالع	رسانی	 	•
http://sunnionline.us/farsi/39۱4/07/20۱5	)تاریخ	دسترسی:	98/۱/۱0(.

•	پایگاه	اطالع	رسانی	ریاست	جمهوری.	)۱392(.	متن	کامل	سخنان	دکتر	روحانی	در	مراسم	تنفیذ	
دسترسی:	 )تاریخ	 	99893/http://www.president.ir/en در	 موجود	 ریاست	جمهوری.	 حکم	

.)97/۱۱/۱0

•	پایگاه	اطالع	رسانی	موال	عبدالحمید	اسماعیل	زهی.	)۱397(.	جامعه	اهل	سنت	مسیر	»اعتدال«	را	
https://abdolhamid.	در	موجود	کند.	می	سربلندی	احساس	انتخاب	این	خاطر		به	و	است	برگزیده

net	)تاریخ	دسترسی:	98/۱/۱0(.

http://	در	موجود	شوند.	می	مسلح	ویژه	های	سالح	به	عشایر	)۱396(.	مستضعفین.	بسیج	سازمان	•
basij.ir/story/28447	)تاریخ	دسترسی:	97/۱۱/24(.

http://www.	در	موجود	جلیلی.	سعید	دید	از	امروز	نسل	هنر	)۱397(.	دانا.	راه	رسانی	اطالع	شبکه	•
dana.ir/news/۱389632	)تاریخ	دسترسی	97/۱۱/۱8(.

•	»دولت	درسایه«	چیست؟.	)۱396(.	موجود	در	www.isna.ir/news/9603۱005923	)تاریخ	
دسترسی:	97/۱۱/22(.

http://www.	در	موجود	ای.	خامنه	علی	به	مجلس	سنت	اهل	نمایندگان	نامه	)20۱2(.	امروز.	ایران	•
iran-emrooz.net/index.php/news۱/34644/،	تاریخ	دسترسی	)98/۱/۱0(.

•	دیکشنری	آبادیس.	)بی	تا(.	استیالی	فرهنگی.	موجود	در	www.dictionary.abadis.ir	)تاریخ	
دسترسی:	97/۱۱/20(.

http://www.e-rasaneh.ir/Page_Show. در	 موجود	 )بی	تا(.	 مطبوعات.	 قانون	 	•
aspx?PageID=4	)تاریخ	دسترسی:	97/۱۱/25(.

http://rc.majlis.ir/	در	موجود	تا(.	)بی	ماهواره.	از	دریافت	تجهیزات	کارگیری	به		ممنوعیت	قانون	•
fa/law/show/925۱0	)تاریخ	دسترسی:	97/۱۱/20(

روزنامه	نگاران	 به	 کین	آفرینی	 رسانه	ها:	 آزادی	 جهانی	 رده	بندی	 	.)20۱8( مرز.	 بدون	 گزارشگران	 	•
دمکراسی	ها	را	تهدید	می	کند.	موجود	در	https://rsf.org،	)تاریخ	دسترسی:	98/۱/۱0(.	

http://vista.ir/ در	 موجود	 )بی	تا(.	 شرقی	 آذربایجان	 استان	 اقتصادی	 و	 اجتماعی	 وضعیت	 	•
article/8۱3525	)تاریخ	دسترسی:	97/۱۱/۱5(.

•	www.amar.org.ir	مرکز	آمار	ایران.

.https://fa.wikipedia.org	فارسی	پیدیا	ویکی	•
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عهد قاجار و سودای فرهنگ  عباس امانت
طنز در ادبیات داستانی ایران در تبعید  اسد سیف

اسالم، اقتدارگرایی، و توسعه نیافتگی   احمد ت. کورو؛ ترجمه ی هانیه جعفری
اندیشه ورزی ها  جالل ایجادی 

فردیت در عطار، تصوف ایرانی و عرفان اروپایی   کلودیا یعقوبی؛ ترجمه ی آرش خوش صفا
خانه ای با در باز   کامیل احمدی

ایران  فخرالدین شوکت؛ ترجمه ی رضا طالبی
تواریخ آل عثمان  درویش احمد عاشقی )عاشق پاشازاده(؛ ترجمه ی رضا طالبی

ایران   و   انقالب   مشروطه  احمد   آغا   اوغلو؛ ترجمه ی رضا طالبی
ارامنه   و   ایران  میرزا   باال   محمدزاده؛ ترجمه ی رضا طالبی

آذربایجان و انقالب  محمد شریف افندی زاده؛ ترجمه ی رضا طالبی
نشانه گذاری ها در عزاداران بیل  س سیفی

جامعه شناسی آسیب ها و دگرگونی های جامعه ی ایران  جالل ایجادی 
كریستوفر هیچنز و توني بلر: آیا دین منشأ خیر است؟   برگردان: محمدرضا مردانیان

گفتگویی بلند با آدونیس  نینار إسبر، ترجمه ی محمد جواهرکالم
سوزنی سمرقندی  صدری سعدی

ترور به نام "خدا" )نگاهی به تروریسم حکومتی جمهوری اسالمی ایران(  پرویز دستمالچی
آموزش عالی، جنسیت و تحوالت اجتماعی در ایران )1396-1357(   ناهید حسینی

جستارهایی جامعه شناختی درباره ی داستان امروز ایران؛ از بامداد خمار تا توکای آبی  مهرک کمالی
از ادبیات تا زندگی  احمد )سالم( خلفانی

زن درون )نوشتاری روانکاوانه در باب زنانگی(  رافائل ای. لوپز - کورو؛ برگردان: فرشته مجیدیانی
زن در بوف کور؛ نگاهی به نقش و کارکرد زن در بوف کور اثر جاودانه ی صادق هدایت  ابراهیم بلوکی

تندیس سگ ورجاوند )یکی از کهن ترین زیورهای زرین سرزمین ما ایران(  یداهلل رضوانی 
نقدی بر والیت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  پرویز دستمالچی

واگرایی عمیق در خاورمیانه  تیمور کوران؛ مترجم: سیدمهدی میرحسینی
نگاهی به تاریخ و تمدن آریایی  امامعلی رحمان

بررسی تاریخی، هرمنوتیک و جامعه شناختی قرآن  جالل ایجادی
داستان شهر ممنوعه )پژوهشی جامع در باب دگرباشان در ایران(  کامیل احمدی

نــــــشــــر مـــــهـــــری
ازمجموعهیتاریخ،پژوهش،نقدونظر

منتشرکردهاست:
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نواندیشان دینی، روشنگری یا تاریک اندیشی  جالل ایجادی
شکل و ساخت داستانِی ترانه های خیام  حسین آتش پرور 

رادیکال دهه 7۰  مهدی یوسفی )میم.ئازا(
دگرباشان جنسی در ادبیات تبعید ایران  اسد سیف

افسون زدایی از افسانه ها؛ نقد و متن شناسی رمان های معاصر ایران  جواد پویان
مروری برحمالت اسکندر، اعراب و مغول به ایران و سقوط سلسله های هخامنشی، ساسانی و 

خوارزمشاهی  گردآورنده: فریدون قاسمی
واکاوی نقد ادبی فمینیستی در ادبیات زنان ایران )مجموعه ی مقاالت(  آزاده دواچی

در همسایگی مترجم )گفت وگو با سروش حبیبی(  نیلوفر ُدهنی
سایه های سوشیانت )منجی گرایی در فرهنگ خودی(  س. سیفی

کتابی برای کتاب ها  اسد سیف
آیین های روسپیگری و روسپیگری آیینی  س. سیفی

ادبیات و حقیقت )درباره آثار سینمایی و ادبی عتیق رحیمی، برنده افغان جایزه گنکور(  نیلوفر ُدهنی
ایران و اقوامش: جنبش ملی بلوچ   محمدحسن  حسین ُبر

چهره ای از شاه )زندگانی، ویژگی های اخالقی و کشورداری محمدرضا شاه پهلوی(  هوشنگ عامری
غرور و مبارزه ی زنان )تاریخ انجمن زنان فمینیست در نروژ از 1913(  الیزابت لونو، ترجمه ی 

مهدی اورند، متین باقرپور
زنان مبارز ایران، از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی  بنفشه حجازی 

آن شی گائو، بودای پارسی  خسرو دهدشت حیدری )دوتتسو ذ نجی(
کتاب سنج چهارم  رضا اغنمی )نقد و بررسی کتاب(

جستارها در زبان و تاریخ فرهنگ پارسی  مسعود میرشاهی )نقد ادبی(
خرافات به مثابه ایدئولوژی درسیاست ایرانیان از مجلسی تا احمدی نژاد  علی رهنما

تاریخ غریب، خاطرات شاه نادر کیانی  به کوشش مسعود میرشاهی
بانگ نوروزی در پرده واژ ه ها  مسعود میرشاهی

نور مایل و سایه ها  نسرین ترابی )مجموعه مقاالت(
سرگذشت شعر پارسی از سنگ تا چاپ سنگی  محمود کویر

Research - History 
Terror In The Name Of God  By Parviz Dastmalchi; Translated by Avideh Motmaen-Far
House with Open Door (A Comprehensive Research Study on White Marriage 
(Cohabitation) in Iran)  Kameel Ahmady
Conformity and Resistance in Mahabad (Media Consumption, Conformity and Resistance: 
A Visual Ethnography of Youth in Iranian Kurdistan)  Kameel Ahmady
The Forbidden Tale of LGB in Iran, A Comprehensive Research Study On LGB  Kameel 
Ahmady
The Right to Primary Education for Children with Disabilities in Iran  Parastoo Fatemi
The Forgotten Conquerors (Tales from the castle of the moat)  George Sfougaras
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