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  سخنی با خوانندگان
ران ایسیزده استان است که در با محوریت صلح روست پژوهش جامعی درباب هویت و قومیت آنچه پیش

هویت و قومیت همواره وجود  ۀمطالعه دربارمندی من برای عالقه .شناختی انجام گرفته استبا نگاهی مردم
شت ستدا شدید هم می هاو این گرایش را تعلقم به کرد ه ا سیاری از نگرشنکت شنیدها، گفتهد. ب های هها و 
شی از تج ،قومی ست اربو خاطرات جنگ بخ شکیل میدوران من از  ۀزی  ایدر منطقه د، منهدکودکی را ت

 ماهبزرگ شد و هنزدیک به عراق و با اندکی مسافت از مرز ترکیه زندگی کردچندان دور از شهرهای مرزی و نه
ــاید و  ــنش ــخص و روش ــیدهبه درک مش به پژوهش  اممندیعالقه دیگر   م. دلیل  اتری از هویت و قومیت رس

 جوامع ودر ایران  بیشتردر دیگر کشورها و  امو کارهای پژوهشی هویت و قومیت به سوابق مطالعاتی ۀدربار
 داد که درهایی قرار میها مرا در ارتباط مســتقیم با قومیت؛ این پژوهشرددگبازمی آن محرومروســتایی و 

ــعه زندگی میمناطقی کم ــ کنند و این مواجهه و ارتباط  برخوردار و محروم از توس ناخت ابعاد و زوایای به ش
یت  ۀ. دلیل ســوم مطالعه و تحقیق دربارانجامیدها قومیت مختلفی ضــرورت شــناخت این  و قومیت  هو

ضعفیکها از قومیت ست ها و کمبودهاییدیگر و نیز  ست ا سیا محور از دیرباز وجود یهای مرکزکه در 
 ۀثروت و قدرت در مناطق مختلف و موضــوع مهم و ناگشــود ۀو به عدم تقســیم عادالن اشــته اســـتد

در  خصوصنقش و اهمیت صلح در جغرافیا و تاریخ ایران به شود. دلیل مهم دیگر  میمنجر پیرامون  ـ مرکز
نم. انجام رساپژوهش هویت و قومیت با محوریت صلح را بهتا آن داشت  که مرا بر استحساس فعلی  ۀبره

صص و  ۀطور عمده برروی افراد طبقاین پژوهش که کار مطالعاتی آن به صدیاین گروه نخبۀمتخ  ها و با در
غاز شـــد، در درجگروه عبرروی کمتر  بازار آ به ۀوام و مردم کوچه و  به این نخســـت  پاســخگویی  بال  دن

ســازی ها غیریتکه با آن های دیگری دارندها چه درکی از خودشــان و از هویتهاســت که قومیتپرســش
 ربارۀبینند و نظرشــان دامروز ایران می ۀو جامع ،کنند و خود را در کجای ســاختار ســیاســی، اقتصــادیمی
  .پیرامون چیست ـ و مرکز ،گرایی، مشارکت سیاسی، زبان مادریهم

شکل یقوم ۀپدید صر اهمیتی  ۀملی در دور هویت   های مادون  فرهنگها و خردهگیری هویتشدن و  معا
ها، ها و محرومیتحکومت ملی، نابرابری براساستقسیمات سرزمینی  مانندمضاعف یافته است و عواملی 

شدن   ،هاایدئولوژی ستعمار نقش مهمی در قومی  شته و ا صاحب .اندجوامع دا سیاری از   ،یجهان نظرانب
که بینی میپیش ند  عدازکرد ـــال ب بهس هانی دوم و  نگ ج بال  های ج مه گرفتن   پی دن نا های کالن و بر

ست سطح  سازییکد شینی و البینساختاری در  شهرن شدن و همچنین همراه با رشد  صر جهانی  ملل و ع
مانی ز قلمرو   تر شدن  ای که به کوچکو فضای رسانه ،های مختلفوآمد به محیطرفت تسهیلالت، تحصی

ست و مکانی انجامیده صیل، گرایشا شد و جوان تح ضعیف خواهد  امروزی چندان در  ۀکردهای قومیتی ت
هد گرفت ند این موضــوع قرار نخوا یدوب ما  ،ق ند ا تاری در جمهوریرو  ی ســـابق ووهای شــورخودمخ



  

ــتعمرات انگلیس و ادام ــعه درطلبی قومی فرایند هویت ۀمس ــورهای توس رد ها مویافته و دهقلب اروپا و کش
در دنیای جدید دارد. مواردی که  ،هااین دیدگاه ۀرغم همهای قومی، علیگرایش دیگر حکایت از زنده بودن  

 نیافته دانست.ی توسعهیابی قومی را نباید مختص جهان سوم و کشورهادهد روند هویتنشان می

 در مقایســه با دیگر ،ها برای ایران که کشــوری دارای تنوع قومیتی بســیار اســتاهمیت موضــوع قومیت
های قومی در میان اقوام ایرانی با شـدت و ضـعف در یک قرن اخیر، گرایشصـدچندان اسـت و  ها،کشـور

  دانند.ها در ایران خود را در جایگاه ملتی مســتقل میاگرچه برخی قومیت ،متفاوتی وجود داشــته اســـت

از استقرار دولت مدرن در ایران، تمایز دولت از اقوام آسان نبود، زیرا سران اقوام و قبایل در قبلگفتنی است 
ــته بودند و نظام واحدی را  ــتند و دولت و اقوام ایرانی به یکدیگر وابس ــور داش ــاختار دولت حض ــکس یل تش

سپاه و اخذ مالیات و عوارض و تأمین امنیت مرزها متکی می سیج  دادند که هویت ایرانی بود. دولت برای ب
اگر  شدند وهای قومی نیز در قدرت دولتی سهیم بودند و از آن منتفع میبود و گروه متکی های قومیبه گروه

ضعیت، به. شدمیمجددًا این تعادل برقرار  ،خوردتعادل میان آن دو به هم می ویژه در قرن اخیر و در این و
ــاه و روی کار آمدن  هم ایمقاطع تاریخی ــاش ــروطه، جنگ جهانی اول و دوم، اخراج رض  چون انقالب مش

ضی از من پهلوی   سالمی، در بع شیهدوم و نیز پیروزی انقالب ا یابی ، ولی با قدرتای ایران پدید آمداطق حا
  .اری محلی خودگردان کوتاه بوداد ـ عمر تشکیالت سیاسی که گفت شودنیروهای مرکزی می

 بارۀژه درویآمیز بههای قومی از قوانین تبعیضدهد که گروهتاریخی اقوام در ایران نشان می ۀبررسی پیشین
ها درنظر گرفته نشد و ند. در انقالب مشروطه حقوق این گروهاهآزرده بود شانو حقوق مدنی ،زبان، مذهب

شر و توزیع روزنامه در زمان شد. امروزه میشدت منع های قومی بهو کتب زبان ،ها، مجالتپهلوی نیز ن
، های سیاسی، اقتصادی، فرهنگیتوان در احساس نابرابریها را میاساسی این نارضایتی ۀدلیل عمده و ریش

انان زبخصوص فارسقومی و بههای خود با دیگر گروه ۀهنگام مقایس... در میان اقوام و به و، زبانی، مذهبی
ست. در زمین سی ۀدان شور  هاو بلوچ ها،، عربها، ترکهاکرد ،سیا سی ک سیا ساختار  بر این باورند که در 

ها وجود مســالوالنی از گروه قومیتی آن باالی مملکتیردههای اســاســی ســتی ندارند و در پ  درخورجایگاه 
فااقتصـــادی ۀندارد. در زمین باور وجود دارد که بخش عمد اند وقد امکانات الزم، مناطق پیرامونی   ۀاین 

. در بخش فرهنگی، اقوام موردمطالعه بر این اســت های مرکزنشــین جمع شــدهامکانات کشــور در اســتان
شنوارهباورند که  سیاری مواجهبا محدویت ایهای منطقهها و همایشدر برگزاری ج سانه اندهای ب های و ر

دهد و در خدمت بازتاب نمی پوشش و را این مناطقفرهنگی  هایآیین ،و شاید باید کهچنانآنملی و محلی 
وپرورش، هیچ کتاب درسی به زبان مادری آنان وجود ندارد و و در بخش آموزش نیست آنان فرهنگ محلی

 زا مجبورند با زبان دوم به آموزش و تحصــیل در مدارس کشــور بپردازند. کودکان کرد، ترک، عرب، و بلوچ
و  دنو نیز بخشی از کردها دارای گرایش مذهبی متفاوت با مذهب رسمی کشور هابلوچ، بیشتر مذهبی نظر



  

سالوالن مذهبیبر این باورند که نگاه ها این گروه شده حکومتی م ست باعث  سی، تا  ا سیا در تمامی ابعاد 
 فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی مورد ظلم واقع شوند.

شد شی از مطالبات گروهتنها  آنچه نام برده  سالهو ب اخیرهای قومی در قرن بخ صوص در  های بعداز خ
 مخل  ها آنو  شــده اســت مطالباتی که همواره با نگاه امنیتی با آن برخورد ،پیروزی انقالب اســالمی اســت
 رخوردب نوع مطالبات اینآمیز با و خشونت ،ای، قهریصورت مقابلهو بهاند انسجام و وفاق ملی دانسته شده

و  بر وحدتکه  منجر شده استهای قومی آمیز میان مرکز و گروهبه رفتارهای خشونت ،شده است. درنتیجه
 .ناپذیر وارد ساخته استانسجام ملی خللی جبران

در شوند و از یک سو، های اجتماعی مدرن محسوب میکه قومیت و ملیت از انواع هویتبه این توجه با
 شدکردند اطالق میداری زندگی میکه خارج از پولیس سرمایه ایهای مردمیگروهقومیت به ،قرن نوزدهم

ستم و شترک ،قلمرو زبان، ای بایهای مردماین مفهوم برای گروه ،در قرن بی  ه اوالً رفت کمیکار به و تاریخ م
ست شدند و ثانیاً ملت تعریف میواژۀ ذیل  شتند و در تقابل و  ییزبان یا حتی قلمروکم د متمایز از ملت دا

ساختن   سان تاریخ   رقابت با ملت به بر شخص ،سازی تکثرهای زبانی درون خودخود، یک مرو سازی قلو م
و ازسوی دیگر، ملیت بیانگر هویتی است که تداوم و پیشینۀ تاریخی دارد که بازگوکنندۀ  زدندخود دست می

یایی خاص تعلق دارند، ای از تعهدها و وظایف گرومجموعه به یک مکان جغراف که  هی از مردم اســـت 
با هم تصــمیم می که  ند و نتیجه میگیرند، عمل میمردمی  نابراین امروزه، دو دیدگاه و تعبیر کن گیرند، ب

هاماتی به اب توجه باهمچنین  متفاوت بین احزاب سیاسی، کنشگران، و فعاالن مدنی در این باره وجود دارد.
یت ملی دربرکه کاربر یت قومی و هو گاهی بر این د هو های حاضــر در از اقلیت برخیکه در میان دارد و آ

کید زیادی بر ب ــرزمین ایران، تأ ــودمیدیده « قوم»جای به« ملت» ۀواژ کار بردن  هس کار این تحقیق در به ،ش
 ۀاین تحقیق  درصــدد رعایت روحی جاکهازآن گونه فروکاســت مفهومی ندارد وقصــد هیچ« قوم» ۀواژ بردن  

نگارنده با پرداختن به این ، های فردی در روند تحقیق را نداردارزش الت دادن  خد علمی اســـت و قصـــد  
شناخت الزم و دقیقی از این دیدگاهدیدگاه ضمن احترام به ها در بخش نظری پژوهش، به  ست و  ها رسیده ا

در  نگارانه شــکل گرفته اســت و پژوهنده،شــناســانه و قوممگاه رایج، این پژوهش با نگاهی مردددو دیهر
دور طرفانۀ خود را حفظ کرده است و بهقوم و ملت بهره برده و نگاه بی دو تعبیر  جای این پژوهش، از هرجای

 از تعصب، به مساللۀ هویت و قومیت پرداخته است.
  :ستبوده ا هادنبال پاسخگویی به این پرسشاین پژوهش بهکه اشاره شد، همچنان

  ؟کنندسازی میها غیریتکه با آن های دیگری دارندها چه درکی از خود و از هویتقومیتـ 
  ؟بینندخود را در کجای ساختار سیاسی، اقتصادی، و جامعۀ امروز ایران میـ 
 ؟ پیرامون چیست ـ همگرایی، مشارکت سیاسی، زبان مادری، و مرکز بارۀنظرشان درـ 



  

 ها وجود دارد؟ در میان قومیتو عملی برای کسب استقالل بیشتر  فکری ـ آیا فضای
های وشر برای رسیدن به پاسخ، در این پژوهش، از و و به مطالعه و بررسی چرایی این موارد پرداخته است

 ضمن  ه آمددستنتایج به استفاده شد که های متعدد با نخبگان و نیز در سطح مردمیعلمی و انجام مصاحبه
رسان تواند یاریآمیز، میهای قومی موردمطالعه به روشی صلحفعلی هریک از گروه مطالبات   نشان دادن  

ند کها باشد و به وفاق و انسجام ملی نیز کمک آنمسائل آمیز مسالمت حل   جهت  درگیرندگان دولتی تصمیم
 و امید است که چنین شود.

سی ایجاب میرعایت حق  زمانی ۀباز طول  این پژوهش و در تحققدانی کنم که در کند از افرادی قدرشنا
ــای خانواده ،مراحل مختلف آن ــان گاه از حمایت بیام که هیچاز من حمایت کردند. از اعض ــرطش قیدوش

من بودند و همچنین از دوستان نزدیکی که در این فرایند  کاسته نشد و در همۀ مراحل سخت این کار درکنار  
 هاییتاگزارم که گرد هم آمدند و رواز همۀ افرادی سپاس .گزارممطالعاتی و پژوهشی تشویقم کردند سپاس

طور ویژه قدردان دســتیاران و به .دســـت آیدآوری و تحلیل کردند تا این پژوهش جامع بهجمعاین کار را 
ستم که در مراحل تحقیق همراهم بودند و  سیدرزا همتی و آقای  همکارانم خانم سینی ه محمد )جمال( ح

ــاناز . از خانم و منابع به من کمک کردندآوری مطالب در هماهنگی و جمع تبری بابت بازخوانی مطالب س
 هک ندندو نهادهای زیادی به تکمیل این پژوهش یاری رســا افرادها متشــکرم. قولو اضــافه کردن  برخی نقل

ــوص بخش میدانی آن، تنها ازطریق  این پژوهش و به ــافی، آموزش میدانی، حمایت و  خص ــفرهای اکتش س
شد. در این زمینههمکاری آن ساناز رزا ها آقایان و خانم از ،ها محقق  سرخابی،  تبری،همتی،  دکتر هاورێ 

ــن معروفی ــاهمرادی، محس ــتان ش ــلم  دکتر و ،کوردس ــاوره و نظارت بر روند تحلیل نازمیمس ها برای مش
ی پژوهش و دلیل انجام تحلیلمحمد )جمال( حسینی و آقای معروفی به سیدگزارم. از آقای سپاس های کم 

ــتخراج داده ــکر می ها و نمودارهاجدولتنظیم های میدانی و کمک در اس ــیه نکوکار تش کنم. از خانم مرض
صًا در ویرایش محتوایی این اثرنظربینی و دقتو نکتهبابت ویرایش  صو شکر می شان خ شکر ویژه  .کنمت ت

 ارۀدربتذکر  مشــاوره و ارائۀو با  کردنددارم از آقای دکتر حســن رشــیدی که متن نهایی کتاب را بازخوانی 
خانم شفق رحمانی برای بازخوانی از این اثر کمک نمودند.  شدن  تر و دقیق به یکدستموردنیاز اصالحات 

 متن و همچنین از پروفســور عباس ولی برای مشــاوره درخصــوص   ر ادبیات نظری متن ســپاســگزارم.و مرو
  .این کتاب تشکر فراوان دارم ۀالگوی اولی

ستان و همکاران در  های، نظرهانوازی، مهمانهامرهون حمایت شنهادهای دو ستان  سیزدهبخردانه و پی ا
ستان شهر شاه، ایالم، و  ستان، کرمان شرقی، زنجان، اردبیل، کرد صفهان، آذربایجان غربی و  های تهران، ا

سمنان شهر،  ستم، و خوزستان، بو ستان ه ستان و بلوچ سیاری از عزیزانی که برای  ؛سی ها صاحبهم گرفتن  ب
سیاری دیگر که در هماهنگی و ارتباطات ممهمان خانه شان بودیم و ب سانهای ن ای مراحل   شدن   تریدانی به آ



  

ها شود از آنان نام برد و از افرادی که خواستند نامی از آنعلت کثرت اسامی نمیپژوهش کمک کردند که به
شود شان ،در این کار برده ن سگزارم ،برای همکاری و لطف همچنین از جامعۀ روحانیان، نهادهای دینی . سپا

اد طور ویژه قدردان افراین تحقیق به من مدد رساندند سپاسگزارم. بههای اجتماعی که در و سایر شخصیت
خدمات اجتماعی، بهداشتی های ارگانهایشان، ازجمله افراد مسالول در ادارات و شونده و خانوادهمصاحبه

، ازجمله دانشگاه الزهرا و دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمی و پیام نور ،سراسری کشورمختلف های و دانشگاه
 . دانش و اطالعاتشان برای تکمیل این تحقیق دریغ نکردنداز ارائۀ چراکه  ،هستمتبریز 
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  گفتارشپی
ــاراز ویژگی ــان از بندها و حص ــاسهاهای دنیای جدید، رهایی انس ــت که بر این اس ــنتی اس  ،ی محدود س

ــانکه جای اینبه ــنتی ها، ارزشها ملزم و مقید به پذیرش انگارهانس آبا و اجدادی ها، قواعد و هنجارهای س
که افراد در کدام گروه و این 1پردازند. مفهوم هویتها میمستقاًل به تعریف و بازتعریف آن باشند، خود   خود

بسیاری از  هالبتند. ادنبال کسب آنافراد مستقاًل به ،قرار بگیرند یکی از این مفاهیم است که در دنیای جدید
های نامهبر درپیش گرفتن   دنبال  های جنگ جهانی دوم و بهکردند که بعداز ســالبینی مینظران پیشصــاحب

و همچنین همراه رشــد شــهرنشــینی و  2ســاختاری در ســطح ملل و عصــر جهانی شــدن کالن و یکدســت  
سان صیالت، آ شدن  تح سانهوآمد به محیطرفت تر  ضای ر شدن  ای که به کوچکهای مختلف و ف  رو  قلم تر 

 امروزی چندان ۀکرد، گرایشات قومیتی تضعیف خواهد شد و جوان تحصیلاست زمانی و مکانی انجامیده
ی ســـابق و وهای شــوردر قیدوبند این موضــوع قرار نخواهد گرفت. اما روند خودمختاری در جمهوری

ستعمرات انگ سعه درطلبی قومی فرایند هویت ۀلیس و ادامم شورهای تو نگلیس نظیر ا ،یافتهقلب اروپا و ک
شمال و جنوب ایتالیا سک(، ایتالیا ) سپانیا )کاتالونیا، با شمالی، ولز(، ا سکاتلند، ایرلند  نتو در ونیز(، و ،)ا

ــه )بریت ــمالی(، فرانس ــیای علیا(، ســوئیس )ژورا(، بلژیک )فالندر ش ــیلس خش انی(، قبرس )بلهســتان )س
این  ۀهم برخالفهای قومی، گرایش نشـــان از زنده بودن   ،ها مورد دیگرنشــین شــمال قبرس( و دهترک

 در دنیای جدید دارد.  ،هادیدگاه
ست. در یک قرن اخیر، گرایش شته ا ضعف متفاوتی وجود دا شدت و  های قومی در میان اقوام ایرانی نیز با 

  دموکرات توانست برای مدت حدود یک ۀفرق ،محمدرضاشاه و در آذربایجان حکومت   های ابتدایی  در سال
ست گیرد. در همان زمانهمناطقی از آذربایجان را ب ۀسال اعالم خودمختاری کند و ادار ستان نیز  ،د در کرد

شین را ب شهرهای کردن ست کنترل تعدادی از  ستان توان سالهحزب دموکرات کرد ست گیرد. در  عداز های بد
یتکردنشــین درگیر جنگ مناطق   انقالب نیز بیشــتر   با هو در دوران  .3خواهی قومی بودندهایی در رابطه 

ا اقدامات ب ،نشین نیز شاهد اتفاقاتی در این زمینه بود که بعداز مدتیمناطق بلوچ ،شاهو محمدرضا شاهرضا
 ۀخواهانهای هویتیز گرایشنها خاموش شــد. در میان عربهاآتش این درگیریای حکومت مرکزی مقابله
توان ها در این زمینه را میهای آنو آخرین فعالیت اســـت همواره وجود داشــته ،در یک قرن اخیر ،قومی
ست و اقدامات هاتالش ضایتی و این   گروه االهوازیه دان شان از وجود نار شت که ن صبغۀ قومیتی دا هایی با 
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، های سیاسی، اقتصادی، فرهنگیتوان در احساس نابرابریمی ها رااساسی این نارضایتی ۀدلیل عمده و ریش
ست که و ،زبانی، مذهبی ست در میان اقوام دیگر عواملی دان شته ا سبهکه  ایگونهبه ،وجود دا  ۀهنگام مقای

 ترک و اقوام کرد ،سیاسی ۀ. در زمیناوج گرفته است زبانانیفارس خصوصههای قومی و بخود با دیگر گروه
شور جایگاه آن و سی ک سیا ساختار  ستعرب و بلوچ بر این باورند که در  سچنانی ندارند و در پ سا ی های ا

 یاقتصاد ۀها وجود ندارد. در زمیننی از گروه قومیتی آنمسالوال ها،دیگر مقام وزارت، استانداری، سفارت و
و مناطقی است نشین جمع شده های مرکزامکانات کشور در استان ۀاین باور وجود دارد که بخش عمد نیز

شتر نتیج ست، بی صن مناطق مردمان آن های خود  تالش ۀنظیر آذربایجان اگر امروزه دارای امکاناتی ا ایع یا 
ساختهکارخانه سالمی از انقالبشده در دوران قبلای  ست. ا در بخش فرهنگی، اقوام موردمطالعه بر این  ا

ضدهایی باورند که محدودیت شنواره بر شنهای منطقهو همایش هاج سوم محلی آنها و آدابای، ج ها ور
دهند و در خدمت ها را بازتاب نمیکه باید پوشش فرهنگی آنهای ملی و محلی چنانشود و رسانهانجام می

های انقالب اسالمی، کودکان گروه ۀسالچهلعمر  با وجود  زبان مادری،  بارۀمحلی نیستند. در هایفرهنگ
 همچنان مجبورند که با زبان دوم به آموزش و تحصــیل در مدارس کشــور بپردازند و در کل  مختلف قومی 

های قومیتی بلوچ و نیز گروه .دوران تحصــیل، واحدی جهت آموزش رســمی به زبان مادری وجود ندارد
 رمتفاوت با مذهب رسمی کشورند و بر این باو ایدارای گرایش مذهبی ،بخشی از کردها، از لحاظ مذهبی

سالوال ستند که نگاه ایدئولوژیک م شدهه ست ن باعث  ضدهایی تا اجحاف ا صورت آن بر ها در این زمینه 
سجدی ویژ صاصاهل ۀبگیرد. نبود م شهر تهران یا عدم اخت  مدیریتی به پیروانباالی های ستپ   سنت در 

ها داده مختلفی که به آنهای وعده برخالفکه  اســتهای مهم مردمان این گروه خواســته ۀاین گروه ازجمل
   .1عملی نشده استکنون شود تامی

 های بعدازدر سال خصوصههای قومی در یک قرن گذشته و بتنها بخشی از مطالبات گروهمذکور موارد 
سالمی  ست،پیروزی انقالب ا شده هامطالباتی که همواره با نگاه امنیتی با آن ا ست برخورد   ل  مخها آنو  ا

شده سته  سجام و وفاق ملی دان ستبرخورد  هابا آن قهری و ایصورت مقابلهاند و بهان به  ،و درنتیجه شده ا
شونت ست های قومی انجامیده آمیز میان مرکز و گروهرفتارهای خ ضعیف گروها ای هکه بعداز مدتی و با ت

گونه اقدام عملی ن دوران نیز هیچسکوتی ناخوشایند حاکم شده است. در ای هاسرزمین بر مردمان آن، قومی
سیدن به عدالت و برابری اجتماعی  جهت  در شکل برایتحقق مطالبات قومی و ر دد گیری مججلوگیری از 

 در این جهتگیرد. این درحالی اســت که کوشــش حاکمیت همواره باید آمیز انجام نمیاقدامات خشــونت

                                              
 ، برای مطالعۀ بیشتر، رک:اندکردهدر این باره ارائه  را های مفیدیها و تحلیل. هوشمند و همکارش داده1

ردنشین، مناطق در توسعه روند (،۴۹۳۴ناهید ) شکاف،کوه و احسان هوشمند،  ملیت، هویت، ایران احمدی،حمید  در ک 
 انسانی علوم تحقیقات مؤسسه: تهران ،قومیت



  

ــمن پذیرش تنوع فرهنگی و گوش دادن به خوا ــد تا ض ــتهباش ــیاری از آن ،های اقوام مختلفس ر ها دکه بس
و  وگوصلح و فضای گفت ۀآمیز شود و از دریچایجاد رفتارهای خشونت چارچوب قانون نیز قرار دارد، مانع  

ــازمان ، با فعال کردن  تعامل ــر کردن  های مردماحزاب و س ــب برای نخبگان قومی  نهاد و میس ــای مناس فض
ــوعات دنبال حل  به ــالت این موض ــد.  و معض ن  های فرهنگی و درپیش گرفتنتیجۀ نادیده گرفتن  تفاوتباش

ست همانندگردی و انجام اقدامات افراطی شته سیا ست دا گرایانه هم از جانب مرکز و هم از جانب ممکن ا
ای دیگر آمیز از گوشـــهجای تحقق عدالت و برابری، بعداز مدتی، رفتار خشــونتباشـــد آن باشـــد که به

 د و این فرایند همواره ادامه یابد.سربرآور

خواهی در میان پنج گروه رو، تالش شد تا ضمن بررسی موضوع هویتبر همین اساس، در تحقیق پیش
ستهقومی فارس )یا فارس ای های مختلف قومیهای گروهزبان(، ترک، کرد، بلوچ، و عرب، مطالبات و خوا

بی به برابری و عدالت اجتماعی باشد و درنتیجه، باعث تواند عاملی جهت دستیابحث و بررسی شود که می
صلحی پایدار در جامعه و برون سیدن به  شود. قطعًا بیان این موارد ر شوب  شمکش، جنگ، و آ رفت از ک

نشان  های متعدد با نخبگان و نیز در سطح مردمی، ضمن  های علمی و با انجام دادن  مصاحبهازطریق  روش
با روشــی صــلح های قومی  ریک از گروهه فعلی   دادن  مطالبات   رســـان تواند یاریآمیز، میموردمطالعه 

   .آمیز اختالفات باشد و به وفاق و انسجام ملی نیز کمک کندگیرندگان درجهت  حل  مسالمتتصمیم



  

 

 هویت و قومیت: فصل اول -8

یف و مفاهی متعار



 

  

 مقدمه 
ــت جهان امروزدر هویت  ــکال نوینی یافته اس ــد که نظر میو به اش ــتآن  اهمیترس ، درحال افزایش اس

صًا  صو ست ،میالدی به بعد 2330 ۀاز دهمخ شته ا شتری دا سترش بی اکه جازآن .مطالبات در این زمینه گ
 و ستای هر هویتی محصول گفتمان خاص ،بلکه مفهومی سیال است ،ای ذاتی و ثابت نیستهویت مقوله

ساس،  ستهویت پدیدهبر این ا ستا و ثابت نی توان آن را همچون یک فرایند فهم کرد و بدان بلکه می ،ای ای
دوران معاصر اهمیتی  ها درگیری هویتگرایی و شکلقوم ــ قومیت ۀتاریخی و درحال شدن داد. پدید ۀجنب

ساس دولت ملی، نا سرزمینی برا سیمات  ست و عواملی همچون تق ضاعف یافته ا ها، برابری و محرومیتم
ستایدئولوژی سیا ستعماری نقش مهمی در قومها و  ساا ست. هویت های پ شته ا شری دا گرایی جوامع ب

یت اجتماعی 1قومی خاصــی از عوامل عینی، ذهنی، فرهنگی، اجتماعی،  ۀو مجموع اســـت 2از نوع هو
ــانی متجلی می ،عقیدتی ــت که در یک گروه انس ــانی اس ــبتو نفس ــود و آن را نس یز ها متمابه دیگر گروهش

ــتر می ــا بیش ــازد. در این نوع هویت، روابط عاطفی اعض ــتس ــه باو  اس همگنی و  ،کلی ۀجامع در مقایس
ار دارد رتری از هویت ملی قپایین ۀیکدستی بیشتری بر آن حاکم است. در این نگرش، هویت قومی در مرتب

یت 3و قومیت یت ملی  ۀهای اجتماعی مدرن اســـت که زیرمجموعیکی از هو یت ملی اســـت و هو هو
ها و ها، دلبستگیویژگی ۀمجموع شاملو  استترین هویت اجتماعی در سطح جامعه فراگیرترین و گسترده

سی ست و قومی ،پیوندهای جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی، حما سانی را درب ا ضو  گیرد ور میکه زندگی ان ع
ــهکند. درواقع، هویت ملی مجموعهبالد و افتخار میجامعه به آن می ــخص ــت که ای از آثار و مش هایی اس

شناخته یکدیگر می باسبب تفاوت جوامع ملی  ست که با آن  صری ا شود. هویت ایرانی دارای اجزا و عنا
معرف کشــور  ،عید نوروز و مانند آن ها،مانند پرچم، ســرود ملی، اســطوره ،شــود. برخی نمادهای ملیمی

 .ایران است
یت جمعی ازجانب حکومت ها کیفیت امروزه دیگر آشــکار شــده اســت که نوع مدیریت تکثرات هو

مله ازجکند و باید گفت نوعی جایگاه دموکراســی را تعیین میزند و بهها را رقم میمدیریت و حکمرانی آن
سی در جوامع چندقوم سا سائل ا اجتماع  ایجاد و کیفیتبا یکدیگر  اجتماعات قومیی پیوند چگونگی یتم

یدار پا ـــت ملی فراگیر و  تأثر از کماس ماعی در چنین جوامعی م جام و همگرایی اجت وکیف روابط . انســ
د. گیریکپارچگی اجتماعی در ســایۀ پیوند و همگرایی اقوام شــکل می ،اســت که در این حالت قومیبین

ستهای موجود در یک جامعه با رویکردهای مختلفی ها و فرهنگقومیت سی  ممکن ا برای یک  شود.برر
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ضوعجامعه ستاندارد هایشناس مو سجام اجتماعی، ا سعۀ  چنینو هم ،رفتارها سازینظم اجتماعی، ان تو
 .فرهنگی موردتوجه است

شته و حال شترموجود در  یتکثر و تنوع هویتی واقعیت ،در گذ صر نیجوامع بود بی ست. در دورۀ معا ز ه ا
نه باوجود   مدرن، این تنوع هویتی  های  هاد های نوســـازی و برقراری ن ند فتفرای یا کاهش ن ها  به  ،تن که  بل

، دیمیال . همچنین از نیمۀ دوم قرن بیستمبدل شدهای هویتی و تفاوت هاحول تمایز آمیزموضوعی مناقشه
کنترل و مدیریت  ها و از انحصار خارج شدن  ون رسانهمانند رشد و گسترش روزافز ،فرایندهای جهانی شدن

گاهی باعث رشــد ،هارســانه ها شــد و اتفاقًا همگام با ســایر تحوالت های هویتی و امکان بازنمایی آنآ
مذهب و  و دین و مانند نژاد ،منابع دیرین اجتماعی و فرهنگی، تنوع و تکثر هویتی را بیشــتر کرد و درکنار  

 و ،نیدیهای شبههای جنسی، سبک زندگی، گروههای نوین مبتنی بر جنسیت، گرایشخواهیملیت، هویت
 رسمیت شناخته شدن داشتند. تقاضای به دیگر عوامل،

س ضوع همگرایی یا واگرایی قومی و به عبارتی، زمین اقوام متنوع رایران  ست و مو شوری چندقومیتی ا ک
سجام اجتماعی و وفاق اجتماعی رابطهدر  شی به بعدداردمل أی تجا 1با ان سبیبه ،. از دوران هخامن  ،طور ن

عنوان زبان استیال پیدا کرد و به ،بلوچی و ترکی و کردیو  ازجمله زبان عربی ،های دیگرزبان فارسی بر زبان
سبت  ای از کارشناسان  رسمی بودن  رسمی درنظر گرفته شد. اگرچه عده زبان فارسی را به دوران رضاشاه ن

یت ویدهند که می های زبانی و قومی را حول محور فرهنگی ملی واحد شــکل همواره در تالش بود تا هو
ا ب و های قومی و هویتی درطول  تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران همواره وجود داشته استاین سیاست ،دهد

رغم شناسایی تنوع قومی در قانون ر جمهوری اسالمی ایران، بههای قومی دسیاست ،وقوع انقالب اسالمی
شتر شد. درواقع، بینها بازنمایی معنای هویتی آن ،اساسی، تابع شرایط زمان قرار گرفت و در بسیاری موارد

تاریخ ســیاســی ندســـازی اقوام بودههای ایران همواره درپی  همســـانحکومت ،درطول   یعنی دیدگاه  ؛ا
یتداران بحکومت . اســـت هویتی واحد و در زیر چتر قوم فارس بوده قالب های متلون دریشــتر ادغام هو

پناه، )حق 2115اقوام ایرانی در ســال  های کالن درخصــوص  حتی تصــویب ســیاســت ،طور مصــداقیبه
ی2151 مناطق  های مختلف درعمال ســلیقهدرقبال  اقوام منجر نشـــد و ا   مشــخص ۀ(، به اتخاذ یک رو

 ت.شور ادامه یافگوناگون ک
یت قومی یکی از عوامل شــکل یت فرهنگی را باید هو یت فرهنگی هر جامعه اســـت. هو دهنده به هو

ر های آن را باید دتمایز فرهنگی قرار دارد، تمایزی که زمینه ۀبخشــی از هویت اجتماعی دانســت که بر پای
ــنت ــوم، ارزشها و آدابس ــت تاریخی هر قوم یا ۀو حافظ ،ها، باورهاورس ــنی،  وجو کردملت جس )محس
هایی اســت که خود را متمایز های فرهنگی بین گروهمند و مداوم تفاوت(. هویت قومی ارتباط نظام2154
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های فرهنگی به تعامالت اجتماعی مربوط شــود که تفاوتپندارند. این ارتباط هنگامی برقرار میاز هم می
 .نه در سطح فرهنگ نمادین ،ماعی مطالعه کردبنابراین، باید آن را در سطح زندگی اجت .شوند

عریف ت ،تاریخی ۀو پیشین ،ورسومنظیر زبان، مذهب، آداب ،های فرهنگیهویت قومی را بر بنیاد شناسه
سک به کنند که بامی شگران یابند. پیک گروه پیوند می های هویتی  جنبهاز یا برخی  افراد با تمام   ،آن تم ژوه

یل قرن بیســتم ماعی در اوا یتمیالدی علوم اجت لب نوعی ، عالیق و هو بانی را اغ های نژادی، قومی و ز
تاریخی قلمداد میواپس نابهنجاری  نابود گرایی و  ا در ی گرددمیکردند که دربرابر  کمونیســم، تســلیم و 

 ۀتحول جامع ۀشــود. قومیت  بازمانده از مراحل اولیحل می وچارچوب نهادهای لیبرال دموکرات ادغام 
شد که چنین پنداشته می و (۴۹5۶محمدی،رفت که دیر یا زود ازمیان خواهد رفت )گلشمار میانسانی به

های ملی، افزایش ســطح مراودات و اطالعات، رشـــد داری، اســتقرار دولتبا گســترش نظام ســرمایه
های قومی به بایگانی تاریخ خواهیپذیری، هویتو آموزش و فرایند جامعه شهرنشینی، افزایش سطح سواد

شد. این مدعا با طرح نظریه شتوانسپرده خواهد  شدن  پ  تری یافت. گماننظری قوی ۀهای مربوط به جهانی 
شدن، بهمی شدن  رفت که فرایند جهانی  ستر ویژه جهانی  ستقرار و حاکمیت یک فرهنگ بر گ  ۀفرهنگ، به ا
شود و فرهنگگی ست خردهتی منجر  شیوۀ زی شی ها بههای قومی و حتی زبان آنفرهنگهای بومی و  فرامو

 ازبین رفتن   تنها باعث  (. گروهی دیگر اما معتقدند که جهانی شـــدن نه2151ســپرده شــود )توحیدفام،
گاهی قومی را دهد، موجبات رشــد خها قرار میها نخواهد شــد، بلکه با ابزاری که دراختیار آنقومیت ودآ

یت جنبش لذا برای بررســی تأثیر جهانی شـــدن بایســتی  .شــودهای قومی میفراهم کرده، منجر به تقو
ــودمؤلفه های در این دیدگاه، روند جهانی شــدن به معنای فراموشــی فرهنگ .های هویت قومی بررســی ش

ستبومی، قومی و منطقه شدن موجب تقویت ظهور چارچوب ،ای نی های جمعی های هویتبلکه جهانی 
سوم  ۀهزار جهانی درحالی وارد ۀهای قومی هستند. درواقع، جامعها هویتترین آنغیرملی گردیده که مهم

یت توان گفت که تقریبًا اکثر های قومی، نژادی و زبانی اهمیت دوچندان یافتند و به جرئت میشـــد که هو
شورهای دنیا با جنبش ست به گریک ستیزهای قومی د ستندها و  (. امروزه 41 ص ،2131 )احمدی، بان ه

دولت عضو سازمان ملل  231تنها  ،حالکنند. بااینزبان مختلف زندگی می 4100قوم با  5000در دنیا 
 (.2150 هستند )خوبروی پاک،

ست که به 1هویت ملی سیار کلیدی و درحال تحول ا شی مفهومی ب شوری مانند ایران نق ویژه درمورد ک
کشــور دارد.  دولتمردان و از آن طریق، کل  گیری ســیاســی مردم و گیری رفتار و موضــعاســاســی در شــکل

شه صورت پذیرش این ادعای ری شکل ای که هویت هر فرد و جامعهدر شهعامل  ار ها، افکار و رفتدهی اندی
سوب می شکلشود و امروزه یکی از مهمآن فرد و جامعه مح صر  دهندۀ هویت هر فرد هویت ملی ترین عنا
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یت ملی به عنصــری کلیدی در فهم، تحلیل، بررســی فرایند شــکل از آن،، پساســـت گیری و تحول هو
ــکلپیش ــی هر فرد و جامعه تبدیل میبینی و حتی ش ــیاس ــود. این ادعا بدان معدهی رفتار س ــت کش ه ناس

هویت ملی  ،دهی و تأثیر بر هویت فردی و جمعی و در بحث مادرصــورت درک صــحیح ســازوکار شــکل
دهی رفتار ســیاســی دیگران معنای صــحیح توان بر رفتار ســیاســی افراد و جوامع تأثیر گذاشــت. شــکلمی

ن نای تواعنوان مفهوم محوری سیاست به معبه ترین عنصر محوری سیاست یعنی قدرت است. قدرتمهم
به معنای اســـاس قدرت اســـت. این ادعا بیان می کند که کنترل تأثیر بر رفتار دیگران اســـت و این ادعا 

 .ترین سازوکار و در مواردی به هدف اصلی سیاست تبدیل شده استدهی و تأثیر بر هویت به مهمشکل
 زیرا ،یتی اسـتهای قومی و هویت ملی یکی از مسـائل اصـلی کشـورهای چندقومنسـبت میان هویت

ای دارد و یکی از عوامل ســیاســی به یکدیگر پیامدهای گســتردهـــــ  دیدگاه این دو نوع هویت اجتماعی
های قومی موجود در اســت. اگر هویتهکنندۀ صــلح و انســجام ملی  امنیت پایدار و کارآمدی دولتتعیین

یت کالننیک ســرزمین بتوا ســمت انســجام ملی و ن بهد، آن ســرزمینتعریف کن ند خود را ذیل یک هو
های قومی خود را در تضاد چنانچه هویت ،های خود پیش خواهد رفت و درمقابلگیری از تمام ظرفیتبهره

یت ملی یا با ســـایر قومیت طر خو یکپارچگی دولت به ،ها بدانند، امنیت ملی، اقتصـــادو تعارض با هو
صــورت تاریخی از نظر قومی و وان یافت که بهتافتد. در جغرافیای امروز جهان، کمتر کشــوری را میمی

زبانی و مذهبی مانند ایران متنوع باشد. بخشی از فرازونشیب تاریخ این سرزمین محصول همین تنوع قومی 
شمکش ست. ک سی و درگیریبوده ا سیا های دیگر، ملیت / هاهای نظامی با قومیت غالب و با قومیتهای 

ــکل ــگیری دیدگاهش ــیونالیس ــت که به تی دربارۀ فرهنگ قومی وهای ناس دنبال این تنوع ... از پیامدهایی اس
 .ملی تأثیر گذاشته استـ  های قومیزمان بر هویتهویتی ایجاد شده و هم

ست، به شده ا های ریتبعیض و نابرابوجود دلیل هرچند واقعیت تنوع و تکثر هویتی در ایران کمتر انکار 
صادی سی، اقت سیا ساختار  شمکش ،و فرهنگی جامعه ،موجود در  خواهانه حول هویتهای ها و فعالیتک

واسطۀ به ،وقوع پیوسته است. قومیت در مقاطع مختلفصد سال گذشته بهیکدو محور قومیت و مذهب در 
سی و نظامی سیا ستگی ویژه ،حوادث  ستبرج شکیل دولت مدرن در ایراناما پس ،ای یافته ا ت هوی ،از ت

ــوع موردتوجه عنقومی همواره به ــاحبوان یک موض ــتهنظران ص ــی، رش ــیاس های مختلف ازجمله علوم س
سی، جامعه سی، تاریخمردمشنا سیار زیاد تحقیقات و مقاالت مردمو  ،شنا ست. حجم ب سی بوده ا شنا

اســتخراج و  جهت  درصــورت کلی و منســجم بهها هویت قومی لزوم تحلیل دوبارۀ آن بارۀشــده درنگاشــته
 .سازدکاری ارزشمند بدل میها را بهاستنتاج نکات اصلی آن

یت قومیدرعین یت اســالمی، هو یت ایرانی، هو یت ملی، هو یت اعم از هو دیگر  و ،حال، مســاللۀ هو
یت یاســیبه انواع هو ـــل ســ ماعی و معض کل اجت یک مشــ بۀ  ثا دولتمردان، ازســوی امنیتی ـــــ  م



 

  

سیون،  سانی مطرح و ،نگارانروزنامهسیا ست. در این میان شده عالمان علوم ان  ،و مورد بحث قرار گرفته ا
ــیار دربارۀ  هایو پژوهش مطالعات بحران هویت ملی یا رابطۀ هویت ملی و هویت قومی مؤید این نظر بس

 .است
یت جمعی افراد در جامع ها ترین آنایرانی نیز از منابع متعددی برخوردار اســـت که ازجمله مهم ۀهو

 صورتبهاین دو منبع هویت درطول  تاریخ طوالنی این سرزمین  .ویت ملی و هویت قومی یا محلی استه
ــکل گرفته انتوأم ــده ش ــاختهو هم می دارندبنابراین، هم ماهیتی دیرینه  .اندو ایجاد ش  دیدای جتوانند برس

یت ملی حفظ  و ســـال پیش تاکنون( هزار 1تا  1دلیل تاریخ طوالنی ســرزمین ایران )بین به ،باشــند. هو
 ،های اخیراستقالل سیاسی و در سالو  ـ در وضع موجود آن کمـ دست سرحدات آنمرزهای جغرافیایی و 

ســبب برخورداری از میراث مشــترک و بهنهایتًا پهلوی تاکنون و  ۀدوررایج از های فرهنگی دلیل ســیاســتبه
   .و هنری تقویت شده است ،پرنفوذ ادبی، فرهنگی

قومی، زبانی درون ـــــ ازجمله برخورداری از اشــتراکات فرهنگی ،ویت قومی نیز بنابه دالیل مهمیه
ستهگروهی، بروز جنبشتعامالت و روابط عاطفی درون سکان جمعی در مناطقهای د ، صم خااقوا محل  ا

گاهی، تأثیر قدرترشد رسانه قومی و های بزرگ بر نخبگان های محلی، جهانی شدن، رشد احساس خودآ
 ،بنابه دالیل ســـاختاری دیگر، اســـت. به عبارت شـــدهت یقوتبرجســته و  ،قومی طرح مطالبات خاص

درکنار  هویت ملی و که طوریبه ،وجود آمده اســتبهطور توأمان های متنوعی در کنشــگران ایرانی بههویت
شکیلدر این ای نیزشده( و هویت منطقههویت قومی، هویت مذهبی و هویت مدرن )یا جهانی  شده جا ت

امروزی آن  هایاصواًل ملتی با ویژگیو  یکدیگرند. ملت و هویت ملی مفاهیم مرتبط با است و تکوین یافته
 الزم است تا هویت ملی شکل گیرد. 
و گســترش تفکر میالدی  های آخر قرن نوزدهماز ســال خصــوصهگفتمان غالب قومی از دیرباز )و ب

ستگری و همراه با آریایی سان هایسیا شاه تا به امروز و ادام 1سازیهم ضا ست  ۀر سانسیا به  سازیهم
ضعفکمک رسانه شدت و  سان ها( با  شته تاعم از مذهب و قومی یسازی هویتسعی در یک ست دا با و  ا

ستدالل دولت ست. ا سانتکثرگرایی و تنوع در هویت مخالف بوده ا در  سازی هویتیهای مختلف برای یک
ــور بودهایران حفظ  ــی کش ــیاس ــجام و امنیت ملی و یکپارچگی س ــت انس رو، همواره زمینه برای ازاینو  اس

سی اقوام در ایران فراهم  سیا سور و حذف هویت فرهنگی و  ست. اما نکتۀ مغفول و درخور بودهسان   توجه ا
ستآ سیا شیوۀ  ست که این  شه ،های قومیگذاری و نگاه به فرهنگن ا در ذهن و  ایی تاریخی قویهاکه ری

ــرزمین دارند، در به ــتامنیت ملی تأثیر فراوانی  خطر انداختن  زندگی مردم این س ــته اس ــاس داش  و به احس
شتن   سی ندا ستر شور آن محرومیت اقوام و د شدهها به منابع و ثروت و قدرت در ک ست. درواقع،  منجر  ا
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احســاس محرومیت در میان اقوام  و قدرت در میان اقوام مختلف و تقویت ،توزیع ناعادالنۀ ثروت، منزلت
شدن  به پررنگ ست شکاف میان اقوام و حاکمیت انجامیده تر  طلب هویتهای ها و گروهو ظهور جنبش ا

سی را به سرکوب این گروهسیا ست.  شته ا ست حکومت مرکزی باعث تقویت طلب بههویتهای دنبال دا د
تا  روندشمار میکه تهدیدی جدی برای امنیت و انسجام ملی به است گرایانه و رادیکال شدهاحساسات قوم

بینند و از خود به نام ملت و اقلیت ملی یاد جایی که بســیاری از اقوام خود را فراتر از یک قوم در ایران می
ملی  ـ قومیهای با محدودیت در تبلیغ و شناساندن ارزش ،سوملی از یک ـ های قومید. این اقلیتنکنمی

یت و فرهنگ خود و برای مثاله مادری مواجه ،و بان  به ز ند و آموزش  فشـــار  درمعرض   ،ازســوی دیگرا
قای ارزش نۀ ال مت مرکزی در زمی بهحکو نگ مســلط  که این عنوان ارزشهای فره ند  های برتر قرار دار

 د.زنوضعیت به تعمیق شکاف و تعارض میان اقوام و حاکمیت دامن می
شک ست. درک هویت در رویکردها، گفتمانهویت از نظر تار لم ها و نظریه ،هایخی مبحثی کالسیک ا

شــناســی، روانشــناســی، زباناز فلســفه گرفته تا  ،محوری دانش هایو از موضــوع اســتمتنوع و گســترده 
سیجامعه سیا سی و علوم  ست. در دهۀ نود میالدی، هویت به یکی از چارچوب ،شنا بخش های وحدتا

طی دو  .(2152است )جنکینز، شدهتبدیل  «ای از روزگارنشانه»به  ،و به قول جنکینزمباحث روشنفکری 
شته و به گاهیدلیل همدهۀ گذ شاهد ظهور پدیدۀ جدیدی با عنوان افزایش آ های زمانی روندهای مختلف، 

سیتی ضایتی ،هویتی )قومی، جن شه در نار ستیم که الزامًا ری سی ندارو مذهبی( ه سیا صادی و  . به دهای اقت
ضات و جنبشعبارت دیگر، آن ضور دارند الزامًا از طبقات پایین و کارگری هایی که در اعترا های هویتی ح

ــتند )قهرمانیا گروه ــی نیس ــیاس ــازی مانند 2155پور، های س ــازی که اثرات نوس (. برخالف پارادایم نوس
رهنگ یکدست مردمی با وفاداری ها( را دارای توان ایجاد فشهرگرایی، عرفی شدن و صنعتی شدن )و رسانه

ــتانه در تقابل با وفاداریمیهن ــت، خیزش دوبارۀ قومیتای میهای قومی و قبیلهپرس خر گرایی )در اوادانس
ــتم ــت  تنها یک واقعیت علمی در رد  ( نهمیالدی قرن بیس ــرش این ادعا بود، بلکه یک مفهوم کلیدی برای س

 ،خر قرن نوزدهم میالدی که زمان ظهور بحران تجدد اســتاز اوا .(1001)گاالگر،  روابط اجتماعی شــد
ین یابیم. اگیرد که بیان کامل آن را در عصــر مابعد تجدد و نظریۀ مابعد نوگرایی میگفتمانی شــکل می

مان را تکثرگرایی هویتی می یانگفت ند )کچوئ (. بخشــی از این تکثرگرایی هویتی  خود را در 2156 ،نام
  .نمایاندهویت ملی می چالش کشیدن  ها و بهبازشناسی قومیت

ضر در بافت موزابدین شکار مییکی جامعۀ ایران یسان اهمیت پژوهش حا  ایران از دیرباز ۀجامع. شودآ
رخی رو، بازاینقوام یافته است.  جمعی متکثر و متنوع یهاهویت از و تی بودچندقومی جهانی زیستدارای 

 پردازد،تی بچندقومیجامعۀ  این تعمیمی درباب   ی که بخواهد بههر تبیین که نظران بر این باورندصــاحباز 
سی عامل قومیت سندگی برخوردار نخواهد بود. با ،بدون عنایت و برر زاینده به اهمیت ف توجه از کفایت و ب



 

  

سی علمی اقوام بیش سجام اجتماعی، برر وجه پیش موردتازو پایدار اجتماعات قومی در تکوین و تحکیم ان
سجام هویت ستگی قومی و ان ست.همب صلح ایجاد کند و فرهنگی میچندها در جوامع چندقومی و ا تواند 

جا چگونگی و چرایی هویت جمعی اصلی در این ۀهای قومی را ترمیم کند. اهمیت موضوع و مساللشکاف
تماعی است آن حوزه و قلمرویی از حیات اج ۀاقوام در کشور ایران است. هویت جمعی یا اجتماعی شناس

داند و دربرابر  آن احســاس تعهد و تکلیف منتســب و مدیون بدان می و خود را متعلق «ما»که فرد با ضــمیر 
 کند. می

یخی. 8-8  های آنبندیاجتماعی و تقسیم ـ قومیت: بررسی تار

اتنیکوس دارد که  ریشـــه در اصــطالح یونانی اتنوس / ،به معنای قومیت ،«Ethnicity»گرچه اصــطالح 
شاره به بت سیحیان و معمواًل برای ا شاره به غیریهودیان یا غیرم سپس برای ا ستان خارج از تمدن هلنی و  پر

ستفاد ،رفتکار میدو بههافراد درج ست. دی ۀولی ا سمن .علمی و عمومی از آن تقریبًا جدید ا  سال در 1ری
صطالح قومیت در جامعه میالدی، ۴۳۹۹ سیا ضع کرد را شنا  میالدی ۴۳۹۱و  ۴۳۶۱های ولی در دهه ،و

ستفاد شد ) ۀموردا سترده واقع  قومیت  ۀحال، از همان آغاز، واژبااین .Glazer and Moynihan, 1975)گ
ساندرزمرۀ مباحث داغ جامعه سی و ان صطالح قومیت برای معنادار کردن  شنا شت. ا سی قرار دا  نوع   شنا

ــدای از تفاوتویژه ــع ش که خود گرفت. درحالیناهای تقریبًا متفاوتی بهمعولی مجموعه ،های فرهنگی وض
تر زرگب ۀهای اقلیت در درون جامعمفهوم قومیت بیشتر معادلی برای گروه ،امریکایی ــــ در سنت انگلیسی

فت رکار میهمیشه قومیت مترادف با مفهوم ملت به ،یانیولی در سنت اروپا ،دولت کاربرد داشت ـــ ملت
شد. هرچند هدف مشترک هردو سنت که براساس تاریخی و براساس مفاهیم اصالت و سرزمین تعریف می

ــــ 2«نژاد»آن بود که برای مفهوم  ــبباما به بود، که محبوبیت همگانی یافته ـ ــدیدًا  ۀتجرب س آلمان نازی ش
شمالی، مفهوم حال، در گفتمانبیابند. بااین جایگزینی ــــ خطر افتاده بودبه های عمومی اروپا و آمریکای 

و  است شده حفظ آنشناختی مفهوم تقریبًا زیستبه این معنی که نژاد به ،استیافته « نژادی» صبغۀ قومیت  
 است. استفاده شدهراحتی قومیت به ۀجای کلمتاکنون نیز به

 سردرگمی بیشتری در میالدی 2340و  ۴۳۹۱های عماری در دهههای استعالوه، فروپاشی امپراتوریبه
ستعمر سائل نژادی، فرهنگی و قومیتی پدید آورد. مهاجران جدید از مناطق م سابق،پیوند با م ش ۀ   باکارا که آ

شدند. به خود   مردم   سرازیر  شین اروپایی  ستعمارگران پی صلی ا ال تحکیم دنباروپا متفاوت بودند، به میهن ا
بنابراین،  .تعریف شدند 3«گروه قومی»ها تحت عنوان عمومی و حقوقی امریکای شمالی، این گروه گفتمان
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و غیره( حفظ  ،هایوالون ،هافاالمان ،هاهای قدیمی قومیت براساس اصالت و سرزمین )مانند ولشیتعریف
تعریف جدیدی از قومیت تحت عنوان گروه اقلیت مهاجر )مانند پاکســتانی، هند  ،حالدرعینشـــدند و 

 .شدغربی، سریالنکایی، و غیره( بدان افزوده 
شکل گرفته بودند و « قومی»خطوط جهت  سبک شوروی درهایی که بهفدراسیون وفروپاشی کمونیسم 

تر گونه اصطالحات را پیچیدهیف اینتعر در بالکان و قفقاز مشکل   1«سازی قومیپاک»های ظهور سیاست
در « قومی پیکار» ای گسترده و تأثیرگذار  ساخت. با آغاز نبردها در خاک یوگسالوی پیشین و پوشش رسانه

مانده اپسای، ابتدایی، بربری، و وکننده برای مفاهیم قبیلهاصطالح قومی به مترادفی تحقیر اً این کشور، ظاهر
 .تبدیل شد

شدکه سرانجام آن صطالح قومی به حوز تا تحولی دیگر باعث  ست ۀا شود و این سیا گذاری نیز وارد 
شرقی به اروپای  و جویانپناهۀ از جریان فزایند بودتحول عبارت  صادی از اروپای  پناهندگان و مهاجران اقت

وجهی نیز تقابلیا مذهبی مهم یا  ،های فیزیکی، فرهنگیامریکای شمالی و استرالیا که الزامًا تفاوت و غربی
صمیم به پذیرش پناهندگ، ولی از موقعیت قانونی نامطمالنی ،ندشتبا میزبانان خود ندا  ،یمثاًل انتظار برای ت

« ما سرزمین»که ساکن  یباز هم گاه به افراد غیرشهروند« قومیت»ند. در این ساختار، اصطالح دبررنج می
و دهکه در روزگار یونان باستان و در سرزمین یهودیه، به مردم درجگونهشود، درست همانهستند اطالق می

 .دشاطالق می
 را ایدهد این حقیقت اســـت که قومیت معناهای چندگانهکوتاه این اصــطالح نشـــان می تاریخ   آنچه

سوء ۀومی زمینپذیری و ابهام مفهاین انعطافدارد.  دربر ساعدی برای وقوع  ستفادهفهمم سوءا ای هها و نیز 
اما همین که در  ،های دانشگاهی محدود شده استشده تنها به حوزهگرچه مفهوم یاد .کندسیاسی ایجاد می

شـــد،  گذاری و نهادی واردقانون ۀبه حوز« گروه قومی»یا  2«های قومیاقلیت»هایی مانند قالب عبارت
ف مثاًل تعری ،نه از قومیتاســـاالرهای نهادینه و دیوان. تعریفر ویرانگر آن نیز آشــکار گردیداثرات بســیا

سمی  ست که نه ،های قومی یا گروه قومیاز افراد  تحت عنوان اقلیت گروهیر سیار نیرومندی ا تنها عامل ب
شیء سرکوریفگونه تعبلکه این ،شودشدگی )معمواًل پویایی( روابط گروهی و فردی میباعث  ب ها عامل 

ستگی ،آیندشمار مینیز به سیر میزیرا افراد را در قفس واب ضعیتهای غیرداوطلبانه ا ی، سازند. در چنین و
فاوت فرهنگی تاً  که ت ماهی بل گاه  قانونمند میو مبهم اســـت جالب ،پذیرتغییر، انعطافقا ود شــتوجه و 

مردم و  هایتوان نتیجه گرفت که امروزه برداشـــتپس می گیرد.قرار می تغییر اجتماعیدربرابر  رو، ازاینو 
این اشتباهات ناشی از نگرش عمیقًا  و ها دستخوش اشتباهات جدی شده استگذاران از سایر قومیتقانون
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های تها و سوءبرداشسازی تمامی این سوءاستفادهبه تفاوت فرهنگی است. برای روشن انهشناختغیرجامعه
اربســت کدقیقًا تا کجا و چگونه قابل «قومی» خی و جغرافیایی روزگار کنونی باید شــرح داد که مفهومتاری

 .کار رفته استشناسی معاصر در کدام معنا یا معانی بهو قومیت در جامعهاست بوده 
سیک جامعه صر کال شگران ع سی، بهپژوه ستثنای ماکس وبرشنا صطالح   به ،1ا قومی چندان توجهی  ا

شان دادن  بنابراین، جامعه .انددهنکر سان برای ن ی، به تاریخی و جغرافیای ۀفرهنگی از جنب تفاوت   قدرت   شنا
سان سی و بهان صوصشنا از بارث، تفاوت کنند. پیش( توجه می2343) 2به آثار ابتدایی فردریک بارث خ

ضیح داده میفرهنگی به سنتی از درون به بیرون تو صشد که گروهشد. مثاًل گفته میشکل  صو یات ها از خ
ستگاه، مذهب، عالمت سبک زندگی، خا شتراک در زبان،  سمانی تاریخ، فرهنگی مختلفی مانند ا های ج

شدن   یی... برخوردارند که باعث یکتا ای وهای تغذیهعادت سبشود. فرهنگ پدیدهها میآن و متمایز  تًا ای ن
ستا، مداوم ست ،یا عمدتًا ای سب تعلقات گروهی فهم میشنخورده تلقی میو د شد د. تفاوت فرهنگی برح

شــد(. یفرهنگ انگلیســی تلقی م باتعلق به فرهنگی متمایز و متفاوت  ۀمنزلفرانســوی بودن به ،)برای نمونه
  .قومیت نبود ۀمطالع ۀپرنیکی در عرصوبارث چیزی کمتر از انقالب ک 3ها و مرزهای قومیگروهکتاب 

نین چبارث به درک ســنتی از تفاوت فرهنگی بازگشـــت. وی قومیت را از بیرون به درون تعریف کرد و 
بلکه تعامل  ،شــودهای فرهنگی موجب تفاوت گروه اجتماعی نمیبرخی ویژگی« مالکیت  »شــرح داد: 

. به بیان کندمعنادار می ،اجتماعی ظو از لحا ،هاســت که تفاوت را ممکن، آشــکاراجتماعی با دیگر گروه
های مادی فرهنگی به گروهی ه تعلق برخی ویژگیناز این دیدگاه، کانون اســـاســی تحقیق » ،بارث خود  

ــت خاص ــت که معرف گروه اس ــودمیتعامل با دیگران ایجاد  تفاوت تنها دراثر   .«بلکه مرز قومیت اس  و ش
سعه و ادامه می سوی تنها دراثر  . یابدتو سی، آلمانی، دانمارکی، و به  یتهو برخورد با مثاًل هویت فران انگلی

کید در مطالع ۀرو، نقطازاینشــود. لحاظ فرهنگی و ســیاســی معنادار می  ۀهای قومی از مطالعتفاوت ۀتأ
مرزهای فرهنگی و  ۀهای تغذیه( به مطالعخاص، ماهیت عادت ومحامالن آن )مثاًل ساختار زبان، شکل رس

ست. مرزه صول کنش اجتماعیاز هرچیز بهای قومی پیشتعامالت اجتماعی تغییر کرده ا ظر درن عنوان مح
تماس اجتماعی با دیگران  ؛خود مولد اجتماعات قومی نیســـتخودیشــوند. تفاوت فرهنگی بهمیگرفته 

های گروهی همیشــه باید در شــود. هویتمنجر می« هاآن»دربرابر  « ما»بندی اســت که به تعریف و مقوله
و  (Eriksen, 1993)د نتعریف شــو ،یعنی افرادی که عضــو گروه نیســتند، نیســتندرابطه با آن چیزی که 

 فرهنگی مرز را نیز تعریف می کنند.ها درجهت  تمایزات  بینگونه است که این تفاوتبدین
دید نگرانه پنگرانه و نه خاصهای کلای برای فهم قومیت برحسب دیدگاهعالوه، پژوهش بارث شالودهبه
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گیرند، قومیت تعامل با همتایان خود شــکل می ۀهای اجتماعی تنها در نتیججاکه فرهنگ و گروهنآآورد. از
( 1000) 2( و ایســاجیو2331) 1که جنکینزگونههای اکثریت محدود کرد. همانتوان تنها به گروهرا نمی

ک قومی اکثریت در یای هگروههای قومی اقلیت را بدون بررسی توان گروهنمی ،انددرستی استدالل کردهبه
شناسی )مکتب نوسازی(، از جنگ جهانی دوم در جامعهگرای غالب پسکشور مطالعه کرد. پارادایم مدرن

سنتیبه شته تلقی می ۀماندقومیت را پس ،طور  شدنبینش محدود گذ صنعتی  سترش  ست که با گ ، کرده ا
محو خواهد شد. براساس این پارادایم،  و نوسازی جامعه عمدتاً  ،های آموزش ملینظام ۀشهرنشینی، توسع

ــب دیدگاه ــد. نگرانه تحلیل میهای خاصتفاوت قومی برحس ــخت ش ــرس ــوی دیگر، حتی منتقدان س ازس
به قومیت را حفظ کردند. این منتقدانپارادایم نوســـازی این دیدگاه خاص نه  حال که ســعی درعین ،نگرا

تردکمی با  بارأند  مکتب  نظریۀ، میالدی ۴۳۳۱و  ۴۳۹۱های ریکا در دههقومیت در ام ۀکید بر ظهور دو
ــازی را بی ــبتنوس ــازند، به همان نس ــالول   ،اعتبار س های اقلیت نیز قومیت به گروه مفهوم   محدود کردن   مس

ستدالل آن ش« هابیداری قومیت»که ها مبنی بر اینبودند. ا مین سازد، به هاعتبار میدیگ مذاب را بی ۀاندی
انه از نگرســادگی مبتنی بر دیدگاه خاصکاماًل تاریخی به چون این اســتدالل   ،ان اســتدچار نقصــ ،نســبت

ند، گرایان پایداراز تصــور مدرنهای قومی بیشکه هویتمنتقدان با باور به این از قومیت اســت. این دســته
امه تحقیقات خود ادنگارانه از تفاوت فرهنگی به اذاتنگرانه و نیز های خاصبا حفظ دیدگاه تا کوشــندمی

 و هویتی ،عنوان موضــوعی برای تعامل اجتماعی، فرهنگینگری و بهنگرش کل ۀدهند. اگر قومیت از زاوی
سی  اجتماعی   بدان معنا خواهد بود که هیچ گروه   ،مورد تحلیل قرار گیرد سیا گاهی فرهنگی و  برخوردار از آ

کید بر نوعی گرایش قومی ایجاد کند. به قبولی از نیای مشــتوجود ندارد که بتواند روایت قابل رک بدون تأ
 املدیگر عوو  ،سازی با توسل به مذهب، زبان، اصالتکه تعامل اجتماعی و فرهنگعبارت دیگر، تا زمانی

شت و درواقع، این همان شد، قومیت نیز وجود خواهد دا شته با ست که جامعهوجود دا سی و جایی ا شنا
 .دنشوحله میشناسی اجتماعی وارد مرانسان

ــت قومیت چیز خاص ــی نیس ن و متعلق به گروه خاص ــگران اجتماعی در  .یا مایملک جمعی معی  کنش
همتایان  ازطریق  گونه نایشــناســند و جریان روابط و تعامالت اجتماعی، تمایزهای فرهنگی خود را بازمی

ست که تماس اجتماعی پیشخود بازشناخته می ی شرط تفاوت گروه قومشوند. اگرچه بارث توضیح داده ا
شناختی شکل معناداری از لحاظ جامعه گروهی   تعلق   احساس   تا شودرف تماس باعث نمیولی ص   ،است

کید کرده اســت، اگر تعامل اجتماعی2345که وبر )گونهبگیرد. همان تر از اثربخش واقع شــود و مهم 3( تأ
سان سی بیابد، عها ب  آن، کنش جمعی ان سیا شترکباور به قوم»د  ضای گروه در قالب  ۀشدممکن« یت م اع
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 سیاسی درخواهد آمد. ۀجامع
شترک که دارای گرایش ای ازمردم با نیا وعده»قوم را  1شیلیا کروچر شترک مثل  یهای فرهنگفرهنگ م م

شاوندی ستند و ظاهر ،زبان، فرهنگ، الگوهای خوی شترک ه  از .(Croucher, 2004)داند می «فیزیکی م
ش نق که جاویدانگاران بر دنپردازان جاویدانگار و ابزارگرا درمورد قومیت وجود دارگروه نظریه دو ،وی نظر

ی شــناســانه و فرهنگابعاد روان های ابتدایی اجتماعی و بیشــتر بروابســتگی روابط خویشــاوندی وخونی و
فع و که برحســـب تجمع مناگرایی را به کارکردهایی ابزارگرایان تداوم قوم ،درمقابل .دارند کیدأگرایی تقوم

  دهند.نسبت میشود تعقیب دستاوردها سیاسی یا اقتصادی انجام می ها درجنبش گروه
خورد، قومیت حاصــل چشــم میها بههایی که بین قومیتگونیگونه برخالفشــناســی، به زبان جامعه 

ست. بدین شده ا سی  سیا ست که  شنافرهنگی ا سی رفتار گروه قومی  های سایی تفاوتسان هدف از برر
ــی این ــت. تنها زمانی به بررس ــل از روابط گروهی نیس ــویم کهمند میها عالقهگونیگونه فرهنگی حاص  ش

شود، زمانی سببتفاوت فرهنگی به سیج  سی ب سیا صد  رایند که بازیگران اجتماعی ازطریق  فرسیدن به مقا
پاســخ کنش اجتماعی، روایت به اصـــالت مشــترک را برای  به تغییر محیط اجتماعی های مربوط  گفتن 

شد، هنگامی معنادار میبازآفرینی می شده با سب تفاوت قومی تعریف  شود کنند. تفاوت فرهنگی که برح
مهمی نیســت.  ۀرف تفاوت  مســاللوگرنه صــ   ،که تفاوتی معطوف به عمل بســیج گروهی و پوینده باشــد

پویا و  مواقع نیرویی بیشــترهای روابط اجتماعی در دقیقًا به این دلیل که قومیت مانند دیگر جنبه حال،هربه
تر و نافذتر از بررســی شــناســی اجتماعی نیز وســیعشــناختی و انســانپژوهش جامعه ۀســیال اســت، دامن

 های ایستاست.پدیده

یف قومیت و مفهوم. 8-8-8  های مرتبط با آن تعر

سدمی 2الی کدوری سفوردی هاچاپکه در یکی از  نوی ک سی آ قومیت را  ۀنگاران واژفرهنگ ،فرهنگ انگلی
گونه کاربردی این تعریف هیچ ،در عصــر حاضــر کهدرحالی ،اندکفر یا موهومات کفرآمیز تعریف کرده

 ندارد.
نگ بیندر  ،«قومی» ۀواژ بان انگلیسییی وبسیی رفره یان و 2 :دو معنی دارد ، 3المللی ز . غیرمســیح

یان یت نگر ،غیرکلیم به مســیح که  ـــانی  بتیدهوکس فار و  ثل ک ند، م خالف یهودیت و ا که م تان  پرســ
 بشری های نژادی  گروه های جسمی و ذهنی نژادها یا مربوط به تمیز دادن  . منسوب به ویژگی۲ ؛اندمسیحیت

سوم و ویژگی ساس ر شترک. درحالیبرا ست های م سد، تعرینظر میاعتبار بهبیکه امروزه تعریف نخ ف ر

                                              
1. Sheilia L. Croucher 

2. Elie Kedourie 

3. Webester 



 

  

به کاربرد دارد و  های جســمی و ذهنی در و ویژگی« های نژادیگروه»، «نژادها»به  طور خاصدوم هنوز 
ع تعریف نفبه ،«نیافته به مســیحیتملل گرایش»یعنی  ،کند. به عبارت دیگر، تعریف اولنژادها اشــاره می

گونه بدین (.10 ص ،2131 ازدســت داده اســت )احمدی، کاربرد خود را ،«نژادهای بشــری»یعنی  ،دوم
ت. گرفته در تعریف قومیت نبوده اسجای یک معیار مذهبی تنها تغییر صورتیک معیار نژادی به یجایگزین

به معیارهای دیگری ازجمله معیارهای فرهنگی  میالدی، از اواسـط قرن بیسـتم ،دانشـمندان علوم اجتماعی
 ۀ، کاربرد مفهوم فرهنگی واژ1لوئیس اشــنایدر ۀند. به گفتاههای قومی توجه کرددر تعریف قومیت یا گروه

به  اذیل ر دو تعریف جدید المللی وبسیی رفرهنگ بینســومین  کنندگان  چنان زیاد شــد که تدوین« قومی»
 .نداهتعریف قومیت افزود

ها، اییها، ایتالیسیاهان، ایرلندینظیر  و فرهنگی یک گروه خاص ،گرفته از عالیق نژادی، زبانیریشه. 2
 ؛هاو سایر گروه ،هاها، لهستانیآلمانی
  .بیگانه ۀگرفته از یک فرهنگ اولیریشه .1

های علوم رشــتهمطالعه  ورود مطالعات قومی در ســـایر  ۀکنندمخدوش جالب و یکی از عوامل   ۀنکت
مفاهیم اصلی مذهبی و نژادی  شده استاست که باعث  ،شناسی و علوم سیاسیویژه جامعهبه ،اجتماعی

رو، ازاینبیشــتر مدنظر قرار گیرد.  آن های فرهنگیفراموشــی ســپرده شــود و جنبهزیادی به قومیت تا حد  
 کند:گونه تعریف میشناسی خود، گروه قومی را ایندر فرهنگ جدید جامعه ،2تالودورسن

ساس هویتی که آن را به »... شترک و اح سنت فرهنگی م  ۀعنوان یک گروه فرعی از یک جامعگروهی با 
ــخصبزرگ ــای هر گروه قومی از لحامی تر مش ــای  های خاصویژگی ظکند. اعض ــایر اعض فرهنگی از س
 (12 ص ،)همان .«خود متمایز هستند ۀجامع
به هدف شــهای درنظرگرفتهآید که تعداد و نوع ویژگینظر میبه یا گروه قومی  ده برای تعریف قومیت 

ستگی دارد و تا به امروز ستفاده از آن تعریف ب صورت  آن از بندیتعریف دقیق قومیت و مفهوم ،محقق در ا
ساج سانوسیع جامعه ۀمطالع شصت و پنجاز  ،وینگرفته است. به بیان ای  ،ه امروزشناسانه تا بشناختی و ان

ــیزدهفقط  ــنده تعریفی  س ــواری ۀاند. دلیل عمددادهارائه از قومیت نویس ــت که دش واژۀ های تعریف آن اس
فته مطالعات تغییر یا ۀای نســبتًا جدید اســت و مفهوم آن نیز با گســترش حیطهژقومیت در علوم اجتماعی وا

ست صوص   .ا ست که درخ صطالحات واژههای تعاریف این ویژگی واقعیت این ا سیاری از ها یا ا مانند ب
شمندان علوم اجتماعی وجود ندارد. مذهب، زبانهیچ یگر مفاهیم علوم اجتماعید  و ،گونه توافقی میان دان

نه نژاد ،نهادهای مجزای اجتماعی تاگوویژگی ،و  ( اســـت. 2341)  3های قومیت در تعریف اشــلی مون
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 هایبندیگروههمی در ها در تعریف خود اســتفاده کرد تا نشــان دهد که نژاد  معیار ممونتاگو از این ویژگی
 .جوامع بشری نیست

های کار گرفت تا ثابت کند که گروهملی را در تعریف خود به ۀمذهب و ریشــ و نژاد 1میلتون گوردون
فقط از معیار فرهنگ در  2دهند. اسکار هندلینمی را تشکیل جامعۀ آمریکا جوامع فرعیمذهبی و نژادی در 

قای گروه هدفش تبیین ب فاده کرد، زیرا  ــت نگ بود نســـل در بینهای قومی تعریف خود اس قال فره ها ازطریق  انت
(Handlin, 1975). 

کارگیری معیار فرهنگی در تعریف قومیت کاماًل پذیرفته نشـــده اســـت. برخی با توجه به حال، بهبااین
یویژگی یک   ۀهای اول یت، ا مفهوم   نژادی و بیولوژ به ویژگی   ز وارد کردن  قوم یار در فرهنگی  یک مع عنوان 
ای واژهف فرهنگی در تعری مبهم   مالک   این منتقدان، درنظر گرفتن   ۀاند. به گفتانتقاد کرده این مفهوم تعریف

کید می ناپذیرذاتًا بیولوژیک اســت توجیههایی که مفهوم آن مبتنی بر ویژگی کند که اســت. مثاًل اشــنایدر تأ
اشاره  ینژاد هایهای جسمی و ذهنی در نژادها یا گروهبه ویژگی ،طور خاصبه ،«قومی» ۀف اصیل واژتعری

به این ترتیب با تعریف واژتعریف  ،دارد.  ی ،مترادف و درنتیجه« نژادی» ۀواژۀ قومی  های دشــواری ۀبا کل
سالله  زمانی پیچیدهمفهوم نژاد مواجه می اب تبطمر شد که تعریفشود. م نگی و های فرهواژۀ قومی ویژگی تر 

شنایدر میبهاین مفهوم  درنیز نژادی به خود گرفت و  سد: کار رفت. ا سان و جامعه»نوی سانشنا سان ان شنا
به نداش دور کردقومی را از مفهوم و معنی اولیه ۀواژ  که اینکار گرفتند، درحالیو آن را در مفهوم فرهنگی 

 .«  عمل با توجه به علم معناشناسی عملی نادرست است
 وجودبهیک چهارچوب تاریخی خاص، یعنی ایاالت متحده آمریکا،  ۀبرای مطالع ،دراصل ،واژۀ قومیت

کردند. گوناگون زندگی می ۀهای اولیملیتدارای  و مذهبی   ،های مختلف نژادی، زبانیگروه ،آمد که در آن
ساج سی یای ست و هفت و با برر کید کرد که  رتبطم نظری   برگرفته از آثار   تعریف  بی شتتأ به  هااین تعریف ربی

ــاره دارد. درواقع، گروه ــمالی اش ــترهای قومی آمریکای ش های قومی به قومیت و گروه ۀآثار اولیه دربار بیش
ــت. این آثار به دورربوط ممطالعات موردی در آمریکا   گرددبازمی 3«مذاب ۀکور» ۀمقبولیت نظری ۀبوده اس

زندگی آمریکایی حل  ۀهای قومی گوناگون در این جامعه ســرانجام در فرهنگ و شــیوگروه ،که براســاس آن
ست که کاربرد واژجالب این ۀشدند. نکتمی صل « قومیت» ۀجا شد که گلیزر و موینیهان حا زمانی رایج 

این واژه  ،از آنمنتشــر کردند. پس میالدی ۴۳۹۹ ســال های قومی آمریکا را درگروه ۀخود دربار اتمطالع
 :نویسدکاربرد جهانی یافت. اشنایدر می

م» مان کل یت» ۀتا این ز نگهیچدر « قوم ـــت و در هیچ یک از فره نداش بان وجود  های عمومی ز
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یت قومی و گروبه میان نیامده بود. درواقع، بهالمعارف فرهنگ علوم اجتماعی نیز ذکری از آن ةریدا ی هاههو
سرعت در مطالعات مربوط به ناسیونالیسم بارها جدید به ۀولی به قومیت خیر. کلم ،قومی اشارتی شده بود

 )همان(« .ظاهر شد
بارۀ گروهموردی  ۀها مطالعمذاب ده ۀورک ۀمحبوبیت نظری حل  هایهای قومی در آمریکا و نیز راهدر

وجود را به این نظریه نیز آغاز موج جدیدی از مطالعات قومی دنبال داشت. رد  در این جامعه را بهها آن شدن  
یت قومی  ۀدربار مطالبی 3«مذاب ۀورای کور»ی تحت عنوان قیقدر تح 2و موینیهان 1. گلیزرآورد بقای هو
تند. های شهر نیویورک منتشر ساخو ایرلندیها ها، یهودیان، ایتالیایینظیر سیاهان، پورتوریکویی یهایگروه

ــی ،تقریبًا در همان ایام ــن ۀفرض ــوم»درمورد  4مارکوس لی هانس ــل س یا بقای هویت قومی در آمریکا « نس
شگران و علمای سیاری از پژوه سی کنند. از آن  حوزۀ ب شویق کرد تا این پدیده را در آمریکا برر قومیت را ت

سالل ،پس شریات  ۀم صدها کتاب و مقاله در ن ضوع  شگاهیبقای هویت قومی مو شد. در  دان صی  ص و تخ
ت حاصـــل از مســـائل قومی ارب و تجربیاها با توجه به تجنظریههای نظری قومیت، غالب جنبه قلمرو  

شتر   ست. در آثار اولیه، بی شده ا شمالی تدوین  فت اشده برای توجیه نظری دو رهیهای ارائهمثال آمریکای 
گرایی دربرابر  نوگرایی یا ابزارگرایی( برگرفته از موارد موجود در مربوط به قومیت )کهن یهااصــلی در نظریه

 آمریکای شمالی یا اروپا بود.
را مفروض  جامعه بزرگ یکدرون  در یتجمع ی،و گروه قوم یتقوم ، برای اطالقهمکارانش و 5اشکرف

گاه یک ها،، برای آنمفروض یا یاقعو مشترک   تبار   با داشتن   گیرند کهمی مجزا و  یقوم یتهو مشترک از یآ
 ۀحافظ) یمشخصات فرهنگ ینا .شده است یفتعر یننماد چند عنصر یا یک در یمنبع فرهنگ کانون و یک

شترک تار شمهیخیم سرچ سبتیخیو تجارب تار یختار یا ،ها،  ن،مکان مع به زبان و( همواره ن روه که گ ی 
 .(Ashcreft & Griffthin, 1998, p. 84خواهند بود ) یاپو یبترک یک در ،کنندیتجربه م یقوم

شمندان علوم اجتماعی به جنبه میالدی، ۴۳۹۱ ۀدر ده سل جدیدی از دان ساللن سی م سیا قومیت  ۀهای 
های اژهویکسانی از گروه قومی و ملیت ارائه دهند. ساخت و کاربرد  هایتعریف تاپرداختند و تالش کردند 

این پژوهشگران به آشفتگی و سردرگمی  وسیلۀبه 7«سیاست قومی»و  6«ناسیونالیسم قومی»دیدی چون ج
 محوری   شــناســانه و نظری این آثار، موضــوع  های روشتفاوت باوجود  قومیت افزود.  ۀدربارۀ مســاللموجود 

                                              
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 

6. Ethnic nationalism 

7. Ethnic politics 



 

  

ــتن  آن ــطالحات نقومیت با مفهوم ملیت و دولت مفهوم   ها برابر دانس ــازی بود. اص ــم قومی و س ــیونالیس اس
ساختند که  ،2و جوزف روتشیلد 1واکر کونور ،دو تن از دانشمندان علوم سیاسی ،ترتیبسیاست قومی را به

سالل صل م صحن»دولت ملی  ۀدرا ست»و دولت در «المللیبین ۀدر  شان  «های داخلیسیا محور مطالعات
بیین از تالش برای تویژه پس، به«ملت» ۀواژ بارۀبود. طرح ابعاد ســیاســی قومیت و مفاهیم وابســته به آن در

ــکالت داخلی جوامع غیرغربی با به ــم قومی ،های قومیهای قومیت، گروهواژهکارگیری مش ــیونالیس   ،و ناس
 .قومی بود مطالعات   عامل تشدید آشفتگی و مخدوش شدن  

لت پیش مفهوم   یکی بودن   یت و م عات قوم طال ثار کونور نیز در برخی م ـــار آ ما ا ،منعکس بوداز انتش
خود به نام  ۀتالش اوســت. کونور در مقال ناســیونالیســم قومی و تعمیم کاربرد آن  حاصــل   ۀســاخت واژ

چالش طلبید. از را به 4کارل دویچ موردنظر   ۀمفهوم ملیت و مطالعات توســع 3«پاشــیا ملتیســازی ملت»
ی همان گروه قومی اســـت. او از موجود خالصــی به نام دولت ملی وجود ندارد و ملت واقع ،نظر کونور

سانی سن و یهاننموی و نظیر گلیزر، ک ستند انتقاد کهای اقلیت میهای قومی را گروهکه گروه ،تالودور  ،رددان
وه عنوان یک گرکســانی که معتقد بودند گروه قومی گروهی با ســنت فرهنگی و احســاس هویت مشــترک به

شبزرگ ۀفرعی از یک جامع شاره به ری ضمن ا ست. کونور  واژۀ قومیت در تعریف ماکس وبر از یونانی  ۀتر ا
ست،  ،این واژه سان ا گاه به خود از ملت تعریف  به که در هردو مورد با ملت یک عنوان یک گروه قومی خودآ

 ز وحدتاســاســی بشــری اســت )و نه یک گروه فرعی( که ا ۀ. به نظر کونور، گروه قومی یک مقولپردازدمی
گاهی»دهد نژادی و فرهنگی برخوردار اســـت. تنها عاملی که به یک گروه قومی ماهیت ملیت می «  خودآ

اســت. با توجه به چنین تعریفی از ملت، از کســانی که ناســیونالیســم را برحســب میزان وفاداری به دولت 
سم گرایش ی های علمخطای عمده در رهیافت ،نماید. از نظر اویکنند، انتقاد متعریف می سیونالی دربارۀ نا

جای وفاداری به ملت است. درواقع، معیار کونور دولت به وفاداری ناسیونالیسم با احساس به برابر دانستن  
ژاد گروه قومی براساس وحدت ن ،، زیرا از نظر اواستمفهوم قومیت و ملیت مبنایی نژادی  برای برابر دانستن  

 (.15 ص ،2131 شود )احمدی،و فرهنگ توصیف می
تا اندازه هایابهام به تعریف گروه قومی و قومیت  نیز وجود دارد. مشــکل  5ای در تعریف قبیلهمربوط 

 های قومی بهشده برای گروههای درنظرگرفتههمان ویژگی ،شود که در برخی مواردجا ناشی میاساسی از آن
یک  در داخل های کاماًل متمایز و مشخصان گروهعنوا ب ،هاقبایل نیز نسبت داده شده است و بنابراین، از آن

سانتر یاد میبزرگ ۀجامع شتر در متون ان سالله بی سی و جامعهشود. این م ست که در شنا شکار ا سی آ شنا
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شود. ها نادیده گرفته میهای میان آنو تفاوت شده است دو مفهوم قبیله و گروه قومی با یکدیگر خلط ،هاآن
های خاص خود بلکه بر سر است که در جامعۀ ایرانی، بحث نه بر سر قبایل با ویژگیآنچه اهمیت دارد این 

 هاست.اقوام با تمام خصوصیات منتسب به آن
ساناز نظر برخی  سانان شخصای گروهجوامع قبیله ،شنا ند که در او واحدهای فرهنگی متمایزی های م

قبیله را چنین تعریف  ،خود معروف   در اثر   ،1نارول برند و کاماًل خودمختارند. رئولســر میحالت انزوا به
شیومی سابی آن ۀکند: گروهی از مردم که  شتراکی و اکت نگ سازد تا یک فرهها یک فرهنگ کلی میزندگی ا

 :نویسدمی 2پاتریشیا کرون .فرعی
های کســی با این اندیشـــه مخالف نیســـت که قبیله نوعی جامعه اســـت که با اهمیت دادن به ویژگی

ای قبیله جامعه ،کند یا به عبارت دیگرهای اجتماعی خود را خلق میبیولوژیک، همه و یا بخش اعظم نقش
ــیت ــاوندی، جنس ــاس خویش ــت که براس ــن ،اس ــت. جامعه ،و س ــازمانی نظام یافته اس ــل س ای که از اص

ستفاد سترده ۀغیربیولوژیک ا سیتای میگ شاوندی، جن ست خوی ست، هرچند ممکن ا سن  ،کند قبیله نی و 
صل بیولوژیکی را نادیده بگیرد تعریف ،برعکس .های مختلف آن را تنظیم کندجنبه  هر تعریفی از قبیله که ا

ست. بنابراین، قبیله یک جامع سازمانی بیولوژیک دارد و این ویژگی را  ۀمعتبری نی ساس  ست، زیرا ا بدوی ا
 .طبیعت به آن داده است
یا  یکســـان دانســتن   ثار آن دســته از دانشــمندان علوم اجتماعی مفهوم قبیله و ملت  گروه قومی در آ

سی، علم تاریخ)جامعه سی( که رهیافت ،شنا سیا سانو علوم  ساللهای ان سی را در م گرایی قبیله و قبیله ۀشنا
ست که میان عاریه گرفتهبه ست. اما واقعیت این ا ساناند نیز منعکس ا سان هیچان سر گونه توافقی بشنا ر 

سی آنه وجود ندارد، زیرا معرفتتعریف قبیل ست. شنا ساس تعریفها با یکدیگر متفاوت ا اولیه،  هایبرا
سخن می ضای آن به یک زبان  ست که اع  م واحد ونظاگویند، یک قبیله یک گروه فرهنگی همگن و واحد ا

ای بیلهقهای عنصر اصلی در تعریف گروه .یک سرزمینی دائمی دارندهمچنین باثبات سیاسی و اجتماعی و 
 است.  خویشاوندی مشخص پایه و اساسمشترک با  جد  

ــترویژگی دیگری که  ــمندان علوم اجتماعی برای قبیله درنظر می بیش ــتدانش ــیس م گیرند انزوای آن از س
ــم ــی یا دولت و روابط خص ــیاس ــت. این دوگانگی میان قبیله و دولت نوعی  شآمیزمرکزی س با این نهاد اس

سیم ست که تق شتربندی مفهومی ا شمندان علوم اجتماعی آن را می بی ساسپذیرند. دان بیله و این نظر، ق برا
ست ضادند. دولت منبع نظم و تولید ا سقبیله ۀکه جامعدرحالی ،دولت با یکدیگر در ت  .تای منبع طغیان ا

سنکه کگونههمان ستن شاره می 3ری شدا ستعماری پذیرفته  ستین بار ازطرف مقامات ا  ،کند، این دیدگاه نخ
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ــابق ــانی که س ــنی درمورد نقش دولت به آن ۀکس ــور روش ــان تص مان حاک ،از آنها داده بود. پستربیتی ایش
ت قدر این دیدگاه را پذیرفتند، زیرا بیشــتر درپی  اســتحکام ،ازجمله حکام و مقامات خاورمیانه ،محلی
 .های خود بودنددولت

پذیرش  کند، ضمنبدوی یاد می ۀعنوان یک سازمان بیولوژیک و یک جامعا که از قبیله ب ،کرون پاتریشیا
کید می ،هاویژگی تقابل قبایل با دولت شد، یک جامع»کند که تأ ست. قبیله ناپذیر ادولت ۀقبیله هرچه که با

شوند تا راه برای دولتقب»و « و دولت اختالف فاحش با هم دارند شودایل باید نابود  شود   ،او از نظر«. ها گ
 (.61 و 61 ص ،2131 کنند )احمدی،یابند و نقشی در ایجاد دولت ایفا نمیقبایل تکامل نمی

فرهنگی و روابط آن با دولت مشابه گروه  ـــ دانشمندان علوم اجتماعی قبیله را از لحاظ ساختار اجتماعی
کنند و به آن مشــروعیت و معنایی قبیله و گروه قومی را توجیه میســـان همد و بدینکننقومی تعریف می

 ای و قومی خاورمیانهویژه در مطالعات قبیلهدهند. این امر بهمی را درنتیجه توان تبدیل شـــدن به یک ملت
 .کندمصداق پیدا می

 هویت . 0-8

سبت او با دیگران  سان و نیز ن سان  ۀ)مقولپرسش از ذات و ماهیت ان شه و تفکر ان صلی اندی هویت( گوهر ا
داده اســت. هرچند اصــلی بشــر را تشــکیل می ۀو تمدنی وی بوده و دغدغ ،درطول  حیات روانی، فکری

ذهن آدمی را به خود مشــغول داشــته، هرگز رنگ کهنگی به خود نگرفته و در دوران  ،از آغاز تمدن ،هویت
ــکل ــده مختلف به ش ــتی، وجودهای گوناگونی ظاهر ش ــطالح هویت از منظر لغوی به هس ــت. اص و  ،اس

 (. 21-20 ص ،2131 سرشت اشاره دارد )فارابی،
«  مشابه و یکسان»عنی مبه Idemکه از  Identitasریشه در زبان التین دارد و از  Identityواژۀ هویت یا 

شه می را  ای اساسی که یک شخصهگیرد. این واژه در یک معنا به ویژگی یکتایی و فردیت، یعنی تفاوتری
یت بهاز همۀ کســان دیگر  به ویژگی  ،کند، اشــاره دارد و در معنای دیگرمتمایز می« خودش»واســطۀ هو

پیوسته باشند و یا ازطریق  گروه یا مقوالت براساس صور مشترک همتوانند بهمی همسانی که در آن اشخاص
ته به دیگران ب های قومی وای نظیر ویژگیبرجســ بایرون، ...  لت دارد ) ند دال ند قل از  ،۴۳۳۹پیو به ن

 (.  ۶6 و ۶1 ص ،۴۹۳۱ فکوهی،
س شهمی ،هویت مفهوم   ی  در تبارشنا ستهاتوان ری شری ج  ؛وجو کردی وجودی آن را در اعماق تاریخ ب

سابقه ساللهیعنی این مفهوم  شریت دارد. م شر آغاز به هویت از زمانی شدن   1مندای به بلندای تاریخ ب که ب
سش  ستم»شناخت خود کرد و با پر شف هویت « من کی شد. آدمی همواره جویای ک شروع  شد،  مواجه 
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لذا همواره با مســاللۀ هویت در . وجو کرده اســتم پرسخویش بوده و از موقعیت و جایگاه خود در این عالَ 
های حیاتی بشر درطول  تاریخ درزمرۀ دغدغه ش سروکار داشته است و این مساللهاحیات فردی و اجتماعی

ها درطول  تاریخ را به جدال بر ها و کشمکشتوان ریشۀ بسیاری از نزاعجا که میرفته است تا آنشمار میبه
شکارگی هویت»سر نحوۀ  ست )رهبری،« ابراز وجود»یا « آ به عبارتی، فکر  (21 ص ،2155 مربوط دان

عالوه، از ین خود و دیگری از اوان کودکی با انســـان همراه بوده اســـت و بهیابی بزمان تمایز و یکســـانهم
هایی هم رهیابی اســت که چگونه انســان براســاس شــاخصــهســطوح فردی تا ســطوح کالن اجتماعی قابل

سانیتفاوت سایی میها و هم هم شنا ستهها خود با دیگران را  ساس آن، خویش را د بندی فردی و کند و برا
 نماید.اجتماعی می

به که  یتکمتر مفهومی اســـت  ندازۀ هو باشـــد. رد   ا توان در پای این مفهوم را میواجد معانی متعدد 
تا بحثگفت یا نزدیک و مرتبط وگوهای روزمره  یافت. وجود مفاهیم مترادف  های علمی و دانشــگاهی 

مانند من   یت  ما، در2مفعولی ، من  1فاعلی متعدد برای هو ما از خود، تصــور از خود، خودبازنمایی،  ک  ، 
گاهی، خودانگاره، ا گیرد )دوران و جا ســرچشــمه میو شــخصــیت نیز از همین، گویگو، ســوپرایخودآ

 (.52 ص ،2151 محسنی،
 علوم مختلف یدگاهاز د یتهو : 8-8 ۀجدول شمار  .8

 بحث یمحور اصل یتنوع هو  بحث یاصل محور علوم مختلف
 و علت یستیو چ یتماه یفرد یشخص یتهو  منطق

 یو جمع یفرد یوجود یتهو  فلسفه
پ تصورات  یرۀدا مركز یتهو  و« وجود» ِی در

 .است
 .داندیخداوند م را خدا و ازآِن  ینراست یتهو  یو جمع یفرد او یتهو  عرفان

 یمل یتو رابطه با هو  ،حکومت ،دولت، ملت یجمع یمل یتهو  یاسیعلوم س
گاه یرخود، من، ضم یفرد یفرد یتهو  یشناسروان  یتفرد ۀمحدود ،ناخودآ

 یجمع یجمع یتهو  یشناسجامعه
انواع  در یتهو  یگران،شدن با خود و د یکی

 هاگروه وها جمع
 ُخرد یهاگروه وها را در انواع جمع یتهو  یجمع یفرد یتهو  یشناسمردم

اند. اریکسون عنوان پیشگامان توجه به این مفهوم یاد کردهبه 4و فروید 3چون اریکسونشناسانی از روان
ــال  ــتین تعریف از هویت در علم  2354در س ــیروانمیالدی، نخس ــناس ــاس تعریف  را ش ارائه داد. براس

ــکیل  ــون تش ــت. اریکس ــون، هویت جریان تلفیق تغییرات فردی و نیازهای اجتماعی برای آینده اس اریکس
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کند داند که فرد احساس میهمانی و وحدت شخصیت مییک احساس این وجود آمدن  بهیت را شامل هو
یت در حوزه256 ص ،2151 راد،دهند )ادیبمی و دیگران آن را تشــخیص های مختلف (. مفهوم هو

سی، جامعهروان) سی، وشنا سیا سی، علوم  سی و مطالعه قرار های مرتبطدیگر حوزه شنا ه گرفت( مورد برر
ست. می ضوعی میان توان گفت هویت  ا شتهمو ست که فرد بین عوالم ذهنی خود و واقعیت ر سبتی ا ای و ن
شهانی، ۀبه نقل از جوادزاد ،۴۹۳۹ ؛ نوچه فالح،۴۹۳۹ ،کنند )فیرحیبرقرار می (. از 15 ص ،2151 شه

شکلدیدگاه روان سؤالشناختی،  سی درمورد معنای ز یهاگیری هویت با طرح  سا ندگی، هدف از زندگی ا
سؤال... در دوران نوجوانی آغاز می و سخ این  سانی که به پا سیدهشود. ان سی ر سا ست های ا و هویت  ا

م بگیرد و تر و بهتر تصمیها و ابعاد مختلف زندگی، بسیار آسانتواند در موقعیتیافته داشته باشد میشکل
شود. این شاش فکری  سردرگمی و ابهام و اغت ست که نوجوانان و جوانان امروزی با  کمتر دچار  درحالی ا

 گیری، مشکل ناامیدی وا معنایی برای زندگی، مشکل در عرصۀ تصمیمیهدف  مشکالتی ازجمله نداشتن  
ــطراب، و ــائل دیگر اض ــالله به یک بحران جدی برای متولیان امور اجتماعیامواجه مس ل یدتب ند که این مس

 شده است. 
یت به در علوم اجتماعی، مفهوم های توجه محققان رشــته ترین مفاهیم موردعنوان یکی از پیچیدههو

سی، جامعهروانویژه مختلف به سیشنا ست. مفهوم هویت، آن، شنا سی قرار گرفته ا سیا ه کگونهو علوم 
شــناســانه دارد. امروزه در ادبیات علمی و دانشــگاهی مطرح اســت، از نظر جایگاه و مبدأ اولیه، منشــأ روان

سابقۀ کاربرد آن در معارف نظری و بهاگ سفه قدیمیرچه  ست، کاربرد روانویژه فل سانۀ این مفهتر ا وم شنا
 (.53 ص ،2151 )میرمحمدی، رواج بیشتری یافته است

سان، روانبرخالف نظر روان سان اجتماعی و جامعهشنا سان میشنا خواهند بر این واقعیت تأکید شنا
یرند که پذگیرد. آنان گرچه میواسطۀ دیالکتیک میان فرد و جامعه شکل میکنند که احساس هویت فردی به

سات افراد نمود میهویت معمواًل در نگرش سا شکلها و اح ستر  ست. یابد، اما ب گیری آن زندگی جمعی ا
ا و همتهویت اجتماعی نمودیافته در شــخصــیت جدا از دنیای اجتماعی دیگر افراد معنایی ندارد. فردها بی

صیت کاماًل بهمتغ شخ ستند، اما  شدن و صورت اجتماعی و بهیر ه سطۀ مراحل گوناگون فرایند اجتماعی  وا
ریشـــه در  ، امری که خود  (111 و 111 ص ،2152 محمدی،شــود )گلپذیری ســـاخته میجامعه
سان و کنشتفاوت شی برای مطالعۀ ان شی و رو ساس آن، روانهایی نگر سی بر فرد هایی دارد که برا  وشنا
 شناسی بر جامعه تمرکز کرده است.جامعه

 رویکردهای نظری به هویت. 8-0-8

یت اجتماعی )ملی، قومی ،حاضــر ژوهشکه در پنظر به این یت در قالب هو و دینی( نمود  ،بحث از هو
یت اجتماعی خواهد بود و  بنابراین،بیشــتری دارد،  تمرکز و توجه پژوهشــگر بر ابعاد مفهومی و نظری هو



 

  

ــان و روانهای جامعهبه رویکردها و دیدگاهپرداختن  ــناس ــان اجتماعی درش ــناس هویت اجتماعی در بارۀ ش
ــتور کار قرار خواهد گرفت ــیم ،دس ــاختاریتوان نظریهبندی کلی میدر یک تقس ــه پارادایم س  ،1ها را در س

 . کردبررسی  3ساختار ـ و تلفیقی یا عاملیت ،2کنشگرایانه
به تبه ساختار برتری بیشتری نسب ها،ۀ آنو در نظری باشدمیتحلیل  ساختار واحد  ،در پارادایم ساختاری

ساس این دیدگاهفرد داده می شکیل ۀهرچند نظام اجتماعی از مجموع ،شود. برا شگران فردی ت  ه،گردید کن
ادی، اقتص ــــ و کاماًل منفعل و متأثر از شرایط ساختاری شتهاما در تحلیل نهایی، این کنشگران سهمی ندا

. در این دیدگاه، کنشگر آفریده و مخلوق نظام اجتماعی است. بر این باشندمی اجتماعی، فرهنگی، تاریخی
یت نیز به ،اســـاس متأثر از ســـاختار و شــرایط اجتماعی بوده و فرد در  4عنوان یک واقعیت اجتماعیهو

ــکل ــی مؤثر ندارد. تغییرات هویت نیز تابع تغییرش ــتگیری هویت خود نقش عی که تا موق .ات محیطی اس
 (. 212 ص ،2111 کند )عبداللهی،تغییری در محیط صورت نگیرد، هویت نیز تغییری نمی

سیک و بهاگرچه جامعه سان کال ساختارگرا بهویژه جامعهشنا سان  شخصشنا هویت  ۀروی پروژ طور م
سجمی انجام نداده شهاما در الب ،اندکار تالوریکی من ستخراج ها میآناجتماعی  ۀالی اندی توان مباحثی را ا

شاننمود که می شد. امیلنگرش آن ۀدهندتواند ن سیم جوامع به ابتدایی  پس 5دورکیم ها به این مقوله با  از تق
نماید و رشد هویت فردی را مطرح می موضوع پیدایش تقسیم کار و رواج تخصص ،پیچیده ساده و صنعتی  

تگی همبســ ش نوعی همبســتگی که وی آن را همبســتگی ارگانیکی درمقابل  ها از پیدایدرکنار  این پدیدهو 
یاد می کانیکی  ند. این نوع همبســتگیم ناشــی از  ،در نظر وی ،ک ماعی  گانگی اجت جب نوعی ی مو

 ،دنبال یک نوع وفاق اخالقی اســتوجودآمده، بهبهالی این نوع یگانگی هپذیری اســت. وی در البتفاوت
ــبت در چنین درنتیجه، (. 62 ص ،2111 بند،)عالقه به جامعه یا دولت وفادار ســازدوفاقی که فرد را نس

  یابد.سطح هویت جمعی اعتال می ،ایجامعه
و  6جوامع ســنتی با جوامع نوین، به رشــد عقالنیت ابزاری ۀاز مقایســهای خود و پسوبر در بیان دیدگاه

ضوابط عام و اعتالی سطح هویت جمعی در جوامع جدید اشاره می 7های عقالنیکنش کند. وبر مبتنی بر 
صربه صوصعقالنیت به ۀفرد دنیای نوین را رشد فزایندویژگی منح  ،تبع آنهداند که بعقالنیت ابزاری می خ

یت یتها نیز اعتال میهو به هو عاطفی  لت ســنتی و  حا ند و از  یل مییاب بد ندهای عقالیی ت   شــو

                                              
1. Equal structural paradigm entity 

2. Pragmatic 

3. Structure-agency 

4 . Social fact 

5. Émile Durkheim 

6. Instrumental rationality 

7. Rational actions 



 

  

ساس اهمیت(. 211 ص ،2111 عبداللهی،) شه وبر، در  پایۀ یابی این عامل عقالنیت بردرواقع، برا اندی
ساس ویژگی سنتی که مبنای هویتی افراد برا سابی بود و فرد ویژگیدوران جدید برخالف دوران  های های انت

 گردند و درطول  زندگی  د میدنبال تعریف هویت خوگرفت، افراد مستقاًل بههویتی خود را از اجداد خود می
ــتند ککنند. بنابراین، امروزه دیگر منشرا بازتعریف می آن ،طور دائمیبه ،خود ــنتی و فرهنگی نیس ه های س

یک فرد را می یت  ند  هو ـــازند و فرای ن س جدد  زمی مل ســنتی  ۀرهایی فرد را از دایر ۀت ها و عوا هاد نگ ن ت
 سازی فراهم آورده است.هویت

ضریب تعریف می را اجتماعی ۀصوری از روابط اجتماعی و هندس ،شناسیدر جامعه ،1زیمل کند. در 
سی موردنظر او صله ،هند شند؛میها اعداد و فا به جرم یا حجم اجتماعی و  ،یعنی در روابط فرد و جمع با

یل جمع تحل فرد در ،. با توجه به این عواملکنداجتماعی توجه می ۀپذیری فاصــلمیزان تشــابه و مقایســه
یت   رود، ولی نشـــان  می این عوامل  پذیرش فرد در  ،حالدرعینکوچک درپیشـــانی خود دارد.  جمعی   هو

ابعاد فرهنگی، اجتماعی،  ،صــنعتی ۀکه در جامعد، درحالینکنبا مشــکل مواجه می را اجتماعات دیگر
سی صادی از هم متمایز می ،سیا شتن با ابو اقت سروکار دا ضمن  سلطشوند و فرد  یچ ه ۀعاد مختلف، زیر 

تقالل شود. لذا فرد از استر میگیرد و ابعاد شخصیتی او نیز متمایز و گستردهواحد یا بخش خاصی قرار نمی
ســازد تا براســاس ضــوابط رســمی و عقالنی عمل و فردیت بیشــتری برخوردار اســت. این امر او را قادر می

با افزایش حجم و عام  ،های اجتماعیپذیری بیشــتر اشــکال یا صــورتتفاوتتری عمل کند. بنابراین، 
 (.211 ص ،شود )همانتر میگروهی بیشتر و هویت جمعی نیز عامهمبستگی بین

ا کنشــگر عاملیت ی ۀکنندگرا قائل به نقش تعیینبرخالف ســاختارگرایان، دیدگاه کنشــگرایانه یا تعامل
ها هســتند که دهند و هم آناختار را شــکل میاین افراد هســتند که ســ ،اجتماعی اســت. مطابق این نظریه

ای درحال ایجاد شــدن و عنوان پدیدههویت را به ،آورند. در این دیدگاهوجود میهتغییرات را در ســاختار ب
 ۀگیری و تغییر است. قضیدانند که در هیچ زمان و مکانی ثابت نخواهد بود و همواره درحال شکلجدید می

و  ،گرایی نمادین از این قرار اســت که مردم معانی نمادین را به اشــیا، رفتارها، خودشــانبنیادین در تعامل
نه برمبنای نمایند و بســط میمنتقل می ،کنند و این معانی را طی تعاملدیگران الصـــاق می دهند. افراد 

عانی نای م که بر مب یا بل یات غیرانتزاعی اشــ یا برایخصــوصــ که این اشــ تار می ای  نان دارند، رف نآ   دکن
بنیادین یا یک  ۀها معتقدند که انســان از ابتدای زندگی اجتماعی دارای یک هســت(. آن211 ص ،)همان

ا های جدیدی رهر روز هویت ،پذیری و کنش متقابل با دیگرانهویت نسبی اولیه است که در جریان جامعه
ست. گاه هیچ ،کند. از نظر پیروان این مکتبایجاد می شدن ا ست و هر روز درحال ایجاد  هویت کامل نی

ــت و در نظری ــگرایان فرد اس ــبتآن ۀواحد تحلیل کنش ــتری نس ــود به جامعه داده میها به فرد برتری بیش ش
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 (.151-111 ص ،2335 )ترنر،
 من  ( »I) ،( اســـت. در تالوری میدme( و )Iبرایندی از مفهوم ) [ego] «خود» ،1براســـاس دیدگاه مید

های نمادی و به جنبه« فاعلی من  »از اهمیت بیشــتری برخوردار اســت. « مفعولی من  « »me»و  «فاعلی
طات اجتماعی و شــبک« مفعولی من  »و  پردازد[]می «ما»خالق  با ندهای  ۀحاصـــل ارت عامالت و فرای ت

ست.  شکل نیافته و در ب  « فاعلی من  »اجتماعی ا ست،  سان ا شی خاز نظر مید هویت فردی ان د وعد انگیز
ستقابل ست و ج سازمان« مفعولی من  »وجو ست،  شکل هویت جمعی ا ست که در فرایند  یافته و  گرفته ا

 من  »های هرکدام از جنبه آید که برایند تعاریف دیگران از من اســت. غالب بودن  اجتماعی شــدن پدید می
شرایط فرد و زندگی اجتماعی او دارد. از نظر وی« مفعولی من  »و « فاعلی ستگی به  نها رفتار یک فرد را ت ،ب

ماعیمی تار کلی گروه اجت فت، زیرا کنشتوان ازطریق  فهم رف یا به کنشاش در ماعی های فردی  های اجت
های ثوی در بحاش وابسته است. یک فرد به ساختار و سازمان اجتماعی پس خود   .اندتری وابستهگسترده

چارچوب اجتماعیبه« خود»خود از چگونگی تکوین  فای نقش افراد  ،عنوان شــخصــیت فرد، در  از ای
روابط  ۀفرد بدون ارتباط با دیگری تصــورناپذیر اســت که در صــحن خویشــتن   ،کند. به نظر اوصــحبت می

 (. 211 ص ،2111 دهد )عبداللهی،متقابل اجتماعی خود را نشان می
ــتین نظریهیکی از نخ ــوب میهایی که پایۀ نظریات و تالوریس ــود، نظریهای هویت اجتماعی محس  ۀش

ست 3کولی 2سانخود آینه سعه داده ا ست که مید نیز آن را تو شکل ه،در این نظری .ا گیری نقش جامعه در 
سان ن،ویژه نوجواناهویت افراد، به ست که ان ست. کولی معتقد ا شده ا شارات بیان  را  دیگرانها حرکات و ا

س، زعم اوبه. گیرندکار میها بهآن برای دیدن   شبیه ا صوراتی که افراد از خود دارند به بازتاب آینه  افراد  .تت
و  حرکات ها با خواندن  بنابراین، انســان .گیرندبه رفتارشــان قرار میهای دیگران نســبتواکنش ض  درمعر

در  د  (. کولی معتقد بود که خو24 ص ،2111 )اشــرفی، بینندمثابۀ شــیالی میدیگران، خود را به اشــارات  
  شود و برایند دیالکتیکی من  فردی و من  اجتماعی است. من  درگیرشدن در فرایند اجتماعی حاصل می ۀنتیج

 خود  فراخوان در وجود هر فردند. هم، 4اجتماعی دوقلوهای توأمان هســتند که به قول گورویچ فردی و من  
جامعۀ انسانی بتواند این هویت را کسب کند، به شناخت  که کودک یا نوع  است و زمانیهمان هویت انسان 

ــکل میخود نیز نائل می ــود. خود  زمانی ش ــبتش اوت به بیرون تفگیرد که کودک میان خود و متعلقاتش نس
 (.2151 نهایی،)تقائل شود 

سان تلفیقاز نظر جامعه صر خ  هم ۀجامعه عرص ،گراشنا شینی عنا شد که نمود  و کالن می ردن  آن   عینی   با
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(. 24 ص ،3521 های جمعی گوناگون است )توسلی،مشروعیت دادن به تکثرگرایی و قبول وجود هویت
سی تلفیقعنوان جامعهبه ،1گیدنز شناخته ،گراشنا ششترین و جامعیکی از  ستای تترین کو لفیق ها را در را

 خواهد توضیح دهد.ساختاربندی می ۀهویت را با توجه به نظری ۀعاملیت و ساختار انجام داده است و نظری
پردازد و های خود در ساخت اجتماعی میای به ارزیابی فعالیتصورت بازاندیشانهبهبدین معنا که کنشگر 

فتار خویش به رها در بازاندیشـی نسـبتتوانایی آن ۀتأثیرگذاری و تغییر شـرایط اجتماعی افراد اسـاسـًا نتیج
 (.1 ص ،2152 )ذکایی،است 

کنند تعریف ای که در آن زندگی میافراد بشــر ســعی دارند که خود را مطابق عرف و هنجارهای جامعه
به عبارتی دیگر کید دارد.  تأ جامعه  جایگاه فرد در  بل از این حیث بر  قا ند. کنش مت به آن ،کن نوع  یکها 

صی اعتقاد دارند که برخاسته از جامعه  ستهویت شخ صی را چیزی در نتیجۀ . آنتوا نی گیدنز هویت شخ
طور داند که بهرا چیزی می بلکه آن ،داندهای اجتماعی فرد، که به او تفویض شــده باشــد، نمیتداوم کنش

د گیرهای بازتابی خویش مورد حفاظت و پشــتیبانی قرار میشــود و در فعالیتمداوم و روزمره ایجاد می
شخصگیدنز برمی از این گفتۀ .(۴ ص ،۴۹3۳ )گیدنز، صی لزومًا ذاتی آن  شخ ست آید که هویت هر   .نی

شخص ست که ازطرف جامعه به  شی نی شود هویت نق ست که  ،تفویض  سازی ا بلکه هویت فرایند معنا
شود. هویت هرگز ثابت نیست، بلکه متطور و متحول یا های آن ساخته میزندگی روزمره و مکانیسم درطی  

المللی، پایان جنگ (. تحوالت دنیای جدید و تقســیم کار بین۹۳ ص ،۴۹۳۲ اســت )الطایی، «دینامیک»
ــترش مهاجرت ــرد، گس ــی هویتباعث توجه به هویت دیگر عوامل و ،هاس ــد و بررس های های گروهی ش

ــًا میگروهی و اجتماعی یکی از نگرانی ــوص ــت. مخص توان به های علوم اجتماعی در دوران اخیر بوده اس
 زوال فرهنگی معاصر اشاره کرد.  درموردا همدرنیستنگرانی پست

شرایط و موقعیت ،به نظر گیدنز سط  گاهی و هم تو ساس خودآ های اجتماعی در زمان و هویت افراد برا
که عملکردهای اجتماعی، روند  مکان شــکل می قد اســـت  آن، عقالنیت و  بازتابی بودن   گیرد. وی معت

گاهی فرد شی آن  هویت  ،خودآ ساختو بازاندی شه در فرایند  صر دهد، بهیابی قرار میفرد را همی ویژه در ع
های هرچیزی در زندگی اجتماعی از آنچه سیستم ،زعم ویجدید که نهادهای امروزین هم دخالت دارند. به

ــوب میمی جهانی دربر ــعیت فکری یک فرد محس ــودگیرند تا آنچه که وض ــم  ،ش در یک کردار و راه و رس
یت فرد در روند ســـاختازاینآید. د میوجوبهاجتماعی  یابی و با توجه به رو، گیدنز معتقد اســـت که هو
یت کل میموقع گاهی شــ ماعی، اقتصـــادی و نیز خودآ   گیردها، شــرایط و احوال و اوضـــاع اجت

 (. 52 ص ،2135 )گیدنز،
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ه آن را باید در های مربوط بداند که ســیاســتهای اجتماعی میهویت را مرتبط با متن و زمینه 1کاســتلز
های متضــاد جهانی شــدن و دســت جریاندنیا و زندگی ما به ،ها بررســی کرد. به نظر اوجایگاه تاریخی آن
شکل می سرمایههویت  ساختارهای  سازی  شکل تازهگیرد. انقالب تکنولوژی اطالعات و باز ای از داری 

ــبکه ۀیعنی جامع ،جامعه ــت. وی هویت را  ،ایش ــاس یک ویژگی را پایه گذارده اس ــازی براس فرایند معناس
شــود های فرهنگی که بر منابع معنایی دیگر اولویت داده میای از ویژگیپیوســتههمبه ۀفرهنگی یا مجموع

شد، اما این کثرت برای تعریف می شته با ست چندین هویت وجود دا شگر جمعی، ممکن ا کند که برای کن
شم ،خودبازنمایی و کنش اجتماعی ست. معنا بهتنش و  ۀسرچ شدن  تناقض ا ش نمادین   منزلۀ یکی   گران  کن

ای و اطالعاتی های متمایزی را برای جامعۀ شــبکهاجتماعی با مقصــود و هدف کنش اســت. او خصــیصــه
ــت که منجر به هویتئکنونی قا ــبتل اس  گردد، چراکه با افزایش ارتباطبه دوران ماقبل میهای متمایزی نس

ش کید بر هویت ،دن و ازطرف دیگرمتقابل تحت تأثیر جهانی  نی گزیهای محلی )مقاومت(، روند هویتتأ
ساخته می سب تعامل دیالکتیکی محلی و جهانی باز ست و برح ستخوش تغییر و دگرگونی ا شوند. افراد د

ساس تبعیض ناعادالن سی خود و اح سیا شروعیت نظام  ساس کاهش م شگران اجتماعی بر مبنای اح  ۀکن
ند گیرهایی میخود را از جماعت و هویت یا تشخص دهندمیسیاسی و اقتصادی یا اجتماعی واکنش نشان 

صدد ارائکه با ویژگی تدافعی و یا برنامه صورت   ۀدار در ستند و این امر به دو  انه و گرایخاص هویت جدید ه
 (.2150 گرایانه است )کاستلز،عام

یت اجتماعی به ۀنظری اما  ،همکارانش برای اولین بار طرح شـــد و 2فلجســط تاتو طور مشــخصهو
تعارض میان  ،گردد که براساس آنبازمی 3مظفر شریف« گرایانهتعارض واقع» ۀی این نظریه به نظریهاریشه
بنابر تعریف  .افتدها اتفاق میتوزیع آن ۀها )درصــورت تعامل( معمواًل بر ســر منافع کمیاب و نحوگروه

ضای گروه ،شریف شترکی که برای خود تعریف می اع ضای برون کنند، درمقابل  بنابر اهداف م وه قرار گراع
شــوند که دســتورالعملی هایی میگیرند. وی بر این باور بود که در شــرایط دشــوار، افراد جذب گروهمی

ــوند دارند )نظ ــتی نابود ش ــمنی که برای تحقق آن ایدئولوژی بایس ی و رایدئولوژیک برای جهانی بهتر و دش
زند و آن را متشــکل از (. تاجفل هویت اجتماعی را با عضــویت گروهی پیوند می50 ص ،2134 پیرانی،

شناختی سی،  سا صر اح شت  ،داند. از این منظرو ارزشی می ،سه عن ست از بردا هویت اجتماعی عبارت ا
گاهی از عضویت در یک گروه به  حساسی مرتبط با آنعد ارزشی و اهمراه ب  فرد از خود به نسبت شناخت و آ

ضویت )گل سی می ،از این منظر .(111 ص ،2154 محمدی،ع شنا توان هویت اجتماعی را نوعی خود
ت شناسی و اجتماعی کیسروانکند که فرد از لحاظ می رد در رابطه با دیگران دانست. این فرایند مشخصف
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 (. 11 ص ،2156 و چه جایگاهی دارد )تاجیک،
شان رابطه دارند و به نظر تاجفل، اجتماع  ساس پایگاه و قدرت ست که با هم برا شده ا شکیل  از افرادی ت

ز گروه را ابندی هویت دارای اهمیت است. وی فرایندی را که خودشان درونساختار این ارتباط برای شکل
جدا میبرون قهگروه  ند طب ماعی میکن ندی اجت ماعی در یکی از همین ب یت اجت باور دارد هو مد و  نا

(. تاجفل 51 ص ،2151 آید )ایمان و کیذقان،میهای اجتماعی پدید بندیمقوله یندهای درونی کردن  فرا
گروه بندی اجتماعی ســبب طرفداری گروهی و ارزیابی مثبت از درونکنند، طبقهو همکارانش اســتنباط می

سوگیری، مثالً  ،شود و درنتیجهمی سبت ،نوعی  سیم منافع ن ین شت. این نظریه بر ابه گروه خواهد دادر تق
کید می ن بندی  فرایندی پویا و وابسته به متن است که در روابط مقایسهکند که طبقهواقعیت تأ ای با متنی معی 

گروهی است )جوادی یگانه گروهی بیشتر از تفاوت درونهمیشه تفاوت بین ،بندیشود. در طبقهتعیین می
قه234 ص ،2151 و عزیزی، بت  (. طب ندی  رقا تداوم نگاه گروهی را ایجاد میمیان اجتماعی   ب با  کند. 

آمیز های ادراکی و الگوهای رفتاری تبعیضمثبت افراد به گروه خودی در مقایسه با گروه غیرخودی، سوگیری
 .(111 و 111 ص ،2154 آید )کاتم و دیگران،تعارض پدید می ،و درنتیجه

رسی های جورج هربرت مید به برماعی و تحت تأثیر اندیشهاز دیگر متفکرانی که در پارادایم تعریف اجت
یت پرداخته اســت ریچارد جنکینز  یت اجتماعی خصــلت یا  ،. به باور ویتوان نام بردرا میمفهوم هو هو

سان صۀ همۀ ان صی ست و از این لحاظها بهخ شم ،عنوان موجوداتی اجتماعی ا معنا و تجربه برای  ۀسرچ
ــت و می ــت که هویت برســاخته میمردم اس ــحه گذاش هویت  ،شــود. از نظر جنکینزتوان بر این امر ص

ست که در آن  ست  .«شودرودررو بازی می»اجتماعی یک بازی ا هویت اجتماعی درک ما از این مطلب ا
رو، اینازو افراد دیگر چیست. که چه کسی هستیم و دیگران کیستند و از آن طرف، درک دیگران از خودشان 

ه توان درباب  آن نیز بهویت اجتماعی نیز همانند معنا ذاتی نیست و محصول توافق و عدم توافق است و می
 (.5 و 1ص ،2152 وچرا پرداخت )جنکینز،چون

های دیگر ها از گروهبخشــد شــباهتی اســت که باعث تفاوت آنآنچه یک گروه انســانی را هویت می
سازند. فرهنگ جوامع بشری فرایند تفاوت و ها را می. شباهت و تفاوت معناهایی هستند که افراد آنشودمی

ــباهت را عینیت می ــد. ابزارهای فرهنگی هویتش ــکلبخش ــاز باعث ش های هویتی در بین گیری مقولهس
شری می سرگرمی، ورزشجوامع ب  ،ذیه، تغشوند. زبان، مذهب، پوشاک، عالیق زیباشناختی، تفریحات و 

 گروهی وکنند و باعث شباهت درونردی فرهنگی هستند که برای زندگی هر گروهی ایجاد معنا میا... مو و
ون های گوناگتواند در موقعیتاین اســاس، یک گروه و یا حتی یک فرد می شــود. برگروه میتفاوت از برون

سازد و خود را بدانهویت صواًل زندگی اجتماعی بدون وجود »ند. ها متعلق بدانهای متعددی برای خود ب ا
 .«صور استتما کیستیم غیرقابل که خود  که دیگران کیستند و بدون نوعی درک از اینراهی برای دانستن این



 

  

ــهجنکینز در پرورش نظریۀ هویت اجتماعی ــانی چون هربرت مید، اروینگ اش تحت تأثیر اندیش های کس
شکلشناس امردم و فردریک بارث   ،1گافمن صه ست. جنکینز  صورت خال گیری نظریۀ خویش را به این 

اگر هویت شرط ضروری برای حیات اجتماعی است، برعکس آن نیز صادق است. هویت فردی » :کندمی
اجتماعی  دیگران معنادار نیست. هویت فردی بر تفاوت و هویت  که در خویشتنی تجسم یافته جدا از سپهر  

کید دارد.  شتنی بهجمعی بر شباهت تأ عنی ی ؛شوندطور کامل در اجتماع ساخته میاما هویت فردی و خوی
شدن   ها، اولیه و متعاقب و در فرایندهای جاری تعامل اجتماعی که در چارچوب آن در فرایندهای اجتماعی 

م پراگماتیســ ،کنند. خاســتگاه این دیدگاهخود و دیگران را تعریف و بازتعریف می ،افراد درطول  عمرشــان
ــتی از آ ــت. از کار آنان برداش ــت که از نظریات اثرگذار چارلز هورتون کولی و مید بهره برده اس مریکایی اس

مل همبه« خود» جاری و در ع که دیگران عنوان ترکیبی  عاریف خود  مان، از تعریف خود )درونی( و ت ز
ر اســتدالل مرا آشــکا برای آن الگوی بنیادی که کل   ،شــود. به این ترتیبعرضــه کنند )برونی( حاصــل می

عنوان فرایندی شــناســایی به برونی   ـــــ یعنی دیالکتیک درونی ؛شــوددســت داده میالگویی به ،ســازدمی
 (11 ص )همان،« .یابندترکیب می ،اعم از فردی و جمعی ،هاهویت ۀواسطۀ آن همبهکه 

 سطوح هویت. 0-0-8

ــتمفهوم هویت را می ــیم ۀتوان به دو دس ای که این دو دارند در بندی نمود. تفاوت عمدهفردی و جمعی تقس
یت  أت 3و دومی بر همانندی و ادغام 2این اســـت که اولی بر تفاوت و تمایز  کید دارد. به ســخن دیگر، هو

شخص یکتا و مختص 4فردی ست و به مجموعه هر  سب نمودن  ها گفته میای از ویژگیا  شود که فرد با منت
سیلهود، خود را از دیگران متمایز کرده و بها به خآن صی پیدا می آن یک حس   ۀو شخ ستقالل  ند کتداوم و ا

یابد و ازطریق  همانندســازی با اعضــای گروه تحقق می 5(. ولی هویت جمعی54 ص ،2154 )احمدی،
ر  آن داند و دربرابخود را متعلق به آن می« ما»آن بخش از زندگی اجتماعی است که فرد با ضمیر  ۀدربرگیرند
های «ما»ها و عضویت در ها نیز به تعداد نقش...(. انسان و ،هاما ایرانیان، ما شرقی انندشود )ممتعهد می

براین، هویت اجتماعی (. بنا201 ص ،2113 فر،ز هویت اجتماعی متفاوت هســتند )رزازیئمختلف حا
ستگی ۀبه مجموع سنی، اجتماعی، قوم، ملت ۀهمچون طبق 6های یک نفر به نظام اجتماعیواب سی،  و  ،جن

توان گفت منابع و ابزارهای می ،(. با توجه به این توضیحات31 ص ،2351 شود )گامپرز،غیره مربوط می
 و تاریخ مشترک است و منابع و ،مشترکهویت اجتماعی عالقه به فرهنگ مشترک، سرزمین مشترک، زبان 
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منســجم و عزت نفس اســت. البته نباید این نکته را فراموش کنیم که  ۀخودانگار نیزابزارهای هویت فردی 
ــد و چه جمعی ،هویت ــت ،چه فردی باش گذاری نام مانندای های فردیزیرا ویژگی ،مفهومی اجتماعی اس

شین ساس یک پی شکل میتاریخی و اج ۀیک بچه نیز برا را  خواهیم بحث هویتجاکه میازآن و گیردتماعی 
 .ایمافزودهپسوند اجتماعی را نیز به این مفهوم  ،های اجتماعی بررسی کنیمها و گروهروی رده

س شنا ضمیر ما خود را متعلق و  یآن حوزه و قلمروی ۀهویت جمعی  ست که فرد با  از حیات اجتماعی ا
ها، ما لرها، ما مانند ما عبداللهی ،کندداند و دربرابر  آن احســـاس تعهد و تکلیف میمنتســـب بدان می

اول خودم را با ۀ که من در وهلاین . ... و ،هاها، ما انســانها، ما ایرانیان، ما مســلمانان، ما شــرقیایالمی
یتکدام یت   معرفی کنم و دربرابر  آن احســـاس تعهد و تکلیف کنم هایک از این هو مرا  غالب   جمعی   هو

مانند  ،به بزرگ و عام توان در سطحی ترتیبی از کوچک و خاصهای جمعی را میدهد. این هویتنشان می
و هر نوع ، وطنذهب، هممشهری، همزبان، همقوم، همروستا، هممحله، همطایفه یا همفامیلی یا هماز هم

کنند این افراد  هویت جمعی را در فرایند اجتماعی شدن و زندگی در جامعه کسب می بندی کرد.دسته ر،دیگ
وکیف روابط متقابل میان فرد و جامعه بستگی فرد و کم های جامعه و خود  و نوع آن و مختصات آن به ویژگی

ــ41 ص ،2111 دارد )عبداللهی، ــت.  ۀمطالع ،ر(. در پژوهش حاض ــطوح هویتی مختلف مدنظر اس س
شناخته میپایین سطح هویت تحت عنوان هویت قومی  سطح بَ ترین   عنوانعدی دین و مذهب بهشود. در 

سطحنظر قرار میدم ای دیگرلفهؤم سطح/ مذهبی تعریف مفهومی می هویت دینی ،گیرد که در این   شود. 
ست که  سطح  ۀموردمطالع ۀبا توجه به جامعباالتر از این دو هویت  هویت ملی ا سطح یک  ما )ایران( این 

ست و هم شامل می ۀفراگیر ا سطوح هرکدام اقوام و مذاهب موردمطالعه را  شود. برای بررسی مفهومی این 
 از این سطوح به صور مبسوط واکاوی خواهند شد.

 هویت قومی. 8-0-0-8
شود که هایی اطالق میها و ویژگیمشخصه ۀهویت قومی یکی از انواع هویت جمعی است که به مجموع

ها را دیگر ایجاد و آنیککند و بین اعضــای قوم یک احســاس تعلق به های دیگر متمایز مییک قوم را از قوم
سجم می ست که بههویت قومی یکی از مهم. کندمن صوصترین انواع هویت ا شورهایی که از تنوع  خ در ک

ست  ای دارد. این نوع از هویت  ت ویژهقومی و فرهنگی برخوردارند، اهمی شی از هویت اجتماعی افراد ا بخ
یت که درکنار   یت محلی، منطقههو یت قرار می و غیره ،ای، نژادی، فرهنگیهای دیگر، مانند هو گیرد. هو

ست، به« قومیت» و« گروه قومی»اش همچون خانوادهقومی با مفاهیم هم شده ا که بدون طوریدرهم تنیده 
 .شودها درک هویت قومی نیز سخت میو شناسایی آن تعریف

ست که بهواژهقومیت  سانی در حیطتاکنون برای تفاوت میالدی 2340 ۀطور فزاینده از دهای ا ۀ های ان



 

  

 Ethnosیونانی  ۀاز واژ 1قوم ۀشــود. واژکار برده میو تبار به ،فرهنگ، ســنت، زبان، الگوهای اجتماعی
ست. به سیمعنی ملت آمده ا شترک های فرهنگی ملتبه تفاوت Ethnic ۀواژ ۀکاربرد اولی ،در انگلی های م

لحاظ فرهنگی از اعضای هایی است که خودشان را بهای بین عاملگردد. قومیت  ارتباط اجتماعی ویژهبرمی
تواند می بیند. همچنین قومیتها حداقلی از کنش متقابل منظم را دارند متفاوت میهای دیگر که با آنگروه

ــی از یک تمایز و تفاوت با دیگران( بهبه ــیلعنوان هویت اجتماعی )ناش ــانه ۀوس ــاوندهایی افس ای یا خویش
ند مشترک داشته باش ۀهایی از سرچشمهای قومی تمایل دارند که اسطورهاستعاری تعریف شده باشد. گروه

 (.1 و 1 ص ،2136 )حاجیانی و همکاران،
یت قومی  که دارای منشـــأ، داللت بر همگانی و یکســـانی دســتهبرخی معتقدند هو ای از افراد دارد 

شت، تجربه شترک و در برخی موارد ،های تاریخیسرنو ساس م ستند.  ،و اح شترک ه اقامت جغرافیایی م
شد )مایکل  ،تواند از عوامل نژادی، زادگاه، نمادیدانند که میبرخی نیز آن را مفهومی می و فرهنگی متأثر با

 (.266 ص ،2131 به نقل از مسعودنیا و همکاران، ،و استیو
سته کردن  اتفاق ،در تعریف هویت قومی شمندی با برج کی ی نظر چندانی وجود ندارد و هر متفکر و اندی

ن آید، ایدســت میها بههای هویتی به تعریف آن مبادرت کرده اســت. آنچه از بررســی این تفاوتاز ویژگی
، دهد. بنابراینها و عناصر هویت قومی تشکیل مییف هویت قومی را مؤلفهمحوری در تعر ۀاست که مسالل

ــه ــناس ــومهای فرهنگی نظیر زبان، مذهب، آدابهویت قومی را بر بنیاد ش ــینه تاریخی تعریف  ،ورس و پیش
با آنمی که  ند  ن به ،ک ن ج خی  بر یا  مام  ت با  فراد  میا ند  یو پ گروه  یک  تی  ی هو ند های  ب یا

گل مدی،) ته خود  213 ص ،2152 مح فه (. الب ناصــر نیز متنوعاین مؤل ندها و ع ها در و نقش آن ا
یت صــورت بیان بهعمومًا یک گروه قومیتی  ،دهی به اقوام  متفاوت اســـت. در علوم اجتماعی معاصــرهو

...  و ،های برآمده از دین، فرقه، کاســـت، منطقه، زبان، تبار، نژاد، فرهنگها و ویژگیای از تنوعمجموعه
صر را دربر میشود که گاه یک قومیت بهیف میتعر ست و  و با آن منطبق گیردتنهایی فقط یکی از این عنا ا

 هاست.گاهی نیز شامل ترکیبی از آن
 . هویت دینی0-0-0-8

یت اجتماعی، عنصــر عمده و مشــترک درمورد پایدر مفهوم یت جمعی را  ۀســـازی هو تشــکیل یک هو
یت دینی بهآورند و درنظر می «احســـاس تعلق» توان عنوان ســطحی از ســطوح مختلف هویتی را میهو

قدر متعدد و متنوع تعاریف از دین را آن 2احســـاس تعلق به دین موردقبول اجتماع عام درنظر گرفت. الیاده
و  تعاریف موجود از دین و نقصاگر  .ها غیرممکن اســتفهرســتی از آن داند که حتی دراختیار نهادن  می
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، یابیم که تعریف دین بسیار دشوار استدرمی ،استقرا کنیم است را ها صورت گرفتهدربارۀ آن هایی کهابهام
پدیده بهچون دین  گاه تلقی ،هرحالای پیچیده و برخوردار از ابعاد متنوع اســـت و  های رایج درمورد دین 

 و آن پدید آمده است شناسی و امثالشناسی و جامعهنحو پسین و بر مبنای مالحظات و اطالعات انسانبه
ــیار متنوعاین تلقی ــون،ها بس ــی تمام این تنوعات  (10 ص ،2152 اند )تامس که در این تحقیق، نه بررس

گیری هویت جمعی و ها آمده است که نشان دهد این مشخصۀ اجتماعی در شکلفکری بلکه گذاری از آن
 کند.آفرینی میتداوم آن نقش

و تمایل به مناســک و  ،بندی و وفاداری به آن، اعتقادبی مشــترک، پایبرخورداری از دین و تعالیم مذه
شکلآیین ست. مذهب عالوههای مذهبی  فراگیر در فرایند  سیار مؤثر ا  که از لحاظبر ایندهی هویت ملی ب

ساب میعامل مهمی در روابط اجتماعی به ،کارکردی شاطح سرزندگی، ن شتیاق  ،آید، موجب دلگرمی،  و ا
ــت ــمن آن .عمومی اس ــیاری مواقعض ــناختیمذهب در مفهوم جامعه ،که در بس عد عینی و  ش کید بر ب  با تأ

تاریخ لت،  له دو با ســـایر مضـــامین ملی ازجم ته اســـت  ،خارجی آن،  و میراث فرهنگی درآمیخ
منزلۀ عامل های جهان اهمیت خود را بهای از بخش(. گرچه مذهب در پاره101 ص ،2113 )حاجیانی،

بســیاری از  و ســنن   ،ورســومتنهایی در ایجاد فرهنگ، آدابجاکه بهاما ازآن ،ازدســت داده مهم همبســتگی
و هرچه به  (211 ص ،2151 شود )عالم،کشورها تأثیر شگرف دارد، هنوز عامل مهم ملیت محسوب می

ــًا از دورۀ مدرنیته به بعد، این عاملیت دین کمتر میامروز نزدیک ــوص ــویم، خص ــود، تر میرنگش ولی ش
 آفرینی جمعی حضوری فعال دارد.تحقیقات مختلف حاکی از آن است که هنوز دین در هویت

ها، عنوان یک نظام فرهنگی )باورها، ارزشاند، دین بهدین تصریح کرده شناسان  که جامعهگونههمان
قلمرویی یا آورد که اجتماعی غیروجود میبهی جمعی را حول خود «ما»و مناسک( همواره یک  ،هنجارها

هویت دینی  ،(. بدین صورت۲۶ ص ،۴۹۳۳ گویند )طالبان،می« امت»در اسالم به آن  و غیرسرزمینی است
خودش )خودارزیابی مذهبی( همراه با احساس تعلق به  مذهبی بودن   عبارت است از: تعریف فرد از میزان  

 (.244 ص ،2131 ی و همکاران،ی مسلمانان و احساس تعهد به اجتماع دینی )سفیر«ما»اجتماع دینی و 
ــاس ــه ب   ،بر همین اس ــی میعد قابلهویت دینی در س ــود: بررس تعلق به  .1 ؛خودارزیابی مذهبی .١ش

ست با ارزشتعهد به اجتماع دینی. مذهبی بودن حداقل تا اندازه .1 ؛اجتماع دینی های عقلی و ای ممکن ا
سی سا شخص ،اح ضویت گروه مذهبی م ضیح دمی که ع شود. بدین معنا، تلقی فرد از مذهبی کند، تو اده 

(. ۱۹۹ ص ،۴۹۳۳ عنوان یک صفت اصلی در سنجش هویت دینی مطرح هست )حاجیانی،خود به بودن  
ست که از کلید ،تعلق به گروه سی هویت اجتماعی ا سا  های تعریف  واژهدرواقع، همان ارزش و اهمیت اح

 احساس   اصلی   ۀگردد. این همدلی یا احساس تعلق مشترک  خمیرمایتاجفل محسوب می اجتماعی   هویت  



 

  

با « ما»عنوان تعلق  گروه مؤمنان را به (. این احســـاس  ۲۱ ص ،۴۹۹۹ گردد )چلبی،محســوب می« ما»
علق تســان ند. بدینکگروه متمایز میعنوان برونمؤمنان به آن دین خاص( بهر)غی« دیگران»از « گروهدرون»

پنداری میان فرد و اجتماع دینی است که بر مبنای آن، ذاتنوعی احساس هم ۀوجود آورندبهبه اجتماع دینی 
ان( را ا شــیعییدینان )مثاًل مســلمانان توهین و تحقیر به هم ،تر باشــدهرچه تعلق فرد به اجتماع دینی قوی

به خو ندمیش تلقی یتوهین  هد و دربرابر  آن واکنش نشـــان می ک جات مختلف( )د ته در در الب
ضرورت برای  ،اصواًل از نظر مفهومی متضمن نوعی ضرورت است(. تعهد 10-16 ص ،۴۹۳۳ )طالبان،

یت را می۹۱ ص ،۴۹۹۹ کســی در انجام چیزی )چلبی، یک هو به  به(. تعهد  نهتوان  لۀ هزی های وســی
ــتهگردآوری ــده پیرامون آن روابطی که به یک هویت وابس به  «تعهد به اجتماع دینی»گیری کرد. زهاند، انداش

ــت هم ــرنوش ــت که چون فرد دربرابر  س اجتماع  ۀاش و همچنین آینددینان خویش و گروه دینیمعنای آن اس
ــالولیت دارد، درنتیجهدینی ــاس مس ــر به پرداخت هزینه ،اش احس های مادی و معنوی برای حمایت و حاض

شتیبانی از گروه دینی ست )طالبان،پ سجام، توافق، و تمایزی ( ۲۹ ص ،۴۹۳۳ اش ا ست که ان و این امری ا
ــان می ــاره دارد را نش ــت که نقش دین در مباحث هویت جمعی که هویت بدان اش دهد و بدین عبارت اس

 نماید.تر میهای اجتماعی برجستهجوامع و گروه
کودکی  ۀر دورهایی که داســتمرار اســت. بســیاری از هویت ۀمهم در شــناخت هویت دینی مســالل ۀنکت

«  تغییر در هویت»مانند، اما درمورد هویت دینی، تا حد زیادی ثابت می ،درطول  عمر ،شــوندپرورانده می
 (.243 ص ،2131 به نقل از سفیری و همکاران، دهد )دوان و همکاران،عمدتًا در دوران نوجوانی روی می

 . هویت ملی3-0-0-8
اســت، باوجود  تعاریف متعدد از ملت، تعریف آنتونی  2یاز مفاهیم اســاســی برای فهم هویت مل 1ملت

سمیت سطوره 3ا سرزمین، تاریخ، ا سانی با  ست. از نظر وی، ملت یک جمعیت ان سیار جامع ا ها، از آن ب
ــترکی  .,p. 2000, (Karimli  (4175اندخاطرات، فرهنگ عمومی، اقتصــاد، حقوق، و وظایف قانونی مش

ها، ملت ـــــ دلیل وجود دولتشــود و امروزه بهجمعی محســوب میترین ســطح هویتی هویت ملی عالی
خود به یک ســرزمین و  هویت ملی از تعلق   .مراتبی برتر از ســایر ســطوح هویتی قرار داردلحاظ ســلســلهبه

گاهی آ به موجودیت کل  که نسبتطوریبه ،گیردبه کشور خاصی سرچشمه می ،دولت ملی یا به عبارتی ن آ
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ساس و سی قادی و خلیلی،و به آن اح هویت ملی به  ،(. در تعریفی دیگر10 ص ،2130 فاداری دارد )عبا
ــترک در اجتماع ملی و در میان مرزهای تعریف ــر و نمادهای مش ــاس وفاداری به عناص ــدمعنای احس  ۀش

ــاس این تعریف، میزان تعلق و وفاداری افراد درون یک اجتماع ملی ــت. براس ــی اس ــیاس به هریک از  را س
صر ن شدت  ،مادهای ملیعنا سک، تاریخ، زبان و ادبیات، مردم و دولت،  سرزمین، دین و آیین، آداب و منا

یت ملی افراد آن اجتماع ملی مشــخص (. برخی 25 ص ،2150 ســـازد )یوســفی،می احســـاس هو
های به هویت ،و قبیله ،همچون مذهب، قوم ،های سنتیاندیشمندان هویت ملی را به معنای عبور از هویت

یت ملی هویتی اســـت که افراد به ،(. بر این اســـاس21 ص ،2151 دانند )رجایی،یرتر میفراگ جای هو
ا جغرافیا و ب ای شناسایی کنند، بر مبنای تعلق به ملتی خاصقبیله ــــ که خود را براساس تعلقات قومیاین

ن شــناســایی می اولیه  بین هویتکنند. هویت ملی باید چنان فراگیر باشــد که تعارضــی نظام حکومتی معی 
توان های هویت ملی را میویژگی ،قومی( و هویت فراگیر )ملی( ایجاد نکند. براساس این تعریف ـ )فردی

تن   ـــ نی داش ی م ـــرز یای س ف غرا ج خاص،  تی  ل کرد  ،م خالصـــه  ن  ی  ع م تی  م کو ح ظام  ن و 
شمی،)بنی سطح می21 ص ،2151 ها شکل از چهار  ند اداند که عبارت(. عماد افروغ هویت ملی را مت

بینی و سطح نمادها. وی سطح جهان ،سطح هنجارها ،هابینی و ایدئولوژیک، سطح ارزشاز: سطح جهان
یک را مهم یدئولوژ یت ملی میترین ب  و ا یت ملی نگاه میعد هو به هو ند. وی از دیدگاه فرهنگی  کند و دا

اساسی هویت ملی را  ۀمؤلف هایی کهداند. وی از دیدگاهسازی ملی را عامل فرهنگی میعامل اصلی هویت
ــدت انتقاد میداند بهو تبار می ،نژاد، خون طور کلی و در یک تعریف (. به21 ص ،2150 کند )افروغ،ش

ــت که به توان یک حس  نهایی، هویت ملی را می طور طبیعی به یکدیگر تعلق دارند بالنده میان مردمی دانس
هویت ملی مفهومی دووجهی است که  رک برخوردارند.و سرنوشت مشت ،و از منافع مشترک، تاریخ مشترک

کید بر مشــترکات و مالک ،ســوزمان بر تشــابه و تمایز داللت دارد، بدین صــورت که از یکهم  هایبا تأ
را در وجود  «ما»این  ،ازســوی دیگرکند و را پیرامون محوری واحد متحد و متعهد می «ما» ه،دهندپیوند

 (.20 ص ،2156 اجالل، کند )صنیعبا دیگری شناسایی میتشابهات داخلی و تمایزاتش 

 . هویت و قومیت 3-8

 . هویت قومی در جهان 8-3-8

یتدر ادبیات موجود، برخی شــکل های مادون فرهنگبه خرده خاطرتعلقهای قومی و افزایش گیری هو
یت ملی در جریان جهانی شـــدن را با تضــعیف پیوند ســرزمینی و فرهنگ غالب مترادف دانند و می هو

امنیت ملی  ۀکنندو آن را از عوامل تهدید نمایندمی خطر توصــیف همگرایی و انســجام ملی را درمعرض  
سوب می ـــ جود دارد که تنوع قومیواین ایده  ،کنند. درمقابلمح شان ـ  ۀروحی ۀدهندزبانی در یک جامعه ن



 

  

به  هویت ،شناختیکنند. در فرهنگ جامعهمیدرکنار  یکدیگر در صلح زندگی مدارای شهروندانی است که 
ستی خود در  سیتی و چی سبتًا پایدار فرد از کی شت ن  گیردکل میشهای دیگر با افراد و گروه رابطهمعنای پندا

و این درطول  ( Johnson, 1977یابد )تکوین می ،که ازطریق  تعامالت اجتماعی و در فرایند اجتماعی شدن
شر، تنوعات زیاد ست و امروزه ی از گروهتاریخ ب سانی مختلف رقم زده ا های اجتماعی را در بین جوامع ان

ردتر و کالن  ها در جهان هستیم. تر از آنشاهد اقوام، ملل، و سطوح متکثر خ 
ست که به ویژگی شود که یک قوم اطالق می ایهای فرهنگیهویت قومی یکی از انواع هویت جمعی ا

ساس تعلق به  نوعیکند و بین اعضای یک قوم را از اقوام دیگر متمایز می ها و آن نمایدمیدیگر ایجاد یکاح
ــجم می ــطحی پایینرا منس ــواًل واژگانی ای قرار دارد. تر از هویت ملی یا جامعهکند. هویت قومی در س اص

های وهشندرت در پژبه میالدی از قرن بیستمد و تا قبلندار یی جدیدهاچون قومیت و گروه قومی ریشههم
 شد. شناسان دیده میشناسان و مردمجامعه

در گفتمان مردم عادی، درســت همانند گفتمان رایج در بین برخی پژوهشــگران فعال در این حوزه، از 
جای ای بهای و عمدتًا قارهیا هویت منطقه ،«گروه قومی» ،2«ملیت»، «نژاد»، 1«قومیت»اصطالحاتی نظیر 

رای اشاره به ب بیشتر« آسیایی»هایی مانند رو، در جامعۀ انگلیس، از برچسبازاین .شودیکدیگر استفاده می
ستفاده می صالت آن به منطقتجمعی قومی ا شبه ۀشود که ا صی در  ستان )پنجاب ۀقارجغرافیایی خا ، هندو

ستان،  شتون ستان( بو سند، پ صطالح مزبور همچنین میمیازبلوچ صیفی گردد. ا ی فرد« نژادی»تواند تو
شد که  ستیبا شم پو سب  ،حالدرعینصاف دارد. همچنین و  و سیاه یای یا موقهوه انیسبزه، چ این برچ

ــاره به می ــود انندهایی مملیتتواند برای اش ــتفاده ش ــی اس ــتانی یا بنگالدش ــتولی در  ،پاکس  ،مواقع ربیش
شان ست و معمواًل برای عالمت ۀدهندن صی ا سلمانان بهعالمت مذهبی خا سرانجام کار میگذاری م رود. 

دهندۀ مکان خاصــی غیراز اروپا اســت. به همین شــکل، برای مردم ایرلند شــمالی نیز که این نام نشــاناین
سب گروه سب ملیت آن های مذهبی خاصگاهی برچ ستان(، گاه برچ شان)کاتولیک یا پروت  ۀددهنها که ن

 ۀیرلندی یا انگلیسی( است، گاه برچسب ریشو نوع گذرنامه ایشان )ا دولت خاص ـــ ها به ملتوفاداری آن
ستریجغرافیایی آن شمالیها یا ایرلندیها )اول ستفاده می (های  صطالحات ا ساس ا شود و گاهی نیز برا

 شوند.بندی میگرا دستهطلب، اتحادطلب، و ملیخواه، سلطنتسیاسی مانند جمهوری ـ قومی
شه گرفتهونانی اتنوس و ی واژۀقوم یا اتنیک از  ۀواژ ست. در که به معنای کافرکیش و بی اتنیکوس ری دین ا

ــت. این واژه ۀواژ ،زبان یونانی ــته اس ــمونی منفی و مطرود داش ــده مض ــو از قرن هجدهم ،یادش  ،به این س
ست داد ضمون منفی خود را ازد ست. معنا با مفهوم نژاد بهو هم ای خنثی بدلو به واژه هم شده ا کار گرفته 
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 بل  درمقا ،های دیگرها و ســایر اقلیتیهودیان و ایتالیایی ،جنگ جهانی ۀمتحده و در آســتان حتی در ایاالت
 آمیز داشتند. واژۀ قوم معنایمقصودی احترام ،شدند و از آنیک قوم خوانده می ،تبارانگلیسی مردم   اکثریت  

ست. در یکی از چاپبا ثابتی ندارد و همراه  شده ا سفوردفرهنگ های تحوالت دگرگون  ک سی آ ه در ک انگلی
شده ست. این معنا  شده آورده معنای کفر یا موهومات کفرآمیز ،قومۀ برای واژ ،اواخر قرون گذشته تدوین  ا

ــناختی و جامعهتدریج جای خود را به معنای مردمبه ــی داد. در ش ــناس المللی زبان انگلیسییی فرهنگ بینش
مانند  ،خست قوم به معنای غیرمسیحیان و غیرکلیمیان استن :قوم ارائه شده است ۀدو معنا برای واژ ،وبس ر

سیحیتکفار و بت سپس این واژه ناظر به ویژگیپرستانی که مخالف یهودیت و م سمی و ذهاند.  نی های ج
ست. به این گروه ها یا مربوط به تمیز دادن  ینژاد شده ا سته  شترک دان سوم و ویژگی م ساس ر های نژادی برا

کیش به معنای اجتماعی غیرهمافراد کفار یا  کردن   قوم از امری مذهبی برای مشــخص ۀمعنای واژ ،ترتیب
ضافه با ا ،های نژادی مبنای تعریف آن شد. در اواسط قرن بیستمتحول یافت و اموری چون رسوم یا ویژگی

تحول دیگری در معنای واژۀ قوم روی داد و آن را بیشــتر به  ،معیارهای فرهنگی در تعریف قومیت شـــدن  
شنایدر، کاربرد مفهوم فرهنگی واژۀ قوم آن ۀمفهومی اجتماعی نزدیک کرد. به گفت ست  چنان زیادلوییس ا ا

قوم  .2دو تعریف جدید به تعریف قومیت افزودند:  المللی وبسیی رفرهنگ بینســومین  کنندگان  که تدوین
شه ها، مانیها، آلها، ایتالیایینظیر سیاهان، ایرلندی و فرهنگی گروه خاص ،ق نژادی، زبانییعالگرفته از ری

ستانی سایر گروه ،هاله شه .1 ؛هاو  شترک هم ۀبیگانه. نقط ۀگرفته از فرهنگ اولیقوم ری ست ۀم  تعاریف آن ا
 (. 12 و 10 ص ،2131 اکثریت است )احمدی، یادشده ناظر به گروهی اقلیت درمقابل   ۀکه واژ

اش ترســیم کرد. معنای این واژه از قرون توان ســیر تحول واژۀ قوم را در مســیر کلیمی ،به این ترتیب
ــخص ــمون مذهبی و مش ــت و در قرون جدید به معنایی غیرهم افراد   کردن   ابتدایی بر مض کیش داللت داش

 کردن   اجتماعی تغییر یافت. در مســیر دوم، واژۀ قوم از مفهوم نژاد جدا شــد و به مفهومی برای مشــخص
کار رفت. در این تحول، تمایزات نژادی براســاس خصــوصــیات جســمی و خونی به فرهنگی به تمایزات  

ــد. از  ،و در عبارتی کلی ،تمایزات فرهنگی براســاس رســوم، عقاید هویت اجتماعی و فرهنگی دگرگون ش
ــترده و  ،عیفرهنگی، اجتما های متمایز  گروه ای یافت و برای نامیدن  رهگذر این تغییرات، قومیت کاربرد گس

 استفاده شد.  یاسیس
س سمنا  ینکه اچنان ،شودیم یتلق یسازفرایند ملت در یمؤثر ساز  ابزار  ملت یدئولوژیعنوان ابه یونالی

ر د یمل یهاملت ــ قرن بیستم سبب ایجاد دولت ها درنقش محرک ملت در یدئولوژیا یکعنوان مفهوم به
شد ساس تعلق، نوع یکعنوان به ،آن برعالوه یول ،سطح جهان   یرمتمرکزغ یو اطاعت مدن یوفادار یاح

باشـــد یاســیتوانســـت تبلورســیم ما .نداشــته   نظر برتون که از یونالیســم،ناســ یاســیســ تبلور ا

ــ ( در163 و 165 ص ،2156) ــت تبلور یاریبس  اغلب در را یمل ۀپروژ و یز بیابدن یدولت موارد توانس



 

  

ست یبندطبقهبزرگ قابل ۀشاخ دو درآورد، در اجرابهیگر د یدئولوژیا یک با یهمراه ست ملیا رایی گ: نخ
 یهالتدو زمان با ظهورشکل هم یننخستی. مارو ضداستع یالیستیضدامپر ییگراو سپس ملی ،اروپایی

 ینۀیشــپ یلدلبه ییگراملی ،از جنگ جهانی دومپس وقوع پیوســت.هب نوزدهم میالدیقرن  در ییاروپا یمل
س ضع یار منفیب ضور ها ازشد و تا مدت یفآن ت ص در ح سیس ۀعر همراه با بحران  یول ،محروم بود یا

 یستم میالدیقرن ب هفتاد ۀده یهاکارگران و مهاجران مسلمان ساکن اروپا در سال یهعلآشوب و  یاقتصاد
 ادامه دارد. نیزو هنوز  شددوباره آغاز 

شورها رد ییگرایمل ۀشاخ یندوم سابق ک ستعمرات  شو اغلب به ییاروپا یم  درمورد یصورت واکن
 .  شد آغاز یانبه بومنسبت ییاناروپا یرآمیزاعمال خشن و تحق

ــمیت .آنتونی دی ــت، قوم را چنین تعریف کرده که خود از بنیان ،اس گذاران دیدگاه نمادپردازی قومی اس
اجدادی مشــترک، خاطرات و  ۀبا یک افســان قوم عبارت اســت از یک جمعیت انســانی مشــخص» اســت:

ــرزمین تاریخی یا وطن و با میزانی از حس   ــترک، پیوند با یک س ــر فرهنگی مش ــالو عناص  «یتلمنافع و مس
ای کمابیش روشن، قابلیت (. قوم موجودی است جمعی که از همبستگی اراده254 ص ،2111 )اسمیت،

(. فردریک بارث 202 ص ،2134 و تداوم یافتن برخوردار است )برتون، ،یافتگی، دفاع از خویشسازمان
سان واژۀ: »گویددربارۀ قوم چنین می که  شودعیتی اطالق میشناسی معمواًل به جمگروه قومی در ادبیات ان

شد، ستی خود با شد ارزش دارای خودمختاری زیادی در بازتولید زی شته با شترکی دا های فرهنگی بنیادین م
هم آمده باشــند و یک میدان ارتباطی و کنش متقابل  که درون اشــکال فرهنگی به وحدت آشــکاری گرد

بنابراین، « .ها را از دیگران تفکیک کندآنبسازند، دارای یک احساس تعلق به یک واقعیت بیرونی باشند که 
ــیات یک قوم را میمهم ــوص ــترک واقعی یا باور به نیاکانی ترین خص ــت: نیاکان مش توان در موارد زیر دانس

سطوره شترک ،ایا شترک ،نام م شترک ،سرزمین م ستی ،زبان م شترک زی ضاهای م شتر ،ف  ،کرسوم و آداب م
 (.111 ص وه واحد )همان،احساس تعلق به یک گر ،های مشترکارزش

سته را قومی هایگروه 1ناندا و وارمز شان که دانندمی مردم از ییهاد   یا جامعه دیگر هایگروه از را خود
 هجامع در دیگر هایخود و گروه میان قومی گروه یک. کنندمی متمایز کل یک عنوانبه تربزرگای جامعه از
  هم و اهگروه درون   همبستگی تقویت سبب هم هاییمرزبندی چنین که پردازندمی قومی مرزهای ترسیم به

  مذهب یا نژادی، میراث زبان، یک بر مبتنی باید مرزها این. شوندمی دیگر هایگروه از شانجدایی عامل
شترک، سک، م شترک هایارزش منا شترک وطن یک یا ،م شند م   هنیذ ایتجربه قومی هویت بنابراین،. با

ست فردی سته خاص قومی گروه یک به را شخص که ا ساس ( 101 ص ،2335 کند )وارمز،می واب و اح
 جهان است. کند فرهنگی که وی در آن متولد شده است مرکز و کانون فرهنگ  می
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 . هویت قومی در خاورمیانه0-3-8

که  ـــائلی  لهمس یت و قبی بارۀ قوم به در عات موردی مربوط  طال ثار نظری معتبر و م گرایی مطرح شـــد در آ
ئ :از اندخاورمیانه منعکس اســـت. این مســـائل عبارت یا  ۀعدم ارا تعریف از قومیت، گروه قومی، ملت 

ناســیونالیســم قومی در غرب، گرایش آثار نظری  ۀکمبود کار نظری در تبیین پدید ،ناســیونالیســم قومی
ســاختاری،  هایتفاوتهای مربوط به تبیین قومیت یا ناســیونالیســم قومی که نظریهکاربرد غیرانتقادی  به

 گیرد.سیاسی و تاریخی موجود میان دو سیستم را نادیده می ـ اجتماعی
شگران خاورمیانه سته به آن را جهانبرخی پژوه صطالحات واب م شناس مفاهیم قومیت و ا سل  شمول و م

ین برند. چنیکار مهای زبانی و مذهبی موجود در منطقه بهها را برای تحلیل پراکندگیو آنکنند میتلقی 
سه سنت رفتارگرایی در علوم اجتماعی و مقای ستنگرشی که درواقع، میراث  این  ،های فراملی غیرتاریخی ا

گونه تعریف تاریخی از هیچ ۀســازد که در مطالعات خود به ارائپردازان و پژوهشــگران را متقاعد مینظریه
های  اکبر آقاجانیان وجود نابرابری در میان گروهو ناسیونالیسم قومی نیازی ندارند. مثالً  ،قومیت، گروه قومی

شت   سطح   قومی ایران را با توجه به فقر، پایین بودن   سرانه محرز  ،عمومی آموزش و بهدا و نیز میزان درآمد 
یفی از گونه تعرکند، اما هیچنحو مؤثری استفاده میها بهها برای تبیین عوامل این نابرابریداند. او از دادهمی

صیف یک جامعه بهقومیت ارائه نمی ان گیرد. آقاجانیعنوان گروه قومی درنظر نمیدهد و معیاری نیز برای تو
کید می کند که ایران کشوری متشکل از جوامع مختلف قومی و زبانی است، اما تمایز موجود میان جوامع تأ

ســی به برر« ومیت و روســتاییان ایرانق»ای به نام کند. فرهاد کاظمی در مقالهزبانی و قومی را بررســی نمی
همه، روشن نیست که منظور نویسنده از قومیت پردازد. بااینعامل قومیت در این قشر از جمعیت ایران می

ست. کاظمی در آغاز مقالو مهم ستاییان چی های دارد که تفاوتخود اظهار می ۀتر از آن قومیت در میان رو
شی از معیارهای قومی، مذهبی سی ثابت جوامع خاورمیانها زبانی یکی از ویژگی، ینا سا ست و های ا ای ا

ــت. از این عبارت ــتثنا نیس ــتنباط می ،ایران از این قاعده مس ــود که چنین اس ی یا مذهب»بودن با « قومی»ش
شری« زبانی کید می 1بودن تفاوت دارد. دیوید منا عنوان کیان واحد و دارای یک کند که معرفی ایران بهنیز تأ

دربارۀ سیاست جمهوری اسالمی و خود  اریخ سیاسی دوهزاروپانصدساله فقط یک افسانه است. او در اثر  ت
گوید، اما هیچ مطلبی را درمورد قومیت، ســخن می« های قومی و مذهبیاقلیت» درموردخمینی  اللهآیت

 دهد کهی مقاله نشان میمحتوا که عنوان و کل  درحالی ،سازدروشن نمی به آن یا عناصر مربوط ،تعریف آن
ستهای قومی و اقلیتاو میان گروه شده ا و  ،، بهاییاننوقتی فقط یهودیان، ارمنیا .های مذهبی تمایز قائل 

شتیان را به صورات خواننده بههای مذهبی ایران درنظر میعنوان اقلیتزرت سش و این پر ریزدهم میگیرد، ت
سن   شود کهبه ذهن متبادر می سلمانان  شند تا اقلیت مذهبیچرا م سنظر میبه !ی باید گروه قومی با د که ر
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به یک گروه قومی فعالیت ســیاســی و درخواســـت آن گروه برای  معیار اصــلی تبدیل یک گروه اقلیت 
 که معیار مذکور در متون مربوط به قومیت معیاری اساسی نیست. خودمختاری و استقالل است، درحالی

ساللروشهای کاستی قومیت در خاورمیانه فراوان است. در آثاری که  ۀشناختی در مطالعات مربوط به م
شخیصبه ستقیم نوعی تعریف از قومیت با معیاری برای ت ستقیم یا غیرم «  قومی»وان عنیک گروه به طور م

ــیفی عامی تکیه میارچوبهدهند، بر چارائه می ــود که میهای توص ــــ های مذهبیتواند گروهش بانی ز ـ
ست قومی و دولت خاورمیانه 1دورگابریل بن بگیرد. در اثر   گوناگونی را در خاورمیانه دربر سیا ای به دربارۀ 

کار گرفته شده است که جوامع خاورمیانه به ۀگرایانه درمورد کلی، یک رهیافت کهن2پیروی از کلیفورد گیرتز
ــش ویژگی مکتب کهن ،در آن ــر قومیتگرایی بهش ، های خونی، نژادوابســتگی :اندمدنظر بوده عنوان عناص

هب مذ بان، ســرزمین،  مانی بروز می ،ز کل  ز یت و نیز و رســوم. مشــ که چنین تفســیری از قوم ند  ک
تاریخی متفاوت در غرب  ـــــ ارچوب اجتماعیهیک چ ۀبرای مطالع ،که دراصـــل ،های عامبندیطبقه

شــود. کار گرفته میمعی با تجربیات متفاوت بهیافته مطرح شــده اســت، در مطالعات مربوط به جواتوســعه
دربارۀ  3ایزمن و رابینوویچ  آن در اثر   ۀکند که نمونتعاریف صــریح از قومیت نیز گاه اشــکاالتی ایجاد می

کنند: گونه تعریف میبا اســتدالالت خود، قومیت را این ،هاخورد. آنچشــم میقومیت در خاورمیانه به
ستگی جمعی » سابی چون جد  هویت و همب ستم عقاید متکی بر عوامل انت سی سوم،  شترک، زبان، ر و  ،م

های عینی و جنبه ۀاین تعریف چنان گســترده اســت که کلی« .اعمال )مذهب( و در برخی موارد نژاد یا رنگ
های شــود تفاوتگیرد. مســالله این اســت که وجود معیارهای گوناگون باعث میذهنی قومیت را دربر می

صر   ،کوچک، بزرگ سیاری عنا شترک   و ب شت مردم کوچک جلوه کند. نادیده گرفتن   موجود  میان   م رکات این م
های گروه از کتاب بســیاری شــود که پژوهشــگران  موضــوع می دار شــدن  هنگامی منجر به تناقض و خدشــه

 لبنان، زبان و جد  کنند. مثاًل در بررسی جوامع سوریه و زبانی در جوامع خاورمیانه را مطالعه می ــــ مذهبی
وی، کنند که قبایل علگیرند و به این نکته توجه نمیقومیت درنظر می ۀهای عمدعنوان ویژگیمشــترک را به

سخن  عنوان زبان مشترکتنها به عربی بهدانند( نهها را نیز قوم میو حتی فلسطینی )که نویسندگان  آن ،دروز
مدعی وجود یکمی ند، بلکه  بههایی ات و آشــفتگیچنین اختالفگوی بان  مذهب و ز بارۀ نقش  عنوان در

های مذهبی گروه درواقع، این پژوهشگر است که قومی بودن   .دندهنشان می را عناصر قومیت در خاورمیانه
ــخصی ــاللۀ قومیت در  هکنندتعیین کند و عامل  می ا زبانی را مش ــت تا معیار واحد علمی. مثاًل مس نظر اوس

به زبان. به این ترتیب،  ،شــود، اما در ایران، پاکســتان و تا حدی در افغانســتانوط میلبنان به مذهب مرب
گروه تان  ـــ غانس ف تان و ا ـــ پاکس یان  ع ی ـــ میش قو گروه  نان  ب ل ما در  ند، ا ت ـــ نیس می  قو ند های  ا
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 (.65 و 61ص ،2131 )احمدی،
شی از تعریف قومآثار مربوط به مطالعات قومی در خاورمیانه نه شکالت نا یت و معیارهای فقط دچار م

ها با آن ای و روابطهای تاریخی جوامع قبیلههای قومی است، بلکه ویژگیگروه ماهیت   ۀکنندتعیین متناقض  
ــت که در این مطالعاتدولت را نیز نادیده می ــلی آن اس معمواًل قبیله و گروه قومی مفاهیم  ،گیرد. علت اص
 های زبانیسان گروهشود. بدینای نسبت داده میقبیله های قومی به جوامعهای گروهواحدی دارند و ویژگی

ــازمان قبیلهو مذهبی خاورمیانه ــتند( گروهای )که قباًل س ــوند که برایهای متمایز قومی تلقی میای داش  ش
های قبیله واژهدارد، اظهار می 1که بسام طیبیگونهند. هماناتبدیل شدن به ملت در کشمکش مداوم با دولت

ــورت دو واژبهارچوب مطالعات مربوط به خاورمیانه هتوان در چقومی را نمیو گروه  کار برد. مترادف به ۀص
ــمندان علوم اجتماعی عالقه ــائل خاورمیانه از مفهوم قومیت بهدانش عنوان یک ابزار تحلیلی برای مند به مس

خ اند. طیبی در پاسردهملی )همگن( استفاده ک ۀتقسیمات اجتماعی در کشورهای فاقد جامع سازیتصویر
تأکید میجای قبیله از گروه قومی ســخن میبه این پرســش که چرا محققان به کند که مورخان گویند، 

نامند، های ماقبل عصر مدرن تاریخ خود را گروه قومی میهای اجتماعی در دورهبندیگروهاروپایی معمواًل 
ما گروه به آنا یه  له می را های شــب پایی قبی تاریخ غیرارو لهدر  به این ترتیب، قبی ند.   ۀپدید گرایی یکخوان

 ای اروپایی.نه پدیده ،اجتماعی عربی یا آفریقایی است
شمندان علوم اجتماعی به ضر، طور خاصطور عام و محققان خاورمیانه بهدان ۀ از کاربرد واژ ،درحال حا

خواهند با اســتفاده نامند، زیرا نمیهای قومی میجتماعی را گروههای ابندیگروهورزند و قبیله اجتناب می
بااین ۀاز واژ پامحوری متهم شــوند.  به ارو له  حال، برخی دانشــمندان علوم اجتماعی همان رهیافت قبی
ا هبرند. در این بررســیکار میای بهدربارۀ قبایل خاورمیانهگرای مطالعات قومی را در مطالعات خود کهن

ساً  سا شاوندی گروه ا کید بر بنیان خوی شاوندی های قبیلهتأ ست. به عبارت دیگر، قبیله بر مبنای خوی ای ا
شاوندی همان تعریف می شان از خوی ست. مثاًل لیزا  «جد»شود و محققان علوم اجتماعی معمواًل منظور ا
ک عنوان یوم قبیله بهاز هرچیز بر مفهبیشکه ســـازی در تونس و لیبی دربارۀ دولتخود  در اثر   2اندرســون

کید دارد، درحالی ســایر محققان حاکی از آن اســت که  وســیلۀبهشــده که مدارک ارائهگروه خویشــاوندی تأ
 کرد. اندرســون توضــیحاند که اندرســون تصــویر میتر از آن بودهای در این دو منطقه پیچیدههای قبیلهگروه
ید چه تمایزهایی و نیز نمی ه اســـتوجود آوردبه خویشـــاوندی این قبایل را ۀدهد که چگونه رابطنمی گو

کرد.  تعریف« خویشاوندی»ممکن است در قبیله وجود داشته باشد که بتوان آن را براساس عناصری غیراز 
ست گروهشیوهعالوه، او بهبه شاوندی را گروهای نادر ساواتهای دارای نظام خوی ست و م طلب هایی یکد
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های کند، مفاهیم خویشــاوندی، که یکی از ســیســتماشــاره می 1لویس بک کهکند. همچنانمعرفی می
ست، در روابط میان جوامع قبیلهبندیسمبولیک طبقه سطح محل ،ایهای اجتماعی )ازجمله قبیله( ا ی در 

ه این ای نبودند. بهای قبیلهقبایل یا ســیاســت ۀکنندتنهایی ایجاداهمیت داشــت، اما روابط خویشــاوندی به
ــاوندی ، تعریف قبیله بهترتیب ــر خویش ــت، زیرا به عنص ــت اس ــاوند تعریفی نادرس عنوان یک گروه خویش

ان زبانی، که محقق ـ گیرد. بسیاری از جوامع قومیتر را نادیده میبخشد و عناصر مهمازحد میاهمیتی بیش
ــتهمی قومی هایها را گروهامور خاورمیانه آن ــاس مرزبندی ،دانند، در گذش های به گروه ،ایقبیله هایبراس

و گاه  اندمتفاوتبا یکدیگر نماینده در نظام اجتماعی  شدند. درست است که قبیله و دولت  فرعی تقسیم می
ست که روابط میان آن ۀکنندنفی ستند، اما این بدان معنا نی شمکشیکدیگر ه  ؛ستآمیز اها لزومًا و دائمًا ک

شخصویژه در خاورمیانه، غالبًا مرزبندی به سیاری از دولت م ست. ب شته ا  ،هامیان قبیله و دولت وجود ندا
ند و بســیاری از جوامع قبیلهای بودههای قبیلهدرواقع، دودمان ند. دادههای کوچک تشــکیل ای دولتا ا

عنوان یک ســیســتم واحد حمایت ها غالبًا از یکدیگر بهگفته اســت، قبایل و دولت 2خلدون که ابنهمچنان
ستم مجزا درمقابل  و کمتر به کردندمی سی سی بین اینیکدیگر قرار می عنوان دو  سیا دو  گرفتند. وجود تنش 

ست، اما همراه این تنش شته ،محرز ا شدیدی نیز وجود دا ستگی متقابل  ست واب سا روابط  ا و ازطریق  رؤ
 ها برقرار بوده است.مستمر نیز میان آن

مدرن  یل را  ،به قول آنتونی اســمیت ،ایظهور دولت تمرکزگرای  با دولت علمی روابط میان دولت و ق
اتفاق افتاد.  میالدی های قرن بیســتمخصــمانه کرد؛ این رویدادی بود که در خاورمیانه در نخســتین دهه

برخالف آنچه بسیاری از محققان علوم  ،ای دربرابر  اهداف دولتقبیله ـ های قومیمقاومت گروه ،حالبااین
ت ای برای بقا بود. بعدها این مقاومت تحمبارزه برای کسب استقالل نبود، بلکه مبارزه ،گویندمی اجتماعی

 خود گرفت.مرزی شکل قومی بهتأثیر عوامل برون

 . هویت ایرانی3-3-8

 ۀآید که اجتماع اولی( چنین برمی12هات  ،یسنه 26 بند؛ 11هات، یسنه 5 اوستای گاهانی )بند ۀز مطالعا
شینی آن  یکجان ۀزمکه ال ــــشدت به کار کشاورزی به ،مین معیشتأان پیروان زرتشت، در اقتصاد و تایرانی

ی تعارض میان زندگی بدو خورد. رقم زمینایران در شهرنشینی و تمدن مقدمات گونهبدین .متکی بود ـ بود
ک ه لو شــهرنشــینی مشــ تاریخ ایران در مواج خارجی بوده اســـت ههمیشــگی  مان  هاج  با م

(Barthold & Rogers, 1970). 
شود که یداده م ینام به کشور ینا یاسی،س یداست. از د یباننج یا یاییانآر ینسرزم یمعنبه یرانا ۀواژ»
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س یدر جنوب باختر صطالحًا  یتیدر آن بخش از گ یا،آ ست. از د ،خوانندیم اش«یانهخاورم»که ا  دیواقع ا
سترده یانام  پهنه ینا یایی،جغراف شور اتر گ سر فالت ارا دربر می یراناز ک سرا شاند. از پیرا م یرانگیرد و  و

به یم یزندگ یرانیا یهاییناســـت که براســـاس آ یمردمان ۀهم یرندۀنام دربرگ ینا ی،فرهنگ یدد کنند و 
... ســخن  و ی،مازندران ی،در ی،آذر یلکی،گ یخراســان ی،بلوچ ی،لر ی،ردک   ی،فارســ یرانی،ا یهازبان

یت که تاســ گونهین( بد211 ص ،2154،)مجتهدزاده.« یندگویم یت ســطح در ایرانی هو  ملی هو
ست بحثقابل شترک در اجتماع  و هویت ملی به معنای ا صر و نمادهای م ساس تعلق و وفاداری به عنا اح

ــدهای تعریفکل( و در میان مرز ۀملی)جامع ــرف ۀش ــت. به اعتقاد احمد اش ــی اس ــیاس هویت ملی  ،س
م کاراکتر   هوم  مفجای هب ته ۀملی از نی ـــاخ ته و از س یاف ماعیدوم قرن اخیر رواج  ـــت های علوم اجت  اس

یت ملی یکی از چهار نوع هویت ،1(. از نظر مکنزی111 ص ،2115 ،)اشــرف قرن  اســـت که از یهو
ژادی، ای و نطبقه و هویت دینی هویت دیگر، یعنیدرکنار  ســه نوع برجای مانده اســت و  نوزدهم میالدی

کید دارند و  ۀکنندهویت ملی بر عناصر یکپارچه اریفاز تع . برخیشودمشاهده می واحد سیاسی مستقل تأ
عه ـــات و نگرشآن را مجمو یتای از گرایش های هو ناصــر و الگو مل و ع به عوا بت  بخش و های مث

روانی آن  ۀیگر به جنبکنند. برخی دعنوان یک واحد سیاسی تعریف میکشور به کننده در سطح یکیکپارچه
کید دارند. عده ستهتأ صلی تعریف هویت ملی دان صر ا ستگی بدان را عن شترکات ملی و دلب   و آن اندای نیز م

و  ،ها و پیوندهای جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی، اجتماعیها و وابســتگیای از ویژگیعنوان مجموعهبه را
نند کتعریف می ،کندبالد و افتخار میضــو جامعه به آن میگیرد و عکه زندگی انســـانی را دربر می ،قومی
 (. 2113 االمینی،)روح

های هویت ملی و هویت ایرانی، دربارۀ ماهیت، تاریخ، و چندوچون هویت بر اجزا و شــاخصــهعالوه
ی و عنظرهایی وجود دارد که در طیفی از عدم اعتقاد به وجود چنین هویتی تا باورهای غیرواقایرانی اختالف

ی در درون هایاند و کشمکش روی آن ازسویی، شامل طیفبندیتقسیمپروراندن  پیشینۀ کذایی برای آن قابل
ه به هایی هستند کاندیشند و از سوی دیگر نیز کسان و طیفاقوام است که به جدایی و استقالل از ایران می

 .2زبانان معتقدندمرزی فارسیوحدت برون
مردم  هالزامی بود کت ایران شده الدر ف ت سیاسییک وحد لیکپارچگی و تشکیباید گفت آنچه موجب 

ار گرفته کبهت الاین ف ۀحاشی ۀنیافتو رویارویی با مهاجمان اسکاندر سرزمین ایران در مواجهه  یافتهاسکان
ند یه (.251 ص ،2161 دیاکونف،) بود پا که ســرزمین ایران می ،بر همین  فت  بت و محل  توان گ رقا
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صدد سرزمینی و بروننیروهای درون منازعات سرزمین ایران در ست و هم اقوام خارج از  سرزمینی بوده ا
اند و هم اقوام متحدشدۀ درون ایران درحال منازعه برای تصدی حکومت و سلطه تسخیر و سلطه بر آن بوده

ه ب طمربو سیاسی لشکایران بهکشور  لتشکی ،1ریچارد فرایاند. از نظر بر آن سرزمین و اقوام ساکن آن بوده
 اینمردمی که در  ۀاز نظر ســیاســی، این اعتقاد که هم واســت  ،دی، یعنی عهد ســاســانیانالســوم می ۀســد

شاه»کنند رعایای سرزمین زندگی می ستند «پاد ساس هویت  ه ست که همواره در تاریخ ایران، ا اعتقادی ا
بوده  پادشاهیلۀ ن هخامنشیان معطوف به شاه و یا سلسسیاسی ایرانیان بوده است. وفاداری ایرانیان در زما

که تا  ،مورد چالش مذهب قرار گرفت و وفاداری مردم ،در زمان ساسانیان ل،است، نه به کشور. اما این اص
شاه بود سال ،آن زمان معطوف به پاد سلط ا شد جایش را به مذهب داد که با ت شدید و تثبیت  م این تحول ت

  .(614و  611 ،2111 فرای،)
سان هویت هریک از اقوام موردبررسی در این تحقیق در چند برهه از تاریخ این سرزمین هویت ایرانی به

ه کها را دچار دگرگونی کرده است، چناندچار تحوالت بزرگی شده است و هر بار برخی از عناصر آن هویت
ست، همچون آخوندزاده، میرزاآقاخان کرما سیونالی صادق هدایت، ملکبرخی از متفکران نا شعرای نی،  ال

هار به و ،ب که پسخاطر ویرانگری...، اعراب را  بههایی  به ایران  له  ند نکوهش کردهبار آوردهاز حم ند ا ا
 .(۴۹۳۱ )بیگدلو،

شاره می ضرشود که به انواع گفتماندربارۀ هویت امروزی ایران اغلب به تنوعات و تکثراتی ا در  های حا
ــاره  ــع هویتی ایران تکه از تعابیر قابلدارد. تعبیر چهلذیل این هویت اش ــت که برای بیان وض ــداقی اس مص

 (.۴۹۹۳ و ۴۹۳۴ )شایگان، 2کار بردتوان بهامروزی می
ــرف ــت در مفهوم تاریخی هویت ایرانی ،از دیدگاه احمد اش ــی هاینهض ــیاس و دینی دوران  ،قومی، س

دیگر  تولدی ،هایی پایدار ماند و در عصر صفویزونشیببا فرا ،ساسانیان شکل گرفت و در دوران اسالمی
 (. 2115 )اشرف، شد متجلی ایران صورت هویت ملیبه ،یافت و در عصر جدید

یت ایرانی   و غربی تأثیر ،حوزۀ تمدنی ایرانی، اســالمی ســـه جغرافیایی از علت موقعیت خاصبه 3هو
 استراتژی روشنفکران ایرانی استراتژی اختالط و پیوند ،به گفتۀ بروجردی (.۴۹۳۹ )کچوئیان، پذیرفته است

ویسندگان ن اغلب تاکنون شکال گوناگون و شکل دادن به هویت ترکیبی بوده است. ولیگفتمان در اَ  سه این
یت ایرانی دارای نقاط ادیب  اغلب اوالً  زیرا ،اندای بودهضــعف عمدهایرانی در بازتولید و بازشــناســی هو
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نگاری ضوابط علم تاریخ فاقد هایشان دارای نثر شیوا و ادیبانه است، ولینه مورخ. لذا هرچند نوشته ،بودند
ست. برای مثال ست و مطالب ارائه ،ا ستند شدهفاقد زیرنویس ا ستند م عدم  . ثانیًا با نگاه ایدئولوژیکی ونی

ــده و اغلب ــته ش ــی همراه بوده  جریانات خاص با برخورد انتقادی با میراث فرهنگی جامعه نگریس ــیاس س
ر نادیده هویت همراه بوده و سایر عناص ۀکننداصلی و تعیین رکن عنواناست. ثالثًا با تکیه بر زبان فارسی به

بر این باور بود که هویت ایرانی صرفًا براساس زبان شناخته  شادمان فخرالدین ،گرفته شده است. برای مثال
 (.2113، )بروجردی شودمی

یت ایرانی از های مذکوربا توجه به تعریف  یت ملی و هو یت ملی ایرانیان در دنبال مؤلفهبه ،هو های هو
ان ایرانیدر مشترک  احساس  داشتن   اصلی   عناصر   تا کنندها به ما کمک میرویم. این مؤلفهمی حاضر زمان

سیم شنا سجام اجتماعی به تقویت  و برای را ب شد تا تالش خ ،ی دیگرعبارتآنان بپردازیم. به افزایش ان واهد 
صلح جهت  درهای قومی مطالبات مختلف گروه شود ،تحقق عدالت اجتماعی از منظر   و واکاوی و تحلیل 

یت فرهنگی امری ثابت نیســـت و تنوع و تکثرات آن در ایران این امر را درنهایت، باید گفت ازآن جاکه هو
ستدام در بین آنهویتی بهکند که گفتمان بینضروری می سجام و یصورت م شد تا بتوان از ان ک ها برقرار با

ها صــحبت کرد، امری که دکتر ســروش با مفهوم فرهنگها و ســایر خردهتر از قومیتکلیت و یا هویت عام
 (.  ۴۲۹ ص ،۴۹۳۶ کند )سروش،آشتی دادن بین سه فرهنگ قومی، مذهبی، و محلی از آن بحث می

 های هویت ملی ایرانیانهمؤلف. 8-3-3-8
ــترآنچه  ــت دارند نظرن ایرانی بر آن اتفاقامحقق بیش ــه که این اس  ایران هویت ملی در ۀرکن مهم و عمد س

زبان فارسی با  .1 ؛آن جغرافیا و سرزمین با نوسانات میان فالت ایران با مناطق کوهستانی .2ند از: اعبارت
 ۀهم باوجود  اسالم که  دین .1 ؛و عربی داشته است ی،ترکی، مغول هایزبان یزش باآم دراثر   تغییراتی که ۀهم

 .ای، اصل و اساس آن ثابت و استوار مانده استاختالفات فرقه



 

  

 
 یرانیا یمل یتهو  یهاهمؤلف: 8-8 ۀشکل شمار  .0

یان از دوران  همۀ تاکنونایران تان  ندایران زندگی کرده فالت در باســ یایی این فالت  هایو مرز ا جغراف
نوســانات  با ،هاقرن طی  دراند و . آنان در این مکان خود را یافتهاســتزیســت آنان مکان و بوم بخشهویت

ــت ــترک در  ،هادر ایران بلکه در بین همۀ ملت تنها. نهاندداده تطبیق خود را ،محیطی آنزیس ــرزمین مش س
سی به سیا ستقل  شکیل واحدهای م سی امروز و ت سیا سی  اهمیت ایاندازهجغرافیای  ست که برر یافته ا

سی را  ،. در این میانبود خواهد ای ناقصمطالعه ،آن گرفتن   درنظر بدون   هویت ملی سیا برخی همان واحد 
 ههای قومی موردمطالعموقعیت جغرافیایی ایران و گروه ،در ادامه .دانندمحور و عامل اصلی هویت ملی می

   شود.می ررسیبیشتر ب
ــ ــ یا یفارس ــاخ ییهندواروپا یهااز زبان یکی یپارس ــت که در  یغربجنوب یرانیا یهازبان ۀدر ش اس
 یکشورها یزبان رسم ی. فارسگویندیو ازبکستان به آن سخن م یکستانافغانستان، تاج یران،ا یکشورها

ستان ) یاز دو زبان رسم یکیو  یکستانو تاج یرانا شتو( است. زبان رسافغان شور هن میدرکنار  پ دوستان ک
ــتعمار انگل ازیشتا پ یزن ــ یس،ورود اس ــ یفارس ــ یبود. زبان فارس ــگویندیم یزن یرا پارس در  ی. زبان فارس

 است.خوانده شده  یکیتاج یکستانو در تاج یدر یطور رسمافغانستان به
ست جهان قرار دارد و با ورود واژگان یانها در مَمَثل یشمار و گوناگون یدگاهاز د یفارس ز ا یسه زبان نخ
از  ییکها، از نظر تعداد واژه ی،زبان فارســ یره،و غ یترک ی،آرام یونانی،مانند  یگرید یهاو زبان یزبان عرب

 یاجلد(  10دهخدا )در  ۀنامغتل چون یفرهنگ واژگان ی،اســـت. در کمتر زبانها شـــده زبان ترینیغن
 .شودیم یدهجلد( د ۳)در  فرهنگ بزرگ سخن

 فتهَتن در تاجیکســتان، و حدود  پنج میلیونَتن در افغانســتان،  بیســت میلیون نخســت   فارســی زبان  
سمی بودن   ست. با توجه به ر ستان ا ستان زبان   میلیون َتن در ازبک سی در ایران، افغان ستان و و تاجیک ،فار

گویان جهان را توان شــمار فارســیرفته میهمروی ،عنوان زبان دومها بدان بهچیرگی گویشــوران ســایر زبان



 

  

 ن برآورد کرد.تَ  صد و ده میلیونیک به نزدیک
که  ـــــزمین اقوام ایرانی اســت، اما در ایران ۀاگرچه زبان فارســی زبان رســمی ایران و زبان مشــترک هم

هایی که زبان ،وجو کردهای مختلف را نیز جســتتوان خاســتگاه زبانمیــــ  ام متعدد اســتســرزمین اقو
ای از این مرزوبوم و حتی خارج از مرزهای کنونی ایران گویندگانی و هویتی مستقل ها در نقطههرکدام از آن

دگرگونی  ،ب تاریخدر گذر از فرازونشــی ،اند و مانند یک خانوادهمادری مشــترک دارند، اما همه فرزندان  
 اند.سرنوشتشان را تجربه کرده

سالم   سیلۀبهدین ا سندگان مختلف به و د شود. وجوتلقی می ایران مهمی از هویت ملی ۀپای عنواننوی
شت سات مذهبی و ترکیب تقریبًا نودوه سا سلمان مردم ایران و تحوالتی که این دین درطول  اح صدی م در

ود. شدیگر از ارکان هویت ملی ایران تلقی می یکی این ادعاست که اسالم ، مؤیدوجود آوردهبهتاریخ ایران 
صیل ملی ما را با دین تطبیق داده صر ا سوم قومیاند و آنچه را از آداباجداد ما عنا  مان که با دین تعارضور

شته صر هویت ملی بهحفظ کرده ندا سایر عنا ست که مواند. تلفیق دین در  شدید ا صر  جب تثبیتقدری  عن
ــت )ثاقبمعنایی دین به ــده اس ــندگان  ۀ(. به عقید2113 فر،عنوان هویتی چندوجهی در ایرانیت ش نویس

، میثاق ملی عنوانملی، قانون اساسی به سایر مشترکات و نمادهای ملی اعم از پرچم، احساسات ،مختلف
شنآداب سوم، ج شند )ها، و اعیاد ملی جزئی از هویت ملی میور سفی،با ساس  (.21ص ،2150 یو برا

ست و قومیت صات هویت ملی ا شخ های مختلفی را که دارای این این دیدگاه، هویت ایرانی دربرگیرندۀ م
 شوند.ها هستند شامل میمشخصه

 هویت ملی ایرانیان در دوران معاصر. 0-3-3-8

با تمدن  ایرانی که جامعۀزمانیشــاه قاجار و از از اوایل ســلطنت ناصــرالدین خواهیموج تجدددر ایران، 
 یا صابتدا در طبقۀ خوا پدیده در قارۀ آمریکا مواجه شد، رواج یافت. این یافتهو رشد در اروپا هجدید پاگرفت

به انقالب مشــروطه  مردم رشـــد عموم در میانســپس نخبگان جامعه و  بهانجامیدکرد و   ،این ترتیب . 
یت و فرهنگ ایران بهتازه عنصــر عنوانم میل به پیشــرفت بهتجددخواهی و یا بهتر بگویی ظهور  ای در هو

 .پیوست
ــمندانی که  ــاره گونههریک به اندهویت ایرانی پرداخته دربارۀبحث  به اندیش ــده اش ــر ذکرش ای بر عناص
اهرخ . شکندمی کرهویت ایران ذ اصلی عنصر فارسی و نهاد شاهنشاهی را دو زبان الله صفاکنند. ذبیحمی

سکوب تاریخ و زبان را برای ایرانیان مقو   شکل . عبدالکریمداندم شخصیت میم  سروش هویت ایرانی را مت
 ،خود ،بیان اندیشۀ نویسندگان فوق ضمن ،داند و فرهنگ رجائیمی و غربی ،، اسالمیفرهنگ ایرانی سه از

سالم و تجدد و به ایران سنت را نیز ا ،ا صر  (. خانم نیکی 12-65 ص ،2151 ،)رجائی نمایدضافه میعن



 

  

صر سه نیز 1کدی صلی هویت ایرانی  ،فارسی فالت ایران، زبان جغرافیای عن صر ا شیعه را از عنا و مذهب 
  (.11-20 ص ،2152 داند )کدی،می

ــتان ــد که در آن دوران، به باس ــروطیت آغاز ش توجه مفرط گردید گرایی بحث دربارۀ هویت ایرانی از مش
به11 ص ،2154 )محرمی، فه»عالوه، (.  یان دارای مؤل یت فرهنگی ایران ناگونی ها و بخشهو های گو

(. 201 ص ،2154 کند )علیخانی،... ارتباط پیدا می است که با هویت ملی، هویت دینی، هویت قومی، و
عینی  ـ ای و تاریخیو بخش اسطورههمچنین اولین عنصر بنیادین هویت ملی ایرانی تاریخ است که دارای د

شد )احمدی،می سومبه زبان، آدابتوان میعالوه، به(. 243 ص ،2151 با  یتهو ینۀدر زم یز... ن و ،ور
 اشاره کرد. یرانیا

سالله ساللۀ هویت م ست. ملت ایران جریاندر ایم صر ،خود درطول  تاریخ   ،ا صلی عنا  را خود هویت ا
ستپاالیش  ست دادهو  کرده ا صری کارایی خود را ازد ست. در  ،در مواقعی هم که عن شته ا آن را کنار گذا

صر دین مراحل تکاملی خود را از ،ایران شتی عن سپس زرت سالمتوجه به توحید و  سیدن به دین ا و  گری تا ر
سلدر که  ،ده است. این اتفاق در فالت جغرافیایی ایرانکرمذهب شیعه طی  بال جهمیان و در حاشیۀ دو سل

سی به ،و زاگرس در غرب قرار دارند شمال البرز در ست. زبان فار سیلصورت گرفته ا اطی ارتب ایهعنوان و
ی از جزئ نیز خواهیکنند. تجدد و ترقیبخش اقوام مختلفی است که در فالت ایران زندگی میهنوز وحدت

ملت ایران اســت و تالش برای رســیدن به باالترین مدارج تمدن و تجدید مجد و عظمت  نهویت امروزی
 .استهای گذشته وجهۀ همت ایرانیان پرافتخار تمدن

سنی ) سی مؤلفه ،(2151ابوالح صر ایران، بر چند ب  جهت برر عد اجتماعی، تاریخی، های هویتی معا
کید دارد. از نظر وی ،جغرافیایی، فرهنگی عد اجتماعی، هویت ملی در ارتباط با کیفیت در ب   ،و ســیاســی تأ

قاد  با نظام کالن اجتماعی اســـت. اعت ، آن و ضــرورت وجود   جامعۀ ملی وجود   بهروابط اجتماعی فرد 
ــاس  ــویت در این جامعه، احس ــاس و اعتقاد و تمایل به عض ــاس تعهد به  خاطرتعلقاحس ــترک و احس مش

یا  ماع ملی  کدی«مای ملی»اجت پذیرش ی به،  لت، عنوان همگر  به م به دیگران متعلق  بت  وطن، نگرش مث
شه شت و آیند دربارۀی اجتماع ملی، اعتقادات هاباورهایی درباب  ری ضویت در  ۀسرنو جامعه، افتخار به ع

یت خود و تداوم حیات این اجتماع، هزینه این جامعه و عالقه و تمایل به پرداختن   های الزم برای عضــو
 .استعد موارد مهم در این ب   ۀبانی همبستگی و همکاری اجتماعی درزمربه منگرش نسبت

شتب   شترک افراد یک جامعه از گذ گاهی م ست از آ ساس  ۀعد تاریخی هویت ملی عبارت ا تاریخی و اح
ساس هویت تاریخی و هم ستگی به آن و اح سل ۀپنداری پیونددهندتاریخدلب ه های مختلف به یکدیگر کن

ضای یک ملت سل از تاریخش مییک ن ییمانع جدا شت درموردشود. اع سیری همانند و  ۀگذ خود باید تف

                                              
1. Nikki Keddie 



 

  

 ؛ندکه واقعًا وقایع مشترک داشته باشنه این ،گذاری مشابه و تعلق مشترک و تعهد مناسب داشته باشندارزش
و  گذاری متفاوتعلت تفسیر و ارزشاما به، اندبسا افراد جامعه دارای حوادث و وقایع مشترک در گذشتهچه

شتراک   سبب افتراق اجتماعی کنونی می متعارض، آن ا اهی توان آگشود. پس هویت تاریخی را میحوادث  
 ؤلفهمترین و دلبســتگی بدان دانســت. مهم خاطرتعلقتاریخی و اعتقاد و احســاس  ۀپیشــین درموردو دانش 

ساسات و عواطف مثبت و منفی به حوادث، وقایع و شخصیت  ۀجکه نتی است ای مثبت و منفیهوجود اح
در  های مؤثر و مثبتها و اقدامات شــخصــیتفعالیت مثبت و افتخارآمیز با آن یا موفق دانســتن   آن  برخورد  

 است. گیتاریخ کشور و احساس غرور یا ناراحتی و سرافکندگی و تحقیرشد
یت ملی در ب   جهت که ما به این  ،وخاک اســـتعد جغرافیایی عبارت از نگرش مثبت به آبتعریف هو

صر  ستی برخورداریم. عن صی در نظام ه شخ ستیم و از جایگاه م ن ه سرزمین معی  شور و یک  ساکن یک ک
معنا که  به این ،سازدواحد بقا را معلوم می ،سرزمین که با اقتصاد و سیاست پیوند نزدیک دارد، برای شخص

ــرزمین   تنها باوجود   ــخص آن س ــیدن به اهداف و رفع نیاز ،مش ــتگی و رس ــور خواهد بود. دلبس هایش متص
ن مشــخص ،به ســرزمین مادری خاطرتعلق های متعدد دارد که از آن شــاخص ،شــودمی که با مرزهای معی 

سرزمین در زمان بروز خطر، مرججمله ستن   حاند: آمادگی برای دفاع از  سایر  دان شور خود بر  زندگی در ک
مندی به عنوان کشــور، عالقهبه ســرزمین مشــخص فتن  به مهاجرت و پذیر نداشــتن نقاط جهان یا تمایل

سرزمین خود،  سرزمین در آینده، رویکرد و نگرش مثبت به  شتن  یکپارچگی  ساس  دا سایش اح  آرامش و آ
 درصورت زندگی در آن.

صود از فرهنگ  مجموع شت ۀمق ست که در گذ شترکی ا شکل گرفته ۀذهنی و روانی م ست تاریخی    و ا
ــلبه  ،پذیریفرایند جامعه طی  در ــتهای بعدی منتقل نس ــده اس ــلو  ش عنوان میراث های نوین آن را بهنس

و  ،ها، هنجارها، نمادها، اعتقادات و احســـاســـاتاند. این مجموعه شـــامل ارزشارث بردهگذشــته به
 ت در بین مردمو تفریحا ،پذیریخانواده، اقتصاد، سیاست، مذهب، جامعه ۀرویکردهایی است که در زمین

دارای بخش عینی نیز  ،بر بخش ذهنیصــورت وجدان جمعی درآمده اســـت. فرهنگ عالوهبهیک جامعه 
. اســتدراختیار یک جامعه  ،صــورت میراث فرهنگیبهو  کنندیاد میعنوان تمدن ا هســت که برخی از آن ب

گاه، ما ه بهگیرد کابعاد فرهنگی هر نظام اجتماعی را دربر می ۀمیراث فرهنگی کلی گاه یا ناخودآ نحوی خودآ
گذاری رود. ارزششــمار میهای تاریخی یک فرهنگ و یک ملت بهدهد و نشـــانهر قرار مییثأرا تحت ت

ضاوت آن درموردجامعه  ضرورت حفظ و نگهداری و کاربرد آن در جامعه  دربارۀها این میراث فرهنگی و ق
 .شودمحسوب مینیز جزو هویت ملی 

عد سیاسی بدین معنی است که افرادی که از لحاظ فیزیکی و قانونی عضو یک نظام یا در ب  هویت ملی 
کنند و موضوع یا مخاطب قوانین آن کشورند ند و داخل مرزهای ملی یک کشور زندگی میاساختار سیاسی



 

  

تم سیاسی و سقلبی به یک سی ۀخود را اعضای سیستم بدانند. بنابراین، عشق و عالق نیزاز لحاظ روانی باید 
 ای در تقویت همبستگی و پیوند ملی خواهد بود.مبانی ارزشی و مشروعیت آن  عامل عمده

 های قومی در ایرانتهوی .3-3-3-8
مدهای ادنبال پیاند و بهکردهیم یزندگ یهنخست در جنوب روس یاییاز پژوهشگران، اقوام آر یاریبه نظر بس
 یآرامبه ین،وهوا و زمآب مناسب نبودن   ی،کاف مسکن   نداشتن   یعت،خشم طبچون  ایندیناخوشو گوناگون 

کار و وکشــت یآباد و مناســب برا یهااز دشــت یریگبهره یو برا هخود را ترک کرد یزندگ یننخســت یگاهجا
س ی،زندگ شدند. گروه یمرکز یایدر آ شدند هندوا یراناز آنان که در ا یپراکنده  ساکن  ستان   یرانیو هندو

شاره دارند که مکان یسکن محل   یقوم به نقاط جنوب ینبه مهاجرت ا یناغلب مورخ یول ،نام گرفتند شان ا
 یاشاخه یرانیقوم ا. بر این اساس، باشدیمهاجرت م از آن محل   ینام دارد بخش یرانا ینکه سرزم یامروز

 یلو اوا یالداز میشدوم پ ۀاردوم هز یمۀقوم در اواخر ن ین. ایندآیشــمار م( بهیایی)آر یرانیاز اقوام هند و ا
ــت پ ۀهزار ــرزم یالد،از میشنخس ــل یناز س ــمال یاص ــ ینتریخود در ش به  یج،تدربه یانه،م یایبخش آس

 ینشــدند. ا یرانخزر، وارد فالت ا یایشــرق و غرب درتر مهاجرت کرده و از شــمالگرم یهاینســرزم
طق از منا یگرفشار اقوام د براثر   یانه،م یایمهاجرت اقوام آس یهاموج یگرمهاجرت داوطلبانه نبوده و مانند د

امروزه  .(11 ص ،2156اجالل، یعاست )صن یافتهتر تحقق تر و گرمیجنوب یتر و سردتر به نواحیشمال
فارس ،در ایران، اقوام مختلف لر، بلوچ، ترکمن، ترک، عرب، کرد ندســـاکن و  که می و ا توان اذعان نمود 

اند و پیوندهایی فرهنگی و مذهبی با اقوام کشورهای همسایه ر این اقوام در مناطق مرزی مسکونتقریبًا بیشت
ــتان، ترکمنجنوب ها در منطقۀبرای مثال، بلوچ .دارند ــرقی در مرز پاکس ــمال ها در منطقۀش ــرقی در ش ش

ها در ترکیه، عرب مرز با جمهوری آذربایجان وغربی و همها در شمال و شمالهمسایگی ترکمنستان، آذری
ــمالغرب و جنوب ــکنی غربی، و باالخره کردها در غرب و ش غربی کشــور در مجاورت محراق و ترکیه س

ست )جالییگزیده شته ا سکونتگاه این اقوام گذ سی از درون  سیا  حیث،از این  (.۴۹۹۲ پور،اند و مرزهای 
های مختلف قومی، نژادی، ویتباید گفت ایران از لحاظ ســاختار اجتماعی کشــوری ناهمگن اســت که ه

جوار نیز های قومی در کشــورهای همد و نظیر برخی از همین گروهننکو مذهبی در آن زندگی می ،زبانی
ویژه حواشــی به ،از منظر مطالعات اجتماعی، برخی از نیروهای گریز از مرکز در ایران .ســکونت دارند

های بحران مطرح گردند. از دیگر ســو، عنوان کانونتوانند در برخی از مواقع بهوجود دارند که می ،مرزها
ها در جمهوری ها و کردها در عراق، آذریازجمله عرب ،جوارهای قومی مناظر در کشــورهای همگروه

جان بای تانو بلوچ ،آذر پاکســ بهمی ،ها در  ند  کانونتوان جاد تنش و بحعنوان  ند های ای باشــ ران مطرح 
جانس این گروه2111 )فولر، با هم(. ت ـــان خود در آنهای قومی  عاد مختلف  ،ســوی مرزها کیش در اب

ها و همین تجانس استهای قومی داخل کشور بیشتر از دیگر گروه دیگر ابعاد، و ،فرهنگی، زبانی، مذهبی



 

  

 ســوی مرزها گرایش فامیلی به آن ایجاد روابط برای تا اســت در گذشــته و نیز شــرایط فعلی موجب گردیده
شند. درنتیجه شته با صوصهو ب ،دا شهرهای مرزی دو طرف در بین خ سیعی  ،مردمان  شاوندی و روابط خوی

 ایجاد شده است.
باعث شـــده تا وجود همین تجانس فرهنگی  قومی تصــمیم  مخالفهای در مواردی که گروه اســـت 

هت  که درگیرند می بات خود ج طال ظامی در منش   ،م بارزن م ۀپیش بگیرند و م نه را در برنا حا خود  ۀمســل
داشته باشند. این موضوع از همان  یسوی مرزها نگاه های خود در آنقومیدهند، جهت اسکان، به همقرار 
و اینان همواره در این مسیر  است در غرب کشور موردتوجه احزاب کرد بوده اسالمی، های اول انقالبسال

مســلحانه را درپیش  ۀمبارز ،در مواردی ،های عربیهای اخیر نیز که گروهاند. در ســـالوآمد بودهدر رفت
سانی قومی بهگرفته شور عراق بهره بردهبی ۀعالواند، از وجود همین هم سی ک سیا ، ینهاند و در این زمثباتی 

ــرق و جنوبدادهاقداماتی در خاک ایران انجام  ــور، در ش ــور نیز گروهاند. جدا از غرب کش ــرق کش های ش
ریزی قوم خود طرحهای همهای نظامی خود را در خاک پاکســتان و در میان گروهمســلح بلوچ عمده برنامه

 اند.کرده
 ای قومی و دینی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانهتهوی .4-3-3-8 

سی، اقلیت سا سیم می هایمطابق قانون ا سه گروه تق صرفًا به: الف( شوندقومی به  لحاظ هویت قومی که 
مانند  ،دهندگروه خاصــی را تشــکیل می ،جدای از مذهب و دین ه،قومیت و خصــوصــیات متمایزکنند

های دینی مانند ارامنه ( هویت اقلیتج ؛ها و کردهامانند بلوچ ،مذهبی ـ ( هویت اقلیت قومیب ؛هاآذری
 . ... و

صل  دربارۀ سی به نوزدهمهویت قومی و برابری اقوام در قانون، ا سا دم مر»کند: صراحت بیان میقانون ا
یاز ها سبب امتو مانند این ،ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان

فارس، ترک، کرد، لر، بلوچ، عرب،  نباید هیچ تمایزی میان ،بنابراین، براســـاس این اصـــل« .نخواهد بود
از  در این زمینه دهای مختلف قومی و زبانی بایدر هیچ امری وجود داشته باشد و گروه دیگر اقوامو  ،ترکمن

 حقی برابر و همسان برخوردار باشند.
صل همچنین در ب   سی دوازدهمعد مذهبی نیز ا سا شیع ،قانون ا سالم و مذهب  شری را بهاثنی ۀا عنوان ع

ستد شور انتخاب کرده ا سمی ک سالم و مذهب جعفری اثنی» :ین و مذهب ر سمی ایران ا شری دین ر ع
صل الی ست و این ا ستاالبد غیرقابلا سی« .تغییر ا سا تمهیداتی برای مذاهب و ادیان دیگر  ،اما در قانون ا

سالمی زندگی می صلکه در نظام جمهوری ا ست. در همین ا شده ا شیده  ۀ مذاهب دیگر دربار ،کنند، اندی
 کامل احترام دارای و زیدی ،، حنبلی، مالکی، شــافعیاز حنفی اعم دیگر اســالمی مذاهب»آمده اســت: 

شند و پیروانمی سم در انجام مذاهب این با شان فقه ، طبقمذهبی مرا و  دینی وتربیتتعلیم ؛آزادند ،خود



 

  

دارند و در هر  ها رسمیتمربوط به آن در دادگاه ( و دعاویو وصیت ،، ارث، طالق)ازدواج شخصیه احوال
ا شوراه در حدود اختیارات محلی باشند، مقررات داشته اکثریت مذاهب از این هریک پیروان که ایمنطقه

نیز  براســاس این اصــل ،درنتیجه« .ســایر مذاهب پیروان خواهد بود، با حفظ حقوق مذهب آن بر طبق
 ها نیزدر کشــور، حقوق مختلف آن اســالم دینی هایتوان گفت که جدا از پذیرش هویت مذهبی اقلیتمی

 مورد توجه قرار گرفته است.
صل  ساس  سیزدهما شیوهقانون ا شتی، جدا از پذیرش هویت دینی اقلیت ،نیز به همان  های دینی زرد

ما جدا از پیروان این و مســیحی، برابری حقوقی آن ،کلیمی دین  ســـهها را مورد توجه قرار داده اســـت. ا
صل  ساس ا سی چهاردهمتوحیدی، برا سا سلمانان موظفند » ،قانون ا سالمی ایران و م دولت جمهوری ا

را  به افراد غیرمســلمان با اخالق حســنه و قســط و عدل اســالمی عمل نمایند و حقوق انســانی آناننســبت
اسالم و جمهوری اسالمی ایران توطاله و اقدام  کسانی اعتبار دارد که برضد رعایت نمایند. این اصل در حق  

ــل چهاردهم قابل ۀنکت« .نکنند ــتآتأمل در اص ــایر ادیان، ازقبیل بودایی، هندو،  که ن اس هرچند پیروان س
مثاًل معبدی احداث کنند یا  ـاجرا کنند  طور رسمی و به هر نحویتوانند مراسم دینی خود را بهنمی ،یارسان

سازندآن شریعت خویش پیمان ازدواج منعقد  ـــ که مطابق  شور را دارند و تا زمانی اما حق   ـ که زندگی در ک
 کسی نباید مزاحم آنان شود. ،برضد اسالم توطاله نکنند

صل  سی پانزدهمباالخره ا سا ضمن به 1قانون ا شناختن  نیز  سمیت  ها در آن می و زبانی  قو هویت   تنوع   ر
ــتفاده از زبان ــور، بر امکان اس ــانهکش های گروهی و تدریس ادبیات های محلی و قومی در مطبوعات، رس

کید و تصریح کرده است. این اصل بعداز اعالم و تعیین زبان رسمی  قومی در مدارس درکنار   زبان فارسی تأ
ــمی و اداری و »و ذکر این مطلب که  ــناد و مکاتبات رس ــی باید با خط و زبان اس ــمی و کتب درس متون رس

شد سی با ز: ند ااکند که عبارتهای محلی و قومی ذکر میتفاده از زبانسهای متنوعی را برای ا، آزادی«فار
های گروهی و تدریس زبان و ادبیات قومی در مدارس ها در مطبوعات و رســـانهکارگیری این زبانآزادی به

  آورد.فراهم می را های قومیقوق  امکان حفظ هویت و تداوم فرهنگی برای گروهزبان فارسی. این ح درکنار  
 های اجتماعی و قومی،عنوان مبنای نظم اجتماعی و بنیان رفتار هویتازسوی دیگر، در قانون اساسی به

صولعالوه صول بر ا صت، هفتمآمده در ا شم یک وچهارم تاش ش ستقیم به بهصدو ستقیم یا غیرم صورت م
 .ها اشاره داردحقوق اقوام و اقلیت

های اجتماعی و ســیاســی، در قانون ویژه از حیث اعتقادات و آزادیهای مدنی، بهآزادی وص  صــدرخ

                                              
شترک مردم ا یرسم زبان و خط  ». 1 سناد و مکاتبات و متون رسم یفارس رانیو م ست. ا  نیا اب دیبا یدرس هایباو کت یا

ــد ــتفاده از زبان یول ،زبان و خط باش ــدر مطبوعات و ر مادری یهااس ها در مدارس آن اتیادب سیو تدر یگروه یهاانهس
 «آزاد است. یزبان فارس درکنار  



 

  

همان احکام مربوط به  ،میان آمده اســت. ولی درمورد اقوامهای دینی ســخن بهدرمورد اقلیت ،اســاســی
  نت یا نمایندگان خاصســاهل اکثریت جاری اســت و درمورد برخورداری از نماینده یا نمایندگان خاص

بارزترین موردی که در آن به  .های دینی برای آنان منظور نشــده اســتاقوام، کرســی خاصــی همانند اقلیت
ساللقومی پرداخته می حقوق خاص   صوص آزادی فرهنگ و زبان ۀشود، م ست که در این خ توان می قومی ا

صول  ست،نوزدهم، پانزدهمبه ا ستم، بی ستو  وچهارم،بی شمبی ش صول  و شاره کرد. در ا ستا و  وچهارمبی
ست شمبی ش شکیل  و ست« هااحزاب و جمعیت»نیز به آزادی ت شده ا شاره  شریات و مطبوعات ا  ،و آزادی ن

توانند پایه و مبنای قومی که آیا احزاب میدهد. اما اینمیهای قومی امری که آزادی اجتماعی را نیز به گروه
ــت. اما از نص ــکوت مانده اس ــند، در قانون مس ــته باش ــآ قانون داش ــکار میش ود که منعی وجود ندارد و ش

، اما نمایدکه اندکی مبهم مینیز با آن« جمعیت»ت. لفظ سعهدۀ نهادهای مسالول ارالقاعده تفسیر آن بعلی
شکلمی ،هرحالبه سیعی از ت صورتتواند به طیف و شد که در آن  شته با شاره دا های فرهنگی، انجمن ،ها ا

 تواند شامل شود.می نیزهای قومی را و اقلیت هاخیریه و اجتماعی
م است اصول مندرج در قانون اساسی د انکلی اقتضای وضع قانون عام و اساسی، مجمل وبه ،آنچه مسل 

 ،گرازسوی دیتری نیز گشوده خواهد شد.  ا تر و غامض ا نامه، نکات باریکآیین ۀهیو تبعًا در مقام اجرا و ت
یل انقالبتحرکات قومی و بحران که در اوا ناشــی از  اســالمی هایی  ناطق قومی کشــور  در قلمرو و م

ی های قومدر روند تدوین سیاست تا وقوع پیوست موجب شده استو قومی به ،های مذهبی، زبانیشکاف
ــی در اولویت قرار گیرد.  ــجام ملی و تمامیت ارض ــود و حفظ وحدت و انس ــی ایجاد ش ــوس تغییرات محس

ستورالعمل و رو، در فرایند تدوین قوانینازاین صوبات و د ستگی اجتماعی، توجه به م ها، حفظ وفاق و همب
حدتملی ناصــر و مل و ع عان آفرین، و وجوه اشــگرایی و عوا جه و اذ کانون تو کات قومی و ملی در  ترا

شد که قانون سلط در تدوین قوانین تبدیل  صول اول، اتوان به میدر این باره گذار قرار گرفت و به گفتمان م
ــتم،  ــانزدهم، نوزدهم، بیس ــیزدهم، پانزدهم، ش ــم، هفتم، نهم، یازدهم، دوازدهم، س ــش ــوم، پنجم، ش س

 د.کرشاره اقانون اساسی  وهشتمسی وهفتم، ووششم، سیم، بیستوچهاروسوم، بیستودوم، بیستبیست

 مناطق مختلف ایرانهویت و قومیت  .4-3-8

آن هستند تا صورت هویتی مردمان خود را در  درپی   سیاسی هاینظامهمواره در اغلب نقاط مختلف جهان 
 ،قالبی واحد و رسمی نشان بدهند. این امر ازطریق  نمادهای رسمی واحدی همچون زبان، مذهب، پوشش

شـاید تصـویری که یک فرد اروپایی از کشـور ایران دارد براسـاس  ،همین اسـاس شـود. بر... تقویت می و
ــی، مذهب ــیع، قوم واحد نمودهای واحدی همچون زبان فارس ــد و ،تش ــت که  ،... باش اما واقعیت این اس

شور ایران دارای گونه شد. این اقوام با های مختلف میها و مذاهب و نیز پوششهای قومی متنوع با زبانک با
برخی  دارا بودن   باوجود   ،های قومی ایرانیاند. گروهدرکنار  هم زیســت کردههای قومی متنوع همواره هویت



 

  

ب های قومی در غرزبانی و فرهنگی، در جامعۀ ایران یکپارچه هستند و برخالف بسیاری از گروه ات  اختالف
سر جهان، تقریبًا هم سرا شورهای چندقومیتی در  شند و ایرانی بومی ایران می های قومی  گروه ۀیا ک رکنار  دبا

ــینبرخورداری از هویت عنوان ن ایرانی را هم پذیرفته و بهای، فرهنگ و زبامنطقه ۀهای مذهبی، زبانی یا پیش
یت خود قبول کرده کاران،هو ند )قاســمی و هم بااین46 ص ،2130 ا حال، برخی از اقوام ایرانی در (. 

ساکن سایه دارند؛ بلوچامناطق مرزی  شورهای هم  ۀها در منطقند و پیوندهایی فرهنگی و مذهبی با اقوام ک
ال ها در شمشرقی در همسایگی ترکمنستان، آذریشمال ۀمنطقها در شرقی در مرز پاکستان، ترکمنجنوب

ــمال غربی و کردها در غرب و ها در غرب و جنوبمرز با جمهوری آذربایجان و ترکیه، عربغربی و همو ش
سکنی گزیدهشمال شور در مجاورت عراق و ترکیه  سی آنغربی ک سیا ها را از هم جدا کرده اند و مرزهای 
 است.

ــالمتپراکنده در ایران درطول  تاریخ اقوام  ــآمیز و بیدرکنار  هم زندگی مس ــته یتنش از اند. اما پسرا داش
حاشیه راندن و ایجاد و به ،خواهانه در جهان از یک طرفهویتهای ملت و گسترش جنبش ـــ ظهور دولت

های ها در شــکلن تنشوجود آمد که ایبه یهای، تنشازطرف دیگر اقوام مســلط ازجانبهای قومی تبعیض
 خود در خارج از مرزهای ایران ۀواگرایی از مرکز و گرایش به اقوام مشاب ۀمسالل هنمود پیدا کرد که گامختلف 

ضعیت هویت که میایگونه، بهآوردوجود میرا به شبیه و ضعیت هویت اقوام ایران  شت که و توان اذعان دا
ـــت. آن یه اس ردی در ترک نهک  باس ولی و کهگو ردی در ( توصــیف می۴۹۳5دیگران ) ع یت ک  ند، هو کن

ند ککند. این هویت با داللت نکردن داللت میشود که هویت حاکم را تعریف میهایی متجلی میتفاوت
سوژه ضور دارد و آن را نوعی  شتن   مندی بدون  و با غیبت ح در تاریخ و  1بازنمایی / داللت امکان   شرایط   دا

 داند.سیاست می
به  ،شــوندمیو بلوچ( بررســی  ،قوم )فارس، ترک، کرد، عربپنج  ،که در پژوهش حاضــراین بهه با توج 

یت قومی این افراد در ســطح محلی پرداخته می  ۀشــود. منظور از ســطح محلی  آن محدودبررســی هو
رمورد د ،مثال برایکنند. جغرافیایی است که اقوام موردنظر )فارغ از مرز سیاسی کشورها( در آن زیست می

شامل مناطقی از ایرانمردم  سطح محلی  سکونت  و بلوچ،  ست که این قوم در آن  ستان ا ستان و افغان پاک
ــطح محلی ۀدارند. در مطالع ــعیت هویت قومی در به عوامل و زمینه ،هویت قومی در س های تقویت یا تض

ــطح محلی پرداخته می ــودس ز چارچوب ملی و مرزهای که ارتباط و تعامل افراد یک قوم در خارج ااین ،ش
ن ارتباط ای ،حال .کندجغرافیای سیاسی با یکدیگر چه اندازه احساس هویت قومی را تقویت یا تضعیف می

 واسطه. ای باشد یا ارتباط مستقیم و بیممکن است در قالب ارتباطات مجازی و رسانه

                                              
1 Representation / signification. 



 

  

 هابلوچ .8-4-3-8
ساکن هابلوچ ششرقی جنوب یکی از اقوام ایرانی  ستند.آریایی  ۀایران کنونی و دارای ری ریب به ق اکثریت ه

ولی با تشدید رقابت بین  ،زیستنددر داخل مرزهای سرزمین ایران می ،نوزدهمۀ تا اواخر سد ،هااتفاق بلوچ
نه و ایجاد اختالفات و  ۀقدرت و نفوذ خود در منطق ۀانگلســتان و روســیه بر ســر افزایش دامن خاورمیا

شورهای ایران، هند )بعدها پاکستان و افغانستان و تغییر مرزها، محل   برخوردهای قومی شان بین ک  (سکونت
های ایرانی در استان سیستان و بلوچستان و بقیه در سایر میلیون نفر از بلوچ ۴٫۹از تقسیم شد. امروزه بیش

 (.۴۱۱ ص ،۴۹۳۴ ،حسین بربرند )عبداللهی و سر میهای ایران بهاستان
با دولتروابط بلوچ دلیل اند، بهگیری دولت مدرن در ایران روی کار آمدههایی که از زمان شــکلها 

ست شان، سیا سب ستآمیخته  گاهاً های قومی نامنا ست درواقع،. با تنش و بدبینی بوده ا سیا باعث  هااین 
شدن  به شیه رانده  سیل تنشقومی این گروه   حا ست. یکی از عواملی که پتان ستان بلو ۀمنطقزایی در شده ا چ

ــت.  ــایگی ایران اس ــوی مرز در همس ــاکنین آن س ــباهت فرهنگی زیاد مردم این منطقه با س ایران را دارد ش
شبکهباعث می ،بر نزدیکی زبانینزدیکی فرهنگی، عالوه ستفاده از  زیونی داخل های تلویشود رغبتی برای ا

شور که فرهنگ و زبانی متفاوت با آن شود. ک  تر از هویت ملیهویت قومی پررنگ درنتیجه،ها دارد ایجاد ن
ــتر از همکند و بلوچعمل می ــوی مرز بیش ــابه می وطنان  ها خود را با مردم آن س در  ،پندارند که اینخود مش

 (.163 ص ،2132 طلبی را ذخیره دارد )مظفری،پتانسیل حرکات خودمختاری ،خود
 تحت تأثیر مصــرفهای پاکســتان و افغانســتان ا بلوچهای ایران باحســاس هویت قومی مشــترک بلوچ

سانه ستان تولید میر صرف متونی که در پاک ست. م سانهشوند یکی از اَ ای ا صرف ر های ای بلوچشکال م
های ایران و اند، بلوچهای پاکســتان آن را خلق نمودهکه بلوچ ،فضـــای تولید متون قومی در. ایران اســـت

ض نیزهای مقیم اروپا بلوچ ضبط میآن برخی ازاند.ور خود را اعالم کردهح  کنند و برای تولید وها متونی را 
. شوندوزیع های پاکستان تولید و تهای بلوچکلیپ همراهتا بهفرستند های پاکستانی میتوزیع انبوه به شرکت

 .های پاکستان استمراتب کمتر از متون بلوچها بهالبته سهم آن
محلی )زبان قومی، فرهنگ  های هویت  مؤلفه های ایران در راستای برجسته شدن  بلوچای مصرف رسانه

ــخص ــرزمین مش ــک قومی، س ــترک قومی( و هویت جهانی قومی، محرومیت و مناس ها و یوتوپیاهای مش
شی ارزش ضعیف و فروپا ـــ های ایرانی)ت شیوع امر اروتیک، رواج ارزش ـ سالمی،  صرفا گرایانه( های م

ست که منجر ضعیف مؤلفه ا سرزمینی، به ت ساس تعلق  سی، اح های هویت ملی ایرانی همچون زبان فار
شــود. به عبارتی دیگر، های اســالمی میو احســاس تعلق به ارزش ،های ایرانیاحســاس تعلق به ارزش

پنداری هویتی ذاتهای غیرملی )محلی و جهانی( و همها نوعی دسترسی به گفتمانای بلوچمصرف رسانه
یدفر و آنبا  هد بود )مع یت ملی نخوا های آن چیزی جز بحران هو مد یا که یکی از پ هاســـت 



 

  

 (.101 ص ،2154 همکاران،
شتر پنجابی ستان بی صاحبان قدرت در پاک ستنحاکمان و  ستان ازجانب حکومتو بلوچ دها ه  های پاک

. این ده اســتومت شــها از حکعدالتی موجب واگرایی آناشــوند و تبعیض و نمرکزی مورد توجه واقع نمی
ستگی ۀساز کاهش روحیامر زمینه شده  همب ست،ملی  شهروند درجبهها که بلوچایگونهبه ا  دوهصورت 

ین باعث شده نشو ناتوانی حکومت پاکستان در رسیدگی به مناطق بلوچ ،سوادی، فقرشوند. بینگریسته می
ستان باشد ماندهعقب این ایالت   تااست  ال داشته دنبها را بهخشم و رنجش بلوچ این امر   کهترین ایالت پاک

ضعیت تا حدودی  ست. این و عدم توجه حکومت مرکزی که چنان ،های ایران وجود دارددرمورد بلوچ نیزا
های دو کشور احساس محرومیت مشابهی داشته باشند و این بلوچ تا این استان موجب شده است ۀبه توسع

ها در هردو کشــور شــود. یف هویت ملی و تقویت هویت قومی بلوچپنداری موجب تضــعذاتهم حس  
له نیز ازجماشتراکات فرهنگی و زبانی  کنار  در ند و این موضوعامذهبیها عمومًا سن  ذکر است بلوچ شایان

 های پاکستان است.هویت قومی و همگرایی با بلوچ ۀکنندهویت ملی و تقویت ۀکنندعوامل تضعیف
ها نشان داد که میزان گرایش به بیرون شده بر آنهای انجامشدۀ این پژوهش و تحلیلهای انجاممصاحبه

ــت. مرز در بین بلوچ ــاحبهبرخی ها پایین اس ــات را مرتبط با گروهمص ــوندگان این گرایش نه  های تندرو وش
 دانستند. مرتبط با مردم بلوچ می

 ( ها)آذری هاترک. 0-4-3-8
جواری با جمهوری آذربایجان و موردبررســی در این پژوهش در هم ۀعنوان یکی از اقوام پنجگانبه هاآذری

بانی   ۀریشــ داشــتن   خاصــی دار مشــترک ز یت  یه وضــع ئل و تنشنبا ترک ـــا یاســی، د و مس های ســ
ی روشدت تحت تأثیر قرار داده است. ادعای پیوند قلمهای ایران را بهقومی آذری ۀخواهانهویتاحساسات 

ــوی رود ارس ادعای ر ــ کنندگان  یایی برای تبلیغؤدو س ــت. ادبیات وحدت دو پان ۀاندیش ــتی بوده اس ترکیس
ست ۀآذربایجان از دور شده ا شمارعلی توان از حیدرمی ،عنوان نمونهبه .شوروی متداول  یک نام هاف مرد 

ــال  ــمن دربرابر  گروهی از دیپلمات 2352برد. وی در س ــوزی برای آذربایجان های خارجی ض اظهار دلس
می خن  ـــ جان س ی با حدت دو آذر برای و ـــوروی  جان ش ی با مردم آذر ندی  م یران، از آرزو ند ا را

 (. 4 و 1 ص ،2142 )آذری،

صر برژنف شوروی جمهوری تازه ،1آذربایجان در ع ست اتحاد  سی حزب کمونی سیا ضو دفتر  سیس ع تأ
و مصادیق قومیتی بود  ،هااستفاده از نمادها، شاخص سازی خود ناچار بهملت ـ در مسیر دولت ،آذربایجان

ست شان دهد که ملت و دولت جدیدی نی بلکه به قدمت تاریخ اعتبار و پایایی دارد. بدیهی بود که این  ،تا ن
سالله بدون بازتعریف قوم شترک فرهنگی با ایران امکانمیراث و دارایی ۀمدارانم  رحقیقت،دپذیر نبود. های م

                                              
1. Brezhnev 



 

  

باوری در یک قوم به بازسـازی و بیشـتر با هدف ایجاد احسـاس ملت بیاسـاز و هویتویتهای هگفتمان
ه گیرد کفراموشی صورت می ـــ یادآوری راهبرد   کنند. این مهم از راه  آن قوم اقدام می ۀحتی دستکاری گذشت

یاد کند برجسته شده و بهکند یا آن را تقویت میشود تا آنچه احساس تداوم ایجاد میتالش می ،آن ۀواسطبه
ــعیف می ــاس را تض ــود و آنچه این احس ــود  ۀکند از حافظآورده ش ــده و فراموش ش تاریخی ملت حذف ش

 (.۶۳ ص ،۴۹۳۶ محمدی،)گل
ربایجان از همان آغاز استقالل در سازی، جمهوری آذملت ـ بر این اساس بود که در راستای روند دولت

مشـــاهیری  ،هاهای درس تاریخ را شــروع کرد. در این کتاب، فرایند بازنگری در کتاب۴۳۳۴پایان ســـال 
ستارخان شهریار،  سی،  صیرالدین طو شیخ ،همچون نظامی گنجوی، خاقانی، خواجه ن محمد خیابانی  و 

 (.۴۳۶ ص ،۴۹۳۱ فی شدند )امیراحمدیان،فرهنگی جمهوری آذربایجان معر ـ عنوان میراث علمیبه
سرزمین ایران و در محدود شده از  شی جدا شور  ۀدر نگاه ایرانیان، جمهوری آذربایجان بخ تمدنی این ک

تاریخی، فرهنگیقرار می های  ند مادری پیو با ســرزمین  که  ند و  ،گیرد  و دینی دارد )جوادی ارجم
کاران، تاریخی، فرهنگیدارایی ،(. از این دیدگاه۲۲۱ ص ،۴۹۳۱ هم و دینی موجود در جمهوری  ،های 

م در ترکیسخواهانه در قالب پانهویتهای آذربایجان مواریث مشترک فرهنگی دو کشور هستند. اما جنبش
یت ترکی اســـت. پانآذربایجان وجود دارد که به یت آذربایجانی در قالب هو ســم ترکیدنبال بازتعریف هو

یت کنوعی گفتمان هو گفتمانی را  ۀخود اســـت. اگر منظومبههای مختصه دارای ویژگیخواهی اســـت 
شانه شکل از ن ست ،های گفتمانی بدانیممت شانه مرکزی این گفتمان  دال   ۀه ست که ن تمانی های گفمرکزی ا

ساماندهی می این دال   اطراف   شانهدر گفتمان پانشوند. مرکزی  سم، ن سالمها و مفهومترکی ستیزی، های ا
کنار  درو فمنیســم  ،ســتیزی، ضــدیت با ســایر اقوام، جعل تاریخ و ســرزمین، نمادســازیطلبی، ایرانتجزیه

چنین  ،حالبااین (.5 ص ،2131 شوند )ابراهیمی و همکاران،معنا می« وحدت نژاد ترک»مفهوم مرکزی 
که درحالی ،شودمیترکیست تولید و تقویت ها و مطالبات واگرایانه بیشتر در میان برخی نخبگان پانجنبش
ری بیشــت ۀهویت ملی ایرانی غلب ،یابد و درمجموعچنین حســی کمتر بروز می ،مردم عادی و بازاری در بین

 گرایانه دارد.بر هویت قوم
 ا(هزبان)فارس اهسفار . 3-4-3-8

عنوان قوم مســلط و غالب شــناخته به ،رضــحال حاند که دراترین قومیت در داخل ایرانها بزرگفارس
ــانمی ــناس ــت که به باور برخی کارش ــترک این قوم اس ــی زبان مش ــوند. زبان فارس ه و کنندعامل تقویت ،ش

ل وجود زبان فارسی شک ۀاند که هویت ملی در سایسایر اقوام ایرانی است. برخی بر این عقیده ۀپیونددهند
 اما این تمام ماجرا نیست. وجود ،سایر اقوام ساکن در ایران است گرفته است و این زبان مورد توافق و قبول

ــترک حول زبان در زبانان خارج از مرزهای ایران )فارس ــاس هویت مش ــتان( و احس ــتان و تاجیکس افغانس



 

  

 زبانان است. ای بین فارسید وجود نوعی هویت منطقهؤفارسی م
ود زبانان خی طوالنی از زبان فارسی و همهااتحاد جماهیر شوروی برای سال ۀتاجیکستان تحت سیطر
ست. اما پس شته ا صله دا ستانفا شوروی، در تاجیک شی  ست که « زبان» ،از فروپا صر هویتی ا یکی از عنا

ها در راستای بازیابی هویتی ازطریق  بازسازی و تقویت آن تالش ان تاجیکستان سالدولتمردروشنفکران و 
سکرده شنفکران تاجیک )زیر  ستقالل و در دورگام( پیشبهگام ۀایاند. رو صالحات، یعنی درپی  اعال ۀاز ا م ا

ــت ــنوس ــترویکا 1گالس ــابقبه 2و پروس ــوروی س ــتور گورباچوف، رهبر اتحاد ش ، 2350 ۀده ۀدر نیم ،دس
های فرهنگی   هاد یت ن عددی برای هو ندی در راه برقراری مت یب، جنبش نیروم بدین ترت ند.  هاد یاد ن یابی بن

سی » شد )خالدی،به« تاجیکیزبان فار ستان آغاز  سمی دولتی تاجیک (. 222 ص ،2130 عنوان زبان ر
شکلها و تالشفعالیت ،دنبال آنبه ستای تقویت و  سی های زیادی در را دهی هویت ملی در لوای زبان فار

ست سیا شنفکران و شکل گرفت.  ستدولتمردها و اقدامات رو س  ۀان تاجیک در تالش برای احیای پیوند گ
دهی به هویت ملی خود زبانان جهان و همچنین بازیابی مجدد هویت اصلی و شکلخود با فارسی و فارس

شکل شتن  های مختلف نمود پیدا کرد. ازجمله میدر  سم توان به بردا شاندن   ۀمج س لنین و ن ی تندیس فردو
ستگیدال بر  سپیدهبا تمام فارس همب سزبانان جهان در  ستقالل تاجیک شاره کرد. همچنیدم اعالم ا ن تان ا

منظور تقویت به 2330در ســال « پیوند»به نام انجمن « زبانان جهانانجمن تاجیکان و فارســی»تأســیس 
گر فارســی از دی به خط   پیوند ۀانتشــار نشــری ،دنبال آنزبانان و بههای علمی و فرهنگی میان فارسهمکاری

سیاقدامات هویت ست. ازبخش فار ستان ا ستان درحال  زبانان تاجیک دیگر اقدامات جالبی که در تاجیک
ــور فارســی ،انجام اســت ــترک ســه کش ــیس تلویزیون مش ر و تاجیکســتان( د ،زبان )ایران، افغانســتانتأس

 (.  11 ص ،2132 شنبه است )بدیعی ازنداهی و همکاران،هردوش
مثال مبرهنی از  هویت قومی محدود به مرزهای جغرافیای سیاسی نیست و ایران ،طورکه اشاره شدهمان

اشتراک  ۀهای ایران با تاجیکستان و افغانستان تنها جنباین نوع هویت است. البته هویت مشترک بین فارس
ایران امروزی  ۀزبانی ندارد. هویت فرهنگی ایران، ورای مرزهای قراردادی این روزگار، چندین کشور همسای

لب گیرددربر میرا نیز  غا که  یان، کشــوری  مان و متفکرانش معترف. از این م مدن مرد که زیر بیرق ت ند  ا
ستتاریخ را گذرانده ،ایرانی ستان ا سیار اندک .اند افغان ردیدی اند از میان ایرانیان و یا افغانیان که تالبته که ب

اقوام مختلفی زندگی  ،(. در افغانســتان214 ص ،2155 در این معنا داشــته باشــند )یحیایی و همکاران،

                                              
 .اشاره دارد میالدی ۴۳۳۹ سال گورباچف در لیخائیم یهااستیاز س یکیاست که به  یروس یاصطالح. 1

ــطالح. 2 ــ یاص ــت که به  یروس ــاد ایمجموعهاس ــالحات اقتص ــوی ۴۳۳۹که در ژوئن  یاز اص  لیخائیم میالدی ازس
ساز» یواژه در لغت به معنا نیا .شودیاطالق م شد یگورباچف معرف صالحات «یباز ست و منظور از آن ا صاد یا  یاقت

 بود. یاقتصاد شورو یبازساز یبرا



 

  

شــناســی زبان. به باور کارشــناســـان روندشــمار میبهترین اقوام به ایران ها از نزدیکزارهکنند که همی
ها بیشتر در برخی واژگان است و تفاوت ؛ها تفاوت چندانی با زبان فارسی نداردشناسی، زبان هزارهمردمو 

 هاهای ایران قرابت بیشــتری دارند. جمعیت غالب هزارهبا فارس نیزها از لحاظ مذهبی هزاره ،بر اینعالوه
 ند.امذهبشیعه

 ۀها ریشــانیســتها و افغانپیوند ایران و افغانســتان بیشــتر یک پیوند فرهنگی و ادبی اســت. اگرچه ایرانی
شترکی را برای خود بازنمایی می ستقل افتاریخی و فرهنگی م شور م شکیل ک ستانغکنند، اما اکنون و با ت  ،ان

ــتان خود را ایرانی می ــی در افغانس ــتانیپندارد. معمواًل افغانکمتر کس ــعنوان یک افغانها خود را بهس  تانیس
ــتانکنند که هویت ملی افغانزبان تعریف میفارس ــتان ی را با خود حمل میس کنند. اگرچه در درون افغانس
شتوها درمیها و برخوردهای قومی بین دریتنش ست  ،گیردها و پ شده ا سائل باعث ن  م  تا مردلیکن این م

 نند. کخود را از افغانستان جدا بدانند و یا خود را به ایران یا فارس ایرانی منتسب  جاآن
هویت مشترک فرهنگی  ۀبه مطالع ،( انجام گرفت که در آن2155یحیای و همکاران ) وسیلۀبهپژوهشی 

ــت. مطابق نتایج ــتانی پرداخته اس ــبب قرابت زبانی و مذهبی با به ،هاهزاره ،این پژوهش مهاجران افغانس س
ها و ایرانی بودن منتســب خود را به فارس ،هاها و تاجیکپشــتون ازجانبحاشــیه رانده شــدن فارســی و به

 تری دارد. هویت ملی افغانستانی وجه غالب ،طورکه گفته شداما همان ،کنندمی
ــتانیها، افغاناگرچه تاجیک ،درمجموع ــهو فارس ،هاس و فرهنگی  ،ی تاریخی، هویتیهاهای ایران ریش

گیری هویت قومی منســجم و مشــترکی دارند، اما این وجوه مشــترک هنوز به آن حدی نیســت که به شــکل
 دارد. « فارس بودن»تری از هویت قومی هویت ملی وجه غالب ،هرسه قوماین . در بینجامد کمیحم

 هاكرد .4-4-3-8
 ,Olsonآیند )شــمار میترین بلوک قومی در خاورمیانه بهها بزرگو ترک ،هاها، فارسباز عرکردها پس

2003, p. 6،هایمرزی کشــور ۀدر محدود ،طورکلیبه ،(. کردها2155 ؛ به نقل از عبداللهی و قادرزاده 
از  یاز نصــفکردها )بیش ۀســکونت دارند. بخش عمد ، آذربایجان، و ارمنســتانترکیه ،ایران، عراق، ســوریه

 های بعدی قرار دارند. و سوریه در رده ،( در کردستان ترکیه سکونت دارند. ایران، عراقآنان
سالله شدن  با قدمت م شانگرهای فرهنگی و هویتی درنزد   دار  صر نظیر  ن کردها، رویدادها و تحوالت معا

مرزهای اجتماعی و  ۀفزایند نفوذپذیر شـــدن  اطالعاتی،  ـــــ های نوین ارتباطیتشـــدید و تعمیق فناوری
سترش ارزشدرهم سترش فزایندهای جهانتنیدگی جهانی، گ ستگاه ۀشمول به گ شبکهای  ۀهای ماهوارها و 

شکل شدن  گرایانه، بینهای ملتمایهگیری اجتماعات مجازی قومی با درونکردی،  سالل المللی  و  ،کرد ۀم
(. 1 ص ،2155 ی و اقتصــادی کردها منجر شــده اســت )همان،فرهنگی، اجتماعتشــدید مناســبات بین

ــی و اجتماعی  ــیاس ــورهای دیگر تحت تأثیر قرار  ۀبا کردها همواره کردها را در هم مرتبطرویدادهای س کش



 

  

و  میالدی، 2333در سال  ،کردستان در ترکیه کارگران   حزب   رهبر   و زندانی شدن   ربودن زمان داده است. از
شدن   ۀحمل شدن  فدرالی و به حکومت   آمریکا به عراق و پیاده  شناخته  سمیت  ستان اقلیم   حکومت   ر در  کرد

بانی و عفرین درمقابل   گروه تروریســتی داعش در ســوریه و مقاومت  عراق و مســائلی ازقبیل مقاومت کو
رین ده است. جدیدتو انسجام کردها را بیشتر منعکس کر همبستگی ،های اخیراحزاب کرد در ترکیه در سال

کردستان عراق و کسب اکثریت آرا برای استقالل کردستان عراق در سال پرسی همه رویداد سیاسی موضوع  
که موج شـــادی و خو میالدی 1021 بهشــبود  بهحالی را در بین کردهای ایران  نظر وجود آورد. هرچند 

تر از دو بخش دیگر کردستان )ترکیه قومی در بین کردهای ایران و عراق پررنگ همبستگیرسد احساس می
ــد ــوریه( باش ــتراکات قومی خود هم ،و س ــیارینظرند و اما کردها بر اش کرد »خود را با مفهوم و هویت  بس

 کنند. تی( تعریف میکوردایه ،)به کردی «بودن
ــی طی  در ،(2155قادرزاده و همکاران )  ملی و جهانی کردهای ایران و عراق و به هویت قومی ،پژوهش

ای آن در ویژه در ســطح اجتماع جامعهدهد که هویت جمعی عام بههای موجود نشــان میاند. یافتهپرداخته
شمار یابی در میان آنان بهترین شکل هویتتوجهی ندارد و اجتماع قومی قویرشد و قوت قابل ،میان کردها

موردبررسی دارای هرسه نوع هویت نشان داده شده است، کردهای  2-1جدول شمارۀ  چنانچه در .آیدمی
ــطوح مذکور در میان آناند و نوعی گرایش و تعلق به هویتو جهانی بوده ،قومی، ملی ها های جمعی در س

سله. شوددیده می سل صف، در  ای مراتب ترجیحات هویتی، هویت قومی جایگاه محوری و اولیهبا این و
ــته ــت داش ــلهرار گرفتههای جهانی و ملی قهویت ،از آنو پس اس ــلس ــطوح س مراتب و اند. بنابراین در س

خورد و این مسالله حاکی از چشم مینوعی مشابهت و اشتراک به ،ترجیحات هویتی کردها در ایران و عراق
شدن   سطوح جامعهگراییخاص عمده  ضعف هویت جمعی عام در  صف، ای های قومی و  دارد. با این و

دهد که میزان تعلق به ه تفکیک کردهای ایران و عراق نشان میهای سطوح هویت جمعی بشاخص ۀمقایس
یت یت قومی در میان کردهای عراق بیشــتر از ایران اســـت و هو نظیر  ،های جمعی عامنشـــانگرهای هو

یت هانیهو ته اســـت ،های ملی و ج های ایران رشـــد بیشـــتری داشـــ یان کرد قادرزاده و  در م (
 .(21 ص ،2155 عبدالهی،



 

  

 سطح هویت در میان كردهای ایران و عراق: 0-8 ۀجدول شمار  .3

 
م رســانه کردها ای در افزایش هویت قومیکنندهای کردی عامل تقویتهای ماهوارهها و شــبکهقدر مســل 

ــته ــورت گرفتهو دارند. پژوهش داش ــانهایی که در این رابطه ص  بین میزان ۀرابط معنادار بودن   ۀدهنداند نش
های مخاطب از کانال ۀهرچه میزان و مدت اســتفاد ،اســتفاده از رســانه و هویت قومی اســت. بدین ترتیب

یت قومی آنای افزایش میماهواره بد، میزان هو له را میها نیز افزایش مییا بد. این مســال با یا توان مرتبط 
ستلز و جیانی واتیمو داندیدگاه ستلزهای کا سانه ،ست. به باور کا ستقیمهای ارتباطر ی با جمعی ارتباط م

 (. 51 ص ،2136 هویت دارند )رضایی و محمدی،
های مذهبی وابسته به مذهب و باورداشت نیزشدت و نوع هویت قومی در بین کردهای ایران تا حدودی 

ست. سنن اکردهای پیرو مذ ا سبتتری هویت قومی قویواجد هب ت شیعه بهن . کردهای اندمذهبکردهای 
ساکنشیعه که عمومًا در بخش ستان ایالم  شاه و ا ستان کرمان  عنوان یکند، اگرچه خود را بهاهای جنوبی ا

سن  ها بهکنند و هویت کردی در بین آنکرد معرفی می سه با کردهای  ست، در مقای شهود ا مذهب یخوبی م
 ها ارجحیت دارد. ضًا هویت ملی بر هویت قومی آنایران واگرایی کمتری دارند و بع بهنسبت

 هاعرب .5-4-3-8
شوند و در ایران نیز در جنوب قلمرو وسیعی از دو قارۀ آسیا و آفریقا را شامل می ،در سراسر دنیامردم عرب 

ــاکنهابخشدر  ،غربو جنوب ــتان س ــتان خوزس ترین قوم جمعیتها را کمامیراحمدی عرب .اندیی از اس
جــمــعــیــت ایــران بــرآورد کــرده اســــت  هــا را حــدود دو درصــــد کــل  و جــمــعــیــت آن ایــران

ــتان را بیشابع جمعیت عربن(. برخی م11 ص ،2111 )امیراحمدی، اند. از این عنوان کردههای خوزس
ستانتمرکز جمعیت عرب شهر شتر در  ستان بی شادگانهای خوز شهر،  شت  ،های اهواز، آبادان، خرم و د

س ست. این ا شخص ۀبه دو ناحی ،از لحاظ طبیعی ،تانآزادگان ا ستانی و جلگه م سیم میکوه ود که شای تق
ــتر محل   ــتانی آن بیش ــکونت لرها، بختیاری مناطق کوهس های کمری )جبیالت( و عرب ،هاها، بهبهانیس

ست و عرب ،سکونت اقوام و مردمان دزفولی، شوشتری، هندیجانی ای آن نیز محل  است و منطقۀ جلگه ها
از های ایران را حتی به پیشعرب سکونت   ۀسابق نظران  (. بسیاری از صاحب20 و 3 ص ،2116 ت،)سیاد

 (. 2151 ؛ صالحی امیری،2116 ؛ سیادت،2152 دهند)کسروی،اسالم نسبت می



 

  

ــمندان  عرباین باوجود   ــیاری از اندیش ــیل ایران میکه بس ــاکنان اص ــتان را از س اما  ،دانندهای خوزس
د وجوها بهتاریخی را در آن ۀتعلق و علق های عراق حس  و دینی اینان با عرب ،اشــتراکات فرهنگی، زبانی

هویت قومی در بین اقوام دیگر اندکی متفاوت اســت. تضــادهای  ۀمســالل ،طورکه پیداســتآورده اســت. آن
با مرکز و واگرایی وت ها متفابا واگرایی قومی عرب ها اندکیو بلوچ ،هاهای قومی بین کردها، ترکهویتی 

دنبال الحاق به کشورهای ها و کردها که بهترک و هابرخالف بلوچ خوزستان، های رادیکال عرباست. گروه
ــتر  ادیگر یا اقوام دیگری ــکیل دولت جدیدند. بیش ــتان از ایران و تش ــتقالل خوزس کار و این اف ند، درپی  اس

های دیگری شود. هرچند تشکلتقویت و هدایت می «التحریر احوازهة جب»احزابی چون  ازجانبراهبردها 
 کنند.ایران به حکومت فدرالی اکتفا می ن  نیز وجود دارند که به جدایی از ایران قائل نیستند و به تبدیل شد

ــت که عربقابل ۀنکت ــتراک مذهب های ایران نیز مانند ترکتوجهی که وجود دارد این اس ها، با مرکز اش
سالله  و  دارند ضعیف می همین م شت که . البته باید این را درکندهویت قومی فرامرزی را ت ی هاعربنظر دا
یان عراق ،بیرون مرز خودهای عرببا  ایران هبهم ،یعنی شــیع نابراین ند.امذ هب می ب مل مذ عا ند  توا
یت ملی و تضــعیفقوام یت قومی در بین عرب ۀکنندبخش هو  ،بر اینهای خوزســتانی باشـــد. عالوههو

ــت که هویت قومی و ملی عرب بارۀهای متعددی درپژوهش ــورت گرفته اس ــترزبانان ایران ص ر ها بآن بیش
یت   رنگ بودن  کم یت ملی عرب قومی درمقابل   هو کید دارند. بســیاری از صـــاحبهو نظران  های ایران تأ

یت ملی  ۀرا نمون ایرانو  عراقجنگ  طی  دررژیم صـــدام  ان درمقابل  های خوزســتمقاومت عرب بارز هو
 دانند.های ایران میعرب

تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی تضــعیف یا ای میهویت و هویت قومی در ســطح منطقه ،درمجموع
ــود.  ــاس محرومیت در بین اقو ،مطالب مذکور بهبا توجه تقویت ش ــتر ام بیدر مناطقی که تبعیض و احس ش

ــتر خودنمایی می ــد، هویت قومی بیش ــعیف میباش ــانهکند و هویت ملی رو به تض ــرف رس ای و نهد. مص
یت قومی اســـت. نمونهشــبکه یت هو های آن در بلوچســتان و های نوین ارتباطی نیز عامل مهمی در تقو

ست. در  ضعف هویت قومی مؤثر ا شدت و  شتر نمود دارد. عامل مذهب نیز در  ستان بی بین اقوامی که کرد
یشتر هویت ملی ب بهنسبتواگرایی  ،شوندحاشیه رانده میدارند و بیشتر به متفاوت از مذهب رسمی یمذهب

 ها وجود دارد.کند. در ایران واگرایی تحت تأثیر این عامل در بین کردها و بلوچخودنمایی می

 هویت و قومیت  ۀرابط. 4-8

تاریخی  ۀو پیشــین ،ورســومعوامل فرهنگی نظیر زبان، مذهب، آدابمنظور از هویت قومی برخورداری از 
از عوامل  ای خاصمجموعه یابند. هویت قومیهایی با همدیگر پیوند میافراد و گروه ،است که از آن طریق

سانی متجلی می ،عینی، ذهنی، فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی ست که در یک گروه ان سانی ا را  آن شود وو نف
ــبت ــازد )الطایی،ها متمایز میگر گروهدی بهنس توان هایی از این عوامل را می(. نمونه213 ص ،2151 س



 

  

ستگی ساس واب ساس تعلق برا شترک و اح سرزمینیباورهای م شاوند ،های خونی، نژادی، زبانی،  ی و خوی
ست که باعث می شتر  تا شوددان ضا بی شتری گرددروابط عاطفی میان اع ستی بی سبت ،و همگنی و یکد  بهن

 بر آن حاکم شود. ،کل ۀجامع
ــال ــتمدر س ــیاری از و به های ابتدایی قرن بیس هنگام ایجاد تحرکات قومی در نقاط مختلف جهان، بس

یا دربرابر   زودیای است که بهگرایی و باور قبیلهپژوهشگران بر این باور بودند که موضوع قومی نوعی سنت
شه سلیم و نهجوم اندی ستی ت شهابود میهای کمونی های لیبرالی تحلیل خواهد رفت. بعدها شود و یا در اندی

شدن   شه نیز با غالب  سرمایهاندی سواد و دانش گروههای  شدن و افزایش  های داری و طرح مباحث جهانی 
سایل ارتباط سترش و  ار رفتن  کن های ملی باور بهجمعی و افزایش مراودات و نیز تقویت دولتقومی و نیز گ

 یت اتفاق افتاد این بود که افزایش روندهایواقع درگرایانه شــدت بیشــتری پیدا کرد. اما آنچه قوم ت  تفکرا
یت که به بایگانی ســپردن  جای اینجهانی شـــدن، به خواهی محلی و قومی را تفکرات قومی بینجامد، هو

رغم ی. به زبانی دیگر، علای مواجه هستندشدت بخشید و امروزه تقریبًا غالب کشورهای دنیا با چنین پدیده
رد قومی ناگزیر در فرهنگ واحد جهانی رشد روزافزون جهانی شدن، هویت بهبا توجه این دیدگاه که  های خ 

ــد ــتحیل خواهند ش ــدن نه ،مس ــد، بلکه با ابزاری که هویت ازبین رفتن   تنها باعث  جهانی ش های قومی نش
گاهیدراختیار آن   های قومیقومی را نیز فراهم کرد و منجر به تقویت جنبش ها قرار داد، موجبات رشد خودآ

های گیری جمهوریناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و شکل ۀشد. توجه به تحوالت گسترد
سیای میانه و تجزی شبه ۀآ شورهای  شان میبالکان به ۀجزیرک سازخوبی ن ستحکام   هویت ملی ۀدهد که ا

یاسی و س ،ها و امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیفرصت ۀع برابر و عادالننیازمند توجه جدی به توزی
ــهروندان  ــطح ش ــت. امروز در دنیا  امورو در س ــهروندی اس زبان مختلف زندگی  4100قوم با  5000ش

 (.25 ص ،2150 دولت عضو سازمان ملل هستند )خوبروی پاک، 231تنها  ،حالبااین .کنندمی

 هویت اقوامجهانی شدن و . 5-8

شدن به شر را  ۀمثابۀ روندی فراگیر کلیجهانی  ستردر ابعاد زندگی فردی و گروهی ب سی ۀگ ست، فرهنگ،  ا
که این و ،اقتصـــاد ته اســـت  تأثر ســـاخ یدگی ،خود ،... م مات افزوده اســـت بر پیچ ها ها و اب

 ۀتوجه مجدد به مقولترین عوامل جاکه جهانی شــدن را باید یکی از اصــلی(. ازآن1ص ،2151نیا،)حافظ
سازی ساده نیست که ازطریق  آن یک فرهنگ بتواند پس این فرایند  نیرویی برای همگن ،هویت ملی دانست

 دو رویداد بزرگ ،بر انقالب ارتباطات و اطالعاتها را نابود کند. در فرایند جهانی شدن، عالوهسایر هویت
یرانیان روی اهویت را برای ایران و پیش ۀمسالل ،میالدیم آخر قرن بیست ۀدر دو ده ،و پراهمیت تاریخی دیگر

 میالدی، 2350 ۀبعداز ده ،گرایی که در قالب هویت جدیدیکی انقالب اسالمی و اسالم :مطرح ساخت



 

  

فت یا هۀ  و دیگری فروریختن   ،بروز  هانی دوقطبی در د ظام ج یان رفتن   میالدی 2330ن به ازم  ۀموازن که 
   .شدمنجر ی ژئوپلیتیک در جهان سیاس

سترش دامن شدن نمایانگر گ صطالح جهانی  سانی در پهن ۀا سان و اجتماعات ان ۀ رک ۀکنش و واکنش ان
ست.  ستهصاحبرو، برخی از ازاینزمین ا شدن را برابرنهاد این واژه دان   Global ۀزیرا واژ ،اندنظران  کروی 

 هنمود یافت میالدی از اواخر قرن بیســتم عنوان فرایندی کههمچنین جهانی شــدن به مفهوم کروی اســت. به
ــت  ــت که در ابعاد مختلفی تجلی میآمیزهاس ــتردگی زوایای  درواقع،یابد. ای از روندهای گوناگون اس گس

جهانی شدن از زوایای مختلف بر زندگی اجتماعی و فردی  فرایند   و اجتماعی   ،سیاسی، اقتصادی، فرهنگی
ش شورهای مختلف تأثیر گذا شورها نیز تحت شهروندان ک ست. همچنین مرزهای فرهنگی و هویتی ک ته ا

  .رو شوندهای ملی نیز با چالشی اساسی روبههویت تاشوند گیرند و باعث میتأثیر جدی این پدیده قرار می
ر عناصر از دیگخود بیش زمانی که یک فرد در تعریف کیستی  توان اذعان نمود می ،شناسی قومیتیدر هویت

صر قوم  رایندفرسید که این نظر می. در ابتدا چنان بهشودقومی نامیده می خواهییت تکیه کند، هویتبر عن
ردتر را رو به نابودی کشــاند، ولی واقعیت  بتواند فرهنگ  از نیم ســدۀ آنبیش های ملی، قومی، محلی، و خ 

وندهای جهانی که نه صــرفًا درجهت  ر اســتهای نوین و اشــکال جدیدی از هویت گیریحاکی از شــکل
 ی و تعاریفد که به بازشــناســکنند، بلکه ماهیتی جدید دارنکت میهای ســنتی قبلی حرشــدن و هویت

 . منحصر به خود نیازمندند
اند. موارد زده شــدهها شــگفتفرهنگهای قومی و تقویت خردهبســیاری از اندیشــمندان از بروز جنبش

ستم میالدیبگرایانه در اواخر قرن های قومگوناگون حرکت ست ی ی دربارۀ تأثیر جهان .شاهدی بر این ماجرا
شترگرایی فرهنگی دو نظر عمده وجود دارد. طور عام، خاصهای قومی یا بهشدن بر جنبش سانی ک بی ه از ک

ها اند معتقدند که جهانی شدن به تقویت هویتقومیت نگریسته ۀهای آن به مقولنظریهمنظر جهانی شدن و 
ی فرایندها اند معتقدند که این تأثیر باهای قومی متخصــصاســـت، اما برخی دیگر که در زمینه انجامیده

  :دالیل هریک از آنان را مرور خواهیم کرددر ادامه، جهانی شدن ارتباط ندارد. 
 .شده استهای قومیجهانی شدن موجب تقویت جنبش (الف

در وهلۀ اول،  ؛دنبال داردهای قومی را بهیتهای قومی و هورشد جنبش ،از سه طریق ،جهانی شدن. 2
شدن موجب افول حاکمیت و توانایی دولت سوی دیگرگردد. ها میجهانی  روابط فراملی موجود امکان  ،از

ــته ــبرد اهداف و خواس ــن  امکان ،درمقابلدهد و های قومی میها را به جنبشپیش ــریع یا خش ــرکوب س س
د را به خو ،سرعتبه ،روابط این ازها با استفاده . مثاًل جنبش زاپاتیستسازدازسوی دولت را دشوار میها آن

سیت قومی  سا شدید ح شدن موجب ت ساخت. همچنین برخی پیامدهای جهانی  یک جنبش جهانی تبدیل 
یت می هاوایی از حســـاســ یان  یب جنگل بهنســبتگردد. مثاًل جنبش بوم غاز شـــد تخر مازون آ های آ



 

  

 (.120 ص ،2151 )شولت،
ستر هویت .1 سازی، ب ست در فرایند نو  نت  سشود. هر اندازه سازی دگرگون میآنتونی گیدنز معتقد ا

ــت می ــیوافراد به چک ،دهدنفوذ خود را ازدس ــر گزینش ش های زندگی خود از بین گزینه ۀوچانه زدن بر س
ســازی ســنتی هویتکوشــند برای رهایی از بحران هویت به منابع و ابزارهای شــوند و میگوناگون وارد می

ست شیوه در ج سالن به این  شوند. متو سل  ستمتو سبتًا ب ضاهای ن ستند که ف  ۀوجوی آرامش و امنیتی ه
د که شونهایی میآسانی جذب جنبشکرد. بنابراین بهاجتماعی موجود در جوامع سنتی فراهم می ـ فرهنگی

افراد  ،دهند. بنابرایناهایی را وعده میدر واکنشی دفاعی به فرایند جهانی شدن، بازسازی و احیای چنان فض
یت پذیر شــدن  هایی که امکانها و جنبشهای زیادی دربرابر  ایدئولوژیو گروه ســنتی را وعده  ســازی  هو

هـای قـومـی اســـت هـا جـنـبـششـــونـد. یـکـی از انـواع ایـن جـنـبـشدهـنـد، بســـیـج مـیمـی
 (.144 ص ،2152 محمدی،)گل
مانند برقراری نظم و  ،کشــورهای جهان ســوم در انجام تکالیف قانونیویژه های ملی بهناتوانی دولت. 1

جهانی از هویت ســیاســی  ۀو حرکت جامع ،المللیامنیت، افزایش قدرت نیروهای فراملی و نهادهای بین
ـــ سوی هویت فرهنگیبه شده هویت ـ سبب  ست که  های قومی تقویت گردد خواهیتمدنی از عواملی ا

 (.141-140 ص ،2151 )مقصودی،
صادی، اقت ۀویژه بعداز فروپاشی شوروی، با ایجاد فرصت مناسب برای ورود به عرصجهانی شدن، به .6

 هویت خود و دسترسی به اقتصاد و فرهنگ، اقوام را به شناساندن   و سیاسی ازطریق  جهانی شدن   ،فرهنگی
ــدن ــت. جهانی ش ــادی برانگیخته اس ــت  ،منابع اقتص با نفوذپذیری مرزها و کاهش اقتدار دولت، این فرص

های هزنی با گروها را به چانهها بر قومیت کاسته شده، دولتدولت ۀکه از سیطرچنان ،مناسب را تشدید کرده
ست شته ا ستان، کنگو، اندونزی، و .قومی وادا شتی ملی در تاجیک شانه آ ست ... ن ضعف دولت ا هایی از 

 (.121-126 ص ،2151 )قوام،
ــع. 1 ــدن با توس ــبکه ۀفرایند جهانی ش ــده که اکنون های اطالعامکانات ارتباطی و ش ــانی باعث ش رس
سازی ها در فرهنگدولت بهنسبتای، جایگاه برتری رسانه های مختلف  تریبون با داشتن   ،های فراملیگروه

شکاف در دیوار فرهنگ ملی بیابند. افزون صل نقش   شدن   رنگبر این، با کمیا ایجاد  سی، فا سیا  ۀمرزهای 
های قومی در درون و بیرون از مرزهای سیاسی نیز کاهش یافته است. این امر باعث افزایش نقش میان گروه
شرفتاین گروه ست. پی شده ا گاهی  ها  سایر گروهاقلیت های فناورانه آ ش ها افزایها را درقبال  تمایز خود با 

آید، واکنش درصــدد بســط نفوذ فرهنگی خویش در مناطق قومی برمیکه دولت مرکزی دهد. هنگامیمی
 (.113 ص ،2151 شود )نادرپور،ها آغاز میاقلیتۀ خصمان

المللی و چه در بین ۀچه در عرصــ ،عصــر جهانی شــدن با تضــعیف نقش دولت ملی و هویت ملی. 4



 

  

ست ۀعرص شرکت ،های داخلیسیا ست. ظهور بازیگران جدید نظیر  سازمانهای همراه ا های چندملیتی، 
یت و دولت و ،های فراملیالمللی، گروهبین شـــده و جهانی شـــدن به منبع و های ملی... باعث تزلزل هو

گاهی های قومی در جهان تبدیل شـــده اســـت کشــمکش درنتیجه،های قومی و عاملی برای گســترش آ
 (.2150 )موالیی،

 .های قومی نشده استجهانی شدن موجب تقویت هویت (ب
سترد .2 سترش هویت گرایی دراثر  قوم ۀرشد گ های قومی در درون مرزهای ملی در جهانی شدن یعنی گ

به هان ســوم و  یدن  کشــورهای ج یت   چالش طلب که[ ملی هو بهبه ] حاظ نظری و عملی و نیز  حاظ ل ل
 (.26 ص ،2152 دفاع نیست )احمدی،شناختی قابلروش
شد قوم. 1 ستفاده میگرایی از لحاظ بنطرفداران ر نند کیادهای نظری عمدتًا از رهیافت فرهنگ جهانی ا

که ســایر درحالی ،جهانی توجه ندارند ۀو جامع ،داری جهانیهای جهانی، ســرمایههای نظامو به رهیافت
گاهی جهانی اشـــاره دارند و شــمولی چون ســرمایهها بر ظهور فرایندهای جهانرهیافت داری جهانی و آ

 های قومی و ملی اشاره دارند )همان(.هویت بر ازبین رفتن  صریحًا یا ضمنًا 
رغم کاهش نقش که بهدرحالی ،دلیل اصــلی کاهش نقش دولت و زوال آن اســـتجهانی شـــدن . 1

صحنها، همچنان عمدهدولت ستند و خواهند بود و هیچ ۀترین بازیگر  کدام از نهادهای فراملی و جهانی ه
دربارۀ زوال دولت داده هایی که دسـت بگیرند. تمام وعده ع قدرت را درتوانند انحصـار مشـروفروملی نمی

 (.13 ص ،تاکنون محقق نگردیده است )همان ،شده
سالوی، چکسلواکی، جدایی تیمور شورهای چندقومی مانند شوروی، یوگازسوی دیگر، فروپاشی ک. 6
 مانند ،چنین اتحاد کشورهای ذکرشدهها چندان ارتباط ندارد. هم... به جهانی شدن و رشد قومیت و ،شرقی

صنوعی بود ،و غیره ،سالویشوروی، یوگ شورها به ،اتحادی م شوروی و نظام زیرا این ک سطۀ امپراتوری  وا
 کشورها ۀتجزی ،سرد با هم متحد شده بودند و با فروپاشی نظام سرد و شوروری از هم جدا شدند. درضمن

د که کشورهایی بودن ۀو بریتانیا درزمر ،ش، مجارستان، عثمانیامر جدیدی نیست. در اوایل سدۀ اخیر، اتری
 فروپاشیدند )همان(.

وطنی، دیگر ها شده است. با رشد عالیق جهانوطنی انسانجهانی شدن موجب افزایش عالیق جهان. 1
قوم به  جه  تو برای  هی  گا ی جا ندان  میچ ن قی  با یی  لت،گرا ـــو ند )ش ؛ 102ص ،2151 ما

 (.215 ص ،2156 نژاد،ترابی
شدن به. 4 شدن میل به عاملحاظ ماهیت با قومجهانی  شکار دارد. جهانی  ضادی آ گرایی دارد، گرایی ت

ــدن به قوم ،گرایی گریز دارد. اگر هم در مواردیگرایی از این عاماما قوم ــت گرایی کمک کردهجهانی ش  ،اس
 .است بازخواهد گشت گراییمرور به مسیر اصلی خود که عامو به است این کمک مقطعی بوده



 

  

یت. 1 ان کنونی هویتی که تنها برگرفته از یک کنشــگرســر آمده و های یکپارچه و واحد بهدوران هو
شد ندارند، بلکه آن ،اجتماع، قومیت شند آنچه میها مییا ملت واحد با  ها وملیتها و توانند از فرهنگکو

  .(215 ص ،2156 نژاد،بپردازند )ترابیها به انتخاب اقوام گوناگون گردآورند و از میان آن
های قومی از کشــمکش ،جاکه نیاز به ثبات دارندهای چندملیتی ازآنهای جهانی و شــرکتدولت. 5

 (.16 ص ،2152 که از استقالل کردهای عراق حمایتی نکردند )احمدی،چنان ،کنندحمایت نمی
هانی شدن شمشیری دولبه است. گسترش رفاه زیرا ج ،اما نباید درمورد نقش جهانی شدن اغراق کرد. 3

تواند در های جهانی شــدن میعنوان یکی از چهرهفضــاهای اقتصــادی و جریان پول و ســرمایه به ۀو توســع
مدت نزاع نددراز یان فزای عات و جر هد. گســترش فضـــای اطال کاهش د به داده ۀهای قومی را  ها گرچه 

صها امکان میقومیت ضه کنند ۀدهد فرهنگ خود را در عر صب و جزمیت ،درمقابلولی  ،جهانی عر ها تع
کشـــاند ســوی نوع انســـان میجای تعصــبات نژادی و قومی بهدهد و نگاه انســـان را بهرا هم کاهش می

 (.121-126 ص ،2151 )قوام،
ین ا سادگی یکی ازتوان بهایم، نمیهای مخالف و موافق داشتهگروه ۀای که به هردو نظریاشاره بهبا توجه 
ــت که پدیدهنظرها را به ــروری اس ــیهای اجتماعی تکنفع دیگری کنار نهاد. این نکته نیز ض ط عاملی و بس

ن ها احکام کلی صادر کرد. اگر مسالله را در ایراراحتی درمورد آنهای فیزیکی بهنیستند که بتوان مانند پدیده
یت تا شــوددرمورد ایران موجب می کمدســـتجهانی شـــدن  ،بســط دهیم های قومی در ها و جنبشهو

که درصــورتی ،برانگیز باشــند، اما در درازمدترشــد یابند و چالش ،هایی از فرازوفرودمدت و در دورهکوتاه
یت نگ این هو هانیفره یت دولتی، ج ما فاکتورهایی چون ح مان ،های قومی از  ـــاز المللی های بینو س

 برخوردار نباشند، استحاله خواهند شد.

 عدالت اجتماعی. 5-8

ست که  صور عمومی بر این ا ست «عدالت»ت ستی بر محور عدل  و قانون حاکم بر جهان آفرینش ا نظام ه
ست ستوار ا شینه ؛ا شر واجد پی ست کهب ساس ا ست که این امر را ثابت نماید. بر این ا  ای غنی در این باره ا

ــابقه ،دادورزیخواهی، عدالت ــت که همواره دغدغو اجرای عدالت باس خاطر حکیمان و  ۀترین آرمانی اس
های محوری و اســاســی اســت که در مصــلحان اجتماعی بوده اســت. بحث عدالت یکی از معدود بحث

های گوناگون علم و فلســفه مطرح و از جایگاهی رفیع برخوردار اســت. در حوزۀ الهیات، این بحث حوزه
موضــوع عدالت،  بهبا توجه های گوناگون شـــده اســـت. در فلســفۀ اخالق نیز موجب پیدایش مکتب

سفۀ سیاسی نیز امر به همین منوال بوده است. بحث عدالت  رویکردهای متفاوتی شکل گرفته است. در فل
ــائل اجتماعی ــت و هم در حوزۀ مس ــائل فردی مطرح اس ــائل فردی آن ؛هم در حوزۀ مس جا که به فرد و مس



 

  

سفۀ اخالق»عنوان  ،شودمربوط می سانی گیرد و آنخود می به« فل سائل اجتماعی و جوامع ان جا که پای م
سی»عنوان  ،آیدمیان میبه سیا سفۀ   شمولهایی فراگیر و جهانهرروی، بحث عدالت از بحثدارد. به« فل

توان دی کالن، میبنتواند در هرجا متناسب با نیازها و انتظارات افراد مطرح گردد. در یک دستهاست که می
ــیم کرد. عدالت کیفری  ــی عدالت کیفری و عدالت توزیعی یا اجتماعی تقس ــاس ــم اس عدالت را به دو قس

یداســـتگونههمان ـــــ نام آن نیز پ پاداش ـــــ که از  ها و به معنای رعایت عدل و انصـــاف در تعیین 
ــت.  ــت که اواًل مطابقرو، مجازاتی را میازاینکیفرهاس ــد. ثانیًا به توان عادالنه دانس حاظ لروال قانونی باش

صاعدی، میزان آن با تکرار جرم افزایش  شد. ثالثًا در یک فرایند ت سب با کمی و کیفی، با جرم ارتکابی در تنا
دیگر  اند و برخیها و کیفرها اشــاره کردهیابد. در توجیه عدالت کیفری، برخی به جنبۀ بازدارندگی مجازات

دلیل . به(220 و 203 ص ،2134 ذوالفقاری، و )اختری اندیفرها توجه نمودهک به جزایی و عقوبتی بودن  
نداردآن حث موردنظر پژوهش کنونی  به ب ندانی  لت ربط چ عدا از توضــیح بیشــتر آن  ،که این بخش از 

 .بحث اصلی که بحث عدالت توزیعی یا اجتماعی است موردتوجه است ،جادر اینشود. خودداری می
ــفواژۀ عدالت  ــت که در فلس ــی مورد بحث قرار گرفته ۀاجتماعی ازجمله مفاهیمی اس ــیاس ــت س و  اس

های متعددی از آن ارائه شــده اســت. منظور از عدالت توزیعی یا عدالت اجتماعی ها و برداشــتدیدگاه
ــی از  ــت. این واژۀ ترکیبی بیانگر مفهوم خاص اجرای اصــول عدالت در توزیع کاالها و منافع اجتماعی اس

ازقبیل عدالت طبیعی، عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی، عدالت فردی  ،ت است که با اقسام دیگر آنعدال
 .هایی داردتفاوت ،و اخالقی

صورت زیر ارائه شده به ،ازجمله عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی ،متعددی برای عدالت هایتعریف
 :است

ه هایی است که در یک جامعو مزیت ،متیازاتثروت، دارایی، ا بهنسبتکاربرد مفهوم عدالت توزیعی  .2
و مزایای دیگر  ،هاانباشت شده است. عدالت توزیعی به معنای تقسیم مناسب، احترام، پاداش

 اجتماعی بر مبنای شایستگی افراد است.

ای رفتار شود که مستحق آن است و در جایی گونهعدالت اجتماعی یعنی با هریک از افراد جامعه به .1
سمی و ج ،هر فرد براساس کار، امکانات فکری، ذهنی ،گیرد که سزاوار آن است. به عبارت دیگرقرار 

 )همان(. های مناسب و نعمات برخوردار باشدبتواند از موقعیت
صول حاکم بر تعیین توزیع عادالنۀ منافع و  ،هدف از عدالت توزیعی یا اجتماعی تبیین، تنظیم و توجیه ا

ــالولیت ــی مانند حق  های اجتماعی )مس ــیاس ــفانه رأی، حق   ازجمله حقوق مدنی و س  و حق   ،محاکمۀ منص
صرفًا در حوزۀ امور مادی مانند توزیع مواد   ست. البته عدالت توزیعی یا اجتماعی به یک معنا   آزادی بیان( ا



 

  

عدالت  ۀطرح است. از واژو مسائلی ازقبیل درآمد و ثروت قابل ،تهیۀ سرپناه ،های بهداشتیغذایی، مراقبت
 شود:ها اشاره میترین آنبه مهم ،جاهای مختلفی ارائه شده است که در ایناجتماعی تعابیر و برداشت

 مثابۀ تناسبعدالت اجتماعی به 

ضا در سب با طبیعت و ف ستان ازعدالت به تنا ست. افالطون عدالت را حد  ییونان با شده ا  ل دیگر تعبیر 
سه قو سط نقطۀ تعادل  سان می ،خرد، اراده ۀو شهوت در ان شجاعتو  ست. وی همچنین خردمندی،  و  ،دان

برد که عدالت ارتباط هماهنگ میان این فضایل و تناسب عنوان سه فضیلت عمدۀ انسان نام میاعتدال را به
 .هاستبا آن

سطح اجتماعی نیز عدالت به شۀ افالطون در  سب و قرار گرفتن   در اندی ت اجامعه در طبق افراد   مفهوم تنا
و تودۀ مردم )افزارمندان(  ،فرمانروایان، نگهبانان ۀخود اســـت. وی جامعه را متشــکل از ســـه طبق خاص  

خود و برخورداری از امتیازات  خاص   ۀهر فرد در طبق عدالت اجتماعی قرار گرفتن   ،دانســت. از نظر ویمی
در این برداشــت  عدالت اجتماعی ،. بنابرایناســتخود  خود و نیز ایفای نقش مخصــوص طبقۀ خاص  

 .خود است مفهوم تناسب و موزونیت و قرار گرفتن در جایگاه خاص  به

 مثابۀ شایستگی و لیاقتعدالت اجتماعی به 

شت به ستگی و لیاقت عدالت در این بردا شای ساس  صب برا ست. در امفهوم توزیع امکانات و منا ین ها
ها و ها باید براســاس شــایســتگیو مقاومت دیدگاه، توزیع امکانات مادی و رفاهی و نیز توزیع مناصــب

 مشاهده کرد. وی 1های ارسطوتوان چنین دیدگاهی را در آرا و اندیشهمی ،نمونه رایها صورت گیرد. بلیاقت
رو، به عدالت توزیعی قائل اســـت و ازاین .های افراد را درنظر داردشـــایســتگی در توزیع امکانات مادی

لحاظ وی به درواقع،داند. در نوع و شــکل حکومت  طبقۀ متوســط را شــایســتۀ حکومت کردن می چنینهم
 .ساالری باور داردشایسته نوعیک  اقتصادی و سیاسی به

 هاو شایستگی ،هامثابۀ رعایت تناسب، استحقاقعدالت اجتماعی به 

بیشتر  ،هایی استهمراه افزودهبه پیشیننوعی ترکیب دو برداشت که به ،این برداشت از عدالت اجتماعی
 عدالت را جمع خواجه نصیرالدین طوسی ،نمونه رایدر میان برخی اندیشمندان مسلمان رایج بوده است. ب

 دانســت. وی قوام حکومت را به عدالت دانســتهوجود آن را مایۀ تعدیل قوای دیگر می وکماالت و فضــایل 
ست شرط اول معدلت می ا ضیح  سد: و در تو ستحق خود »نوی صنفی از جایگاه م ست که هر  عدالت آن ا

شده و به شدمنحرف ن صنوف دیگر نبا چون این امر منجر به انحراف مزاج از اعتدال و منجر  ،دنبال غلبه بر 
شرط دوم در معدلت آن بود که در »نویسد: همچنین در شرط دوم می «اجتماعی به فساد است. امور   شدن  

 «بر قدر اســتحقاق و اســتعداد تعیین کند. دیگریاحوال و افعال اهل مدینه نظر کند و مرتبۀ هریکی بر 
                                              

1. Aristotle  



 

  

یرالدین نصها را در آرای خواجه ها و شایستگیتوان ترکیب دو معیار تناسب و رعایت استحقاقمی ،بنابراین
 .مالحظه کردطوسی 

ــمندان  ــلمان، تعریف عدالت به اعطادر میان اندیش ــتذی کل   یمس  رایب .حق حقه تعریف رایجی اس
هی اعطاء کل حق من القوی حقه و وضعه فی موضعه الذی »نویسد: در این باره می ییعالمه طباطبا ،مثال

ست حق به هر نیرویی عدالت  دادن   ؛«ینبغی له ست و قرار دادن   ا سته  که دارای حق ا شای وی در جایی که 
 .است

 مثابۀ مساوات و برابریعدالت اجتماعی به 

ی هاده است، هرچند ریشهشتعریف عدالت اجتماعی به مساوات و برابری بیشتر در دوران مدرنیته رایج 
اقیون مکتب رو درای وجود داشــته اســت. برای نخســتین بار این دیدگاه گونهقبل نیز به ادواراین تفکر در 

ها برابرند و هیچ معیاری برای برتری افراد بر افراد دیگر وجود ندارد. انســـان ،مطرح شـــد. از دیدگاه آنان
 ،نیز ازجمله اندیشــمندانی اســت که چنین تعبیری از عدالت اجتماعی را ارائه کرده اســت. وی 1ســیســرون

ستان که تلقی طبیعت شمندان یونان با ست کبرخالف اندی شتند، معتقد ا سب با طبیعت( دا  هگرایانه )و تنا
سانعدالت اجتماعی هیچ ست که ان ساوات. وی بر این باور ا ست جز م شدهچیز نی  پس .اندها برابر خلق 

 .جوهر عدالت اجتماعی نیز برابری است

 ۀدر اندیش ،شوددر دوران قرون وسطا نیز هرچند نظم طبیعی بر پایۀ وحی الهی و تفسیر کلیسا تعیین می
نه بر ز ا ،نمونه رایشــود. بای تعابیر جدید از عدالت اجتماعی مهیا میبرخی از متفکران این دوران، زمی

کویناس طور متوســط شــرایط زیســتن را به برخورداری از حد   ها حق  انســان ،توان نام برد. به نظر ویمی 2آ
از دوران قرون وسطا، تغییرات اساسی در طلبی است. پسیکسان دارند. مفروض وی در این بحث  مساوات

  نبرآمده از آ شناختی  جامعه و مباحث   گرفت که در بحث عدالت اجتماعیشکل سی اجتماعی سیا ۀاندیش
 .اهمیت است دارای

کار رفته اســـت. یکی از مفهوم برابری در ســطوح مختلفی بهدر دوران مدرنیته نیز عدالت اجتماعی به
سطوح  مهم ست که در  برابری  برابری ترین  صادی زندگی افراد ا شرایط اقت شدر  شکل به 3کارل مارکس ۀاندی

ــته ــورتی تحقق میبرجس ــت. از نظر وی، عدالت اجتماعی درص ــده اس لحاظ یابد که افراد بهای مطرح ش
شرایط برابری زندگی  صادی در  ست. هماننند و این امر بدون توزیع مجدد ثروت امکانکاقت طورکه پذیر نی

 .کندزیادی با عدالت اقتصادی پیدا می این برداشت از عدالت اجتماعی ارتباط ،شودمالحظه می

 هاو برابری فرصت ،طرفیمثابۀ انصاف، بیعدالت اجتماعی به 
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ــتم  ــده ،1جان راولز نظریه عدالتدر کتاب میالدی، این تعبیر از عدالت اجتماعی در قرن بیس  مطرح ش
ــت. از نظر وی ــت و زمانی عدالت اجتماعی عدالت اجتماعی به مفهوم بی ،اس یابد که تحقق میطرفی اس

کند: عنوان اصول عدالت اجتماعی مطرح میدو اصل را به ،در کتاب خود ،طرف باشد. جان راولزدولت بی
ست این ستردهنخ سب با گ سیترین نظام کلی آزادیکه هرکس باید از حقی برابر متنا سا ه با نظامی ک ،های ا

شابه از آزادی شدم سازگارتر با شد.برخوردار ب ،ها برای همه  صادی که نابرابریدوم این ا های اجتماعی و اقت
د. ثانیًا مناصب و داشته باش ترین افراد دربربهرهای تنظیم شود که اواًل بیشترین منفعت را برای کمگونهباید به

 دسترس همگان باشد. های برابر درمشاغل تحت شرایط مناسب و متناسب با نظام فرصت

صل اول دربارۀ آزادی و برابری   ،شودکه مالحظه میگونههمان ستفاده از آزادی ا صل ا سی و ا سا های ا
ان ســود همگهایی اســت که بهعدالتی تنها آن دســته از نابرابریهاســت. از نظر وی، بیدربارۀ نابرابریدوم 

ــد. بنابراین ــت ،نباش ــرایط و بیهرچند در مفهوم عدالت اجتماعی، برابری فرص  کنعنوان رطرفی بهها و ش
سی آن به سا ست، از نظر جان راولز، برخی از نابرابریا شده ا شناخته  سود هایی که بهها )نابرابریرسمیت 

شد( نیز پذیرفته می شتر  شود. بحث  همگان با صول دربارۀبی  و دیگر مباحث نظری درمورد عدالت ،ابعاد، ا
 در فصل بعد خواهد آمد.

شواهد  شانیکدر ایران،  سال اخیر ن صت ۀدهندصد  ست و عدم توزیع برابر فر ها و امکانات اجتماع ا
ای نظران این حوزه قرار گرفته است. در جامعهمحققان و صاحب ۀمشغولی ویژاین مسالله سبب نگرانی و دل

ساس افراد بر عدم وجود عدالت داللت کند،  شد یا اح که عدالت در ابعاد مختلف نظام اجتماعی حاکم نبا
ــزیرا  ،آن دچار بحران و تزلزل خواهد شد یاجزا ۀهویت ملی در هم تفصیل که در متن این تحقیق بهچنان ـ

ــ بیان خواهد شد  ۀدهندتشکیل هویت ملی بر مبنای تشکیل اجتماع ملی است. اجتماعی که افراد تشکیل ـ
ضو و به معنایی  شهروندی نیز «شهروند»آن خود را ع سالولیت، تعهد،  ،خود ،آن جامعه بدانند.  ضمن م مت

ستو  ،اطفهع ست باور ا سوی دیگر تکالیف آمیخته ا سوی دیگر .و با حقوق و از  ضو یا همان  ،از افراد ع
سه می شهروندان  خود ستفاده از امکانات، منابعکرا با یکدیگر مقای در  ،دهشو امتیازات تعریف ،نند و در ا

ستحق   ستارند. بدیهی  دانندمیدریافت آن  قالب جامعه، خود را م و رعایت عدالت را در ابعاد مختلف خوا
ست که بخش عمده ست. درصورت عدم باور  ۀای از اجرای عدالت برعهدا سی جامعه ا سیا دولت یا نظام 

که همگی تبلور هویت  ـــها آن ۀو عاطف ،افراد به رعایت عدالت، هویت شهروندی، باور، تعهد، مسالولیت
ــتملی آنان  ــــ اس ــه ـ ــاللدار میخدش ــود. این مس  درنهایت،و  ،بیگانگی اجتماعی، انزوای اجتماعی ه  ش

ارد. دنبال درا به ،ای استتداوم حیات هر جامعه ۀکنندکه تضمین ،گسستگی انسجام و وفاق اجتماعیازهم
ساس نابرابری یا به شناخته همچنین اح سمیت  شدن  افراد به  حقوق   شدن  نر شروعیت   مورد تردید واقع   م
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سی و اعتمادی و عدم تعهد و توجه به ارزشدولت، بی حاکمیت و سیا  درنهایت،های اجتماعی، فرهنگی، 
 خواهد شد. منجر وفاق اجتماعی  م وانسجا به بیگانگی اجتماعی و ازبین رفتن  

ساس عدالت در میان افراد باعث ناامیدی درحقیقت، شتن آینده و اطمینان درمورد عدم اح از تحقق  ندا
ــته ــالله  های آنان میاهداف و امیال و خواس ــود. این مس ــاس پوچی،  ش ــتگی، احس ــرگش ــهروندان را با س ش

عنوان عضــوی از اجتماع ای که دیگر خود را بهگونهبه ،ســازدرو میهو انزوای اجتماعی روب ،ازخودبیگانگی
ه بهای دیگری را هویتاز این خأل  بخشــی ر کردن  بســا برای پ  بینند و به آن احســاس تعلق ندارد. چهنمی

ــیاری از آنان  گزینندبرای خود برمیگزین عنوان جای ــطوره . بس ــگان، اس های و ارزش ،هاقهرمانان، هنرپیش
ن مرزهای اکنند یا تالش دارند تا با ایجاد ارتباط با ساکنعنوان الگوی خود انتخاب میهای دیگر را بهفرهنگ

ی آغاز واگرای ۀباید گفت نقط درواقع،ی هویت مستقل برای خود باشند و وجودر جست ،کشورهای همسایه
آن  ینهای آغازملی دانست که نشانه هویت   رنگ شدن  توان عدم احساس عدالت اجتماعی و کمملی را می

سیختهایی همچون خروج لجامتوان پدیدهرا می صاحبان دانش و ثروت به ننخبگا ۀگ  ۀعنوان فعاالن حوزو 
زعم آنان پر از تبعیض و که به ،دانش و عمل از کشــور و نارضــایتی آنان از زندگی در فضــای جامعۀ ایران

یگر و ترجیح زندگی در کشوری د است،های افراد ها و شایستگیعدالتی و عدم توجه شایسته به تواناییبی
با خلل مواجه  ،ر مســیر توســعهدرا حرکت ما  ،یقینبه ،. این امردانســت هاتحمل برخی از ســختی باوجود  

 خواهد ساخت.

 صلح و دوری از خشونت. 7-8

ستین وظایف حکومت ست. بدون یکی از نخ شور ا صلح در ک شهروندان و برقراری  ها تأمین امنیت برای 
براین و بالندگی سیاسی دست یابد. بنا ،تواند به رفاه اجتماعی، شکوفایی اقتصادیصلح هیچ کشوری نمی

صلح پایدار در کشورشان را فراهم کنند،  ۀزمین نمایند وکنند تا از جنگ جلوگیری ه تالش میها همیشدولت
 این کشورها وارد جنگ شوند. تاشود اما منافع متضاد برخی کشورها سبب می

اما در فرهنگ سیاسی، صلح  ،آمیز و عدم تعرض به معنای جنگ نکردن استمسالمت همزیستی صلح  
به معنای حالت آرامش در روابط عادی با کشورهای دیگر و فقدان جنگ و نظام تهدید است. صلح از پیمان 

ند که کمعنا پیدا می یدر جای درنهایت،آمیز و مســالمت همزیســتیعدم تعرض، پیمان به نجنگیدن، پیمان 
صلح از نگاه واژگانی به معن شد.  ستوظیفه جنگیدن با سازش ا ست ،ای آشتی و  سیا صطالح  ست د ،در ا

(. صلح به معنای متعارف و متداول عبارت 2131 کشیدن از جنگ با عقد قرارداد )میرکوشش و همکاران،
ر ازعات میان دو طرف درگیندعوی، پایان دادن به اختالفات و م بس، نبود جنگ، ازمیان بردن  از متارکه، آتش
ست. بنابراین سوی دیگرسو و شونت از یک وخ ،ی نبود جنگ، منازعهصلح به معنا ،ا  و وجود امنیت ،از

 .استیا در سطح جهان  ،آمیز در یک جامعه، یک کشورآرامش و زیست مسالمت



 

  

های ازطریق  حرکت و عدم خشــونت دانســـت که ،عشــقتوان ســمبل صــلح، را می 1مهاتما گاندی
ا اش را برا از چنگ استعمار رهایی بخشد. گاندی مبارزهدست آورد و آن توانست استقالل هند را به مردمی

سیس کنگر سر هند آغاز کرد. او با تأ سرا سی در  ست تمام مردم هند را به  ۀتحریم کاالهای انگلی ناتان توان
ــویق کند. او مبارز ــتان به ۀتحریم کاال تش گ علت درگیر بودن در جنمنفی خود را زمانی آغاز کرد که انگلس

بال دنهای زیادی دیده بود. بســیاری از مســتعمرات این کشــور در افریقا و آســیا بهلی خســارتالملاول بین
شــدت محتاج تولید و فروش کاالهای خود در کشــورهای به ،برای ترمیم خســارت ،هااســتقالل بودند. آن

ــرب ــتان زد. مهاتما گاندی در  ۀمختلف و ازجمله هند بودند. او با این تحریم ض ــاد انگلس ــدیدی به اقتص ش
دســتگیر شــد. اما در زندان نیز دســت از مقاومت  میالدی 2361و  ،2311، 2310، 2311های ســال

شکل تازه ضات خود  صاب غذا به اعترا شت و با اعت ستعمار برندا ای داد. یکی از اقدامات او در مبارزه با ا
هزاران نفر او  ،صدکیلومترییستقریبًا  احل جنوبی هند بود. در این مسیر  انگلستان راهپیمایی از دهلی تا سو

ن م»ها انجام دادند. گاندی معتقد بود: را همراهی کردند. مردم شهرهای مختلف نیز استقبال پرشوری از آن
ــاســی ای بر.  نوازی رهایی بخشــد...ای تالش خواهم کرد که هند را از بندگی و بندهبرای برقراری قانون اس

 ناداران حس کنند که کشور متعلق به خودشان است و در ساختن   ۀهندی تالش خواهم کرد که همه ساختن  
های آن در هماهنگی کامل با هم زندگی کنند. در ملیتهندی که تمامی  ،آن، هریک نقشــی داشــته باشــند

جاکه ما رند که مردان. ازآنچنین هندی جایی برای نفرین نجس وجود ندارد. زنان از همان حقوقی برخوردا
ستثمار می ۀبا هم ستثمار خواهیم کرد و نه ا صلح خواهیم کرد، نه ا ارتش  ترینشویم. پس باید کوچکدنیا 

م خواهد احترا ها هندی درتضاد نباشد موردای که با منافع میلیوندنیا را داشته باشیم. هرگونه منافع و عالقه
   2«.ند استدربارۀ هاین رؤیای من  . بود...

به  ،در اقتصـــاد ،ها توجه کرد. اوجای تولید انبوه صــنعتی باید به تولید تودهگاندی اعتقاد داشـــت به
اقدام گاندی  «ای باید خود احتیاجات خود را رفع کند.هر جامعه» :گفتاندیشــید و میزدایی میمرکزیت

ستان گرفت.  سی بازار بزرگی را از انگل صددر تحریم کاالهای انگلی ستور داد تا  سن او د دگی هزار چرخ ری
سی را برتن کرد که به شود. حتی خود او لبا شیر بزی خورد که خود تهیه  شده بود و از  ست خودش بافته  د

د. هند بو ۀهزارپار ۀاجتماعی نیز گاندی پیشــگام روش جدیدی برای اتحاد جامع ۀپرورش داده بود. در حیط
های هندی بر های گروهبا احترام به سنت همگامیک ملت واحد داشت. او  ای سازنده برای ساختن  او برنامه

قاره منجر شبه پاره شدن  ای که به سهطلبانههای تجزیهها کوشید. هرچند تالش او با جنبشرفع اختالفات آن
 ها فایق آید.بسیار موفق نبود، اما توانست بر مشکالت آن ،شد، درظاهر
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گوســـت هند،  های مهاتما گاندی و همراهی کســـانی چون جواهر لعل با تالش میالدی، 2361در آ
بول حاضر به ق ،از اعالم استقالل هندپس ،استقالل رسید. اوبعداز چندین قرن استعمار، سرانجام به ،1نهرو

ــتقالل،  ــد و رهبری کنگره را نیز به نهرو داد. اما همچنان به تالش برای اس هیچ مقامی در حکومت هند نش
 و وحدت ملی در هند ادامه داد. ،آزادی

سف شگام فل شونت ۀمهاتما گاندی پی شونتخ ستگریزی و خ شونت مبدأ تم ،از منظر او .پرهیزی ا ام خ
سترنج شری ا شونت ۀروحی ،در تمام اعمال و افکارش ،. بنابراینها و آالم ب سترش خ پرهیزی را رواج و گ
سفی برای ازبین بردن  ی را راهوگوی آزاد و منطقداد. مهاتما گاندی گفتمی شونت معرفی می حلی فل د رکخ

محوری وی عدالت ،دانست. از طرف دیگرها میجنگ ور شدن  شعله کینه و انتقام را موجب   ،و در این مسیر
مقابل خشــونت و انتقام اســت. گاندی  ۀبشــر درنظر گرفت. عدالت و آزادی نقط یرا دلیلی برای احیا و ابقا

شونت و روحی سانی را دلیلی بر وجود خ ستطلبی میانتقام ۀپیروی از هواهای نف س درنتیجه،. دان لط بر ت
سی درف  نَ  سا سامانی س را عاملی ا شگیری از وقوع ناب ست. از منظر اوها میپی سیر تن ،دان سان تا وقتی ا و  ان

ست نمی شرفمادیات ا سیر پی گاندی را بدین دلیل  .ماندت را طی کند و در جهالت و نادانی خود میتواند م
سف شگام فل شونت ۀپی سانی آزاداندیش و عدالت ۀدانند که نمونپرهیزی میخ سیان ر طلب بود که در تمام م

او  ،دانست. از جهتیها میبختی و خشونت را علت اصلی و اساسی جنگصلح را عامل خوش ،اشزندگی
 یوربرافروزی و شــعله ۀو همین جنبه از آن را مای ردکعدالتی تلقی میناشــی از آن را نوعی بیفقر و نتایج 
داد و بر این اندوزان هشــدار میطلبان و ثروتد و این امر را به قدرترکهای بشــری معرفی میآتش جنگ

شاره می شدت هعدالتی ببی ۀد و دایریابآن درد و رنج نیز رشد میموازات به ،د که اگر فقر رشد کندکرنکته ا
سترش پیدا می شری نکته وجود  بهمهاتما گاندی ایمان  .کندگ شبرد اهداف ب ضرواجب را برای پی وری و ای 

حقیقت و عدالت یک  ،از نظر او .درکخداوند معرفی می دانست و حقیقت و عدالت را همان وجود  الزم می
سیدن درکجو معرفی میمحور را حقیقتعدالت ۀمعاو جا بود.چیزند و تفاوتی میان آنان قائل ن به  که برای ر

دهد که طلب را بدبین و جنگجو نشـان میخشـونت ۀدهد و نیز جامعنهایت تالش را انجام می ،خود آرمان  
شریت به ،در آن شیده میب شودد جنبهرشود. بحث در این موقهقرا ک سفی دارد که باید بدان پرداخته   ،ای فل

 ایم.گوییم و نبود خشونت را دلیل احیای بشر درنظر گرفتهزیرا ما از عدم خشونت سخن می
صمانه محدود  ست و عمل کردن به آن تنها به یک محیط خ صل عمومی و جهانی ا شونت یک ا عدم خ

ــت اثربخش بودن  نمی ــود. بدیهی اس ــود که در میان مخالفتآن فقط وقتی می ش ی ها و براتواند آزمایش ش
سنکار رود. اگر موفقیتها بهمقابله با آن شونت ما به ح شته های عدم خ ستگی دا نیت مقامات مخالف ما ب

شونتی نادرست و بی ،باشد شونت ارزش خواهد بود. گاندی میچنین عدم خ ستین شرط عدم خ گوید: نخ
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ــود ــت که عدالت در تمامی مظاهر زندگی رعایت ش ــاید این انتظار و توقع از ط .آن اس بیعت آدمی زیاد ش
های طبیعت آدمی برای انحطاط دربارۀ استعدادها و قدرتکس نباید اندیشم؛ هیچاما من چنین نمی ،باشد

های خشک را مالک قضاوت قرار دهد. هیچ تقوایی وجود ندارد که هدفش قالب و و یا ارتقا، مقررات جامد
طور نیســت که به ایهیچ تجاوز اخالقی متقابالً  .و آســایش یک فرد باشــد خوشــبختییا محتوایش تنها 

ستقیم عالوه ستقیم یا غیرم صلیم سیاری دیگر  ،بر عامل ا سی ناثر نگذارد. ازاین نیزبر ب یک یا بد رو، اگر ک
. عدم دشواش و به تمامی دنیا مربوط میبه تمام جامعه درواقع،بلکه  ،شودتنها به خودش مربوط نمی ،باشد

های ترین ســالحســت؛ این نیرو از قدرت عظیمابشــر  دراختیاراســت که ترین نیرویی خشــونت بزرگ
ایین آغاز گوید: استقالل باید از پنیز بیشتر است. گاندی می است کننده که با نبوغ انسان ساخته شدهویران
شد .شود امور خود را  ۀباید به خودش متکی گردد و بتواند اداردهکده می .هر دهکده باید یک جمهوری با

عدم ب قت و  ید بر حقی با جامعه  یا از خود دفاع کند. همچنین  مامی دن که دربرابر  ت حدی  تا  رعهده بگیرد 
شود که به عقید شونت بنا  ستوار به خداوند  ،من ۀخ ـــبدون اعتقاد ا ـــ تعالی ـ ممکن نخواهد بود. نیروی  ـ

گرفت. شــیوه و روش محدود و مختصــر بود و از عشــق و عالقه به نوع و وطن ســرچشــمه می گاندی
سالمت صه را بر همه تنگ آمیز و عدم خونم شمندترین نیرو در ی میو کرد.ریزی وی، عر شق هو گفت: ع

شته  ست که با نفرت ک ست بداریم وشمیجهان ا سانی را دو شونت فقط وقتی خواهد بود که ما ک د. عدم خ
دشــوار اســـت. اما آیا تمام  چقدردانیم که عمل کردن به این قانون بزرگ محبت از ما نفرت دارند. می که

شــما کینه و نفرت دارد  بهنســبتکســی که  کارهای بزرگ و نیک هم دشــوار نیســت؟ دوســت داشــتن  
 ا تمام قوانین واین دشــوارترین کار هم ب ،هاســت، اما اگر واقعًا چنین چیزی را بخواهیمدشــواریترین بزرگ

چراکه او را بهترین راهنما و  ،گرفتسرچشمه می ــــ تعالی ــــهای گاندی از عشق به خداوند دستورالعمل
گفت و ظهور های جهان سخن میهمواره از زیبایی .دانست و سعی داشت این را به همه بفهماندپیشوا می

اما  ،دانستدربارۀ کشتار و جنگ چیزی نمیگاندی  داد.در آن را مورد اشاره قرار می ـ تعالی ـانوار خداوند 
و زندگی ثمربخش را دریافته بود. دنیای اتمی و ماشــینی و علمی او حقیر و جهان دانش و  خوشــبختیراز 

ت .بینش او عظیم بود به اتم و هســ  بود وبرق و هراس آن غرق کردهاتمی و قرن اتم که غرب را در زرق ۀاو 
: همیشه فتگگاندی می جست.ی را ازطریق  کسب معنویات و اعتالی باطن میتوجهی نداشت و امور ماد

این  .عمدی و مداوم قانون عدم خشــونت ادامه دارد ای دانســته و ســنجیده برای دنبال کردن  در درونم مبارزه
شتر این قانون را بهرا همواره برای مبارزه نیرومندتر می شخص مبارزه   شتر در بی ،بندمکار میسازد؛ هرچه بی

شادمانی می ساس  شادمان پیدا میکنم و عالَ زندگی خود اح شکلی مطبوع و  پیروی از  .کندم وجود برایم 
کند که قادر نیســتم آن را بخشـــد و مفهومی از رموز طبیعت را برایم بیان میاین قانون به من آرامشــی می
ست شریح کنم. او گفت: ج صالح اجتماعی ت وجوی حقیقت مرا به دخالت در سیاست وادار کرده است. ا



 

  

ست سان همواره باید در ج ست. ان ستلزم آزادی ا شود و این م شد که باید از درون انجام  وجوی حقیقت با
ــش ،بتواند با آن ــخ گوید و از جهالت نجات یابد و به رســتگاری برســد. از نظر پرس های درون خود را پاس

 های نژادی فراوان سخنها و تبعیضعدالتیدن به حقیقت همان رستگاری است. گاندی از بیرسی ،گاندی
شمنان خلعمی شت که مردم باید طوری رفتار کنند که د شاره دا شوندگفت و بر این نکته ا اید به ب .سالح 

اد کنند. ما به خودمان قول دهیم که در کارهایمان افرادی باحقیقت و درســتکار باشــیم تا مردم به ما اعتم
فات ما باید متحد شویم و اختال .دنبال منافع خویش هستیمایم و هر دسته بههای کوچکی تقسیم شدهدسته

 (.2151 را فراموش کنیم )تفضلی،
سون ماندال ار گذگاندی پایه صلح در تاریخ است. ۀنام جهان در عرصنیز یکی دیگر از رهبران خوش 1نل

 درواقع، و شدر دســتور کار« پرهیز از خشــونت»ســـت و ماندال نیز ا« عدم خشــونت ۀاندیشــ»تفکر 
های زیادی از عمر خود را ای مبارزه در دوران معاصر است. ماندال سال. او سمبل اسطورهاش بودمشیخط

از  عنوان یکیهنژادی و احقاق حقوق مدنی ســیاهان در آفریقای جنوبی گذراند. او بدر راه مبارزه با تبعیض
شناخته می ۀالگوهای مبارز سیاری او را مدنی در جهان  درکنار  بزرگانی چون مهاتما گاندی، مارتین شود. ب

 دانند. می« پرهیزخشونت» ۀجزو رهبران مبارز ،3یچو آنگ سان سو ،2لوتر کینگ
ضدتبعیضماندال به ست و هفتمدت بهنژادی همراه دیگر مبارزان  ر زندان دو البته  بودسال در زندان  بی

رین تماندال یکی از اســتوارترین و بزرگ به مقاومتی فعال ادامه داد. ،جانیز دســت از مبارزه نکشــید و در آن
سان سیاههای راه آزادی، مرد تاریخان پا به« ژادینتبعیض»آپارتاید یا  برضدپوست سفیدقلب، مردی که ساز 

ــت ــول کاری ماندال با آن .خاس ــونتخودداری »که یکی از اص ــونت»و « خش ــل به خش بود، « عدم توس
« اندیشۀ عدم خشونت»یا  4«هیمساآ»گاندی یا روح بزرگ هندوستان  که یکی از اصول کاری مهاتماگونهآن

ست زدناگزیر به فعالیت ،آپارتاید برای ازبین رفتن   اما ،بود سلحانه د ضد و های مقاومت م مبتنی بر  نظام بر
ــدنژادی یاغی تبعیض ــلحانه را  ۀو مبارز ش ــارهای وارده از داخل و  ۀنهایتًا ادام. آغاز کردمس مبارزات و فش

شور نظام آپارتاید را به سال خارج ک شد تا ماندال در  شاند و باعث  صال ک ستی از زندان آزاد  میالدی ۴۳۳۱ا
 بگذارد.« راه دشوار آزادی»جدیدی از  ۀشود و پای در مرحل

ــیاری ــون ماندال را از بس ــیورهبران انقالبی و مبارز جهان متمایز می از دیگر اما آنچه نلس  او در ۀکند ش
او  .تاوس ۀطلبانفرد ماندال در همین رفتار صلحهباست. الگوی منحصر« از پیروزیپرهیزی پسخشونت»

 ،گرفت کاربهرا « شدهخشونت کنترل» ،اشدر راهبرد مبارزه ،اقتضای شرایطعنوان آخرین اقدام و بهاگرچه به
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شونت  »اما از  ست گرفتن  هاز بطور مطلق خودداری کرد و پسهب« از پیروزیپس خ قدرت، اقدام به حذف  د
ترین آموزه و میراث نلسون ماندال برای تاریخ مبارزات مدنی و فهم مشی رقیبان و دگراندیشان نکرد. این مهم

ی مدن ۀپرهیزی و مبارزوند خشونتتوان آموخت این است که پیپرهیزی اوست. آنچه از ماندال میخشونت
 باشــد، به نفی مطلق خشــونت  « از پیروزیپیش» مطلق از خشــونت   ۀکه وابســته به عدم اســتفاداز آنبیش

را  آفریقای جنوبی ۀزدجویانه ماندال توانســت کشــتی طوفانصــلح ۀوابســته اســت. روحی« از پیروزیپس»
 دچار شود، به ساحل دموکراسی و برابری نژادی برساند.مهارنشدنی خشونت و انتقام  ۀکه به چرخبدون آن

ــوری ــتان کش ــت که درطول  چهار دها افغانس ــته به ۀس ــت و ای دوامگونهگذش دار درگیر جنگ بوده اس
در  ،اند. هرچند بعداز ســقوط رژیم طالبانشــهروندان این کشــور از نعمت صــلح و بهزیســتی محروم بوده

سال  سی، 2150اواخر  ستان به یایهبینیخوش شم صلح در افغان وجود آمد، اما حمایت و مبنی بر تأمین 
غانستان های حکومت افها را به ناامیدی بدل کرد. تالشبینیدار پاکستان از طالبان این خوشپشتیبانی دوام

ح در طالبان و تأمین صـل وگو کشـاندن  گفت نتوانسـت برای به میز   ،دالیل مختلفبه ،در چند سـال گذشـته
 انستان مؤثر واقع شود.افغ

ــت و  ــتان مورد توجه قرار گرفته اس ــلح در افغانس ــوع ص ــالیان اخیر، مجددًا موض ــرف غنی، در س اش
یَ رئیس بانی کرد که حدود 1رگهه َج جمهور افغانســتان، لو ن از نمایندگان مردم تَ  ۹۲۱۱ای را در کابل میز

شارکت کرده بودند تا به رویکردی  ستان در آن م سر افغان ست سرا صلح با طالبان د شترک برای مذاکرات  م
و نمایندگان مردم وحدت ملی  ،رگه، سیاستمداران، بزرگان محلیه َج وی امیدوار است که در این لویَ  .یابند
 نمایش بگذارند.را به

هایش را برای مذاکرات مستقیم با طالبان برای پایان دادن به جنگ ، امریکا نیز تالشاتفاق زمان با اینهم
چندین بار با نمایندگان این  ،اشویژه ۀنمایند ،2زاداش در افغانستان شدت بخشید و زلمی خلیلسالهدههج

زاد با نمایندگان طالبان، این گروه های مکرر خلیلمالقات باوجود   .گروه شــورشــی دیدار داشــته اســت
ــتان را رد کرده گفت ــتقیم با حکومت افغانس ــت وگوی مس ه ایاالت متحده امریکا ادام و تنها به مذاکره بااس

ست شتراک در لویَ  .داده ا ستانه َج طالبان قباًل ا صلح را رد کرده بود. حتی در پایتخت افغان شورتی   ،رگه م
تدابیر امنیتی شــدیدی  هابرای برگزاری این اجالس، از ترس حمالت احتمالی شــورشــیان و تروریســت

 .بود سدود گردیدههایی از پایتخت کاماًل مو بخشبود شده  اندیشیده
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سطوح هویت سایر  صه تمایز بین قوم و  شاخ ساس  صهجمعی برا شخ سرزمین، م های هایی چون زبان، 
                                              

 گردهمایی بزرگ سران قبایل افغانستان. 1
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ــ فرهنگی در . گیردهای جمعی صورت میاجتماعی، تعلقات سیاسی، و تمایزات اقتصادی با سایر هویت ـ
که به زبان  ،های قومی جهانوجود دارد و اگر هریک از گروههزار( زبان  هزار )به قولی ده پنج ،جهان کنونی

سخن می خاص صد آن کنند که یک دولت ملی جداگانه خود  شکیل گویند، ق بدهند، قطعًا چنین جهانی ت
ثابۀ مبه ،هاموضوع قومیت یجهان شاهد احیا ،تر خواهد بود. از پایان جنگ جهانی دوم به بعدبسیار متفرق

بسـیج سـیاسـی مردم و منبعی برای منازعات داخلی و  ۀموضـوعی مهم در زمین ،یک معضـل در سـیاسـت
لحاظ قومی همگن یا یکدست توان بهدرصد از کشورهای جهان را می 20المللی بوده است. اکنون تنها بین

 .(2136 محسوب کرد )مهکویی و همکاران،
باعث شــد تا  ،حوزۀ اندیشــه ســیاســت و دیگری در ۀتحول اســاســی، یکی در حوزدو  ،در دو دهۀ اخیر

پژوهشگران به مسائل قومی توجه بیشتری کنند. سقوط امپراتوری چندملیتی اتحاد جماهیر شوروی، تجزیه 
شات قومی در جهان غرب شد گرای سالوی، ر شورهای چندقومی مانند یوگ سائل اقوام در  ،ک سترش م و گ

سوم ازجمله پدیده شورهای جهان  صحنهبرخی از ک ضرورت مطالعات  هایهایی در  ست بودند که بر  سیا
شه نیز شاهد دگرگونی مهمی  ۀهای عرصزمان با این دگرگونیهم .شناسانه افزودندقوم سیاست، جهان اندی
ــانتا چند دهۀ پیش ؛بود ــم، یکس ــخ، انگاری جهاناز این، مدرنیس ــان برای هم ۀو تجویز ترویج نس  ۀیکس

های زیســتی و فرهنگی و حوزه ــــ ریخی و ســاختار اجتماعیتا ۀجوامع و ملل جهان بدون توجه به پیشــین
سامدرن در حوزجغرافیایی متنوع و متفاوت آن شاهد ظهور مکتب پ سؤال  ۀها بود، اما امروزه  شه و زیر  اندی

ــان رفتن   ــیاری از ادعاها و مواریث مدرنیته ازجمله یکس ــ انگاری آنبس ؤال بردن کالن و به طور کلی زیر س
ــتیم.  های بزرگروایت ــالت یافت و در این میان درنتیجه،هس ــتر ب ،تنوع  ارزش و اص ه زمینه برای توجه بیش

 .ها فراهم شدهای قومی و هویت مستقل آنگوناگونی
یایی حاظ پراکنش جغراف فاوتی ،از ل یایی مت ناگون در ایران دارای توزیع جغراف هب گو مذا  ،ندااقوام و 

با مذهب ها  غرب آذریدر شــمال ؛نداســاکن با مذاهب متفاوت یقواما ،ایرانۀ که در چهار گوشــایگونهبه
شمال ،شیعه شیع نسنتبا مذاهب ها ایران کرد شرق و غرب  در  با مذهب  هاغرب ایران عربجنوبدر  ،و ت

شمال شمال و  سنن، در جنوب مردمشرق شیعه، در  بلوچ با مذهب  مردمشرقی و جنوب ترکمن با مذهب ت
مذهب شیعه ساکن  باو تالش لر و گیلکی و مازنی  و فارس مردمانهای مرکزی و شمالی تسنن، و در بخش

 ند. هست
 مرکزی و پیرامونی پدید آمده است. در ۀپیوستهمجغرافیایی ملت ایران از دو بخش به ـــ ساختار فضایی

صلت بخش مرکزی، مردم   سجم و  ،نی، فرهنگی، مذهبیهای قومی، زبااین بخش از حیث خ ضایی من و ف
سان صلی و عمده به ۀکره ملت، بدنپی ند و دراهم دارای همگونی  ،شدهروند و از نظر عوامل گفتهشمار میا

 جغرافیای ایران ۀها و نواحی مرتفع حاشــیباشــند. در بخش پیرامونی که در دشــتو تراکم یکدســتی می



 

  

ای متنوع از جانس مرکزی، دچار گســیختگی اســت و مجموعهســکونت دارند، برخالف بخش متراکم و مت
بهگیرددربر میهای فرهنگی و قومی را گروه مان بخش پیرامونی کشــور در برخی از متغیرها و   طور. مرد

فرهنگ محلی با بخش مرکزی و با یکدیگر تفاوت دارند و خرده ،در زبان و لهجه، قومیت، مذهب مشخص
 (.۴۹۳۴ نیا،)حافظ

 جمعیت اقوام و بافت قومی در ایران معاصر. 8-1-8

نفر  یونمیل امروزه جمعیت ایران بالغ بر هشتاددر آسیای غربی هستند.  واقع مردم ایران ساکنان کشور ایران
 .(Amar.org)است 

سی 2125سال  در خرداد ماه صویب به سرشماری قانون ، اولینشم شورای ت رسید. در  ملی مجلس 
و  2123 هایو در سال سال در شهر تهران همان اسفند ماه از دهم ، سرشماری جمعیتقانون این اجرای

همان  شهریور وقایع علتبه آن ۀادام اجرا درآمد، ولیبه تدریجشهر کشور به سی و سهدر  شمسی، 2110
شد و در فروردین  تشکیل مومیآمار ع همکاری ، سازمانشمسی 2112 تعویق افتاد. در اسفند ماهبهسال 
 سرشماری ، اولینشمسی 2111 در سال و رسید تصویببه آمار و سرشماری قانونشمسی،  2111 سال

شور به در کل   جمعیت عمومی سیسک شماری و اجرای آمار عمومی کل   ۀادار اجرا درآمد. با تأ  عمومی سر
 گوناگونهای طرح سالهشد و همه جدیدی ۀوارد مرحل آماری های، فعالیتشمسی 2111کشور در سال 

 ،اقدام اولین عنوانبه ،مرکز اجرا درآمد. این ۀمرحل به اقتصــادی ـــــ اجتماعی مختلف هایدر زمینه آماری
شماری سکن نفوس عمومی سر ساسرا  و م سی،  2161سال ماه در آبان  ،قانون برا اجرا  ۀمرحلبه شم

  الس ماه ، در آبانآن نظر در ساختار سازمانیتجدید و اعمال درآورد. با تصویب قانون جدید مرکز آمار ایران
 .دداانجام کشور را  و مسکن نفوس عمومی سرشماری مرکز دومین این شمسی، 2111

سالدر هیچ سنجش قراتعداد جمعیت گروه ،هاکدام از این  اطالعات  ۀر نگرفت و عمدهای قومی مورد 
ستهب شین دربارۀآمده د شهرن سن   / تعداد جمعیت  شین، تعداد مرد و زن، ازدواج،  ستان سواد،  رو افراد، 

 بوده است. چنینیهای اینمؤلفه و ،اشتغال و بیکاری، مسکن
سال سی 2141 در  سکن نفوس عمومی سرشماری ، اولینشم سالمی جمهوری در نظام و م  به نایرا ا

ل که ۀمرح مد  تایج اجرا درآ عات آن   ن های اطال مار جام برایرا  الزم و آ مه ان نا ع هایریزیبر  ۀتوســ
 .کشور فراهم آورد اقتصادی ـ اجتماعی

گاهی که شــمســی 2141 تا 2111 هایســال طی  درکشــور  انتظار جمعیتغیرقابل افزایش از روند  آ
کید قرار می 2111 از ســالپس جمعیت تغییرات  جمعیت ۀعمد هایجاییداد و نیز وجود جابهرا مورد تأ

 ســال و مســکن نفوس عمومی از ســرشــماری حاصــل آماری هایچارچوب که ،تحمیلی از جنگ ناشــی



 

  

، آن تبعکشور و به ریزیبرنامه بود، سیستم کرده ماضاغقابلو غیر بزرگ هایدگرگونی را دستخوش 2141
از  شــماریتمام یک انجام، بهســالهده متداول ۀتر از فاصــلکوتاه در زمانی تا را بر آن داشــت مرکز آمار ایران

شور جمعیت بار در  یناول کند و برای اقدام ،«2110 سال جمعیت جاری آمارگیری طرح» عنوان تحت ،ک
سرشماری نفوس و  ،.از آن تاریخ تاکنونسازد همراه اینمونه آمارگیری را با یک جمعیت کشور، سرشماری

،)ششمین سرشماری(، 2151سال  (،، )پنجمین سرشماری2111های سال صورت کامل دربهمسکن 
کید بر ،دولت ۀمصوب بهبا توجه و  ،)هفتمین سرشماری(2130سال  انی سری زم انجام سرشماری در با تأ

 اجرا درآمد.)هشتمین سرشماری( در سراسر کشور به 2131ساله، در آبان پنج
د اطالعاتی درمور ،از انقالبهمانند دوران قبل نیزگرفته بعداز انقالب اسالمی سرشماری انجام پنجدر 

ــبه های قومی بهجمعیت گروه ــهری محاس ــتانی و ش ــت نیامد و تنها جمعیت اس ــددس ــاس چنین ش . براس
ها و جمعیت بســیاری از اســتان زیرا ،توان انجام دادهای قومی را نمیجمعیت گروه ۀمحاســب ،اطالعاتی

ــور ترکیبی از گروه ــهرهای کش ــت های قومی مختلفش ــتان ،مثال رای. باس هایی نظیر تهران، البرز، قم، اس
ــان  ــتان، خراس ــتان و بلوچس ــیس ــتان، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، س قزوین، همدان، خوزس

شدهو شمالی،  ضعیتی دارند. همین نبود اطالعات آماری دقیق باعث  صفهان چنین و ست تا ا های گروه ا
ــوی دیگتعداد جمعیت خود بپردازند. وغریب درمورد قومی و گاه حتی نخبگان به بیان اعداد عجیب  ،رازس

 ست،ا زبانان صورت گرفتهفارس وسیلۀبههای قومی تعداد جمعیت گروه دربارۀدر بسیاری از مطالعاتی که 
 دانسته شده است. نفر میلیون پنجیا کردها حدود  نفر میلیون یازدهها حدود جمعیت آذری

شــور در دوران بعداز انقالب تنها برحســـب جمعیت طورکه گفته شـــد، اطالعات جمعیتی در کهمان
 ،مهای قومی را نشان دهیو اگر بخواهیم بر این اساس جمعیت گروه است شهرستانی و استانی انجام گرفته

ست، ما مجبور  توان اعدادی را بیان کردصورت تقریبی میبهتنها  شده ا سمی ارائۀ ن شرایطی که آمار ر و در 
سایر منابع و  صور میتخمینشدیم به  ستناد کنیم.هایی که ت ست ا شتر قرین واقعیت ا جدول ر د کردیم بی

 های مختلف در سه سرشماری اخیر کشور آمده است.جمعیت استان ،2-1شمارۀ 
ستانزبانان میجمعیت آذریبارۀ در شرقی، اردبیلتوان گفت که ا ست سهو زنجان  ،های آذربایجان  انی ا

درصـد مردم اسـتان آذربایجان  10ند و تقریبًا اها آذریدرصـد مردمان آن 35از هسـتند که با قطعیت بیش
طور اگر به ،. حالاســـتنفر  1‚165‚132 در حدود جمعیتی افراد   این که جمع   هســتندغربی نیز آذری 

انضــمام جمعیت ترکمن(، همدان، قزوین، ههای تهران، البرز، گلســتان )بمیانگین از جمعیت اســتان
شمالی  ،بختیاریچهارمحال و  سان  صد آن 10و خرا صور کنیمآذری نیزها را در عددی در حدود  ،زبان ت

صل می 4‚501‚641 ست بهنفر  26‚111‚511 . با جمع این دو عدد، جمعیتی در حدودشودنفر حا د
ساکن در عنوان آذریبه را، نفر 1‚000‚000 حدود ،صورت تقریبیاگر به این عدد، به ،آید. حالمی های 



 

  

ستان ستان، گیالنا ضافه ک ،... و ،های فارس، قم، کرد شتر از توان جمعیت آذری، باز نمینیما  21ها را بی
 کشور( دانست. درصد کل  12نفر )حدود  میلیون
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ساس سب ،بر همین ا طور هتوان گفت که اگر بمی ،جمعیت کردزبانان ایران بپردازیم ۀاگر بخواهیم به محا
درصــد جمعیت اســتان  10کردســتان و  ،اســتان کردســتان، کرمانشــاه ســهدرصــد جمعیت 30میانگین 

جان بای بدانیم آذر بان  حدود ،غربی را کردز به 1‚161‚412 عددی در  آید. همچنین اگر دســـت مینفر 
تان های اســ یت کرد مدان، گیالنمجموع جمع مالی، البرز، ه ـــان شــ   ... را نیز و ،های تهران، خراس



 

  

توان می ،آید که بر آن اســاسدســت مینفر به 1‚100‚000 عددی در حدود ،نفر بدانیم 1‚000‚000
 درصد جمعیت ایران را کردزبان دانست.3حدود 

صد ا ۹۹حدود  ستان عربدر سته میستان خوز شمارینشوزبان دان سر   الس د که با انطباق با نتایج 
سی، ۴۹۳۹ ستان قابلبرای عرب نفر 2‚400‚000حدود  جمعیتی شم ستان خوز ستتخمین های ا . بر ا

در استان  عرب خمسههزار نفر عمدتًا  ۳۱هزار نفر عرب در استان بوشهر، حدود  ۹۱ حدود ،همین اساس
صفهان، حدود  ۶۱هرمزگان، حدود  ستان ا سههزار نفر عمدتًا  ۲۱۱هزار نفر عرب در ا ستان  عرب خم در ا

ــانعربهزار نفر  ۹۱فارس، حدود  ــتان قم و حدود  عرب هزار نفر ۱۱، حدود های خراس هزار  ۴۱۱در اس
  های ایران چیزی حدودجمعیت عرب کل   ،نفر عرب در ســایر نقاط کشــور ســکونت دارند که به این ترتیب

 .است( ۴۹۳۹درصد جمعیت ایران در سال  ۲٫۹۹نفر ) 1‚100‚000
ستان ۀعمد ستان در ا ستانجمعیت مردم بلوچ ستان، کرمان، گل ستان و بلوچ سی ی گو تهران زند ،های 

نفر  1‚000‚000 ها را حدودکنند. درمورد جمعیت این گروه قومی هم شاید بتوان حداکثر جمعیت آنمی
 ایران( دانست. درصد از جمعیت کل   1.11)

به عدد  ـــتمجموع  مده از این دس هارآ حدود ،گروه قومی آذری، کرد، عرب چ   و بلوچ چیزی در 
 10‚000‚000 یست که باقی جمعیت کشور که حدودشود. البته این بدان معنا ننفر می 10‚000‚000

های قومی مختلفی نظیر لر، گیلکی، مازنی، گروه دربرگیرندۀاین عدد نیز  زیرا ،ندازبانشــود فارسنفر می
 .دیگر اقوام است طالشی، سیستانی و

 موقعیت جغرافیایی ایران و اقوام . 0-1-8

 کیلومتر مربع یا 2‚465‚231 خاورمیانه واقع شده است. این کشور ۀو در منطق آسیاغربی در جنوبایران 
آذربایجان )شامل جمهوری نخجوان( و  و ایران با کشورهای ارمنستان .مایل مربع وسعت دارد 414‚111

شمال ستان در  شرق ،ترکمن ستان در  ستان و پاک ستمرز همعراق و ترکیه در غرب و  ،افغان ایران  ،عالوه. بها
سعودی، بحرین، عماندر خلیج ف ستان  شورهای کویت، عراق، عرب ی عرب ۀو امارات متحد ،قطر ،ارس با ک

 مرز آبی دارد.
ــتر ــرزمین ۀگس ــعت س ــتر جغرافیای مجازی امروز را باید در وس ــته ایران تمدن ایرانی در بس های گذش

ز شد و با گذشتن امیهای بلند فالت آناتولی و ارمنستان آغاز تمدنی از سرزمین ۀوجو کرد. این حوزجست
شــرقی تا ماوراءالنهر و هند و ازطرف شــمال ۀجزیرســند در شــبه ۀهای رودخانالنهرین تا کرانهبین ۀجلگ

ضعیت کنونی و آیندمرزهای غربی چین پیش می ست. و تمدن ایرانی در داخل مرزهای واقعی  ۀحوز ۀرفته ا
یت عناصــر فرهنگ ملی جســ وجو کرد. فرهنگ و تمدن ایرانی دارای تو مجازی را باید در تحکیم و تقو

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86


 

  

اس و احس ،های مستحکمی چون زبان فارسی، دین اسالم، ادبیات، میراث تاریخی، سوابق اجتماعیحلقه
با اســتفاده از این حلقه به ســرزمین مشــترک اســـت.  ها و فرهنگتوان خردهمی ،های مســتحکمتعلق 

ستگیدر قالب  های اقلیمی متفاوت را به هم پیوند داد وموقعیت شتملی، زمینه همب ر های نزدیکی هرچه بی
قوم  به موقعیت جغرافیایی پنج ،موقعیت جغرافیایی کنونی ایران بهبا توجه  ،ها را فراهم ساخت. حالمیان آن

سبیها در ایران امروز بهپراکندگی آن بهبا توجه پردازیم که بلوچ می ، وترک ،فارس، عرب، کرد صرفًا  طور ن
 .از وضعیت جغرافیایی ایران بررسی شده است گانخوانند ۀی مشاهدبرا
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 هابلوچ. 8-0-1-8
کشور را  از وسعت کل   درصد 22 ازبیش ،شرقی کشور واقع استکه در جنوب ،سیستان و بلوچستاناستان 

ستان کرماناز و پس دارد دربر شناخته میبه ،ا شور  ستان پهناور ک ستان شودعنوان دومین ا شمال به ا  و از 
افغانستان و پاکستان  هاز مشرق بو از جنوب به دریای عمان،  ،رمان و هرمزگانخراسان، از غرب به استان ک

ن در کوه آ ۀهای مرکزی ایران است، بلندترین نقطکوهرشته وهای سیستان و بلوچستان جزکوه محدود است.
و شــامل  اســت های دریای عمان قرار گرفتهکناره درآن  ۀترین منطقمتر ارتفاع و پســت 6061تفتان دارای 

پهنای کوهستان  جازموریان است. ۀچال و جنوبی شرقی ۀلوت و ارتفاعات دیوار ۀهای مشرق چالناهمواری
شمال به جنوب افزایش می صلاز  شهر ۀیابد و در فا ـــ ایران سراوان( کوهک ـ سمت  ) شامل دو ق های کوه ، 

ستان و کوه ستانسی شترین حد می ،های بلوچ سد. آببه بی ستان ازور ستنوع آب هوای ا . وهوای بیابانی ا
ساالن شهر گرمسانتی ۀدرج 60آن باالی  ۀحداکثر دمای  سردترین و ایران ست. زاهدان  شهرهای گراد ا ترین 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86


 

  

و  «روزهصدوبیست»استان است. نوسانات رطوبت، وجود بادهای موسمی همچون بادهای معروف به این 
اسـتثنای نواحی معتدل سـاعت به بیسـت و چهارو ریزش جوی و اختالف دما در  «گاوکش»یا  «اد هفتمب»

وجود آورده بهمناظر بدیعی را و اقلیمی، پوشــش گیاهی، جانوری،  ســواحل دریای عمان، شــرایط خاص
شرق با پاکستان و از شرق و شمال زیندمیبلوچ  مردمان ،شرقی ایرانشرق و جنوب امتداد نواحیاست. در 

  .نداانستان همسایهو افغ

  هاترک .0-0-1-8
و دیگر  قفقاز ها خاورمیانه وکه عمدتًا مناطق ســنتی آذربایجانی اندزبانترک و مســلمان هاآذری ها /ترک

 آن، یعنی غربدر فالت ایران شــمال ترک مردم عمده ســکونتگاه. ندهســت های جغرافیای پراکندهمکان
های مناطق شمالی همدان، قسمت و ترک در ایران به شرق مردماناما پراکندگی  است، ،زنجان و آذربایجان

و  است. مرکز استانی مرکزی کشیده شده و های گیالنهایی در استانهمراه اقلیتغربی و جنوبی قزوین به
ستانپرجمعیت شین بههای ترکترین ا ستترتیب عبارت از تبریز و ارومیه و اردبیل و زنجان ن که همچنان .ا
شد،  سکونتگاه ترکگفته  شترین  شمالبی شدهغرب و غرب و تا حدودی مرکز ایران ها در  ست واقع  الزم  .ا

کی ها )یزبان، بچاقیهای ترکها، قشقاییها شامل ترکمنبر آذریزبان عالوهاشاره شود که اقوام ترک است
 شود.از ایالت استان کرمان( و ترکان خراسان می

 گویند()مناطقی كه به فارسی سخن می اهسار ف. 3-0-1-8
سکونت دارند و عمدتًا  هافارس شکمردمان شهرهای بزرگ ایران را ساکنان تقریبًا در مرکز ایران  یل فارس ت

، خراسان ،دهند. شهرهای تهران، اصفهان، سمنان، البرز، شیراز، مرکزی، قسمتی از بوشهر، کرمان، یزدمی
سمتی از قزوین و همداو  سیاری از مناطق نامبرده مالبته  ) ندازبانفارسن همگی ق سان و ب سمنان، خرا انند 

 را دارند که امروز کمتر اســتفاده می شــود. اما در ،ســمنانی و تاتی و ... ، یعنیهای خاص خودقزوین زبان
 مردمان .اند(زبان قوم خود را زبان دیگری غیراز فارسی بیان کرده ،ی میدانی این تحقیقهامصاحبهبرخی از 

ب جنودر غرب با کردها، در ها، از شمال با گیلکی اند:یایی با چهار قوم دیگر همسایهفارس از لحاظ جغراف
شرقی زندگی شمالمناطق مرکز ایران و تا حدودی در  هافارس ،. به عبارتیهاشرق با بلوچدر و  ،هابا عرب

ــوصبه ،کنند. اگرچه در مرکز ایرانمی ــکونت دارند ،تهران خص ــکونت از نوع  ،اقوام دیگر نیز س اما این س
 .شودمحسوب می نیز مهاجرت

 هاكرد. 4-0-1-8
ها که در دامنه مردمان کردمقر د. ندار سکونتدر غرب ایران و در مجاورت بخش شرقی کشور عراق  هاکرد

شت سله ۀهای پراکندو د ستانسل ستان کرد ست، از ا شاهجبال زاگرس میانی قرار گرفته ا ، ، ایالم، کرمان
از شمال به آذربایجان شرقی،  آذربایجان غربی تشکیل شده است. شمال و جنوب هایی ازو بخش ،لرستان



 

  

شور عراق محدود  ،همدان و لرستان، از جنوب به خوزستان و از شرق به زنجان است. شده و از غرب به ک
ــتر در غرب و شــمال هاکرد طورکلیبه ــکونت دابیش  زیمتفاوت از هم متما هایلهجهرند که با غرب ایران س

ــده ردها در ا یتجمع ۀمتفاوت دربار یبرآوردها یدتردیب .اندش ــت و برانجام  یرانک  ــده اس  ،محققان یخش
 دانندیم ردزاگرس را ک   جبال البرز وسلسله یتمام ،یاسمیو  ی،مردوخ کردستان ی،، احسان نوربدلیسیمانند 

ردها حدود  یتجمع ،اندازچشــم ینده اســت. در اکرر ییها تغکه فقط زبان آن و برابر  اســت نفر میلیون 40ک 
   .برندیسر مکرد به یتنفر جمع یلیونم 3تا  1 ینب یراندر ا یررسمی،غ یاظهارنظرها

 هاعرب. 5-0-1-8
از لحاظ . بیشــتر در خوزســتان و بندرعباس و بوشــهر و نواحی جنوبی اســتان ایالم حضــور دارند هاعرب

 یمردم هاعرب شـمال خلیج فارس قرار گرفته اسـت. غربی ایران وجنوب در این قوم ،موقعیت جغرافیایی
و در جغرافیای خاورمیانه و حوالی کنند زندگی می شام و جزیرٔه عربستانها در شبه. بیشتر عربندتبارسامی

سترده ضور گ سیاری از. ای دارندخلیج فارس و دریای عمان ح شما ب ستند و به  ل آفریقامردمان  نیز عرب ه
شی از جنوب ایران خوزستان. زنندزبان عربی حرف می ستین تجلیگاه تمدن کهن ایران و بخ از  یکو ی ینخ

عرب  ردممبوده است.  یاز میالد پیوسته مسکونقبل ۀترین مناطق فرهنگی فالت ایران است که از هزارکهن
 .این ناحیه از سرزمین ایران است یاز اقوام بسیار قدیم ییک

 گیری هویت اقواملجغرافیا و تأثیر آن بر شک .3-1-8

ــکیفیت و چگونگی محیط ــته  یهای جغرافیایی نقش ــانی فرهنگ جوامع داش بنیادین در ناهمگونی و ناهمس
ست. محیط شگاه فرهنگا شگاه و پرور شکلهای متفاوت  روی صر  ست. عنا منش و  ۀدهندهای متفاوت ا

 ،اییست. در علوم جغرافیاسرزمینی  ۀژگی محیط  برآمده از موقعیت جغرافیایی )مطلق و نسبی( آن گستروی
   .طور سنتی وجود داشته استگرایی بهبرای واکاوی تعامالت انسان و محیط، دو رویکرد جبرگرایی و امکان

 یکی از کســالیخشــای اســت که گونهیت مطلق ریاضــی ایران بهعبراســاس رویکرد جبرگرایی، موق
سه سی آن بهشنا سا سترشمار میهای ا شکیل می ۀرود. گ ستان و بیابان ت شور را کوه دهد. پهناوری از این ک

ویژه در بخش میانی و شرقی کشور نمودی کاماًل فضایی دارد. ها بهاین خشکی اقلیم در پراکنش سکونتگاه
شش اقوام پیرامونی از چراگاه های تمدنی پیرامون به ایران داشته است. این حوزههای ایران نقش مهمی در ک

شدند و زبان و فرهنگ خود را بر آن بازنمودند. فرهنگ این مهاجم سرزمین  ساکن این   ن مبتنیااقوام بعدها 
نقش محوری داشــت. با یکجانشــین  هاگیریبزرگ خاندان در تصــمیم ،بر نوعی پدرســاالری بود که در آن

اریخ ت ،رگفت در نظام اجتماعی آنان، نظام پادشــاهی اســتقرار یافت. به بیان دیها و تحول و پیشــرآن شــدن  
صه ایران   شاخ ست که خودکامگی یکی از  شاهان بوده ا شد این اقوام و پاد سی آنان تاریخ آمدو سا های ا

های رفتاری و هویتی ایرانیان گیری بســیاری از شــاخصــهدیرپا در شــکل رفت. این خودکامگی  شــمار میبه



 

  

و همین عامل در تنوع قومی و  اســت عنصــر ســازگاری بخشــی از هویت ایرانیان بوده .ودار شــده اســتنم
 فرهنگ کنونی ایران نقش مهمی داشته است

ستر ست ۀسرزمینی میان زنجیر ۀگ ستانی البرز و زاگرس  ه سی ایران در درازای تاریخ ۀکوه سیا  جغرافیای 
ست.  شور بوده ا سی این ک ستراین سیا سیاری بوده ،تاریخ درطول   ،هگ ست دچار کش و رانش ب واره و هم ا

ــرزمینی حتی امروز نیز وانوعی توجه فرمانربه ــت. این ویژگی س ــورت هبیان حاکم بر آن را برانگیخته اس ص
یان وجود دارد. بخش عمدهونوعی ن تالژی فرهنگی در میان ایران بهســ فارســی  یات  عنوان میراث ای از ادب

ستایش زورمداران، دربارزدگی، نکوهش دنیابازمانده از روزگاران  کنده از  ست. موارد  ،کهن آ و دنیاگریزی ا
شانگر نوعی ناآرامی و بی سالی و ثباتی میمذکور ن شک سانی )خ ستگاه جغرافیایی و ان شد. ناآرامی که خا با

یت ایرانی بوده اســت. گذشــت هجوم بیگانگان( دارد ه کیتاریخی نشــان داده زمان ۀزیربنای فرهنگ و هو
ستهها قوی بودهحکومت شتهاند آرامش را برقرار کنند و طبیعت نیز با آناند و توان سازگاری دا س ها   ۀپهن ،تا

سترش یافته ست سرزمینی ایران گ سولی زمانی ،اندرشد بوده به های مختلف روو دانش ا ازگار که بنیادها نا
 (.2131 راد،منفی فرهنگ ایرانی نمود بیشتری یافته است )کاویانی ۀاند، جنبشده

 تبارشناسی زبان اقوام . 4-1-8

ــت، یکی از مهمبا این ــمی و اداری ایران اس ــی زبان رس بان ز ایران   اقوام   هویتی   ترین تمایزات  که زبان فارس
ست، بدین معنا که هریک از اقوام موردبررسی در این تحقیق  آن اند و زبان فارسی بامتفاوت  یزبان واجد ها

ی تراغلب واجد جمعیت متکلم فراتر از مرزهای ایران هستند و در برخی موارد، واجد تاریخ و فرهنگ کهن
ستند،نیز  سخیرکنندگان ولی واقعیت تاریخ زبانی حاکی از مدد نه ه تنها اقوام داخل ایران بلکه مهاجمان و ت

اند نوعی به تقویت و ترویج زبان فارســی کمک کردهاســالم( اســت که بهایران )چون اســکندر، مغوالن، و 
ــکوب،  ــایی ملت ایران از حیث . (۴۹۹۹ ؛ بیات،۴۹۹۱ کوب،؛ زرین14-11 ،۴۹۳۹)مس ــاختار فض س

ست و اکثریت ملت به آن تعلق دارندتر و متجانسبخش مرکزی که متراکم :جغرافیایی دو بخش دارد و  ،تر ا
شیه سبتای و پیرامونی که از حیث جغرافیایی واحدهای حا سته و ناهمگون بهن س  ،اند. این دو بخشهم گ

با هم دارند ،لحاظ قومیت و مذهببه و عمومًا  فارس مردم که بخش مرکزی راطوریبه ،تجانس کمتری 
شکیل داده انمذهبشیعه  ،است. در ادامه ه شدهی ساختای نیز از اقوام و مذاهب متفاوتو بخش حاشیه ندات

سب محدود ضایی زبان و مذهب این دو پهنه )به تنا شپژوهش( پرداخته می ۀبه توزیع ف  یل،ذ ۀشود. در نق
 وضوح نشان داده شده است.این توزیع فضایی به



 

  

 
 یراناقوام و مذاهب در ا یپراكندگ ۀنقش: 3-8 ۀشکل شمار  .5

 زبان بلوچی. 8-4-1-8
 های ایرانیلحاظ معیارهای زبانی، از زبانشــرق ایران رایج اســت، بهکه در جنوباین باوجود   ،زبان بلوچی

ساب می نو   شمالی ح های با برخی از زبان تا شودهایی دارد که باعث میشود. زبان بلوچی ویژگیغربی  
شد. ایرانی  میانه، ازجمله زبان پارتی، قرابت شته با دش خو های خاصاین زبان ویژگی ،حالدرعینهایی دا

ن شود. به همیپارتی مجزا می ازجمله زبانهای ایرانی میانه و از تمام زبان ،هااین ویژگی سببرا دارد که به
 های ایرانی میانه نیســت و یکیک از زبانهیچ ۀان بلوچی بازماندزب ،درواقعتوانیم بگوییم که می ،ســبب

 دست داریم. این زبان آثاری در نو   زبان مستقل است که ما فقط از دوران  
که ازآن بان جا بان، میان بلوچی در کشــورهای مختلفی رواج دارد، از همان ابتدای طبقهز بندی این ز

وجود  برای آن های مختلفیبندیبنابراین طبقه ه اســت.ود نداشــتوج بارهنظری در این شــناســان اتفاقزبان
شمالی و بلوچی  »اند برخی گفته ،دارد. برای مثال شرقی و  ی  بلوچ»اند گفته دیگر و برخی« جنوبی بلوچی  

ــو برخی هم « غربی ــ اندکه جدیدًا این نظر را مطرح کرده ـ و  ،شرقی، غربی ۀگویند بلوچی به سه دستمی ـ
ترین و را که کنار بگذاریم و به مهم ی کمی پیچیدههاشــود. اما اگر بخواهیم این تقســیمتقســیم میجنوبی 
ترین ویندهم که از پرگیهای بلوچی اشاره کنیم، باید به گویش رخشانی اشاره کنترین گویششناخته درواقع،



 

  

 (.2134 و ترکمنستان گویشور دارد )طامه، ،های بلوچی است و در ایران، پاکستان، افغانستانگویش
 یآذر  /زبان تركی . 0-4-1-8

کلمان از زبان ترکی استانبولی، بیشتر تعداد متهای ترکی است که پسزبان ۀزبان ترکی آذربایجانی از خانواد
از آن جدا  ،ردر چند قرن اخی زیرااست، بسیار نزدیک را دارد. زبان ترکی آذربایجانی به زبان ترکی استانبولی 

ست و هنوز  شوران هردو زبان صورت دوطرفه بهرو، ازاینهای اندکی دارند و تفاوتبا هم شده ا برای گوی
ای از آن اســت و حتی گاه لهجهبســیار نزدیک به ترکی آذربایجانی  نیزفهم اســت. زبان ترکی قشــقایی قابل

های ترکی ( که در زبانŋحفظ صدای ترکی نگ )د، ازجمله ندار نیزهایی تفاوت ،حالبااین .شودشمرده می
سانی  ست. زبان ترکی خرا شده ا ستانبولی فراموش  صل باوجود   نیزآذربایجانی و ا توجه، ابلجغرافیایی ق ۀفا

 است.  بسیار نزدیک باز به ترکی آذربایجانی
شتر آنان ،اندجای ایران پراکندهمتکلمان زبان ترکی آذربایجان ایران در جای شمال اما بی شور غرب کدر 

شترین جمعیت آن ستند. بی ستانساکن ه شرقی و غربی، اردبیل، زنجانها در ا ن و قزوی ،های آذربایجان 
نیز  هادر سایر استان ،ترصورت پراکندهبهو گلستان و  ،های همدان، فارس، خراساناما در استان، نداساکن

ــکونت دارند. عالوه ــکونت های آذری در کبر ایران، ترکس ــتان س ــور آذربایجان و تعدادی نیز در ازبکس ش
 دارند. 

  زبان فارسی. 3-4-1-8
 دراصــل البته ) های، تهران، ســمنانمرکزی ایران اســت که عمومًا در اســتان ۀزبان فارســی زبان مردمان پهن

و  ،، خراســـان، کرمان، یزد، اصــفهان، فارس، البرزخود را دارد( زبانش فارســی نیســـت و زبان خاص  
ستانبخش ستان، اراک، قزوینهایی از ا ستان و بلوچ سی شتر  ) های  ان های قزوین و همدزبانفارسزبان  بی

ــت ــت( ۀو یا تا چند ده تاتی اس ــی یکی از  همدانو ، اخیر بوده اس ــی یا پارس ــکونت دارند. زبان فارس س
ــاخزبان ــورهای ایرانی جنوبزبان ۀهای هندواروپایی در ش ــت که در کش ــتان،غربی اس   های ایران، افغانس

گویند. فارسی زبان رسمی کشورهای ایران و تاجیکستان و یکی از و ازبکستان به آن سخن می ،تاجیکستان
ستان ) سمی افغان ستان نیز تا پیشدو زبان ر شور هندو سمی ک ست. زبان ر شتو( ا سدرکنار  پ تعمار از ورود ا

 نامند.ری میدَ  را تاجیکی و در افغانستان رایج در تاجیکستان را فارسی بود. فارسی   ،انگلیس
سه با زبان فارسی در ایران تفاوت ستان که در مقای صر فارسی در تاجیک و  ،یهای آوایی، واژگانزبان معا

سماً  ستوری دارد، امروزه ر سی درریزی زبانی متفاوت با برنامهیک برنامه ۀبر پای حتی د ایران  ریزی زبان فار
زبان فارســی در ایران تلقی  ۀزبانی متفاوت با گون ۀها دلیلی بر یک گونشــود. این تفاوتآموزش داده می

با  «دری» ۀری باید گفت که در وجه تسمیزبان فارسی دَ  (. درخصوص  221 ص ،2154 آرا،شود )رزممی
ستارتباط ب ست آن مفهوم درباری ا ست که وجه در شده ا سی دری نظرهای گوناگون ارائه  را زی ،ه زبان پار



 

  

ــلی  ــد «در»معنای اص ــیع امپراتوری پارت ،درگاه و دربار باش ــرق و چون زبان پارتی در مناطق وس ها در ش
 ن زبانیبنابرا ،رفتکار میحیث زبان رســمی درباری و اداری بها و مراکز شــهری بههدربارغرب آریان در 

یعنی زبانی اســـت  ؛خود گرفتهحیث زبان درباری صــفت دری را نیز با گرچه پارتی بود منهدرباراین 
ای مشــرق هدربارچون محیط جدید تداول این زبان در مدتی متمادی  ،به قول دکتر صــفا دربار و ۀپرورد
یان مانی، غزنوی ،آر فاری، ســـا طاهری، صــ های  بار به دری معروف شـــد  ها بودو جز آن ،در

صه این226 ص ،2151 )یمین، ست و ب(. خال سی ا سًا نام این زبان  پار سا ش زبان پارتی اکه ا ن آ ۀکه ری
ــت ــتگاه این زبان هم باختر و بلخ بوده نیزها و پارت داردارتباط  ،اس ــت.ا بلخی و باختری بودند و خاس  س

ستازآن ش ،رو، این زبان را پارسی یا فارسی دری گفتن درست ا شه را بی رساند و آنمیرا زبان  ۀزیرا ری ری
 سازد.نمی

 زبان كردی. 4-4-1-8
هایی مانند آســتی، افغانی، فارســی، های زبان هندواروپایی اســت که با زبانزبان کردی یکی از شــاخه

شی ستانی، ... و از زبان و ،تاجیکی، تاتی و تال سغدی، خوارزمیبا های با ستایی،  سکیتی ،او سیاری  و ،ا ب
کردزبانان در  بیشتر  طورکه پیشتر اشاره شد، (. همان۱۹۳ ص ،۴۹۳۹ باشد )دیاکونف،خانواده میدیگر هم

شور ایران، عراق، ترکیه سکونت دارند که  ،چهار ک سوریه   هایدر هرکدام از این مناطق به لهجهاین زبان و 
 شود. مختلفی تکلم می

غربی این خانواده اســت غربی یا جنوبهای شــمالزبانی اســت ایرانی و متعلق به گروه زبان زبان کردی
دالیل گوناگون ازجمله به ،از گذشــته تاکنون ،جغرافیایی خود ۀدر گســتر ( و۹۹ ص ،۴۹۳۹ ســن،)برویین

سی ب ،شرایط جغرافیایی، طبیعی، اقلیمی، تاریخی سیا شاخهو  شها و زیرشاخهه  سیم  ده های گوناگونی تق
ست. توزیع لهجه سترا ست که عمد ۀهای کردی در گ شکل ا رمانجی   ۀلهج متکلمان   ۀجغرافیایی به این   ک 

سکونت دارند. این لهجه در  شمالی  سان  شی از خرا ستان آذربایجان غربی و بخ شمالی ا شمالی در بخش 
سوریه ستان  ستان ترکیه، کرد ستفاده می ،کرد ستان عراق نیز ا شمالی کرد رمانجی میو بخش  )یا  انیشود. ک 

شی از  در سورانی( بخش میانی کردستان ایران شامل جنوب استان آذربایجان غربی و استان کردستان، بخ
صــحبت ســلیمانیه و بخشــی از اربیل در کردســتان عراق ، و همچنین شــهرهای شــمالی اســتان کرمانشــاه

ر ۀ. لهجشــودمی های کوچکی از بخش ،جنوبی در مرکز و جنوب اســتان کرمانشــاه، اســتان ایالم مانجی  ک 
ــتان ــتان عراق تکلم می ،لرس ــود. اما لهجو همدان در ایران و مناطق خانقین و بدره در کردس و  گورانی ۀش

هایی شبخو زنگنه  ۀهای گورانی هورامان منطقزازایی از لحاظ جغرافیایی پراکندگی بیشتری دارد. زیرشاخه
و  ،، خرپوت و معدن)تولنجلی( زازایی در مناطق بنگول و درســیم ۀو لهج گیرددربر میکرکوک را  ۀاز منطق

ست  ،نه، پیرانه ، هپمانند قول )امد( ناطق دیاربکرم ست. ۀلهج هب کهو چرموک رایج ا شبیه ا زم ال گورانی 



 

  

ست گرو ستنهایی در اورامات )هورامی( و زازهبه ذکر ا ستقل از کردی مید اها ه شان را م پندارند و که زبان
 نامند.خود و زبانشان را هورامی و زازایی می و صرفاً  دانندمیهای جدا از دیگر کردها حتی خود را قوم

 زبان عربی .5-4-1-8
غرب النهرینی است که در جنوبعربی بین ۀعربی خوزستانی گویشی از زبان عربی و بسیار نزدیک به لهج

ستانهایران ب ستان، هرمزگان هایویژه ا شهرمناطقی از و  ،خوز ستان ایالم بدان تکلم  بو و نواحی جنوبی ا
ــتانی اگرچه بهمی ــود. عربی خوزس ــوب میعنوان لهجهش ــیوای از زبان عربی محس ــود، اما در ش ادای  ۀش

شورهای عربهایی تفاوت ،کلمات شین دارد. همانبا عربی ک شدگونهن ـــاین لهجه  ،که گفته  ی که به عرب ـ
 شود. هایی از سوریه نیز با آن تکلم میدر کشورهای عراق و قسمت ـ النهرینی شباهت داردبین

 دین و مذهب اقوام ایرانی. 5-1-8

بهتر است به رابطۀ دین اسالم و ناسیونالیسم توجه شود.  ،برای بحث از رابطۀ دین و ملیت ،در ایران معاصر
ــتولی ادبیات این را ــم ایرانی تمرکز نموده اس ــیونالیس ــیع، و ناس ــالم، مذهب تش ــتر بر دین اس ، 1بطه بیش

ی کهدرحالی سن  ستند و اغلب اقوام در اقلیت ایرانی  سی به  ،در این پژوهشمذهب ه مذهب اقوام موردبرر
ته شدین حضور چشمگیری در تاریخ ایران دا درواقع،. شودتسنن تقسیم میتشیع و اهلاصلی اهل ۀدو دست

سم هم سیونالی ست و گاهی با نا ست، چنانا شده ا ضاد با آن ظاهر  شده و گاهی نیز در ت که عالوه بر نوا 
 ان  هایی از روحانیدر مرکز، نمونه نفت صنعت الله طالقانی با دکتر مصدق و جنبش ملی شدن  نوایی آیتهم

توان نام برد که در آن جنبش، جنبش مشروطه و تحوالت همۀ اقوام موردبررسی در این تحقیق را می مذهبی  
ایی در ذیل دین اســالم )هردو مذهب هیاری نمودند، ولی اندیشـــهشــمســی هم 2111از انقالب قبل
  .2ذکر است که اعتقادی به ناسیونالیسم ندارندتشیع( قابلتسنن و اهلاهل

 هابلوچ .8-5-1-8
ــلمان  مردم بلوچ   ۀهم ــن   یا جزومس ــلمانان س ــیع یاحنفی  ی  اکثریت مس  و و فرقه اندامامیدوازده ۀاقلیت ش

هب و دین دیگری  یت بلوچآ در بینمذ ندارد. اقل عنان وجود  ناطق و توابع  ۀهای شــی ایرانی بیشــتر در م
های ســاکن در پاکســتان و افغانســتان عمومًا اما بلوچ ،نداشــهرســتان ایرانشــهر و نزدیک به کرمان ســاکن

 مذهب هستند.یسن  

                                              
تهران:  (بهاءالدین خرمشاهی )ترجمۀ معاصر یراندر ا یاسیس یشهاند، (۴۹۳۳) عنایت حمید :، رکبرای مطالعه بیشتر .1

(، ۴۹۳۹) ساندرا؛ مکنسی ۹31-۹66ص ، تهران: مرکز، جهان ایرانی و ایران جهانی، (۴۹۳۱) ثالثیمحسن ؛ خوارزمی
 ، تهران: ققنوس(شیوا رویگران ۀترجم) ها: ایران، اسالم و روح یک ملتایرانی

ــتر 2   برنارد ؛ لوئیس،10-61 ص ،معاصییر یراندر ا یاسیییسیی یشییهاند ،یتعنا یدحم: ، رکباب یندر ا. برای اطالع بیش
 ین :، تهران(حسن کامشاد )ترجمۀ تا امروز یحیتاز ظهور مس یخ: دو هزار سال تاریانهخاورم، (۴۹۳۴)



 

  

 (های)آذر  هاترک. 0-5-1-8
 ند. اگرچه در بعضـیاتشـیعکشـور آذربایجان مسـلمان و پیرو اهلدر بیشـتر مردمان آذربایجانی در ایران و 

)که اصــطالحًا  مذهبین  های ســآذری ،صــورت پراکنده در آذربایجان غربیبهمناطق کشــور آذربایجان و 
تلف های مخاند که در دورهد، اما اصالتًا از ساکنان کشور ترکیه بودهنشوند( نیز وجود داری خوانده میسن  کره

ستان ارومیه عالوهبه ایران مهاجرت کرده شهر شهر ارومیهاند. پراکندگی جمعیت این ترکان در   یسدر  ،بر 
خورد. در میان چشــم میبه دیگر روســتاها و ،روســتای این شــهرســتان نظیر روســتاهای قولنجی، بند، بالو

 وجود دارد. میاندواب و دیگر نقاط ـ مهاباد بین  در روستاهای  حقها نیز پیروانی از آیین اهلآذری
 هاسفار . 3-5-1-8

شتر فارس شیع دوازدهبی ب پیروان مذه ،اما در برخی مناطق مرزی ایران ،دناامامیزبانان ایران پیرو مذهب ت
سکونت دارند. فارس سنن نیز  شیعهت ستان ند و بهاساکنمذهب در مناطق مرکزی ایران های  شهر جز چند 

ــتان فارس(، بقی ،)گراش، مهر ــورپیرو اهل زبانان  فارس ۀو خنج در اس ــرق کش ــنن در نوار مرزی ش در  ،تس
سان رضوی شی از خرا سان جنوبی و بخ ستان خرا ستان و ا ستان و بلوچ سی ستان  د. سکونت دارن ،شمال ا

 کنند.بر ایران، در کشورهای افغانستان و تاجیکستان نیز زندگی میمذهب عالوهیزبانان سن  فارس
 هادكر  .4-5-1-8

سن   ،هاکرد در بین شیعه و  سیم ۀشین ایران را به دو پهنی وجود دارد. اگر مناطق کردنهردو مذهب   مذهبی تق
ــترتوان گفت کنیم، می ــن   بیش ــکونت دارند. مرز جغرافیای مذهبی  ۀمذهب در نیمیکردهای س ــمالی س ش

شاه عبور می ستان کرمان ستانطوریبهکند، کردهای ایران از ا شهر و  ،جوانرود ،های ثالث و باباجانیکه از 
سر سن  به ،روان شاه ،های سرپل ذهاب، داالهوهرستانمذهب و شیطرف شمال،   ،سمت جنوببه ،و کرمان
د. ننام دار (حقاهل ی /ا)کاکه رسانیا دیگر نیز در میان کردها وجود دارد کهگروهی ند. امذهبشیعهبیشتر 

شتر پیروان این آ ستان ی ازمناطقین در یبی سینهای شهر سالمهر ستاهای ، کرند، ا سرپل ذهاب و رو آباد و 
سمتمذهب کنند. پیروان این زندگی میمجاور  ستان عراق، بخشدر ق ستان های جنوبی کرد هایی از کرد

سوریه نیز زندگی می ستان  سیحیینیبر این مذاهب، ادیان و آکنند. عالوهترکیه و کرد  های دیگری ازجمله م
 و ایزدی در میان کردها پیروانی دارند که عمومًا در کردستان عراق سکونت دارند. 

 هابعر  .5-5-1-8
ها در استان خوزستان ساکن آن بیشتراما  ،اندهای ایران در چهار استان پراکندهطورکه گفته شد، عربهمان

ستند و عرب شیعه ستان عمومًا  ساکن این ا شتر عرب ،دیگر ند. به عبارتاامامیدوازده ۀهای  شیعبی ه های 
ها با شــهرهای هایی از ایالم ســاکن هســتند که این اســتاندر نوار مرزی غرب، شــامل خوزســتان و بخش

کنند، اما درصــد زندگی می نیزمذهب یهای ســن  عرب ،هامرزند. اگرچه در میان آنمذهب عراق همشــیعه
ست ذکر ا شایانند. اهای هرمزگان و بوشهر ساکنها در استاندهند و بیشتر آنها را تشکیل میاز آن یپایین



 

  

جمعیت  بیشــترســوریه و یمن،  و ، لبنانبخشــی از عراق جزبه نفر جمعیت عرب میلیون 110 از کل  
 ند. امذهبیکشورهای عربی سن  

 ورسوم اقوامآداب. 5-1-8

ــه ــناس ــومهای فرهنگی نظیر زبان، مذهب، آدابهویت قومی را بر بنیاد ش ــین ،ورس  تاریخی تعریف ۀو پیش
وم هر ورســیابند. آدابهای هویتی یک گروه پیوند میافراد با تمام یا برخی جنبه ،آن وســیلۀهکنند که بمی

ست که بهجامعه مجموعه شترکات دینی یا ملی گرد ای از رفتارهای دینی و غیردینی گروهی از مردم ا دلیل م
کنند )گشــتاســـب، رک، از باورها و رفتاری مشــترک پیروی میدلیل زیربنای فکری مشــتاند و بههم آمده
ست. آداب(. بررسی آداب2132 سزایی برخوردار ا ورسوم ورسوم مردم در نقاط مختلف ایران از اهمیت ب

شجره شه در تاریخ و فرهنگ ایرانیان دارد که  سابقری سرزمین ۀنامه یا  شان این  شان ن ریخدرطول  تا را درخ
 دهد. می

 . میراث سیاسی۲ ؛. میراث فرهنگی۴ایرانی بر دو پایه و اساس مهم استوار است: هویت 
ــت: الف( آداب ــده اس ــکیل ش ــیزدهمیراث فرهنگی از دو بخش تش ــوم ایرانی نظیر نوروز، س در، هبورس

ــنبه ــن مهرگان و در دورچهارش ــوری، جش ــالمدین آیین  ،جدیدتر ۀس ب( میراث مکتوب. هرچند  ؛مبین اس
زبان فارســی همواره زبان ملی اما خودند،  مســتقلها دارای زبان و عرب ،ها، کردهامانند آذری برخی اقوام

سندگان اقو شعرا و نوی سیاری از  ست. ب شهریار به زبان ااین اقوام بوده ا م مختلف مانند نظامی گنجوی و 
ن نر تمام اقوام ایاند. میراث مکتوب زبان فارســی میراث صــاحبان هجای گذاشــتهرفارســی آثار ماندگاری ب

ــت و فقط مخصــوص ــت زبانان نبودهفارس ســرزمین اس ــی ایرانی قدمتی  اس و نیســت. میراث ســیاس
حکومت و  ۀاند و ســابقهمگی ایرانی ،دیگر اقوام و ،هاچندهزارســاله دارد. اقوام ایرانی مانند کردها، بلوچ

خان زند لر بود و ، کریمبودند فارساند. مادها کرد بودند. هخامنشــیان حکمرانی در این کشــور را داشــته
ـــت  خاصــی نیس لت  ـــار قوم و م تاریخ ایران در انحص لذا خطوط  ند.  یه ترک بود جار قا یه و  صــفو

 (. 2155 )نساج،
شمار اقوام در ایران اتفاق شش هویت عمدۀ دربارۀ  شهورترین روایت، ایران  ساس م نظر وجود ندارد. برا

 ی زبانیهاریشـــه بهبا توجه دارد. هرچند برخی نیز  ،بلوچ و عرب و لر و کرد و ترک و فارس ، یعنیقومی
بان زیرا ز ،کنندترکی و عربی تقســیم می و های فارســیهای قومی را تنها به ســه گروه زبانمشــترک، هویت

که الیاند. درحگذر زمان از هم فاصله گرفته اند که براثر  فارسی رایج با لری و کردی و بلوچی از یک خانواده
البته برخی دیگر از  .کنندکرد و لر قرار دارند نیز قومی جدا محســوب می ۀمیان ها را که دربرخی دیگر لک

صر لهجهزبان سان معا شاخ ۀزمردرلکی را  و های لریشنا ها در میان دانند یا تاتآن می ۀزبان کردی و زیر
 .شماردها یازده هویت قومی را برمیبندییمو تالش قرار دارند. یکی دیگر از این تقس ،فارس، آذری گروهسه 



 

  

شــود که فراتر از پنچ قوم های مهم فرهنگی و اجتماعی آنان پرداخته میؤلفهاینجا به برخی از این اقوام و م
بسـیاری از این رسـوم و پوشـش محلی دسـتخوش  اسـت ذکر شـود کهاین کتاب اسـت. الزم  ۀمطالعمورد

 .  اندت بسیار شدهدگرگونی و تغییرا
سر ایران بهها و گویشکه لهجه هافارس سرا سایر اقوام زندگی  جز نواحی خاصهای متعدد دارند و در 

صد(. درمجموع 44تا  61کنند )می صر فرهنگ ایرانمی ،در سی را که فراتر از مرزهای  ــــ یتوان عنا فار
های جشن .۲ ؛های پارسیلهجه و هازبان پارسی و گویش .۴اختصار چنین برشمرد: سیاسی ایران است به

های ها و آییندین .۹ ؛فلسفه .۱ ؛مذهب تشیع .۹ ؛شماری خورشیدیملی ازجمله نوروز و شب یلدا و گاه
   و خوراک ایرانی(. ،هنر ایرانی )ادبیات و شعر پارسی، معماری ایرانی .۶ ؛زرتشتی و مهرپرستی

شگران معتقدند  ست که برخی از پژوه  م قوم فارس در ایران وجودناچیزی به  ،اریخیاز لحاظ تگفتنی ا
ا مفهوم اکثریت معن کنار  رد ی قومیهااقلیتخصوص بهمفهوم اقلیت و  اساساً . اما واقعیت آن است که ندارد

ود که شو گفته می توان بدون وجود اکثریت از اقلیت سخن گفتنمی ،واقع م  در عالَ  و یابدو موضوعیت می
ساکنان ایران فارس شتن  اکثریت  ستند که دربارۀ دا نان آ و مذهبی خاص   ،های هویتی، قومیلفهؤمزبانان ه

ــر، این مؤلفهوجود د نظراختالف ــیدن  در هاارد و در حال حاض  زبانانفارسقومی به فرا/  هویت ملیبخش
ســوم رونظر فرهنگی نیز عناصــر فرهنگی و آداب و از بازتاب یافته اســت «ایرانی» هویت تحت عنوان کلی

د نشوزبانان خارج از ایران اجرا میبسا در بین فارسو در سراسر ایران و چه ندازبانان هویتی ملی یافتهفارس
سوب میو درواقع، جزو آیین سیزدههای ملی مح شنبهبهشوند، مانند نوروز،  شب یلدا، چهار سوری، در، 

 . ... و
بایجان غربی و شــرقی، اردبیل، زنجان، و بخش ،غرب کشــورعمدتًا در شــمال هاترک هایی از آذر

شهر(، گیالن )آستارا(، شمال خراسان، فارس مئهای کردستان، همدان، قزوین، مرکزی، مازندران )قااستان
ــد( زندگی می ۲۹تا  ۴۶ویژه پایتخت و کرج ))عشــایر قشــقایی(، و شــهرهای بزرگ به خش کنند. بدرص

ــیناز آذری یاعظم ــهرنش ــهرهای این قوم بهند که بزرگاها ش ترتیب تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان، ترین ش
ست ،خوی شامل می ۴/۹حدود  ،بر اینعالوه .و مراغه ا صورت بهها آذری .شونداز جمعیت تهران را نیز 
های ایران از لحاظ دارند. آذریو کرج سـکونت  ،توجهی در شـهرهایی نظیر همدان، قزوینهای قابلاقلیت

شیع سالم و  سته به ا ستهاامامیدوازده ۀدینی واب سینیند. د و  ،اعظم زنجان، تبریز،ارومیه ۀجات عزاداری ح
شهورترین  ستهاردبیل از م . رودشمار میبیت در بین ایرانیان آذری در ماه محرم بههای اهلسوگواریهای د

وم ورسو زنجیرزنی از آداب ،زنیگویان، سینهحسینخوانی، شاهبیهگذاری، ششتتهمچنین مراسمی چون 
ست رایج در بین ضه هانوحه اثی ومر و آنان ا های عزاداری بازار شود. آیینه میخواندبه زبان ترکی  هاو رو

شده ست. بااین تاریخی تبریز نیز ثبت ملی  ان نفر از بین ترکان آذربایج 100‚000اقلیتی در حدود  ،حالا



 

  

دهند که در حوالی شهرستان ارومیه سکونت دارند. مذهب )حنفی و شافعی( تشکیل مییرا مسلمانان سن  
سن  عده شهرستان بیلهای  شتجین زندگی می سواری حنفی نیز در  حق بر این، پیروانی از اهلکنند. عالوهو ه

ندوآب، یا هبو علوی، ایلخچی در م ندهمذ ماکو پراک باس هایی در  ند. ل باس ســنتی ا یا ل جانی  بای آذر
 هایاز نشانه، است مردم آذری پدید آمده دیگر عوامل دین و و که از فرایندهای طوالنی فرهنگ ،آذربایجانی

سنتی مردمان آذربایجانی اطالق میستهاآذری خاص سیقی  سیقی آذربایجانی به مو شود. هنرمندان . مو
همراه کسانی که این نوع موسیقی را به ؛آفریننددی را میفرموسیقی منحصربه ،با خالقیت خود ،آذربایجانی

ــروده ــیق»خوانند های خود به زبان ترکی آذربایجانی میس ــیقخوانده می «عاش ــوند. عاش ــف ش ها در وص
همراه موســیقی های زیبایی را بههای بزرگان آن، در مراســم جشــن و عزاداری، ســرودهآذربایجان و دالوری

ــیق، در آذربایجان )هم در ایران و هم  درواقع،گیرند. و مورد توجه مردم قرار می خوانندآذربایجانی می عاش
شاعر و نوازنده ساز اجرا میدر جمهوری آذربایجان(،  ست که آواز خود را همراه با  شیقای ا ها از کند. عا

سالم در بین مردمان ترکدوران قبل شتهاز ا شیقتبار وجود دا ست. عالوه «اوزان»ها اند. عنوان قدیمی عا بر ا
که  ایهای حماســیکنند. از داســتاناجرا میبرنامه ها در عروســی و دیگر مراســم نیز ها، عاشــیقخانهقهوه

صلی و کرم  ازتوان های عاشقانه میو از داستاناشاره کرد  توان به کوراوغلوکنند، میها نقل میعاشیق  ادیا
سیقی آذربترین گونهکرد. از مهم سیقی میخانهایجانی میهای مو ای، هنر اجرای آذربایجانی تار، توان به مو

 اشاره کرد. «گارمان»و  ،«باغالما»، «ناقارا»، «باالبان»
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ص كردها صو شور خ ستان، جنوب  اً عمدتًا در غرب ک ستان کرد شمالا شی از  آذربایجان غربی  و بخ
 اینتبار شــامل های کردی. زباناندســاکن درصــد( ۳تا  ۹شــمال خراســان ) و مهاباد(، کرمانشــاه، ایالم،)

سلمانهاگروه شتر کردها م سورانی، کردی جنوبی. بی رمانجی یا بادینانی،  سایر آنان نیز ایاست: ک   زدیند و 
ستنند( ساکن نی سان )اهل)در ایران  سیحیایکاکه / حق، یار شن نوروز و  ،(، م ستند. کردها ج و یهودی ه

شــمار بهدارند. نوروز در میان کردها جشــن قومی های مولودی )تولد پیامبر اســالم( را گرامی میجشــن
سانه برخی از در رود؛می ستین پا ،های کردیاف شن را به کیومرث، نخ شأ این ج سوب من شدادی، من دشاه پی



 

  

ــتان (موروسکی ،به کردی)دارند. کیومرثمی ــهر های رواندر کوهس ــرق ش با اهریمن  ،«دیانا»دوز در ش
بر ها آتش بیفروزند و خها و بلندیدر کوه هد تادشود. به این مناسبت، دستور میجنگد و بر او پیروز میمی

ه روز ادامه مردم روز پیروزی را جشــن بگیرند و به دهدمیجا برســانند. او فرمان پیروزی را به همه مدت ن 
 دهند. 

شود اعیاد اسالمی است. کردها ازجمله اعیادی که در تمامی کشورهای اسالمی و نیز در ایران برگزار می
صوصعید فطر و به و مانند عید قربان ،برای رسوم و اعیاد مذهبی ضرت میالد  خ سیاری  ،محمدح ارزش ب

ه ب ،تن دارندکه لباس نو بهدرحالی ،عید نماز مخصــوصۀ با اقام ،مردم ،دو عید فطر و قربان ند. دراقائل
ت. ای برخوردار اسبر این، جشن عید مبعث پیامبر اسالم از شکوه ویژهروند. عالوهدیدوبازدید یکدیگر می

ست برگزار می شادی ا سرور و  سر  سرا شن در ماه رجب که  سماین ج غذاهای نذری  ،شود. در این مرا
مراســم ذکر  ،گردد و همراه با آنشــود و در میان مردم تقســیم میطبخ می ازجمله نوعی آش مخصــوص

صوص اذکار   دف و خواندن   دراویش و نواختن   سالمشامل مولودی مخ ستایش پیامبر ا و  ،خوانی، حمد و 
ارجی و ســـایر محصــوالت های خکفش و از ورود پارچهشــود. پیشنیایش به درگاه خداوند نیز اجرا می

ته و بافندگان و دوزندگان محلی باف وســیلۀبهافزار موردنیاز ها و نیز پایداخلی به کردســتان، بیشــتر پارچه
ساخت پای ۀشد. از نظر بافت پارچه، منطقساخته می  ،«کالی»و  «کالش»یا  «گیوه»افزار سقز و از نظر 

های نوسود شهرستان پاوه چون نودشه و آبادی و مانند هجیجهای پیرامون کوهستان شاهو اورامانات و آبادی
افزار در اســتان ترین نواحی بافت و صـــدور پارچه و پایو وزلی از عمده ،دره، مژگان، مزویمیریه، خانه

مار میبه مالشــ ند بوزو، بر مان پارچه و انواع منســوجات  فت  با ند. جوالیی و  مازی( رفت جان جاجم)  ، 
شم)روتختی( شمینه( ین، بره، پو سی( ، موج)پ ست)رولبا ه یا عنوان حرفو کال به ،کش، زنگال، جوراب، د

که  ـشد. در چهار قسمت کردستان نشینان مناطق مختلف کردستان محسوب میبخشی از آبادی جنبی   کار  
 ،یمهستهای گوناگونی از لباس کردی شاهد پوشش ــــ استو سوریه  ،شامل کردستان ایران، عراق، ترکیه

ل و ریخت شک ند؛ اینشکل و ریخت زیبای خود را دارهریک  ،یکدیگر بهنسبتکه با کمی تغییر ایگونهبه
و است  هسازگار و درست شد ،هوایی و اقلیمیوبآشرایط  بهبا توجه و  این سرزمین برگرفته از نیاکان هو قیاف

زار افو پای ،پوش، سرپوشد شامل تنپوشاک سنتی مردان و زنان کر را در جایگاه مهمی قرار داده است. آن
گر ها با یکدینوع کار و معیشت و مراسم و جشن و است. ساخت و کاربرد هریک از این اجزا بسته به فصل

سنندج،  سقز، بانه گووگوالو، گروس،  ستان مانند اورامان،  شاک نواحی مختلف کرد تفاوت دارد. هرچند پو
 ند.از نظر پوشش کامل بدن، همه با هم یکسانمتفاوت است، اما ا دیگر جاها و ،مریوان

 پوشش مردان عبارت است از:
شم ای یاپنبه یاتنهمیچوخه: نالف(  ست که در ناح یپ و در  ندیگویم« واکه»به آن  وانیو مر ،سقز، بانه یۀا



 

  

 .نامندیم« چوخه»آن را  ،هالک انیدر م زیسنندج و کرمانشاه و ن
 .شودیم دهینام زین« رانک»تنگ است که  یپاگشاد با دم ی: شلوارپانتولب( 
 .شودیدکمه بسته م ۀلیوستا باال به تنهمین نییاست که از پا قهیبدون  یاتنهمی: نیملکپ( 
ــوران لفکهت(  ــت یراهنی: پیس ــکل در انتهامثلث یافراخ و بلند و زبانه نیبا آس ــت یش درحال  ار که آن نیآس
 .چندیپیبازو م ایدور مچ  یعاد

ــتث(  ــت مگل ۀ: از پارچندێت پش ــش متر درس ــودیدار به طول ش ــمت  بیترت نیبد .ش که پارچه را از س
 .بندندیبه کمر م ،نیچگره یاساده  ،مختلف هایصورتو آن را به دوزندیم کنند ومیعرضش تا 

ردان و م ندیگویم زی)سربند( ن «نیسرو»و  ،«یرشت» ،«یمندل»، «دشلمه»که به آن « کالغه» ایدستار: ج( 
 .کنندیکاله از آن استفاده م یجابه

)کرمانشـــاه و  یجنوب یکردها یاورامانات و برخ یۀمردان ناح ۀژیکه و «یجفره» ای: ڵباقوته ای یفرنجچ( 
 .شودی( است و از نمد ساخته و آماده مالمیا

 .کنندیگله در صحرا استفاده م یاست که چوپانان در مناطق چرا یاز نمد پوشش یبال: نوع کلهح( 
که معمواًل زنان کرد  یو کوالو: کاله محل چیپخ(  ها را  خاصــآکرد فت  قت و ظرا با د با نقش و  ین را  و 

و به دو صــورت کاله  دیســف و اهیســ یهامعمواًل به رنگ و بافندیم یمانده از فرهنگ کردیبرجا یینگارها
 .شودیبافته م بلند و تخت

ستمالچیپد(  س ی: د ست  سفاهیا شتن   دیو سمت  و در شودیم چاندهیسر به دور کاله پ یکاله رو که با گذا ق
ه رنگ قرمز ب یبارزان ۀریعش و کوالو شال چیالبته پ .تا شل نشود شودیپشت سر در درون دستمال قرار داده م

 .  است
ا پ که از بدبو شــدن   شــدیســاخته م هایهورامان وســیلۀبهکه قباًل  دیاســت به رنگ ســف ی: پاپوشــکالشذ( 

ن در آاز  توانیاســت و نم شبودن یفصــل ،نآ اتیاز خصــوصــ ؛داردیو پا را خنک نگه م کندیم یریجلوگ
 استفاده کرد. دگیفصول بارن ایفصل زمستان 

 :های ذیل استبخش شامل زیلباس زنان کرد ن
رد ۀکت مردان نیکه ع :واکهالف(   و کنندیانتخاب م نیآن را رنگ ۀتفاوت که اواًل پارچ نیبا ا ،اســـت یک 

تاه یلیًاخیثان ندیتر مکو تا کم کهیطور ،دوز ندیم «جهیکول»ن را آو  دیآیم نییپا رحداکثر   زیو ن نام
 .را نداردکت مردانه  یهابیج

سوران یجنوب ی: که کردهاینوهڵگوب(  ستفاده ماز آن  یو  سر ینوع ،دکننیا صوص  یهابا نقش یرو مخ
 .شودیو عزا استفاده م یاست که در مراسم شاد

رد دارا ۀزنان راهنیپ ای :کراسپ(  امن د کهیطور، گشاده و دراز است یبلند و دامن ایتنهساده با  یدوخت یک 



 

  

 .کنندیم هیته متیقو گران ،سینف با،یز اریبس یهاو معمواًل آن را از پارچهآید می پا یروتا  راهنیپ
. کنندیها اغلب از نوع رنگارنگ آن استفاده مزن یول ،مردانه است ندێت پشتهمان  نیکه ع :ندێت پشتت( 

 یدامن از مچ پا یانتها کهیطور، کشــندیخود را باال م راهنیاز پ یکم ،بندندیرا م ندێت پشــت یها وقتزن
 .رودینم ترنییها پاآن

سر ای ڵسمادهث(  رد پارچه ڵسماده :یرو س یازنان ک  ست ب سه اریا در اطراف آن  ییگوش که تارهانازک و 
س نیو بد کنندیم جادیا آن  ییبایا زت دوزندیبا آن تارها م زین ییهااغلب پولک .ندیافزایآن م ییبایبر ز لهیو

 را چندبرابر کنند. 
پوشــش  یول ،ردیگیمچ پا قرار م یتنگ رو یاو با دهانه شــودیم دهیشــلوار پوشــ یجابهکه :رپهدهج( 

 .استگشاد  اریآن بس یهاساق
رد  کاله   ای :واڵکچ(  درست  یهکوتا ۀشکل استوانکاله را از مقوا و به نیا .باستیقشنگ و ز اریبسکه زنان ک 

شانندیم (ریس سبز   ای یمعمواًل گل) نیرنگ یمخمل ۀآن را با پارچ یو رو کنندیم ا با آن ر یرو سپسو  پو
 ای رهیل رشته طال که کی لهٔ یوسبه راکاله  نی. اندکنیم نیمز نیزر یهاونیو گالب ییطال ای نیرنگ یهاپولک

آن  یرا رو ڵســمادهو  دارندیســر نگاه م یرو دهند،یچانه عبور م ریاز ز و زندیآویبه آن م ییهایپهلو مین
شته .بندندیم صورت نگاه م یار سانی معموالً نام دارد و « قطاره» داردیکه کاله را به آن   یکه قدرت مال ک
 زانیآو ییگل طال کی ،ن با کالهآاتصـــال  و در دو طرف، در محل   کنندیم دهدارند از آن اســتفا یشــتریب
رد اغلب به یها. خانمندکنیم شخص ک  ستفاده می« گێلگێله»کالو از  یجامت طویلی  ۀترشله گێلگێ کنند.ا

 .شودجالب بسته می ایشیوهروی روسری به های ابریشمی دارد و ازکه آویزه وسفید استاز ابریشم سیاه
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های لرســتان، همدان، ایالم، لرســتان پشــتکوه، در اســتان ،غربی ایرانعمدتًا در غرب و جنوب هالر 
ستان ) شمال خوز شهر، و  صفهان، کهکیلویه و بویراحمد، فارس، بو صد( ۱چهارمحال و بختیاری، ا  در

شیع روی آورده بودند. در کتاب . لرها پیشاندساکن صفوی به ت صفویعالماز حکومت  ست آمده آرای  :  ا
شان و ای یشانندافطری  ۀتا به حال شیعخلیفه چهارم امام علی شاه رستم الوار که ایشان از زمان ملک [...]»

ــی می ــانند و چهلیعنی نژاد او به عباس می ؛گویندرا لر عباس ــتالوار به ۀهزار خان رس در این  .فرمان اوس



 

  

ند. نه زنکنند میز این راه عبور میباج به پادشاهان ترکمان نداده و هر سال چند مرتبه که قافلٔه عظیم ا ،مدت
ــان را حریف می ــود و نه دیگری.حاکم بغداد ایش ــمی«ش ــل این قوم اما مذهب رس ــلس  ۀدر ایران از زمان س

 ولی حیات آن در کرده است،لر در چارچوب اسالم زندگی  ۀعشری تبدیل شد. جامعیاثن ۀشیع به صفوی
ــرایطی بوده ــت ش ــنت ۀکه نمایش آزادان اس ــًا  ق،ها و دیگر فرزادهامام ۀدمی نظیر فرقهای مرس ــوص مخص

ــت کردهالطبیعه را تشــویق میهای زیادی از اعتقاد به ماوراءو نیز جنبه ،حقاهل که مردم  ای. در نواحیاس
ستند یا نمیعربی نمی صًا فهمیدند یا غالبًا بیدان صو ستان، اعالم اعتقاد و خ شایر لر سواد بودند، نظیر ع

ــیار آیینیانجام  ــت. نمازهای گوناگون ارزش بس در جریان  میالدی، در آغاز قرن نوزدهم درنتیجه،تری داش
حکومت محمدعلی میرزا اعتقاد لرها چنان از مســیر مرســوم متفاوت شــده بود که مجتهدی از کربال آورده 

شخص سالم بگرواند. م شایر را دوباره به ا ست میزان موفقیت این اقدام چقدر شد تا ع ست، و بوده نی لی ا
شخص ستقیم، مقتدر م ست که هیچ نهاد م سوم و باورهای  ،ا سمی و مر و قدرتمندی که بتواند از اعتقاد ر

 است. دفاع کند در لرستان وجود نداشته هاحفاظت و از آن هاآن
چشــم بههای مختلف یلا در میانهایی تفاوت ،پوشـــاک مردم لر یکســـان اســـت که در برخی موارد

   از: است عبارتپوشند که مردان لر لباسی یکسان می طورکلیبه .خوردمی
ها معمول . در میان بختیاریاستای های سیاه و قهوهو معمواًل در رنگ شودمیاز پشم تهیه  که :کالهالف( 

 ند. اسن بدون کالهگذارند و پسران کمکاله نمدی بر سر می میانسالاست که پسران و مردان 
شــود. کار گرفته میهای مختلف بههای مختلف در میان ایلپوشــش مردان لر اســت که به رنگ :چوقاب( 

پایین روبه سیاه   ،طور معمولکه به ـنوارهای عمودی  با های سیاه و سفید وچوقا در میان ایل بختیاری به رنگ
ـــ باالروبه و سفید   ان اما در می ،شودمی ستفادهااست. چوقا در لرهای ساکن استان لرستان کمتر متداول  ـ

ستفاده میبختیاری شتر ا میالدی در میان ایل بختیاری رواج  ۴۳۱۱ ۀرود چوقا در ده. احتمال میشودها بی
 است.  رفتهشمار میو جایگزینی برای عبا به باشد پیدا کرده

 است. یقه ای در سمت راست صورت مستقیم با دکمهبهای یقهدارای  که معموالً  :پیراهنپ( 
رسی بزرگ به دور کمر بسته میکه  (:به لری پاپوش)شلوار ت(     .شودبا یک کمربند چرم یا ا 

 یهاپوشش سر زنان در ایل و های بلند همراه با یک دامن بلند استپیراهن زنان لر یک پیراهن با آستین
پوشش سر نوعی پارچه است که به دور سر  ،مختلف متفاوت است. در میان زنان لر ساکن شمال )لرستان(

پوشــش ســر زنان نوعی  ،ها(های جنوب )بختیاریاما در میان زنان ایل ،شــودپیچیده می به روشــی خاص
کفش  های شاد و مختلف است.رنگ ، پر ازجز در مراسم عزابه ،روسری کوچک است. رنگ لباس زنان لر

 .مردم لر گیوه است
صد( ۹مازندران )در گیالن و غرب  هاگیلک سه اندساکن در شیؤه تولید به  . گیلکان در قدیم، بر مبنای 



 

  

ساکنان جلگه که کارشان کشاورزی آبی بود و بیشتر به کشت برنج و چای و الف(  :شدنددسته تقسیم می
و  ساکنان ارتفاعات گیالنب( ؛ شدندمرد یا گیل نامیده میپرداختند که گیلهمرکبات( می)ی باغداربعدها 

تٔه سوم دسج( ؛ شدندمشغول بودند و کالیی نامیده می ،مازندران که بیشتر به کار کشاورزی دیم، گندم و جو
نیز  هانشــین بودند. البته با پیشــرفت تکنولوژی، امروزه گالششـــدند که دامدار و کوچگالش نامیده می
شده شین  شیوه طورکلیبهاند و یکجان  اقی ماندهعنوان ب بندی تنها در حد  سیمهای تولید، این تقبا تحول در 

   .تحوالت بسیاری کرده استها گیلکزیستی و شیؤه  است
 الن،یوجود دارد و در گ ی،و تات ی،تالشــ یلکی،گ یعنیعمده،  یرانیا یســـه گروه زبان یلکان،گ یاندر م

در  زبان یناســتفاده از ا یول کنند،یدوم صــحبت م یاعنوان زبان اول را با  یلکینفر گ یلیونحدود ســـه م
ــ ــهرها به یاریبس ــترد یلدلاز ش ــت ۀمهاجرت گس ــت. به نوش  یی،رهنما حمدتقیم ۀمردم درحال کاهش اس

دو  یدارا یلکیاســت. زبان گ یشافزا در جنوب آن رو به یلکیدر شــمال تالش و گ یاســتفاده از زبان ترک
مد یشگو باختر یخاور ۀع که ســف یو  ـــت  مان ینمرز ب یدروداس ـــت. از نظر  یشدو گو ینا متکل اس

از اسالم بعد یندگانان اشعار گویتعلق دارد. در م یرانیا یهازبان یغربشمال ۀبه شاخ یلکیگ ی،شناسزبان
ثار به گ خوریمیبرم یبه آ نه یاســـت. در گذشــته، کســـان یکنزد یکنون یلکیکه  که ترا  ییلکگ یهارا 

از وم قبلرس ینب یچیدهپ یوندهایتوجه از پقابل یانمونه یالن. فولکلور گنامیدندیم خوانیپهلو خواندندیم
سالم سالم و رسوم ا ست و ب یا صهیاهم شکیا شخ ست. عمده  یالنیمهم در فولکلور گ یات درختان م ا

ش ینا یتجمع ش اند،یعهقوم  سن  قابل یتها اقلاز تالش یاما بخ شمال تالش  یشافع یتوجه  را در مرکز و 
 .دهندیشکل م

مایش کان های بومی و قومیبازیها و ن ـــایص گیل ته از خص ماعی، فرهنگی، اقلیمی،  برگرف اجت
سرزمین ،جغرافیایی شتوجود آمدهبه شانو تاریخی  سومها و آدابها و آییناند و هماهنگ با باوردا این  ور
 ،بنابه دالیل مختلف ،های بومیها و بازیای از نمایشپاره .انددوران متحول شـــده ۀدر گســتر ســرزمین

این نمایش ؛ اشاره کرد «عروس گل»به نمایش توان که از آن میان میاند حاشیه رانده و از یادها زدوده شدهبه
دوم  ۀبومی گیالن اســـت که ســـالیان متمادی در نیمای آیینی هیک کمدی موزیکال بهارخواهی و از بازی

ای دیگر همچنان اما پاره .حاشیه رانده شده استکه متأسفانه بهشد در استقبال از نوروز اجرا می ،اسفند ماه
 و «الفندبازی»که  شونددهند و در بسیاری از اعیاد و مراسم ملی یا مذهبی اجرا میبه حیات خود ادامه می

یاد در اع ،های نمایشی و رزمیدلیل جذابیتهای هستند که بهها و نمایشازجمله بازی «مردیکشتی گیله»
دلیل بار و محتوای زیه بهعمذهبی ت ــــ آیینی هایهمچنین نمایش .شوندشکل گذشته اجرا میها بهجشنو 

های محرم و صفر و در ماه پایگاه موردپسندی دارند ،مذهبی هنوز هم در میان اقشار سنتی جامعه و عقیدتی
با اقتصاد و معیشت و تولید  قوم این یهاها و باورداشتبسیاری از آیین .شوندو برخی روزهای سال اجرا می



 

  

فراموشی سپرده نیز به هابدانهای مربوط کار و تولید، آیین شرایط   با ازمیان رفتن   و اندشتهارتباط تنگاتنگ دا
ستای تاریخی چیزی دیگر از آنشده و جز خاطره سیاری از .ها باقی نمانده ا سم و آیین البته ب ی هااین مرا

شت برنج، پبه  مربوط صیادی هنوز هم به حیات خود ادامه می ،رورش دامک صید و  ضی از دهند و در و  بع
 .شوندهای سرزمین گیالن دیده میروستاها و آبادی

 عبارت است از: پوشش زنان گیلک

سربند، یکی در زیر الف(  شتر زنان گیالن از دو  سربند: بی سری و  ستمال( )رو لچک( و دیگری روی آن )د
ستفاده می سامی مختلفی داردکنند. ا ستمال در نواحی مختلف گیالن ا ست سرا»در تالش به آن  ؛د ، در «ب

«  لسر دستما»و در گرگانرود و خوشابر اسالم به آن  ،«بنشه دسمال»، در ماسال «تونه دسمال»سرود و ۀناحی
و  ه دسمالشود: روسری دستمال، پیلهای گیالن نیز دستمال به اسامی زیر خوانده میگویند. در جلگهمی

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

ست باالپوش زنان گیالن :پیراهنب(  سمتۀ و اندازرد که در دو طرف چاک دا ا های چاک و بلندی آن در ق
ــت که معموالً  های رنگی دوزی از نخدوزی و چرخآید. غیراز یراقتنبان می یرو مختلف گیالن متفاوت اس

و  تالش، پیرهن ۀو در شرق و جلگ سیشود. این پوشش در گویش تالشی، ش  پیراهن استفاده می ر جلو  نیز د
 .شودجمه خوانده می

شاکی واقع در  ترین پیراهن  پیراهن  متفاوت ست که چرخ« خرارود»مرسوم در پا شده و پارچا ن آ ۀدوزی 
 .پوشندشود و دختران در روز عروسی یا در مهمانی میو ابریشم خام در محل بافته می« پاچال»با 

ست. این پوشش در ناحییکی از پوشش: جلیقهپ(   و «هلختج  » ،غرب گیالن ۀهای متداول بانوان گیالن ا
و  ،«جلخته»، «جلتقه»، «لقتهج» ،های گیالنو در جلگه «قهرَز َج »یا « دهرقَ َج » ،در شرق گیالن و «نهنیفتَ »
دکمه و یقه هفت با ســه جیب در طرفین شــود. مدل متداول جلیقه اصــواًل جلوباز ســهنامیده می «جلخده»

 .دهددارد که قابلیت گشاد و تنگ کردن را به آن می گکاست و پشت آن س

ه تالش شامل روسری یکدست سفید، جلیق ۀترین منطقلباس زنان تالشی در نمای کلی و در غربیالبته 
سکه شت تزکه گاهی با  شلیته و در زبان شود، پیراهن بلند تا مچ پا و دامنی کین مییهای در سی  ه در فار

 .پوشندرا روی هم می هازنان تالشی چند تا از این شالر شود.مینامیده  شالر، محلی

شخص شلیته م ستهای مختلف غربخش ۀکنندبلندی پیراهن و  ترین در غربی ،طور مثالبه .ب گیالن ا
ــتپر ۀمنطق ــات پیراهنی با  ،تالش یا همان هش ــخص ــال مذکور ومش پیراهن کوتاه تا باالی زانو بوده  ،در ماس
 .است
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سیار جالب  رچاد بافند، جنس چادر این چادرها را خود زنان این منطقه می ۀپارچ .استبانوان گیالنی ب
های انمکاله خ .های بســیار زیبا بافته شــده اســتاز پنبه و ابریشــم اســت که با نقوش بومی با طرح معموالً 

 .شوددوزی تهیه میهای سوزناز پارچه بیشترچین است و کوهپایه مانند کاله زنان کرد عرق

بیرجند( و  ۀصــورت پراکنده در جنوب خراســـان )عربکدبهدر مرکز و جنوب خوزســتان و  هاعرب
تبارند که نفر جمعیت ایران عرب میلیون نیم و . حدود دواندساکن درصد( ۱های بوشهر و هرمزگان )استان

شتر آن سکنبی ستان و جزایر خلیج فارس  ستان خوز ساکن نوارگزیده یها در ا لی ساح اند. به مردم عرب 
مردم عرب از دیرباز گویند. ها دید، بندری میها را در آنهای فارستوان بســیاری از ویژگیجنوب، که می

ساکن بوده ستان  سروی در کتابدر خوز ست و دلیتا آن» ،شهریاران گمنام اند و بنابر نظر ک ل جا که یقین ا
ــت، تاریخ هجرت عرب ــت هس ــدهدر دس ــالم و پشها پیها به ایران را باید س ــاهشیاز اس  یاز آغاز پادش

شکانیان سانیان درنظر گرفت. در زمان ا ها باز بوده و عرب یروبه رانیا یکنون یهانیسرزم یهادروازه ،سا
ــان بود که تنوخیان و لخمیان با آن انبوه رد ــماریو ب یزمان ایش ــیدند و ،یش  رخت مهاجرت به عراق کش

س سته یک شاید د شد.  شان ن شند، ول ،نیز در همان زمان ییهامانع ای شیمن گرفته با  یبه درون ایران آمده ن
ها در یقین است و دلیل ،اناما در زمان ساسانی .در این باره در دست نیست، نتوان یقین دانست یچون دلیل

ست که طایفه سیرهااز عرب ییهادست ه و  ،خوزستان، بحرین، پارس انا،یسوز میایران از اقل یها در گرم
شته کرمان شیمن دا ستین طایفه از عرباز طایفه ییک ؛اندن شاید نخ ه رخت اند کها بودهها بنوالعلم بود که 

  (212 ص ،2111 ،ی)کسرو« .انددهایران کشی یکنون یهانیمهاجرت به درون زم
خاص   رانیمردم کشــور ا گریمردم عرب اهواز همچون د نگ  ند فره به خود را دار یت از اعراب و  تبع

شورهای هم س گاهیو جا تیاز اهم فطر دیروز عجوار، ک ست یدر فرهنگ عموم یباالتر اریب و  برخوردار ا

https://www.zanemroozi.com/blog/wp-content/uploads/2018/10/women-gilak2.jpg


 

  

س ورسومو آداببا هنجارها، رفتارها،  این روزداشت یگرام یکی دیگر از سنن کهن رایج  است. همراه یاریب
شود. ساله در پانزدهم ماه رمضان در اهواز اجرا می است که هر «گرگیعان»در میان عربان خوزستان مراسم 

ش ،شب نیدر ا قبل  که از یکوچک یهاسهیو کآیند می هاابانیبه خ یعرب یهالباس دنیکودکان عرب با پو
سا لشب، به در منز نیا یمردم یسرودها و با خواندن   زندیآویبه گردن م را اندکرده هیته  روندمی گانیهم

توان از مراســم ها، میاز دیگر مراســم بســیار مهم و رایج در بین عرب .رندیگیم ینیریو شــ یدیو از آنان ع
 شود.خوری و دله قهوه نام برد که با آداب و تشریفات بسیار انجام میقهوه

 پوشش زنان عرب عبارت است از:
رش دارد و دست نیطرف ی  انیرنگ که در قسمت ماهیس یچادر: (یعرب یعبا )چادر مشک ای هیعباالف(  ها ب 

است و تمام مراحل برش و دوخت آن با دست  شمیعبا از جنس ابر ۀپارچ .دیآیم رونیتا مچ از آن قسمت ب
 .شودیم انجام

جمله از یمختلف یهاجنس یروسر نی. اندیگویاست م اهیکه به رنگ س یبلند یشال روسر به: لهیش ب(
  زیبه جنس کتان آن ن و نام دارد «جز»و  «فوطه» لهینوع شــ نیتر... دارد. مرغوب و ،شــمیکتان، نخ، ابر

 .ندیگویم «بلبول»
البپ(   یرو هلیش محکم نگه داشتن   یدارد و برا یاروزهیف نینقره که معمواًل نگ ایاز جنس طال  یارهیگ: چ 

 .کنندیسر از آن استفاده م
صابهت(  سر ماهیس یاپارچه: هیچرغد ای ع  ش چانندیپیرنگ که به دور  صردیگیآن قرار م ریز لهیو  ابه را . ع

سن سن یو بزرگ بندندیتر ممعمواًل زنان م ستگ ی زناناجتماع ۀطبق و آن به  صابه  یب بین  ردمعمواًل دارد. ع
 .  شوداستفاده میجنوب خوزستان  یو روستاها ،اردن ه،یعراق، سور زنان
ــتان یبلند لباس: َنفنوفث(  ــندیم یکه زنان خوزس ــتگ و پوش ــن   یرنگ آن بس ز جوانان ا ؛داردزنان  به س
سن یتند مثل قرمز و نارنج یهارنگ شک رهیت یهاترها از رنگو م سورمه یمانند م ستفاده  یاو قهوه یاو  ا

 .کنندیم
ست که رو یمانندیلباس بلند و تورج( ثوب:  ست ی. بلندپوشندینفوف م یا ساق پا و آ  ین تا روآ نیآن تا 
 .ددار یها و ابعاد مختلفو طرح خوردیو از پشت گردن گره م دیآیها ممچ دست

 یمذهب یکه از باورها ی. زنانشــودیبافته م یصــورت تورکه بهاســت  ریاز جنس حر یاپارچهچ( بوشــیه: 
 خود را بپوشانند. ۀتا چهر زنندیبه صورت م هیبرخوردارند بوش یترمحکم

 پوشش مردان عرب عبارت است از:
شه:  شدا سالف( د سرهی یلبا ست کهو بلند تا مچ پا  ک سف ا ست دیمعمواًل  سال ا صل  سته به ف جنس  ،و ب

 پارچۀ آن متفاوت است.



 

  

شت ب(  ش: هیخاچ ایب شه م یبلند که رو یپوش شدا شم پوشندید ست. برخ یو جنس آن از نخ پ  ینازک ا
شانه ییبایز یبرا ستسر شت»که به رنگ  بایز شمیرا با ابر هانیها و آ شد گلدوز «ب  گرینوع د .کنندیم یبا

و معمواًل  استمخصوص زمستان  کهاست  میمعروف است و جنس آن از پشم ضخ «هیمزو»بشت به نام 
رنگ ییطال یبا اســتفاده از تورها ،و دور آن نیآســت یاســت و رو یاســورمه ای ،اهیســ ،یاقهوه گبه رن
 .کنندیاستفاده م انرمردیپ شتریب هی. امروزه از مزوشودیم یدوزهیحاش
صــورت را با آن  تا هنگام باد و طوفان جلو   گذارندیســر م یاســـت که رو یاپارچه: هیکوف ای هیچفپ( 

راه، و زرد اهر یراه، آبراه اهیسودیسف ،ساده دیاز رنگ سف نیریسبز آن و سا ای اهیبپوشانند. سادات از رنگ س
 .کنندیراه استفاده مراه

 نگه دارد.با آن را  هیچف و گذارندیسر م یشده که روبافته یهارنگ از نخ اهیس یاحلقه: عقالت( 
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ستان هابلوچ شمالدر ا ستان و جنوب و  سی ستان و  سرخس و جام( جنوب های بلوچ سان ) شرقی خرا
شرق هرمزگان ) صد( ۲کرمان و  مانده همچون کوه مهرگان در جایآثار تاریخی به بهبا توجه . اندساکن در

شانه ستان، ن ستان دیده میآهایی از سراوان بلوچ شت در بین مردم بلوچ  ازناه داورپ بادیآدر  .شودیین زرت
سراوان، تپه ستان  سنگی وجود دارد که مردم محلی از قدیم به آن کوه مهرگان میشهر گویند و از اجداد ای 

نی باالی این تپه که کنند خود نقل می ــم نیایش اهورامزداتش میآدرروزهای معی  جای به را افروختند و مراس
با اکثریت  اند که اکنونشــده مســلمان ایران مردم بلوچ ۀهم ،اســالم دین   بعداز آمدن   ،آوردند. بااین حالمی

 و فرقه جز این دو مذهب،به و کننددرکنار  هم زندگی میامامی دوازده ۀی حنفی و اقلیت شــیعمســلمان ســن  
هب و دین دیگری  یت بلوچآ در بینمذ ندارد. اقل عنان وجود  ناطق و توابع  ۀهای شــی ایرانی بیشــتر در م

شهر  تمایز ماز دیگر اقوام بلوچ را  مردمکه  ند. چند ویژگی شاخصاو نزدیک به کرمان ساکنشهرستان ایران
 ند از:اسازد عبارتمی

و  قول و قراروفای به  .۲ ؛مظلوم و محافظت تمام و کمال از او پذیری( پناه دادن  ی )پناهندهجلمیار .۴



 

  

به خوش بلوچ  .۹ ؛ولی قولش برقرار بماند ،ســـت که حاضــر اســـت ســرش بروداقولی معروف چنان 
شهورترین ویژگیمهمان شر و مدد .۱ ؛ستاهای این قوم نوازی یکی از م سایه و به کمک و یاری  و ح هم

صورت مجانی برای کسی بهو  شوندمیاهالی منطقه جمع  ۀکه همطوریبه ،دوست و غریبه به بهترین نحو
سهیل امر ازدواج؛یرنقدی به تازهیعنی کمک نقدی و غ جارب   .۹ ؛دهندکاری انجام می ء َچَند.۶ داماد برای ت

وری آهای نقدی و غیرنقدی جمعکمکو برای او  شوندمیمردم جمع  ۀهم ،درصورت نیاز مادی کسی یعنی
ــت که کنندمی ــایع اس ــاجد، حوزه. در برخی از مناطق ش ــاخت و بنای مس های علمیه، مخارج طالب، س

س سم  ن و دیگر امور دینیاحقوق مدر ساختمانی( در مرا صالح  با پرداخت وجوه نقدی و غیرنقدی )مثل م
یر یا انتقام  .۹ .کنندشــرکت می« چندء» وقت اجازه هیچ اســت وو عام بوده  زد خاصهمیشــه زبانکه ب 

سی به آننمی ست که فرد جن طالق نوعی قَ  .۳ ؛را نگیرند ها انتقام خودها ظلم روا بدارد و آندهند ک سم ا
که کند که مرد برای اینقولی را ثابت میســم انتهای خوشاین نوع قَ  و کندثبات ادعایی آن را یاد میبرای ا

ــم میکند قَ که آن کار را نمیدهد یا اینثابت کند که کاری را انجام می ــورتیس خالفش واقع  خورد که درص
سـفیدان قوم یا اقوام در یک یشبزرگان و ر ،مطابق با این رسـمکه دیوان  .۳ ؛دهدهمسـرش را طالق  ،شـود

  ؛دگوینمی« دیوان» آنان به تجمع وپردازند وفتق کارهای مهم مردمی میآیند و به رتقهم می ن گردمحل معی  
 دوزی ازجمله آثار فرهنگی و محصوالت هنری زنان بلوچ است. پوشاک سوزن. 20

ستان و هند و افغا یجواردلیل همبه شورهای پاک ستان با ک ستان و اینبلوچ سکه بخشن تان هایی از پاک
فرهنگ و  ،اســت ( در روزگار قدیم متعلق به بلوچســتان ایران بودهز)ایالت بلوچســتان( و افغانســتان )نیمرو

ست. از همان زمان که آداب شته ا شورهای دیگر گذا شور و ک سه ک ستان تأثیر زیادی بر این  سوم بلوچ ور
 شته شدهای تفتان کدست یکی از سرداران بلوچ در کوهاشرف افغان قصد گریختن به افغانستان داشت و به

شاه حکومت را به و ست گرفت و برای حمله به هندسپس نادر سپاه عظیمی از از بلوچ ،د ها کمک طلبید و 
شکیل داد که به فتح هند منجربلوچ سواران بلوچ ت ستان بر هند  شد ها و  و همین موجب تأثیر فرهنگ بلوچ
ود و شــهای وصــفی بلوچی اســتفاده میگان بلوچی و ترکیبژی از واســتانهای هندی و افغاندر گویش بود.

ستان نزد ستان به فرهنگ بلوچ ست. لباس مردان فرهنگ هند و پاک سعه و نیزجا نآیک ا ستر برگرفته از تو  ۀگ
ستان در  ست. لباس بلوچآزیاد بلوچ شاه ا س زمان تغییراتی کرده طی  درها ن مناطق بعداز فتح نادر ولی  ت،ا

شاک ویژ شگر پو سه مرد بلوچ که ب ۀهمچنان نمای صات برخی الب شخ ست. نام و م ور طهمردم این منطقه ا
 :از است رتسنتی سفید است عبا

 .بندندای گرد که بر سر میپاک: عمامهالف( 
 .بندندشبیه عمامه می که مسر: دستمال سرب( 
 .گذارندیاست و در مسجد و عبادت بر سر م نیچ: عرقییکاله سو پ(



 

  

 .یانیاع ۀشدیدوزدوز: کاله دستچکنت( 
 گشاد و جادار. یامردانه راهنیجامگ: پ ث(
 .زندیآویکه به دور گردن م یالنگ: پارچه ج(
 .راهنیرپیگنج پراک: ز چ(
 .یبلوچ دارنیپاجامگ: شلوار گشاد و چ ح(
 شلوار. یبرا یاپارچه ی: کمربندبندنیسر خ(
 .پوشندیو در زمستان م شودیم هیته یمحل یپشم ۀکه از پارچ یسردار ینوعشال: د( 

سری( که  نیزبلوچ  انزن سریگ )رو همراه با جامگ و پاجامگ مردانه با برخی تغییرات، تکو)چارقد( و 
 .کنندتر از چارقد است به سر میبزرگ

هایی از پوشش این لباس تا بخش ۀن شرق ایران بود، گسترآامپراتوری پارت که خاستگاه  ۀدلیل سیطربه
پایدار  هاز گذشتکه  استاست همین لباس پارتی  یستانمردان افغان ۀنچه پوشش امروزآهند نیز کشیده شد. 

توان نادیده گرفت کشورهای افغانستان و پاکستان خود کشورهای مصنوعی هستند است. هرچند نمی مانده
از ایران جدا  را هابخشاین اســتعمار  ، امااندهای ایران بودهجزو ایالت کشــورهان آهای زیادی از که بخش

شورهای جدید در قالبو کرد  ستان ،ک ستان و مثل افغان شا ،پاک شاید بتوان گفت دلیل ت ه بمرزبندی کرد. 
  باشد. همین عاملرسوم ودابآفرهنگ و 
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 سنت ۀای بر پایهعشیر  ـ ساختار قومی. 7-1-8

های بود. گروه یشکل قومیتبهای های ایلی و قبیلهزمان با ظهور گروهگیری دولت مدرن در ایران، همشکل
ساختار اجتماعی ،ای در ایران، تا ظهور دولت مدرنایلی و قبیله سی نقش و در  شترسیا ین آفرین بودند. بی

ــالم بههایی که در ایران پسحکومت ــیدند، از گرواز اس ــتند. یکی از های ایلی و قبیلههقدرت رس ای برخاس
ایی ، درپی  مرکزگرمیالدی تمرکزگرایی در تمام اجزای آن است. در اوایل قرن بیستم های دولت مدرنویژگی



 

  

ایی در همان شــکل ســنتی خود وجود داشــتند، اما تحت تأثیر های ایلی و قبیلهدولت مدرن در ایران، گروه
ــی از یکگروه فرایندهای جهانی و تبلور این ــیاس ــاختار س ــکل و س ــو، و تمرکزگرایی در فرایند ها در ش س

این  در درواقع،های قومی تبدیل شدند. ای به گروههای ایلی و قبیلهازسوی دیگر، گروهسازی در ایران ملت
ــریع روند  ــدید در تمام ابعاد دولت مدرن به ظهور پدیدۀ قومیت و تس ن آمقطع زمانی، فرایند تمرکزگرایی ش

د. شزمانی موجب تکوین این ساختار جدید  ۀالمللی و داخلی در این دورکمک کرد. عدم درک شرایط بین
قت، به درحقی یل قرن بیســتم،  مدرن در اوا های ایلی و همراه مرکزگریزی گروهمرکزگرایی شـــدید دولت 

 ویژۀ کارهای ۀدر شــکل و ســاختار ســیاســی بود و دولت مطلقه از عهد ،گراییای، در قالب ملیتقبیله
های های گروهاز این تاریخ، مطالبات و خواســتهاجتماعی و فرهنگی متناســب با شــرایط زمان برنیامد. پس

شید. در این برهقومی حکومت مرکزی را به ست ،زمانی، حکومت مرکزی ۀچالش ک ها سازی، بنیانبا یکد
سته سته به هایو خوا سوق داد. روند مذکور پسقومی را ناخوا از جنگ جهانی دوم و سوی مطالبات پایدار 

ها نیز براســاس مطالبات و این گروه درنتیجه،پهلوی به اشــکال مختلف تبلور یافت.  ۀهمچنین اواخر دور
ها ومتجاکه ساختار سیاسی حکهایی که داشتند در سقوط حکومت پهلوی مشارکت کردند. ازآنخواسته

یابد، اصول ناظر بر مطالبات قومی نیز در قانون اساسی جمهوری اسالمی ها تجلی میدر قانون اساسی آن
سته صلایران مورد توجه قرار گرفت و خوا شد. ا سی گنجانده  سا صول قانون ا   هایها و مطالبات قومی در ا

هســتند )ضــرغامی و قانون اســاســی جمهوی اســالمی از این اصــول  هفدهم ســیزدهم، و دوازدهم،
 .(2155 همکاران،

و قومی در جغرافیای سیاسی  ،ایران ازجمله کشورهایی است که از تنوعات فرهنگی، اجتماعی، مذهبی
با این تفاوت که در  آمریکا و برخی  و نظیر کانادا ،کشــورهای چندقومی بیشــترخود برخوردار اســـت؛ 

ــورهای اروپایی، تنوع قومی نتیج ــت، ولی ایران جزمهاجرت اقوام مخ ۀکش ــورها بوده اس  وتلف به این کش
سرزمین بوده ساکن در آن بومی این  ست که اقوام مختلف  شورهایی ا ه ب ،اند و در ادوار مختلف تاریخیک

اند. کشورهای دارای تنوعات قومی و مذهبی اگر با مدیریت مبتنی بر دادهنشان  خاطرتعلقایران دلبستگی و 
ــل عدال ــافعقالنیت، رعایت اص ــتن   ،ت و انص ــت اقوام   حقوق   و ملحوظ داش ــیاس گذاری و مختلف به س

مه مد در حوزبرنا کارآ قدام  ۀریزی اجرایی  ماعی ا عات اجت یت تنو ندکمدیر نه ،ن ـــدن  زمی  های برطرف ش
سعنابرابری ضات و تو شورها محقق  شودمیجانبه فراهم همه ۀها و تبعی سجام ملی در آن ک و همگرایی و ان

 .خواهد شد
ــترده و چه مثابۀ نظامچه به ،اقوام ــاوندی گس ــورت اجتماعبههای خویش ــارکت ص هایی که با فرایند مش

ــکل می ــدی طبیعیاجتماعی و فرهنگی ش و بر  جغرافیایی ۀند و بدان مایل دارند که بر پهناگیرند، دارای رش
 نخست شکل ؛ه مشاهده کردتوان به دو شکل عمدحجم جمعیت خود بیفزایند. این فرایند رشد اقوام را می



 

  

 ،تجغرافیایی اس ۀگسترش آن قوم بر پهن رشد افقی و دوم شکل رشد عمودی. منظور از رشد افقی یک قوم  
سرزمینبه شت زمان،  شتری بهشکلی که با گذ شوند. حرکت افقی اقوام های هرچه بی شغال  سیلۀ آن قوم ا و

ده یافتن منابع معیشتی بیشتر دانست. اقوام گردآورن بسیار طبیعی است و این حرکت را باید عمدتًا درجهت  
دســت هبرداری بیشــتری بهای بهرهمنابع طبیعی، پتانســیل و و شــکارچی با برخورداری از ســرزمین بیشــتر

سرزمینی را ازاینآورند. می سترش  سانی می ۀصورت یک پدیدبهرو، گ م و این بینیدائمی در تاریخ تحول ان
ها دامن زده اســت. آمیز بســیاری میان انســانها و برخوردهای خشــونتجنگ گســترش اســت که خود به

افراد و  تاشــود ســبب می و کشــاندمی یهمســرهای برونســوی ازدواجگســترش افقی یک قوم آن قوم را به
 ترزرگازپیش بپراکندگی قوم روی یک سرزمین هرچه بیش ،های جدیدی وارد قوم شوند. به این ترتیبگروه

چون عقاید همطور نسبی کاهش یابد. البته این انسجام با ابزارهایی انسجام قومی به تاشود میسبب  باشد،
های بسیار تواند حتی در پهنهزبان مشترک می ،ترو از همه مهم ،های مشترکهای مشترک، اسطورهو ارزش

و ازدواج با سایر اقوام  یهمسرهای برونگذارد و ازدواجکاهش میبهعمق آن رو اً تعیبزرگ حفظ شود، اما طب
شکل عمودی است. این  شکل دیگر رشد قوم   .دهدمقاومت دربرابر  نفوذ اقوام دیگر را در آن قوم کاهش می

بهزمانی انجام می درواقع،نوع رشـــد  مثاًل دالیل طبیعی مثل وجود موانع طبیعی  ،دالیل مختلفگیرد که 
های بزرگ در محیط یک قوم، چنین قومی یاســی مثل وجود قدرتها( یا دالیل ســها، دریاها، بیابان)کوه

شد و  ۀیک پهن رویجایی فیزیکی چندانی نتواند جابه شته با شد در ی درنتیجه،سرزمینی دا  ۀک پهنمجبور با
ا اما م ،یابدادامه می اً تعیمحدود باقی بماند. در چنین حالتی، رشـــد جمعیت قوم طب کوچک   جغرافیایی  

پیوندهای  این قوم در یک محیط کوچک و افزایش   هســتیم. گرد آمدن   یهمســرای درونهشـــاهد ازدواج
کند و مقاومت این قوم را دربرابر  محیط بیرونی آن  عمق انسجام قومی را هرچه بیشتر می درون   خویشاوندی  

برخورد این دو نوع شــویم رو میدهد. آنچه در بســیاری موارد در تاریخ اقوام با آن روبهشــدت افزایش میبه
ــد افقی یک قوم طب ــت. رش ــد با یکدیگر اس ــد دیر یا زود آن را با اقوامی روبه اً تعیرش رو خواهد کرد که رش

تمایل به تداوم رشد در قوم نخست و مقاومت شدید دربرابر  تغییر در قوم دوم  ،اند. در این حالعمودی کرده
ــبب   ــودهای بزرگ میجنگها و حتی ها و تنشتعارض وجود آمدن  به س ــد افقی یک قوم درحالی ،ش که رش

ند می هایت،توا به درن مدرن منطبق کند و  قالب دولت  با  کاهش انســجام قومی و پیوندهای آن را  یل  دل
فه جایگزینی مؤل ندی میان اجزای آن،  فهخویشـــاو یدممکن می را های قومیهای ملی در جای مؤل ما  .ن

تضــاد میان الگوهای ملی و الگوهای  درنتیجه،ان میســر نیســت و چنین کاری چند ،درمورد رشــد عمودی
بافت های قومی متکثر ایجاد  ۀکه بر پای ،های ملی جدیدناپذیری در داخل دولتصــورت اجتناببهقومی 

 (.2134 کند )برتون،اند، بروز میشده
د ها و قشرها و افراگروه ر  بیشت سهیم شدن   میزان  احساس وفاق اجتماعی در میان اقوام گوناگون جامعه به



 

  

ها و در مواهب اجتماعی زندگی جمعی بســتگی دارد. نظام اجتماعی باید با گرایش برابرســازی برای گروه
های مساوی فراهم سازد و حقوق سیاسی و مدنی و اقتصادی و فرهنگی را قشرهای مختلف اجتماع فرصت

امری  ،رشد مدرنیزاسیون در تمام دنیا، ازجمله ایرانهببرای آحاد اجتماعی درطول  زمان بسط دهد. روند رو
ست. مباحث بیگانگی و ابعاد آن و طرد و انزوا به شن ا ست که رو شکالتی ا عنوان پیامد این روند یکی از م

 فرایندهای اصلی حاکم بر ،لحاظ تحلیلیشود. بهگیر جامعۀ مدرن و درحال گذر از جامعۀ سنتی میگریبان
ای ندهطور فزایکه تعهدات و روابط گروهی و اجتماعی به جاآن ساختاری فزاینده است تا مدرنیزاسیون تمایز

ــرد و معمولی می ــتگی افراد کمترس ــود. بنابراین دلبس ــودمی ش ــبات گروهی  ش و کمتر خود را در قید مناس
شتر منفرد میوجمعی می سطح ملی مطالعات انجام. شونددانند و بی شان میدربارۀ اقوام شده در دهد که ن

دیگران دارند و این احساس ممکن است به حالتی  بهنسبتتری اقوام احساس نابرابری قومی قو ی برخی از
ــبتاز بیزاری  ــی طورکلیبههای دیگر بینجامد. قومیت بهنس ــت که هم ۀهویت قومی یک قض  اجتماعی اس

ساس   بااهمیت بودن   سج آن   برتری   آن و اح ی گرایش به خودمختار درنهایت،ام ملی و تأثیرات منفی برای ان
یت و نگرش   و تحجر یت   اهمیت بودن  هم کم بســته و محدود به تغییرات دارد و هو قومی پیامدهایی  هو

نگی فره احساس بیگانگی و نابودی سرمایۀ درنهایت،سایر اقوام و  ازجمله احساس طرد در مقایسه با، دارد
 (.2134 است )نواح و همکاران،

  )مذاهب( در برساخت قومی ادیاننقش . 8-7-1-8
که البته این  شودمحسوب میای همواره یکی از تأثیرگذارترین عناصر موجود در هر جامعه «دین و مذهب»

عه جام فاوت ای تأثیرگذاری از  عه دیگر مت جام ما درمجموعاســـتبه  بهمی ،، ا عنوان یکی از توان دین را 
که مینهادهای اصــلی اجتماعی در هر جامعه عامل تعیینای درنظر گرفت  ند  نده و نیرومندی در توا کن

شدپدیده شکل بدهد، بر ارزش ،های اجتماعی با  و روابطی را تحت نفوذ بگذارد،ها تأثیر به نهادهای دیگر 
ساموئل هانتینگتون ستنیز معتق 1خود بگیرد.  شاید » :د ا صلی و  در جهان جدید، دین یکی از نیروهای ا

 ( 2131 )میرزایی و همکاران،« .تنها نیروی اصلی برای ایجاد انگیزه و بسیج مردم است
ندارد. دین را فاق وجود  عهبه ،بر ســر تعریف دین نیز و یار کلی، مجمو قادات»ای از طور بســ ، «اعت

کنند که حول مفهوم حقیقت غایی )یا امر قدسی و تعریف میجمعی(  ــــ )فردی «اعمال»و  «احساسات»
منزلۀ نوعی به «تجربه و احساس دینی» .2کم سه جزء اساسی دارد: متعالی( سامان یافته است. دین دست

ضعیت وجودی خاص سی پیدا می حالت و و سان در مواجهه با امر قد که  «اعتقادات دینی» .1کند؛ که ان
که مسبوق به اعتقادات دینی و معطوف به حصول « عمل دینی» .1ات دینی است؛ ناظر به تجربه و احساس

نجش های ساز پرکاربردترین مقیاس ؛نظر وجود داردداری نیز اختالفتجربۀ دینی است. برای سنجش دین
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و  ،ترتیب، ابعاد اعتقادی، مناسکی، عاطفی، فکریاست که به 1عدی گالک و استارکب  داری مقیاس پنجدین
ستند. ب   ست که انتظار میپیامدی ه شته برود پیروان یک دین به آنعد اعتقادی باورهایی ا شند. ها اعتقاد دا ا

و ، های خاصها، شرکت در آیینعد مناسکی شامل رفتارهای دینی مشخصی، همچون نماز، روزه، نیایشب  
رابطه با جوهری  ه داشـتن  و احسـاسـات مربوط ب ،عد تجربی ناظر به عواطف، تصـوراتهاسـت. ب  مانند آن

عالی اســـت. ب   تداری مت یا اق یا واقعیتی  ند  خداو باورها، اعمال، ربوبی همچون  ثار  به آ ناظر  مدی  یا عد پ
 (.34-36 ص ،2130 و دانش دینی بر زندگی روزمرۀ پیروان است )طالبان، ،هاتجربه

عضویت گروهی  گیری هویت است. مخصوصًا هویت مذهبی حس  هویت مذهبی نوع خاصی از شکل
ــروتًا با مذهبی  ــت. هویت مذهبی ض ــویت گروهی در ارتباط با خودپنداره اس به مذهب و اهمیت این عض

داری به ارزش و داری معادل نیست. اگرچه این سه واژه وجوه اشتراک دارند، مذهبی بودن و دینبودن یا دین
ضویت گروه مذهبی و همین شارکت در رخدادهای مذهبیاهمیت ع شاره  طور م  ،اما هویت مذهبی ،داردا

خاصبه لت دارد  ،طور  مذهبی دال کت  یا مشـــار یت  عال فارغ از ف مذهبی  یت گروه  بر عضـــو
(Arweck & Nesbitt, 2010همچنین اگرچه مذهب .)، داری میزان عمل به و دین ،نهاد مبتنی بر ایمان

منزلۀ یک که افراد خود را چگونه به گرددبازمیبه این « هویت مذهبی»اما  ،های آن نهاد مذهبی اســتآیین
مذهبی می که ارزشفرد  مانی را میفهمند، فردی  ماع ای مذهبی و معنوی درون اجت باورهای  پذیرد. ها و 

های اعتقادی های مذهبی، پذیرش نظامهویت مذهبی یک هویت جمعی است که شامل عضویت در گروه
ای مذهبی و کردارهای مرتبط با مذهب اســـت. این ههای مذهبی، تعهد به گروهآن، تأیید اهمیت ارزش

کند متمایز می ،که بخشــی از هویت شــخصــی اســت ،تعریف از هویت مذهبی آن را از هویت معنوی
سالول، سایر گونه ۀ(. زمین1020 ) شکلمذهبی همچون  گیری هویت، مثل هویت قومی و فرهنگی، های 

ــممی ــتتواند چش ــتردههای معااندازی برای فهم جهان، فرص ــرت با طیف گس ــلای از افراد از ش های نس
سی برای زندگی فراهم آورد. این بنیانو مجموعه ،مختلف سا صول ا شکل ها میای از ا تواند به هویت فرد 

 (.King & Boyatzis, 2004دهد )
]یا جدایی و شــقاق[ ملی در  همبســتگیهای وفاق و ترین عاملکم یکی از مهمترین یا دســتدین مهم

ست )هانتینگتون،2156 ان )تاجیک،ایر سی بین دین و . (2151 ( و در جهان بوده ا سا وجود پیوندهای ا
صر انکار ست در جهان معا شدنیسیا سد. تحلیلنظر میبه ن ستیر سی ستی، نالومارک سی و حتی  ،های مارک

ی هایزهبر رابطۀ آن با ســـاختارها و فرایندهای اقتصـــادی یا انگعالوه ،تالوری انتخاب عقالنی ســیاســـت
اند و هایی که تا حدی توســط مالحظات دینی شــکل گرفتهها و ارزشپیوند با نگرش ســودانگارانه، در

ا، که تأمل درمورد باوره د تا جاییشونها و باورهای دینی تحلیل و تبیین میقواعد و ارزش و قوانینهمچنین 
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از پس ،«گرایی/ ملی ن دین و قومیتپیوندهای بی»و عقاید اســاســی  مهم شــامل مســائل دینی و  ،هاارزش
ترین وجوه زندگی عصر جدید تبدیل جایگاه مرکزی تحلیل و یکی از مهم توجهی، بهو بیتوجهی ها کمسال

ـــت )ویمر ـــده اس کاران، ،1005 ،ش قل از بهجتی و هم جب  .(2131 به ن در دوران کنونی، دین مو
شکاف مقولهشکل ستهگیری نوعی  ست که برج شده ا سته  ساخای و برج شترین پیامد را برای  تار ترین و بی

بال بهروابط ســیاســی جوامع  کنندۀ همچنین وجود حاکمیت دینی در ایران از دیگر موارد توجیه .دارددن
یت قومی و ملی اســـتبررســی نقش دین های جهت بودن  ارزش، زیرا درصــورت همداری در رابطۀ هو

ویز هایی را تجهای دینی  یک گروه قومی، ایدئولوژی سیاسی یا مذهبی ارزشسیاسی  حاکم با ارزش ـ دینی
نظر برسند و جوانان آن تر بهآن قوم مهم های یک گروه قومی از دید  افراد  ارزش تا شوندکنند که باعث میمی

ن کنندصورت مشخصبهگروه قومی بتوانند   .تری اهداف و جهت  خود را معی 
های قومی پیشامدرن گروه خصوصههای قومی و بگیری گروهعامل دین و مذهب نقش بسزایی در شکل

ها اســاســًا یا ای نبودند. آنیافتهاصــواًل اقوام و قبایل بدوی و کوچنده صــاحب دین ســازمانداشــته اســت. 
های طبیعی تاب و ،نیرو ند آف باران مان یا اینها را پرســتش می«توتم»یا  ،آب و  ند و  گان»که کرد «  پا

َش  و اسالم( حدودًا سه  ،)یهودیت، مسیحیت« کتاباهل»باور بودند. ادیان ابراهیمی یا من)چندخدایی( یا 
شده تا چهار ست که پیدا  سال ا سالم )و بههزار  سیحیت و ا سیار محدودی یهودیت( خود را اند. م طور ب

که مرزها و محدودیت نیزشــمارند. واقعیت ی و فراملی میفراقوم نگاه  های قومی و ملی ازاین اســـت 
 بینیم که این ادیانل این ادیان شود. اما در عمل میوشممتواند مسیحیت یا اسالم اهمیتی ندارد و هرکس می

 ابل  گرفتن در مق از قرارنخســتین پیدایش و گســترش خود و پس ۀاز گذشــتن از مرحلپس خصــوصهنیز، ب
ــ های فرهنگی و اقتصادیواقعیت ناچار به پذیرفتن   ،های سیاسی، در عملگزینه اند و سیاسی موجود شده ـ

سیاری موارد، این یا آن دین و مذهب آشکارا رفتار کردهآن ا ب متناسب ست که درب اند. به همین جهت هم ه
ستقیم به حاملیا به سات قومی اقو ی برایطور غیرم سا شدهاح این  ۀزاند. یک انگیام و ملل گوناگون تبدیل 

ست که برخی از این اقوام حتی نام   ضع در آن ا سرزمینی را که متعلق  ،خود ، پیدایش  خود و و یا مالکیت بر 
 وفان بزرگ وط ۀاسـطور اند. مثاًل از نگاه یهودیت، اهمیت  خود آمیخته دینی   شـمارند، با اسـاطیر  به خود می

شتی نوح ستانیکه  ،ک ساطیر با سومر تأثیر پذیرفتهخود از ا ست تر  سانا ست. اف یونانی  ۀ، چیزی بدیهی ا
شاه جزیر« ائوروپه»و یا « اوروپا» صلت او با زئوس که به هیال ۀدختر پاد سفکرت و ماجرای و ید ت یک گاو 

ست. به همین ترتیبایندرآمده بود نیز از ساطیر ا سته ا سومر نیز خود را نوادگ ،د شاهان  شپاد هر ان خدایان 
ها گره خورده بود. های قومی آنهای محلی این اقوام با اساطیر و افسانهآیین ،شمردند یا در مصر و آشورمی

زرتشتی  با دین یصورت تنگاتنگبههای آنان نام شهرها و آتشکده و در ایران باستان، زبان و اساطیر ایرانیان
صواًل بهمرتبط بود.  سد که در نظر میا شامدرن و بر صوصهدوران پی ستان، کم خ  وبیش هر قومی دین وبا



 

  

 یزنتر بودند و دولت مقتدرخود را داشتند، دینشان خود داشت. اقوام باستانی هرقدر بزرگبهآیینی مخصوص
سیاری از ادیان و آیینمهم صًا آیینتر و بانفوذتر بود. ب صو شته و مخ  های اقوام بدوی کوچنده ازبینهای گذ
یافته سازمان صورت ادیانبهاند و تر و فراگیرتر شدهازبین نرفتند، بلکه بزرگ تنهاها نهاما برخی از آن ،اندرفته

 .انددرآمده
یش وبکه از نگاه قومی کم ،های کوچک و جواند که اقوام و ملتکرت ادعا ئشاید بتوان به جر طورکلیبه

ــاید بتوانند بهارنگیک ــوص ،ن، مذهبنوعی بر دیند، ش که خود تکیه و تأکید کنند، بدون آن یا آیین مخص
در  اگر خصوصههای بزرگ، بها عواقب داخلی بزرگی داشته باشد. اما کشورها و ملتاین اولویت دینی آن

ــند، با هر ۀمرحل ــادی و تعامل فرهنگی و دینی نیز نباش ــرفت اقتص ــکار و  پیش گامی که در راه حاکمیت آش
ــکالتی جدی روبتندروی مذهبی ب ــدرو هردارند، در داخل خود با مش ــیاری موارد، خواهند ش . البته در بس

شرفتتحریکات گاه خونین و درازمدت نیز می ای برایعامل دین و مذهب بهانه شورهای پی ی غرب ۀشود. ک
 دایرۀ های مذهبی بودند، اما امروزه مجموعًا ازها و حتی جنگبرخی مناقشــه ۀصــحن ،تا چند قرن پیش نیز

خودمان و برخی کشورهای آسیا  ۀاند. اگر به وضع کنونی کشورهای منطقنزاع و اختالفات جدی بیرون آمده
ای جدی بهانه ،های اخیردر سال خصوصه، خواهیم دید که عامل مذهب و دین، بیندازیمو آفریقا نگاهی ب

و  ،های دهشــتناکتارها و ویرانیهای مختلف مردم همان کشــور، کشــهای خونین بین گروهبرای رویارویی
 ن  نیز خو ،بالکان، یعنی شــرق اروپامنطقۀ اســت. حتی در  شــدهاختالفات جدی بین کشــورهای گوناگون 

ضع  ست. و شده ا شک ن سال اخیر کاماًل خ شات قومی و مذهبی چند  شورهای  هایمذهبها و زبانمناق ک
انی، وکوسوو و تا حدی اسلو و غیراز مقدونیهبه دانیم کهیوگسالوی سابق مثال خوبی در این مورد است. می

ستان صرب سی و بوسنی کم و زبان  ست. در گذشتهکروا شترک  ،وبیش یکی ا «  بو کرواتیصر»به این زبان م
 عریف  برای ت ،ســابقًا متحد، صــربســتان یوگســالوی و اســتقالل اجزای این کشــور   ۀگفتند. بعداز تجزیمی

ستقالل   سی  را خودمذهب اکثریت جمیت  ،خود ا شتر مردمش که  نیزارتدکس عنوان کرد. کروا ولیک کاتبی
ستفاده  ست از مذهب برای تعریف تمایز خود ا ضمنکرا سعی کردند تا حد  هرکدام از آن ،د. در امکان  ها 

ــته آن را زبانی زبان خود را از زبان دیگران جدا کنند و  ــتری برای جدایی داش جدا قلمداد نمایند تا دلیل بیش
شند سی دولت و ملت ۀ. طبیعتًا وقتی ارادبا سی، آن جدایی   یسیا سیا ضع  صورت تداوم این و شد، در  این با

وضع مسلمانان بوسنی هم طوری شد که تنها  ،شاید اتفاق بیفتد و چنین هم شد. در این میان نیزجانبه همه
صرب ،مثالً  ،ها راچیزی که آن سابق جدا میها یا کرواتاز  سالوی  شان بلکه کرد های یوگ شترک نه زبان م

 در عمل بســنده نشــد، نیزاین به که ها تبدیل شــد، درحالیبود که به عامل تمایز آن ،یعنی اســالم ،دینشــان
ــربو کرواتی زبان زندگی می ــلمانان ص ــنی، هم مس ــرزمین بوس کنند هم یک گروه قومی چراکه در داخل س

شان آن که های کاتولیکهای ارتدکس و هم یک گروه قومی کرواتصرب شدند، اگرچه زبان و تبار ها جدا 



 

  

. در این ستروی ماو افغانستان نیز پیش ،تر عراق، سوریه، پاکستانهای نزدیکفرق چندانی نداشت. نمونه
شترند، اایو منطقه ،ها نیز که انعکاس اختالفات قومی، ملینمونه راحتی عامل مذهب مورد تحریک و به بی

ستفاده قرار گرفته صوصهکه ب ستا و ا سادهبه ،در خاورمیانه خ سریعمراتب  سیاری مناطقتر و  دیگر  تر ازب
عنوان این موارد، از مذهب و دین، نه به بیشــتر. در داردوامیدیگر یکوخروش برضــد دنیا مردم را به جوش

سیله شده و حتی خون اندازیتفرقه ای برایعامل نزدیکی و آمیزش بلکه همچون و ستفاده  ستریزی ا و  ا
شور و ملت  ۀنتیج در .شودمی شات چندین ک ضمحالل ۀبه ورط کالً این مناق شده ا شانیده  ند. او نابودی ک
 ،دهند مذاهب مختلفکه نشـــان می نیز وجود دارندای کنندههای بیشــتر و امیدوارنمونه ،حالدرعیناما 

در یک کشور مشترک و در چارچوب آمیز، طور مسالمتتوانند بهمشکالت گذشته و حتی حال، می باوجود  
 .یک ملت واحد زندگی کنند

سان رابط ستقیمی وجود دارد ۀبین دین و اعتقادات مذهبی و زندگی اجتماعی ان اهمیت دین در حدی  .م
های مختلف اجتماعی است که مضامین و مفاهیم آن در سبک زندگی انسان اثرگذار است. دین بر شاخص

تاریخچهگذارد. ســرزمین تأثیر می با  یار کهنپهناور ایران  تاریخی ،ای بســ های دین ،در ادوار مختلف 
کنده از اختالط و اتفاق میان عقاید و آرا و دین و کرمختلفی را تجربه  ــت. به بیانی دیگر، تاریخ ایران آ ده اس

عددی های متو حکومت ،ها، نژادهاســرزمین ایران درطول  تاریخ دارای جمعیت ،دولت اســت. به عبارتی
ست که برخی از آن سرزمینان با مهاجماها مهاجربوده ا سالم، اند. مردم ایران قبلهای دیگر بودهنی از  از ا

که  ند. آخرین دینیشداسالم هم مسلمان  اند و بعداز آمدن  مانوی داشتهو ، یزرتشت میترائیسم، ادیانی مانند
دین و « عتشی»همواره  ،از تشکیل دولت صفویانپس ،به ایران وارد شد دین اسالم بوده است. به این ترتیب

ست سالمی ایران،  .آیین رسمی ایران بوده ا سی جمهوری ا سا صل دوازدهم قانون ا ساس ا دین رسمی »برا
تغییر اســت و مذاهب دیگر بد غیرقابلاالعشــری اســت. این اصــل الینیاث جعفریایران اســالم و مذهب 

شافعی، مالکی،  سالمی اعم از حنفی،  شند و پیروان این مذاهب و زیدی دارای احترام کامل می ،حنبلیا با
وتربیت دینی و احوال شخصیه )ازدواج، طالق، در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم

ای که پیروان هریک از این ها رسمیت دارند و در هر منطقهو وصیت( و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ،ارث
شندمذاه شته با شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با  ،ب اکثریت دا مقررات محلی در حدود اختیارات 

 و ،ایرانیان زرتشــتی، کلیمی» ،براســاس اصــل ســیزدهم همین قانون «حفظ حقوق پیروان ســایر مذاهب.
سیحی تنها اقلیت شناخته میم سم دینی خود آهای دینی  زادند و در شوند که در حدود قانون در انجام مرا

صیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می شخ سه د ،بنابراین در ایران «کنند.احوال  سالم،  ین غیراز ا
از زرتشــتی،  اند. این ادیان عبارترســمیت شــناخته شــدهو به اندهای دینیدیگر وجود دارد که جزو اقلیت

سیحیو کلیمی،  ست. م شماریداده  یکی از منابع مهم تولید ا سر های عمومی درمورد دین در ایران نتایج 



 

  

 ازشــمســی،  ۴۹۳۱براســاس نتایج ســرشــماری عمومی نفوس و مســکن ســال . اســتنفوس و مســکن 
شماری 11‚263‚443 سر صوصنفر  صد  6/33 تقریباً  نوع دین، شده درخ نفر(  16‚451‚315)در

سلمان،  صد1/0م شامل در سیحی،  221‚106 سایر ادیان که  نفر  11‚112نفر کلیمی،  5‚114نفر م
شتی،  سایر ادیان 63‚202زرت صد )1/0و شود می نفر  شده141‚533در شده ثبت  ست.  نفر( اظهارن ا

شیع بهایران یکی از قطب ساب میهای بزرگ جهان ت سال  میلیونی آن۹1آید که از جمعیت ح ، 2130در 
 دهند. دیگر تشکیل می فرقسنت و امامی و بقیه را پیروان مذاهب اهلدرصد را شیعیان دوازده ۳۱

 (8305) یرانمركز آمار ا یهاهو مذاهب براساس داد یاناد: 4-8 ۀجدول شمار  .80

 

ــی نقش نیروهای مذهبی امکانفهم عمیق دگرگونی ــر ایران بدون بررس ــتهای تاریخ معاص . 1پذیر نیس
ای از تحوالت تاریخ ایران را بخش عمده ،ن با نظام ســیاســیاامعۀ ایران، یعنی روحانیتعامالت دین و ج

ــاصبه ــت. روحانی خود اختص ــتن  اداده اس ــور دائمی در میان مردم،  امتیازاتی مانند ن با دراختیار داش حض
ل سیاسی، استقالآشنایی با اصول و قواعد دین و رسالت آموزش این احکام به مردم، خارج بودن از ساختار 

عنوان یک نیروی اجتماعی به ... ، وها در قالب صـــدور احکام و فتواهامالی از دولت و قدرت مذهبی آن
سی و اجتماعی ایران به ایفای نقش پرداخته سیا سیج توده درواقع،اند. مؤثر در تحوالت  در ایران  ایسنت ب

اس و مهم نیروی اجتماعی روحانیت در شـــدت تحت تأثیر دین و رهبران دینی بوده اســـت. نقش حســبه
ــی و اجتماعی را حمید عنایت ــیاس ــت:این (2111) تحوالت س مروری بر انقالب » گونه مطرح کرده اس

 تا 2312نفت در  صــنعت   ملی کردن   ، جنبش  2351، قیام تنباکو در ســال 2304مشــروطه در ســال 
دهد که در هریک مینی )ره( نشــان میخ اللهبه رهبری آیت 2313، و انقالب 2341، قیام عظیم 2311

این فقط بنابه درخواست رهبران مذهبی بوده است و بدون  اند.ها بسیاری از مردم شرکت کردهاز این حرکت

                                              
 . برای اطالع بیشتر، رک: 1

James B. Ford (1992), New Religious Movment and Rapid Social Change, London: Sage 



 

  

 « .ها غیرممکن بودترغیب رهبران مذهبی، شرکت مردم و حمایت آنان از این حرکت
شیعه میبارۀ در گرهامرابرت  شیعه در میان واقعیت ا»گوید: نقش روحانیت  ست که روحانیت  مر این ا

ستمردم زندگی  شتر و کرده ا سیار بی ست و تری با آننزدیک و ارتباط ب شته ا س درنتیجه،ها دا سات از اح ا
گاهی بیشتری دارندتوده ای ها دارنظرات آن ،کندهای دولت مخالفت میکه روحانیت با سیاستزمانی .ها آ

  ،یگراز طرف د .گیردترین شرایط استبدادی مورد توجه قرار میسختچنان مشروعیتی است که حتی در آن
 (Graham, 1980) .«کندها فراهم میاقشار مردم را برای آن ۀارتباطی روحانیت سیستم برقراری تماس با هم ۀشبک

آمیزی شده است. موضوع نسبت جایگاه مذهب در جوامع دچار تحوالت بحران ،چند قرن اخیر درطی  
ناپذیری آن در حیات اجتماعی دلیل اجتنابتوجهی است که بهمعه ازجمله مباحث حساس و قابلجا دین و

شری به ست. جامعهب سیطور دائمی مورد توجه محققان قرار گرفته ا سیا سی  شی که بهبه ،شنا  عنوان دان
ــت اهتمام دارد ــیاس وان عنیان بهدر نقش اد ناگزیر از تفحص ،پژوهش نقش نهادها و عوامل تأثیرگذار بر س

 ،علما ،تبع آنرد و کالن است. نهاد مذهب و بهاجتماعی در سیاست در سطح خ   ـ مؤثرترین عامل تاریخی
ته گذشــ فا در ایران نقش ویژه ،های دوراز  ندکردهای را ای خانم لمبتون ا قاد  به اعت که  جایی  یکی از  ، 1تا 

« کرد اســالم بودآنچه که انســجام جامعه را حفظ می» ،محققان و نویســندگان تحوالت معاصــر ایران
 ۀاز دور کمدســتتوان گفت روحانیت شــیعه شــناختی می(. با نگاهی جامعه260 ص ،2113 )لمبتون،

یه ازجمله نیروهای مقتدر اجتماعی و یکی از ارکان مهم جامع آنان  .شــمار آمده اســـتمدنی به ۀصــفو
ــی عالوه ی درهای دیگر اجتماعهمچون نیروها و گروه  ،ایفای نقش معنوی خود برتعامل با قدرت ســیاس

 انزوا و انفعال سیاسی ،اند که کارکردی چون مشارکت و نفوذ در ارکان دولتدار نقش سیاسی نیز بودهعهده
 ،توان برشمرد. درطول  تاریخ معاصر ایرانهای اجتماعی را میها و انقالبو اپوزیسیون داخلی، رهبری قیام

ست تأثیر دین و سیا ست. خانم  مذهب بارها و درموارد گوناگون ازطریق  اعمال نفوذ روحانیت بر  گذارده ا
دار بودند وچون ردیگران از احترام زیادی برخو بهنســبتمذهبی  ۀاعضــای جامع» :لمبتون معتقد اســت

سپری برای مردم به ها درمقابل  رهبران آن ساب میتهدیدات دولت  سح سوی ت التجا بهآمدند، لذا مردم د
ستار میحمایت و رهبری ها دراز کرده وآن شیع روحانیون را رهبر شان را خوا ستقیم مردم با ت شدند. پیوند م

در  ،2بون لو شــناســی نیز گوســتاو( از دیدگاه روان121 ص ،2141 )لمبتون،« .کردها میطبیعی آن
سی تودهروان ست ،هاشنا شه ازطریق  توده» :معتقد ا صل از دین یقین  ها همی آمادگی پذیرش یک  حس   ،حا

یدا می درنتیجه،عقیده و  ها در دوران عقیدتی و چه در زمان بررســی یقین توده« .دنکنعمل برای آن را پ
شان میقیام شته ن سی قرن گذ سیا صی دارند که من نام دهد که این یقینهای بزرگ  شخ شکل م شه  ها همی
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ــیدین»بهتری از  ــی که از  ،«حس ــاس ــتن  احس ــت می داش ــان دس ــم برای آن نمی ،دهددین به انس ــناس ش
شی از اعتقاد دینی یکی از مهم (. بنابراین حس  31 ص ،2112 بون، )لو ستترین عوامل تحرک تودهنا  ها

سل   سیج تودهمًا آن گروه اجتماعی میو م سات ها نقش مهمتواند در ب سا تری ایفا نماید که با اعتقادات و اح
سروکا شد که در ایراندینی مردم  شته با شترک میان مردم و  درواقع،این گروه روحانیون بودند.  ،ر دا صل م ف

های اند. البته آموزشسیاسی نبوده ۀن مذهب بوده است. مذاهب بزرگ دنیا به یک میزان دارای داعیوروحانی
به زندگی اجتماعی بوده و از آنادیان مختلف کم تا قبلییجاوبیش معطوف   ۀجدید میان حوز از قرونکه 
زندگی  های مذکور بر کل  ســیاســی جدایی و انفکاک روشــنی وجود نداشــته، آموزش ۀاجتماعی و حوز

مراتب و مقامات ها و سلسلهکه تا چه حد سازمان گردید. اما در این خصوصسیاسی اعمال می ـ اجتماعی
 ،فدالیل مختلبه ،اند، میان ادیانداشتهامور دولتی را ۀ ویژه اداردخالت در زندگی سیاسی و به ۀمذهبی داعی

نوعی  است. آیزنشتاد به 1شناسی آیزنشتادتفاوت وجود داشته است. یکی از بهترین کارها در این زمینه گونه
گردد ها به پیدایش مذاهب بزرگ برمیآغاز آن ۀهای فرهنگی بزرگ دست زده است که نقطشناسی نظامگونه

کنند و دیگر شاه فاصل کشیده و این دو مجموعه را از هم تفکیک می ناسوت خط  ها بین الهوت و که در آن
صور نمیو ذات باری سوت برقرار میشوند. اما نوع رابطهتعالی از یک گوهر ت ود، شای که بین الهوت و نا

شتاد مذاهب بزرگ را از نظر رابطه درنزد   ست. آیزن سمان و زمین واین مذاهب متفاوت ا م یا نظ ای که بین آ
ستعالیی و نظم زمینی برقرار می سیم میا سته تق سه د ه شدکند: یکی مذاهبی که این رابطه را قطعکنند، به 

 .ها نظارتی اعمال کندکه مذهب بر اعمال آنبدون آن ،سپارنددست عقال میکنند و امور دنیا را بهفرض می
 ۀگیری یک گروه نخبشده و سببی برای شکل جهانی فرضچیز اینکه در آن همه 2سیوسومانند فرهنگ کنف

ــد. دوم مذاهبی که  درنتیجه،مذهبی وجود ندارد.  ــتقالل کامل برخوردار خواهد ش ــی از اس ــیاس قدرت س
ستمر می سته و م سمان را پیو سم که در آن نخبگان مذهبی بهئمانند هندو ،دانندنظارت آ ان عنوان نمایندگی

آمرانه بر ســیاســت اعمال کنند. ســوم مذاهب ابراهیمی )یهودیت، آســمان بر روی زمین حق دارند نظارتی 
 تر ســازد وها نظم زمینی وظیفه دارد پیوســته خود را به نظم آســمانی نزدیکو اســالم( که در آن ،مســیحیت

صی به این جوامع می ست که باید درجهت   ،دهدهمین امر پویایی خا سیا شروعیت و انطباق  زیرا  سب م ک
برد و این چالش ســبب پویایی آن ســر میتالش کند، در چالش پایدار با مذاهب به خود با نظم آســمانی

ــود. درمجموعمی زیرا  ،های فرهنگی وحدانی اســاســًا تکثرگرا هســتندگیرد که نظامآیزنشــتاد نتیجه می ،ش
یک بن ند و این تفک جدا هســت مذهبی از هم  یاســی و  گان ســ ینخب یک ۀما ـــت تفک عدی اس های ب

ساحتی نیز داعیه ذکر شایان(. البته 15 و 11 ص ،2113 زاده،)نقیب ست که در همین مذاهب دو های ا
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سی ـــ سیا ست. بدین معنی که بعداز ـ سانس در اروپا اجتماعی مذاهب متفاوت ا نهاد دین و مذهب از  ،رن
ست جدا  سیا شدن   شدنهاد  ست تا حدود زیادی در منزوی  سیا ص و این افتراق میان دین و   ۀدین در عر

 د.شوجوامع اسالمی چنین تمایز و انزوای دینی دیده نمی ۀولی در حوز ،زمین تأثیر داشتسیاست مغرب
سائل مطرح بهبا توجه  سالم  ،شده و دالیل ذکرشدهم سیدین ا سیا ست  ـــ ذاتًا دینی ا اجتماعی و فقط  ـ

ــود، بلکه دارای برنامهفردی و اخروی فرد نمی ۀمربوط به حوز ــجمی نیزش ــت و  ۀدر حوز های منس ــیاس س
ــت. همچنین ازآن ــت را امری دور از اجتماع اس ــیاس ــیع امر حکومت و دخالت در س جاکه روحانیت تش

ست چه آن ،داندصالحیت ذاتی خود نمی شی برای خود قائل ا سی نیز نق سیا که از لحاظ نظری، در نظام 
ش شیعه را ۀری ش قدرت روحانیت  علما در دوران غیبت  ۀنیابت عاملامامت و غیبت امام آخر و  ۀباید در اندی

 (. 162 ص ،2151 جست )بشیریه،
 گیریترین وجه اجتماعی و تاریخی روحانیت تقابل آن با قدرت بوده اســت. نقد قدرت و فاصــلهمهم

 ترین ویژگی اجتماعی روحانیت بوده که صدالبته ماهیت اعتقادی و اخالقی نیز داشتهانتقادی از قدرت مهم
های مدنی جامعه بخش ،به تعبیر امروز ،جامعه و ۀســمت بدنخود این نهاد را بهخودیو همین به اســـت
یک های دیگری هم برخوردار بودتر مینزد یاز یت از امت حان باالتر از این، رو ما  له این ،کرد. ا که ازجم

که از ســواد، علم نا  به این مع مان  مان برخوردار بود. نخبگی توا یک نخبگی توا یت از  حان و دانش  ،رو
ــ ــ اندهایی که طبیعتًا قشر باسواد و فرهیخته کمتر بودهمخصوصًا در دوره ـ اه این اما هیچگ ،مند بودندبهره ـ

شد   ۀامزبانی خود با عاجتماعی قرار گیرند و هم ۀروحانیان و نهاد روحانیت متمایز از بدن تانخبگی باعث ن
ست بدهند.  . دین افزایددین باز عمیقًا بر این ویژگی می ازجانب ناسخنگویی روحانی اکنون نیزمردم را ازد

سان ضور دارد و برآمده از عمیقدر اعماق فطرت و درون ان ستهها ح ست.ترین خوا سان ا  ها و باورهای ان
سی آن برخالف ،سنتدر میان اهلروحانیان،  سیا ضور  ان نچمها در مرکز قدرت، در میان عامه هعدم ح

 ،کنند. مجموع این سه ویژگیای ایفا میو در ساختار اجتماعی و سیاسی نقش ویژهند ادارای احترام و عزت
هاد ، ن«ســخنگویی دین»و  ،«جامعه ۀزبانی با بدننخبگی همراه با هم»، «نقد قدرت و تقابل با آن» یعنی

  .یشتر باشدب سایر نهادها بهنسبتها رقیب تبدیل کند که تأثیرگذاری آنتواند به یک نهاد بیروحانیت را می
ــهیاروحان ،در میان اقوام ایرانی ــی و اجتماعی ن یکی از عوامل تأثیرگذار در عرص ــیاس  اند کهبودههای س

ها، انتخابات، رفع مشــکالت و تعارضــات در اعتراض کهاند، چنانشــتهدا های در این عرصــهحضــور فعال
ی ۀنمونیکی از قومی و ملی حضــوری فعال دارند.  اقوام کرد و بلوچ و  ســنت  میان اهل ن فعال دراروحان

 است. ایشان عبدالحمید اسماعیل زهی معروف به مولوی عبدالحمید ـ توجهی داردنفوذ قابلکه  ـها عرب
ضو اتحادی ضو مجمع فقهی مکه، امام جمع ۀع سلمان، ع شهر زاهدان و مدیر اهل ۀجهانی علمای م سنت 

 سـنت اسـتان سـیسـتان وعلوم دینی دارالعلوم زاهدان، سـرپرسـت شـورای هماهنگی مدارس اهل ۀمدرسـ



 

  

و  ســنتبرگزاری عیدها و نماز اهل برایاجازه  نداشــتن   به تبعیض مذهبی در ایران و وی. اســتبلوچســتان 
 ،های مسلحاز قدامات گروه همچنین است. جداگانه در شهرهایی مانند تهران اعتراض کرده مسجد   داشتن  

ستان انتقاد کرده و آن ۀدر منطق ،مانند جندالله ستار بررسی گرانه خواندهرا فتنه اقدامات بلوچ ست و خوا و  ا
است. عبدالحمید اسماعیل زهی مدیریت  گیری این گروه شدهتحقیق مسالوالن درمورد عوامل اصلی شکل

 کزاین مر سابق بانی و مدیر ،عبدالعزیز مالزادهبه بعد و با دستور  شمسی ۴۹۹۶دارالعلوم زاهدان را از سال 
ود عهده دارد. عبدالحمید با مدیریت خرب از کار کناره گرفت، های سیاسیدلیل بیماری قلبی و فعالیتبه که

که اکنون ایگونهبه انجام دهد،پیشبرد اهداف دینی و سیاسی این مرکز فعالیت زیادی  درجهت   است توانسته
با  ،آموختگی طالب دارالعلوم زاهداناز هزار نفر اســت. همایش بزرگ دانشمدرســه بیشتعداد طالب این 

صدهزارنفری مردم ساالنه در یکی از فعالیت ،شرکت چند ست که  سماعیل زهی ا های بزرگ عبدالحمید ا
 شود. کانون مدافعان حقوق بشر جایزٔه تالشگرسنت در زاهدان برگزار میپایان سال تحصیلی مدارس اهل

ه جویانبرای برقراری روابط آشتی»تالش  سببخود را بهمیالدی(  1026) شمسی ۴۹۳۹حقوق بشر سال 
 ،به او اهدا کرد. مولوی عبدالحمید« های مختلف مذهبی در استان سیستان و بلوچستانبین اقوام و گرایش

ستدر نامه ،سنت زاهداناهل ۀجمعامام سنت احقاق حقوق اهل ۀنهایی در زمیای به رهبر انقالب، درخوا
ها پاســخ داد و تأکید مطرح کرد و دفتر رهبری نیز به این درخواســترا  ،هابلوچ مانند ،ایران و اقوام محروم

ــالمی موظف ۀکرد هم ــی هیچاارکان جمهوری اس ــاس ــاس معارف دینی و قانون اس گونه تبعیض و ند براس
 وا ندارند.نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی ر

 
 هابلوچ یانمشهور در م یو علما یرانسنت الاز رهبران اه یدعبدالحم یمولو: 5-8 ۀشمار  یرتصو  .83

سله سل شبندیه یکی از  صوفیه ایرانطریقت نق ست های مهم  سنناهلو پیروانش  ا شبندی اند.ت ها، که نق
سی سیا ستان بودند، در حوادث  شاهان و کرد سیه به ایران و  ازجمله درمقابل   ،عمدتًا در کرمان حمالت رو

شروطه ضت م شبندی در ایران ،نه شاهیر نق شتند. از م سین ۀزادطه کمالی سید شیخ ،شرکت فعال دا ی ح
ــان یحیی کمالی ــرش ــبندی و پس ــبندی  ۀزادنقش ــینی نقش ــیدم بردتوان نارا میحس ــوال . س ــال طه در ش   س



 

  

همراه چندی از علما عالءالدین، در بغداد و به که پدرش، شیخش( درحالی ۴۹۱۹م،  ۴۳۲۱)قمری  ۴۹۱۹
شیخ صوفیان در مرقد  شیخ ۀدر قری ،عبدالقادر گیالنی معتکف بود و  شاد  ولد عالءالدین( مت خالن )مقر ار

شیخشد. پس شت ناگهانی  سال عالءالدین به  از بازگ سیش ۴۹۱۹عراق در  سال  م شت وی در  و درگذ
ار عالءالدین و با اصر به امر و وصیت شیخ ،طه به امر شیخت سید عدم تمایل شیخ باوجود  شمسی،  ۴۹۱۱

محمد خضری  مال در مراسمی با حضور علما و مشایخ، قاضی ،از مدتیعلما به مسند ارشاد تکیه زد. پس
اع با وی ن باالجماد و خلفا و مریدکرخالفت وی را قرائت  ۀشبندی اجازعالءالدین نق سید بنابه دستور شیخ

سیاز انقالب بهپس .دندکربیعت  سیا ضای ناامن  سال  ،دلیل ف سی،  ۴۹۶۴در  د. کرجرت اهمبه عراق شم
سال وی بیش ستان  ساکن بود و در زم شهر اربیل  سال در  سی  ۴۹۶۹از دو  به پاریس عزیمت کرد و شم

اسالم برای سعادت کتاب نجا آطه  سید شد. شیخ ،پایتخت آلمان غربی ،نجا راهی ب  آن از ،از یک ماهپس
شر شتبه را  ب سه ۀر ساجد  ن را برعهده گرفت و نیز نماز ب   ۀگانتحریر درآورد. همچنین وی امامت یکی از م

از پس شمسی، ۴۹۹۱ سال د. وی در زمستانکرجا برگزار میجمعه و سایر اعیاد و مراسم اسالمی را در آن
عنوان مقر ارشاد را به ،شهر اورمیه، مرکز استان آذربایجان غربی ،از آند و پسکربه ایران مراجعت  ،ده سال

 مســجد و خانقاهی بزرگ در این شــهر بنا نهاد و نماز جمعه و ،نامالیمات موجود خود برگزید. وی باوجود  
 .  نددر ارومیه درگذشت شمسی 2131 ه هجدهم مهر ماهبیکشنیشان ا. شتداپا میجا بهسایر مراسم را در آن
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کرد دارند مکتب قرآن  مردماجتماعی  ـــ سیاسی ۀهای مذهبی که نقش چشمگیری در عرصاز دیگر فرقه
 ۀزاد، زادەزاده )کاکه ئه حمه دی موفتیمفتی زاده یا عالمه. احمد مفتیاســـتزاده با محوریت احمد مفتی

سنت در تهران( متفکر و مجتهد اهل شمسی ۴۹۹۴بهمن  ۲۱تۀ درگذش ،در سنندج شمسی ۴۹۴۲ماه بهمن
حساب های مذهبی سیاسی ایران بهز رهبران و شخصیتایران بود که در استان کردستان فعالیت داشت. او ا



 

  

محمدرضـاشـاه پهلوی و جمهوری اسـالمی سـپری کرد. از  هایهای حکومتآید که مدتی را در زندانمی
سالمی و جامعۀ بارزترین خواسته شورایی در جوامع ا سی و احیا نمودن حکومت  سا صالح قانون ا های او ا

سیر تفکرات مفتی سید ،ادهزایران بود. در  سانی چون  شریعتی تأث ،مودودی ءقطب، ابوالعال ک یراتی و علی 
شته شعر و متدولوژیک مفتی اند. یکی از رویکردهای خاصدا ستفاده از زبان و ادبیات کردی در خلق  زاده ا

غاز آاســت. با  های اخالق دینی در بین هزاران نفر از پیروان و شــاگردان خود بودهبرای تأثیرپذیری در آموزه
و  ،«َرسزود»به تعبیر وی  ،ســنت ایران با انقالبهمســو نمودن اهل ،طبعالدوران مبارزات انقالب ایران و ب

ضربه ۀسالعبور از این گذر و دوران ده سی فکری وی وارد  ۀهایی بر پیکرزندان عماًل  شناختکردمهند ن . در 
سل ،راهش و پیمودن   سمتی از شورایی به نام مدیریت مکتب قرآن ازطرف م صمانان فعالیت دارد که ق ول و ا

 ین اصــول کلی حرکتیو عملی و نیز تب ،درباب  مســائل مهم اعتقادی، فکری، اخالقی این مکتب کلیات
شته میزاده به بحث و اجرا دینی و وظایف و موارد مربوط به هر مرحله از منظر مفتی  . مکتب قرآنشودگذا

م»ۀ آی هببا توجه زاده بعداز فوت احمد مفتی وَری َبیَنه  م ش  ه  شود که اعضای ، با نظام شورایی اداره می1«َو َأمر 
ــورآن با اتفاق یا اکثریت آرای پیروان انتخاب می ــمیمات ش بر  ل مرحلۀ دعوتیمتناســب با اوا اشــوند. تص

که احمد مفتی منظور حفظ به ،شــود و تبعیت از آنزاده از کتاب و ســنت اتخاذ میمبنای برداشـــت کا
ــبه امت و همچنین جلوگیری از ایجاد تفرقه در میان آنان، بر کلیۀ پیروان واجب یکپارچگی و وحدت این ش

 است.
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ها محبوبیت و نفوذ چشــمگیری دارند، زبانین و مراجع تقلید شــیعه که در میان آذراروحانی از میان  
از ایشان . دکرعبدالکریم موسوی اردبیلی اشاره  میرکریم موسوی کریمی معروف به سید اللهتوان به آیتمی

ترین مقام رئیس دیوان عالی کشور و عالی شمسی ۴۹۶۳تا  ۴۹۶۱ سال از که مراجع تقلید ایرانی شیعه بود
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ضایی ایران بود.  سال ویق شت. موسوی اردبیلی در  شگاه مفید را برعهده دا ست دان های پایانی عمرش ریا
 «سالممکتب ا»هیالت مدیرٔه مجلٔه  در عضویت و از انقالب ایران به اداره و سرپرستی روحانیت اردبیلپیش

توان به عضویت در شورای می ،از انقالبهای او پستدریس و تألیف مشغول بود. از مشاغل و مسالولیت و
ــهان ــویت در هیالت س ــی، عض ــاس ــویت در مجلس خبرگان قانون اس ــیدگی به اختالف قالب، عض نفرٔه رس

ستانی کل  بنی ست دیوان عالی  صدر و دیگران، نمایندگی دورٔه اول مجلس خبرگان رهبری، داد شور، ریا ک
یت مسالول داشتن  و  ،عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی ،شورای عالی قضایی یت درکشور، عضو

ششدر  سوی اردبیلی در اعتراض اللهای آیتمادهاجرای فرمان  شاره کرد. مو ها به نتایج انتخابات خمینی ا
شدٔه از الزام برای رسیدگی به حقوق تضییع ،های خوددر بیانیه شمسی ایران، ۴۹۳۳ سال جمهوریریاست

سخن گفت سوی اردبیلی همچنین پس .مردم  شتخانوادهبا  ،هااعتراضآن از مو از پس ،شدگانهای بازدا
ی ن آذری که از نظر سیاساها اعتراض کرد. از دیگر روحانیدیدارهایی کرد و بارها به این بازداشت ،انتخابات

 ۀمجتهد و سیاستمدار شیع ،محمدیرتوان به محمدتقی پوو مذهبی در میان مردم آذربایجان نفوذ دارند می
 ۀوارد حوز شمسی ۴۹۹۱. وی در سال اشاره کرد ،مراغه ۀجمعرهبری و اماممجلس خبرگان  ۀایرانی و نمایند

در درس  ،سـال َدهقریب  ،به قم هجرت کرد و با اتمام سـطح شـمسـی، ۴۹۹۱تبریز شـد و در سـال  ۀعلمی
حضور  مکارم شیرازیو منتظری، میرزا جواد تبریزی، فاضل لنکرانی، سبحانی تبریزی،  خارج فقه و اصول

سفه و حکمت و عرفان ازپیدا کرد و  سیر و فل سن در تف شیرازی، جوادی آملی و ح صاری  هره بآملی  ۀزادان
به  رهبر ایران،از مردم مراغه خداحافظی کرد و ازطرف  شــمســی، وی ۴۹۳۱دی  ۳ ۀ. در نماز جمعبرد

همچون  یولی به درخواســـت علما و مراجع ،زنجان منصــوب شـــد ۀفقیه و امامت جمعنمایندگی ولی
ضور او در منطقه اللهآیتسبحانی و  للهاآیت شرقی از عدم ح ضایتی مردم آذربایجان  فتر د ،ملکوتی و نار

 .حکم او را در مراغه ابقا کرد رهبررهبری به دستور 
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سوی سید ،در جنوب ایران شهرامام ،عبدالنبی مو صیت ،جمعه خرم شخ شمار منطقه بهفذ تنهای ماز 
های طرح انتقال برای جوشکاری لوله شخصاً  خرمشهر ۀجمعامام ،. در جریان بحران آب خوزستانرودمی



 

  

ست 1آب غدیر شدبهد سترده قرار گرفت.  .کار  شر گ ستقبال و بازن ضای مجازی مورد ا بازتاب این خبر در ف
ــور پیگیرانه و فعاالن ــید ۀحض ــوی امام س ــهر عالوه ۀجمععبدالنبی موس بر دلگرمی مردم این مردمی خرمش

 .تری یافتاب گستردهاز وی شد و کار وی بازتن مسالوالسبب رضایت و تقدیر و تشکر  ،شهرستان

  
 (یمتسن یخرمشهر )عکس از خبرگزار  ۀجمعامام یموسو یعبدالنب یدس: 82-8 ۀار شم یرتصو  .87

ــهور به آیتاتوان به روحانیمی ،فارس مردماندر میان  ری مش ــهیدی َکله  ی مجتب اللهنی مانند مجتبی ش
جوادی آملی، مکارم شــیرازی،  و همچنین مراجع تقلیدی مانندد کرتهرانی و حاج آقا مجتبی تهرانی اشــاره 

ــانی که  ــع آنان وحید خراس ــو با حاکمیت مواض ــتهمس  یهازبان که با نظریهن فارسا. در میان روحانیاس
ست سنتی دین و حکومت همراه نبوده صانعی  اللهآیتنام  ا سف  ستیو شهود ا شان. م یکی از مراجع  ای

قوق ویژه در مسائل مربوط به حاش بهفتواها و نگرش نوگرایانه سبباست که به تقلید مشهور شیعه در ایران
ــهرت خاص ــالح زنان ش ــت.دارد و به مرجع تقلید اص ــی ۴۹۶۱تا  ۴۹۶۴از  وی طلب معروف اس ــمس  ش

ستان کل   شور بود. آیت داد شار ،صانعی نیز یوسف اللهک ش ،در بین برخی اق سیاری دارد و به دا  تن  مقلدان ب
 نو و نادر مشهور است و به همین دلیل، منتقدان زیادی در میان نیروهای سنتی داشته است. افکار
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 خواهی اقوام ایرانیهویت. 0-8

یت   انحصـــاری   برکشــیدن   به هی قومی   هو ئالفارس  یت ملی ایرانی موجب ارا تعریف خاصــی از  ۀت هو
ت. اســ متأثر ارتباطی نامتوازن ۀتمامی از روابط قدرت و رابطکه به اســت های قومی غیرفارس شــدههویت

ــم مت تلقی خاص ــیونالیس ــخصزبانان و انکار هویت قومی برای آنان بهخر ایرانی از فارسأناس ه ب طور مش
صاری   ملی   هویت   جعل   صیت   انح صو هویت ملی ایرانی به هویت  ،انجامد. به این ترتیبقومی آنان می خ

 هویت ،طور خالصهو به ،و زبان رسمی، دین رسمی، مذهب رسمی، فرهنگ رسمی یابدمیفارسی تقلیل 
ان نکم نیمی از ساکهویت متمایز دست ،چنین فرایندی ۀشود. در نتیجرسمی و مشروع از آن استخراج می

ها در آن جایگاه   ( با نادیده گرفتن  دیگر اقوامو  ،هاها، ترکمنها، بلوچها، کردها، عرباین ســرزمین )ترک
فارسی زیر لوای هویت ملی  هویت   و پذیرفتن   گرددمیانکار  تا حدود زیادی گیری هویت ملی ایرانیشکل

 شود. ایرانی بدیهی و طبیعی جلوه داده می
یتمطالبات  های متفاوتی ظهور و بروز به شــیوه ،های مختلفخواهانه در بین اقوام ایرانی، در دورههو

تفاوتی خواهانه مهویتگری مطالبه ۀشیو ،رههردو سیاسی و اجتماعی   شرایط   بهبا توجه یافته است. این اقوام 
شان داده ست  تحقیقات مختلف در این .اندرا از خود ن ضعیف دولت و مواجهۀ آن با باره حاکی از آن ا که ت

صتی برای پیگیری اهداف هویتنابحر صادی، و اجتماعی فر سی، اقت سیا سها بهخواهی قومیتهای  ت د
ــت  ــی ــوم ــش آن ق ــک ــــم ــــت و کش ــــتداده اس ــه اس ــــت ــی داش ــزی درپ ــرک ــت م ــا دول   را ب

(Amirahmadi, 1987, p. 363-391) .،ستقیم بین کاهش قدرگونه میاین درواقع  ت کنترلیتوان رابطۀ م
(. باید افزود که ۲1۹-۲2۹ ص ،۴۹۹۹ زاده،ها را شــاهد بود )رمضــانهای دولت و قومیتدولت و بحران

ــی و فرهنگی نه ــیاس ــم س ــانی مدلدر زمینۀ مدیریت تنوعات قومیتی و پذیرش پلورالیس های تنها علوم انس



 

  

 د. طلبقیقات جداگانه و موردی میها از آن، خود، تحکاربردی را ارائه کرده است، بلکه عدم استقبال دولت

 .اقوام ایران خواهیم داشت ۀخواهانهویتمروری بر مطالبات  ،در ادامه
ها دهند فارسدرصــد جمعیت کشــور را تشــکیل می 10تنهایی ترین گروه قومی در ایران که بهعمده

د زبان انقلمداد شدهن یشنیا فارس فارس معموالً  بسیاری از مناطقی که ،ه شدائالبته همچنان که ار) هستند
سیاریو فرهنگ خاص خود را دارند( ایرانی در تعریف ایران از لفظ فارسی و ملت فارس و  گرایانملیاز  . ب

ستفاده می آن امثال برند. از کار میرا مترادف با فارس به آن ،برندکنند. برخی نیز هرگاه از قوم فارس نام میا
تمان  های این گفشــود. یکی از جدیدترین نمونهاســتنباط می «ایران = فارس» ۀنتیجهایی بندیچنین دســته

 ماه ســال )علی یونســی( اســت که در یکم اردیبهشــت در امور اقوام جمهور وقتئیسدســتیار ر ۀمصــاحب
سی، 2131 سی به قانون ۀدر روزنام شم صاحبه، یون ست. در این م شده ا  صراحت به فارس بودن  چاپ 

 ویت  ه نادیده گرفتن  « .ها هم زبان فارسی و هم تبار فارسی دارندآذری»کند: کند و بیان میره میها اشاترک
فراقومی به ایشــان تحت  ملی   هویت   زبان این ســرزمین و بخشــیدن  غیرفارس از ســاکنان   درصــد 10 قومی  

یت ســـایر   ای معرفی کردن  و حاشــیه ،راه را برای بدوی، ایلیاتی «یرانیا»عنوان کلی  های قومی هموار هو
 دهد. فارسی زیر لوای هویت ملی ایرانی را بدیهی و ضروری جلوه می هویت   و پذیرفتن   کندمی

ر از به کمت این گروه مطالبات قومی ۀعمد ۀند. ســابقاترین قوم ایرانیها پرجمعیتها، ترکبعداز فارس
ستهمیازیک قرن ب ستقال آن   ۀترین نمونگردد. برج شل اعالم ا وری هجمهوری آذربایجان به رهبری جعفر پی

شت.  ستیتمایالت پانبود که عمر چندان طوالنی ندا شۀ اقوام ترک 1ترکی سیه متأثر از اندی تبار امپراتوری رو
صر، موجد حکومت جمهوری آذربایجان در تبریز نیز  ست و در دورۀ معا شته ا شته وجود دا در ایران از گذ

 .2شده است
ــال  ــت طلبی در آذربایجان ابعاد جدیدی یافتههویتاخیر، جنبش در چند س ــد که بنظر میهو ب اس ا رس

زش با آمو ایعده طلبیهویتاشکال متنوعی نیز پیدا کرده است. مرزهای  ،گسترش نفوذ خود در میان مردم
سنن بومی به سد. گروهانتها میزبان مادری در مدارس و ترویج  سل به فر سم هویتهای دیگری با تو  درالی

سرانجام خود را تعریف می ستقالل کامل و جداهویتسومی از  شاخۀکنند و  شور را گزینیطلبان  ا  ۀی از ک
یتمطالبات این مطلب اســـت که دانند. اما آنچه بیشــتر نمود واقعی دارد مناســـب خود می  ۀخواهانهو
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ست که اجتماعی و عدالت ۀهای ایران عمومًا یک مطالبترک   دشواز کانال مطالبات مدنی مطرح میمحور ا
س شدید میاای ترکیه و آذربهای ماهورهقبیل کانالی ازهایمو البته با مکانی سل شیجان نیز تحریک و ت ود و ن

دولت و  ازجانباما گاهی فعاالن مدنی  ،ثیر قرار داده استشدت تحت تأآذری را به / جوان و امروزی ترک
هایی از مطالبات گیرند. نمونهمهری قرار میتندروها مورد بی نبازجاو  شــوندمی حاکمیت ســرکوب

یت ت فوتبال و طرفداری از تیم ای فرهنگی و ورزشــی ازجمله مســـابقاتوان در رخدادهخواهی را میهو
شاهده  )تراختور( تراکتور سیون(فعالیت احزاب  ،د. اگرچه در ایرانکرم ست مخالف نظام )اپوزی  ،ممنوع ا

ضی از آن ستقاللاما احزابی خارج از ایران فعالیت دارند که بع له ازجم ،کنندطلبانه را دنبال میها اهداف ا
سیال  دموکراتیکملی  ۀتوان به احزاب اتحادیمی سو شکیالت مقاومت ملی آذربایجان، حزب  آذربایجان، ت

 آذربایجان، حزب دموکرات آذربایجان جنوبی اشاره کرد. دموکرات
ستی  جریان سیونالی ردغالب نا ستیک جریان ازلی 1ک  رد یک موجودیت ازلی  ،هازعم آن. به2گرا ملت ک 

ردها دارد و هویت مردم و اجتماع را در مســیر تاریخ متعین  اســت؛ بنیادی طبیعی که ریشــه در ســرشــت ک 
نه و جمعیت در خاورمیا نسبب جمعیت باالی آنابهکردها مطالبات قومی(. ۳۳ ص ،۴۹۳۹ کند )ولی،می

ترین ملت درصـــدی از جمعیت ایران اندکی متفاوت و پیچیده اســـت. کردها خود را بزرگ 20نزدیک به 
لت می ند. بدون دو قۀ نام ـــاب بات س طال یتم نهو ها یک قرن پیش  ۀخوا به کمتر از  ها در ایران نیز  کرد

صورت پراکنده بهخواهانه ویتهسوریه و عراق، مطالبات قومی و  و هرچند در کشورهای ترکیه .گرددبازمی
و  شمسی 2116از سال  ،، مشخصاً منجر شده استساز اما آنچه به یک جریان تاریخ ،وجود داشته است

ضی محمد اتفاق افتاد. طرح این  ستان )به مرکزیت مهاباد( به رهبری قا سیس جمهوری خودمختار کرد با تأ
نام حزب دموکرات کردستان ایران  اکه بعدًا ب ،3«ک-ومله ژک»ای به نام اقدام پیشتر ازطریق  سازمان مخفیانه
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وری، جمهوری ریزی شــده بود. با اعالم اســتقالل جمهوری آذربایجان به رهبری پیشــهشــناخته شــد، پایه
ماه و با ســرکوب و انحالل جمهوری مهاباد، مطالبات  یازدهاز اما پس کرد،کردســتان نیز اعالم اســتقالل 

گیری انقالب اســالمی، حزب دموکرات خود را انزوا رفت. با شــروع اعتراضــات و شــکلکردها نیز بهقومی
ــکل گرفتند دوباره ــازمان خبات ش ــازماندهی کرد و احزاب دیگری همچون کومله و س های اما حرکت ،س

سی سرکوبپس ها،این گروه سیا سال درگیری و تعقیب و گریز،  ستان عراق راند شد و آنان از چند  ه به کرد
ن ـــد بات قومی و ش طال یتد. اکنون م نهو ها به ۀخوا جدیدی  کل  های ایران شــ ـــتکرد ته اس  ؛خود گرف
یت های فرهنگی و هنری خود را های مدنی و فعالیتخواهی کردها اکنون در قالب نهادها و ســـازمانهو

سی   کند. اگرچه احزاب  بازنمایی می سلح   سیا شور همچنان فعالیت دارنهویت م اما  ،دطلب در خارج از ک
 .1احزاب سیاسی است این مراتب بیشتر ازنفوذ و پایگاه نهادهای مدنی به

های ساکن در د، عربناند و دارخواهانه داشتههویتهای از دیگر اقوام ایرانی که همواره مسائل و چالش
 ۀخواهانهویت ۀتیافمطالبات سازمانپیشینۀ ها در استان خوزستان ساکن هستند. آن بیشتر  ند که اجنوب ایران

سالسال پیش برمی هفتاداین قوم به حدود  سی، ۴۹۲۱گردد. در  ست عرب، جبه شم سیونالی  ةجنبش نا
لف در مقاطع مخت ،هاحزب کارگران عرب شکل گرفتند. این گروه والتحریر خوزستان، فدائیان خلق عرب، 

ند پرداختمیقاید و اهداف خود به نشر ع شمسی، ۴۹۹۳تاریخی و همچنین بعداز انقالب اسالمی در سال 
، مسائل قومی شمسی ۴۹۹۳دادند. اما با شروع جنگ ایران و عراق در سال اقدامات نظامی هم انجام می و

ستان تحت ضعیت جنگی منطقه قرار گرفت و میزان فعالیت آنخوز شعاع و ورت صو به یافت ها کاهشال
 پنهانی و مخفی درآمد.

کنند. در سطح گری میخواه عرب در خوزستان در دو سطح متفاوت مطالبههویتهای احزاب و جریان
ستقل عرب ،اول شکیل دولت م ستان از ایران و ت ستقالل کامل خوز ضی از خواهان ا ستند. اما بع زبان ه

 هایکه ایالت خوزســتان یکی از ایالت اندها و احزاب خواهان تشــکیل یک نظام فدرال در ایرانتشــکل
شنهاد ست. عالوهپی سی که احزاب آنبر این جریانی آنان ا سیا ها در ایران فعالیت قانونی ندارند، چند های 

سیالوفاق و آفاق وجود دارند که در جریان ةهای الجنحزب دیگر به نام سیا ب موج ،ازقبیل انتخابات ،های 
شارکت  سی از هویتشوند و اینمیجذب م سا حول پدیدۀ خلق عرب خواهی اعراب در ایران گونه وجه ا

ست )نبوی،  ساس تعلق اعراب ایران به 2151، به نقل از احمدی، 2154شکل گرفته ا ( که با بهره از اح
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 .1جمعی، به صبغۀ ناسیونالیسم عربی خارج از مرزهای ایران گرایش دارد هویت
هم از  ،هســتندها همانند بخشــی از کردها از دو جهت با قومیت غالب ایران دارای تمایز هویتی بلوچ

شد، بلوچلحاظ زبانی و هم از جهت مذهبی. همان شتر گفته  سن  طورکه پی ی ی حنفها دارای زبان بلوچی و 
شدن   سیم  ستند. تق سال  ه ستان در  ستان کنونی( موجب  میالدی 2513بلوچ ستان )پاک بین ایران و هندو

شد. وجود تبعیض قومی از  سی بین این قوم یکپارچه  سیا ستان موجب ایجاد مرزهای  دو طرف ایران و پاک
 ها شود. شکاف مذهبی، تبعیضبلوچ ازجانبگرایانه و طرح مطالبات قومی قوم احساسات   برانگیخته شدن  

 ،های اخیرکه در دههنحویبه ،پیرامون موجب تشدید مطالبات شده است ـــ و وجود روابط مرکز ،اقتصادی
شکل شدهاحزاب و ت سازماندهی  های نظامی و به اقدامات و فعالیت ،که در برخی موارداند های مختلفی 

ها بلوچ ۀخواهانهویتشده است. وجود طالبان و القاعده در افغانستان و پاکستان تحریکات منجر مخرب 
ــت. در این میان ــدید کرده اس ــته ۀدر چند ده ،را در هردو وجه مذهبی و قومی تش هایی در تشــکل ،گذش

 ،بود که با دسـتگیری عبدالمالک ریگی «جندالله»ها ترین این گروهرادیکال بلوچسـتان ایران شـکل گرفت.
و  ،هنگیهای مدنی، فراین گروه، تقریبًا منحل شد. اما اکنون مطالبات قومی بیشتر در قالب فعالیت ۀسرکرد

ــورت می ــبب حبهگیرد. همچنین اجتماعی ص ــای مجازیس ــتان در فض ــور فعاالن بلوچس ویژه در به ،ض
ــال ــته، مطالبات س ــکل مالیمهویتهای گذش ــتان ش خود گرفته  تری بهتر و مدنیخواهانه و قومی بلوچس
 است.

مذهب و قومیت )با محوریت زبان(  ۀخواهانه در میان اقوام ایران بر پایهویتخواهی و مطالبات هویت
ست. تفاوت مطالبات عرب ستوار ا شین و بلوچ شابه درها با مطالبات مها و آذریا شین ایمناطق کردن ن ن

ها داده عقیدتی و سیاسی به تحرکات آن ۀها جنبمیان کردها و بلوچ های مذهبی و زبانی دراست که خواسته
 ،هااما در میان آذری ،اصــول قانون اســاســی دارد ســاختارشــکنی و تحول در ۀها جنباســت و مطالبات آن

ها از لحاظ چارچوب قانون اساسی است. اگرچه عرب مدنی در ۀخواستظاهر و باطن تنها یک  مطالبات در
ها به نســبت مطالبات قومی آذری هاند، اما مطالبات آنامذهبی با مذهب اکثریت مردمان ایران مشــترک

 تر است.شدیدتر و رادیکال کمی

 اقتصاد محلی اقوام. 82-8

اطق اما من ،آب استشود، دارای اقلیم خشک و کمکه با نام فالت ایران نیز شناخته می ،مناطق مرکزی ایران
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 های زاگرسکوهازطریق  رشته ،غربی ۀد. در ناحینمتفاوت از مرکز دار یوهوا و اقلیمایران آب ۀمرزی و حاشی
شور نیز ۀو در ناحی شته ازطریق   شمالی ک س شدهایران ایجاد های البرز، اقلیمی متفاوت از مرکز کوهر ت. ا

شت مردمان ایران به اقلیم و آب ،درطول  تاریخ ضعیت توپوگرافیک منطقه معی سته وهوا و و ست.  بودهواب ا
ابریشم از ایران مشاغل  ۀشده است. عبور جادمعیشت غالب مردم ازطریق  دامداری و کشاورزی تأمین می

بک معیشــت و ســ ۀده بود. اکنون و با تغییرات شــیوتجاری و بازرگانی را نیز در شــهرهای ایران رونق بخشــی
مناطق شهری ایران عمومًا مشاغل خدماتی و صنعتی دارند و در مناطق روستایی کشاورزی در  مردم زندگی،

 .شودو دامداری رونق بیشتری دارد. بخش بزرگی از درآمد دولت نیز ازطریق  فروش نفت خام تأمین می
های بنیادی در ســـاختار اقتصـــادی و خصــوصـــًا با ازدیاد جمعیت، منابع ورود مدرنیته و دگرگونی بعداز

شتغال سانی موجود را نمیا سنتی تکافوی نیروی ان شاهد زایی  شتر مناطق ایران  سبب، در بی کرد. به همین 
های الزم اشــتغال برای ایم، ولی شــهرها نیز فاقد زیرســاختهری بودهشــهای کثیری به مناطق مهاجرت

اند و امروزه شاهد مشاغل کاذب و حتی قاچاق مرزی هستیم و این خود به معضلی در بودهجمعیت جدید 
شاغل نوپدید می ست و از م شده ا صاد اقوام بدل  ر د ،عالوهتوان از بازارچۀ کاالهای وارداتی نام برد. بهاقت

پدیده ها،  رد حل  زندگی ک  ناطقی چون مرزهای غربی و م کلم ـــت. هایی چون کولبری نیز شــ ته اس گرف
اندیشی متناسبی برای اشتغال و حتی حداقل امکان امرار معاش ایجاد هرحال، دولت نتوانسته است چارهبه

با  فت کهن است. باید گگیری بیشتر مسائل اجتماعی حوزۀ اقتصاد اقوام ایراکند و این موضوع مسبب شکل
توان تفکیکی قومی برای معیشـــت و طور دقیق نمیهای کشــور، بهتنیدگی قومی در اســتاندرهم بهتوجه 

 .شودبه ساختار اقتصادی مناطق پرداخته می ،صورت کلیبهاقتصاد اقوام قائل شد. بنابراین 
سکونت دارند. بخش عمدزبان اعمومًا مردمان فارس ،در این منطقه مناطق مركزی ایران: صنایع  ۀیران 

ها قرار دارند. باالترین سـهم پتروشـیمی در این اسـتانو های فوالد، خودروسـازی، سـنگین ازقبیل شـرکت
ستان صنعت در ا ستانبخش  سهم به ا ست که باالترین  صفهان )های مرکزی ا صد(، البرز 62.6های ا  در

  درصد(، مرکزی 61.6) درصد(، قم 13.4) یاریدرصد(، چهارمحال و بخت 11.1) درصد(، تهران 66)
صد( 60.1) صاص 61.5) و یزد ،در صد( اخت صنعتدارد. عالوه در  ،در مناطق مرکزی ایران ،بر بخش 

همین موضوع باعث شده است مناطق  رونق دارد وکشاورزی محصوالت پردرآمدی ازقبیل پسته و زعفران 
   .ی داشته باشندداخل مرکزی ایران سهم باالیی در تولید ناخالص

ــین:  عمومًا کردها ســکونت دارند. بیشــتر اقتصـــاد این منطقه مبتنی بر  ،در این منطقهمناطق كردنش
ست. در بخش شاورزی و دامداری ا شینک شمالی مناطق کردن سایر میوه ،های  سیب و انگور و  ها باغات 

ما  وجود دارد، بیشــتر  ،خیزهای حاصـــلســبب برخورداری از مراتع و نبود زمینبه ،مناطق جنوبیدر ا
سبب مرزی بودن و وقوع جنگ ایران و عراق و بهکشاورزی دیم و دامداری رواج دارد. مناطق کردنشین ایران 



 

  

های ســیاســی و دور بودن از مرکز ایران از لحاظ صــنایع پیشــرفته جنگ با احزاب مخالف کرد و تبعیض
شرفت چندا ست،نی نداپی در این منطقه بزرگ و کوچک  ۀتعدادی کارخان ،های اخیرسال طی  دراما  شته ا

 بر کشاورزی و دامداری، معادن سنگ و فلزات زیادی در این مناطق وجود دارد کهساخته شده است. عالوه
از  برداریهکه بهردرحالی ،شوندوری به شهرهای دیگر منتقل میابرای فر ،استخراج ازها پسمحصوالت آن

و موجب توسعه و رشد اقتصادی منطقه خواهد بود.  استتر صرفههاین معادن در محل از لحاظ اقتصادی ب
مشــاغل دیگری تحت عنوان تجارت مرزی)در شــکل قانونی آن( و  ،های بزرگی از مناطق مرزیدر بخش
با خطرات جآن شــکل غیرقانونیدر کولبری ) مالی مواجه می( وجود دارد که همواره مردم را  کند. انی و 

ها محدود به های مرزی وجود دارد، اما این بازارچهکه در چند نقطه از نوار مرزی غربی بازارچهاین باوجود  
 .موجب بهبود وضعیت معیشتی مردم شوند طورکلیبهاند ند و نتوانستهاو افراد خاصی کاالهای خاص
سبز و پرآبی است که موجب رونق کشاورزی و دامداری آذربایجان ایران سرزمین سر نشین:مناطق ترک

سهم قابل صوالت لبنی و پروتالینی  ست. این منطقه از لحاظ تولید مح ص توجهی را بهشده ا   اصخود اخت
ا هبلکه وجود کارخانه ،توان اقتصاد غالب مردمان این منطقه را در این موارد خالصه کردداده است. اما نمی

وجب ایجاد م دیگر صنایعو  ،سازی، صنایع فوالدنیازقبیل تراکتورسازی، پتروشیمی، ماشو صنایع بزرگی 
شتغال فراوانیظرفیت صنایع در این مناطق های ا ست. همچنین  ستیشده ا سازی  ،د صنعت چاقو مانند 

ود خزبان ایران را به شــود، بخش دیگری از اقتصــاد مناطق آذریملی شــناخته می یعنوان برندزنجان که به
   .داده است اختصاص

ــهرهای عربیموقعیت ارتباطی و مرزی دریا نشــین:مناطق عرب ــتانی ش ــین اس ــتان و نش های خوزس
ــت. بنادر مهم این مناطق بندهرمزگان موجب رونق بازرگانی و تجارت بین ــده اس عباس و بندر  رالمللی ش

نشــین و عرب مناطق   خیز بودن  نفتای در ترانزیت دریایی کشــور دارند. همچنین ند که ســهم عمدهاامام
صنایع بزرگ موجب جذب نیروی کار  شور ازوجود  سر ک ضعیت تا  در این مناطق سرا ست. این و شده ا

منطقه نیز شـــده اســـت و اقوام مختلف ایرانی برای کســـب  قومی   دموگرافی   هم خوردن  به حدودی باعث  
   .اندهای شغلی در این مناطق ساکن شدهفرصت

استان سیستان و بلوچستان دارای اقلیم مناسب کشت محصوالت سودآور صادراتی  بلوچستان: ۀمنطق
ر یاقوتی و انگو ،های اسـتوایی و گرمسـیری مانند خرما، موز، مرکبات، انبه، پاپایا، چیکو، پسـتهویژه میوهبه

 شاورزیک ین محصولتر. مهماندگرمسیری سیستان و بلوچستانهای گرمسیری و نیمهکه ازجمله میوهاست 
 .سیستان و بلوچستان گندم است ۀمنطق

ــتان دارای  ،از لحاظ دامداری ــتواحد دامی رأس  1‚600‚000اس ــتاناس های دامداری ،. در بلوچس
 ،شــود. درعوضندرت دیده مین بهآ های قشــالق و ییالق درمانند دیگر عشــایر کشــور و حالتبهگســترده 



 

  

ز گوشت که برای استفاده ااز رونق بیشتری برخوردار است و بیشتر از آن این منطقه شترداری در بین عشایر
 .شودقاچاق استفاده می برای بارکشی و احیاناً  ،و شیر آن نگهداری شود

ــتان ازجمله  ــاورزی در اس ــوالت کش ــته به محص ــنایع تبدیلی وابس ــعه و ایجاد ص وجود امکانات توس
یر پذخرما امکان ۀو تولید خوراک دام از ضــایعات و هســت ،خرما ۀبندی خرما، تولید قند مایع از شــیربســته
ست سعا سواحل جنوبی برای تو سب در  ضی و اقلیم منا  ۀ. همچنین وجود منابع غنی دریایی و آبزیان و ارا

ای گرم هاستان در مجاورت آب واقع شدن   جهت  های شیالتی و صیادی و صنایع مرتبط باشیالت بهفعالیت
استان سیستان و بلوچستان دارای معادن نسبتًا  ،. از لحاظ معادنمناسب استقیانوس هند را دریای عمان و ا

ستغنی و متنوع  شینان با ا شتغال برای مرزن ستان و ایجاد ا ستان و بلوچ سی ستان  . برای رفع محرومیت ا
و  بازرگانی هایمحور شــرق به جنبهۀ توســع ۀبازرگانی و تجاری اســتان در مصــوب منابع   محوریت قراردادن  

سیس منطقو با ایجاد بازارچه شده تجاری اهمیت داده صنعتی چابهار،  ــــ تجاریۀ ویژ ۀهای مرزی و تأ
سعگام سی برای تو سا ست )ابراهیم ۀهای ا شده ا شته  ستان بردا (. بر همین ۴۹۴ ص ،۴۹۳۱ زاده،پایدار ا

 .تأسیس شدند شمسی ۴۹۹۴میرجاوه و کوهک در سال  و های مرزی پیشینبازارچه ،اساس
ــورهای جنوبی اســتان ســیســتان و بلوچســتان با یکی از بزرگبخش  ،عمان دریای، ترین منابع آبی کش

های جهانگردی و تفرجگاهی و انواع برداریای را برای بهرهجواری موقعیت ویژهجوار اســـت. این همهم
های استان فراهم آورده است. از دیگر جاذبه ،ویژه در ایام زمستانهای آبی از سواحل دریای عمان، بهورزش

و غیره است  ،کوتاه، کوه خواجهفشان، آتشفشان تفتان و بزمان، تمساح پوزهپدیدۀ گل ،سیستان و بلوچستان
 .(۴۹-۴۴ ص ،2111 محمدی،بیک ؛52-41 ص ،۴۹۳۹ )نگارش،

های به تغییر در شاخصاقتصاد معیشتی مردم ایران همواره دستخوش تحول است. هرگونه تحول سیاسی 
بر تغییرات معیشــتی مردم، چالش دیگر اقتصــادی ایران پراکنش و شــود. عالوهاقتصــادی مردم منجر می

ــت. بخش عمد ــور اس ــرمایه بین مناطق مختلف کش ــی اقوام ایران ۀبازتوزیع س ــیاس ه به که گا یمطالبات س
شونت شیده می هم خ ستک سیا ضوع دارد.  شه در همین مو شکلهای مشود ری صادی به  گیری تمرکز اقت

صله میپیرامون منجر شده است و هرچه مناطق از مرکز به صادی و معیشتی سمت مرز فا گیرند شکاف اقت
شتر نمایان می ستبی سیا شیشود. هرچند برخی از  ساکنان حا شه در نگاه مرکز به  صادی ری ایران  ۀهای اقت

 کرد. را برحسب قومیت مشخص یعیشتی و درآمدتوان مرز مطور دقیق نمیبه، )اقوام ایرانی( دارد
ها نیز بر موضوع خروج آمریکا از برجام و آغاز مجدد تحریم ،شمسی( 2135)سال  ال اخیرس در یک

نرخ  ،که براساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایرانطوریبه ،زندگی مردمان کشور تأثیرگذار بوده است
ست تورم افزایش یافته  شت مردم تأثیر و ارزش پوا ضوع بر معی ست. این مو شور کاهش پیدا کرده ا ل ملی ک

ستقیم گذاشته که هرازچندگاهی شاهد افزایش سرسام آور قیمت یکی از اقالم اساسی و ایگونه، بهاست م



 

  

صل صاد مردمان مناطق مرزی و اقوام که فا ستیم. تأثیرگذاری این امر بر اقت شور ه صرفی در ک صادی اقت ۀم
درحالی  دارد. این امر ،جا متمرکز استتولیدی کشور در آن ۀکه صنایع عمد ،مرکزنشینان بهبتنسبیشتری 

یکی از منابع درآمدی مردمان مناطق مرزی به مبادالت مرزی وابسته  ،چندان دوراست که اگر در سالیان نه
زمانی اخیر و با ایجاد محدودیت شــدید در انجام مبادالت مرزی، یکی از منابع مهم درآمدی  ۀبود، در دور

عمدتًا در  ــــ طورکه در سطور باال اشاره شدهمان ــــحمایت از تولید داخلی که  ۀبهانمردمان این مناطق به
 ده است.شهای مرکزنشین قرار دارد حذف استان

 اهداف و اهمیت پژوهش . 88-8

 ان برنظرصاحبرو، برخی از ازاینهویتی قوام یافته است. چندقومی و یران از دیرباز با زیست چندامع اجو
هر تبیین تعمیمی درباب  جوامع چندقومی بدون عنایت و بررســی عامل قومیت از کفایت و که این باورند 

اهمیت فزاینده و پایدار اجتماعات قومی در تکوین و تحکیم  بهبا توجه بســندگی برخوردار نخواهد بود. 
اری بســی ،ازپیش مورد توجه قرار گرفته اســت. در همین زمینهانســجام اجتماعی، بررســی علمی اقوام بیش

و هویت ملی ریشه در اجتماعات قومی و احساسات بسیار  همبستگیاند که نظران بر این عقیدهصاحباز 
ستگی .گرایی بدوی داردان ملیعنوقدیمی قومیت به سجام هویت همب ها در جوامع چند قومی و قومی و ان

اصــلی در  ۀهای قومی را ترمیم کند. اهمیت موضــوع و مســاللتواند صــلح ایجاد کند و شــکاففرهنگی می
ساین شنا ست. هویت جمعی یا اجتماعی  شور ایران ا آن  ۀجا چگونگی و چرایی هویت جمعی اقوام در ک

منتســب و مدیون بدان  و خود را متعلق «ما»قلمرویی از حیات اجتماعی اســت که فرد با ضــمیر حوزه و 
 کند. داند و دربرابر  آن احساس تعهد و تکلیف میمی

براســاس تعریف ماکس وبر، دولت چهار رکن اســاســی دارد: ســرزمین یا مرز که قلمرو جغرافیایی یک 
کند؛ جمعیت یا مردم که به معنای افراد دارای تابعیت یک دولت اســـت؛ حاکمیت به یدولت را تعریف م

تراز دولت وجود داشــته باشــد و از لحاظ خارجی، این معنا که از لحاظ داخلی نباید اقتداری رقیب یا هم
ور شلت دیگری آزاد باشد؛ و حکومت که به تشکیالت سیاسی و اداری کهردوکشور باید از سلطه و آمریت 

کند. براساس این تعریف، غیبت هریک از این و چگونگی و روش ادارۀ یک کشور یا واحد سیاسی اشاره می
ستچهار مؤلفه کارآمدی دولت را ازبین خواهد برد. چنان ستاز میان این مؤلفه ،که پیدا  ،ها، دو مؤلفۀ نخ

سرزمین و جمعیت ضوع قومیت و هویت قوبیش ،یعنی   ها برای. دولتقرار دارندمی از همه تحت تأثیر مو
سیدن به ثبات و به صلح و امنیتر ست، بیشترین وظیفۀ آنکه مهم ،منظور حفظ   از همه به فهمی جامعها

با  هابا سایر قومیت و های قومی، شبکۀ ارتباطی میان اعضای یک قومیت با یکدیگراز هویت ملی و هویت
دیدگاه دربارۀ جانبه درکی همه داشــتن   ارند. ضــرورت  فرهنگ رســمی و مســلط و با جامعۀ جهانی نیاز د

کنند، برای جامعۀ مدنی، روشــنفکران، فعاالن حوزۀ ســازی میها غیریتهایی که با آنها و هویتقومیت



 

  

.و همۀ کسانی که دل در گرو صلح و آشتی میان مردم این سرزمین دارند روشن است ،هویت و فرهنگ



 

  

  

یاتی دوم: فصل -0  و هویت درباِب  نظر

قومیت



 

  

 مقدمه
ــهکنونی کمدرن جوامع  تمایزیافتگی وجوه ینترمهم از ــانی ازجمله علوم ه در عرص های مختلف علوم انس

های قومی و شــناســی اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته اســت، تفاوتروانو  ،شــناســیســیاســی، جامعه
یت قومیگیری گروهلکشــ ماعی  1های قومی و هو فاق اجت با و باط آن  یت ملیاگر   2و ارت  3هو

 بارزتری مودن متون از بسیاری در قومیتی و نژادی مباحث آن پایان تا بیستم قرن ابتدای از هکطوریبه ،است
  اجتماعی زندگی ۀاولی دوران از هک است روشن البته (.26 ص ،2152 سولوموز، و )بالمر است ردهک پیدا

 التیکمش بروز عامل هاوابستگی این ولی ،بود ردهک احاطه را بشر ... و ،زبانی نژادی، یهاوابستگی همواره
ــنتی جوامع در زیرا ،نبود اجتماعی وفاق برای ــامدرن زندگی و س   ۀدآفری کی عنوانبه آدمی طبیعت ،پیش

سان هویت و شدمی فرض ثابت امری خداوند سالله عنوانبه جوامع، آن در ،ان ضوع کی یا م   مورد مهم مو
سی ستری از کپروبلماتی دو مثابۀبه 5قومیت و 4هویت ،امروز دنیای در اما ،گرفتمین قرار تعمق و برر   ب

 یجهان موضوع صباالخ آن، ابعاد و مدرنیته مفهوم ۀگستر در و شدند متولد مدرن جهان ساختار در سنتی
سع و تجدد ازطرفی، و یافتند فزاینده اهمیتی ،6شدن شت تالش هم هاملت ۀتو سان دا   فرایند طی را هاان
 مفاهیم (.151 ص ،2152 ینز،ک)جن برساند ناسیونالیسم ایدئولوژی ذیل عمومی همسانی به سازیملت

یت یت ،7اجتماعی هو یت قومی، هو یت و ،ملی هو   و ندارند ایطوالنی چندان ۀســـابق دیگر انواع هو
 رد.کوجو جستدر علوم انسانی  هابرای آن قرن دو از ترهنک نظری مبانی توانمین

جام یه دادن   ان بازخوانی نظر عه و  طال بدون م ماعی  ن کهای مرتبط ممپژوهش در علوم انســـانی و اجت
ــون مینظریه  درواقع،نخواهد بود.  ــتباه مص ــت و وی را از افتادن به دام اش ــگر اس ــای پژوهش دارد. راهگش

 نسجاما هکبل نشود، سردرگمی دچار ه خوانندهکشود تنها موجب میپژوهشگر نه ازجانبپرداختن به نظریه 
شمی پژوهش به مفهومی و ساختاری صل کی در آن بازنگاری و مندنظام مرور .دبخ شان مجزا ف  ۀدهندن

ست اهمیت سندهه کی ا صل این در بنابراین .شودقائل می نظری مبانی و نظریه برای نوی سیا مفاهیم ،ف   سا
سانی مختلف علوم منظر از و مختلف ابعاد در هاآن با مرتبط یهانظریه و تحقیق سیروان ازجمله ان   ،شنا
قرار  مطالعه و مداقه مورد دیگر علوم و ،اقتصـاد فلسـفه، سـیاسـی، علوم ،شـناسـیمردم ،شـناسـیجامعه

صلی و لیدیک یهاواژه قومیت و هویت مفهوم دو ،پیداست پژوهش عنوان از هکگونههمان .گیرندمی   این ا

                                              
1. Ethnic identity 

2. Social consensus 
3. National identity 

4. Identity 

5. Ethnicity 

6. Globalization 

7. Social identity 



 

  

 علوم مختلف دانشــمندان ۀموردمناقشــ و جدی هایموضــوع و مســائل از مفاهیم این هردوی جســتارند.
 گرفت. خواهند قرار توجه مورد النک و میانی و ردخ   سطوح در موجود نظریات ،دلیل همین به ند.اانسانی

ــیدن هاهنظری خوانی  زبا دیگر   اهداف   ازجمله ردک فراموش نباید  چارچوب و نظری اجماع کی به رس
ست مفهومی سالل هک ا صلی ۀم شش را پژوهش ا ش بنابراین دهد. پو صل این از یبخ ضوع همین به ف  مو

ــ مفهومی چارچوب یا مدل دارد. صاختصا ــ 1اینظریۀ زمینه ـ  ۀفرانس آچار نوعیبه و ماحصل هک تحقیق ـ
   .ه استشد گنجانده بخش این در نیز است پژوهش

 انسانی علوم در هویت .8-0

یت یت دیگری»به  فرد یا گروه کی 2هو در این حالت،  .وت با آن اســـتحال، متفاو درعین نیاز دارد «هو
پس در  .برســاخته اســت کت یهوی و معنای آن نیز مانند خود   «تفاوت»تفاوت اســت، اما  ل  حاصــ هویت  

ل ه ین  ،اول ۀو گری»ا ی یت د بکاســـت  «هو ن ج جود دارد و  تقوام ۀه و یا  خش  نی داردکب ی  و
(Grossberg, 1996, p. 93-96.) 

  نیستند. سانکی 3اجتماعی واقعیت بر تأخر و تقدم لحاظبه اجتماعی و انسانی علوم در شدهارائه هاینظریه
 یینتع را اجتماعی واقعیات جهت و مســیر تا نداآن دنبالبه و دارند تقدم واقعیت بر هانظریه این از برخی

  است هشد ارائه فاضله ۀمدین درخصوص هک ییهانظریه به توانمی هانظریه این ۀازجمل دهند، تغییر یا نندک
شاره ستند. سانکی دارند تقدم اجتماعی واقعیات بر هکاین دلیلبه هانظریه این رد.ک ا این  از گردی برخی نی
ست ،همه نگوییم اگر ؛اندگرفته لکش اجتماعی واقعیات از تأخر با یا زمانهم هانظریه  وییمبگ باید مکد

 از أخرت با هانظریه این نیستند. چنیناین انسانی و اجتماعی علوم ۀحوز در مطرح یهانظریه از ثیریکبخش 
صیف و تحلیل این واقعیات و دنبال تبیینبه ،واقعیت اجتماعی ستن تو از این گونه  ،مثال راید. باجتماعی ه

شاره کتوان به دمومیهای اجتماعی نظریه سی ا سی یکرد. دموکرا ست  کرا ان عنوه بهکواقعیت اجتماعی ا
با آن  یا همآن  دنبالدر جوامع پدید آمد و به ومتکلی از حکشــ   های مختلف درخصــوص  نظریه ،زمان 
 سیاریب در اما ،ل گرفتکش و دیگر علوم انسانی علوم سیاسی و علوم اجتماعیفلسفه و  ۀراسی در حوزکدمو

 انسکی هایموضوع تحلیل و بررسی در حتی د.نداروجود  سانیکی و شباهت گونههیچ هک شاهدیم موارد از
ــانیکی یهانظریه ن  ارکمتف نیز  دنتوانمین ما ذهن از خارج اجتماعی واقعیات ،دیگر عبارت به ندارند. س

   باشند. داشته چندگانه حقیقتی

  مطرح هاآن با رابطه در هک دارند ییهانظریه و مفاهیم بر وجودی تقدم طبیعتاً  هویت ازقبیل ییهاواقعیت
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یه و ـــازینظر ـــده س ندش بارت به .ا یه نبود   ،دیگر ع ندان نپرداختن   یا نظر ندیشــم فاهیمی چنین به ا  م
ستقیم صورتبه )هرچند ست موضوع فقدان بر دلیل (غیرم سان گیریلکش بدو در هویت ، زیرانی  ناطق ان

   است. یافته موجودیت

  ،انشناسجامعه و انشناسروان و اقتصاددانان تا لهانأمت و فیلسوفان از ،انسانی علوم ۀحوز اندیشمندان
ــ در هک معنایی اگرچه .نندکمیاند و ردهک ارائه مفهوم این برای را مختلفی یهانظریه و هاریفتع  ۀاندیش

سوفان سالمی از )اعم قدیمی فیل   هپرداخت بدان جدید علوم در آنچه با شودمی متبادر هویت از غربی( و ا
 .درک تلقی هویت ۀنظری فلسفی یهاریشه عنوانبه را آن تسامح کاند با توانمی اما ،است متفاوت شودمی

گاهی از  به معنایهویت  ،در این تحقیق این  وار رفته اســت کاش بهیســتی فردی و تعلقات اجتماعیکآ
گاهی گرچه از ــل می طریق  آ ــیدن حاص ــودفرایند فردیت بخش ــاس درونی و فردی باقی  کصــرفًا ی ،ش احس

با افراد و گروه نشـــان دادن   طریق  و ازماند نمی های دیگر نمود بیرونی و جمعی تشـــابهات و تمایزات فرد 
سی کیابد و به بنیادی برای ارتباط و می سیا .  (Jenkins, 2014, p. 6-20) شودتبدیل مینش اجتماعی و 

از  .ه در علوم اجتماعی بســیار بدان پراخته شــده اســتکیابد اجتماعی می وجهی هویت  مفهوم  ،گونهبدین
ها و ســنجیهم طریق  ه عمدتًا ازکخودی و بیگانه اســت  هویت بازشــناســی مرز میان ،گاه اجتماعیدید
   .(Brown, 1996, p. 9)شود ن میکممها گروهها از برونگروهدرون کاکانف

  این زا شاید .رودمی شماربه اجتماعی و انسانی علوم در برانگیزمناقشه و پیچیده مفاهیم از یکی هویت  
ستر گوناگون نمودهای هک حیث سترده را آن معنایی ۀگ   رهنگیف هویت شناخت برای کشبی .سازدمی ترگ
شی هارهیافت این از دامکهر هکاین چه ،ندکمی شایانی کمک حوزه این در متنوع هایردکروی به توجه   بخ

سیروان ؛اندتهساخ متجلی را معنا این حقیقت از سیجامعه ،شنا سی، علوم ،شنا  الهیات، تاریخ، سیا
سفه  اندهدنمو ارائه مبنا آن بر را گوناگونی تعاریف و نموده توجه پدیده این به خود ظن   از دامکهر ... و ،فل
های مختلف در پارادایم هایهتوان از نظریمی ،و بر این اســـاس (215 ص ،2153 اران،کهم و )آشــنا

  گوناگون بهره برد.

ستین   هک بود باور این بر او برد. ارکبه میالدی 2345 سال در را فردی هویت ۀواژ 1سونکاری بار نخ
 ثبات خود برای داند ومی متمایز و مجزا دیگران از را خود فرد ،در اوایل نوجوانی هک است احساسی هویت  

ــور دیگران از خود میپارچگی قائل میکو ی ــبیه تص ــود و خود را ش و  ت  هویمفهوم رد کارکبنابراین  .داندش
ــور میان هماهنگی ایجاد تلقی فردی از آن، ــور و ثبات دارای فرد کی عنوانبه خود از فرد تص   ندیگرا تص

   (.Erikson, 1994) ندکمی وجوجست نوجوانی سنین در را فرد در یابیهویت سونکاری درواقع، است.
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یت به دیگری منظر از 2برگر و 1مانکلو اما یت آنان دارند. توجه هو   و هانقش ۀهم ۀدربرگیرند را هو
  ندفرای جریان در هویت بنابراین .است ردهک درونی شدن اجتماعی مدت درطول   هک دانندمی فرد یهاگرایش

 ردکویر این با .گیردمی لکش نو از حتی یا و ،ندکمی تغییر ،ماندمی باقی ،گیردمی لکش شدن اجتماعی
  تماعیاج ساختارهای دربرابر   هک دانست عینی واقعیت و ذهنی واقعیت کتیکدیال حاصل را هویت توانمی

ن   مانک)لو شودمی اجتماعی ساختارهای مجدد گیریلکش یا ،تغییر حفظ، موجب و داده نشان نشکوا معی 
یدنز (.۴۹۳۹ اران،کهم و یت  3گ گاهی در را ذهنی واقع یت و خودآ ماعی نشک در را عینی واقع   اجت

ــت ــاس این بر .ندکمی وجوجس گاهی را هویت ،اس ــخص، آ  در هک داندمی خود به جامعه و ،گروه ش
 (.52 ،۴۹۳۳ )گیدنز، گیردمی لکش تدریجی صورتبه اجتماعی یهانشک

صی از هویت صو   به معنای هویت از .گیرددربر می را جمعی نمود ینترعمومی تا فردی ۀجلو ینترخ
 تا هک جمعی ۀپدید عنوانبه هویت تا (Olson, 2002) گرفته دیگران از او ۀنندکمتمایز و فرد ۀویژ مختصات

ف تار و رکت ف ـــورتبه ر عی ص م جرا ج گردد ا یز آن ن هد حاصـــل ن خوا ـــودمی یاد شـــد ن   ش
  شخصی، تداوم احساس شخصی، تمایز احساس مثابۀبه هویتاز همچنین  (.20 ص ،2151 ی،ک)خانی

ساس ستقالل اح صی ا صی فردی تفاوت تا گرفته (26 ص ،2150 ،محمدیگل) شخ  با ارتباط در شخ
 زنــدگــی از جــامــعــه کیــ تــلــقــیــات و ارکــافــ مــاهــیــت و (Brown, 1996, p. 78) دیــگــران
مامی آن هک شــودیم یاد (61 ص ،2151 القلم،)ســریع عاد هات ید این از مختلفی اب ید ۀپد  ۀپیچ

 ند.اچندوجهی

 فرهنگی ـ مطالعات اجتماعیدر  هویت. 0-0

ــمندان بدین اذعان دارند عات در مطال های فرهنگی جوامع مختلف ه هویتکفرهنگی هویت، اغلب اندیش
ــوتواند در هم نمی ــترا هکد، بلنمتداخل ش هویت  ایولی هر جامعه ،فرهنگی دارندات کجوامع مختلف اش

خود را دارد خاص  گی  ن ه نی،)روح فر ی م نی در .(۴۴2 و ۴۴0 ص ،۴۹۹۳ اال با ظری م   هویـت ن
ــ فرهنگی ــ ساختی هایتبکم انشناسجامعه برخی آرای بر مروری توانمی اجتماعی ـ  و تضاد ردی،کارک ـ

   داشت. متقابل نشک
  آفریده رنشگک ،آن براساس هک است بوده مطرح اجتماعی واقعیت یا ساختارگرایی ۀنظری ،النک سطح در

  شرایط و ساختار از متأثر اجتماعی واقعیتی عنوانبه نیز هویت ،اساس براین است. اجتماعی نظام مخلوق و
ست بوده اجتماعی شی خود هویت گیریلکش در فرد و ا  غییراتت تابع نیز هویت تغییرات ندارد. مؤثر نق
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از ، 1میکند. دورکه تغییری در محیط صــورت نگیرد، هویت هم تغییر پیدا نمیکتا زمانی و محیطی اســت
ــیجامعه انگذاربنیان ــناس ــحه می ش ــتگه جوامع مبتنی بر کدارد گذارد و بیان میبر این مطلب ص  یهمبس

صی بوده و هریکانیکم شتر دارای هویت خا ساماًل در آن تحلیل کچون  ،قطاع کاز افراد ی کی بی ت، رفته ا
ــای قطاع پیدا می ــابه با هویت دیگر اعض ــتگیند. ولی در جوامع مبتنی بر کهویتی مش ما  ،یکارگانی همبس

ــاهد نوعی هویت جمعی عام ــتیم ش ه ک. بدین معنا گیرددربر میرا  کوچکو  های خاصه هویتکتری هس
ــود ــتر تغییر می ،هرقدر بر حجم جوامع افزوده ش ــطح  ،ندکماهیت وجدان عمومی بیش چون جوامع در س

ای قرار های محلی و منطقهرود و ماورای گوناگونیاند، وجدان جمعی ناگزیر فراتر میتری گســتردهوســیع
  یزنشناسی امریکایی ، اندیشمند ساختارگرای متعلق به جامعه2(. پارسونز۹۳ ص ،۴۹۹۳ یم،کگیرد )دورمی

سی اب ست معتقد یمکدور از تأ سان هویت هک ا ستی طول تمامی در و زندگی آغاز همان از ان  طوربه اشه
 هانظام این تهالب .ندکمی تغییر و شودمی پذیرفته ه وساخت اجتماع و ،فرهنگ ارگانیسم، با مناسباتی در مداوم

ــان بهبا توجه  ــاس ،خانواده نظام در مثالً  .نندکمی القا فرد به را مختلفی یهاهویت ماهیتش  و قتعل براس
ستگی  و جوانی دوران به ورود با اما ،شودمی درونی فرد در گراخاص هویت نوعی ،دیگرکی به هانقش واب
صیل سترش ،آن تبعبه و عالی آموزش زکمرا در تح ستگ در جهش نوعی ،اجتماعی روابط ۀکشب گ  یواب

  وی در ییگراعام نوعی صــورتبه یافتهتعمیم عواطف و احســاســات و گیردمی صــورت صشــخ عاطفی
ه به ک اســتعبداللهی  پژوهش   ،با هویت مرتبط تجربی منابع ازجمله (.۴۹۹۶ )روشــه، شــودمی تقویت

های فردی و موقعیت و شــرایط متناســب با ویژگی افراد   بر اســاس این پژوهش، .ین موضــوع اشــاره داردهم
سطح خاصکنمایند سب میکهای متنوعی را اجتماعی هویت ش ه از  و  کوچکی هاال هویتکتا عام به ا

یت ،ای، قومیمحلی چون خانوادگی، قبیله تری چون ملی و جهانی در بین افراد تر و عامهای بزرگو یا هو
 دارد. اشاره النک سطح در دولت(. حمید احمدی نیز به نقش ۴۱۳ ، ص۴۹۳۴یابند )عبداللهی، تجلی می

ستدالل وی ست و شرایط هک ندکمی ا سی نخبگان رقابت ،المللیبین یهاسیا  و نقش و ،دولت با سیا
مل عنوانبه مدرن دولت ماهیت یت گیریلکشــ در عمده ســـاختاری عوا   دارند نقش قومی یهاهو

 (.۴۹۳۹ )احمدی،
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 کتر  شاعراناز  یاراستاد شهر : 8-0 ۀشمار  یرتصو  .80

ــاد تبکم دیدگاه در ــات، رفتارها، ۀنندکتعیین 3طبقه ،2سکمار برای هک گفت توانمی ،1تض ــاس  احس
شه ست. آنان اجتماعی روابط و افراد یهانگرش و ،هااندی سیم اجتماعی یهامقوله به را طبقات  افراد ا   تق

سیم این و نندکمی سی چنان تق سا ست ا   ست.ا آن تابع نیز هاآن سرنوشت و ،زندگی نوع افراد، روابط هک ا
سان ۀرابط بر مبتنی را اجتماعی طبقات کیکتف عامل سکمار سایل با هاان ست نکمم .داندمی تولید و  در ا

 گروه اولین یشاورزک ابزارآالت و زمین صاحبان جامعه، این در ؛باشد داشته رونق یشاورزک ،جامعه کی
ش را اجتماعی شد صنعتی جامعه اگر .دهندمی یلکت ش را اول ۀطبق صنعتی هایارخانهک انکمال ،با  یلکت

ست شیکبهره ۀرابط نوعی طبقات بین ۀرابط ،سکمار نظر به .دهندمی با (. 211 ص ،2135 )گیدنز، ا
گاهی مبحث بهتوجه    مبنای رینتقاطع «اجتماعی ۀطبق» ،سکمار نظر از هک گرفت نتیجه توانمی ،طبقاتی آ

ست داریسرمایه ۀجامع در افراد اجتماعی هویت گیریلکش شیان، و )اباذری ا   (.4 ص ،2152 چاو
شدمی سامان ایمنظومه صورتبه را اجتماعی زندگی طبقاتی   ساختار ش تولیدی نظام از هک بخ  گرفته تالن

 .است
گاهی و طبقاتی عدب   از را جمعی هویت سکمار  هک است نظر این بر او .دهدمی قرار بررسی مورد طبقاتی آ

 هر در مکحا ۀطبق ارکاف است. عصر آن در مکحا ۀطبق ارکاف از ناشی ایدوره و عصر هر در جمعی هویت
ــری ــلط دیما نیروی نظر از هک ایطبقه یعنی ؛اندجامعه ل  ک بر مکحا ارکاف عص ــت جامعه بر مس   .اس

 بر دارد، دســتبه را مادی تولید ابزار هک ایطبقه .آیدمی شــماربه نیز آن مســلط ریکف نیروی درضــمن،
این تفاوت طبقاتی بر بنیان  ،سکاز نظر مار .(250 ص ،۴۹۳۱ وزر،ک) دارد تسلط نیز ذهنی تولید ابزارهای
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یتجامعه را  اقتصـــادی آن  تفاوت  یت این د ونکمتمایزی میهای جمعی واجد هو یت هک جامعه هو   هو
ست مکطبقۀ حا جمعی   هاآن برای و شودمی جامعه طبقات سایر 1ازخودبیگانگی یا هویتیبی موجب ا

 .ندکمی ارائه اذبک یهویت و ایدئولوژی
گاهی نیز بر آن مبنا  طبقۀ اجتماعی کی اسـت و جمعی هویت گیریلکشـ عامل ینترعمده 2طبقاتی آ

گاهیآن را  سکماره کامری  ؛ندکخود را معرفی و شناسایی می گاهی به معنای نامد ومی طبقاتی آ  طبقات آ
گاهی به طبقۀ اجتماعی هکمادام است. منافعشان و ،هاخواست ،هویت از  دتوانمین باشد، نرسیده طبقاتی آ
گاهی آید. نایل خویش جمعی هویت به و بدیا نجات ازخودبیگانگی از  از وی نجات 3ارگرک ۀطبق طبقاتی آ

  ویته به نیز جامعه طبقه، این یابیهویت با و است خویش اصیل   جمعی   هویت   یافتن   و اذبک ایدئولوژی
ست خویش صیلای جامعه ،هویت این ازطریق   .یابدمی د ست ا   اجتماعی میتکحا ،جامعهآن  در هک ا

سیله مقدماتو بدین پذیردمی تحقق ... و ،منزلت و قدرت ثروت، ۀعادالن توزیع تولید، ابزار و منابع رفع  و
ست داریسرمایه جمعی هویته همان ک نابرابری ۀنندکتوجیه یهاایدئولوژی و هانابرابری  درومی ازمیان ا

سانی )هویت عام جمعی هویت سطح باالترین و شودمی آن جایگزین عام اجتماعی روابط و   هویت و ان
سم نیز یاد میک با عنوان ،از آن هکامری  همان ،پذیردمی تحقق نوعی( سمونی شنا و  سکر مارکتف ۀشود و 

 است. شدهسیسم کمار
ست،کمار و 4ردگراکارک اننظرصاحب دربرابر   شمندان سی   جبر بر 5اجتماعی متقابل نشک تبکم اندی

یا یفراگرد را جامعه و فرد ۀرابط و نداشــته باور اجتماعی مطلق  دداننمی دائمی یکتیکدیال یدارا و پو
سان رفتار هکبل ،ندارد ارجحیت یدیگر بر کیهیچ هک صیت گیریلکش و هاان   هویت ،یتعبیر به و شخ

  قابلمت نشک دیدگاه طورکلیبه .باشدمی خویش پیرامونی ۀجامع و فرد تعامل محصول   صاشخا اجتماعی
 (145 ص ،۴۹۳۳ )توسلی، دارد یدکتأ فرایند این نتایج و جامعه و فرد بین اجتماعی متقابل نشک پویایی بر

شه برابر  و در ساختارگرا بر حوزهالنکهای اندی ردتر متأثر بر نگر و  ز کمراجتماعی تهای نش و پدیدهکهای خ 
 یاجتماع یشۀاندـــ  نداری و ذهنیکه بیشتر دستاورد فک ـــ النکساختارهای  ۀچنبر ،به عبارت دیگر .دنکمی

 د.ندهواقعیات عینی و واقعی سوق می سویبه را

 علوم ۀحوز ینترعمومی تا فردی تجلیات ینترخصــوصــی از آن ۀدامن هک ایپدیده عنوانبه ،هویت
صل ،گیردمی دربر را اجتماعی  و هنذ معنایی ۀکشب از طیفی در میان هک بوده دیگری و خود کتیکدیال حا
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 سر دو میان نسبتی به ،مبنا این بر و گیردمی قرار وبرگشتیرفت تیکحر در فرهنگی و اجتماعی ساختارهای
  ۀک)شب خود زا تنهانه هک تغییری ،ندک تغییر است نکمم آن هر و نبوده ثابت هک نسبتی ؛یابدمی دست طیف

ساختار دیگری از هکبل معنایی( شی نیز1)اجتماعی )  از متأثر نیز هویت و فرهنگ میان پیوند .شودمی نا
 نسبت رد آن ممتاز نقش واسطۀبه فرهنگ برای اننظرصاحب اغلب هک جاآن تا است یکتیکدیال ۀرابط همین

ستقلی شأن دیگری، و خود میان   .نندکمی قلمداد فرهنگی ایپدیده نیز را هویت و شده قائل هویت در م
نا بدین یت مع ـــه در فرهنگی هو قایس یت ســطوح دیگر با م یت هو نده اهم بدمی فزای نا یا  و )آشــ

 (.215 ص ،2153 اران،کهم
  و شدن ایجاد درحال ایپدیده را هویت 3ردیکارک ـ ساختی دیدگاه برخالف 2نمادین نشگرایانک دیدگاه

  اســت. تغییر و گیریلکشــ درحال همواره و بود نخواهد ثابت انیکم و زمان هیچ در هک دانندمی جدید
 اولیه سبین هویت کی یا بنیادین ۀهست کی دارای اجتماعی زندگی ابتدای از انسان هک معتقدند نشگرایانک

ست  از ،ندکمی ایجاد را جدیدی یهاهویت روز هر دیگران با متقابل نشک و پذیریجامعه جریان در هک ا
 تحلیل واحد اســت. شــدن ایجاد درحال روز هر و نیســت املک هویت هیچگاه ،تبکم این پیروان نظر

یانک ـــت فرد نشــگرا ی در و اس بت بیشــتری برتری فرد به هاآن ۀنظر عه بهنســ  شــودمی داده جام
(382-375 p. ,1998 Turner,.) ضوع این سط هک دهدمی سوق 4پذیریجامعه فرایند سویبه را ما مو   تو
 و ردهک درونی همواره را جامعه موجود هنجارهای و هاارزش افراد ،آن درطی   هک گردیده مطرح مید و ولیک
 مرجع   هاگروه درواقع، .گیردمی صورت اجتماع بستر در همواره روند این .شوندمی اجتماعی ،طریق این از

ستند. فرد رفتار   ستیم صخا گروه کی به متعلق را خود ما هکزمانی ه ساس ،دان  و شناخته را خود ،آن برا
سب رفتاری درنتیجه، و یابیممی هویت صیت و داده بروز خود از گروه آن با متنا  یدتأی راه از را خود شخ

 در .باشـندمی ثانویه و اولیه یهاگروه شـامل ولیک نظر در هاگروه این .بخشـیممی وینکت گروه اعضـای
سات ات،کحر فرد   ،اولیه یهاگروه سا سات این .دارد خویش اننوعهم نظیر عقایدی و ،اح سا  در هک اح
  است اجتماعی جبرهای اساس و پایه نخستین، یهاگروه بررسی در است، نهفته ایطایفه و قومی یهاشیوه

سلی، سابی صورتبه هاگروه این در فرد هویت رو،ازاین (.۲۳۳ ص ،۴۹۳۳ )تو شدمی محول و انت  و با
  .دارد گراخاص و انضمامی حالت بیشتر
ستگی دیگر نوع در ضویت هک ،ثانویه یهاگروه همب شدمی محقق و اختیاری صورتبه افراد ع   بین ،با

  ایقبیله و قومی صخا و محدود یهاهدف از فراتر برخوردها و ترگسترده عاطفی پیوند هاگروه این اعضای
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ستگی و خاطرتعلق و بوده سعه ملی و قومی یهامحدوده و مرزها از فراتر افراد دلب   هب سرانجام و یافته تو
سترش جهانی اجتماع ست بدیهی بنابراین .یابدمی گ  و امع صورتبه ییهاگروه چنین در افراد هویت هک ا
گاهی بدون هک داردمی بیان گروهی عضویت به دادن اهمیت با نیز 1تاجفل .گیردمی لکش یترگسترده  از آ

  هویت ،است لئقا عضویتی چنین برای فرد هک ارزشی و اهمیت و اجتماعی یهاگروه یا گروه در عضویت
  است وهیگر از گرفتهتالنش هک ما هویت از بخشی آن ،تاجفل دیدگاه طبق بر گیرد. لکش دتوانمین جمعی

سه با گروه()درون داریم تعلق آن به هک سبت خود گروه افراد ترجیح و مقای  گروه زا خارج در هک سانیک بهن
  واهندخ سعی افراد نیست، بخشرضایت اجتماعی هویت هک مواقعی در .گیردمی لکش گروه()برون هستند

ضعیت در هک ریدیگ گروه به و ردهک کتر را خود فعلی گروه ای هک ردک  و وندش ملحق ،دارد قرار تریمثبت و
   (.۲۲۶ ، ص۴۹۹۹ )چلبی، نندک حاصل بهبود خود گروه وضعیت در هکاین یا

سبت «خود» درواقع، شان نشکوا محیط بهن ضعیت کی در و دهدمی ن ست نکمم و  ۀدرج در ملیت ا
  2«ودخ» مفهوم بنابراین باشد. موردتوجه نژاد یا قومیت است نکمم دیگر وضعیت در اما ،باشد اهمیت اول

 یابدمی تغییر هاموقعیت و شــرایط با متناســب همواره و گیردمی لکشــ 3اجتماعی یهاهویت این از
(Tajfel, 1978.) 

 
 از بزرگان كرد یمنژار و ههاستادان ه: 0-0 ۀشمار  یرتصو  .02

سترای   هکاین و ندکمی مطرح را افراد تعهد بحث ،خود نظریۀ در دیدگاه، این انپردازنظریه از یکی ،4رکا
ستگی از میزانی خود یهاهویت از کهری به افراد ستگی یا تعهد ۀدرج این هرچه هک دارند واب شت واب  ربی

شد، سله در هویت آن با  فاوتیمت عوامل تابع هویت   کی به تعهد ۀدرج این .گیردمی قرار باالتری مراتبسل
 دیگر .نندکمی ارزیابی مثبت صورتبه را هویت آن جامعه فرهنگ و دیگران اندازه چه تا هکاین یکی ؛است
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 عالوه،هب است. اندازه چه است وابسته هویت این به هک سیک از دیگران انتظارات   شدن   برآورده میزان   هکاین
  (.Turner, 1998, p. 337) است گسترده چقدر است وابسته هویت این به هک سیک با مرتبط افراد ۀکشب

سترای هویت نظریۀ در هک دیگر ایتهکن ست. هویت تغییر دارد اهمیت رکا   ختسا هکزمانی ،معنا بدین ا
  افراد در زنی هویت تغییر به تمایل ند،ک تغییر خارجی هایرویداد وسیلۀبه دارد قرار آن در فرد کی هک اصلی

شتر هرچه و شودمی دیده  ودخ از ،صخا هویت کی تغییر دربرابر   مترک ،دهند تغییر را خود یهاهویت بی
  وطنیجهانو  ملی، قومی، مختلف سطوح دارای افراد هویت ،دیدگاه این براساس .دهندمی نشان مقاومت
  آن با متناســبافراد  و گیردمی لکشــ نندکمی زندگی آن در هک ایاجتماعی ســاختار با ارتباط در اســت و

ستگی به نیز رفتار نوع البته .نندکمی رفتار هاهویت ستگی  صخا هویت برج  متغیر مانز درطی   هک داردب
  سویبه ،جوانی دوران در اما اشد،ب قومی هویت دارای یکودک دوران در است نکمم فرد کی یعنی است؛
 (.Stryket, 2000) ندک پیدا گرایش وطنیجهان هویت

 فرد به ای و دارند توجه ساختار به بیشتر یا هک ـــ کالسیک انشناسجامعه برخالف معاصر انشناسجامعه
ـــ دهندمی اهمیت سش بهبا توجه  ـ  یا الن(ک و رد)خ   انگاریدوگانه این دارند، ذهن در هک جدیدی یهاپر

  ویته بحث در انشناسجامعه این تفاوت .ندکمی پیدا متریک ۀصبغ آنان ارک در هکاین یا و شودمی ارکان
  نظر از .گرددمیبر دارند جامعه به هک نگاهی و بینشــی و شــناســیهســتی مبانی در هاآن تفاوت به

 یتمشروع آن عینی نمود هک باشدمی النک و ردخ   عناصر ینشینهم ۀعرص جامعه ،گراتلفیق انشناسجامعه
ست گوناگون جمعی یهاهویت وجود قبول و ثرگراییکت به دادن سلی، ا  در درواقع، (.24 ص ،۴۹۳۳ )تو

 مطرح هم موازاتبه جهانی و ،ملی محلی، از اعم جمعی یهاهویت متفاوت سطوح و انواع ،دیدگاه این
  جمعی یهاهویت و هاتفاوت حفظ قرین را جهانی عام جمعی هویت تحقق توانمی هکطوریبه ،شوندمی
ست صخا ساس افراد اجتماعی هویت راه ،قیتلف انپردازنظریه از یکی گیدنز، نظر به .دان گ برا  و اهیخودآ
 که اســت معتقد وی .گیردمی لکشــ انکم و زمان در اجتماعی یهاموقعیت و شــرایط توســط چنینهم

گاهی و عقالنیت آن، بودن   بازتابی روند   اجتماعی، ردهایکعمل   ار فرد هویت   آن   بازاندیشــی و ،فرد خودآ
شه صاً  ،دهدمی قرار یابیساخت فرایند در همی صو صر در خ  دخالت هم امروزین نهادهای هک جدید ع

 هک آنچه تا گیرندمی دربر جهانی یهاســیســتم آنچه از اجتماعی زندگی در یهرچیز ،وی زعم به دارند.
 نزگید رو،ازاین .آیدمی وجودبه اجتماعی ورسمراه و ردارک کی در شودمی محسوب فرد کی ریکف وضعیت

ست معتقد ضاع و احوال و ،شرایط ،هاموقعیت بهبا توجه  و یابیساخت روند در اجتماعی هویت هک ا  او
گاهی نیز و اقتصادیو  اجتماعی  باید همیشه ،اساس این بر (.۳۴ ص ،۴۹3۳ )گیدنز، گیردمی لکش خودآ

 یبازبین و ،تجدیدنظر ،مشاهده مورد مختلف شرایط تحت و ،فضا و انکم زمان، براساس را خودمان هویت
  ازتابندهب ایپروژه صورتبه و شودمی دگرگون یسازهویت بستر ،اخیر دوران در ،دیگر تعبیر به دهیم. قرار



 

  

ست را خود نفوذ   سنت   اندازه هر هک ترتیب بدین ؛آیدمیدر سب روزمره زندگی و دهدمی ازد   تعامل برح
سازی جهانی و محلی یکتیکدیال  ینب از خود زندگی ۀشیو گزینش سر بر زدن چانه به افراد ،شودمی باز

یت بنابراین .شــوندمی وادار گوناگون یهاگزینه  دگیزن ســریع تغییرات با ارتباط در باید الزاماً  فرد هو
 فعال افراد و یابد امکاستح بازتابی طوربه و شود دگرگون بگیرد، لکش جهانی( و محلی مقیاس )به اجتماعی

 پیدا یبیشتر گرایش ترعام یهاهویت بهنسبت ترکوچک یهاهویت به احترام ضمن تروسیع اجتماعات در
   نند.ک

سان مفهوم هک نیز 1ارندورفد  هک داردمی بیان ،داندمی جامعه و فرد تالقی ۀنقط عنوانبه را اجتماعی ان
ــان ــازپیش اجتماعی یهانقش حامل اجتماعی انس ــت گرفتهلکش ــان درواقع، .اس   همان اجتماعی انس

ــت ییهانقش ــوی اما ،ندکمی فایا جامعه در هک اس  جامعه ۀآزارند موقعیت همان هانقش این ،دیگر ازس
ستند سان طرح با وی .(۹۹ ، ص2152 )دارندورف، ه سرزمینی» ان سان «فرا ستقل آزاد، متعالی، )ان  و ،م

  صخا مینسرز به متعلق )انسان «سرزمینی» انسان دربرابر   (فرهنگی و تاریخی جغرافیایی، مرزهای از فراتر
سان عقالنی شناخت با خواهدمی خاص( فرهنگ و جامعه و تاریخ دارای و سان ازطریق   سرزمینی ان  ان

سان وفاییکش برای اجتماعی سرزمینی ان ست معتقد رفودارند ند.ک باز جا فرا سان ا   اراید سرزمینی ان
 ۀمشخص .۶ ؛جغرافیایی ۀمشخص .۹ ؛طبقه .۱ ؛تابعیت .1 ؛ملیت .۲ ؛شغل .۴ :است مشخصه هن   حداقل
سی ص .۹ ؛جن شخ گاه ۀم ص .۳ ؛خودآ شخ گاه ۀم ص .۳ ؛ناخودآ شخ صی. یا فردی ۀم ساس این بر شخ   ،ا

 باشد صخا جغرافیایی و ،سیاسی فرهنگی، اجتماعی، مشخصات به منحصر و محدود هک سرزمینی انسان
 و جغرافیایی مرزهای ارچوبچ از درنهایت، و است صمشخ و یانهگراخاص هویتی دارای هک است انسانی

سی صر و محدود وی هویت و رودمین فراتر شورک کی سیا ست موجود اجتماعی ساختار به منح  اما .ا
سان ،لدرمقاب سرزمینی ان ص و بودن آزاد ۀروحی از برخورداری با فرا شخ ضاهای ۀم  افیبخیال برای خالی ف

ــاختارهای دتوانمی ــت در هفعاالن و درنوردد را مکحا س  توان هکطوریبه برآید، ترعام هویتی یوجوجس
 از انانســ ،دیدگاه این طبقبر طورکلیبه یابد. تبلور وی در خواهی(نوعهم) هویت نوع ینترعام به گرایش
  را درون این او .ندکمی تکحر فراسرزمینی یانهگراعام هویت سمتبه سرزمینی انسان ۀیانگراخاص هویت

   .بیندمی عدالت و آزادی گسترش درجهت   ،درمجموع

  سیاسی در علوم هویت. 3-0

 در یسیاس هویت است. سیاسی هویت مفهوم سیاسی یشناسجامعه و سیاسی ۀاندیش مهم مباحث از یکی
سی یهاگروه و افراد تعامل و ارتباط چگونگی از یکحا اول نگاه   درون در افراد جایگاه نیز و دیگران با سیا
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سی یهانظام ست. سیا سی هویت هکجاازآن ا صول سیا ست، مدرنیته مح ص ا صلی ۀشاخ  توانمی را آن ا
ست. فردگرایی ۀغلب سی هویت و هویت بحث دان ست مباحثی ازجمله سیا صول هک ا   مدرن دنیای مح

ست سان از جدید تعریفی ۀارائ منظوربه بنابراین .ا سی حیات و ان  حثمبا انونک در ،وی اجتماعی و سیا
 و ایی،فردگر ثرگرایی،کت بر یدکتأ مدرن دنیای در ســیاســی هویت بارز خصــلت اســت. گرفته قرار علمی

شری بنیادخود عقالنیت ست. بوده ب ستری چنین در ا سی، ثرگراییکت پذیرش با ،ب ساسب فرد سیا  حقوق را
 و داختپرمی سیاسی ۀعرص در فعالیت به ،خود ۀفردگرایان ذهنیت و اراده براساس و آزادانه ،خویش طبیعی

 .است نبوده گذارتأثیر وی هویت بر ایشدهتعیینازپیش امر هیچ
ــتلزک ــدن جهانی متناقض فرایند به اعتقاد با نیز 1اس   جهانی هک داردمی بیان هاهویت بر آن تأثیر و ش

سیلۀبه وطنیجهان هویت گیریلکش به هک یحالدرعین شدن سانه و شمی سرعت یکتریکال یهار  ،دبخ
ست شده ... و ،دینی قومی، ییگراخاص و بنیادگرایی قالب در محلی یهاهویت گیریلکش به منجر   .ا

ستلز ک سازماند «هویت»ا شمه و  سرچ شدن   ،داند. از نظر اومعنا می ۀرا  ساخته  ساللهویت تمام   بر  ۀها م
ست، بل صلی نی ساللکا ست  ۀه م صلی این ا سیلۀبهاز چه چیزی،  ،ه چگونهکا وری به چه منظو  ،سیکچه  و

ساختگی انجا ساخته می ،. به نظر اوگیردم میاین بر ستر روابط قدرت بر  ه نوع  سشود و هویت همواره در ب
ه هویت کلی این است کشتلز بهاسک ۀیفرض .4«داربرنامه»، 3«تمقاوم» ،2«بخشمشروعیت»متمایز دارد: 

 ،اســتلزکاز نظر  .شــودور برســاخته میکاز انواع مذ کیمداک طریق  ه ازکعنای آن وابســته به این اســت و م
 آن ردن  کنی آنان و عقال ۀسلط شمنظور گسترسوی نهادهای مسلط جامعه بهبخش ازهای مشروعیتهویت

 بینجامد.  5«مدنی ۀجامع» لیکتواند به تشچنین هویتی می هک شوند. منطقی استایجاد می
نند. این نوع کمی کمکها آن ۀدهند و به تداوم سلطنهادهای سلطه را مشروع جلوه می هاتاین نوع هوی

ساختهویت ستند سان یا گروهک ۀها بر سلطه شاموقعیته منافع و کهایی ه ن در پابرجایی نهادهای قدرت و 
نشــگرانی کســوی ه ازکاســت  «تهای مقاومتهوی»ند کاســتلز تبیین میکه کها نوع دوم از هویت. اســت

 تکع قرار دارند و در نهادهای سلطه و مناسبات قدرت شرنهادهای مسلط اجتما له در تقابکشود ایجاد می
شدندارند. هویت سوی ها ازاند. این هویتسلطه برابر  سنگرهای مقاومت و بقا درۀ منزلآنان به ۀهای ایجاد

ست مبلغ برنامهکهرچند مم ،شونداعتبار تلقی میو بی شارزسلطه بی شوند و یا درن ا ریخ و تا طول  هایی 
یتپیام .گیرند تغییر گفتمان مورد توافق نهاد قدرت قرار و تقســیمات  6ها ایجاد اجتماعات قومید این هو
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ستلز ملیک .ستا 1تیطبقا ش 2گرایی مبتنی بر قوم و بنیادگراییا سومین . داندلی از این نوع هویت میکرا 
سخن میکه کنوع هویت  ستلز از آن  ست. او هنگام بروز این نوع از هویتهای برنامهگوید هویتا ها دار ا

شگران اجتماکه کداند را زمانی می ستفاده از هرگونه مواد و  ،عین صالح فرهنگی  با ا سترسلقابم  ویته ،د
 لکتغییر شــ پی  ترتیب، در این به و ندکن را در جامعه از نو تعریف میه موقعیت آناکســـازند جدیدی می

 .(11-1۲ ص ،۴۹۳۹ استلز،ک) است 3پیامد این نوع هویت ایجاد سوژه .عی هستندساخت اجتما
 ود بر ،هویت تعریف در .است سیک چه ناانس و انسان یستیک از است عبارت هویت اجمالی، نگاهی در

 و ،همسانی عدب   :است متناقض ظاهربه عدب   دو ۀدربردارند هویت است. شده یدکتأ تمایز و همسانی وجه
  (.1 ص ،2152 ینز،ک)جن است مشابه آن با این است، مطلق تشابه مفهوم بیانگر آن   معنای اولین تمایز. عدب  

سی هویت ،4هنری باربارا منظر از ست. گروهی هویت یهاگونه ۀازجمل سیا   ،سوکی از گروهی هویت ا
 ترجیحاتی و هاگزینه شامل ،ازسوی دیگر و اندتهیاف پیوند آن با افراد هک است رهکمذا و تأمل ظرفیت بیانگر
ست ضای عنوانبه افراد این ازطریق   هک ا ساس  درنهایت، وی .شودمی مطرح گروه اع سی را برا سیا هویت 
 :ندکهای زیر تعریف میمقوله

  معیارهای ســیاســی فرایند در تکمشــار ۀشــیو و رفتار همانند نهادها، و شــهروندان میان لیتک( الف
 ؛هاآن اعمال نیز و هاهزینه و منابع صتخصی
  لکشــ آن مبنای بر ناپیدا اجماع و جمعی روایت هک «غیرعقالنی و عقالنی» نمادهای و هاارزش( ب
 ؛هاآن اعمال نیز و هاهزینه و منابع صتخصی توجیهات نیز و است گرفته
  .ب و الف نخست ۀمقول دو از منعطف یبیکتر (ج

 نخست :دارد وجود سیاسی هویت و یپردازنظریه درباب   روش دو هک است عقیده این بر 5کبرو وایت
گاهی مثابۀبه آن تلقی صی آ سی نظام با فرد ۀرابط از شخ ضویت ردکارک دیگری و ،سیا   واحدهای در ع

صی یهاویژگی به ارجاع و سیاسی   یهاویژگی از طیفی در سیاسی اهداف منظوربه توانمی را افراد هک خا
ندهکتعیین ندیگروه ن یایی انکم ملیت، مثل ،ردک ب  و هخانواد و قومیت نژاد، محلی، موقعیت یا جغراف

شاوندی، سیت، طبقه، زبان، خوی سی، گرایش جن ست ۀگون فوتبال. در هواداری یا دین، سیا  از یکحا نخ
  یاسی،س تحلیل واحد عنوانبه هک است سیاسی ۀسوژ هویت دیگری و است سیاسی بستر در فردی هویت

  سیاسی لکتش کی یهاویژگیبه  داشتن تعلق سبببه فرد است. شده اخذ ملت یا گروه کی عضو شهروند  
 فرد در مسیر .(Henry, 2002) شودمی منتسب هویتی به و گرددمی شناسایی سیاسی عدب   دارای ل  کتش یا
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به نسبت  پذیرد وهایی را میویژگی ایفای نقش سیاسیچنین همتعلقات سیاسی و  گیریلکو شیابی هویت
  نماید.مندی از پایگاه اجتماعی مشخص میه وضعیت وی را نیز در بهرهکیابد قدرت اجتماعی موقعیتی می

 و پسامدرنیسم ،مدرنیسمسنت،  منظر از هویت. 4-0

های هکفرد را در شب مختلف   فرهنگی   چنان عنصر   ،1محوردارای ساختار جمعی یا جماعت سنتی   در جوامع  
ماعی خوی غام میشــاجت ندی و محلی اد ند کاو بًا ازبین می کاکه انفکرد عه تقری جام یان فرد و  رفت. م

 رایز ،ودبزمان بسیار محدود  ۀمحاسبه و گستر ،در جوامع سنتی ،دنکخوبی تشریح میه گیدنز بهکچنانهم
ــتکزمان با م ــنتی ۀچه همگر .ان پیوند داش ــب هایی خاصروش جوامع س ــتند ۀبرای محاس اما  ،زمان داش

ساعت مواز اختراع و رپیش شخیص ، یکانیکاج  سلت صات محلی معی  به ویژگی زمان بدون تو  نها و مخت
شانه ویژهبه ضایین ـــ های ف شانه .ن بودکزمانی طبیعی نامم ـ نها تنه و ظهر ،، غروبهایی مانند طلوعمثاًل ن

لی ک ا برای ســنجشها رشــد آنو نمی ندخود پیوندی تنگاتنگ داشــت اربرد  کمورد با محل  ه کبل ،دقیق نبودند
شرایطی (Tomlinson , 1999, p. 49). اربردکزمان به  سان ،در چنین  شتسانی میآها بهان ستند گذ  ۀتوان

سا شنا زمان  ول  طساس تداوم و ثبات فردی و جمعی درنوعی اح به نند و با حال پیوند زنند تاکی یخود را باز
 دست یابند. 

ستوارت س شش 2هال ا سی تسگ سا سایی را هویت مدرن ۀنظری از ا ست. ردهک شنا ست، اولین ا س  در گ
سستی سیتیکمار گ شیدن اهمیت و فردی ارگزاریک مفهوم هرگونه از ،سی ستر به بخ   لکش نشک ساختار و ب

ــت   دومین .گیردمی ــس ــه در این نظری گس گاه  ۀفرایندهای حوز ۀها بر پایه هویتکفروید دارد  ۀریش ناخودآ
  پنجم و چهارم گسست .باشدمی 3سوسور ساختاری یشناسزبان قالب در گیرند. سومین گسست  ل میکش
ش در را ستی یهانگرش و گفتمانی ییهاتحلیل و 4وکفو ۀاندی ست 5فمینی   ؛2151 )هال، ندکمی وجوج

  سیاسی یهانظریه به هال ازسوی هویت هایگسست شناسایی درنهایت، و (211 ص ،2151 ،کتاجی
 .شودمی منتهی پسامدرن و پساساختارگرا

 در و 8گنون رنه ،7شوان یوفهفریت ،6سوامی وماراک :از اندعبارت ریکف ۀنحل این انپردازنظریه ینترمهم
سن سید ،ایران صر. ح صلی ۀدغدغ ن سان نقد انتقادی ردکروی در نااین ا  عالم به آن بازگرداندن و مدرن ان
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 گروه این دیدگاه از سنت است. دشوار اریک سیاسی هویت درباب   این افراد دیدگاه   دادن   نشان است. قدسی
 ولیاص ۀمجموع سنت است. قدسی امر و هستی جهانمنشأ  با پیوند به معنای هکبل تاریخی امری لزوماً  نه

صل و انددهآم فرود باال عالم از هک است  اطالق با همراه الهی ذات ص  خا تجلی نوع کی :از نداعبارت درا
  صخا بشــری جماعت کی برای متفاوت شــرایط در و مختلف زمانی مقاطع در اصــول این گیریارکبه و

گری انسان در آن نشکن شده و پیش معی  ، انسان و نظام هستی ازاین بینش در .(224 ص ،2151 )نصر،
ست، هرنقش چندانی ندارد شده ا ست مقدر  سفکجهانی  ؛چه ه رد و کاش را دگرگون وجودی ۀه مدرنیته فل

  تجددم انسان بحران ۀریش نصری همچون ه اندیشمندک، این است نش وی استوار ساختکبر بنیان انسان و 
  شرقی تعالیم فهم در غربی متجدد انسان مانع ینترمهم ،وی نظر از .دندامی خود اصل و ریشه از بریدن را
  دوساحتی انسان پرتو در را سنتی انسان خواهدمی هک است آن غرب خود   سنت   از عظیمی بخش درواقع، و

 بر ییگراسنت انتقاد (.13 ص ،)همان دهد قرار مطالعه مورد متعالی ساحت از محروم و متجدد محروم
  نمدر انسان گوش سانبدین و اندگرفته قرار او محور متغیر نیازهای و ظاهر هک است آن مدرن انسان هویت

 (.212 ص ،)همان شنودنمی را باطن ندای
 مدرن دنیای بحران ماهیت بررســی به ،بحران دنیای م جدد عنوان تحت تابیک در ،گنون رنهچنین هم

 فرد التاص و فردگرایی در را متجدد دنیای ۀریش وی است. ردهک تشریح را آن ابعاد از برخی و است پرداخته
  وجابه را فردگرایی عمالً  دینی اصــالح و رنســانس اســت. افتاده اتفاق رنســانس ۀدور در عمالً  هک بیندمی

صود رسانید. صل هرگونه نفی فردگرایی از گنون مق   تمدن دن  رک محدود درنتیجه، و فردیت از برتر و عالیه ا
 لوازم (.51 ص ،2115 )گنون، دارند صــرف انســانی ۀجنب هک اســت عواملی یگانه به شــالون جمیع در

ستیفردیت سم پر ست عبارت غربی اومانی شری عقل   ساختن   محدود :از ا ستداللی، عقل به ب صال ا   تا
ستن و حقیقت گذاردن   نارک و واقعیت بر زکتمر طبیعه،لاماورا نفی و طبیعت س   ۀالزم اما ،معنوی سنن از گ
  مدرن دنیای از گنون انتقاد بارزترین (.32 ص ،)همان است فرد از برتر اقتدار هرگونه نفی آن مهم   سیاسی  

 .است استوار فردگرایی ،وی تعبیر به ،یا اومانیسم اصل همان بر هک گرددمیازب راسیکدمو ۀغلب به
ستوار وحدت بر جهان ،گنون دیدگاه از ست ا ست واقعیت معیار و ا ست حقیقت معیار هکبل ،نی   ینبد و ا

سیکدمو ،دلیل سی هویت رو،ازاین (.221 ص ،)همان ندارند قبول را را   دربرابر   یانگراسنت موردنظر سیا
  .گیردمی قرار مدرن سیاسی هویت
 از یکی ،ندکمی ارکآش خوبیبه هال استوارت هکچنان؛ دارد قرار پسامدرن مباحث انونک در هویت مفهوم

ست س سی یهاگ سا   و 1وئالکال گفتمان تحلیل دیدگاه و وکفو مباحث در اخیر ۀسد در هویت از بحث ا
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ــده بنا 1موفه ــت. ش ــولومون منظر از اگر اس ــ تاریخ ،2س  مباحث در ،نیمک دنبال را اروپایی مدرن فۀفلس
  مهمی هایآموزه همراهبه مدرن عصر محوریانسان ۀآموز و هستیم «خود» بنیادی افول شاهد ،هاپسامدرن

شنگری خودبنیاد عقالنیت چون سولومون، روندمی سؤال زیر رو  مباحث ینترمهم (.166 ص ،2113 )
سی هویت سوفانی یآرا به توانمی را سیا شل چون فیل   ،4هاروی ،3دریدا لویاتار، موفه، و والکال و،کفو می
ــبت 5رورتی ــاس در داد. نس ــته با و غربی ۀمدرنیت مبانی النک نقد با هادیدگاه این ،اس ــاختن   برجس   س

  ،هستی جهان به غربی ۀمدرنیت اصول از برخی با متفاوت جدیدی یهانگرش ساززمینه ،آن یهامحدودیت
   شدند. او اجتماعی ـ سیاسی زندگی و ،انسان

  درمعرض   خود هک است اجتماعی شرایط محصول سیاسی هویت ،6هاپسامدرن / پساساختارگراها منظر از
  گیگونچ درواقع، یا و «سوژه به شدن تبدیل» ۀشیو درباب   پژوهشی ،هویت دربارۀ ،وکفو د.دار قرار دگرگونی

 لکش هاهویت هک است ابژگی ـــ سوژگی روابط   چنین در است معتقداو  است. داده انجام انسان شدن   ابژه
  تجنسی همچون مختلفی نمودهای در و است جامعه در قدرت لیک روابط تأثیر تحت رابطه این .یابندمی

سمکم شفک وکفو ۀدغدغ ،روازاین .یابدمی نمود جنون و ست. ابژه به سوژه تبدیل هایانی  یانب برای او ا
  (.10 ص ،2111 )احمدی، ندکمی استفاده داریومتکح ۀواژ از ،قدرت نقش و مفهومی چنین

سی هویت ،دیدگاه این از .پذیردمین را هویت به گراذات و محورسوژه نگرش   گفتمان   تحلیل  رد سیا
ستر صول هاهویت .شودمی ساخته هاگفتمان اجتماعی ب   یتلق اجتماعی سازیغیریت و نزاع شرایط مح

سان   .نندکمی یسازهویت دارند تعلق بدان هک افرادی برای گفتمانی هر و شوندمی  و ،خودمختار آزاد، ان
  انیاندیشمند ازسوی میالدی، بیستم و نوزدهم ۀسد از هک مختلفی نقدهای با روشنگری عصر ۀاراد صاحب

سور، س،کمار ،8نیچه ،7فروید چونهم شتاین سو ست،  ... و ،9ویتگن شده ا  گردید. محو تدریجبهمطرح 
سی هویت ساختارگرایان یا گفتمانی تحلیل منظر از سیا سا ست. ایرابطه همواره پ   رایندف در افراد هویت ا

ش شانه ،آن در هک «تفاوت و ارزیهم هایزنجیره» یلکت   رارق دیگر هایزنجیره با تقابل   در و شده مرتب هان
 سوژه جااین در هستند. تغییرپذیر هاگفتمان همانند و گیردمی لکش« موقت» و «ایرابطه» طوربه گیرندمی

شده» ست. «شدگیینیعت» درمعرض   همواره و «زکمربی و خرد صویری چنین ا   گیریلکش از یکحا ت
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ست. فردی هویت  فردی هویت و گروه گیریلکش و جمعی هویت موفه و الوکال گفتمان ۀنظری در اما ا
صول تحت شتر ا ست. مبهم و درک جمعی و فردی هویت میان مرز و دارند قرار یکم   هویت گیریلکش ا

ست یفرایند جمعی سطۀبه هک ا ضی ،آن وا سته یابیهویت احتماالت از بع  ردیگ احتماالت و شده برج
 .Rgense & Philips, 2004, p. 44)) نندکمی پیدا لکتش گروه صورتبه افراد و شوندمی گرفته نادیده

یت گیریلکشــ تحلیل با ،خود گفتمان هایهنظری در موفه و والکال یت ،هاگفتمان درون در هاهو   هو
 رد قدرت روابط و سیاسی فرایند در همواره هاهویت ،هردو نظر از .اندداده قرار توجه مورد بیشتر را سیاسی
ستدالل موفه شانتال . (Laclau & Mouffe, 2001)گیرندمی لکش جامعه سی هویت هک ندکمی ا   سیا

 خاصی فهم بر مبتنی هک است الکرادی کراتیکدمو شهروندان ایجاد مستلزم راسیکدمو الکرادی در مطلوب
ست بوده ثرگراییکت از صم و قدرت بنیادین نقش و ا   هویت ،نظامی چنین در .دهدمی قرار مدنظر را تخا

سی ست شهروندی مطلوب  هویت سیا صول به هک ا سیکدمو ا ست بندپای مدرن ثرگرایکت را   به نه هالبت .ا
هویت  هکلب ،است برخوردار قانون حمایت از و است بوده حقوق منفعل پذیرای صرفاً  هک لیبرالیستی ۀشیو

  واعدق تابع ،حالبااین .دارد خیر از مختلفی مفاهیم و حضور ،ماعاتتجا از بسیاری در هک است شهروندی
صی ۀآمران رفتاری ست. خا شتر هدفی به نیل برای نه قواعد این ا ساس هکبل کم ست شرایطی برا   افراد هک ا

پس غایت این  .(Mouff, 1995, p. 36)د نباشـ بندپای هابدان خویش ص  خا اهداف گیریپی در دبایمی
 های صحیح است.یکنشگرای مطلوب از شهروندان با پیدایی گونه

سا هک است الیکرادی شهروند هویت سیاسی هویتراسی موفه، کال دموکدر نظام رادی سانبدین   سبرا
  یهاموقعیت و تمایز و ارزیهم منطق براســـاس و کمشــتر خیر نه و پذیرتغییر اجتماعی پیوند منطق

  .گیردمی لکش موقت صورتبه ،سوژگی
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 یر کاتب فکم سوژه یتنوع هو  یتمنابع هو  ان و فضاکم زمان در کروی
 

 یسنت
 
 گذشته

 مندانکم یتهو  -
 محورینسرزم - 

فضا  ییعدم جدا -
 انکم

 و یند ورسوم  -
 ساختارها

به شناخته  یازن -
 شدن

 یدارپا وجوهر ثابت  -
 و تابع قدرت

  شدهیینتعیشپاز  -
 گرا یازل یشخص -

 یخیتار فرا -
 یزمانفرا -

 جوهر ثابت -

 یانهعام یباورها -
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 مدرن

 
 حال

 دولت  یداییپ -
 هاملت -
با  یهاینسرزم -

 یرسم یهامرز 

)فاعل  هسوژ -
 (شناساگر

 یشعقل دوراند -
 یناصالح د -
 یعلم یهاانقالب -

 تابع ،ساختارمند -
 ،یاجتماع یطشرا -

  ی، فرهنگیاقتصاد
 یمل) یجمع یتهو  -
 ی( و فرد... و

 وتعامل  -
 سوژه یابیمعنا

 یساختارها با
 یاجتماع

 نش متقابلك -
 یننماد -
 یانگراساختار  -
 یسمسكمار  -

پست 
 مدرن

 
 یندهآ

 ،انکگسست م -
 فضا

و  هانشك -
، ردُخ  یهافرهنگ

 یمحل
 دستاورد گفتمان -

 باز یهایتهو  -
 گرامتضاد و خاص -
 یالس وپاره چند -
 ثرکمت ومتنوع  -

 یهایینماز با -
 مختلف

 یرهایتفس -
 ثرکومت یمتوال

 یپساساختار  -
 یانتقاد -
 یدیسافرو پ ویاكروان -



 

  

 تابع گفتمان -

 علوم انسانی دیگر هایاز منظر شاخههویت . 5-0

 با هاآن یوگوگفت و مناظره .اندتهساخ مطرح غربی تجددگرایی نقد در را خود یهادیدگاه نیز گرایانجامعه
  دانســته صخا طوربه لیبرالیســم و تجددگرایی منتقد نیرومندترین هاآن ی،منظر از و اســت بوده هالیبرال
شتی، اندشده   است. فرد درمقابل   جامعه یهاارزش بر یانگراجامعه اساسی یدکتأ (.10 ص ،2150 )به

و  ،3تیلور چارلز ،2اینتایرکم ،1سندل کمای شوندمی قلمداد گراجماعت معموالً  هک انیپردازنظریه نخستین
ستند. 4والزر لکمای سوی عمدتاً  ییگراجامعه عنوان ه سته این منتقدان از  از خود هاآن و شودمی بیان د

  .,p. ,1998 (Moon 551-(52 نهندمی نام مدنی خواهجمهوری را خود و نندکمی پرهیز نام این اطالق
یت لیبرالی مفهوم مدرن   ۀجامع از یانگراجامعه نقد ینترمهم  به مفهوم این هکاین بر مبنی ،اســـت هو

شخا ضویت آن در هکای جامعه پیوندهای به توجه بدون هک نگردمی ردورزخ   افرادی عنوانبه صا   ،دارند ع
ــب انتخاب به ــیاق و کس ــت خودمان از ما واقعی فهم ۀدربرگیرند یعنی ؛پردازندمی خود زندگی س  نیس

 (.16 ص ،2150 )بهشتی،
  مدیریت یهانظام ســویبه تکحر توســعه، درحال شــورهایک در حتی ،جوامع در پدیدآمده تحوالت

 مدنی نهادهای ایجاد و شهروندی اصول رعایت آن ۀالزم هک دهدمی نشان را ۴۳۶۱ ۀده از ویژهبه تیکمشار
 حقوق ایترع بر مبتنی جامعه ۀادار شهروندی اصلی   رد  کارک گفت توانمی بنابراین است. اصول این ۀپای بر

 دارندمی نگه پایدار و برقرار را حقوق این هک است نهادهایی حفظ منظوربه وظایف انجام به تعهد و دیگران
(Faulks, 2000, p. 197.)  ای، در مناطق ها در توســعۀ منطقهگیری از آنهای مشــارکتی و بهرهشــیوهالبته

افزایش و گسترش بهها در جهان امروز روتفاده از آناست و اسهای موفقی داشتهمحروم نمونهمناطق ویژه به
 است.

گاهانه دخالت ۀاجاز فرادا به ،ســوکی از شــهروندی اصــول   دهدمی را جامعه و خود ســرنوشــت در آ
  را راندیگ حقوق هک باشد داشته انتظار خود اعضای از تا است قائل جامعه برای را حق این ،دیگر یازسوی و

سمیتبه سند ر شنا شار با امر این هک ب گاهانه، تکم   گر،دی بیان به شد. خواهد محقق آنان فعال و ،نقادانه آ
سجام تداوم و جامعه سالمت صایص، به هکبل جامعه نهادهای بودن   عادالنه به تنهانه آن ان   ،هانگرش خ

ضای ۀچندگان یهاهویت و ،رفتارها سته آن اع ست. واب  و ،مذهبی قومی، ملی، یهاهویت چگونه هکاین ا
سیتی ضور ۀنحو و شوندمی توانمند دیگران منافع پذیرش برای افراد چگونه و یابدمی معنا جن  خالتد و ح
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  «شهروندی ـــ حقوقی هویت  » شدن   نهادینه در ،همه است، چگونه سیاسی و اجتماعی هایفرایند در افراد
ضای ،شرایط این در .یابدمی بازتاب شنایی ضمن جامعه اع گاهی و آ  با گردندمی قادر خود حقوق   از آ

ملزم  شفافیت و ییپاسخگو به را اجرایی و مدیریتی یهاسازمان و دولت مؤثر، و مناسب رفتار و وگوگفت
سالولیت و تعهدات انجام با و نمایند ضای ،خود یهام سب ف شد برای منا سع و ر  و ،سوکی از جامعه ۀتو
  اجتماعی التکمش و مسائل حل   درحقیقت، نند.ک فراهم دیگر ازسوی افراد برای بیشتر رفاه و بهتر زندگی

 و وقحق از برخورداری با دیگر مسائل و ،اجتماعی التکمش و مسائل اری،کبزه محیطزیست، حفظ نظیر
  خدماتی تفریحی، فرهنگی، فضــاهای نظیر زندگی اناتکام و تکمشــار حق   همچون مدنی اناتکام

سب سر شهروندی الیفکت انجام با و ترمنا ساس نوعی با هک شد خواهد می   هویت یا جامعه به تعلق اح
ضای ورود و شهروندی شار و نظارتی مختلف یهاحوزه به جامعه اع ش تی،کم   شهری و اجتماعی التکم

  سطوح در جرم و فساد از پیشگیری و شودمی برآورده افراد متنوع و متعدد انتظارات و نیازها ،یابدمی اهشک
 .شد خواهد پذیرانکام سازمانی و فردی

ــهروندی هویت   جهت دو از هاهویت دیگر همانند هویت این .گیردمی قرار اجتماعی هویت ذیل ش
ست: اهمیت دارای صور بیانگر .2 ا شتن از فرد ت صور ۀنحو و خوی ست جامعه در او از دیگران ت   .۲ ؛ا

ضایبه صول و گیردمی لکش پویا اجتماعی شرایط اقت ست. ملت و دولت بین هویتی رابطۀ مح  بیان هب ا
 با هک است دولت و فرد هویت ۀدهندیلکتش ذهنی و عینی عناصر ۀنتیج جامعه کی به تعلق احساس ،دیگر

سایی را آن توانمی «شهروندی» یهامؤلفه و مفهوم به ارجاع  هایردکروی و هاتبکم در البته هک ردک شنا
 از ،رســیممی اخیر یهادوره به هرچه اما ،شــودمی دیده آن تعریف در محتوایی یهاتفاوت مختلف،

   .شویممی کنزدی مختلف هایتبکم اتکمشتر به و شودمی استهک هاتفاوت
سیاری زیرا ندارند، اولویت اجتماع بر منطقی و اخالقی لحاظبه افراد ،ییگرااجتماع سنت در   و نام از ب
شان گاه ،یابندمی پرورش اجتماع در ،نندکمی سبک اجتماع از را خود هاین  هک را ییهانقش و شوندمی آ

  شهروند عنوانبه آنان هویت و افراد زندگی درحقیقت، .دهندمی انجام است شده تعریف اجتماعی لحاظبه
  ر،کتف این در دارد. ارجحیت افراد هویت بر اجتماع هویت ضــرورت و اســت اجتماع دوام و بقا دلیلبه

ضویت به معنای شهروندی ست وظایف و تعهدات به عمل و اجتماع در املک ع شار قالب در هک ا  تکم
 عمل اب ،محدودیت و اجبار بدون افراد هکایگونهبه ،یابدمی تبلور ومتکح و جامعه در سیاسی و اجتماعی

  ندیشهرو برداشت، این در .نندکمی دنبال را اجتماع و خود منافع اجتماعی، وظایف و اخالقی مسالولیت به
 و لتم شور،ک به وفاداری و تعهد چونهم انتظاراتی ۀدارندربرد سیاسی، زندگی در فعال تکمشار برعالوه

   (.Oldfield, 1990) هست نیز آن نظایر و ،دیگران با مدارا و تسامح قوانین، از اطاعت میهن، از دفاع دولت،
  و شناسانهتشناخ شناسانه،هستی اولویت افراد فردگراست، لیبرالیستی رکتف یان،گرااجتماع برخالف



 

  

  به ردکروی این در شهروندی هویت .شوندمی تعریف عقالنی و خودمختار موجود عنوانبه و دارند اخالقی
ــمند دلیل این ــت ارزش ــای افراد، به حقوق اعطای با هک اس  و فردی منافع   ردن  ک دنبال برای را الزم فض

صی یهاآزادی ست موقعیتی شهروندی .آوردمی فراهم شخ  هک شودمی یدکتأ فردی حقوق به آن در هک ا
  دهدیم فرصت افراد به حقوق این .شودمی تعریف شهروندان سایر و دولت دربرابر   فرد جایگاه آن براساس

صی منافع تا ش انتخابات، مثل قانونی ابزارهای ازطریق   را خود شخ  دنبال ... و ،پارلمانی هایتالهی یلکت
 (.۴۹۳۴ )شیانی، نندک

  مداقه با هک ردک مالحظه توانمی 1شوارتزمنتال شهروندی و هویت تابک در را خواهانهجمهوری ردکروی
ست در صر یهاسیا ست یهاویژگی به معا سی زی سیکدمو در سیا  اللیبر تبیین و پردازدمی مدرن هایرا

  دستگاه در رایج مفاهیم مدد به ،او .دهدمی قرار خود بحث عزیمت ۀنقط را آن به وارد نقدهای و راسیکدمو
فاهیمی ،خواهیجمهوری مفهومی نافع گســتردگی ،کمشــتر خیر از اعم م یت و ،م لب در را هاهو   قا
 الشت را کراتیکدمو ـــ لیبرال یهادستگاه چالش ینتراصلی شوارتزمنتال .ندکمی تبیین مدرن یهاسیاست

صوری ایجاد برای شتر ت ستیابی برای ،وی نظر به هک داندمی کراتیکدمو شهروندی از کم   مهم، این به د
سی تحوالت و تغییر دبایمی سا سیکدمو لیبرال نهادهای ساختار در ا  وامعج شهروندان زیرا افتد، اتفاق را

ستگاه با مواجهه در کراتیکدمو لیبرال سی یهاد ساس مترک سیا  از دفاع در او .نندکمی پذیریهویت اح
یت برای فراخوانی را آن خواهانه،جمهوری ردکروی یت تقو  و داندمی کمشــتر شــهروندی و مدنی هو

 ملعوا از یکی سیاسی کمشتر احساسات ایجاد در یی(گراملی) ملی هویت اگرچه هک سازدمی خاطرنشان
  یسیاس هویت و شهروندی به مربوط احساسات ترغیب در هک است مدنی ییگراملی این اما است، اساسی

در ایجاد نهادهای مدنی، احیای  کراتیکدمو یهاسیاست تقویت به دعوت با ،وی ،راستا این در است. مؤثر
شار سب جهت م ستر منا .  (Schwarzmantel, 2003ند )کهای جدید را توصیه میت افراد در جمهوریکب

ستر یجاداماکن و ا ینبنابرا سب برا یب شگر یمنا شکالت موجود و  شهروندان در حل   ۀهم یکن سائل و م م
 .دارد یتاهم ،خصوص ینها در اآن خود وسیلۀبه یمسائل مردم یریتامکان مد ،عالوه بر آن

  کی عنوانبه فرد هک است اقتصادی و ،اجتماعی سیاسی، مدنی، حقوق از ایمجموعه شهروندی حقوق
 در شهروندی حقوق .(211 ص ،2110 پناهی،شریعت )قاضی است برخوردار آن از شورک ـ دولت ۀتبع

 از توانمی ،موســع دید کی در و ندارد صاختصــا شــهروندان منافع و حقوق به ،تنها ،آن امروزی مفهوم
شندمی ملتزم بدان شهروندان هک گفت سخن تعهداتی   به معنای مفهوم این در حقوق ۀواژ درحقیقت، و با

 دانســت مکحا دولت دربرابر   و دیگرکی درقبال   مردم الیفکت و حقوق باید را آن و بوده اختصــاصــی
سماعیلی، شروط انقالب ازقبل (.5 ص ،2136 )ا   رانیا در یحمنق و مدون یشهروند حقوق ران،یا ۀم
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شت. وجود ست. نبوده یشهروند حقوق فقدان به معنای مدون حقوق فقدان البته ندا  ،ربازید از ،رانیا در ا
ص احوال در یمذهب هایاقلیت و گذراندندیم روزگار یقوم و یمذهب مختلف هایاقلیت   تابع زینه یشخ

شروطه، انقالب دنبالبه بودند. خود ینید نییآ و مقررات ست یبرا رانیا م س قانون صاحب بار نینخ سا   یا
س قانون د.ش مدون سا شروطه یا شاه مطلق قدرت ،ملت و دولت انیم یثاقیم عنوانبه ،م   محدود را پاد

س قانون متمم در ساخت.یم سا شروطه یا س یینها دییتأ به یقمر 2111 سال در هک م صل در ،دیر  با یف
صل هجده در یشهروند و یفرد حقوق نتریمهم ،«ملت حقوق» عنوان صول ا شتم )ا ست تا ه شمبی   (وش

س قانون متمم .شد دیتأی سا شروطه یا صل در هک حالدرعین م شعار اول ا شتیم ا سم مذهب» که دا   یر
سالم رانیا شریاثن ۀیجعفر ۀحق ۀقیطر و ا ست هیع شاه دیبا و ا شد مذهب نیا مروج و دارا رانیا پاد  از ،«با

ــهروند حقوق ــانکی یش  تمام از قانون تیحما نیهمچن و قانون درمقابل   رانیا اتباع و مردم تمام یبرا س
صل ریتعب به ،و شهروندان شتم ا شروطه ه سی م سا  ود.ب گفته سخن «رانیا تکممل یاهال» ،متمم قانون ا

  کی در یشهروند حقوق از دفاع در یمترق یاصول مشروطه یاساس قانون متمم در مندرج ۀگانهجده اصول
  مهم ۀتکن دو اســاســی، قانون متمم در شــهروندان حقوق درمورد .شــدمی محســوب رانیا در شیپ قرن
 امتیازات و حقوق از ایرانی شــهروندان تمام برخورداری بر دیکتأ اول ۀتکن ؛اســت نظرامعان و مداقهقابل

  تربیش مانند تابکاهل و ،مذهبی نژادی، قومی، یهااقلیت ،مزبور اصول اساسبر است. شهروندی و فردی
 و فردی حقوق جدوا انمخاطب برخوردارند. شــهروندی حقوق عمومی امتیازات از یانشــیع و انمســلمان

 نگرش این است. شده شمرده ایران تکممل اهالی و مردم تمام مشروطه اساسی قانون متمم در شهروندی
سی قوانین با تطابق ضمن سا شده شورهایک جدید ا ستبداد دیق از رها شاهان، امگیکخود و ا شه پاد  در ری
  نشهروندا مانند نیز اسالمی حقوق در شناختهرسمیتبه دینی یهااقلیت داشت. اسالمی و دینی یهاآموزه

 نوامیس و مال و جان و برند سربه امنیت و آسایش در دبایمی اسالمی دولت و جامعه پناه در تنهانه مسلمان
صون تعرض هرگونه از آنان شد م صالح مخالف و ندامایل هک شغلی هر به ندتوانمی هکبل ،با  و عمومی م

سالمی نیکهنجارش شد ا صیه احوال در و ورزند مبادرت نبا صلحل و شخ  خود نیمابیف حقوق دعاوی وف
شند. خود ینیآ و دین مقررات تابع صل ینترمهم و ینترلیک با سی قانون متمم در ا سا شروطه ا  اب هک م

  یاهال» بود: شده رکذ مزبور اصل در بود. متمم هشتم اصل بود دهش تنظیم دینی عالمان نظارت و هدایت
 ریبرخوردا صریح ابالغ برای همچنین «بود. خواهند الحقوقمتساوی دولتی قانون درمقابل   ایران تکممل
 اصــل در ،مثال رایب بود. شــده اســتفاده رانیانایۀ واژ از گاه شــهروندی فردی حقوق از شــهروندان ۀهم

  امتاق در منع یا بلدنفی توانمین را ایرانیان از کیهیچ» بود: آمده مشروطیت اساسی قانون متمم چهاردهم
ن محلی در اقامت به مجبور یا محلی در  ۀتکندومین  .«ندکمی تصریح قانون هک مواردی در مگر ،نمود معی 

سی قانون متمم در شهروندی حقوق در اهمیت دارای سا شروطیت ا سبی جامعیت م ست. آن ن صول در ا  ا



 

  

 تعمومی و بودن فراگیر رعایت با شهروندی حقوق ینترلیک و ینترمهم ملت، حقوق به مربوط ۀگانهجده
ست شده واقع مالحظه مورد سی و مدنی یهاآزادی و حقوق برخی از و ا ش مانند ،سیا  و هاانجمن یلکت

 یاســالم یجمهور یاســاســ قانون اســت. آمده میانبه ســخن نیز ،تحزب( آزادی ذیل عنواناجتماعات )
صوب سی، 2115 سال م شر ازپس شم صول حیت صل در یلک ا  پرچم و خیتار و خط و زبان انیب و اول ف

سم صل در شور،ک یر ست. پرداخته ملت حقوق به ،سوم ف صل شامل   یشهروند حقوق ینترمهم ا  ا
  تعرض عدم ونت،کس محل   انتخاب در یآزاد و نکمس تیمصون فردی، امنیت مساوی، حق   از برخورداری

ــل ،وآمدرفت یآزاد اتبات،کم به ــغل، انتخاب در یآزاد اص ــا حقوق د،یعقا شیتفت تیممنوع ش   ییقض
 و تیتابع حق   اطالعات، و اخبار یآزاد ،یاجتماع و یاسیس هایآزادی وپرورش،آموزش یآزاد ،یشهروند

 .است آن رییتغ
سته بهکاز دیگر علومی   صی به هویت پرداخته ا ص ستروان صورت تخ سی ا سیروانچند هر .شنا  شنا

ی یت مفهوم تحول در ،بحث ۀپیشــین لحاظبهولی  ،پردازدات وی میبیشــتر بر فرد و درون قش ن یابیهو
ست. ردهک تری ایفامهم سیروان ا   ماعیاجت علوم به فروید یابیهویت ۀینظر با را روانی پویای سنت شنا

 خود با را مادر و پدر برتر خود   معموالً  و خارجی یاشیا یا هاشخصیت ک  ودک ،آن جریان در هک ردک عرضه
ستین جامعهنقش نظریۀ فروید بر پیدایی نظریهگیرد. می یکی ست.های نخ سی پوشیده نی  پویای ۀظرین شنا

ــاختار کی درونی محور بر روانی ــمک )هرچند مداوم هویت کی هک ،روانی س  یدکتأ ،دارد آمیز(شکش
ی .ندکمی ناسروان مورخ ،ســونکاری کار یت ،شــ ند را هو ته جا فرد محور در هک دیدمی یفرای   گرف

 عینو فرد و اجتماع میان سونکاری ،ترتیب بدین دارد. قرار نیز او اجتماعی فرهنگ محور در ،حالدرعین و
 هک بیمارانی به اشـاره در دوم جهانی جنگ جریان در را هویت بحران ۀواژ سـونکاری .ردکمی برقرار رابطه

 دگیزن لۀحمر تمامی به را آن درنتیجه، و ردک مطرح نداداده ازدست را تاریخی تداوم و بودن سانکی احساس
  گونه بدین داد. تعمیم انســان( زندگی ۀمرحل هشــت دربارۀ خود زندگیۀ مرحل مدل از بخشــی عنوانبه)

  نیکخودفراف توان به «هویت» ۀواژ شناختی، شناسیروان در رد.ک عنوان نیز خود از تعبیر توانمی را هویت
گاهی و شاره خودآ ش .ندکمی ا سان در هویت یشناختروان ۀاندی ست مربوط خودانگاره به هاان   یعنی ،ا

  ۀاللمس به زیادی ۀعالق هک بود انیشناسروان نخستین از سونکاری خودش. از او ذهنی مدل یا صشخ دیدگاه
 رطول  د هویت گیریلکش فرایند در اشکنک درپی   روانی، پویای سنت همان یعنی ،او ارک رد.ک پیدا هویت
شته کی در صشخ هویت بود. فرد زندگی سخ در مراحلر سیار هایچالش به پا   .یردگمی لکش پیچیده ب

  «خود» صخا طوربه گاه هک) خودی هویت یعنی تداوم یشــناختروان حس   میان تمایز بر ســونکاری ارک
صی ص  خا یهاویژگی ،(شودمی خوانده صی یهاهویت به و ندکمی جدا دیگری از را فرد هک شخ   شخ
ست، معروف ست نکمم بازیگر کی هک اجتماعی یهانقش درنهایت، و ا شته ا شد، دا   یهاهویت یعنی با



 

  

 رحمط آن شناسیروان عدب   در هویت بحث در نیز شناسیروان و خود میان ۀرابط .ندکمی یهکت او، اجتماعی
ست. ست، «هویت» از متمایز «خود» گرچه ا سیخودروان» به مربوط ادبیات اما ا   این فهم در را ما «شنا

صه دو در هویت ،جااین در .دهدمی یاری شودمی نگهداری چگونه هویت هک امر  .۴ :شودمی مطرح عر
شت هک نمودارهایی واقعی محتوای .1 ؛1فاعلی( )من   گیردمی لکش آن ازطریق   خود هک هاییفرایند  از بردا
ــ را خود ــ به ویژهبه انپردازنظریه .2مفعولی( )من   دهندمی لکش ــان زیادی ۀعالق دوم ۀعرص   و داده نش

 اندداده دســتبه خود از شــناخت ســازماندهی ۀســاد و پیچیده یهاشــیوه پیرامون گوناگونی یهادیدگاه
 (.61 و 62 ص ،2130 )احمدی،

  و احساسات برآمده از آن مشخصات شخصیت فرد از یکی هویت احساس   و هویت ،شناسیروان در
 اردد خود روانی حیات استمرار بهنسبت انسان هکاست  احساسی از عبارت هویت احساس .شودمی تلقی

ضاع درمقابل   هک وحدتی و یگانگی و   .ندکمی حس خود روانی حاالت در همواره خارج متغیر احوال و او
ــیروان منظر از بنابراین ــناس ــان هویت ،ش ــت. برخوردار ثبات نوعی از انس ــتر اس ــروان بیش ــناس  و انش

 معنا دو هک معتقدند و دانندمی شخصی و فردی امری نخست، درجۀ در ،را هویت شخصیت   ان  پردازنظریه
صلی جنبۀ و صیتی یهاویژگی به هویت ا ساس و شخ شتر   البته ند.امعطوف فرد اح  ان  پردازنظریه این بی

ستقل و متمایز را هویت نوع دو این هکبل ،نندکمین ارکان را اجتماعی هویت   .نندکمی قلمداد دیگرکی از م
ساس از عبارت هویت دیدگاه، این از هرحال،به صی، تمایز اح ساس شخ صی تداوم اح ساس و ،شخ  اح

بحث در این تحقیق واجد های مورده هویتکجاآناز .(Jacobson, 1998, p. 9) است شخصی استقالل
یت جمعی را دربر ندســطوح فراتر از فرد رش بیشــتر نگ ،ه در این تحقیقکان گفت وتمی ،دنگیرمی و هو

 شناختی مورد استفاده قرار گرفته است.جامعه

 هویت انواع .5-0

 قومی هویت. 8-5-0

صلی معنا و 3قومیت سی درطو ازمنابع ا ست ل  بازشنا شربوده ا  یرایاالت متحده گرفته تا آفریقا ز از ،تاریخ ب
ــحرا، قومیت زیربنای تف خط   ــی اجتماعی و کیکص ــناس ــتتبلیغ نیز اجتماعی وبازش  .های اجتماعی اس

ــاس قیام برای عدالت اجتماعی بوده چنین پایه وقومیت هم ــت اس ــت و و اس ــاس منطق  پایه و نیز هس اس
یاد قومی و ۀغیرعقالنی تصــفی بازرگانی فعالیت ه موجدکای فرهنگی اســـت شـــالوده ،به میزان ز های 

  است ایواژه تیقوم .(11 ص ،2151 )کاستلز، دنیای نوین تجارت است انحصارگرایانه در بندی وهکشب
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2. Me 
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 زبان، ســنت، فرهنگ، ۀطیح در یانســان هایتفاوت یبرا نونکتا میالدی ١٦٩١ ۀده از ندهیفزا طوربه هک
  درون را نانسا هک ،ینژاد ۀینظر اعتباریبی با واژه نیا اربردک .شودمی برده ارکبه تبار و ،یاجتماع یالگوها

 شد. شتریب داشت،یم مفروض ثابت یکیژنت نییتع با یستیز یهانوع
  .«ستا کمشتر یهاسنت و هایشهر از کلی گاهیآ شامل قومیت» که ستا آن قومیت از کلی تعریف تنها

 توانمی و دشومی شامل را «ملت» تا «قبیله» از مختلفی معانی نگلیسیا جمۀتر در Ethnos یونانیکلمۀ 
 کهوضوع م ینا ماا ،ستا قومی وهگر به تعلق کیفیت قومیت گرفت. نظردر دو ینا بین طیفی رتصوبه را آن

  نچو ،نیستند «ادنژ» قومی یهاوهگر نیست. دهسا انچند چیست هاوهگر یگرد اعنوا مقابل در قومی وهگر یک
 هابصر هکچنان ،ستا مستقل منطقی ظلحا از قومیت و دکر تعریف ادنژ از ترقیقد ربسیا را قومیت توانمی

یت  ،واقعدر باشد. سفید یا هسیا ستا ممکن یدیهو یک و هستند هم وسالا هاواتکر و   همچنینقوم
  «قومی عۀزمنا» ،ینا د  جووبا ند.زنمی پیوند خاصی مینزسر به را دفر تاًورضر قومی وهگر یک در عضویت

 گرفت. نظردر هاادنژ یا هاملت بین عهزمنا مشابه توانمی را

ــت آمده ملت یمعنبه Ethnos یونانی ۀواژ از (Ethnic) قوم واژۀ ــیانگل در .اس  ۀواژ اربردک ه،یاول یس
Ethnic شتر یهاملت یفرهنگ هایتفاوت به صران   از یبرخ .گرددمیازب کم سا یبرا را تیقوم معا   ییشنا

س» اعتراض همچون یقوم یهااعتراض یول ،برندمی ارکبه اروپا در یمل هایگروه  گروه نیب خط   «هاکبا
ــ را تیمل و یقوم ــ .ندکمی ارکآش   :نندکمی فیتعر نیچن را یقوم گروه و تیقوم ارانشکهم و 1رفکاش

شتن   با بزرگ ۀجامع کی درون در یتجمع» شتر تبار   دا شتن   مفروض ای یواقع ک  م شت ۀحافظ کی )دا  ک  رم
گاه کی (یبردگ ای ،تهاجم مهاجرت، استعمال، مانند یخیتار تجارب ای هاسرچشمه با یخیتار  کرمشت یآ
صر چند ای کی در یفرهنگ منبع و انونک کی و مجزا یقوم تیهو از صه عنوانبه هک نینماد عن  از یاخال

ن انکم و زمان بهنسبت همواره یفرهنگ مشخصات نیا است. شده فیتعر هاآن بودن   یمردم  گروه هک معی 
 (Tiffin & Griffths & Ashcreft, 1998, p. 84) «.یب پویا خواهند بودکتر کنند در یکقومی تجربه می

ص شخ صل ۀم صر ردکارک ف  یتعر نیا یا ست نمادین عنا ست نکمم هک ا   را یقوم تعلق ،یمعن کی به ا
صر یبرخ از هاییمثال ند.ک جادیا ستگیپ ،یکیزیف یکینزد خانواده، یالگوها قرارند: نیبد نینماد عنا   یو

ش ،یمذهب ستگیپ ،یشیگو ای یزبان الکا صات فیزی ت،یمل ،ایقبیله یو شخ و  ،نگیهای فرهی، ارزشکم
های مختلفی از یبکهای مختلف ترانکها و مادبیات موســیقی. در زمانهای فرهنگی مثل هنر و فعالیت

ها ها، حماسهآفرینی داستان. نقش(Ibidتواند نقش داشته باشد )می قومیت از معنی کی ۀاین عناصر در تهی
 ،هایهای نبردها و پیروزداســتانحال قهرمانان قومی، های قومی نیز در این زمینه اهمیت دارد. شــرحو مثل

 مثابۀ عناصر نمادین قومی در این خصوص تأثیرگذارند.، بههمه ،... و
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ص گروه دو نیب یفرهنگ تفاوت هک دارد دهیعق سونکیار گر،ید منظر از شخ   دو .ستین تیهو یقطع ۀم
 مثالً  س.کعبر و باشند داده لیکتش را یمتفاوت گروه دو یول ،باشند سانکی یفرهنگ لحاظ از ندتوانمی گروه

  یحت و اعتقادات و مذهب و زبان از یعیوس طوربه است نکمم محل کی در متفاوت 1همسردرون گروه دو
شند،برخوردار  متفاوت یورافن  وجودم هاآن نیب یقوم ارتباط کی هک ستین یعنم نیدب رورتاً ض نیا اما با
 گرید با برخورد از یحداقل دیبا گروه ،یومق روه  گ آمدن   وجودبه یراب (.(Erikesen, 1993, p. 11 اشــدب

شته را اقوام شد دا   سنت از یفرهنگ هایتفاوت عنوانبه را ریگد هایگروه یهادهیا دیبا گروه یاضاع و با
   .اشتدنخواهد  وجود تیقوم ،نباشد طیشرا این اگر نند.ک نگاه خودشان

 :رده استکل زیر بیان کشبه هاییدارای مشخصهرا سون هویت قومی کاری ۀاندیش

 عناصر فرهنگی  شرط الزم
گاهی از عناصر فرهنگی  افیکشرط   آ

تماعی ارتباط اج کیاست. بنابراین قومیت  اساسی خاص   صفت   کنمودی از ارتباط و نه ی ،برای قومیت
ست  شان هکویژه بین عامالنی ا ضا با یفرهنگ لحاظبه را خود  از یحداقل هاآن با هک گرید هایگروه یاع

 از یاش)ن یاجتماع تیهو عنوانبه دتوانمی تیقوم نیهمچن .بینندمی متفاوت ،دارند را منظم متقابل نشک
سیلۀبه گران(ید با تفاوت و زیتما کی س ای یاسانهاف یشاوندانیخو و شد. شده فیتعر یتعارا   هایروهگ با

 (.(Ibid, p. 12 باشند داشته کمشتر ۀسرچشم از ییهااسطوره هک دارند لیتما یقوم

  ۀمؤلف کی تنها موارد از یاریبس در یحت و آیدمی وجودبه تیقوم هایمؤلفه متنوع بیکتر از یقوم تیهو
فاوت متهای قومیت مؤلفه ،مختلف اقوام بین شــود. بنابراین درنوعی هویت قومی می جادیا باعث متفاوت

ــت و اندیشــمندان دیگری هم  ند.افاوتیمتت اهمی درجات دارای هااز مؤلفه کدر هر گروه قومی، هری اس
در ( 254 ص ،1121 ،اســمیت) 2ه اســمیتکاند، چنانهایی را برای هویت قومی برشــمردهمشــخصــه

 قد است:باره معتاین 

                                              
1. Groups within the spouse 

2. Anthony Smith 



 

  

 

 ملی هویت .0-5-0

 گســترش و 1صــنعتی انقالب ازپس ییاروپا یهادولت پیدایش بعداز و اســت جدیدی ۀواژ ملیت و ملی
 ۀدیدپ شاید دلیل همین به نیز ملی هویت است. شده اجتماعی علوم واژگان وارد ناسیونالیستی احساسات

شد ایزهتا  گیزند محل   تولد، محل   از تربزرگ یعنی سرزمینی النک واحد کی و صشخ میان ۀرابط به و با
  اقتصادی ـ یسیاس هایشکشمک آغاز و ناسیونالیسم گسترش با ند.ک اشاره ایالت و استان حتی و قبیله و قوم

 دولت و سرزمین به تعلق احساسات استعماری، ــــ امپریالیستی هایرقابت سر بر صنعتی انقالب بعداز
ستفالی نظام یافت. افزایش نیز صخا ستح به زیادی کمک ملت به دولت نظام تثبیت با نیز 2و   هویت امکا

  خاص، دولت با تربزرگ سرزمین به تعلق احساس یعنی ملی، هویت هک گفت توانمین همهاین با رد.ک ملی
   باشد. مدرن دوران صخا ۀپدید کی

 و ملی هویت نیســت. جهان جایهمه به تعمیمقابل همیشــه و اروپاســت خود   ص  خاۀ تجرب اروپا ۀتجرب
  نظامی یا دولت .۲ ؛شدهشناخته سرزمینی واحد کی وجود .۴ :شودمی ناشی چیز دو از آن به تعلق احساس
  نوعیبه و باشند داشته وجودای جامعه در عنصر دو این هکمادام دارد. عهدهبه را واحد این رهبری هک سیاسی

ــ نیز ملی هویت ند،ک مرزبندی دیگری و خود میان   ــوالً  هکجاازآن .گیردمی لکش  در ایپدیده چنین اص
  یاهومتکح یا و امپراتوری چون النتریک سیاسی یهاسازمان و خوردمی چشمبه مترک ،غرب در ،گذشته

ش عهدهبه را مناطق این نترلک دینی شت دینی ۀجنب هاهویت ،ندتدا س همین بر نیز سازیغیریت و دا   اسا
سیحی یعنی ،گرفتمی صورت سلمانغیر دربرابر   م ستان. دربرابر   کاتولیک یا م  وجود ،گونهنبدی غیرپروت

  عمیمت جهان ل  ک بر ناخواسته را او ۀتجرب بسیاری امروز هک اروپا، ۀگذشت در آن امروزی ۀشیو به ملی هویت
شمبه ،دهندمی سالل با رابطه در ویژهبه تهکن این .خوردمین چ   ،ندکمی پیدا اهمیت «انقطاع» و «تداوم» ۀم
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شی با هکچرا سری یهاومتکح یا هاامپراتوری فروپا سی واحدهای پیدایش و دینی سرا  از ترکوچک سیا
ساس ،هاآن درون سی واحد به وفاداری به را خود جای و رودمی ازمیان تدریجبه هاآن به وفاداری اح   سیا

ست رنان .(41 ، ص2130 )احمدی، دهدمی ،ملت به دولت یعنی جدید، سوی نیز برای ملت  1ارن فران
 داند:آن را الزم میروی روز بر و اجماع   کمشتر فرهنگی   میراث   داشتن   ۀدو مشخص

 ملت
 یفرهنگ یراثم 
 اجماع روز 

سالل روی« انقطاع» چنانچهاما  سی واحدهای شدن   بزرگ و کوچک ۀندهد و تنها م  لکشبه چه ،سیا
شد، ارک در ،ترکوچک لکشبه یا امپراتوری ساس با  گونه،نبدی .ماندمی باقینیز  آن به وفاداری و تعلق اح

شری تاریخ در شخی توانمی ملی هویت نوع دو ،ب ساس یعنی مدرن، ملی یهاهویتی کی :داد صت  اح
ص در بعد به میالدی پانزدهم قرون از هک مدرن یهادولت به تعلق   جهان نقاط سایر در بعدها و اروپا ۀعر
  زمینسر و سیاسی واحدهای به وفاداری و تعلق احساس یعنی پیشامدرن، ملی هویت یدیگر و ،شدند پیدا

 د.دار وجود نام همان به نیز امروزه و اسـت ردهک پیدا تداوم و داشـته وجود گذشـته هایدوران از هک هنیک
 برخی اما دانســت، نخســت نوع از توانمی ندامدرن دوران محصــول هک را جهان شــورهایک از بســیاری

ش هک دیگر شورهایک سیار ۀری ستانی یهادوره از سرزمینی واحد عنوانبه هاآن نام و دارند هنک ب   هب تا با
 .ندادوم نوع از مصر و )رم(، ایتالیا هند، چین، ایران، یونان، نظیر است، شده حفظ همچنان امروز

  قومی ـــ ملی مسائل پژوهشگران و انپردازنظریه هک است اصلی عنصر چند سازدمی را ملی هویت آنچه
  ندکمی جدا میقد هویت از را آن هک ملی هویت   عامل   تریننندهکتعیین گمانبی اما .اندردهک اشــاره آن به

  دربارۀ اسمیت آنتونی مدرن. دولت و چه آن هنک هایلکشبه دولت چه است، دولت و سیاسی نظام وجود
  ۀنوببه سیاسی اجتماع .است سیاسی اجتماع احساس وجود «ملی هویت» از منظور :گویدمی ملی هویت

ست خود شتر نهادهای برخی وجود به مکد شار اجتماع برای وظایف و حقوق از واحدی ۀمجموع و کم   ها
  مرزهای از برخوردار ســرزمین کی و قطعی اجتماعی فضــای کی به همچنین ســیاســی اجتماع .ندکمی

 ند. نکو به آن احساس تعلق مینمایند می خود را تعریف وسیله بدان اعضا هک ندکمی اشاره شدهشناخته
 گروه نخســت شــامل عناصــر: ردکبندی گروه اصــلی طبقه ن به دوتوایملت را مۀ دهندیلکعناصــرتشــ

، یاعناصر اسطوره جزو گروه نخست و ینیعناصر سرزم .است یگروه دوم شامل عناصر ذهن و ،ذهنییرغ
 ۀو جنب یژگیدو و ،ملت یبرا عالوه،به .شــودیجزو گروه دوم محســوب م هاو فرهنگ ،، باورهاهاخاطره
س سا ـــ یقوم ۀجنب یکی :شمردتوان بریم یا شر یادعا یه ملت برمبناکینو ا یفرهنگ ـ شتر ۀی  شتن  دا کم
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ضا ،انیکیان ساس ینا ه برک یمدن ۀدوم جنب و ،ندکمی یداآن تداوم پ یاع ستوار ا ست  ا ضاکا ت مل یه اع
عواملی را مد اشرف اح ،در این زمینه .(10-11 ص ،2151 ،یعلمداردارند ) کالزامات و تعهدات مشتر

 :(260 و 213 ص ،2115 )اشرف، شماردمیملی برگیری هویت لکبرای ش

 
سه جنبه از تجرب 1هندلر شری تعریف می ۀنیز هویت ملی را در رابطه با  ست  :ندکب فراد در رابطه با انخ

شر به شخص، دوم با جمعب شری ها یا گروهعنوان  طه سوم با راب دیگر متمایزند،کرود از یه گمان میکهای ب
ــیوه ــان ،آن ه درکهایی میان این دو و ش ــر هویتانس ــربه یهاهویت را با های جمعیها عناص   فردمنحص

 از ملی هویت تعریف یهاتفاوت و هاشـباهت باوجود   ،هررویبه .نندکمی تلقی سـانکی خود ص  مشـخ
 :دانست زیر شرحبه توانمی را ملی هویت بنیادین عناصر آن، انپردازنظریه دیدگاه

سطوره .۲ ؛وطن یعنی تاریخی سرزمین کی .١ شتر تاریخی خاطرات و تاریخی هایا   فرهنگ .٣ ؛کم
 و حقوق .1 ؛دولت یعنی نظرمورد ســرزمین ۀنندکاداره ســیاســی نهادهای .6 ؛کمشــتر هایتوده عمومی
  اعضا. برای سرزمینی کتحر و کمشتر اقتصاد .4 ؛اعضا تمامی برای کمشتر وظایف

 .انددهکر بحث ترتیب همین به هویت ۀسازند عناصردربارۀ  مابیشک ملیت و هویت مسائل انپردازنظریه
شگران از میلر دیوید سم مباحث ترتازه پژوه سیونالی ست آن بر نا صر دارای ملی هویت هک ا  ایانهبیگ عنا
 از: اندعبارت گانهپنج عناصر این .شوندمی آن تداوم و امکاستح باعث رفتههمروی هک است

شتر یهاویژگی به باور .2 ستگ6 ؛. منش فعال٣ یخی؛. قدرت و تداوم تار۲ ؛و تعهد متقابل کم  ی. واب
 (44 ص ،)همان کمشتر ی. فرهنگ عموم1 ؛قلمرو خاص کیبه 

ــند چند دیدگاهبه  ،.Error! Reference source not foundدر   ملی هویت ۀدربار ایرانی ۀنویس
 اشاره شده است.
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 (۴۹۳۱ یدی،رشهویت ملی ) ۀایرانی دربار  ۀدیدگاه چند نویسند: 0-0 ۀجدول شمار  .00

 یدکأعامل موردت یمل یتهو یهاسطوح ومؤلفه سندهینو

 یخاوندیش

 یشورکهم -
 (یخیتار مبدأ و)ساعت یزمانهم -
 یمل سرود پرچم و -
 یزبانهم -
 ینییآهم و یشیکهم -
 یقانونهم و یدولتهم -
 ( یاقتصاد ییگراحد )وحدتپول وا -
 شهروندان  واحد ۀشناسنام -
  یریگاندازه یهایاسوحدت مق -

 عوامل ایجادکنندۀ همگرایی

 یرواسان
  ینید عناصر -
 یخیتار عناصر -
 یطبقات عناصر -

 یفرهنگ و یعد اقتصادب  

 فروغا

 یدئولوژیا و ینیبسطح جهان -
 هاارزش -
 سطح هنجارها -
 سطح نمادها -

هان و  یدئولوژیا و ینیبســطح ج
 نمادین

 نادرپور
 یکخا یوندهایپ -
 یخون یوندهایپ -
 یفرهنگ یوندهایپ -

 زبان

شمندان ایرانی برخی شات پانبا گ اندی ستیرای احث هویت گیرند و مبتنوعات قومیتی را نادیده می ایرانی
همه غنای تواند بیانگر مناسبی برای ایننمی قطعاً ه ک دهندسی تقلیل میفار ـ هویت قومیبه را  ایرانی ـ ملی

 نگی و هویتی باشد.هفر

 جهانی هویت. 3-5-0

 در شــدن یجهان ،2لوهان کم مارشــالتوســط  یالدیم2310 ۀآغاز ده در 1«یجهانۀ دکده»ازطرح پس
ــت یبرا ،آن ینمفهوم امروز ــاد ۀیطبار درح یننخس  ثبات در یجادا منظوربه ،3نفرانس برتن وودزکدر  ،اقتص
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صاد شد و در  یجهان اقت ستانبعداز جنگ مطرح   کبان»و  1«پول یلالملینصندوق ب» ،دوم جنگ پایان ۀآ
ارشــان در اقتصــاد آزاد کداشــتند و ســازو اییکیه منشــأ آمرک یدو ارگان مال ینا .شــدند یسســأت 2«یجهان
دن ش یجهان پول   یالمللینصندوق ب .بودند یرشدن به مفهوم اخ یجهان طراحان نخستینبود  یداریهسرما

ست:ک یفگونه تعرینا را ستگ رده ا سر شورها درکروزافزون  یواب تنوع  حجم و یشعلت افزاجهان به سرتا
شاع ،هازمان با آنهم و یهسرما یشورها، گردش جهانک ینخدمات ب اال وکمبادالت  سترده و یعسر ۀا   ترگ

   .(rgorf.iww.w) یورافن
ــاس ــهیر تغییرات تجدد   ،گیدنز ۀنظری براس  جوهو بر و آوردمی وجودبه روزمره یزندگ تیفیک در یاش

ــل راتییتغ هکایگونهبه ،گذاردمی اثر ما اتیتجرب مختلف ــتق طوربه نیامروز ینهادها از حاص  با میمس
 ررکم بیکتر و یمحل ودیق از )خروج یبردارهکت موجب تجدد .میزندآیم درهم ما خود   و یفرد یزندگ

ــر ــامانده و د(یجد عناص ــی یبازتاب یس ــوص ــه نتریخص ــع با .گرددمی خود هایگوش  ارتباطات ۀتوس
ــــ یجهان ــ تیهو تداخل یجمع ـ ــخص  عام و یجهان یارهایمع و نیمواز حد   تا یاجتماع نظام و یش
   (.٥٢ ص ،١٣١1 دنز،ی)گ است شده محسوس شیپازبیش

   :است یاصل عنصر سه یدارا نیامروز یاجتماع یزندگ ۀالعادفوق کتحر و ییایپو هک است آن بر دنزیگ

  ؛تندسین دیگرکی حضور در یجسمان نظر از هک ییهاتیفعال یسازمانده ]یعنی[ فضا و زمان ییجدا .١

  یهاهکت در هاآن مجدد انداختن   جا و یمحل بافت از یاجتماع روابط دن  یشک رونیب و یبردارهکت .٥
ننا    ؛شودمی صمشخ یارشناسک هاینظام و نینماد هاینشانه وسیلۀبه هک فضا و زمان از معی 

 رییتغ و یاجتماع یزندگ به مربوط یهادانش و اطالعات منظم اربردک یمعنبه نینهاد یبازتابندگ .٣
ستمر شانه (.١١ ص ،)همانیبخواهدل یزندگ گیریلکش و نیادیبن کش طیشرا م   کسب در تجدد هاین

ــاهدهقابل هایریگجهت و عادات تنوع و رفتار یهامحل و هاطیمح و اهایدن ریثکت و یزندگ ــت مش   اس
ص یهااوشک موجب و (١٥٥ ص ،)همان   ۀکشب ۀتوسع و ،مختلف یهاشانس و هافرصت رر،کم یشخ
 منحصر و منوط فقط محل عنصر شدن، یجهان و تجدد دراثر   (.١٥٩ ص ،)همان شوندمی یاجتماع روابط

 و محل هکبل ست،ین محل خود   در آمدهوجودبه یهارویداد در گرفتن قرار ای یعیطب طیمح کی در ستنیز به
  شودمی فیتعر او یزندگ طیمح از فراتر فرد یمحل هایوابستگی لکدر و فرد یموضع ای یمحل یهاتیفعال

  دهد توسعه اریبس را خود تعلق مرجع، محل آن از فراتر و ندک انتخاب دتوانمی هم یزندگ محل   دربارۀ فرد و
سعه هک دارد یدکتأ دنزیگ نیهمچن (.120 ص ،)همان صر و تو صل ت  یعقالن و دیجد ع  موجب آن از حا

  ختن  یگســ اعصــار، یدوبندهایق و هنک هایســنت آلودجزم یهایامرونه از او یآزادســاز و یآدم ییرها

                                              
1. International monetany fund 

2. World bank 



 

  

شته از برجامانده یرهایوزنجغل شروع   ۀسلط ستن  کش درهم و گذ ض نام   گرانید بر هاگروه و افراد از یبع
  است، فرد توسط یزندگ ۀویش انتخاب همان هک انتخاب، استیس ای یزندگ استیس آن   محصول و شوندمی
   (.٥٦٦، ص)همان گرددمی

 انواع هویت از نظر گیدنز :3-0 ۀجدول شمار  .03

 لیتحل اب و ندکمی وجوجست بشر ییرها فرایند عیتسر و شبردیپ یبرا را هاییروشو  منابع شدن   یجهان
  .نمایندمی هیتوص را یریتداب و ابزارها نیچن به ازین دولت، ویژهبه ،بخشهویت و تیامن ی  سنت ینهادها رفتن  
 نشیگز بر یمذهب یآزاد شــده،وبکســر هایهویت یایاح جهت را یاناتکام نیهمچن شــدن یجهان

صاد زیآمسلطه یساختارها و روابط ساختن   وشدمخ مختارانه، ـــ یاقت سیس ـ  و یمحل ودیق از ییرها ،یا
   (.٦١ ص ،١٣١١ ،محمدیگل) آوردمی فراهم ... و ،مهاجرت و یسنت

دین ب توان آن رال میکه درکجهانی شدن  نخست فرایند :پیوسته ومرتبط داردمهبه بخش   جهانی شدن دو
سط وکترتیب تعریف  سترش فعالیت رد: ب صادیگ شابه در و ،، فرهنگیهای اقت سی م س سیا  .جهان رسرا
ضر سترد ثرجهان تحت تأثیر فرایندهای عمیق وکا ،درحال حا شدن قرار ۀگ ست جهانی  حث دوم ب .گرفته ا

 .(1 ص ،2156 ،رنای شورتگرایی است )جهان
  یدگیتنمدره و یوابستگ شیافزا ا،یدن مختلف   هایبخش شدن   تروابسته ،جهان یفشردگ گفت توانمی

ــازهمگون و ردنک یغرب فرایند ،یجهان ــاد هایجنبه ۀهم ادغام جهان، یس ــتر در یاقتص  ،یجهان ۀگس
ستره، شدن   پهناورتر   توسط دهشلیتحم هایهزینه اهشک ،یاجتماع هاینشک یریپذتأثیر و یگذارتأثیر گ

ضا  جامعه و فرد ادغام و وندیپ موجب ،یهمگ ،آیندمی شماربه شدن یجهان ابعاد نتریمهم از هک زمان و ف
  نقاط ۀهم در و ستین برابر و همگون یروچیهبه آن ق  یتعم و گسترش نیا البته .شوندمی یجهان ۀگستر در

شده عیتوز سانکی به ،جهان   وگوگفت تیهو شدن   یجهان فرایند در شیوبمک ۀواژ از دیبا درواقع، است. ن
 (.66-26 ص ،١٣١4 ،محمدیگل) ردک

 رد:کجهانی شدن یاد  ۀتوان از سه دیدگاه دربارمی

 ان و فضاکروابط م یگذاریرعوامل تأث انکم زمان تعلق سطح یتنوع هو
 یمحل یمحل یتهو

 
 ییگراخاص از تجددقبل

 یمکان
ــوم ــنن و، آدابرس س
ل ح ـــش یم پوش  ،
بار قومی خاص   ، اج

 در هنجارهای قومی

 انکانطباق فضا با م

حاصــل  یهاشــهیاند یفرامحل از تجددبعد یجهان یجهان یتهو
 تهیاز مدرن

 ان و فضاکم ییجدا



 

  

 سه دیدگاه رایج درمورد جهانی شدن: 4-0 ۀجدول شمار  .04

 شدن یجهان دگاهید پردازهینظر  دگاهید نوع
 اقتصاد باز  ی،انات ارتباطکام اطالعات وگسترش  یاماوکفو ینگتون،هانت (مثبت)یجابیا

  یحقوق بشر و آزاد گسترش، یتهتداوم مدرن یجوزف نا ،کب یش، اولریدنزگ
 بزرگ یهاقدرت یتبان شومان دهارول ،ژالتوشسر (یمنف)یسلب
 یعلت جبر جهانبه یجابا ین، والرشتاپل باران یرناپذیزگر

 و پردازییهنظرجهانی شدن به  ۀیا توافق با پروس شدن در تقابلجهانی ۀعرص اندیشمندان   ،بر این اساس
 ه دیدگاهب که بسیار نزدیکاند دادهلکنظری را بر این مبنا ش ـ ریکهای فارچوبو چ اندنظر پرداخته و بحث

ستیک ـــ اپیتالی ست ـ ستی و مخالفان آن ا شتوان گفت ولی می، لیبرالی شتاد  ۀز دهاه بعدکۀ انتقادی، اندی ه
   دو دیدگاه گردیده است.، واجد عناصری متمایز از هرسازمان یافتمیالدی 

 یهویتبین ابطو ر  ـ
سته هاتیهو انواع ارتباط نوع بحث ساس که یدگاهید نیهمچن و مختلف یهادوران به ب   عمل آن برا

ضح آنچه یول ،گرددیم متفاوت شودیم ست وا ست افتهی تداوم زین امروزه و ا ضاد ا  و یمل تیهو نیب ت
ــت.( یمل و یقوم) ردترخ   یهاتیهو و یجهان تیهو نیب ،گرید ازطرف و یقوم تیهو  ،هرحالبه اس
تشــتت و  رخط اســت دربرابر   ناچار [اســتوار اســت یمل یته بر هوک] گراایدئولوژی ملی و ییگرایمل
  زین یجهان یتبه هو یشگرا ،ندکمیدفاع  یمل یاز وحدت و هماهنگ میقو یهاییگراه خاصک یندگکپرا
سانکات با  یزرا ن یمل یهامطالبه ی،مل یتتقابل هو گرفتن در ضمن قرار 1های قومیارزشو  یتا برمفهوم ان

قابل ت یجهان یتو هو یقوم یتبا هو یمل یتهو ینب ،طرف کی توان گفت ازیم یعنی ؛گذاردیسرمپشت
ــت تریو قو یاز تعلقات مل فراتر یتعلقات به معنای یجهان یتهو ،یگرطرف د از دارد و وجود  ینا بر .اس

ــاس و طبق د ــــ یتیچندمل یهایریدرگ ،ینگتونهانت یدگاهاس ــــ یو قوم یتمدن ـ  و یهیاماًل بدک یایلهقب ـ
ال دنبهها را بتمدن( برخورد النکرد تا مختلف )ازخ   یهایتهو یزآمتعارض یاســت و تالق یرناپذاجتناب

 یگزینعلت عدم وجود جابه یغرب ( فرهنگ  افتن  ی یجهان ت  ی)هو شـــدن   ریگهمهن یا و خواهد داشـــت
سب شابه پا ،2یاماوکبه نظر فو ،منا ست و ل یختار یانم سکدمو یبرالا شروع یرا س یدهرس یجهان یتبه م   تا

 .(۴۹۳۱ رشیدی،)
ك دوره ی ازبعد ،حالهربه .افته اســتیپردازان مختلف هیطرف نظراین موضــوع تعبیرات متفاوتی از البته

ضع شکال ییگرایرًا ملیاخ ،فیت شاید یبه ا ست و  سر بر آورده ا   یانگرایلم ۀدوبار یزشد بتوان گفت خیگر 

                                              
 د.کنایجاد می هویتی قومی تی کهتعلقا .1

2. Fukuyama 



 

  

ــر گرید یاگونهبه ــت برآورده س ــتقر و هم در  یمل یهاتوان هم درمبارزه با دولتیرا م یتواقع ینا .اس مس
 .  شودیاز آن دفاع م یاجنب کی برابر  همواره دره کرد کمشاهده  یتمل ۀیبر پا یتهو یرفراگ یبازساز
ساختن   یجهان یندفرا سنتچ و یطشرا شدن با دگرگون  ضع و یسازیتهو یارچوب  سن یفت  یتمنابع 

ــازیتهو یندفرا ،یتهو ــ ،ینونکجهان  را در یس ــازلهالمس ــت دهکر 1س ــع   ینا .اس ــتر وض ــیاریب بس از  س
 است. یجهان یتهو برابر  ( دریمل و میرد )قوخ   یهایتهو

رن مد یجهان یهاهکدر شب یاز زندگ یناش یتهو شدن   یه از فردک ینشگران اجتماعکآن دسته از  یبرا
 ،(یازسیتمعنا )هو ساختن  ای بر یگزینجا ینترینند اصلکیآن مقاومت م برابر  در یااند و ثروت طرد شده

احتمااًل  یت. قومهســتند یامنطقه یا ،ی، ملینیها دیادبر بن یاســتوار یفرهنگ یهاجماعت ،ما ۀدر جامع
 .(51 ص ،2153 ،لزتساک) یردگیتصرف قرار مومورد دخل یتو محل ،یتمل دین،دست به

 ،شــودیده مینظر معمواًل دت موردین ســه نوع هویکه اغلب ب مذکور یهاکشــمکش ها وتضــاد وجود  با
باآن یســـازگارهم و  نار  کمختلف در یهایتهو گرفتن   ت از قراریواقع یول به ها   یتواقع کیعنوان هم 

مجزا  یتبا مل یشــورکبه  ،خاص تعلق دارد یتیبه قوم هکینفرد ضــمن ا کی یعنی ؛داردیت حکا یاجتماع
ست و درع سان یهاارزش ۀیبر پا ،حالینمتعلق ا عنوان هب راخود  ،یمل و یقوم یهاارزش ینا و فارغ از یان

، اســتل کعمل مشــدر یتفاهم ینه چنکرد کاذعان  یداگرچه با .ندکیفرض م یتبشــر نار  کانســان در کی
چون مذهب،  یفرهنگ هایویژگی یرســـا ، وک، زبان مشــترکباور به تبارمشــتر یدارا یقوم یهایتهو

ــومآداب ــتند  ... و ،ورس  احقاق و اثبات ید و اغلب براننکیم ها مجزایتقوم یگرد ها را ازه عماًل آنکهس
ضادها و مطالبات آن امر   ینند و اایتفعال در هاآن ش را یمل تیهو ها ازت تعارض  یعنی ینسازد و ایارمکآ

 . یمل یتهو و یقوم یتهو ینب
 ده است:کرگونه بیان بین هویت قومی و هویت ملی را اینتمایز آنتونی اسمیت 

 

                                              
1. Problematic 



 

  

 وجوه تمایز هویت قومی و هویت ملی از نظر اسمیت: 5-0 ۀجدول شمار  .05

 ملت قوم
 نام مناسب ـ

 انکیان از کمشتر یراساط ـ
 کخاطرات مشتر ـ

 تفاوت فرهنگ ـ
 ارتباط با وطن ـ

 )نخبگان(همبستگی ینوع ـ

 نام مناسب ـ
 کمشتر یراساط ـ

 کمشتر یختار ـ
 کمشتر یفرهنگ عموم ـ

 تصرف وطن ـ
 واحد اقتصاد، کتعهدات مشتر حقوق و ـ

سمارۀ  هاییژگیو شان م1-1جدول  شابه ۀها به مقولوملت یه اجتماعات قومکدهد ین تعلق دارند  یم
سطوره شتر ،)نام، ا سمت پا ،حالیندرع .(کو خاطرات م شان م یینق سطها بهه ملتکدهد یجدول ن  ۀوا

 یننهمچ .شوندیزمیاقتصاد واحد متما کی و داشتن   اعضا یبرا کمشتر یفمانند حقوق و وظا هایییژگیو
با  ینصــورت نمادهن اســت فقط بکمم یاجتماعات قوم یول ،نندکیم یزندگ ینســرزم کیملت ها در 

 یبرخ یداراندارند ) یازن کمشتر یفرهنگ عموم کیسان اقوام به ینبد .خودشان در ارتباط باشند ینسرزم
 کیوجود  هکیحالدر ،(کمشــتر یو نهادها ،رســوم، هســتند مانند زبان، مذهب کمشــتر یعناصــر فرهنگ
 .(14 ص ،2151 ی،گودرزهاست )ملت ۀیلک یژگیو کمشتر یفرهنگ عموم

ــتراکات و البته ــدهمتفاوت  یقوم و یت ملین دو هویب اتاختالف امروزه اش ــت و ش  یبا تحقق جهان اس
 ۀنوع ارتباط و مقول از ینیاشکال نو ــــ اندگذاشتهمدرن نام آن را پست یکه بعض ــــد یشدن در دوران جد

عنوان به امروزه 1«ییگرایمحل ـــ جهان»که چنان ،جاد شده استیا یتین سطوح هویاشتراکات و افتراقات ب
 . شودیکنشگران را شامل م اغلب   یت جمعیهو ینوع
ــت یهاچهره از ،2روزنا  ــترش جابهبه هکیردپذیم ،ردکیرو ینا ۀبرجس    واالکها وانتقال ییجاموازات گس

 دینفرا ینو ضــمن مخالفت با ا انداپو برخاســتهکبه ت یزن یمحل یهایت، هویمل یمرزها یخدمات در ورا
 ،او نظر ه ازکدارند  یدکأخود ت خاص   یو آداب بوم ،، اعتقاداتها، ارزشیفرهنگ یراث، بر ممرزناشــناس

ما شاهد  ،یدگاهد ینبراساس ا .نندکیم کمکبه هم شدن(  یو جهان یمحل یتهو) یانجر دو ینناخواسته ا
انواع  یدما نبا ،اساس ینا بر و یمهست 4«ییگراعام خاص شدن  »و  3«ییگراخاص عام شدن  » ۀیدوسو یانجر
، سکعه برکبل ،یمنک شدن تصور یجهان یرخالف مس یموج را زکمر از یزگر یاناً و اح یابیتهو هاییانجر
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ع شده و مشرویرفتهپذ یچارچوب اجتماع کی خود در یگاهجا یفتعرباز یردر مس ییهاتکها را حرآن باید
 .یریمنظر گدر

  دینی هویت .4-5-0

سیاری نظر از گرچه  صر ،خود ،دین ،اجتماعی علوم انپردازنظریه از ب  و شورک کی فرهنگ از مهمی عن
  ،دشومی مطرح ادیان تقابل ۀمسالل هکزمانی ویژهبه ،اجتماعی سطح در اما ،شودمی محسوب آن ملی هویت
 رابطه در جامعه یا فرد هک است اعمال و باورها از ایمجموعه دینی هویت .ندکمی پیدا اهمیت دینی هویت

  .گذاردمی اجرابه دارد مانیایۀ جنب هک پیشین مراسم و هاسنت با
سیار امروز جهان در دینی هویت ست گوناگون ب   و ترمحلی ادیان تا گرفته شمولجهان الهی ادیان از و ا

 جوامع و جهان شــورهایک از بســیاری .گیرددربر می را ایفرقه دینی باورهای اقســام و انواع و ایحاشــیه
 د  ح در یا هندوستان رینظ ،هاآن از برخی در و هستند برخوردار دینی ۀچندگان یهاهویت از بشری سیاسی

ش هک ،اکآمری متحده ایاالت در متریک ست، مهاجر یهاگروه از لکمت  وجود گوناگونی دینی یهاهویت ا
  هویت ســطح در دینی هویت .شــوندمی قلمداد شــورک آن ملی و فرهنگی هویت از بخشــی گاه هک دارد

  دینی هویت هک شورهاک از برخی در اما .گیردنمی قرار ملی هویت با تقابل   در معموالً  و گرفته قرار اجتماعی
  محوریهویت با تقابل   در را خود نوعیبه ایحاشــیه دینی یهاهویت اســت نکمم ،گیردمی قرار محور

ــرائیل دولت توانمی را جوامع این ۀنمون د.نببین ــت اس ــت آن ملی   هویت   محور   یهودیت   هک دانس  و اس
 اســرائیل هویت با تقابل   در نوعیبه را خود دینی هویت اســرائیل دولت نظر زیر مســیحیان و انمســلمان

صی دینی هویت دولت آن در هک ،هند چونای جامعه در اما .بینندمی سام و انواع ندارد، خا   یهاهویت اق
 (.41 ص ،2130 )احمدی، خیزندبرنمی رویارویی به هند ملی هویت با دینی

ص در گرفتهصورت یهاپژوهش سترده طوربه هویت، ۀعر   هویت به دهیلکش در مذهب نقش از ،گ
ست درحالی این .انددهورزی غفلت هاگروه و افراد  ن  میا هک یابیممیدر ،هویت و دین ۀرابط در تأمل با هک ا
  را معنوی و ،شناختیجامعه ی،کایدئولوژی شناختی، منابع اساساً  مذهب است. برقرار وثیقی نسبت ،دو این

  هویت   ۀآورند وجودبه عامل نونکتا گذشــته از مذهب (.Furrow, 2004) دهدمی دســتبه هویت برای
شخ ش آن به اعتقادی هک بوده هاآن میان تمایز و خود معتقدان   برای صم سان هویت یعنی ؛اندتهندا  اب هاان

  را مختلف یهاانسان فرهنگی هویت بودن   مسلمان و ،مسیحی یهودی، .شدمی شناخته هاآن دین و مذهب
 ردن  ک اجتماعی ازقبیل مختلفی اجتماعی ردهایکارک مذهب و دین ،ترتیب این به گذاشــت.می نمایشبه

ــای ــمک اهشک جامعه، اعض ــتر یهاارزش یمکتح ش،کش ــازیپارچهکی ،کمش  ثبات حفظ و جامعه س
  ادیان (.3 ص ،2111 )اشـرفی، اندتهداشـ برعهده را اجتماعی نظارت تقویت و ،منابع تنظیم اجتماعی،

 ،مانیز شناختی،هستی جغرافیایی، اجتماعی، هایعرصه در ثبات حس   نظیر فرد مختلف نیازهای به جهان



 

  

سخ یکمتافیزی و سیعی طیف مذهبی معانی نظام .دهندمی پا  خود، با فرد روابط نکمم هایصورت از و
 منبع هیچ .ندکمی تبیین را نامدمی حقیقت یا واقعیت انسان هرآنچه یا ،خدا هستی، انسانی، جهان دیگران،
ــته تاریخی لحاظبه دیگری معنابخش فرهنگی ــت نتوانس ــخ در دین با اس ــانی نیاز این به پاس   یعنی ،انس

  .(Seol, 2010) داردفردی و گروهی قرار  هویت زکمر در عمدتاً  دین درنتیجه، ند.ک رقابت ،یســازهویت
ساس ادیان سبت پذیریبینیپیش اح ستی بهن  روانی باتث و تعادل به تا دارد نیاز فرد هک را تداومی حس   و ه

ــد  حس برای منابعی معانی یهانظام و مذهبی اجتماعات ،این برعالوه .دهندمی قرار فرد دراختیار برس
 بخشیتعالی حتی و بخشیفعلیت و فردند نفس(عزت برای ایپایه عنوانبه) تأیید و دیگری( به )تعلق عالقه
شویق را خود ضویت هکدرحالی ،نندکمی ت شتر در ع شد   به هاگروه بی   .دنکمی کمک فرد اجتماعی   خود   ر

  یاری ،اجتماعی و فردی خود   تحقق   یعنی ،فرد هویتی نیاز هردو ارضـــای به دینی یهاگروه طورکلیبه
ــانند.می ــاببه اجتماعی روابط در مهمی عامل ،ردیکارک لحاظ از هکاین برعالوه دین رس   ،آیدمی حس

 اییپاره در مذهب گرچه (.2113 )حاجیانی، است عمومی اشتیاق و ،نشاط سرزندگی، ،گرمیدل موجب
ستگی مهم عامل منزلۀبه را خود اهمیت جهان یهابخش از ستاز همب  در تنهاییبه هکجاازآن اما ،داده د

  محسوب ملیت مهم عامل هنوز دارد، شگرف تأثیر شورهاک از بسیاری سنن و ،ورسومآداب فرهنگ، ایجاد
 (.211 ص ،2151 )عالم، شودمی

  گروهی عضویت حس   مذهبی هویت مخصوصاً  است. هویت گیریلکش از خاصی نوع مذهبی هویت
ضویت این اهمیت و مذهب به ست. خودپنداره با ارتباط در گروهی ع  با معادل ضروتاً  مذهبی هویت ا

ست. داریدین یا بودن مذهبی شترا وجوه واژه سه این اگرچه نی   به داریدین و بودن مذهبی اما دارند، کا
شار طورهمین و مذهبی گروه عضویت اهمیت و ارزش   هویت اما ،دارداشاره  مذهبی رخدادهای در تکم

یت بر ،صخا طوربه ،مذهبی  دارد داللت مذهبی تکمشـــار یا فعالیت از فارغ مذهبی گروه عضــو
(Arweck, E. & Nesbitt, 2010). اســت و به داریدین و ایمان بر مبتنی نهاد مذهب اگرچه همچنین  

  را خود افراد هکشود می مربوط این به «مذهبی هویت» بستگی دارد، مذهبی نهاد آن هایآیین به عمل میزان
  اجتماع درون معنوی و مذهبی باورهای و هاارزش و چگونه فهمندمی مذهبی فرد کی منزلۀبه چگونه
  مذهبی، یهاگروه در عضــویت شــامل هک اســت جمعی هویت کی مذهبی هویت .دنپذیرمی را ایمانی

  ردارهایک و ،مذهبی یهاگروه به تعهد مذهبی، یهاارزش اهمیت تأیید آن، اعتقادی یهانظام پذیرش
ــ معنوی هویت از را آن مذهبی هویت از تعریف این است. مذهب با مرتبط   شخصی هویت از بخشی هک ـ
ست ـــ ا  و قومی هویت مثل هویت گیریلکش هایگونه سایر همچون (.Seol, 2010) ندکمی متمایز ـ

 از ایگسترده طیف با معاشرت هایفرصت و جهان فهم برای اندازیچشم دتوانمی مذهبی ۀزمین فرهنگی،
سل از افراد صول از ایمجموعه و مختلف یهان سی ا سا   به دتوانمی هابنیان این آورد. فراهم زندگی برای ا



 

  

 (.King & Boyatzis, 2004) دهد لکش فرد هویت

سیروان ۀحوز در شد، شنا   مطرح من هویت   عنوانبه را مذهبی هویت هک بود سیک اولین سونکاری ر
 صمشخ را ما یستیک اساساً  هک است مسائلی ینترمهم شامل و است خود از فرد تعریف من هویت   رد.ک

 هک ردک یادآوری وی برد. پی هویت رشد در مذهب پتانسیل به (King, 2003 از نقل )به سونکاری .ندکمی
ست تاریخی اجتماعی ماتریس از مهمی ۀجنب مذهب شان وی .گیردمی لکش آن در هویت هک ا   خاطرن

ــت نهادی دیرپاترین و ینترقدیمی مذهب   هک ندکمی   ار ایدئولوژی به وفاداری و ،تعهد بندی،پای هک اس
شویق ساس و ندکمی ت   ،وی نظر از .شودمی حل آمیزیموفقیت طوربه هویت گیریلکش بحران آن، برا
ستبه را ایفرارونده و متعالی بینیجهان تنهانه مذهب   را رفتاری هنجارهای و باورها هایپایه هک دهدمی د

یدئولوژی اصــول در   هنجارهای این به منانؤم اجتماع در مذهبی ســنت هکبل ،ندکمی ریزیپی یکا
سم یکایدئولوژی شدمی تج تا  سازدمی قادر را جوانان مذهبی   اخالقیات و ،هاارزش مذهبی، باورهای .بخ

 .دندهمی مفهوم و معنا اربتج و رخدادها به هاایدئولوژی این نند.ک کدر را آن در شانجایگاه و جهان

  ۀمؤلف دو براساس را من هویت   گیری  لکش درخصوص   سونکاری یهااندیشه (2344) 1مارسیا جیمز
سط تعهد و بازیابی شاره بازیابی داد. ب صوص هفعاالن تردید یا شکشمک ۀدور به ا   هویت زا هاییجنبه درخ
ست شخ گزینش شامل تعهد هکدرحالی ،ا ست. و ،هاارزش اهداف، دربارۀ صم   به جنبه دو این باورها
ضعیت چهار   هویت و ،دیررس هویت زودرس، یابیهویت سردرگم، یابیهویت ؛شودمی منجر هویتی و
ــته از هک مطالعاتی موفق. ــی هویت بندیدس ــخص ــیا ش ــتفاده مارس   تعهد و بازیابی یهامؤلفه ردندک اس

سی مذهبی رفتارهای و ردارهاک به تعهد و مذهبی فردی معانی بازیابی و اویکوا صورتبه را  .اندردهک برر
 ۀســاز عنوانبه مذهب اصــلی یهامؤلفه شــمول در شــخصــی هویت به مذهبی هویت یابتنا ،حالبااین

 یهانقش اهمیت از وی ،سونکاری رشد شناسیروان ۀنظری در اساساً  .ه استنبود آمیزموفقیت 2اجتماعی
شد در هاگروه و اجتماعی  با فرد ارتباط لکشبه را هویت وی .ندکمی بحث نوجوانی درطی   خود هویت ر

  تعریف اجتماعی یهاگروه یا اجتماعی یهانقش همتایبی ۀســابق براســاس زندگی به نگرش و هاارزش
 ،ردندک استفاده مارسیا ردکروی از هک ییهاپژوهش در اجتماعی یبسترها و هاگروه نقش ،حالبااین .ندکمی

 (.Seol, 2010) نگرفت قرار بررسی مورد صخا طوربه

ضوع به اجتماعی هویت ۀنظری با (,Seol 2010 از نقل به 2007) 3کمار و گرینفلد   مذهبی هویت مو
  .دهد لکش فرد هویت و خودپنداره به دتوانمی اجتماعی گروه در عضویت هک شدند مدعی هاآن پرداختند.

 از .نندکمی تعریف مذهبی اجتماعی گروه از فردی یشــناختروان ۀتجرب را مذهبی اجتماعی هویت هاآن
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شار ازطریق   مذهبی یهاگروه با ررکم تعامالت ،هاآن نظر سمی مذهبی تکم   مذهبی اجتماعی هویت ،ر
 و لدگرینف دارد. افراد روانی سالمت در مثبتی نقش هویت   گیریلکش ،خود ۀنوببه و دهدمی ارتقا را فرد

 ۀرینظ ،مثال )برای نظری ۀمؤلف افزودن با را مذهبی هویت از فهم و تلقی هک ردندک تالش (1001) دیگران
 دهند. ارتقا است ناظر مذهبی هویت هایپیچیدگی و مذهب اجتماعی ماهیت به هک اجتماعی( هویت

  منزلۀبه را جمعی هویت چارچوب (,as cited in 2004, Seol 2010) ارانشکهم و 1آشــمور اخیراً 
  دی(بنگروه خود و اجتماعی هویت ۀنظری )مثل رقیب یهانظریه سایر دربرابر   مذهبی هویت فهم برای راهی
  ۀهم ،نظری لحاظبه هکاین اول :نامیدند جمعی هویت را «خود» چارچوب ،دلیل دو به هاآن دادند. ارائه
ست. جامعه از متأثر خود هایجنبه ستر در را «خود» از شانتلقی افراد ا سبات ب   ادافر بین اجتماعی منا

  جمعی هویت ترجیح دوم دلیل ند.ااجتماعی ذاتاً  فردی هویت همچون هاهویت ۀهم .آورندمی دسـتبه
 و فردی یهاهویت ارانش،کهم و آشـمور نظر از بود. اجتماعی هویت با آن معنایی اغتشـاش از اجتناب
سی شناختی، یهامؤلفه شامل جمعی سا ست رفتاری و ،اح سطۀبه جمعی و فردی یهاهویت اما ،ا   وا

  را مذهبی هویت (1004) دیگران و 2تمپلتون ،اساس این بر .شوندمی متمایز هم از افراد برای ردشانکارک
یت منزلۀبه یت و جمعی هو یت منزلۀبه را معنوی هو ندکمی مطرح فردی هو یت .ن یت معنوی هو   هو

 یگرد و گروه کی با کمشتر یهاویژگی تا است فرد صخا معنوی یهاویژگی متضمن زیرا ،است شخصی
  بیمذه هویتاز طرف دیگر،  ندارد. مذهبی گروه به تعلق احساس با مستقیمی ارتباط معنوی هویت هکآن

ــت جمعی هویت ــوی هاآن هک باورند این بر مذهبی هویت از برخوردار افراد   زیرا ،اس  گروه کی از عض
  مذهبی، یهاارزش اهمیت پذیرش اعتقادی، یهانظام پذیرش براســاس دتوانمی هویتشــان و ندامذهبی

  ینترمهم زندگی در معنا و هدف احســاس ند.ک تغییر مذهب با مرتبط ردارهایک و مذهبی گروه به تعهد
 هجامع منابع و هانتریکد از افراد مذهبی پذیریجامعه فرایند درطی   است. مذهبی هویت محصول و وردهافر

 (.Ibid) نندکمی استفاده شانروانی آسایش و هویت رشد برای

 جنسی هویت. 5-5-0

ــیک چه هکاین  ــتید س ــبیه ،هس ــتید چه ش ــما دربارۀ مردم و ،هس ــندمی چگونه ش   ،هااین تمام ،اندیش
 غالباً  و چیست منظورشان دانندمی ،نندکمی صحبت «خود» از وقتی همه است. «خود» دربارۀ ییهاسؤال

  هویت» :ندکمی تعریف چنین را هویت 3راجرک چنانچه؛ برندمی ارکبه«هویت»با مترادف را «خود»ۀ لمک
 ـ اردد عمیق پیوندی«هویت» با او نام هک ـ سونکاری کاری و «.دیگران و خود میان توازن ردن  کبرقرار  یعنی
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  شینق، یستک او هک است این شود مواجه آن با روشن طوربه تا است درصدد نوجوان هک هویتی :نویسدمی
 مسر،ه روزی هک دارد را آن ناییاتو آیا ؟بزرگسال یا است کودک او آیا چیست؟ نماید فاای جامعه در باید هک

 جلوه ارزشمک مردم نظر در را او هک ملی هایزمینه یا ،نژاد،مذهب برخالف آیا و باشــد؟ مادر یا ،پدر
 ؟دارد نفسبهاعتماد احساس ،دهدمی

  دو، این هکدرحالی ،انددهآور «اصــلیت» و «شــخصــیت» با مترادف را هویت نیز هافرهنگ برخی در
  خصیتش زیرا دارد، شخصیت از ترگسترده مفهومی و معنا هویت نیستند. مترادف دیگرکی با ،املک طوربه

 عامی مفهوم هویت هکدرحالی ندارد، انســان غیر برای مورداســتعمال و رودمی ارکبه انســان درمورد فقط
 .شودمی شامل نیز را ء،شی ازجمله انسان، غیر و انسان هک است

ستیک» سیی ست «شنا ست بحث این زیکمر ۀه سمت تمام با راننده کی هکطورهمان و ا سیل هایق   ۀو
سم مانند ،شودمی ما چیزهمه شاملنیز  «خود»ۀ جنب دارد، ارکسرو اشنقلیه  ردهایکعمل ما، ارکاف ما، ج

 .خودمان از ما اتکادرا و ما، احساسات ما،

 جنسیتییا  یکفیزی هویت/ خودِ  

  ازطریق   ما (.2150 )برنارد، دارید بدنتان بهنسبت هک شودمی اطالق حسی به جنسیتی یا یکفیزی خود  
  .ندکمی ارهاشــ بدن زبان به ارتباط این مواقع بعضــی نیم.کمی برقرار ارتباط دیگران با خود ی  کفیزی بخش

  به یکنزدی اشاره، و ایما چشمی، ارتباط است: موارد این شامل بدنی زبان یا المیکغیر ارتباط مهم عناصر
ــتفاده هایراه از هک چهره هایتحال و ،دیگران  با یمتوانمی .مایابدنمود می آن به توجه و بدن زبان از اس

شان خود از هک اییکفیزی هایتکحر سانیم. دیگران هب را خود پیام دهیم،می ن ی به چگونگ ،اآلن همین بر
  به هاتکحر این تمام.  ... هستید؟و اخمو است؟ آویزان هایتانشانه آیانید؛ کخود توجه  نشستن یا ایستادن  

گاهی آن بهنسبت بدن، زبان بهبا توجه  و زمان مروربه توانیدمی شما .نندکمی کمک ما از دیگران شناخت   آ
 نید.ک ایجاد تغییری «خود» در ضروری موارد در و یابید

 واقعی هویت / خودِ 

ست.خودتان واقعی «خود  » ما وجود بخش تریندرونی سید،می خوب را بخش این ما   افراد ولی شنا
ش دارند. اطالع شما وجودی بخش این از معدودی شتن   نگاه پنهان رفص   را زیادی انرژی ما تربی   این دا

شناسند، را ما واقعی خود   دیگران اگر هک است این از ما ترس نیم.کمی خویش وجود از بخش   انشعالقه ب
 بدهند. ازدسترا  ما به

 جنسی هویت / خودِ 

سیت دارای ما ۀهم ستیم. جن سی هویت ه شاره ما بودن   زن یا بودن مرد بر جن  هب گفت باید البته .دارد ا
  را نبد یکفیزی ساختمان فقط جنسی هویت .ندکمی اشاره نیز خودمان بودن   زن یا مرد از ما احساس میزان



 

  

  رفتارها، هک گیریممی یاد و شــویممی اجتماعی جنســی، نقش در ،یکودک دوران از ما .دهدنمی یلکتشــ
ن یهاارزش و ،ارکاف  )همان(. بشناسیم «مؤنث» یا «رکمذ» فرد عنوانبه را یمعی 

ست: معتقد سونکاری سالل ا سی نقش دیگر   مهم   ۀم سب جن سال در منا ست یبزرگ   و شپیدای برای هک ا
ساس املکت سی همانندسازی هکهنگامی .است الزم فردی هویت اح   ،دهدمی رخ زن یا مرد در سالم جن

صیت صیات از ایمجموعه هک شخ صو سی هاییفیتک همگون و سالم صفات و خ ست جن شخ ا   صم
 .شودمی

سی هویت ایجاد در ناتوانی سب جن سی ریختگیدرهم» به غالباً  منا   درنتیجه، و شودمی منجر«دوجن
  ت.اس ترلکمش هاگروه از بعضی برای ثابت هویت به رسیدن .سازدمی ضعیف را فردی هویت ساختمان

 است. واردش ثابت هویت به دستیابی ندارند، مردان با برابری شرایط جوامع، بعضی در هک زنان گروه برای

  رسانه و هویت. 7-0

 ایرسانه جهان در ودگیبهسوژ و هویت. 8-7-0

س ی و زمان تابک در ،1هایدگر مارتین شریح در و ه سی به دازاین، مختلف نمودهای و وجوه ت  مفهوم برر
 هک شودمی مطرح پرسشی به پاسخ در دازاین از دوم وجه عنوانبه بودگیهم مفهوم .پردازدمی 2«بودگیهم»

ست وجه در هایدگر  رد سیک چه :است ردهک مطرح م(کح و نظریه بهنسبت درگیرانه ۀمواجه )اولویت نخ
  است. دیگران با «بودگیهم» همان دازاین وجود هک دهد نشان وشدکمی جواب در یو است؟ درگیر جهان

  مســتلزم ذاتاً  او ۀهرروز محیط تنهاســـت، و منفرد دازاین کی هکزمانی حتی هک اســـت معتقد هایدگر
ست ییهادازاین دیگر به هاییارجاع   ازایند هر رو،ازاین .برندمی ارکبه و نندکمی تولید هم با را یابزار هک ا

سیر دیگران با ارتباط در را خود ضرورتاً  سی همواره و ندکمی تف  و ت)الیو دارد دیگران از «بودگیهم» از ح
 .)13 و 15 ص ،2130 اران،کهم

ش آن   از سوم نمود   ویژهبه و هایدگر دازاین مفهوم سفی و یرکف ۀری  در هویت و 3بودگیسوژه مفهوم فل
 در ندازای ارتباطی واقعیت ،یهایدگر دازاین در ،هویت با مرتبط مفهوم ینترمهم .باشدمی آن متأخر مفهوم

سالله این .باشدمی ارجاعی محیط کی   شم،اندیمی )من ارتیکد وگیویک مفهوم با اساسی یتضاد در هک م
ــتم( پس ــدمی 4هس ــوژه و هویت تعریف یبرا مبنایی ،باش ــر اجتماعی رکتف در س ــد. معاص  مفاهیم ش

  شرط گیبودسوژه ناپذیرند.جدایی روزمره زبان در تقریباً  و دارند هم با یکنزدی ارتباط هویت و بودگیسوژه
ستی ست هاییفرایند و فرد ه ست اجتماعی(و  ،فرهنگی شناختی،)زی سان به هاآن ازطریق   ما هک ا  دلب ان

                                              
1. Martin Heidegger 

2. objectivity 

3. Subjectivity 

4. Cogito ergo sum 



 

  

صوالت   هویت   و بودگیسوژه .شویممی شروطی ص  خا فرهنگی   مح ستند، م ساخته ه   اجتماعی هاییبر
 1زکوی (.131 ص ،2151 ر،ک)بار باشند داشته وجود فرهنگی یهابازنمایی از خارج ندتوانمین و هستند
 آنچه دربارۀ ،است اجتماعی امر و یفرد امر دربارۀ است، تفاوت و یهمانند دربارۀ هویت هک است معتقد

شتر مردم سایر با آن در شما ستید کم   ار هویت از زکوی تعریف .ندکمی متفاوت هاآن با را شما آنچه و ه
 تا رفتهگ یانتقاد رکتف )از بودگیســوژه و هویت ی  نظر یهاردکروی بیشــتر   یبرا یکمشــتر فصــل توانمی

 .(136 ص )همان،درک قلمداد (یپسااستعمار مطالعات و پساساختارگرایی
 ارتباط در و ارجاعی محیطی در اجتماعی( امری مثابۀبه) هویت ابعاد دیگر همچون نیز قومی هویت

ساخته هم با هادازاین صول هک اجتماعی محیطی در قومی هویت بهتر، عبارتیبه .شودمی بر  ارتباط مح
ــت «دیگری» با «خود» ــاخت اس  یا فرهنگ و ،ملت قوم، ،قومی یمعنا در هک ای«دیگری» ؛یابدمی س

ــدمی «خود» از متفاوت ،فرهنگخرده ــت فرهنگی مفهومی توانمی را قومیت .باش ــتن   بر هک دانس   داش
 بر قومی هایگروه یبندصورت است. زکمتمر کمشتر فرهنگی اعمال و ،نمادها باورها، ،هاارزش هنجارها،

شتر فرهنگی یهادال   این .اندتهیاف توسعه سیاسی و ،اجتماعی تاریخی، ص  خا شرایط در هک دارد یهکت کم
ــویق به هاگروه ــاس تش ــتر انکنیا یمبنا بر تعلق احس ــاطیر کمش   هایبحث ،حالبااین .پردازندمی یاس

صلت یا ازلی یپیوندها یمبنا بر قومی هایگروه هک نداآن بر گرایانهضدذات   به متعلق عام فرهنگی یهاخ
 امروزه طورکلیبه (.664 ص ،)همان دهندمی لکش را هاآن اعمال هکبل ،گیرندمین لکش صخا گروه کی

  تاس این استلزی(ک روایت )در مهم ۀمسالل اما ،است ینظر ارجحیت در قومی هویت برساختگی از بحث
سیلۀبه ،شودمی برساخته چگونه قومی هویت هک  از یکی ارتباطی ۀرسان .یمنظور چه به و ابزارهایی چه و

   .باشد داشته نقش قومی هویت برساخت در دتوانمی یاستلزک روایت در هک است ابزارهایی ینترمهم
را  ییتوانااین  هن  ک جهان   معنایی   منابع   هک است باور این بر اطالعات، عصر ۀگانسه در ،استلزک مانوئل
 ابعمن به نیاز بنابراین و ندنک تغذیه ندامعنایی هاینشــانه درمعرض   لحظه هر هکرا  هاییذهنیت ندارند که

ــاس نوینی معنایی ــودمی احس ــ نوین قالبی در هنک معنایی منابع بازتولید به نیاز هکاین یا و ش  اساحس
ستلزک .ندفرد هویت ۀبرسازند معنایی منابع این درواقع، .شودمی شترین ا  ۀوژس برساخت در را اهمیت بی

 هبرجست با مدرن هایرسانه استلز،ک دید از درواقع، .دهدمی نوین ارتباطی هایرسانه نقش به مدرن جمعی
 تاریخ دینی، الهامات ها،اسطوره ،کمشتر هایروایت جمعی، خاطرات قالب در ،هویتی یمعناها ساختن  

 .نندکمی بازتولید یا سازندمیبر را ملی و قومی هایهویت هادیگر مؤلفه و ،قدرت جغرافیا، و
  ماعیاجت یهاگروه توسط هک ،خطیکت تاریخ و هاروایتالنک به منتقدانه نگاهی با هامدرنیستپست

                                              
1. Weeks 



 

  

 رانیکمتف دستاین از (2153) 1واتیمو .دانندمی بخش رهایی ابزاری را رسانه است، شده ساخته فرادست
  دوران انپای با زمانهم هک است باور این بر واتیمو .داندمی بنیان ـ زکمر تاریخی را خطیکت تاریخ هک است

ستیک ستی، و ولونیالی شی در نندهکتعیین عامل ارتباطی ۀجامع پیدایش امپریالی  پایان و تاریخ ۀشاندی فروپا
  نقشــی گروهی هایرســانه هکاین اول گرفت: درنظر باید رابطه این در را مســالله ســه اســت. بوده مدرنیته

سامدرن ۀجامع دایشدرپی نندهکتعیین سامدرن ۀجامع گروهی هایرسانه دوم .نندکمی یباز پ  ترشفاف را پ
 امید ۀنقط نسبی   آشوب   همین درست هکاین نهایتاً  و اندردهک ترآشفته حتی و ترپیچیده را آن هکبل ،اندردهکن

ــت رهایی یبرا ما ــاس این بر (.11 ص ،2153 )واتیمو، اس ــ پایان در را عامل دو توانمی ،اس  ۀاندیش
ست گذارتأثیر مدرنیته خطیکت سم بحران :دان سایل پیدایش و ،اروپایی امپریالی  واتیمو عی.جم ارتباط و

  یفروریز در ...( و ،تلویزیون رادیو، )روزنامه، 2«کماتیتله» است معتقد و دهدمی رسانه به را ترمهم نقش
ــ زکمر دیدگاه  هک 3دورنوآ برخالف ،واتیمو است. داشته اساسی نقشی مدرنیته جهان خطیکت ۀاندیش بنیاد ـ
 بازنمایی یبرا عاملی ندتوانمی گروهی هایرسـانه اسـت معتقد ،دانسـتمی فردیت مرگ عامل را رسـانه

   د.نساز بدل عمومی ارکاف توجه انونک به را هافرهنگخرده و هافرهنگ و باشند هااقلیت و هافرهنگخرده
صور ،واقعیت شماربی هایصورت دربارۀ نکمم اطالعات   فزونی   شوار شدتبه را یگانه واقعیتی ت   د

  به بدل حقیقی جهان، یانتها در گفتمی هک باشد نیچه پیشگویی یراستا در دتوانمی مسالله این .سازدمی
سانه صاویر ادغام و برخورد ۀنتیج واقعیت   .شودمی اف ساز و ،تعابیر چندگانه، ت ست هایییباز سط هک ا   تو
  شاهد نوعیبه دیگر، عبارتی به .شوندمی منتشر یمحور هماهنگی هیچ بی و دیگرکی با رقابت در هارسانه
ستین زوال صل را ستیم. واقعیت ا سالله این ارتباط ،واتیمو ۀگفت به ه ست این در رهایی و یآزاد مفهوم با م   ا

 ۀاندیش اضمحالل هک است محلی عناصر و هاتفاوت یآزاد ،حالدرعین و ردگیکگم سو بر مبتنی رهایی هک
 ایمجموعه ســانبه همگانی ارتباطات جهان ،آن تبعبه و دارد درپی را تاریخ بنیاد ـــــ زکمر گیخردمندان
  دامکهر هک ،...( و ،فرهنگی قومی، دینی، جنسی، اخالقی، هایاقلیت) محلی یهاگیخردمندان از چندگانه

 (.14 ص ،)همان ندکمی فوران ،دارند را خود یصدا

 هاقومیت هویت یاهرسان بازنمایی. 0-7-0

سانه امروز، یایدن در س نقش یجمع هایر ساخته فرایند   در یمهم اریب  ایفا اجتماعی هایهویت شدن   بر
ست و گوناگون یهازبان به ایرسانه پخش   شدن   جهانی با .نندکمی  ان،کم و زمان سابق   جایگاه   رفتن   ازد

صاویر گفت. سخن یسازهویت فرایند   شدن   جهانی از توانمی حتی   برای زیادی یهافرصت ایرسانه ت
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سازی ست اجتماعی هویت گیریلکش ۀالزم هک هاییهمانند ستبه ا صویری دیگر، ازسوی .دهندمی د  ت
 از آنان قالبی تصــورات گیریلکشــ و دیگران یهانگرش بر آیندمیدر نمایشبه قومی یهاگروه از هک

ست مؤثر ورکمذ هایگروه سی در لذا .ا سانه بازنمایی چگونگی به توجه قومی روابط برر   یهاگروه از ایر
 یراخ یهاسال در ایرانیان ما .یابدمی زیادی اهمیت بازنمایی، و هویت یهاسیاست از نیکر عنوانبه قومی،

سال این با ویژهبه سانه در هلم شته برخورد غربی جمعی یهار   یهابازنمایی چگونه هک ایمبوده شاهد و دا
سانه اخبار صی ۀچهر تلویزیونی( اخبار ویژهبه) ایر  .داندهرک ترویج گوناگون یهافرهنگ و ملل از را خا

  حتیو  هاطینیفلســ ،هاعرب خاورمیانه، مردم از غربیان از بســیاری اذهان در هک تصــویری ،مثال طوربه
ته هاایرانی با شـــده ســـاخ نه ردکعمل با وثیقی طارت ته غربی خبری یهارســـا   اســـت داشـــ

 (.211 ص ،2151 )سیدامامی،
 برخی ۀدربرگیرند هک دارد وجود صخا قومی گروه کی از بازنمایی رژیم نوعی ای معموالً جامعه هر در

صاویر ضاد احیاناً  و ناهمگن ت ست. آنان از مت ست مهم آنچه اما ا  دیگر انواع بر هابازنمایی برخی ۀغلب ا
  (.Pietkainen, S. & Hujanen, 2003) اسـت ورکمذ گروه از آشـنا تصـویری ۀارائ نهایتاً  و هابازنمایی

 و مردم برخی هاوســیلۀ آنبه هک ییهاروش پیامدهای و اهمیت و بازنمایی هایرژیم گیریلکشــ ۀمطالع
  دربارۀ امعن تولید بازنمایی   از منظور .ندکمی بازنمایی یهاسیاست قلمرو وارد را ما شوندمی بازنمایی مناطق

ــی کی ــخ ،رویداد ،ءش   نمادین گذارینشــانه وســایل ســایر و زبان ازطریق   افراد از گروهی یا، صش
  دیگران، و سبرگ )گرو یابدمی تغییر اً ضرورت شودمی نماییباز آنچه هک داشت توجه باید ،حالدرعین است.
  ییهاگروه اجتماعی پایگاه و ،حقوق زندگی، بر معموالً  ایرسانه هایبازنمایی (.Ibid در شده نقل ،۴۳۳۹

  جهتو قومی یهاگروه هک ستروازاین دقیقاً  گذارند.می برجا واقعی اتتأثیر ،اندشده بازنمایی هک مردم از
صی صاویر هک اندتهدریاف تجربه به هاآن .نددارمی مبذول هابازنمایی این به خا   آنان از دهشبازنمایی منفی ت

 .ندک وارد ایشان به را زیادی روانی و واقعی هایآسیب دتوانمی
سانه سبت هایشداوریپ انواع انتقال در هار شاع حتی و غیرخودی یهاگروه افراد بهن  شنق نژادگرایی ۀا

ــناسزبان .نندکمی ایفا مهمی ــاع در اخبار نقش دربارۀ ،1کاید نفو تالون هلندی، ش ــداوری ۀاش   و پیش
  یهاگروه مدام هک است یافته سامان ایگونهبه اخبار هک داردمی اظهار ،صنعتی ۀپیشرفت جوامع در نژادگرایی

  دامن قومی یهاگروه از مخاطبان ۀواهم و ترسبه  ،ندکمی معرفی خشونت و جنایت و جرم مسالول را قومی
 .(Van Dijk, 1988, p. 20) ندکمی تقویت را آنان نژادگرایانه یهانگرش و هاپیشداوری و ،زندمی

  تصویرهای و هابدنمایی انواع دربرابر   آنان هستند. جمعی یهارسانه مخاطبان نیز قومی یهاگروه خود  
  یهانشکوا از یکحا مطالعات   .دهندمی نشان نشکوا آن بهنسبت و گیرندمی قرار خود قومیت از ایلیشهک
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سوی متفاوتی ضای خود   از صاویر به قومی یهاگروه اع ست. آنان به مربوط ت ضای ا   قومی یهاگروه اع
ــانه یهابازنمایی و هاروایت تولید در ،خود ،معموالً    ،دارند هم اگر یا ندارند نقش آنان به مربوط ایرس
  کدر هک ،قومی مخاطبان از ایپاره نند.ک عمل رســانه در 1کهژمونی یهاگفتمان چارچوب در ناچارند

سائل از تریساده ساچه ،دارند م صاویر ب   حتی و نندک درونی و بپذیرند وبیشمک را خود گروه به مربوط ت
سی ایگونهبه تدریج،به شنا ست منفی خود سوی یابند. د  با قابلهم برای هاکتیکتا انواع به آنان دیگر، از

  به شدهدادهنسبت یهاچهره ۀسرسختان ارکان مثل ،شوندمی متوسل هارسانه از شدهاشاعه قالبی تصورات
  را نای نمادین. یهابازی کمک به رسانه از شدهارائه یهاپیام ردن  ک وارونه یا ردنک خنثی برای تالش یا خود
  سویاز طورهمان دقیقاً  هارسانه از ارسالی هایپیام هک ندارد دلیلی ارتباطی، یهانظریه براساس هک دانیممی

 طوربه مخاطبان اما دارند، فعال تکمشار هاپیام معنای بازتفسیر در مخاطبان اینبنابر شوند. کدر مخاطبان
 هارسانه یهایامپ هک است ایگونهبه اجتماعی زندگی دینامیسم نیستند. ییهاپیام چنین ریتفس مقام در فردی
ضای در میان اغلب سیرهای و آیدمیدر وگوگفت به گروه اع   جریان راداف میان هک ارتباطاتی ۀپای بر جدید تف

 دارند هاقومیت از سازیلیشهک در ضعیفی محتوای حتی هک تصاویری و هاپیام لذا .شودمی ساخته یابدمی
یان در اســـت نکمم فت جر یان هک وشــنودیگ ب از ،گیردمی صــورت گروه اعضـــای م   محتوای ۀجن

ــوهــیــن ــزشــــانت ــیــش ،آمــی ــزرگ حــدازب ــمــایــی ب ــد ن ــری و شــــون ــفســــی ــد ت ــنــد جــدی ــاب ــی   ب
 .)211 و 214 ص ،2151 امامی، سید)

 در قومی یهاگروه اعضای هک است این هارسانه در «خود» از قالبی تصاویر ۀمشاهد پیامدهای از یکی
ــای با خود تعامل     این مؤید اکآمری در تجربی مطالعات .آورندمی عملبه تجدیدنظر ثریتکا گروه اعض
  رفتاری و یکایدئولوژی افکش سبب «خود» از نامطلوب تصاویر   دیدن   و تلویزیون تماشای هک است مطلب

 .(Faber, O’Guinn & Meyer, 1987) شودمی اکآمری سفیدپوست ثریتکا و اقلیت یهاگروه میان
شی در سیدامامی سی به هک پژوه سانه در «خود» از قومی یهاگروه کادرا برر   پرداخته داخلی یهار

ست شاره توجهی جالب موارد به ،ا شهک و بدنمایی موارد» :ندکمی ا سانه یهابازنمایی در سازیلی  از ایر
 رب معموالً  قومی گروه کی یهابدنمایی .شودمی دیده شدگانمصاحبه هایگفته سراسر در قومی یهاگروه

  نظرهب هک شــدهبازنمایی هایصــفت برخی ایاســتثنبه اســتوارند، قومیت همان به مربوط قالبی تصــورات
  هک) محلی هایلباس در اقوام از تصــویرســازی مثل ،دارند عمومیت وبیشمک هاآن ۀهم ۀدربار رســدمی

 هاکتر شدگان،مصاحبه ۀگفت به غیرشهری. و روستایی افراد لکشبه آنان بازنمایی یا (پوشندنمی دیگر اغلب
  هاآن ۀهجل و هستند بقیه از ترودنک یا ترساده دارند پایین مشاغل هک افرادی عنوانبه ،ایحاشیه یهانقش در

سباب سخر ا ست تم شان ،ا شن افرادی صورتبه ،ردک مردهای .شوندمی داده ن   آویخته، هایسبیل با خ
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  یمترس نندکمی مبادرت قاچاق مثل غیرقانونی هایارکبه هک افرادی ۀچهر در یا ایحاشیه مشاغل در معموالً 
 داده نمایش ضدانقالب یا مردم ۀبقی علیه تهدیدی مثابۀبه جنگ سینمای هایفیلم برخی در هاآن .شوندمی
 ۀچهر در یا قاچاقچی 1ازلی نوع عنوانبه تلویزیونی یهافیلم و هاسریال یهابازنمایی در هابلوچ شوند.می

 زندگی هایپیچیدگی با هک دلیساده افراد ریتصو لرها از و آیندمیدر تصویربه ماندهعقب و فقیر بسیار افراد
شنایی مدرن ستایی معرف ۀگون بیانگر عموماً  هاآن ۀلهج و ندارند افیک آ ست رو   درمورد .شودمی ارائه ا

ــی ۀبهر» هاکتر ــاده» ،«پایین هوش ــفات برخی و «لوحیس ــاحبه هک ،دیگر ص ــدگانمص   درمورد کتر ش
  ۀلهج اب فارسی به زدن حرف همچنین بود. مشهود ،نندک بیان ستندتوانمی خودشان به مربوط هایبازنمایی

 طنز عنوانهب را یکتر ۀلهج دارند ثراً کا» :یابدمی سلماس اهل کتر کی نزد   را تلقی این هک طنز منظوربه یکتر
  ینماییس هایفیلم در دارد، ونتکس تهران در ستهاسال هک آذربایجانی کی ۀگفت به یا .«نندکمی استفاده

شترب هاکتر به و است افتاده جا جامعه در زیرا ،نندکمی استفاده خنده برای کتر یهاشخصیت از ویژهبه  ی
 (212 ص ،2151 امامی،)سید «.خندندمی

 چه ق  ازطری یا شوندمی پرداخته و ساخته نیتی چه با هکاین از فارغ قومی، یهاگروه از ایرسانه تصاویر
ست ۀتجرب بر طریق دو از آیند،می پدید ارهاییکسازو شتر ۀزی ست :گذارندمی تأثیر قومی یهاگروه بی   نخ

شاع ازطریق   ضاهایی ایجاد ازطریق   دوم و ،قومی گروه درقبال   مردم در میان صخا یهانگرش و باورها ۀا   ف
ضای ،آن در هک  غالب یهاگفتمان به نشکوا در و نندکمی بازتعریف و تعریف را خود قومی یهاگروه اع

 .سازندمیبر را خود اجتماعی یهاهویت
 ودموجازپیش یهانگرش یا خلق را قومی یهاگروه بهنسبت مخاطبان یهانگرش ایرسانه هایبازنمایی

  یهاگروه از منفی تصــاویر هک اندتهگذاشــ صــحه مدعا این بر زیادی یهاپژوهش .ندکمی تقویت را آنان
شاع به قومی صورات ،آمیزتبعیض یهانگرش ۀا سانه و قالبی، ت   رایب) رسانندمی مدد برتری و تمایز هایاف
ثال له (.Entman, R. & Rojecki, 2000; Graves, 1999 :کر ،م گاه ازجم ید بارۀ رایج یهاد   در
سانه گذاریتأثیر ست. دریافت پرورش   ۀنظری مخاطبان بر هار   فتنگر قرار هک شودمی ادعا ،نظریه این در ا

 روکمذ موضوعات از مخاطبان دریافت یا کدر بر ،ایرسانه موضوعات و تصاویر درمعرض   طوالنی مدتبه
  «سازی چارچوب» مفهوم ،بعدی نظری تحوالت در (.۹۴۴ ، ص۴۹۳۶ ،کدومینی و مری)و گذاردمی تأثیر

ضافه ورکمذ ۀنظری به نیز ستدالل چنین و شد ا سیلۀبه شدهساخته یهاچارچوب هک شد ا سانه و   هار
 بر شتملم ایپارچهکی داستان وبیشمک هک نندکمی مربوط هم به و برجسته گزینشی ایگونهبه را اطالعات

  این شــود. پرداخته و ســاخته درمان پیشــنهاد و اخالقی، داوری آن، بروز علل صتشــخی مســالله، تعریف
 دهـــنـــدمـــی پـــرورش را مـــخـــاطـــبـــان یهـــانـــگـــرش تـــدریـــجبـــه ،هـــاچـــارچـــوب
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(49 p. ,2000 Rojecki, & R. Entman,.) ست   فرهنگی هژمونی ۀنظری سخنگویان از هک ،1هال وارتا
سوب سانه هایبازنمایی و گذاردمی فراتر هم این از را پا ،شودمی مح  دخیل واقعیت ساخت در را ایر

 به را هاآن هکبل شــند،کمی تصــویربه را اجتماعی یهاپدیده تنهانه هابازنمایی او، اعتقاد به .داندمی
ــت ــی ــع ــایواق ــره ه ــل روزم ــدی ــب ــی ت ــم ــدک ــن ــل Hall, 1990, p. 2002) ن ــق ــــده ن  در ش

Pietkainen & Hujanen, 2003). 

 قومیت از زداییناکم اینترنت؛ .3-7-0

ست فرورفته درهم چنان یمجاز یدنیا با واقعی یدنیا هامروز سیار دو آن کیکتف هک ا شوار ب س شده د   ت.ا
 زمانی   و انیکم صخلو و اندشــده ادغام درهم شــدتبه هافرهنگ ندارد. را گذشــته دارانکم مفهوم زمان  

ست را خود دیروز   ست طبیعی بنابراین .انددهدا ازد ـــ انکم بند در هویت هک ا  و انمندکم فرهنگ و زمان ـ
 (.Praprotnik, 2004, p. 37) شود بحران دچار جدید یفضا در زمانمند

 دهدا نشان و گذاشته سرپشت تداوم و بقا با را سازهمگون موج چند سنت( و مذهب هکهمچنان) قومیت
 آغاز رد بینانه،خوش گاه و سراسیمه بشر، زندگی نوین اعصار نویددهندگان هک است آن از ترپاینده و است

ــر پایان برای ،نویدها اول موج .دهندمی نوید بزرگی تحول هر ــدن   کهژمونی با قومیت، عص   فزایندۀ ش
  قومی هویت و قومیت لۀالمس ،آن براثر   هک بود زمانهم میالدی نوزدهم و جدهمه قرن در روشنگری گفتمان  

ست باورهای» مثابۀبه سوخ دوران نادر سطوره» یا ،«بدوی جوامع و من   بهترین در یا و ،«غیرعقالنی یهاا
 خویش انسانیت مقام و هویت دریافت به نبودند قادر هک ییهاذهن «آورتأسف یهاآرمان» عنوانبه ،حالت

شنگری  .(Poster, 1998, p. 184) شد اعالم مردود شوند نائل سمت خیلی زود جنبش رو  رانیکمتفاز 
 اما ،شد واقع انتقاد مورد ،ردندکمی ارکآش را مدرنیته و روشنگری کتاری ابعاد هک ،سکمار و روسو چونهم
سم جنبش ،بار این سیالی سترش با هک بود سو ستم قرن اوایل و نوزدهم قرن در ،خود شتابان گ  ،یالدیم بی

صالت و طبقاتی هویت بر ،درمقابل و شد میقو هویت و قومیت زوال از گفتن سخن پرچمدار   یزیربنا ا
صادی ـــ فرهنگی روبناهای و اقت صداق و برساخته هویت کی مثابۀبه قومیت هک ـ گاهی م  ۀازجمل اذبک آ

  قرن هک داشتبر آن  را ایعده بیستم قرن نخست ۀنیم در نگراروی جهانی جنگ دو اما ،ردک یدکتأ ـ بود هاآن
ستم سان خروج» عصر   نه بی صر ۀفالسف هکچنان) «خویش ۀخودخواست نابالغی از ان   داشتهپن روشنگری ع
 و است ورمحدولت ناسیونالیسم   عصر   هرچیز ازبیش هکبل طبقاتی یهاافکش ۀغلب عصر   حتی نه و بودند(
  رایندف و اندیشه گسترش با زمانهم ،بیستم قرن دوم نیمۀ از ،قومیت زوال نویددهندگان موج آخرین باالخره
  ردند.ک ظهور شدن جهانی

سیاری سان و نندهکپارچهکی فراگردی را شدن جهانی ب  اریخت به را تفاوت زودیبه هک نددیدمی سازهم
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 و ،وطنجهان انسان جهانی، شهروند جهانی، انسان جهانی، هویت چون مفاهیمی با را قومیت و سپاردمی
  روبگکسر یفرایند شدن   جهانی سازیهمسان هک شد ارکآش زودیبه اما .ندکمی جایگزین مرز بدون جهان

 مقاومت، فرهنگ مقاومت، هویت ،همبســتگی یهاجنبش چون مفاهیمی ترتیب، بدین و هســت نیز
ــر آن مانند و ،گراییمیبو گرایی،محلی محوری،قومیت ــان هک برآوردند س   تعلقات و عالیق تداوم از نش

صر شاع   شدن جهانی اوج شرایط در شدهوبکسر مردمان دفاعی باروهای و برج منزلۀبه شدن جهانی پی
  گیردمی لکش هویت و شدن جهانی متضاد هایجریان دستبه ام زندگی و دنیا ،آن در هک شرایطی ،داشت

یت و قومیت ترتیب، این به (.21 ص ،2153 اســتلز،ک)   گمان هک موجی چهار از هک قومی، یابیهو
  یاینترنت ارتباطات مجازی فضای در را خود امروزه رده،ک گذر سالمت به دهندمی نوید را آن پایان رفتمی

ضا ی  اطالعات نولوژیکت است. ردهک بازتولید ما شدۀجهانی جهان وجه پرنفوذترین و جدیدترین مثابۀبه  و ف
صله ست ۀسد در است. برداشته ازمیان زیادی حدود تا را فا   خواهیم چیزی آن شاهد ما رو،پیش ۀهزار نخ

صله زوال یا مرگ» را آن هک بود شتر عالیق و منافع دارای مجازی   اجتماعات   خلق   با .انددهخوان «فا  هک کم
  رنت،اینت انکمبی ساختار یهاگره پیرامون ،انددهنامی تفننی و ذوقی قبای یا انتخاب جوامع را هاآن برخی

ــی محدودیت و هامحله یکفیزی مرزهای ــغلی هایموقعیت از ناش  روندمی ازبین رفتهرفته تجاری و ش
صدوقی،  و درنوردیده را مرزها بودن، ایهکشب و جهانی یهاویژگی ببسبه ،اینترنت (.23 ص ،2156 )

  این هک بپردازند اطالعات تولید به داشته، دسترسی مجازی فضای به ندتوانمی دنیا هرجای در افراد تمامی
 مبادله رایب هاانسان توان سابقۀبی افزایش و انیکم ۀفاصل رفتن   ازبین است. انجامیده هافاصله حذف به امر  

ــترش و حفظ هک ،دیگرکی با مراوده و   برایند و فرایند ،ندکمی نکمم را هاآن بین همدلی و یزبانهم گس
سترس در اما هم از دور مجازی یهاجماعت و هاگروه و ردهک دگرگون را افراد جمعی یابیهویت  پدید را د

یت .اســـت آورده ه یا در فضـــا و انکم ما ن لی ید تا ی ج ی مالً ک د گون ا گر   اســـت شـــده د
 .)112 ص ،2152 )منتظرقائم،

ی. 1-0  قومیت یهاهنظر

 النك هایردکروی. 8-1-0

ساس سازی ۀنظری برا صر افزایش ،نو شدن  و کم قومی منازعات اهشک سبب مدرنیته عنا های گرایش رنگ 
ــودمی افراد قومیتی   ــاخص وقتی» بنابراین .ش ــوریک در مدرنیته یهاش ــد ش ــته رش ــد، داش  تحوالت باش

گاهانه انسان و شده مترک آمیزخشونت   وجوجست خود شهر و ،قبیله قوم، ورای عناصری در را خود هویت آ
جوامع  گذارتأثیر تابک انتشــار با ،1اندرســون تکبندی (.53 ص ،2154 اران،کهم و )نواح «ندکمی
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سبام جی. کاری و ،(2351) 1خیالی سالل بهبا توجه  ،2 هاب   این اننظرصاحب ازجمله ،سنت اختراع ۀم
   .آیندمی حساببه دیدگاه
سون نظر از ستاد ،اندر شگاه ا سم و قومیت ،3ورنلک دان سیونالی صر هاییایدئولوژ عنوانبه نا   مدرن ع
شاهی سنت و جهانی مذاهب مرگ با همراه ست. ردهک ظهور پاد سم ،اندرسون نظر به درواقع، ا سیونالی   نا

  یدارســرمایه ۀویژ مدرن شــرایط در هک اندتخیلی جوامع هاملت و اســت چاپ داریســرمایه محصــول
  ریق  ازط قادرند شناسندمین را دیگرکی هک یافراد هستند. یاقتصاد و روانی ینیازها خدمت در غیرمذهبی،

سل و جامعه کی به هک کدرقابل و همگن انکم و زمان کی در مطبوعات، و چاپ جهان   متعلق تخیلی ن
 (.263 ص ،2151 )احمدی، برند سربه است

 ناسیونالیسم ادبیات در مؤثری نقش ،(۴۳۳۹) جوامع خیالی گذارتأثیر تابک انتشار با ،اندرسون تکبندی
شت.   قطارانهم نیز هاملت ینترکوچک ک  وچک افراد   حتی هک اندخیالی حیث این از جوامع ،وی نظر از دا

 .دارند ذهن در ملت از تصویری هاآن ۀهم اما ،شناسندمین را خود
  ازیهمانندس یهاشیوه وسیلۀبه هک است فرهنگی محصول کی ،خود ،ناسیونالیسم ،اندرسون ۀعقید به

  نآ دنبالبه و خالفت( ـ یامپراتور) مذهبی یهادولت نابودی ،وی نظر به است. گردیده ایجاد هامیهنهم با
 اجتماعات وجود تا شودمی باعث چاپی داریسرمایه نوین وریافن از ناشی ارتباطات نوین یهاشیوه آغاز

 .)۳۱ ص ،)همان گردد ضروری هم و نکمم هم خیالی مستقل
با  ردگراییکارک ســنت در پارســونز رد.ک اشــاره 4پارســونز ۀنظری به توانمی النک زاناپردنظریه دیگر از

سینگر در علم جامعهرویکردی کالن ست. ردهک پردازینظریه شنا  در ام ثرکا هک دارد یدکتأ دیدگاه این ا
  ییهافرهنگپاره و تربزرگ ۀجامع بر مکحا فرهنگ و ردهک سبک را هاارزش و باورها خویش خانوادگی بافت

شاوندان و والدین هک سترده سطح در گیریم.می یاد را دارند تعلق آن به خوی ست انیکم خانواده ،ترگ  هک ا
ساس را افراد ـــ اجتماعی جایگاه و ردهک اجتماعی خود ۀطبق و ،قومیت نژاد، برا  جامعه در را ما فرهنگی ـ

 .)241 ص ،2131 ندال،ک) ندکمی تعیین
صلی ۀمایدرون دو ستمی ۀنظری در ا سونز سی سیقابل پار ست برر ستگی بر یدکتأ :ا   و ،قومی گروه همب

سونز فردی. رفتار اخالقی نمایقطب عنوانبه قومی گروه ردکعمل   فتعری دارای گروهی» را قومی گروه پار
ساس هک ندکمی معرفی «مبهم صر هویت اح ست. خود تاریخ از ایویژه کدر بر مبتنی آن فردبهمنح   یو ا

صلی   شناختی  جامعه ویژگی   هک ندکمی استدالل سلی تداوم و دیرپایی تقومی ا  لکش قومیت است. نآ فران
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ن   ستگیواب» و «فرانسلی فرهنگی سنت» ۀسازند عنصر دو از لکمتش هک است گروهی همبستگی از یمعی 
ــت «گروه به داوطلبانه ــت مهمی نیروی داوطلبانه تعهد گرچه .اس ــنت تأثیر ،اس ــامل هک فرهنگی س   ش

  رایب شودمی صخا سنتی تداوم برای هنجاری انتظارات یا فرهنگی تاریخ یا زبان حفظ مانند ییهامؤلفه
ستگی حفظ سی اهمیت قومی گروه همب سا سونز، ۀسامان عمومی ۀنظری در دارد. ا ست به قومیت پار   مسی

  مســالول   یا غالب یهاارزش انتقال مســالول هک دارد تعلق خانواده یا آموزشــی ســیســتم با همراه اعتباری
 .است گروهی هنجارهای ردن  ک پذیرجامعه

 کالسیك های ردکروی. 8-8-1-0
 در یجایگاه هیچ قومی روابط و قومیت ۀمطالع ،شودمی استنباط اجتماعی ۀاندیش تاریخ مرور از هکگونهآن

شمندان بین سیک اندی سیک یهانظریه در تأمل با. ندارد کال ضوع این کال شن مو ساً  هک شودمی رو سا   ا
  تهداش وجود هم اگر و است بوده نادر بسیار یشناسجامعه یهاکالسیک میان در قومیت ۀمقول به پرداختن

  ،کالسیک شناسجامعه چهار هرچند است. شده اشاره موضوع این به نامنسجم و ندهکپرا صورتبه ،باشد
  بیشــتر اما ،انددهندا قرار خود نظری تأمل و توجه انونک را قومی بطارو ،2زیمل و ،1وبر یم،کدور س،کمار

سو هانظریه ستیکی و ییهم  یاهنظریه کاند همین هک ردک فراموش نباید .اندهدرک ارائه رابطه این در را د
 و نندک داماق کالسیک یشناسجامعه یهانظریه ۀتوسع و بسط به معاصر اندیشمندان تا بود افیک کالسیک

   .شدمی مخدوش راحتیبه هانالووبریست و هاسیستکنالومار میان در قومیت یهانظریه ،بود این غیراز اگر
صطالح کی بودن   جدید ،حالبااین ست. آن بودن   نوپدید معنیبه لزوماً  ا سائلی نی  یهاتتفاو ازقبیل م
  مسائل یناً یق گیرندمی لکش ییهاتفاوت چنین مبنای بر هک اجتماعی یهافعالیت برخی و گروهی و فرهنگی
  گی،فرهن تمایزات ملی، مسـائل چونهم عناوینی تحت کالسـیک اندیشـمندان بنابراین نیسـتند. جدیدی

شیده آن به دیگر عناوین و ،نژاد ملیت، سیک جامعه ، آرایاز نگاه دیگراند. اندی شمندان کال سیاندی  شنا
 رینظ زکتمر هکاین با های جوامع اروپایی قرن نوزدهم بوده است.برآمده از مسائل و ویژگی همراه با نگاهی

صی شخ سالل روی م ش در قومیت ۀم سیک ۀاندی شارت اما ،ندارد وجود هاکال   این به هاآن ازجانب ییهاا
سالله سع در را آن سکمار دارد. دوجو م   را یمکدور تبیین .ندکمی بازیابی طبقاتی ۀمبارز و داریهسرمای ۀتو

 جامعه هیتما به را آن زیمل داد. نشان کارگانی همبستگی به یکانیکم همبستگی انتقال ۀاندیش در توانمی
  رسیبر به ،ادامه در .دهدمی قرار مدنظر رابطه این در را سیاسی بسیج وبر و دهدمی پیوند اجتماعی تمایز و

  .شودمی پرداخته هااندیشه این مختصر
صی ۀنظری هرگز سکمار شخ   ،یو متون   برخی در دقت و زکتمر با اما ،ردکن ارائه قومی روابط بارۀدر را م
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  ینا اصلی ۀهست است. ردهک کمک حدودی تا قومی ۀنظری کی بسط انکام به وی هک نمود مالحظه توانمی
ضوع سئله یهود هدربار نابک در توانمی را مو ست م  جوامع» ۀنظری انطباق با 1انگلس و وی رد.ک وجوج
 در قومی صخا یهاگروه گسترش و انگلستان در ایرلندی مهاجران درمورد ،2هگل «غیرتاریخی و تاریخی
 توانمی را اساسی اصل سه درنهایت، ردند.ک ریزیپایه را قومیت کالسیک ۀنظری از بخشی ،جهان سراسر

  :داد قرار سکمار قومیت ۀنظری مبنای
  ؛دارد اولویت قومی روابط ،آن تبعبه و فرهنگی روابط بر اقتصادی زیربنای .2
   ؛است بشری جهان لیتک پیشرفت مانع قومی مسائل .1
گاهی .1   .دارد ارجحیت قومی هویت بر طبقه تاریخی آ

ستههمبه وعضمو سه عمدتاً  خود قومیت   ۀنظری در یمکدور ست داده قرار خود توجه انونک در را پیو  هک ا
   :از نداعبارت

  مدرنیته؛ ظهور با قومیت شدن   اهمیت مک یا زوالالف( 
   )قومی(؛ گروهی همبستگی ماهیتب( 

   .(Malesevic, 2004) اخالقی اجتماع از لیکش عنوانبه قومی گروه تلقی ج(
 روزب نابســامانی نوعی ،کارگانی همبســتگی به کانیکم همبســتگی از گذار دوران در ،یمکدور بیان به

  استدالل این محتوای (1000) 3پوگی .انددهگذار زوال به رو اجتماعی اخالق قدیمی الکاش زیرا ،ندکمی
ــت ردهک بیان گونهاین را ــامانی   :اس ــمانت تعیین در افراد ناتوانی ۀنتیج نابس   ربرابر  د قبولقابل اجراهای ض

ست فردی ناهنجار رفتارهای صور افراد. ا شتی چنین ندارد، اهمیت چیزهیچ نندکمی ت  ودیناب باعث بردا
  رو،ازاین و ســازند مقید را فردی رفتارهای ســتندتوانمی قبالً  هک شــودمی پیشــین هنجاری یهاچارچوب

سجام ستخوش جامعه ان ست شده معناییبی د   موازاتبه یم،کدور ۀعقید به (.211 ، ص2156 )فنتون، ا
شد ستاها از هاآن مهاجرپذیری و شهرها ر ستگی طبیعی افت ،کوچک شهرهای و رو   ،دامنهتنگ یهاهمب

  ار قومی نژادیمنشأ  و اصل او هک نیست تعجب جای بنابراین .شودمی آغاز ،قومی یهاهمبستگی ازجمله
  (.35 ص ،)همان نمودمی تلقی اجتماعی نوین نظم از افول درحال واقعیاتی عنوانبه

  است. احساسات از مملو هکچرا است، مفاهیم ترینآزاردهنده از یکی قومی گروه وبر، سکما دیدگاه از
  ماعی؛اجت منزلت از لیکشــ مثابۀبه قومیت دانســت: زیر قراربه توانمی را وبر قومی ۀنظری بنیادین اصــل
  اوندیخویش از است، یدفر هویتی هکجاییازآن ،شودمی تبیین خویشاوندی روابط برحسب قومیت گرچه

  نشک وارد هک همین قومی گروه اما ند،ک کمک گروه کی یلکتش به دتوانمی عضویت صرف است. متفاوت
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  یهاگروه تمامی مانند قومیت وبر، نظر از .شودمی دگرگون منزلتی گروه از نوعی لکشبه شد، اجتماعی
 پرورش، ۀنتیج در قومیت است. نندهکتعیین آن ایجاد برای غرور و اجتماعی تخیل و بوده دوزیست منزلتی
 (.65 ص ،2130 )مالشوویچ، گیردمی لکش پذیریجامعه عوامل دیگر و ،آموزش

نمی و یابدمی تجلی صخا زندگانی کســب در قومیت   احترام»نوعی وجود مدعی موفقیت با دتوا
 و غرور احسـاس نوعی منزلت با قومی یهاگروه در عضـویت د.شـو «ویژه منزلتی» و «خاص اجتماعی
 مودن افراد ازســوی قومی یهاگروه به تعلق اجتماعی افتخار و پرســتیژ در هک بخشــدمی افراد به تعصــب

  ومیق افتخارات .یابدمی بیرونی تجلی نامدمی «قومی افتخارات» وبر آنچه خالل از منزلتی گروه .یابدمی
 و هااسوه عنوان با را «غرور احساس» وبر ست.هاآن به بندیپای و خود ورسومآداب برتری به عقیده همان

ضای ضای کسلو و رفتار ۀشیو تعیین برای قومی یهاگروه هک فردی اجتماعی متعارف تقا  طرحم خود اع
 یمنزلت یهاگروه مثابۀبه ردیکارک همواره قومی یهاگروه هرچند طورکلیبه اســت. ردهک تعریف ،نندکمی

 منزلتی گروه قومی، گروه اعضای ۀهم در و احوال و اوضاع و هاهدور ۀهم در و قومی یهاگروه تمامی دارند،
 (.Weber, 1968, p. 391) نیستند

شانه برندمی سربه دیگرکی با یکفیزی مجاورت در هک قومی یهاگروه زیمل، نظر از صب از ییهان   یتع
ــیت، جمعی، ــاس ــاس نابهنجاری، حس ــای از کهری در هک ،را بودن برتر یا بودن فروتر احس   این اعض

صلی ۀمایدرون سه دارند. خود با دارد، وجود انفرادی صورتبه اجتماعات  زیمل قومی روابط ۀنظری در ا
  رنگمک و زوال بنابراین و ،اجتماعی تعامل ماهیت رفتاری،هم فرایند از لیکش مثابۀبه قومیت دارد: وجود
شویچ، اجتماعی پذیریجدایش دراثر   قومیت شدن   صلی (.۱۹ ص ،۴۹۳۱ )مال  زیمل قومیت ۀنظری ینترا

  مدرن و سنتی جوامع در هک ندکمی آغاز فرض این با را خود ارک وی است. اجتماعی پذیریجدایش مفهوم
صوالً  دارد. وجود اجتماعی پذیریجدایش مختلف درجات س باوریاملکت دیدگاه ۀپای بر دیدگاه این ا   توارا

  است. افراد نیب تشابه و همانندی گیریلکش نفعبه تیقوم و نژاد اصل ،سنتی ۀجامع در هکدرحالی است،
  مدرن جوامع .برخوردارند همبستگی باالی میزان و قوی یکانیکم ارتباط از قومی اجتماعات ،دیدگاه این از

ــتری میزان ــ هکدرحالی گذارند،می نمایشبه را ردیکارک پذیریجدایش از بیش ــخص   مدرن جوامع ۀمش
  ایپدیده یقوم گروه یهاوابستگی و تعلقات بنابراین است. ندهکپرا هایفردیت و ضعیف گروهی پیونددهی

 ساساح گذارند.می زوال به رو جامعه پیچیدگی افزایش و اجتماعی پذیریجدایش دراثر   هک شوندمی تلقی
 (.61-66 ، ص)همان یابدمی افزایش گروه شدن   بزرگ پایپابه ردیتف ۀمایدرون و

شی متون در صطالحاتی و هاواژه اربردک ناسیونالیسم، مطالعات با مرتبط امروزین پژوه   ومیت،ق نظیر ا



 

  

سم ،1قومی گروه سیونالی سیار 3قومی شکشمک و ،2قومی نا ست، رایج ب   توجه مهم ۀتکن این به باید اما ا
 توانمی ندرتبه و دارند جدید ییهاریشه قومی یهاگروه و قومیت چون عناوینی و هاواژه اصوالً  هک داشت

ــوالً  یافت. را هاآن میالدی، نوزدهم قرن به مربوط جهانی معتبر لغت یهافرهنگ در  تا ،قومیت ۀواژ اص
  یاهرشــته محققان توجه گرفت. قرار اجتماعی علوم دانشــمندان ۀاســتفاد مورد مترک بیســتم، قرن اوایل

سان سیان سجامعه و شنا سترش دنبالبه هاواژه این به یشنا   دی،نژا اقلیت یهاگروه به مربوط مطالعات گ
بی ه یت و ،مذ ل لی یهام یژهبه نژادی و م یت دوران به و ب بو ح   گرددمیبر «مذاب ۀورک» م
ساس (.11 ص ،2131 )احمدی، شبیه مذابی ۀورک به اییکامری فرهنگ و جامعه نظریه، این برا   شده ت

 حل خود در بودند ردهک مهاجرت اکامری به جهان گوناگون مناطق از هک را قومی یهاگروه این ۀهم هک است
 .دنکمی

 قومیت و کالسیك انشناسهجامع. 0-8-1-0
 سكالف( مار 

ــت قومی روابط درباب   جداگانه نگارهایکت هرگز سکمار اگرچه   ،وی آثار تردقیق ۀمطالع با ولی ،ننوش
سبتاً  ۀنظری هک دریافت توانمی شته قومیت درباب   جامعی ن ست. دا ست ا صلی ۀه  در توانمی را نظریه این ا

ــته ــیر در و ،(Marx, in Marx and Engels, 1844-1977) یهود ۀمسییئل پیرامون ،شهاینوش  و او تفس
 نقش درمورد یشاظهارنظرها در هگل، دیدگاه از غیرتاریخی و تاریخی یهاانســان بین تفاوت از انگلس

ستان، در ایرلندی مهاجران سع دربارۀ وی لیک آرای در و انگل سر در صخا قومی یهاگروه ۀتو   جهان سرا
صلی ۀمایدرون سه یافت. ستههمبه شدید ا ساس سکمار قومیت ۀنظری هک پیو   ستا گرفته لکش هاآن برا

 از: اندعبارت
 ؛قومی روبنای بر بنابراین و فرهنگی روبنای بر اقتصادی زیربنای تقدم .١
 ؛طورکلیبه بشریت جهانی پیشرفت دربرابر   مانعی مثابۀبه قومی ییگراخاص .۲
   .قومی هویت بر طبقاتی ۀمبارز تاریخی ۀغلب .1

 قاتطب مستمر ۀمبارز گوناگون مراحل همچون تاریخ است. طبقاتی ۀمبارز سکمار ۀنظری راهنمای اصل
صلی صور جامعه ا  دنیای در .گرددمی تعیین تولید ۀشیو با آن ۀرابط بهبا توجه  طبقه هر موقعیت .شودمی ت

ستان صر در دارانبرده و بردگان بین مبارزه ،با سم ع  صرع در و دارانزمین و )رعایا( هاسرف بین ،فالودالی
  تارســاخ و اجتماعی تغییر اصــلی زیربنای اقتصــاد دارد. جریان بورژوازی و ایپرولتار بین ،داریســرمایه

  لکش .شوندمی تعریف «روبنا» عنوانبه طورکلیبه هااندیشه و فرهنگ هکدرحالی ،شودمی تصور اجتماعی

                                              
1. Ethnic group 

2. Ethnic nationalism 

3. Conflict / Struggle / Tension 



 

  

ساس نیز روبنا صادی زیربنای برا  روابط دیگر، عبارت به و تولید فرایند در طبقه جایگاه .شودمی تعیین اقت
  دارای هک انیسک ؛ندکمی تعیین را مختلف طبقات بین همچنین افراد بین ۀرابط «تولید مادی نیروهای» بین

  مسلط بطروا .نندکمی شیکبهره نیستند خود ار  ک نیروی جز چیزی دارای هک سانیک از هستند تولید وسایل
صول بر مبتنی هک ،داریسرمایه تولید ستثمار ا  ارک از هاسانان ازخودبیگانگی به ،نداطبقاتی نابرابری و ا
سان دیگر از خود، سان کتکت ازخودبیگانگی حتی و ،هاان شان از هاان   آیین» همان این انجامد.می خود

ستیک ست «االپر سلط آن   ۀنتیج هک ا صوالت شدن   م سان ار  ک هایوردهافر و مح سان خود   بر ان ست ان   ا
(Ibid.) شه هاگروه فرهنگی اختالف .شودمی تلقی روبنا ۀحوز به متعلق تیقوم دیدگاه، این از   ظامن در ری

  داریسرمایه ۀجامع در قومی هایدشمنی است. آن ۀنندکتعیین داریسرمایه تولید ماهیت و دارد اقتصادی
   ست.ا داریسرمایه نظام ۀنندکازخودبیگانه ساختار آن   علت تنها ولی ،است عینی یامسالله وجود نشانگر

سئله یهود تابک در ،سکمار هدف ست امر این اثبات (،۴۳۱۹) خانواده مقدس و (۴۳۱۱) پیرامون م   ا
سی بندیصورت در دتوانمین هرگز خاص قومی گروه کی آزادی هک صادی و سیا   نظام )یعنی موجود اقت

ن قومی ۀجامع کی ازادی تنها با دتوانمین آزادی این یابد؛ تحقق (داریسرمایه  و املک برای یابد. پایان معی 
شبرد برای ارهاییکسازو ایجاد تنها قومی، آزادی   بودن   موفق سی و مدنی حقوق پی   افیک صخا قوم کی سیا

  یآزاد بین سکمار آید. فراهم بشـر یابنا تمامی املک آزادی برای شـرایطی اسـت ضـروری هکبل ،نیسـت
 در سمیر سیاسی برابری تحقق انکام گرچه هک بود آن وی استدالل و گذاشتمی تفاوت انسانی و سیاسی

 نهات ازخودبیگانگی و شدگیشیء از رفتن فراتر به معنای انسان آزادی ولی ،است نکمم داریسرمایه ۀجامع
 ۀگرایانجهان خصــوصــیات با هک بشــر ۀخودخواهان منافع ۀعرصــ همان یعنی ،بورژوایی ۀجامع نابودی با

سان ضاد در هاان ست ت صل ،ا سالل» ،سکمار نظر از (.Avineri, 1964, p. 445) شودمی حا   «هودی ۀم
ــرفاً  دتوانمین ــالله ص ــود تلقی قومی یا مذهبی یامس ــانگر هک ش ــاختار نش  ۀجامع ۀنندکازخودبیگانه س

یه ما گانگی برای شـــرایطی هک اســـت داریســـر ید دیگرکی از هاانســـان ازخودبی  آوردمی پد
(in Marx and Engel, 1977, p. 15.) ستدالل سکمار هکگونهآن ست ردهک ا سان واقعی فرد تنها ،ا  ان

سان فردفرد و ندکمی کدر امالً ک را شهروند انتزاعی مفهوم  در و ارک عملی ۀعرص در روزمره زندگی در هاان
  یهاقدرت عنوانبه را خود یهاقدرت انســان وقتی تنها .یابندمی دســت فردیت به خود ص  خا وضــعیت
  لکشــبه وی خود از اجتماعی قدرت هکزمانی تنها درنتیجه، و ردک ســازماندهی و بازشــناخت اجتماعی

 رسید. هداخو املک تحقق به انسان آزادی نباشد، جدا سیاسی قدرت
سان روابط بهبا توجه  وهله آخرین در قومی روابط بنابراین  هکزمانی ات و شودمی تعیین تولید ابزار با ان

  داشت. تظاران عرصه این در یتوجهقابل دگرگونی توانمین ند،کن تغییر داریسرمایه نظام اقتصادی زیربنای
ــادی زیربنای  یتقوم ۀنظری دیگر ۀمایدرون با خوبیبه اســتدالل این اســت. مقدم قومی روبنای بر اقتص



 

  

ست وندپی در سکمار  شتربی در ،اجتماعی بودگیصخا از لیکش عنوانبه قومیت هک بودبر آن  سکمار .ا
ــان مواقع، ــویبه تاریخی جهانی تکحر دربرابر   مانعی ۀدهندنش ــر نهایی آزادی س ــت. بش  با سکمار اس

 بینش اسبراس بود. موافق و همراه فرهنگی بودگیصخا دربارۀ روشنگری عصر رانکمتف نگرانی و نابردباری
ن املیکت مراحل از جوامع تمامی او، ۀباورانهماد   ــر از هک نندکمی گذار یمعی  ــتین مونک عص  ازپیش نخس

  .شودیم ختم مونیسمک به سرانجام و داریسرمایه و فالودالیسم به و گرددمی شروع داریبرده سپس و تاریخ
صر از گذار بر یدکتأ با ،سکمار   آزاد بازار رب مبتنی داریسرمایه داشت عقیده ،داریسرمایه به فالودالیسم ع

ستلزم شانهخام تفاوت از پیروی با ،سکمار ست.هاگروه فرهنگی ادغام و پارچگیکی م ستیشووین و اندی   ی
 عبارت هب و هستند تاریخی مردم   از بعضی تنها هک ردکمی استدالل ،غیرتاریخی و تاریخی مردمان بین   هگل

ــورک ســنت از دیگر، ــورســازیک یا بودن ش و  هافرانســوی ،هاانگلیســی ها،آلمانی )مانند برخوردارند ش
سیاری هکدرحالی ها(،ایرلندی و  ،هارواتک ها،صرب ها،کچ )مانند شوندمی فرض غیرتاریخی دیگر   ب

ــورهایک ایجاد به تاریخی یهاقومیت تنها س،کمار باور به ها(.نیرایکاو ــرمایه حامی و پایدار ش   داریس
 لح و جذب ترعظیم شوریک ـ ملت درون در ندناگزیر قومی( یهاگروه ثریتک)ا مابقی هکدرحالی ،ندقادر

ستدالل شوند.  یهاتفاوت وقتی دارد. مطابقت سکمار دیدگاه از تاریخ عمومی ۀنظری با خوبیبه مزبور ا
  رساند، اریی فالودالی نظام بقایای تخریب به و ردک سازگار طبقاتی رهایی شمولجهان ۀپروژ با بتوان را قومی

 یهاتفاوت آورد، پدید ایسازگاری چنین نتوان وقتی ولی ،شوندمی نگریسته بینیخوش با قومی یهاتفاوت
 انعیم فقط هک شوندمی تلقی «انسانی یهاگروه چندپارگی» از ناشی دئزوا و «نگارانهقوم یادگارهای» قومی

شرفت دربرابر     ، یعنیدرسانمی سکمار قومیت ۀنظری ۀمایدرون آخرین به را ما یادشده ۀتکن .ندااجتماعی پی
سبت طبقه تاریخی تقدم و برتری  میالدی ۴۳۱۳ سال هایانقالب شاهد هک ،سکمار هرچند قومیت. بهن
 بقاتیط همبســتگی هک ســیدر باور بدین ســرانجام ،بود برده پی قومی هایبســتگی نیروی به و بود اروپا

گاهی گسترش هک بود تهکن این حاوی او طبقاتی ۀمبارز تاریخ آمد. خواهد قیفا قومی وفاداری بر درنهایت،   آ
  نفعبه را خود قومی هایوفاداری ارگرانک ،بلندمدت در و شــودمی تعیین تاریخی عوامل دراثر   طبقاتی

  داد. خواهند تغییر طبقاتی هایبستگیوا
  ارندد کاشترا ارک و زندگی همانند شرایطمجموعه در هک مردمی صرف ۀمقول از پرولتاریا ،فرایند این در
گاه، گروهی به 1(خود در ۀ)طبق   ،2(خود برای ۀ)طبق نندکمی رفتار شـــانجمعی منافع مطابق هک خودآ

  به رسیدن از را ارگرانک آنچه ،حالبااین (.Marx, 1895, in Marx and Engels, 1977)شوندمی دگرگون
گاهی از باالیی ۀدرج ست واقعیت این داردمیباز داریسرمایه نظام در طبقاتی خودآ  قطفنه بورژوازی هک ا

                                              
1. A class in itself 

2. A class for itself 



 

  

طبقۀ  یهااندیشــه ،جوان سکمار ۀگفت به یا دارد نترلک در را «ریکف تولید ابزار» هکبل «مادی تولید بزارا»
ـــه عصــری هر در مکحا ندیش لب و  یهاا بارت به .ندامکحاغا ق دیگر، ع   مکحا مادی نیروی ۀطب

ــت نیز مکحا ریکف نیروی ،حالدرعین ،جامعه  و ،زمین ،هاارخانهک نترلک تنهانه بورژوازی بنابراین .هس
  ،ورازاین دارد. دراختیار نیز را لیساک و ،مدارس همگانی، یهارسانه نترلک هکبل ،دارددر دست  را خام مواد  

ستفاد مورد خود طبقاتی جایگاه سودبه را گروهی فرهنگی یهاتفاوت داریسرمایه نظام مانکحا   زاریاب ۀا
صومت از اینمونه در سکمار هکگونهآن .دهندمی قرار سی ارگرانک بین هایخ س گفته ایرلندی و انگلی   ،تا
 لتاریایپرو دشمن، اردوگاه دو به هک است ارگریک ۀطبق دارای نونکا انانگلست در تجاری و یصنعت زکمر هر

سی سیم ایرلندی، پرولتاریای و انگلی ست. شده تق سی معمولی ارگرک ا  عنوانبه ،ایرلندی ارگرانک از انگلی
ستانداردهای تنزل باعث هک رقیبی ست. متنفر ،شودمی زندگی ا ضو ار خود وی ایرلندی، ارگرکمورد در ا   ع
 برضد خود شورک ساالرهایسرمایه و ساالرهااشراف ابزار به را خود ،روازاین و ندکمی احساس مکحا ملت

  ق  ازطری دشمنی این رساند.می مدد خودش بر هاآن ۀسلط یمکتح به سانبدین و ندکمی کنزدی هاایرلندی
 زنده ،ساختگی طرزبه ،مکحا طبقات   دراختیار   ابزار   ،خالصه طوربهو  کمیک مقاالت شیشان،ک مطبوعات،

 ،زبیح خوب سازماندهی رغمبه ،را انگلیس ارگرک ۀطبق ناتوانی راز .گرددمی تشدید شود ومی داشته نگاه
  سبتن امالً ک طبقه آن و هست نیز دارسرمایه ۀطبق قدرت حفظ راز این یافت. خیالی دشمنی همین در باید
گاه بدان  چیزی قومی ۀمبارز درواقع، ،روازاین. (Marx, in Marx and Engels, 1982b, p. 222) است آ
ــت پنهان طبقاتی ۀمبارز ازبیش ــومتخ عامل عنوانبه قومیت طبقاتی، یهانابرابری بر غلبه با و نیس  ص

شم و منبع باخت. خواهد رنگ اجتماعی شمنی ۀسرچ  در هکبل هاگروه فرهنگی اختالفات در نه را قومی د
 ،سکمار نظر از رد.ک وجوجست باید آن از ناشی نهادی یهانابرابری و داریسرمایه تولید یهاشیوه ماهیت
گاهی  پیشازبیش چیزی قومی یهاهویت و ماند خواهد باقی اجتماعی تغییر واقعی پرتوان نیروی طبقاتی آ
 .شوند محو مونیستیک ناب ۀجامع ایجاد با هک نیستند دومدرجه واقعیتی یا پدیدار

 یمكب( دور 
ستگی ماهیت و جمعی فرهنگی پیوندهای نیروی شت. قرار یمکدور ۀنظری زکمر در قومی همب  لیلتح با دا

سیم  ویژهبه او، ۀعمد آثار شر اولیه ۴۳۳۲] ۴۳۳۹) 1جامعهار در کتق  ۴۳۳۹] ۶5۴۳) 2شیکخود (،[سال ن
  آرای بررسی با همچنین [(،سال نشر اولیه ۴۳۴۲] ۴۳۳۹) 3ال اولیه حیات مذهبیکاش و (،[سال نشر اولیه
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ستیزی دربارۀ او ستیمیهن و یهود ضی با وندپی در پر سبتاً  ۀنظری به توانمی دریفوس، ۀق   دربارۀ وی جامع ن
 مبانی این ،اتاوق بیشتر در ولی ،اندشده تحلیل و بیان روشنیبه گاه ۀنظری این اصلی مبانی برد. پی قومیت

 تهپیوسهمبه موضوع سه عمدتاً  خود قومیت ۀنظری در یمکدور ند.امندرج جامعه دربارۀ او ۀجانبهمه ۀنظری در
   :است داده قرار خود توجه انونک در را

  ؛مدرنیته اخالقی اجتماع ظهور با قومیت زوال.2
   ؛)قومی( گروهی همبستگی ماهیت. 1
 .اخالقی اجتماع از لیکش عنوانبه قومی گروه تلقی. 1

ــع سکمار همانند یمکدور    ننردبا از عبور نیز وی .ردکمی تحلیل املیکت دیدگاه از را اجتماعی ۀتوس
 ،حالبااین .دانستمی هانابرابری از ناشی اجتماعی ارکپیرا  مدرنیته ۀپل سویبه اولیه و سنتی ۀپل از املکت

صلی عامل س،کمار برخالف   مختلف و متعارض الگوهای هک بود طبقاتی نه یمکدور دیدگاه از نندهکتبیین ا
سع در اینندهکتعیین نقش وی، نظر از هکبل رفتند،شمار میهب اجتماعی همگرایی و ادغام  هجامع هر ۀتو

 ۀاللمس دربارۀ یمکدور اصلی دوگانگی است، ردهک استدالل درستیبه (p. 39 ,2000) پوگی هکگونهآن د.ندار
  یمکدور اجتماعی، یهانظام شــناســیلکشــ بر دیکتأ با .گیردمی لکشــ «جوامع آمدن   گردهم چگونگی»

ش گوناگونی یهامؤلفه از را جوامع ستمیل کمت  ادهس جوامع در ؛دارند دیگرکی با ایجداگانه ۀرابط هک دان
سیار سازنده یاجزا سنتی،  جوامع هکدرحالی دارند، هم با یکاند ۀچندجانب تعامل و اندشبیه دیگرکی به ب
صر از پیچیده مدرن سیار عنا ستهمبه عمیقاً  ولی ،خودمختار شدتبه متنوع، ب ش ۀواب س .ندالکمت  تنها اللهم

ــت این ــازماندهی لحاظ از جامعه نوع دو این هک نیس   یهابخش مثالً  .دارند تفاوت دیگرکی با داخلی س
سند و ناهمگن و عظیم واحدهای با سنتی ۀجامع اجتماعی و فرهنگی همگنی دارای کوچک  ۀجامع ۀخودب

ست. گذارتأثیر هاآن بیرونی ردکعمل چگونگی بر جوامع درونی یبکتر هکبل ،دارند تفاوت مدرن  وامعج ا
  یسنت جوامع از سازمانی و ،ردیکارک ساختاری، نظر از خود گوناگونی و پیچیدگی، اندازه، علتبه مدرن

  سنتی جوامع تمامی بلندمدت، در و برترند است کاند هاآن در اجتماعی کتحر و نهادها پذیریجدایش هک
 بود. خواهندناگزیر  ترگسترده ارک تقسیم بنابراین و پیچیدگی سویبه سادگی از گذار به

  قومی انســجام دارای جوامع هرچند هک بود خواهد آن قومیت درمورد یادشــده ۀنظری اربســتک ۀنتیج
ست نکمم شته گوناگونی محتویات ا شند دا  لحاظ از اما ،...( و غذایی، هایعادت زبان، رسوم، )مانند با
سیار لیکش ست همانند ب  بین عاملت پایین سطح سازمانی، ساختار لحاظ از تقریباً  دیگر، عبارت به. نده

ست همانند غیره و مختلف قومی جوامع صر ظهور با .ا سازی، ع   رنگ تدریجبه جوامع قومی تعلقات نو
 تنوع این اما .شوندمی سیدگردی و فرهنگی تنوع دارای پیچیده، جوامع لکشبه ،قومیتی جوامع و بازندمی

ــترا ۀپای بر فرهنگی ــتوار مدرن ۀجامع عام یهاارزش و اهداف در کاش ــت اس  از لک کی عنوانبه هک اس



 

  

گاهی   خواهد نمود باوری(میهن)جهان بشری ۀجامع به تعهد لکشبه سپس و است برخوردار جمعی خودآ
 هک یابیممی آلیایده مردان گذاریم،می سرپشت را املکت مراحل هکطورهمان» یم،ک دور خود   زبان   به .یافت

ن ۀمنطق به پیوستن و قومی یا محلی وضعیت از شدن رها درصدد   .نداصخا انسانی گروه با جهان از یمعی 
ــی ۀمرحل به هاآن ــعود دیگر ۀمرحل هر از باالتر خاص ــمولجهان هایآرمان به و نندکمی ص  کنزدی ش

  است اساسی اهمیت دارای یمکدور استدالل در آنچه ،حالبااین (.p. 202,Durkheim ,1968 ) «شوندمی
  سازینو و انجامدنمی میهنیجهان ایدئولوژی به معتقد افراد پیدایش به جوامع املکت هک اوست دیدگاه این
شیدن   ازهم باعث نیز ستگی پا ست و کرباتی افراد ظهور و قومی هایب  رنیتهمد س،کبرع .شودمین خودپر

سان زیرا ،شودمی اخالقی رظن از برتر ۀجامع / اجتماع پیدایش باعث   اخالقی موجودی جهت آن از تنها ان
ست ست «باثبات» جوامع چارچوب در هک ا  جوامع تفاوت باعث آنچه بنابراین (.Ibid, 203) ندکمی زی
 (.Ibid, p. 86) است تمدن پیشرفت میزان حدی تا شودمی قومی یهاگروه از مدرن

 نشبی این ،گذاردمی بحثبه را اجتماعی نظام ۀگون دو در گروهی همبستگی ماهیت یمکدور هک هنگامی
 دهایرکعمل و درونی ساختارهای نظر از تنها مدرن و سنتی ۀجامع یم،کدور نظر از .شودمی نمایان بیشتر او

ــتگی گوناگون انواع هکبل ،ندارند تفاوت دیگرکی با بیرونی   متفاوت یهاویژگی ازجمله نیز گروهی همبس
 ۀمعجا انسجام و پیوستگیهمبه باعث گروهی همانندی از ناشی کانیکم همبستگی .آیدمی شماربه هاآن

ستگی ازطریق   مدرن ۀجامع ولی ،شودمی سنتی ستگی دارای )ولی خودمختار افراد بین واراندام همب  واب
سجام به (دیگرکی به چندجانبه ست پارچگیکی و ان   مبنای بر اتنه افراد سنتی، اجتماعی نظام در .یابدمی د

ضو خانوادگی پیوندهای تعمیم و جمعی شباهت صی گروه ع   ،مدرن ۀجامع در هکدرحالی ،شوندمی خا
ــاس افراد ــاس هک نندکمی احس ــتر نیاز براس ــتگی جامعه افراد دیگر به ،دیگرکی به کمش   .اندتهیاف وابس

 کمشتر یوابستگ بر زیرا ،است یترقوی بسیار نیروی واراندام همبستگی است، گفته یمکدور هکگونههمان
 هک شــودمی نکمم زمانی تنها پیشــرفت درنتیجه، و اســت مبتنی دیگرکی ردهایکعمل و هانشک به افراد

 بر هک قومی، همبســتگی ،روازاین آید. پدید افراد گوناگون صتخصــ و مهارت براســاس ارک دقیق تقســیم
شاوندی پیوندهای ست، ینمبت خوی سیار یینیرو ا ستگی از ترضعیف ب  هک ستا فراملی یا ملی هایهمب

  شورهایک ـ ملت در است. گرفته لکش شورک کی در مختلف اجتماعات ۀچندجانب وابستگی اصول پیرامون
ــاس دیگر افراد مدرن، ــاوندی روابط براس ــوندمین بندیگروه خویش ــاس هکبل ،ش   متفاوت ماهیت براس

ــده متعهد هاآن از یکی به دامکهر هک اجتماعی گوناگون یهافعالیت ــوندمی بندیگروه ،اندش  محیط .ش
  ســتهاآن تخصــصــی و ایحرفه محیط هکبل ،نیســت شــانتولد انکم دیگر هاآن آورالزام و طبیعی

( 1997, p. 123,Durkheim.) افزایش با هک اســت معتقد باوری،املکت اســتدالل از پیروی با ،یمکدور  
ستگی )فرهنگی( پذیریجدایش ستگی جای واراندام همب س نیز قومیت و گیردمی را کانیکم همب   تخوشد



 

  

شاره با یمکدور .شودمی نیرو این شر املکت جریان در» هک شودمی یادآور قومی تعلقات به ا   «توراث» «ب
  سرعت با ،نیز یهود قوم» :است معتقد یو .(Durkheim, 1996) داد خواهد ازدست را خود بنیاد و اساس
  «.شد خواهد میلکت فرایند این آینده نسل دو در و است خود قومی شخصیت   دادن   ازدست درحال ،فراوان

(Durkheim, in Fenton, 1980, p. 153) در قومی هایخصــومت بروز از هایینمونه با هکزمانی وی 
  این فرانســه(، در ،دریفوس به موســوم جریان در یهودســتیزی )مانند شــدمی روروبه مدرن ۀظاهر جوامع
  گذار وراند در وضعیتی چنین .ردکمی ارزیابی «اجتماعی تألم وضعیت از تصنعی ۀنشان و نتیجه» را رویداد

  ،ندکمی بروز نابسامانی نوعی دورانی، چنین در ،دهدمی روی واراندام همبستگی به کانیکم همبستگی از
ــاَ  زیرا ــاَ  ولی ،انددهگذار زوال به رو اجتماعی اخالق قدیمی الکش   هاآن جایگزین هنوز جدیدی الکش

 :گویدمیچنین  و برده اســت پی یادشــده اســتدالل محتوای به خوبیبه (p. 80 ,2000) پوگی .اندشــدهن
 فردی هنجارنا رفتارهای دربرابر   قبولقابل اجراهای ضمانت تعیین در جامعه افراد ناتوانی ۀنتیج نابسامانی»

ست صور افراد .ا ست نکمم یهرچیز و ندارد اهمیتی چیزهیچ نندکمی ت شتی چنین .ا  دینابو باعث بردا
  ســازند ســامانب و مقید را فردی رفتارهای ســتندتوانمی قبالً  هک شــودمی پیشــین هنجاری یهاچارچوب

سجام ،روازاین و ستخوش جامعه ان  اً عمدت را قومیت یمکدور گرچه «.گرددمی تهدید شود ومی معناییبی د
ــار ۀماندپس ــین اعص ــور پیش  روحیات و گروهی همگرایی و ادغام توجهقابل نیروی به ولی ،ردکمی تص

  امانی،نابســ وضــعیت ازبیش جامعه، یکانیکم صــرفاً  همبســتگی یم،کدور نظر از نبود. اعتنابی اجتماعی
ست. اجتماعی ادغام شرایط سودبه   یهمگرای برای نیرویی عنوانبه مذهبی هایرویه و عقاید تحلیل با او ا

  خویشتن آن ازطریق   جامعه هک است «جمعی شدتبه ایپدیده» مذهب هک ردکمی استدالل جامعه اخالقی
سمتوت   یمکدور .ندکمی ستایش را ستمی مذهبی سنت لکش ترینساده را 1می صول هک دان  از نظرقطع آن ا

صول این شود. داده تعمیم نیز دیگر مذاهب به دتوانمی مذهب هر هایپیچیدگی  انتومی ساده لکشبه را ا
 و خدا از نمادی ،گویدمی یمکدور هکگونهآن توتم، اگر رد.ک تدوین جامعه و خدا بودن   مســاوی برحســب  

ست، جامعه از نمادی ستند؟ یکی جامعه و خدا هک سیدر نتیجه این به توانمین آیا ا شیره کی خدای ه   ،ع
صل همان یعنی شیره خود   غیراز دتوانمین ،توتمی ا شد. ع گاهی از لیکش مذهب با ست جمعی خودآ  هک ا

صور ستایش به جامعه آن در   حافظ اجتماعی نیروی اول، ۀدرج در هک مذهب .پردازدمی خود قدرت و ت
ستگی ست درون همب شابهی نقش هک شودمی تلقی همتابی و شمولجهان قدرتی همچون ا  هر در را م

 و توجه نیازمند ،منظم فواصل در هک شود یافتای جامعه نیست نکمم» ؛دارد «مدرن» و «ابتدایی» ۀجامع
یدأت بار ی ندیشـــه و احســـاســـات ۀدو یت و یگانگی هک ،جمعی یهاا باشـــد ،ســـازندمی را او هو   «ن
( 1995, p. 429,Durkheim). سات» ۀدوبار تأیید راه از قومی هویت مورد، این در سا شه و اح  یهااندی

                                              
1. Totemism 



 

  

گاهی نوعی ایجاد ازطریق   ،دیگر عبارت به و «جمعی ــودمی تقویت و حفظ جمعی، خودآ ــتین .ش   نخس
ــویت .دید آن هنجاری قدرت در باید را قومی اجتماع ۀارویژک  و اجتماعی رفتار هایمؤلفه گروهی   عض

ن را اخالقیهای مؤلفه درنتیجه،   شودمی اخالقی یهاارزش یگانگی موجد «قومی یهاگروه» .سازدمی معی 
شار با هک صل گروه نای در فعال تکم   نند  هما شیدن  ک فریاد ت  کبر به» ،یمکدور خود   زبان   به .شودمی حا
شابه، لمات  ک ردن  ک جاری ،دیگرکی ست گرفتن   و م ستبه واحدی چیز افراد ،همانند هایژ  و آورندمی د

 ساحسـا به اجتماعی گروه ،هاتکحر گونهاین در همانندی تکبر به خالصـه، و نندکمی تجربه را توافقی
سدمی هویت ص به قدم سانبدین و ر ستی ۀعر ست ضروری قومیت، یبقا برای ،روازاین «.نهدمی ه   ا

 و نمادها بین اساسی تفاوت هیچ نظر، این از شوند. تأیید دوباره منظم، و ایدوره صورتبه قومی نمادهای
ش مذهبی هایینیآ سمی و عرفی نمادهای با ارکآ شت ؛ندارد وجود ا   ارهایکپی بزرگ قهرمانان مرگ بزرگدا

سمی با قومی ساوی مرا ست م شت برای یهودیان هک ا صر از خروج بزرگدا سیحیان یا م شت   برای م   بزرگدا
 مجدد ییدأت و یدکتأ مورد مراسمی و ینییآ صورتبه نمادها، این اگر .نندکمی برگزار مسیح شیدن  ک صلیببه

 .ریزدمیفرو جامعه اخالقی نظام و پاشدفرومی )قومی( هویت نگیرند، قرار
 ج( وبر

ضوح به وبر ستردگی و و ست. هپرداخت میقو روابط به گ  در میقو یهاگروه گفتار در وی ۀنظری چارچوب ا
 دیگرها تهنوش سایر در او قومیت ۀنظری از دیگری عناصر اما دارد. وجود (2354) 1اق صاد و جامعه تابک
  بیای دابلیو. دربارۀ مقاالتی و (،۴۳۳۲) هذه و (،۴۳۶۹) باستان یهودگرایی جامعه، و اقتصاد یهابخش از

 چهار توانمی هک است ردهک تهیه قومی روابط تبیین برای یجامع و دقیق مدل وبر .خوردمی چشمبه ،دوبوا
 دانست: زیر قراربه را او قومی ۀنظری نماد مثال
   ؛اجتماعی منزلت از لیکش مثابۀبه قومیت .2
   ؛اجتماعی انحصار ایجاد ارکسازو مثابۀبه قومیت .۲
   ؛اجتماعی سازماندهی قومیتی الکاش چندگانگی .٣
 .سیاسی بسیج و قومیت .۱
 در کاشــترا یا یکفیزی هایشــباهت علتبه هک ایانســانی گروهی» را قومی یهاگروه وبر سکما
سومآداب شت خاطرات علتبه یا ،دوهر یا ور ستعماری ۀگذ شتر س،کبرع یا مهاجرت، یا ا ود خ کبه نیای م
ست مهم ،او نظر به .ندکمی تعریف «دارند ذهنی ۀعقید   ینا بین واقعی خونی ۀرابط عینی، عالم در هک نی
شته وجود هاگروه شد دا سالل بنابراین (.p. 389 ,1968) خیر یا با ست آن جااین در مهم ۀم  قومیت اوالً  هک ا
 روهگ باشد، نداشته وجود کۀ مشترعقید با گروهی اگر ؛ یعنیدارد وجود صخا گروهی ۀعقید براساس تنها

                                              
1. Weber, Max, (1922), Economy and Society, Lay summary 

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=MILOksrhgrYC&oi=fnd&pg=PR1&dq=false
https://web.archive.org/web/20121124090330/http:/www.ucpress.edu/book.php?isbn=9780520035003


 

  

  یول ی،تخیل به عقیدهحتی  ،پرقدرت و واحد ایعقیده در قومیت هکآن دوم داشت. نخواهد وجود نیز قومی
ساس شتر نیای برا شه کم شتر نیای به عقیده گرچه هکاین سرانجام و دارد ری شتر در ،کم  موجب ،مواقع بی
 دوباره دییأت مورد و تقویت همواره ،کمشتر جمعی خاطرات براساس یا شودمی یکفیزی یا فرهنگی شباهت

ش هک ــــ عقیده این بودن، قدرتمند میزان از نظرصرف اما ،گیردمی قرار ش نکول به کیل گروه قومی موکت
ست سی و اجتماعی عینی ا ـــ سیا ست  .بود نخواهد افیک قومیت ایجاد برای خودخودیبه ـ ست ا  هکدر

 روهگ با اســت، فرضــی هویتی هکآن ســبببه ولی ،شــودمی تبیین شــاوندییخو روابط برحســب قومیت
شاوندی ست متفاوت خوی ضویت صرف .ا ش به دتوانمی ع  با یقوم گروه ولی ،ندک کمک گروه کی یلکت

ضویت سی ۀجامع ابتدا در ،ربو خود زبان به .آیدمین پدید گروه کی در افراد ع  انمیز از نظرصرف ،سیا
صنعی سازماندهی شتر قومیت به عقیده بخشالهام آن، ت ست. کم ست ،قومی گروه کی ا  ازپیش و نخ

سی و جتماعیا نشک دراثر   ،هرچیز  و اجتماعی نشک وارد هکاین محضبه قومی گروه .گیردمی لکش سیا
 دیگر تمامی مانند ،قومیت وبر، نظر و از شــودمی دگرگون منزلتی گروه از نوعی لکشــبه ،شــد ســیاســی

ست ،منزلتی یهاگروه ست دوزی ست نندهکتعیین آن ایجاد برای «غرور و افتخار اجتماعی لیتخ» و ا   .ا
  زندگانی کسب در قومیت .گیردمی لکش پذیریجامعه عوامل دیگر و ،آموزش پرورش، ۀنتیج در قومیت
ــار» و «خاص اجتماعی احترام» نوعی وجود مدعی موفقیت، با دتوانمی و یابدمی تجلی خاص   انحص
  یتشخص در هک بخشدمی افراد به «غرور احساس» نوعی منزلتی یهاگروه در عضویت د.شو «ویژه منزلتی

سوی قومی گروه به تعلق اجتماعی افتخار و   به شگرای منزلتی، یهاگروه سایر مانند .یابدمی نمود افراد از
شمبه نیز قومی گروه کی در گروهیدرون ازدواج سبتاً  دیکتأ اما ،خوردمی چ صربه ن   به قومی گروه فردمنح

  شود.تبدیل  «وراثتی منزلتی گروه» به منزلتی یهاگروه دیگر برخالف قومیت تا شودمی باعث کمشتر نیای
  خاراتافت» ؛یابدمی بیرونی تجلی نامدمی «قومی افتخارات» وبر آنچه خالل از وراثتی منزلتی گروه این

ست و خود ورسومآداب برتری به عقیده همان قومی شم» و است «بیگانگان آداب و رسوم بودن   ترپ   ۀسرچ
صلی ساببه هاتوده افتخار ا شت نیای به ذهنی باور بر مبتنی اجتماع به هک سکهر زیرا ،آیدمی ح  تعلق کرم

ستناد بدان دتوانمی راحتیبه دارد  کیکتف از لیکش قومی افتخارات منظر، این از (.Ibid, p. 391) «ندک ا
ساس اجتماعی هایمنزلت عمودی سب برا صل ۀمحا ست صفر جمع حا صیت ؛ یعنیا   اجتماعی شخ

  یهامنزلت بمراتسلسله از افقی برداشت است.منوط  «سیاهان» فرودستی و ادیانق به «فقیر سفیدپوستان»
 ر،وب دیدگاه از ولی است، فوق مثال همانند هک ردک مشاهده «برگزیده مردمان» شعار در توانمی را اجتماعی

نایی نهتســـاوی» مع یا یت برخالف دربردارد. تر«جو خارات آمیزتبعیض ماه  بر مبتنی هک ،قومی افت
  قومی ،دیگر یهاقوم میان در هک باشــد مدعی دتوانمی قومی گروه هر ،ســتهاگروه دیگر فروترشــماری

ست. برگزیده صارطلبی ویژگی ا ضویت درمورد منزلت و مرتبه پیدایش انکام منزلتی گروه در انح  گروه ع



 

  

بالبه را قومی ی اصـــل دومین به ســـانبدین و آوردمی دن یت ۀنظر یت یعنی ،وبر قوم بۀبه قوم ثا  ابزار م
  ؛شودمی قائل تفاوت بسته و باز اجتماعی روابط بین (Ibid, p. 43)وبر . رسیممی ،اجتماعی انحصارطلبی

  تاس بسته خارجیان روی به آن آورالزام قواعد و ذهنی مفاهیم براساس» هک نداروابطی باز اجتماعی روابط
ن صاشخا تکمشار و  زلتمن یهاگروه یلکتش «.دشومی خاصی شرایط به منوط یا ،محدود ،امستثن یمعی 

ساس معموالً  صار ایجاد برا صارطلبانه دهپنهن دیگر، عبارت به .شودمی نکمم اجتماعی انح  گروه انح
ــیدن   ای نمادها ورود مانع   منظم طوربه ــای به مادی منافع   رس ــودمی موردنظر گروه از خارج اعض   این .ش

 و تگیهمبس حفظ همچنین گروهیبرون نمادین و ،اقتصادی سیاسی، تسلط ظحف برای قدرتمند اریکسازو
سجام ستگی .شودمی یقتل گروهیدرون ان شتر اجتماعی فروب ضعیت در بی شاهدهقابل ییهاو ست م  هک ا

صلت هر» شرایط، این تحت .شوندمی میابک منافع سر بر رقابت به مجبور هاگروه با افراد   یفرهنگ خ
  گیفروبســت ســویبه ارکآشــ گرایشــی پیدایش برای آغازینی ۀنقط دتوانمی باشــد، تصــنعی هک هم هرقدر

صارطلبانه اجتماعی شد انح ست جایگاهی در اجتماعی گروه کی پس (.Ibid, p. 388) «با   اهمیت هک ا
ضی صلت از بع صربه یهاخ ست، آن فاقد رقیب اجتماعی گروه هک را فرهنگی و اجتماعی فردمنح  ندمان ا

سته را آن مانند و ،یکفیزی ص  خا یهاویژگی قومی، نیای زبان، دین،   هایمرز بر یدکتأ این .سازدمی برج
  ،روازاین ند.ک کمک گروه منافع حفظ به و دشــو نهادینه و تشــدید دتوانمی بلندمدت در فرهنگی تفاوت

  اجتماعی روابط فروبســتگی و انحصــارســازی هک اســت آن جااین در اســاســی اهمیت دارای موضــوع  
 آوردمی ودوجبه گروه از خارج افراد   سیاسی   یا اقتصادی ۀبالقو استثمار   و شیکبهره برای یمؤثر یهافرصت

ستثمار این هک سازی بر ا صار سیلۀبه اجتماعی افتخار و غرور انح ضای و ست. مبتنی گروه اع   این با ،وبر ا
ستدالل صار ایجاد جهت  در بالقوه ابزاری عنوانبه توانمی را فرهنگی عالمت هر هک ا   مورد اجتماعی انح

ستفاده شیدکمی داد، قرار ا صلت و شان را قومی روابط پویای خ   ساختاری قومیت   وبر، ۀنظری در دهد. ن
  تربیش در اگرچه گیرد. دربر را اجتماعی سازماندهی مختلف الکشاَ  دتوانمی رد ودا ریختهدرهم و لکشبی

ست،ک طبقه، لکش ندتوانمی هاگروه این ،نندکمی عمل منزلتی یهاگروه مثابۀبه هاقومیت ،مواقع شر ای ا  ق
ستک ۀپدید اما (.Rex, 1986 a, p. 14) بگیرند خودبه را   تحت بود. وبر ۀموردعالق همه ازبیش قومی ا

صی شرایط صار پیدایش از طوالنی هایدوران تداوم ازپس و خا  منزلتی یهاگروه احتماالً  اجتماعی، انح
  ترند.بسته و ترمتصلب استیک تمایزات منزلتی، یهاگروه برخالف .شوندمی دگرگون استیک نظام لکشبه

ساس هاگروه گونهاین سازی دیگرکی از هاآیین و ،هاقانون ها،عرف برا   یهاارزش نظام هاآن ؛شوندمی جدا
ــنت )مانند دیگرکی مخالف گاه و متفاوت   را (... و ،گوناگون غذایی هایعادت مختلف، مذهبی یهاس

ندکمی ممنوع را هااســـتک دیگر با یکفیزی حتی یا اجتماعی تماس ،دهندمی لکشــ  ازدواج به و ن
  «آیینی صخلو» دیوارهای شــیدنک با هاآن گروهی مرزهای همه، ازبیش اما .آورندمی روی گروهیدرون



 

  

 است: گفته (p. 189 ,1948) وبر هکگونهآن .شودمی تثبیت
ساختاری سازی ،از نظر  ستک» لکشبه هک «منزلتی» جدا شد درآمده «ا سازی با با   صرف قومی جدا

ست متفاوت ستیک ساختار ؛ا شد یهاگروه شودمی باعث ا سته و افقی صورتبه هک قومی ۀجدا  اب ناپیو
  شوند. گرگوند فروتر و برتر مراتبسلسله بر مبتنی عمودی اجتماعی نظام لکشبه دارند همزیستی دیگرکی

 نوعی ســویبه قومی تمایز دســتخوش جوامع تا شــودمی باعث اجتماعی رفتاریهم ۀجانبهمه فرایند
ن رفتاریهم ــوق اجتماعی و ســیاســی معی    محدود را چندجانبه بیزاری و تنفر قومی همزیســتی یابند. س
  اقوام در میان افتخارات ینترعالی را خود افتخارات قومی اجتماع هر تا دهدمی را انکام این ولی ،سازدمی

صور دیگر سیار درجات این ند.ک ت ستک بین اجتماعی غرور مختلف ب شتر گوناگون قومی هایا   نظر زا بی
  جنگاوران، سـاختاری اهمیت نمونه، )برای سـیاسـی ۀجامع کی درون در قومیتی گروه نقش با ،ردیکارک

شانک مان،کحا ست. مرتبط غیره( و ،شی   یهاابرینابر ،نندکمی پیدا استیک ساختار قومی یهاگروه وقتی ا
  شــخصــیت و افتخار برحســب قومی یهاگروه یمراتبســلســله نظام و شــودمی متصــلب و عمیق منزلتی

ستک برخالف .گیردمی لکش اجتماعی سلط قومی یهاا شت از یربردابهره با هک م شان ۀگذ   افتخارآمیز
ضر حال زندگی سته آن ،گذرانندمی را خود حا سله این پایین در هک قومی یهاگروه از د  جای مراتبسل

 زندگی به هک ددارن تمایل «(غرور احساس» ،وبر تعبیر به )یا قومی ایدئولوژی نوعی ایجاد به بیشتر اندگرفته
 معموالً  هک گردیمبازمی «برگزیده مردم» مفهوم به ،جااین از اســت.معطوف  مرگ ازپس اتیح یا آینده

 ای «خدا دربرابر   ویژه افتخارات» دارای را خود هک اســت بوده مرتبهپایین قومی یهااســتک ایدئولوژی
ست. ردهکمی تلقی ویژه «الهی موریتأم» صاً  عقیده این (،1967) وبر دیدگاه از ا صو   افرادی بین در مخ

  صخا لغمشا دارای و مجزا اجتماعات صورتبه بیشتر و نامدمی «مطرود مردم» را هاآن هک شودمی دیده
پای در یهودی تاجر یهااقلیت )مانند گذرانندمی را خود زندگی   چنین با (.میالدی نوزدهم ۀســـد ارو

 یا را خود ،هرحالبه اما .وندشــمی برخوردار اجتماعی افتخار و غرور نیرومند احســاس از هاآن ،عقایدی
صور «برگزیده مردمی» ستند ایآینده انتظار در هکنند کمی ت  یا رسندب «سرآمدی» به دیگر اقوام بین در تا ه

سیح ظهور با هک شوندمی معتقد سر نور ،م  مطرود مردم پنهان افتخارات و گرفت خواهد دربر را دنیا سرا
 .(Weber, 1948, p. 190) شد دخواه ارکآش

سی ابعاد تحلیل به وبر قومیت ۀنظری نهایی بخش سیج سیا صا قومی ب شتر هکهمچنان .دارد صاخت   پی
 شرطیشپ سیاسی ۀجامع وجود .ردکمی تعریف پویا سیاسی فعالیت مفهوم برحسب را قومیت وبر دیدیم،
 نوع هک ردکمی استدالل معاصر و باستانی قومی اجتماعات لیتحل با وبر است. قومی گروهی نشک انجام

 ،ستا داشته قاطعی اهمیت قومی احساسات تبلور و گیریلکش برای اجتماعات این سیاسی سازماندهی
سی ۀتجرب هکچنان شتر سیا صل نه و ،کم شتر نیای یا ا صلی عامل ،کم ست گروهی وجدان پیدایش ا   ا



 

  

(Weber, 1968, p. 354.) شپیش هک بود دلیل همین به ستانکاز ت   یهاروهگ با یا قبایل ،یل تمدن یونان با
سی ستههم دیگرکی با پلیس قالب دربعدًا  هک ،خود همانند سیا  یا ودندب یکی سازماندهی نظر از ،شدند ب

  اقدام در روزی» هکاین بر مبنی خود تخیلی( یا )واقعی خاطرات با ،نداشــتند ســیاســی ســازماندهی اگر
  هایآلزاسی .دارد مصداق حالت ایندر روزگار ما نیز  .ردندکمی زندگی ،اندتهداش حضور «یکمشتر سیاسی
ساً  زبانآلمانی سا سه به ا ساس فران ستگی اح شتند واب سی اربتج و خاطرات در زیرا ،دا سهف مردم سیا  ران

ستفاد عالوه،به بودند. کشری  و قومی ۀرابط ۀدربردارند هک «ملیت» و «مردم» مانند مفاهیمی از عمومی ۀا
 از ستفادها» ؛است ارتباط در قومی گروه کی سیاسی ۀتجرب و نشک با شدتبه شوندمی تصور خویشاوندی

صطالحات گونهاین سی ۀجامع وجود بر دال یا معموالً  ا ضر حال در سیا ست حا ست مهمو  ا  میزان نی
سجام شد اندازه چه آن   یافتگیسازمان و ان شانگر یا با سی خاطرات ن سیار سیا ست جامعه کی دور ب   «ا

(Weber, 1948, p. 1779.) ستی گرچه ،روازاین شتر نیای به عقیده به قومیت یافتن   ه سته کم   ست،ا واب
سی اقدام ۀنتیج در تنها عقیده این ولی شتر سیا ست. تداوم و ایجاد قابل کم سات در ا سا   نظر از قومی، اح

صربه چیز  هیچ ،شناختیجامعه گاهی» دتوانمی انجمنی هر تقریباً  ندارد. وجود فردیمنح   اجتماعی خودآ
  «بخشدمی لکش را برادری احساس نوعیبه ،کمشتر قومیت به عقیده براساس» هک ندک ایجاد «ایگسترده

(Weber, 1968, p. 389.) ابدیمی توسعه قومی یهاایدئولوژی در قومی بستگی احساس دیگر، عبارت به 
 فعال گروهی ســیاســی جیبســ وقوع درحین   یا ازپس تنها کمشــتر قومی اصــالت به مربوط یهاافســانه و

سی رهبران اگرچه .شوندمی معنادار شناختیجامعه نظر از یا گردندمی شنف و سیا شه انرکرو  مدعی همی
ــتند «خود» قومی گروه «بودن ازلی» ــوندمی عمومی و معنادار وقتی تنها عقاید گونهاین ،هس  گروه هک ش
سی تهییج فرایند گروه( کی مثابۀبه) شد. ردهک آغاز را اجتماعی اقدام و سیا  تاریخ تمامی» ،وبر زبان به با

 یهافاوتت هکآن مگر ،شودتبدیل  خونی ۀرابط به عقیده به راحتیبه دتوانمی سیاسی اقدام هک دهدمی نشان
 .(Ibid, p. 393) «شود آن از مانع شناختیانسان

 قومیت و سیسمكنومار . 3-8-1-0
  اللهمس این به مناسب پاسخی ۀارائ سیستیکمار ۀنظری ۀعمد یهاهدف از یکی ،میالدی نوزدهم ۀاز سدپس
  ،کالسیک سیسمکمار هایبینیپیش برخالف طبقه، با مقایسه در ،معاصر دنیای در نژاد و قومیت چرا هک بود

ه شد مطرح لکش دو به این پرسش پاسخ .ستا شده تبدیل گروهی همبستگی برای یترقوی بسیار منابع به
 خود یدکتأ هاگرایش این از یکی ه است؛انجامید سیسمکنومار از مختلف امالً ک گرایش   دو ۀتوسع به و است

صاد بر را سی اقت  و رهنگی،ف تفاوت ایدئولوژی، بین روابط به دیگری و گذارد میقو یهاگروه نابرابری سیا
 با تحلیل اهداف و هاروش نظر از همچنین پژوهشــی ســنت دو این شــد. مندعالقه طبقاتی یهاافکشــ

صاد دیدگاه هکاین درعین   ؛رنددا فرق دیگرکی سی اقت شدکمی سیا  و جتماعیا طرد برای علمی تبیینی تا و



 

  

ــتر فرهنگی دیدگاه بیابد، قومیتی نابرابری ــی به بیش   قومی و قاتیطب ۀمبارز یهاکتیکتا و هاراهبرد بررس
ست.مند عالقه سجامعه ا ستیکنومار یشنا سترش را خود ۀوظیف سی سکمار در مطرح یهاتحلیل گ   مسی

سیک صلی هایانگاره ۀنقادان گیریارکبه با هک داندمی ایشیوه به کال سیک ا   هاآن از فراتر ییهاگام ،هاکال
ن قدارم قبول با رو،ازاین آیند. فائق کالسیک سیسمکمار بر قومی روابط سیستکمار یهانظریه و بردارد   یمعی 
  ودمختاریخ صخا صورتبه قومی روابطو  عام صورتبه فرهنگ طبقاتی گراییتقلیل برتا  وشندکمیاز آن 

سمکمار عامل ه عنوانب سیک سی ستگی قدرت بینیدرپیش کال   هانآ همچنین سازند. رفع را قومی یهاواب
  .اشندب معاصر دنیای در قومی گروهی خصومت برای دیگری منابع دنبالبه ارکآش ناتوانی در این وشندکمی
 پیروان و سکمار دراصل هک است ییهاتحلیل و هااستدالل مدیون شدیداً  سیستیکمار تحلیل سنت هردو اما

صل سیک .اندردهک ارائه وی بالف سی ،هاکال  عوامل تحلیل و داریسرمایه به را اولویت ،های خوددر برر
 .اندداده اجتماعی نشک و اجتماعی ساختار اقتصادی

سمکومارن شی مثابۀبه سی سایی بر غلبه برای تال سمکمار رهیافت هاینار سیک سی   قومیت بیینت در کال
 طبقه اریخیت ۀغلب و قومی روبنای بر اقتصادی زیربنای تقدم بر مبنی سکمار ۀسرسختان موضع رد.ک ظهور

  ،«ارک ـــــ بازار افکشــ» ،«داخلی اســتعمارگری» مانند جدیدی الگوهای و هامفهوم رواج با قومیت بر
 د.ش ترنرم «طبقه از قومیت مطلق و نسبی استقالل» یا ،«مهاجر ارگرانک سیاسی اقتصاد»

سمکنومار صر دنیای اجتماعی یهاواقعیت سی ست و پذیرفته را معا   فبرخال قومیت هک داردمی اذعان ا
صور ستکمار ۀاولی ت سیار ایپدیده هاسی سته ب ست. سترگ و برج صر تحقیقات ا  ستیسیکنومار معا
  یهاســیاســت با هاآن ۀرابط و طبقه بر مبتنی قومی نابرابری الگوهای از پرده تجربی صــورتبه هکزمانی

  هایارویژهک هک ندکمی اشــاره مواردی به هکهنگامی و داردمیبر داریســرمایه نظام در دولت آمیزتبعیض
 در هانآ نقش و جنوبی افریقای دولت )مانند قومی مندساختار روابط بازتولید برای ایزهحو عنوانبه دولت

شاره (آپارتاید نظام سازینهادینه سیار ندکمی ا ست. بوده موفق ب سمکنومار ،حالبااین ا   این رد هم هنوز سی
 وجود ینژادپرست یا قومی ارهایکپی در لیکمش گونههیچ هک است کشری کالسیک یهاسیستکمار دیدگاه  
توان هک ندارد گی از جدای را آن ب یژ تاری یهاو خ ع ســـا م یه ۀجا ما ـــر ـــور داریس   ردک تص

( 1986, p. 107,Solomos.) ن تاریخی نظر از قومیتی روابط اگرچه سبتاً  سانهمین به و صخا و معی   ن
  تاریخی حلیلت ازطریق   دتوانمی تنها هک شوندمی تصور تبیینی مستلزم هم هنوز ولی ،شوندمی تلقی مستقل

سترش و ظهور چگونگی بر زکتمر با و صل طبقاتی یهانابرابری و داریسرمایه گ سمسکنومار شود. حا  ،ی
  یجادا به ،روازاین و است محورطبقه و اقتصادباورانه اً قیعم ،خود پژوهشی و نظری ابزارهای پاالیش رغمبه

شند و چندگانه ندتوانمی هک قومی روابط تبیین برای جامع و متوازن اینظریه  بروز ونگوناگ هایلکش به با
 .قادر نیست نندک



 

  

 قومیت و ردگراییكار ك. 4-8-1-0
  هایهسامان لیک ارزشی الگوهای یافتن   اشمشغلهدل هک است النیک شناختیجامعه دیدگاه گراییارویژهک

ست ساختاری( گراییارویژهک )مانند اجتماعی شدکمی هکاین یا ا  ییهاسامانه چنین صرف بندیرده به و
 از پیشرفت درحال را جوامع گرایانارویژهک. (2130)مالشویچ،  بزند دست ثر(کمت ۀجامع رهیافت )مانند

  این در هک رندپندامی بیشتر هرچه ردیکعمل پذیریجدایش سویبه پیشرفته جوامع از و پیچیدگی به سادگی
  به را خود جای مســتمراً  و شــوندمی ردکعملســوء دســتخوش انســانی فعالیت هنک هایســامانه ،فرایند

 و ردیکعمل امالً کی فرعی هاسامانه هکآن برای بخشند.می جدیدفرعی  سازگارتر و ترتخصصی یهاسامانه
حت ت لیک اجتماعی ۀسامان ل  ک با و فرعی یهاسامانه دیگر با را خود ارزشی سازگاری باید ،باشند ارآمدک

شان تمامیت عنوان ضای طرح، این در دهند. ن  اً عمدت قومی تعهدات .ماندمین باقی قومیت برای چندانی ف
ستگی همچون صور ازلی یهاواب  با سرانجام ولی ،برخوردارند کتحر و قدرت از هرچند هک شوندمی ت

شی ۀسامان سان جامعه عمومی ارز شگون ایهبازماند ازبیش چیزی قومیت شد. خواهند هم شته از بد   گذ
ست. شت نظریه، این شارحان از یکی هایرتعبا در نی ست: شده خالصه خوبیبه مزبور بردا   رهیافت» ا

  یابیســازگاری یا ،ســازیهمســان همگرایی، و ادغام برای معضــلی را قومی و نژادی روابط گراییارویژهک
یت قل عه در هاا ندای میجام ن بر هک دا ما تنی کمشـــتر یهاارزش عمومی ۀســـا   «اســـت مب

(Berting, 1980, p. 183.) ــتی قومی «ما» زیرا ،گیرندمین قرار تبیین و تحلیل مورد قومی روابط  ،منیس
ستند 1قومی یهااقلیت «هاآن» هکبل سان فرایند ازطریق   باید هک ه  تمامیت در آموزیفرهنگ یا سازیهم

  ادینیبنی اجتماعی تغییرات از ما فهم به گرایانارویژهک تحقیقات اگرچه شوند. «گنجانیده» و ادغام جامعه
  ونیدگرگ بر نوســازی هک ژرفی تأثیر همچنین و اســت آورده پدید زندگی ســنتی یهاشــیوه در همدرنیت هک

شته قومی پیوندهای ست دا ست نموده شایانی کمک ا  یتحلیل ،خود لکش هردو در ،گراییارویژهک ولی ،ا
 قادر و ید داردکازحد تأبیش اجتماعی یهاســامانه یهاارزش و هنجارها بر رهیافت این دارد. جانبهکی

ست سیج مانند گروهی، و فردی نشک هایانگیزه نی   ومیت،ق اگرچه ند.ک تبیین و کدر را ،قومی یهاگروه ب
ستیبه گرایانارویژهک هکهمچنان شم ،اندتهگف در شاری ۀسرچ ستگی برای سر   همگرایی و گروهی همب

ست معنوی ست تعریف این از فراتر ایپدیده مطمالناً  ،ا ستنقادر  مطلب این کدر به گراییارویژهک هک ا ، ی
ستگی ازبیش چیزی قومیتزیرا  ست نمادین ازلی همب   ست.ا سازگار همدرنیت با امالً ک ل،یدل نیهم به .ا
سیم و اجتماعی کتحر شیانه نبرد و ارک ۀفزایند و پیچیده تق   به همدرنیت لتبدی عوامل میابک منابع سر بر وح

صه ست بیان برای آلایده ایعر سی یهاخوا ست همچنین گروهی و فردی سیا  .انددهبو فرهنگی یهاخوا
  اســت، شــده هاآن تشــدید باعث ســازد محدود را قومی هایبســتگیوا و تعهدات هکآن جایبه نوســازی
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ــت هکایگونهبه ــیاس ــورتبه) همواره س  ییپویا از و افتاده جریانبه قومیت لوای تحت آمیز(موفقیت یص
 است. شده برخوردار

ی در قومیت. 0-1-0   متوسط برد ۀنظر

صاً  النک ۀنظری جهانی مفهومی هایطرح القیت ۀنقط 1متوسط برد ۀنظری صو   وتکتال نظری هایطرح مخ
س صمیم بانز وپار ست. واقعی یهاپژوهش تجربی ت سط برد ۀنظری ا سائل درباب   متو   یهامتعمی واقعی م

شتری انتزاعی شت ازپس تنها ،2مرتن نگاه در .دهدمی صورت بی سط برد یهانظریه انبا  منتظر توانمی متو
شتین ۀنظری ظهور سجامعه ۀنظری 3انی ستراتژی این بود. یشنا سط حد   یهانظریه» تولید به منجر ا   «...متو

  ،نژادی تعارض اجتماعی، انحرافات خانواده، مثل نید،ک پر یبنیادین و مهم یهاحوزه با را خالی شد.)جای
 هک ندبود تجربی ییهاتعمیم درواقع، شــدند ارائه هازمینه این در هک ییهانظریه ...( و ،جنســیتی نابرابری
  (.206 ص ،2155 اران،کهم و پورجالیی) رسیدندمی نظربه نظریه همچون
  هکگونهآن ــــ هک دارند وجود بسیاری یهاگروهوخرده فرهنگخرده جامعه، در هک است باور این بر مرتن

  سازگار و فتهگر جای اجتماعی نظام در اندتهنتوانس ـ انددهبو معتقد یانگرالک و تجدیدگرایان دیگر و نزوپارس
سی هکجاییازآن .انددهمان جدا اجتماعی نظام از نوعیبه کهری ،ترتیب این به و شوند   هب هاگروه این برر

 ،پذیرندمی انجام جامعه النک ســاخت و اجتماعی نظام اهداف و هاراه با ســازگاری و آوازیهم نســبت
ــجامعه قلمرو در توانندنمی ــناس   اهداف و هاراه از انحراف همین دلیلبه هک هرچند گیرند، قرار فرد یش

ساس، این بر گنجند.نمی هم النک یهاتحلیل قلمرو در الن،ک ساخت سجامعه در مرتن ا   به خود یشنا
نه م یان ایدا مرو دو م ل جه النک و ردخ   ق هی ،ندکمی تو ط هک توج ق مت ۀن ی   تبکم از وی عز

 (.111 ص ،2132 )تنهایی، دهدمی یلکتش را سنتی ردگراییکارک ـ گراساخت
صاً  مرتن اگرچه شخ ضوع بهدر چارچوب نظریۀ خود  م ست، نپرداخته قومی هویت و قومیت مو   این ا

  مورد الن(ک و ردخ   )تلفیق تلفیقی یا بردمیان سطح در را قومیت ۀمسالل هک شد رانیکمتف راهگشای رد  کروی
ــاره 4بوردیو و گیدنز به توانمی حوزه این رانکمتف ۀازجمل ؛دادند قرار اویکوا  ،گیدنز ۀنظری بنابه رد.ک اش

  ازطریق   پارچگیکی و انسجام ایجاد در را آن بقای و تداوم ه ویک است مدرنیته ۀبرساخت ها5ملت ــــ دولت
یت ندمی همگون هو یدنز باور به .دا یت ،گ یت گود از خارج هک ییهاقوم   همواره گیرند قرار ملی هو
 هک درک تلقی متوســط برد یا بردمیان توانمی جهت آن از را نظریه این .نندکمی تهدید را ملت ـــــ دولت
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ساس ـــ دولت النک ساختار مقال در فعال و خودمختار ۀسوژ قالب در اقوام ،آن برا شان نشکوا ملت ـ  ن
 .نندکمیاقدام  اجتماعی نشک به و دهندمی

  تابک د.نک تلفیق عمل با را نظریه تا است ردهک تالش خود آثار در هک است انیپردازنظریه از یکی بوردیو
ست. ردهک پیاده عمل در را یشهانظریه یفیک و می  ک روش با عملیاتی امالً ک صورتبه بوردیو 1تمایز  اما ا

  ،شودمی شناخته نیز منش و ذهنی ساختمان همچون متفاوتی یهاترجمه با هک بوردیو ۀوارعادت مفهوم
 و قومیت ،بوردیو مفهوم   این از استفاده با است. گرفته قرار ]ایران[ شورک دانشگاهی ۀجامع توجه مورد مترک

  .(2134رو و رضایی، )خنده ردک تحلیل توانمی را هاگروه برخی گراییقوم
ست آن 2وارهعادت مهم یهاویژگی از یکی ست یافته تحقق هک ا   یکادرا و ذهنی یهانگرش از تنها و ا
ش سدمی بوردیو .شودمین یلکت ستادن، بادوام یهاشیوه ازطریق   وارهعادت هک نوی  اهر ردن،ک صحبت ای

 (.Bourdieu, 1990, p. 70) شودمی بیان رکتف و احساس درنتیجه، و رفتن،
  دهندۀنشــان مفهوم این بوردیو، برای .ندکمی بازی بوردیو یرپی ارک در محوری نقش وارهعادت مفهوم
 زمان درطول   تدریجبه افراد هک اســت عمل و رکتف از شــدهتضــمین یهاشــیوه و تمایالت از ایمجموعه
سترش ست بازتابیآن  و دهندمی گ  هک اجتماعی ارتباطات از شانروزمره ۀمجموع و روز هر تجارب از ا

ــازی وارهعادت داخل درها آن ــده جاس ــاختارهای روانی یا » ازعبارت  وارهعادت ترتیب، این به .اندش س
ست«شناختی سان ا ساطت آن ها بهکه ان سانرو میهها با جهان اجتماعی روبو سری ها از یکشوند. ان

پردازند. و ارزیابی جهان اجتماعی می ،ها به ادراک، فهمآن طریق  که از برخوردارندای شدههای درونیطرح
کهچنین طرح طریق  از ها هایی اســـت  جاد و آنیافراد عملکرد یابی می هاشـــان را ای ند. را ادراک و ارز کن

ی یافتگنوعی آمادگی عملی، نوعی آموختگی ضــمنی، نوعی فراســت، نوعی تربیت»واره حال، عادتبااین
روح قواعد، آداب،  که دهدکه به عامل اجتماعی این امکان را می ]اســت[ ســلیقه و اجتماعی از نوع ذوق

هت ها، ارزشج ند علمی، اقتصـــادی، ورزشــی، هنری،  ۀخاص خود )حوز ۀدیگر امور حوزو  هاها، رو
 (. 2150)بوردیو، « ...( را دریابد، درون آن پذیرفته شود، جا بیفتد و منشأ اثر شودو  ،سیاسی

 .دکر قومی بحث ۀوارتوان از عادتبوردیو می در ارتباط با موضــوع این تحقیق و ارتباط آن با این مفاهیم  
  یهانگرش و هاهویت گی اکتسابچگون فهم برای مفیدی بسیار مفهومی چارچوب قومی ۀوارعادت مفهوم
ــ و ماهیتکه افراد چه این و افراد قومی  بافت اهمیت یدکتأ در. کندفراهم می را دنگیرمی خود بهی الکاش

ــتمر طوربه قومی ۀوارعادت اجتماعی،   قومی یهانگرش و هاهویت فهم به که ندکمی یادآوری ما به مس
ــانفعال یدرگیر پیامد کی عنوانبه افراد در ظهوردرحال ــی ۀمجموع در ش  و اجتماعی ارتباطات از خاص

                                              
1. Bourdieu, Pierre (1984), Distinction, Routledge 

2. Habitus 

https://archive.org/details/distinctionsocia0000bour/page/5
https://en.wikipedia.org/wiki/Routledge


 

  

سایه و خانه خاص)مانند اجتماعی یهامحیط با شانلتعام همچنین  برعالوه .داریم نیاز محلی( یهاهم
 قومیت آن در هک نیمک مطالعه را ایپیچیده یهاروش تا ندکمی تشــویق را ما قومی ۀوارعادت مفهوم این،
ست آمده سیلۀبه ،ا ست شده سبک افراد و ست شده بیان ییهاشیوه ازطریق   و ا   صحبت،بدان  هاآن هک ا

 ،معنا این در رد.کقول هیوز در آغاز این مقاله اشــاره نقل توان بهمی ،مثال رایب .نندکمی عمل و ،احســاس
 لباغ هک دشو تعریف فرهنگی تمایالت و اجتماعی اعمال لیتک نمایش عنوانبه دتوانمی قومی ۀوارعادت

  اســــت شــــده اعــطــا و تــولــیــد دارد تــعــلــق آن بــه فــرد هکــ مــولــد قــومــی گــروه وســــیــلــۀبــه
(Connollya, Kelly, Smith, 2009, p. 220 & 221.)  مفاهیم علمی عالوه بر طرح نظری باید بتواند

سنجش نیز بپردازد سانی  ،به عبارت دیگر .به  سان و جوامع ان ست ازجهت اعمال آن در بین ان  ق  طریالزم ا
سی قرار دادمفهوم آن   قومی ۀوارعادت سنجش برای شارانکهم و 1ونولیک .، عینیات اجتماعی را مورد برر

گاهی ،2قومی ترجیحات :اندهگرفت درنظر را عنصر چهار  هک 4قومی تعصبات و ،قومی یهاهویت ،3قومی آ
   (.Ibid, p. 222 & 223) ساخت را آن با متناسب هایسنجه توانمی ابعاد این برای

ست محیطی با فرد تعامل و اجتماعی ارتباطات تأثیر تحت قومی ۀوارعادت  یزندگ آن در صشخ هک ا
 یشتریب قومی یهانگرش باشند، داشته قومی محیط کی در بیشتری فعالیت و درگیری افراد هرچه ند.کمی

  قومی ۀوارعادت قومی یهامحیط با مترک تعامل ،درمقابل و نندکمی سبک قومی ۀوارعادت کی عنوانبه را
   .ندکمی تضعیف را افراد

 اجتماعی ۀفاصل. 8-0-1-0
 ۀمجموع به ،اگوکشی بتکم انشناسجامعه از ،6رگسب و کپار بار اولین برای را 5اجتماعی ۀفاصل اصطالح

  این انشناسجامعه یهافعالیت ۀادام در ،کپار شاگردان از ،7بوگاردوس ردند.ک وارد یشناسجامعه واژگان
سی در تب،کم سائل علمی برر ضوع شهری، م   به مختلف اقوام و نژادها متعلق به خارجیان مهاجرت مو

  فرهنگ و جامعه در هاآن شدن   آمیخته درهم و جذب هنگامبه هک را هاییشکشمک و مسائل و متحده ایاالت
 تمایل میزان اندبتو آن وسیلۀبه هک بیابد ایشیوه تا بودبر آن  بوگاردوس داد. قرار بررسی مورد آمد پیش اکامری

ضای سبترا  قومی مختلف یهاگروه اع  و دده قرار سنجش مورد دیگرکی با اجتماعی روابط برقراری بهن
صله میزان همچنین ضای هک را ایفا ن قومی گروه کی اع سبت معی  ساس غیرخودی گروه بهن  نمایدمی اح

شخ ستا این در ،وی ند.ک صم صل مقیاس ،را  (.105 ص ،2156 پور،)رفیع نمود ابداع را اجتماعی ۀفا
                                              

1. Connolly Mark Thomas 

2. Ethnic preferences 

3. Ethnic awareness  

4. Ethnic prejudices 

5. Social distance  
6. park & Burgess 

7. Emory Bugardos 



 

  

  ،اجتماعی فرهنگی، یهاگروه بین واقعی و بالقوه تضــاد و فاصــله میزان بررســی برای مقیاس اینامروزه 
 .رودار میکبه ها و اقوامدیگر گروه و ،قومی

 در ورکمذ مفهوم به توجه دارد. رابطه دیگران از آنان اجتماعی ۀفاصــل یفکوم  ک با افراد جمعی هویت
سی سیار ایرانی اقوام قومیبین روابط و تعامالت برر سدمی نظربه ضروری ب  عمل رد اگرچه ایرانی اقوام .ر

 ومیت  ق عموماً  و دارد وجود هاآن بین ییهاتفاوت فرهنگی نظر از ،شوندمی فرهنگی تضاد و تنش دچار مترک
 .شودمی محسوب غیرخودی و خود تعیین مرز  

 نسبی محرومیت احساس. 0-0-1-0

ساس متغیر تأثیر سیاری ازسوی قومی و ملی هویت بر 1نسبی محرومیت اح   توجه مورد اننظرصاحب از ب
ست. ساس متغیر هویت، گیریلکش ۀنحو درباب   سونکاری یهابحث در ا سیار محرومیت اح ست ب   هبرج
ــت ــع و ایجاد در و اس ــی (2353) 3فینی و (2332) 2راسک یهامدل ۀتوس   دهرک ایفا نندهکتعیین نقش
س و ،ترنر تاجفل، چونهم ریدیگ اننظرصاحب است. ساس نقش بر (2333) 4امکبران  در محرومیت اح

سته ضعیف و قومی هویت   شدن   برج ش یدکتأ قومی و ملی هویت پیوند و ملی هویت ت  ,Buurih) اندتهدا

1997, p. 589.) 
سبی، محرومیت رهیافت انپردازنظریه از ،5گار رابرت ساس ن سبی محرومیت اح ساس ۀنتیج را ن  اح

  بندیایپ شدت به بسته هک داندمی ارزشی یهاقابلیت و ارزشی توقعات بین تحملغیرقابل افکش وجود
شروع موردتوقع، ارزش به ستن   م  باعث محرومیت دفعات و ،شدهممنوع بدیل یهافرصت محرومیت، دان

 نســبی محرومیت احســاس نمودهای از (.106 ص ،2150 )مقصــودی، گرددمی خشــم و نارضــایتی
ساس ست. تبعیض اح صادی تبعیض :بردمی نام را تبعیض نوع سه راگ رابرت ا سی تبعیض ،6اقت   و ،7سیا

 محرومیت احساس هک است این راگ رابرت اصلی فرض (.213 ص ،2152 )قاسمی، 8فرهنگی تبعیض
  هرقدر هک انددهنمو یدکتأ نیز دیگر اننظرصاحب است. آمیزخشونت داخلی یهاشکشمک شرطپیش نسبی
  ردمو یشهاارزش و ،زبان فرهنگ، ندک احساس قوم آن و باشد بیشتر قوم کی در محرومیت احساس میزان

 در هک شودمی تشدید آن در قومی سومروآداب و فرهنگ حفظ به گرایش است، گرفته قرار استحاله و تبعیض

                                              
1. Relative deprivation 

2. Cross models 

3. Finnish models 

4. Mark Broscom 

5. Ted Robert Gurr 

6. Economic discrimination 

7. Political discrimination 

8. Cultural discrimination 



 

  

  (.121 ص ،2150 )قیم، شودمی متجلی مداریقوم صورتبه ،افراطی حالت
 قومیت و ،اجتماعی ساخت ،نمادین ییگرالتعام. 3-0-1-0

به نگری النکگی و اندیشــالنکدر مســیر گذار از  ،2اجتماعی ۀنظریه کاســت از اولین مفاهیمی  1تعامل
ردنگری و فهم  ساس آنو بر ستبدان پرداخته ا ،قعیت اجتماعیتر وایفیکخ  ش ،ا تب کم 3گراییتعامل ۀاندی

ــت و نظریهی را در جامعهجدید ــی رقم زده اس ــناس نش متقابل ک، 4نش متقابلکگرایی، هایی چون تعاملش
ست.  و ،5نمادین شده ا ساخته و پرداخته  شه این اثبات 6نمادین ییگراتعامل هدف...  ست اندی  حیات هک ا

 درحال همیشــه و اســت ســیالن در همواره اجتماعی حیات ؛ یعنیشــودمی تعریف نشک دراثر   اجتماعی
ست. دگرگونی درحال و شدن، درحال ظهور،  مخلوقاتی جمعی و فردی ارگزارانک یان،گراتعامل دیدگاه از ا
گاه «دیگری» وجود از همواره اند وتعامل درگیر ،هازمان تمامی در و نمادسازند و نمادین   سانبدین هستند. آ
ستمر یفرایند همچون را قومی روابط یانگراتعامل ضعیتی و پذیرانعطاف و م   نظر از هک نندکمی تحلیل و

  آن از و دنگیرمی قرار قومی گروه واقعیت از جمعی تعریف در دادهروی تغییرات دسـتخوش همواره ،هاآن
ــی تنها قومی هویت .دنپذیرمی تأثیر   وگوگفت و دگرگونی ۀابژ و فرد ترعمومی اجتماعی هویت از بخش

ست. سیر ،7بلومر همچنین و کپار دیدگاه از ا  رد عینی تغییرات بر هاقومیت بین گروهی واقعیت ذهنی تف
صادی روابط یا ،قدرت اجتماعی، ساختار   ننمادی ییگراتعامل هرچند دارد. تقدم قومی یهاگروه بین   اقت

  نای ،است داشته قومی گروهی نشک تعیین در گروهی و فردی یهاکادرا نقش   شدن   روشن به زیادی کمک
سبی و گرایانهآرمان شدتبه یمنطق ۀنظری  و ،اقتدار قدرت، زور، نقش از عمیقی دریافت رد ودا انگارانهن
  دیکتأ ســبببه نمادین ییگراتعامل .ندکمین ارائه قومی گروهی روابط در اجتماعی یهاواقعیت دیگر
 گروهییانم روابط بر مؤثر چشمگیر ساختاری تغییرات نیست قادر معموالً  ارگزارک یهادیدگاه بر حدازبیش

  اگرچه .دآیمیدر ارک از پوچ تالشی اغلب النک مسائل برای ردخ   هایحلراه یافتن   برای تالش ند.ک تبیین را
  نیروهای معلول نش  ک خود   مرحله، آخرین در هســتند، نشک برای مهمی منبع گروهی و فردی یهاکادرا

 .است اقتصادی و ،سیاسی اجتماعی،

 قومیت و فمینیسم .3-1-0

 قومیت و است برآورده سر نیز جنسیتی یهاهویت ۀمقول قومی، یهاهویت نار  کدر و شدن جهانی عصر در

                                              
1. Interaction 

2. Social theory 

3. Interactionism 

4. Interaction theory 

5. Symbolic interaction 

 .دارد زیمل میراث در ریشه عمیقاً  که.6

7. Herbert Blumer 



 

  

سیت و شگرانک به جن سبات : آیادارد وجود سؤال یک نونکا .اندشده تبدیل اجتماعی مؤثر ن  دو این منا
  گیریلکشــ و مرد و زن فرهنگی و دوگانه بندیتقســیمباعث  همواره ،انســانی جوامع ۀهم در ،مقوله

سب رفتارهای دربارۀ هاانگاره و پندارها از ایمجموعه ساس و شودمی زنانه و مردانه منا   بندیبخش این برا
سران اجتماعی، دنیای   (.Helman, 2000, p. 146) ندشومی پذیرجامعه متفاوت یهاشیوه به دختران و پ

 با ویتیه تعریف دو این .شوندمی تقسیم جنسیتی و قومیتی گروه دو به عموماً  افراد ،چندقومیتی جوامع در
ن روابط دیگرکی شاهده انتظارات و رفتارها در راحتیبه هک نندکمی پیدا را یمعی    .دنشویمن بندیطبقه و م

  اجتماعی ساختاری و مرد و زن اجتماعی یهاتفاوت به مربوط رفتارهای و هاارزش از ایمجموعه جنسیت
 عنوانبه نباید ،ترتیب این به و (Krieger, 1996) ســازدمی محدود را مرد و زن بین روابط هک اســت
 فاعلی یهاگروه با مرتبط بیان ۀشیو را آن باید هکبل شود، لحاظ جنس دو بین واقعی اجتماعی یهاتفاوت

  ردرنظ است آنان نژادی و ،قومی اقتصادی، موقعیت با تضاد در هک خود ۀشدتعریف اجتماعی یهانقش در
صوصیت مبنای بر اجتماعی یهاهویت گرفت.   ار اجتماعی یهانشک ۀشالود شانفرهنگی و اجتماعی خ

 برازا و بازشــناســی و اجتماعی ۀابژ عنوانبه دیگران بهنســبت افراد گیریجهت خود نوبۀبه هک ســازندمی
 .ندکمی تعیین را دیگران با تعامل و با همدیگر تعامل در سوژه عنوانبه خودشان

ــیتی اجتماعی هویت ــایر با تعامل در و خود نوبۀبه جنس   و بازتعریف در افراد ۀچندگان یهاهویت س
شان سبات و هویت .شودمی واقع مؤثر تمایز سیتی منا سبات و هویت همچون جن  رد طبقاتی و قومی منا
صی و عمومی ۀحوز مرزبندی صو صی یهاحوزه حدود تعیین هرچند .گذارندتأثیر جامعه در خ صو  و خ

ــیت از متأثر عمومی ــت، جنس ــ اما اس ــتقل تیجنس ــایر از مس ــورهایک در .ندکمین عمل عوامل س   ش
ــاالران بافت دلیلبه ،ایران همچون ،چندقومیتی ــیتی تبعیض تاریخی، ۀپدرس  تمام رد مؤثری عامل جنس
 نبی در بارزی تفاوت ورکمذ یهاجنبه ۀهم در و است اقتصادی و ،سیاسی فرهنگی، اجتماعی، قلمروهای

سیتی هویت ،شرایط این در .شودمی دیده جنس دو ست نکمم زنانه جن صی ۀحوز درون از ا صو   به خ
 نقش قومی هویت و نگرش ازجمله هانگرش برخی به دهیلکش در و ردهک عمل ناپیدا ولی فعال ایشیوه
 (.2154 اران،کهم و راد)قانعی باشد داشته

 در را قومیت و مادری زبان اهمیت ،«ولزی زنان بررســی زبان: و هویت» عنوان با ایمقاله در ،1پیت
سیتی هویت برساخت سی و جن  در قومیت و زبان تأثیر بر یدکتأ با او .ندکمی بررسی ولز زنان بین در سیا

 یتجنس هک دهدمی نشان او ۀمطالع .ندکمی تحلیل را سیاسی نشک و مادری نقش زنانه، جنسیت یلکتش
ست شده محدود سنتی طوربه ولز زنان بین در  و نزبا از مترکاحتمال بیان آن  ،ولزی فرهنگ و زبان در و ا

  لزیو فرهنگ و مادری زبان انتقال مسالول ولزی مادران سنتی، طوربه همچنین دارد. وجود انگلیسی فرهنگ
                                              

1. Piette 



 

  

ستندخود  فرزندان به ضافه مادری نقش به جدیدی عدب   دلیل، همین به و ه  حفظ در ولزی زنان .شودمی ا
  ال  کشـاَ  بسـط و قومی هویت حفظ و سـاخت در ایعمده نقش و ندافعال سـیاسـی لحاظبه ولزی سـنن

 (.Piette, 1997, p. 129-137) نندکمی ایفا هویت این ص  خا فمینیسم  
  ،اندداده ارائه اکآمری یشناسجامعه المللیبین انجمن سمینار در هک ایمقاله در ارانش،کهم و 1اروالهوک

سیت سیت هک معتقدند آنان .اندردهک تحلیل جمعی ۀتجرب دهیلکش در مهم عاملی منزلۀبه را جن  رد جن
ــاســی ابعاد از یکی مکح ــاخت به متمایز ۀتجرب تولید اس ــوژه ظهور و س منجر  جمعی یهانشک و هاس

ــودمی ــوژه هک نندکمی مطرح را نظر این هاآن .ش ــرفاً  نه و ،هاموقعیت ثرتک از جمعی یهاس طبقۀ  ص
  ثیبح به )شبیه شدهبندیسرهم ۀتجرب به جمعی یهاهویت هک دهندمی نشان و شوندمی حاصل ،اجتماعی

  نار  کدر هک است ابعادی از یکی جنسیت .اندتهوابس (نندکمی ارائه قومی نمادهای اریکدست در ابزارگرایان هک
 هک است شده استدالل ،مقاله این در .دهدمی لکش اجتماعی ۀتجرب این به طبقۀ اجتماعی و ،قومیت سن،

  ۀیژو التکمش است، غالب عامه طبقات افراطی طرد شرایط هاآن در هک برزیل مثل ،پیرامونی شورهایک در
نان بارزات و ز نان، م عاالن و رهبران بین در حتی آ یت به زن، ف جه موقع فت تنزل دومدر ـــت یا   اس

(Carvalho, 1994.)   
  در میان صخا یهانگرش برخی وجود براثر   قومیت، و جنســیت به مربوط مطالعات از برخی در
 نقش ۀاللمس به هکآن ازبیش مطالعات نوع این است. گرفته قرار توجه انونک در زنان نابرابری قومی، یهاگروه

  توضیح ومیق گروه فرهنگی وضعیت برحسب را جنسیتی نابرابری بپردازند، قومی هویت احیای در جنسیت
 انگلیس، برادفورد در قومی یهاگروه جمعیت درمورد ،جمعیتی یهاداده از استفاده با 2سیمپسون .دهندمی

 تحلیل اب وی است. شده آموزش به هاآن دسترسی مانع   زنان بهنسبت هانگرش برخی هک سیدر نتیجه این به
  دلیلبه ،مدرسه سن   در مسلمان دختر پانصد هک است رسیده نتیجه این به انآموزدانش بین در جنسی نسبت
ـــان نگرش لدینش ـــب درمورد وا ناس ـــه بودن  ن م ـــه در دختران، برای مدرس بت مدرس ندردهکن نامث   ا

(Simpson, 1997, p. 89-109.) 
سی به ،خود ۀمطالع در 3کولیک سیت و قومیت اثر برر سیتی نقش به نگرش بر جن س شغل و جن   بمنا
 و اســرائیلینفر  نود و دو برای ایپرســشــنامه اجرای از حاصــل یهاداده از اســتفاده با او .پردازدمی زنان
  سیررب را موضوع این ندبود ردهک نامثبت اسرائیلی هایدانشگاه در هک سابق شوروی مهاجرنفر  چهار و صد
 انشجویاند از ترلیبرال جنسیتی نقش به اسرائیلی دانشجویان نگرش هک دهدمی نشان او یهایافته .ندکمی

ست. مهاجر شاغل از زیادی شمار هاآن آن، برعالوه ا شتر را م ستندمی زنانه بی سبت زنان همچنین .دان  هبن
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سیتی یهانقش به تریلیبرالی نگرش مردان ش جن شتری تمایل و تنددا ش بی شاغل   هک تنددا  ۀوجه رایدا م
ست آن از یکحا او یهایافته نتایج همچنین نند.ک ارزیابی زنانه را اجتماعی   رهنگی،ف انتقال فرایند در هک ا
یت می هو ثر قو تری ا گرش بر بیشـــ مورد  ن بت ارکدر نگ بهنســـ ه تی فر ی  دارد جنســـ

(Kulik, 1995, p. 199-215.)   
  و درآمد توزیع عامل عنوانبه را متغیر دو این قومیت و جنســیت دربارۀ مطالعات از دیگری بخش

سی اناتکام سیت مطالعات، این در .اندردهک برر  ازجمله دیگر، عوامل نار  کدر نابرابری عامل مکح در جن
ست شده دیده قومیت، سنجیده می ،این عوامل کنار  و در ا شیوه مطالعه و  سی .شودبه یک  ها، در این برر
 ردیف رد جنسیت درواقع، است. شده انگاشته قومی گروه فرودست موقعیت شبیه زنان فرودست موقعیت

  .است بوده مدنظر هاآن تقاطع نه و عامل سه این بودن   عرضهم و است شده شمرده طبقه و قومیت عوامل
 دهدیم نشان مطالعات این است. نداده قرار توجه مورد را مفهوم دو ۀرابط و است توصیفی بیشتر نگاه این

 و اندتهگرف قرار تریناعادالنه و ترسخت موقعیت در خود، قومیتی تعلقات دلیلبه ،قومی یهاگروه زنان هک
 .نندکمی تحمل مسلط یهاگروه زنان و مردان با مقایسه در را مضاعفی نابرابری

  قومیت، بین روابط بررســی برای اناداکمیالدی  ۴۳۳۶ ســال ســرشــماری یهاداده دیگری، ۀمطالع در
ساخت سیت اجتماعی بر ساخت پیامدهای و ،جن صادی اجتماعی پایگاه برای متفاوت بر  در کتحر و اقت

 یزانم بر هک اســت قومی تفاوت پیامدهای و عوامل بر بررســی این یدکتأ اســت. شــده گرفته ارکبه اناداک
  قومی، اجتماعات ل  ک برای مجزا صورتبه هاداده .گذاردمی اثر دستمزدی ارک نیروی متأهل زنان تکمشار

ست. شده گزارش بومی یهابخش و ،هاآن مهاجران شان هایافته ا شار میزان هک دهدمی ن  متأهل زنان تکم
ــتمزدی ارک نیروی در ــب خانه از خارج دس ــت متفاوت بودن بومی و قومیت برحس   هاتفاوت این و اس

 ییاهتفاوت چنین محقق، نظر به .دارد میقو یهاخانواده اقتصادی ـ اجتماعی پایگاه برای مهمی پیامدهای
مااًل  ت ح تابا فاوت باز می یهات ظارات در قو ت ن جاری ا ن بط ه ت یت با مر   اســـت جنســـ

(Geschwender, 1994, p. 53-73.) 
ــتی مطالعات در دیگری تحقیق در ــگران  زیمباوه، در زنان پایگاه ۀزمین در فمینیس تیجه به این نپژوهش

یایی و اجتماعی طرد الگوهای هک رســیدند  عنوانبه را شـــدهنهادینه نژادی برتری هک نژادی، ۀجامع پو
  آنان، اعتقاد به .اندشـــده بررســیندرت به ،اندگرفته ارکبه اجتماعی زندگی دهیســـازمان ئولوژیاید

 بر ستممنبع  انهیگ پدرساالری هک ردندکمی تحلیل فرض این با را زنان پایگاه نونکتا فمینیست انپردازنظریه
ست. زنان سیتی ستم ردکعمل نژادی، ۀجامع ۀاید اربردک با ،هاآن ا   سیبرر زیمباوه تاریخی ۀزمین در را جن

 عمل هم با ایپیچیده طرزبه طبقه و قومیت و نژاد و جنســیت نژادی، ۀجامع در هک دادند نشــان وردند ک
 .(Moyo, 2002) دهندمی تنزل اجتماعی و اقتصادی پایگاه ینترپایین به را آفریقایی زنان و نندکمی



 

  

  نیدرو تمایزهای بر پوشیچشم از ناشی را قومی مطالعات در قومی یهاگروه زنان غیبت محققان   برخی
یت نان جمع نان نفعبه ز ق ز ندمی قومی گروه متوســط ۀطب ید .دان ل در ، 1لیک و را قا   عنوان با خود ۀم

ــت: رنگین زنان دربارۀ تحقیق» گاهی تا غفلت از پوس ــان ،«آ  ۀمطالع به معطوف پارادایم هک دهندمی نش
  شناختیروش تحوالت هاآن است. شده زکمتمر متوسط ۀطبق سفیدپوست زنان بر عمالً  لیک صورتبه زنان

ضوعات ۀمطالع در قومیت ردن  ک لحاظ در محققان قیتوف میزان و مطالعات نظری و سیتی مو  یارزیاب را جن
 .(Reid & Kelly, 1994, p. 477-486) اندردهک

  و پردازدمی هاهکشــب و ،قومیت نژاد جنســیت، بین ۀرابط بررســی به ،ایمطالعه در ،2گوایر کم
  ساخت و هکشب یهانظریه گیریارکبه با ،او .ندکمی روشن را نابرابری به شدهمنجر غیررسمی ارهایکسازو
 ۀکبش اعضای پایگاه بر شاغالن قومیت / نژاد و جنس هاآن ازطریق   هک کندبررسی می را هاییجریان ،پایگاه

شان او تحلیل .گذاردمی اثر هاآن سترنگین افراد و زنان هک دهدمی ن ضوند ییاههکشب در پو  اهپایگ هک ع
 هک انددهرک اشــغال را ییهاموقعیت درنتیجه، .دندار ســفیدپوســتان و مردان پایگاه با مقایســه در یترپایین

ه ک ،ه طرد ساختاریک گیردمی نتیجه پژوهشگر .ندکمی محدود را قدرتمند شاغالن جذب در هاآن توانایی
ست، ساختارهای کالن اجتماعی و در ورای افراد ا صول  شتر مح صی طرد از بی  یهاتفاوت دتوانمی شخ

 .(McGuire, 2000, p. 500-523) ندک تبیین هکشب اعضای پایگاه در را قومیتی / نژادی و جنسیتی
سیتی یهانقش به نگرش نییتع در مؤثری نقش قومیت و نژاد شته در اگرچه دارد. جن   ومیتق و نژاد ،گذ

 و اجتماعی مهم ســاختارهای از یکی عنوانبه نونکا ،گرفتندمی قرار بررســی مورد یکبیولوژی منظر از
 رب اینندهکتعیین نقش مذهب همچون نیز قومیت .گیرندمی قرار مدنظر اجتماعی مطالعات در فرهنگی

سیتی یهانقش به نگرش   ،یفرهنگ ص  خا ساختار بودن، دراقلیت به توانمی آن علل ینترمهم از و دارد جن
 زا انتظارات و هانگرش از متفاوت طیفی است تا شده باعث هاویژگی همین د.رک اشاره هاآن زیاد همگنی و

شته وجود هاقومیت در مختلف یهانقش شد دا شار ،هاقومیت از برخی در ،مثال رایب هک با  در زنان تکم
ست شده پذیرفته امری جنگ، و دفاع همچون ،مردانه یهانقش  کیکتف ،هاقومیت از دیگر برخی در و ا

سیتی املک ست درحالی این ند.اسنتی امالً ک یهانقش درگیر زنان و رددا وجود هانقش در جن  طی  در هک ا
شته قرون شی تحوالت ،گذ صاد ساختار بر فراوانی تأثیر جوامع شدن   صنعتی از نا  ردهک ادجای جامعه و اقت

ست شاغل و ارک بازار در فراوان تغییرات باعث و ا سیم درنتیجه، و م سیتی یهانقش تق س شده جن  در ت.ا
 و ســتشــده اناشــی  هافرصــت و منابع به نابرابر دســترســی از جنســیتی یهانقش ،فمنیســتی ردکروی

سازی شار یارتقا ۀشیو بهترین توانمند صادی و اجتماعی امور در زنان تکم سوب می اقت   هب هکشود مح
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   .انجامدمی جنسیتی یهانقش در برابری درنتیجه، و محدود منابع بر زنان بیشتر نترلک

 قومیت و مدرنیسمتپس. 4-1-0

ست ردکروی صه در متفاوت نتایج بر یا یمباد بر 1مدرنپ  ارتباطات و فرهنگ منظر از قومی روابط یهاعر
 در باطاتارت و فرهنگی روابط گسترش و توسعه ضرورتاً  نه هک صورت بدین متفاوت یمباد فشارد.می یپا

سمک ازپس عقیدتی خأل نظیر ارتباطی و فرهنگی یخألها و ،هاافکش شقاق، هکبل جوامع   حرانب یا مونی
ست. گرفته قرار توجه مورد قومی هایبحران با ارتباطات در جهانی سطح در هاتمدن   دینب متفاوت نتایج ا

  هکبل ،شودیمن یدکتأ ارتباطات و فرهنگی بست نتیجۀ عنوانبه قومی هایبحران بروز بر ضرورتاً  هک صورت
صویر اجتماع و ،یمجاز قومی، جوامع مانند جدید جوامع و مفاهیم خلق سترش زاویۀ از یت  و فرهنگ گ

 (.2131 اران،کهم و )نقدی گیردمی قرار توجه مورد ارتباطات
  و ســرعت هکطورهماندارا خواهد شــد. های متعددی را از خودهویت نیز روایتمدرن، پســت منظر از

  امن به آنچه ،شودمی افزوده آن شدت و شتاب بر لحظه هر و یابدمی افزایش مدرن جوامع پیچیدگی ۀدامن
شتر هرچه نیز شودمی خوانده هویت شتر و بی ضعیت در و شودمی ترنندهکش و ناپایدارتر بی س و   ،مدرنتپ
ستر در و بازندمی رنگ تدریجبه واحد و ،پارچهکی تجویزی، الن،ک یهاهویت سبات ب   ایانه،گرثرتک منا
 ولاف به رو و دهندمی ازدست را خود غالب وجه و قاطعیت تحول، و تغییر درحال ماً ئدا و ،نسبی آمیز،تردید

ندمی زوال و یت به را خود جای و گذار قه محلی، / بومی رد،خ   یهاهو فاوت متنوع، ،ایمنط  و ،مت
  ییهاهویت به را خود جای یعنی ؛دهندمی سـابق ۀشـدراندهحاشـیهبه و شـدهوبکسـر و طرد یهاهویت

ساً  این ازپیش تا هک دهندمی سا شمبه ا سوب هویت ضد هک هویت نه و آمدندنمی چ   نار  کدر ند.شدمی مح
 زمینه ،حالدرعین و آورندمیبر سر نیز دیگری نوظهور و جدید یهاهویت ثر،کمت و ردخ   یهاهویت این

 نظری یهاگفتمان آنچه .دشومی فراهم نیز دیگر متنوع و شماربی ظهور درحال و آتی ردخ   یهاهویت برای
 فیفلس و نظری هایمنظومه و هاگفتمان علیه انتقاد و حمله دهندمی صورت وضعیتی چنین در مدرنپست

سیک  ودموج غالب یهاروایت و هاقرائت بردن سؤال زیر به ،دیگر تعبیر به ،یا هویت دربارۀ مدرن و کال
 هویت مفهوم   اصل   بردن   سؤال زیر از عبارت تعریض فرایند این اصلی محور و هسته است. هویت ۀدربار
ست ضعیت نوعی در شدادن قرار و آن ساختن   پادرهوا و لیفکبالت ؛ا   این ۀاقام باالخره و قیتعو و تعلیق و

  هویت امن به نونکتا فرهنگ و تمدن و تاریخ دمانسپیده از آنچه تمامی هک براندازبنیان و نکششالوده ۀداعی
 نیست. دیگری چیز توهم و افسانه جز شد تحویل و تلقین ما به

ساختارگرایان سا   ای تیوکسوبژ هویت هک انددهعقی این بر «خود» و ،هویت سوژه، مفاهیم به حمله با 2پ
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سانه ذهنی سطوره ای اف ست بیش ایا ساخت و نی ست جامعه و زبان ۀبر ست توهمی ،ا  املع چندین ۀنتیج ا
  اســت ثابت هویت کی دارای و اســت اســاســی و واقعی ۀســوژ کی حقیقتاً  صشــخ هر هکاین بر مبنی

(Kellner, 1992, p. 143.) ــودمی ادعا ،مبنا این بر ــت فرهنگ در هک ش ــوژه ،مدرنپس ــتخوش س   دس
 مدام هک آیدمیدر آمیزینشــاله و آورنشــاط هایشــوروشــوق از جریانی صــورتبه و شــودمی چندپارگی
ست آن دیگر ۀنانکششالوده ۀداعی .دارد قرار دگرگونی و تحول درمعرض   ست زکمر فاقد خود   هک ا  ،مدرنپ
ضطراب دچار دیگر مدرن، زکمر واجد خود   برخالف شفتگی و ا   آمیختگیدرهم و اختالل هکبل ،شودمین آ

ضور غالب وجه نونکتا هک سازدمی اییگانه و جمسمن و زکمتمر خود   متوجه را شت خود ۀسیطر در را ح  هدا
ست ست .ا صالت، عمق، هرگونه فاقد مدرنپ ست، انجام و ،جوهرمندی اقتدار، اعتبار، ا   این ۀهم زیرا ا
 ۀداعی .داندمی مدرن هویت ۀشناسانآسیب نشانگان و خودمدرن عارضی و آرمانی وردهایادست را هاویژگی

 التح از درونی انفجاری فرایند کی طی  در هاسوژه هک است آن پسامدرن و ساختارگراپ انپردازنظریه دیگر
گاهانه هدفمند، دست،کی حالت آن و اندشده تبدیل توده به و خارج سوژه  اندداده ازدست را خود ارادی و ،آ

ــورتبه و ــجام، فاقد نده،کپرا هایتوده ص ــبی انس ــدهپارههکت و چندپارچه لکش  متکثر ،حالو درعین ش
های ویژگی، آن بسـترهای و متون صشـاخ هم و آن 1ذهنی تجربیات صشـاخ هم ،موارد این .انددهدرآم

 .روندشمار میمدرن بهبنیادین فرهنگ پست
 هک اندتهداخپر مسالله این بررسی به متفاوت زوایایی از و اهندهکفرو تعبیرهایی در پردازاننظریه از برخی

ستان در مدرنیته بندیصورت در شدهمیلکت و یافتهتحقق های«خود» گونهچ صرف ظهور ۀآ  ولیدت یی،گرام
  ،2ونمسجی کفردری است. نهاده افول به رو زندگی شدن   راتیزهکبورو رشدروبه روند و ،ایتوده فرهنگ انبوه،

 یاربودر ژان ،مثال برای .اندتهپرداخ تهکن این به خاصی منظر از ،کهری ،دیگران و ،4دیور گای ،3بودریار ژان
سانه و اطالعاتی ۀجامع در هک دارد عقیده ست ایر  یا واژه کی ثرکحدا جز چیزی صشخ یا فرد ،مدرنپ

 خود   هک دارند عقیده نیز 6وکفو میشــل و 5انکال کژا (.,Baudrillard 1983) نیســت پایانه در اصــطالح
ست. نبوده توهم جز چیزی پارچهکی و ،باثبات پایدار، ض صورتبه روزمره زندگی در هویت گرچه ا   وعمو
  اساسی ایمقوله عنوانبه را خود از یتلق هرگونه مدرنپست انپردازنظریه ،ماند خواهد باقی برانگیزیمناقشه

ــته این نزد  در .دننکمی تلقی زمانبی و ــفه از دس ــانهم دیگر همانند نیز رانکفتم و فالس  جایبه ،قطارانش
 تحسین و یدتأی نوعی با ،اصیل و معتبر و قیعم خود   یافتن   منظوربه مدرنیستی ۀمشتاقان پویش و وجوجست
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ستهازهم امیال ها،چندپارگی ،هاندگیکپرا س ر تکثشویم. رو میامور روبه ۀهم بودن   صوری و ،سطحیو  گ
سته میدر این رویکرد تأی سندیده دان صه، این در شود.ید و پ  ازارب در دیگر االیک هر انندم نیز هویت عر

 (.Ward, 1997) استنی خرید هنجارها و هاارزش گرایتینسب و گراثرتک ۀارکم
 عامه، فرهنگ سیاسی و اجتماعی ی،شناختروان مختلف وجوه بهبا توجه  ،2گتاری سکفلی و 1دلوز ژیل

سی به شفته و یدیئشیزو هایسامانیناب و هاندگیکپرا از آمیزیتأیید تحلیل و برر   ذهنیت، و میل ۀآوار و آ
ــی روند تثبیت و یگذارارزش ــگم و ،نشکپرا فروپاش ــوژ گیتگش ــاً  .پردازندمی مدرنیته ۀس ــاس  رد اس

ست منظر از هک هاییردکروی ست، گرفته صورت عامه فرهنگ به یتهمدرنپ ص منزلۀبه ،آن از ا  جارانف ۀعر
شی و درونی ست شده یاد سوژه شدن   پارههکت و تجزیه و هویت ریزیدرهم و فروپا   برای، بابت این از و ا

  این از درخورتوجهی چندان مندنظام مطالعات البته .ندالئقا خاصــی جایگاه و ارزش عامه فرهنگ
ــورت عامه فرهنگ دربارۀ زاویه ــت. نگرفته ص ــیج کفردری اس ــت انپردازنظریه از ایعده و ونمس  ۀبرجس

ست صلی هایارتک و متون دربارۀ مندنظام مطالعات ایپاره به مدرنپ  .انددهورزی مبادرت عامه فرهنگ ا
  محدود ارجاعات نمونه، برای ،هســتند نارســا و زدهشــتاب و اجمالی بســیار هاآن از ایپاره ،میان این در

صنوعات به بودریار   دارند، تریعمیق و ترجدی یهاجنبه دیگر ایپاره .عامه فرهنگ واقعی هنری آثار و م
  هرشت به زمینه این در را ارزشمندی و زیاد بسیار مطالب وی لم.یف دربارۀ 3دلوز ژیل تحقیقات و ارهاک مانند

  .(Kellnet, 1992, p. 143) نندکمین تلقی مدرنپسـت آثار عنوانبه را هاآن ولی اسـت، درآورده تحریر
  جدی چندان را عامه فرهنگ ،هاو تفکرات برآمده از آن مدرنمانند اغلب اندیشمندان پست ،4یوتارل و وکفو

ــاس 6دریدا کژا .اندگرفته نادیده املک طوربه تقریباً  را آن ،5لنرگ اعتقاد به حتی ،گیرندمین  ردکروی براس
سانروش ست الکرادی ۀشنا سوم نیکششالوده به هک، مدرنپ ست، شده مو سط و شرح به ا  وممفه قیدق ب

ست. پرداخته «خود» و «هویت» سترده و باز قلمرو «خود» مفهوم نی،کششالوده منظر از ا ست ایگ  هک ا
ست. باز 7ودگیبدیگر یا بودن غیر رویبه آن درهای ص به دیگران یا رهایغ ورود ا ست آزاد «خود» ۀعر   و ا

سترسی انکام همه ندارد. وجود ممنوعیتی چهی ست همه دراختیار «خود» دارند. را آن به ورود و د   همه .ا
ــتند. هویت یا «خود» واجد نیز رهایغ یا دیگران حتی ــاری کمل «خود» بنابراین هس   جریان هیچ انحص

 یژهوبه مدرنپست نظری گفتمان در هویت یا «خود» مفهوم این هک است این مهم ۀتکن اما نیست، خاصی
  .ندکمی یاد «مندیمتن» عنوان تحت آن از دریدا هک دارد قرار دیگری نندۀکتعیین مفهوم با ونددرپی دریدا نزد
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 بیرتع به ،و ،پدیده نوع هر موجودیت، یا اثر نوع هر خالقیت، ای فعالیت نوع هر هکجاازآن ،دایدر اعتقاد به
  متن زا خارج چیزی درنتیجه، ،شــودمی تبدیل متن به بالفاصــله گونهزیســت و زنده ۀتجرب نوع هر ،دقیق

شید چنین بتوان شاید .ندارد وجود   )یا تسچی دانمنمی من هک دارد وجود چیزی نتم از خارج» هک اندی
ست چیزی چه هک دانممی ست. متن یمکتح و تقویت منبع ولی ،(نی   را لبیمط چنین صراحتاً  دایدر البته ا

ــوژ حتی ،وی نظر به .ندکمین اظهار گاه لمکمت ۀس ــنده( و )آ ــت زبان تابع نیز اندیش  و هاارویژهک و اس
گاهی ،«حضوری به خود» ۀنتیج در است. زبانی ردهایکارک زندمی سر او از هک ردهاییکارک   مانه بیانگر آ

 یدهاییترد آن لیتک و ،پارچگیکی تقدم، درخصوص   هکطوریبه ،دارد درپی   دیگر متن هر هک است لیئمسا
 و الحاص درمعرض   سکبرع هکبل ،گرددمی نفی سوژه هک نیست آن به معنای تهکن این قطعاً  .دشومی ایجاد

ستسوژۀ مورد (.Reese, 1996, p. 167) گیردمی قرار تعدیل ستنظر پ گری ات و تعینها فاقد ثبمدرنی
ی یال پذیری برخوردار اســـت بینیت و پیشمدرن اســـت و از ســ ماعی را پدیده ونا وینی کدر تهای اجت

ال یس ه بحث قومیت و روابط قومی را نیز در بستریکگونه است نماید، بدیناجتماعی مجسم می ـ فرهنگی
 دانند.و بررسی می قابل بحث ساخته در آن ارتباطهای متعین پیشساختاز  یو بر

 ناسیونالیسم و قومیت ماهیت. 5-1-0

ــان ادبیات در مجادله بازتاب ــیانس ــناس ــر بر فرهنگی ش ــیم قومی هویت س  مطالعه در مهمی بندیتقس
ــت آورده وجودبه ییگراملی ــؤال این با هک اس ــت  س  طورکلیبه .آیدمی جاک از ملی هویت هکمرتبط اس

ضع شم سه درون در ندتوانمی ملی و قومی یهاهویت گیریلکش درمورد متفاوت یهاگیریمو   ازاندچ
 :شوند بندیتقسیم رقیب نظری

ــتر هک ،اول رهیافت ــودمی یاد گراییدیرینه رهیافت عنوانا ب آن از بیش   یطبیع امری را ملی هویت ،ش
  دهش بنا دیگر فرهنگی خصوصیات سایر و ،مذهب زبان، نژاد، مانند دارریشه عناصری براساس هک داندمی

  دارای هاملت هک ندکمی استدالل چنین هک استگره خورده  اسمیت آنتونی نام با بیشتر ردکروی این است.
سته صر چندین به هاقومیت و نداقومی یهاه شتر عن سیم کم   .(Barrington, 2006, p. 13) شوندمی تق

  دوران طی  در دهآموجودبه شرایط با بشر آمیزموفقیت انطباق نشانگر املیکت شناسیروان گرایان،دیرینه برای
ست بوده تاریخ ماقبل ست  ۀلکشا ،جادر این .(Kaufmann, 2015, p. 194) ا صور ا ه کفرهنگی ثابتی مت

 .شده است میسورها نسل طول  در بخشی مستدامیو معنا اندنشگران قومی آن را قوام بخشیدهک
ست. ابزارگرایی ملی هویت گیریلکش کدر برای نظری رهیافت دومین ساس ا   ویته ،ردکروی این برا

ــاهده ابزار عنوانبه ملی ــومی مش ــیلۀبه و دش ــودمی ایجاد آن در تغییراتی نخبگان وس  اهدیدگ طبق بر .ش
  مرزهای و تعضوی تنظیم گروهی، هویت تعریف برای نخبگان وسیلۀبه هک است منبعی قومیت ابزارگرایی،

 .Brown & Langer, 2010, p. 413)) دشــومی اســتفاده منابع اســتخراج و دعاوی ســاخت و ،گروه



 

  

، نقش گروه یار ساختار قومیتکنشگری در عینیت بخشیدن به سازوکاساس میزان بندی این دیدگاه، برتقسیم
شرو می شتر انجام مردم  عامۀ نقش و داندنخبه را پی ستنشکبی ساس معناهایی که بر هایی ا بگان ه آن نخکا

سان»ۀ مقال در ،اسمیت آنتونی .اندردهکساخته و پرداخته  معطوف به قومیت ها و مناسباتنشکاز   ملت ۀاف
 از ویژهبه ،هاملت ۀافسان هک ه استداشت بیان ،ه استنوشت ۴۳۳۳ سال دره ک «هاملت یهاافسانه و مدرن
  یهاافســانه این و گرفت قرار اجتماعی علوم در صخصــوبه محققان توجه مورد ،دوم جهانی جنگ زمان

ــدند مطرح ابزارگرایی عنوان تحت جدید ــوعی عنوانبه را فرهنگی اختالفات و هاویژگی هک ش   یبرا موض
ست سیلۀبه اریکد ساببه نفعذی یهاگروه و نخبگان و  برخی مطابق .(Smith, 1998, p. 2) آوردندمی ح

سیج با ملی اتحاد فرایند یی،گراملی یهانظریه از گاهی به و شودمی آغاز فرهنگی ب  نجرم فرهنگی خودآ
 توانایی یانهگراملی یهاجنبش ۀتوسع برای کمشتر الگوهای یافتن   در هروش میروسالو ،مثال رایب .شودمی

شت. ساسبر دا شنف از یکوچک یهاحلقه از ملی یهاجنبش وی، دیدگاه ا سندگان، )محققان، انرکرو  نوی
 و خطی پیوندیۀ دهندنشان الگو این .شودمی آغاز دارند تالش ملت ۀاید بسط برای هک (غیره و ،هنرمندان

 .(Chkllai Tishvili, 2013, p. 195-196) است ایتوده یهاجنبش و نخبگان یهاسیاست میان ساده
  ۀ هشتادده اوایل از .شودمی نامیده انگاریسازه گراییدیرینه با ضدیت در و مهم نظری ردکروی آخرین

  با تقابل   در د.شــتبدیل  هاقومیت ۀمطالع در ردکروی بانفوذترین به انگارســـازه ازاندچشــم میالدی،
ــازه گرایی،دیرینه  یدکأت یابندمی ظهور قومی یهاگروه هاآن ازطریق   هک هاییفرایند بر زکتمر بر انگاریس

ــتدالل 1زلیب رابرت هکگونههمان .ندکمی ــاخت ردکروی ،ندکمی اس ــری قومیت به گرابرس  هردو از عناص
ساخت رهیافت .(Brown & Langet, 2010, p. 413) گیردمیدربر  را ابزارگرا و گرادیرینه ردکروی   گرابر

 عنوانبه گرایاندیرینه هک ییهاآن شــامل ،دیگر یهاگروه هویت مانند ملی هویت هک ندکمی اســتدالل
 .است اجتماعی ۀساز کی ،شمرندبرمی ملی هویت یهانشانه

سیر چندین 2اماروفک جان ساخت در را م سی )فرهنگی، گراییبر   چنین اما شمرد،میبر غیره( و ،سیا
ستدالل ساس ،همه ،هاآن هک ندکمی ا شابه ایایده برا صول اجتماعی یهاهویت هکایده  این م   ارگزارک مح

  توافق اساسی ۀگزار دو روی گرابرساخت ردکروی .(Bairington, 2006, p. 13) اندل گرفتهک، شنداانسانی
  ییشناسا متفاوت صورتبه افراد آنچه با هویت دوم ند؛اچندگانه قومی یهاهویت دارای افراد اول :ندکمی
سته ویژه متغیرهای از برخی به ندنکمی ست. واب   به ستا نکمم عللی متغیرهای چنین ارزش در تغییرات ا

ــود.منجر  افراد یابیهویت در تغییرات ــاخت ردکروی بنابراین ش   میقو یهاهویت افراد هکاین از گرابرس
  ساخته مجدد طوربه افراد یهاهویت تغییر با زمانهم و شوندمی ساخته قومی یهاگروه و دارند چندگانه
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 (Bayar, 2009, p. 1642 &1643).ندکمی داریجانب شوندمی
ینه ردکیرو  .8-5-1-0  گرادیر

  وادهخان به خاطرتعلق مانندبه هک است مبدأ همانندسازی با گروه نوعی دراصل قومی هویت ،ردکروی این در
لد ازپس قومی تعلق اسحســا ،طور طبیعیبه .اســـت  وجودبه قومی گروه کی در فرد شـــدن   متو

  لکش ردف در ،قوم کی در میان تولدسبب به هک شودمی تلقی «دیرین» هویتی قومی هویت درنتیجه، .آیدمی
 .دارد یدکتأ خویشاوندی یا خونی پیوندهای بر قومی هویت هک آن است مهم ۀتکن دیدگاه،در این  .گیردمی

ستشده  یدکتأ قومی هویت   بودن   مادرزاد و طبیعیچنان بر آن ،ردکدر این روی سًا  هک ا سا   قومی هویتا
  را قومی گروه کی به تعلق حس   یانگرادیرینه نیســت. پذیرتغییر و شــودمی تثبیت تولد زمان در صشــخ

سی می سا شه در کدانند اح شته دارد،ه ری ضای خانوادگی پیوندهایتنها  زیرا تاریخ و گذ ست گروه اع  هک ا
ه ب .شودمی تعیین مادرش و پدر قومیت اساسبر فرد هر قومیت .آوردوجود میبه هاآن در را یاسحسا چنین

  یانراگدیرینه باره، این در البته دانســت. انتســابی یصــفت را آن جنســیت یا ســن ماننده باید ،ن جهتهمی
ــانیک درمقابل   مثالً  دارند. نیز نظرهاییاختالف ــرار قومی هویت تغییرناپذیری بر امالً ک هک س   ارند،د اص

ضی ازب صی شرایط تحترا  افراد قومی یهاهویت تغییر ترمنعطف یان  گرادیرینه ع   .دانندمین نکنامم خا
  قومی فرهنگ کی با امالً ک هکاین توانایی را دارد  فرهنگی و زبانی لحاظبه یکودک دورۀ در فرد برای مثال،

ر این ب همچنان یانگرادیرینه ترینپذیرانعطاف اما .ندکسب ک جدیدی قومی هویت و یابد سازگاری دیگر
صت هک باورند سیار ،دهد تغییر را خود قومی هویت بتواند فرد هکاین برای ،بینانهواقع یهافر ست مک ب و  ا
  کیکتف گراییملی و قومیت انپردازنظریه ســایر از را یانگرادیرینه هک یعامل ینترمهم ،باور این مطابق

 (Sandra, 2003, p. 20 & 21). است قومی هویت   انتسابی بودن   ندکمی
ش درمورد یانگرادیرینه ساس أمن سبت فرد هک قدرتمندی تعلق اح   یهادیدگاه دارد خود قومی گروه بهن
ش ابراز متفاوتی شه بر برخی .اندتهدا ست یهاری شتر تاریخ بر برخی شناختی،زی   فرهنگ رب برخی و ،کم

 قریباً ت مداریقوم وجود هک شودمی ادعا ،شناختیزیست هایتبیین در .ورزندمی یدکتأ گروه اعضای کمشتر
ــلت نوعی معرف قاعدتاً  تاریخ درطول   اقوام ۀهم در ــت خص ــناختیزیس ــان در ش ــت. انس  ترجیح اس

  یاهگروه این قدرت .ندکمی بیشــتر را بقا برای یخویشــاوند گروه یهافرصــت دیگران بر خویشــاوندان
ستگی» ی،کبیولوژی زبان به ،یا خانوادگی سبت گروه «شای شاون پیوندهای هک ییهاگروه بهن   قومی دخوی

شاوند یهاگروه تا شودمی سبب ندارند شتری احتمال ،طبیعی انتخاب فرایند در ،خوی شته ابق برای بی   دا
ندتهیاف املکت قومی یهاگروه به تدریجبه خویشـــاوندی یهاگروه هکجاازآن باشــند. نایی پس ،ا   مب

 (.2151 )سیدامامی، دارد وجود اقوام ۀهم در میان مداریقوم عمومیت و وجود برای شناختیزیست
 ترجیح ای مداریقوم فرهنگی   یانگرادیرینه .پذیرندمین را شــناختیزیســت هایتبیین یانگرادیرینه ۀهم



 

  

 رد شـدهآموخته امری آن را هکبل ،دانندنمی یکبیولوژی عمیق هایانگیزه از ناشـی را دیگران بر جنسـانهم
 بر هکآن جایبه ،1زتگیر فوردیلک فرهنگی ییگرادیرینه در مثالً  .دانندمی یکودک دوران پذیریجامعه جریان

  ردارهایک و هاویژگی ۀهم با صخا گروه کی در عضــویت نتایج شــود، یدکتأ شــناختیزیســت صــفات
   .یابدمی برجستگی ،ورسومآداب و مذهب و زبان مثل ،آن فرهنگی

ضای با فرد درواقع، شاوند گروه اع سایگان باو  خود خوی شانشکهمو  هم سهفی پیوندی ی  نه ،دیابمی نف
 ۀرانکش به زیادی حدود تا مکدست هکبل تعهدات با کمشتر منافع عملی، ضرورت شخصی، ۀعالق دلیلبه

ست قائل ورکمذ پیوند خود   برای هک بنیادین اهمیت نوعی  در میان ار زبان فرهنگی یانگرادیرینه از برخی .ا
ساس ایجاد در ویژه عاملی فرهنگی صفات ۀهم س قومی هویت آنان، باور به .یابندمی قومی تعلق اح سا   اً ا
صلی عنوانبه زبان ۀپای بر س ینترا ش ۀشنا  زبانی اقدف هک یافت توانمین را قومی .گیردمی لکش قومی أمن

شتر شد، کم شترا هکدرحالی با سومآداب یا مذهب مثل فرهنگی صفات سایر در کا  جاهمه در الزاماً  ور
شتر معموالً  زبانهم افراد جغرافیایی زکتمر نیز ازطرفی ندارد. وجود  در نژادمه یا یشکهم افراد زکتمر از بی

 طوربه دارد وجود قوم کی اعضــای میان هک دیرینی تعلق احســاس در زبان بنابراین اســت. ســرزمین کی
   )همان(. ندکمی نقش فایای ویژه

  زا ناشــی هکآن ازتر بیشــ ،قومی گروه کی اعضــای میان دیرین پیوندهای ،تاریخی ییگرادیرینه در
چشمه سر تاریخ درطول   کمشتر مادری سرزمین ۀافسان و تاریخ از ،دباش فرهنگی میراث یا خونی هایهعالق

ست صواًل  .گرفته ا ست ینبد تبیین اینا صر هک معنا ست قومی هویت معرف عنا س شناختیزی   هکبل ،تندنی
شهورترین دیرینه2میلر دیوید .اندعاطفی و شناختیروان صلی ابعاد از یکی گرایان تاریخی،، از م  وجود ا

ــم» هک داندمی هویتی را ملت یا قوم کی ــت، حتی« تاریخی تداومنندۀ کتجس  خاطرات از برخی اگر اس
 خاطرات، وجود نیز هاملت و قومی اجتماعات از اسمیت برداشت در باشد. شده گم زبان غبار در گذشته

طوره ـــ یخ و ها،اس تر تار ـــ ـــرط کمش جود ش یت و لی یهاهو می یا م میبه قو مار  ـــ ندش   رو
25) & 24 p. 1986, (Smith, قوم   کی نیز و ملت کی تعریف نکر ینترمهم ،3در برداشـت واکر کانر و 

جداد از ایاســطوره» وجود   نان نزد «کمشــتر ا ته لکشــ تاریخ درطول   هک اســـت آ   اســـت گرف
 (.164 ص ،2113 ارنر،ک)

ــاس گفت باید ییگرادیرینه دیدگاه از بندیجمع در  در لقب از قومی گروه به خاطرتعلق پرقدرت احس
ضای ذهن ست گرفته لکش گروه اع شتر مذهب ،فرهنگ زبان، تبار، به باور و ا سه حتی و ،کم   هایشنا
شـمار به وهگر اجتماعی و تاریخی تجارب نار  کدر فرد بندیگروه نندۀکتنظیم اصـول نژاد به مربوط یکفیزی

                                              
1. Clifford Geertz 

2. David Miller 

3. Walker Connor 



 

  

 و مادرزادی خصــوصــیات ۀپای بر هک اســت طبیعی امالً ک قومی گروه کی اعضــای برای بنابراین .روندمی
  داشته در آنان قومی ییگراملی لکش در قومی گروه به خاطرتعلق قوی احساس ،خود گروه شدۀتعیینازپیش

 .دباش
  ابزارگرا ردکیرو  .0-5-1-0

 ابانتخ هایتالوریســین و ســوکی در گرانخبه انپردازنظریه از لکمتشــ طیفی در میان ابزارگرا ردکروی
سوی عاقالنه سی، اجتماعی، گاهی هذخیر اننظرصاحب این نظر از قومیت .شودمی دیده دیگر از  و سیا

سوب فرهنگی سیج برای ،آن از توانمی مقتضی موقع در هک شودمی مح ساسات ب صری ،گروهی اح   ار عنا
 در معموالً  قومی یهاهویت شدن   پررنگ و قومی مسائل ۀگسترد طرح داد. قرار استفاده مورد و شیدک بیرون
شبرد برای قومی نخبگان هک گیردمی صورت زمانی سته برخی پی سی یهاخوا  نبعم این از بخواهند سیا

 خاصی یگروه اعضای سیاسی و اجتماعی بسیج برای است ابزاری اساساً  قومیت بنابراین نند.ک استفاده
  ازســوی هک اســت اهدافی بر یدکتأ ابزارگرا ردکروی در .مشــخص ســیاســی یهاخواســته تأمین درجهت  

 پیدایش موضــوع و شــودمی دنبال هاآن نخبگان و رهبران ازســوی بگوییم اســت بهتر یا قومی یهاگروه
 آغاز از فرد هک نیست صفتی قومی هویت درنتیجه، ندارد. قرار توجه انونک در هاآن أمنش یا قومی یهاگروه
شد ردهک سبک تولد سی هایضرورت بنابه مواقع، برخی در بماند. باقی سانکی زمان درطول   و با  و سیا

 باشــد نداشــته وجود آن بر ییدکتأ اصــالً  اســت نکمم دیگر مواقع در و یابدمی اهمیت قومیت ابزاری،
 .(2151 )سیدامامی،

  اعضای هکهنگامی تا و دارند وجود عینی طوربه 1اجتماعی طبقات رد.ک تشبیه طبقه به توانمی را قومیت
 یزندگ در آن اهمیت ،اندتهنیاف ســازمان خاصــی هدف پیشــبرد برای و کمشــتر منافع محور بر طبقه کی

  ابزاری تواندب اجتماعی ۀطبق ۀپای بر یابیلکتش هک شرایطی در اما نیست. مشهود چندان سیاسی و اجتماعی
  آن در ،ستفراد طبقات از اجتماعی منابع از بیشتری سهم   گرفتن   مثالً  ،باشد صخا هدف کی پیشبرد برای

  جتماعیا طبقات میان هک افیکش ۀپای بر وشندکمی طبقه فعاالن و یابدمی اهمیت طبقاتی هویت ،صورت
ست موجود ضای ،ا   ،دشومی برگزار انتخابات هک شورهاییک ۀهم در تقریباً  نند.ک سازماندهی را طبقه اع
سی احزاب ستفاده قومی و طبقاتی یهاتفاوت از شرایط فراخور به انتخاباتی نامزدهای و سیا  و نندکمی ا

   .نندک جلب خود به را صخا قومی گروه کی یا طبقه یآرا ،هاتفاوت ردن  ک برجسته با وشندکمی
صلبی و خنثی بندیگروه کی یانابزارگرا دید از قومیت سی نظر از حا ست سیا  ۀارزمب در ،آن از و نی

شی در و قدرت شبرد برای هاگروه هک تال ستفاده آورندمی عملبه خود منافع پی  ،هدیدگا این در .شودمی ا
سات برانگیختن   در مهم هایانگیزه از یکی همواره گروهی یا فردی منافع سا سازی یا قومی اح  با همانند

                                              
1. Social classes 



 

  

 از ناشی یهامحرومیت و قومی یهاتفاوت ردن  ک برجسته با ،قومی رهبران .شودمی محسوب قومی هویت
 از یاربردبهره با نندکمی تالش و زنندمی دامن قومی احساسات به دیگر، یهاگروه یا گروه رقابت یا سلطه
صله اجتماعی نیروی سی اهداف به حا سند. خود سیا سازی ازطریق   ،نیز هاتوده بر   قومی گروه با همانند

شان مبارزه جریان در امیدوارند هک منافعی و گروه جمعی قدرت در ،خویش صیب   .شوندمی سهیم گردد ن
  نند.ک ریپیگی و تعریف را خود منافع هک دارند قرار بهتری موقعیت در معموالً  گروه رهبران ،میان این در البته
ست عجیب اینبنابر سیج رد آنان نقش و قومی یهاگروه رهبری بر زیادی یدکتأ ابزارگرا دیدگاه در هک نی  و ب

  مردم سیاسی بسیج برای خوبی بسیار محمل همواره قومیت .شودمی مبذول قومی یهاهویت سازماندهی
شبرد و سی اهداف پی  قومیت ،مردم اغلب برای .آیدمی شماربه دوهر یا نخبگان ای گروه برای خاص، سیا

  ـــــ دارد دیگر یهاگروه با زبانی و فرهنگی یهاتفاوت انواع ،هرحالبه هک ــــ خودی گروه کی عنوانبه
 باشد سیاسی عمل به مردم برانگیختن   در پرقدرت ابزاری دتوانمی و است صتشخی و فهم قابل سهولتبه

 (.2115 ،احمدی ؛2151 ،)اسمیت
  قرارداد: گروه ذیل دو در توانمی را قومیت به ابزارگرا ردکروی پیروان

سازی ایعده .2 سی ستیزهای ای ازجلوه صرفاً  را قومیت با همانند سا سی ترا صادی یا سیا  ردرنظ اقت
  ؛گیرندمی

ضای در میان نغیربنیادی هویت نوعی را قومیت دیگر ایعده .۲ سیلۀبه هک دانندمی گروه اع   اننخبگ و
  بندیهستد در ییگراملی از دولت ۀاستفاد هرگونه .شودمی برانگیخته شخصی یا سیاسی ارک دستور دارای

  .گیردمی قرار دوم
 مثالً  .شــودمین داده توضــیح املک طوربه ییابزارگرا ردکروی با قومی هویت موضــوعصــورت،  هر در

  نخبگان نبی در سیاسی وسیع اهداف هک مواردی در قومی ۀگسترد یهادلبستگی وجود توضیح از یانابزارگرا
 بمطل این دربارۀ ایپذیرفتنی توضیح هاآن ،درضمن مانند.میوا شودمین دیده گروه اعضای خود   یا قومی

سات چرا هک دهندنمی ارائه سا ستور و اهداف .ماندمی پایدار زمان درطول   قومی تعلقات و اح   ارهایک د
 اما ،ندکییر میتغ سیاسی و اقتصادی ۀتغییریابند شرایط به نشکوا در ،زمان بازۀ در افراد یا نخبگان سیاسی
 .(Jiroman, 2003, p. 51 & 52) ندمامی پایدار زمان درطول   قومی تعلقاتمعمواًل 

 گرابرساخت ردکیرو  .3-5-1-0
  درباب   1رنان ارنســت ۀگامانارهای پیشکبه  ن اســتکآن مم ۀرانکتبارروشــنف هکارزیابــی،  ۀیــن شــیوا

 اریـخها تملت هکاول این :شـوداساسـی می فـرضپیش شـامل دو ناسیونالیسم برگردد، و ملت خاسـتگاه
یسـتی ناسیونال ضروری ایدئولـوژی شـرطپیش تاریخی این تحریف ـهکاین دومو  ،نندکتحریف میرا  خود

                                              
1. Ernest Renan 



 

  

ــــت ـــ ــلمًا نه ی . ...اس ــوبژکچیز  کملت مس ــاخت کی هکبل 1تیوکهن س ــی برس ــیاس ــت س  مدرن اس
سیل و قومیت هک یانگرادیرینه برخالف ،این دیدگاهدر  .(۳۹ ص ،۴۹۳۹ )ولی،   به دنش تبدیل برای آن پتان

سم یان  گرابرساخت ،بینندمی شدهتعیینازپیش ماهیت یا جوهر کی را ییگراملی سیونالی سمن یا نا سیونالی  ا
 اریخت .گیرندمی درنظر اعضا در میان معنا تبادل از یفرایند جریان در شده پرداخته و ساخته امری را قومی

سم سیونالی شان نا ست بوده اخیر قرون به متعلق و مدرن پدیده این هک دهدمی ن ساخ کی عنوانبه و ا   ۀتبر
سی اهداف هک اجتماعی سط ،ردهکمی تأمین را یکایدئولوژی و سیا   «لتم» سخنگویان سایر و نخبگان تو

ست. شده خلق سم ادبیات در ا سیونالی ست. شده پرداخته اغلب «سازیملت» ۀپدید به ،نا  ثال،م طوربه ا
سون تکبندی  جملهاز ،هانولوژیکت برخی کمک به هک ندکمی تعریف «تخیلی اجتماع» کی را ملت اندر

 و محلی، قومی، اجتماعات به متعلق را خود ،آن ازپیش هک افرادی در میان بیناذهنی طوربه ،چاپ صنعت
شتندمی ایجداگانه مذهبی صور» ،پندا ست. شده «ت سطوره انواع از ملت، شدن   ساخته جریان در ا  و هاا
سان بدین .(2151 )سیدامامی، شودمی گیریبهره )قوم( ملت مبدأ دربارۀ ییهاافسانه صخصوبه هاافسانه

شی  صورت های قومی و تعلقات قومنشکمعنابخ نی بر گی مبتو تداوم فرهن گیردمیمدارانه با مدد تخیالت 
 یابد.ناسیونالیسم قوام می

 ،اخیر ۀده چند در ،قومی مســائل تحلیلگران اجتماعی، علوم در گرابرســاخت دیدگاه رشــد موازاتبه
ستفاده قومی یهاجنبش و قومیت تبیین در دیدگاه این یهابینش از ،روزافزونی طوربه  دیدگاه رد .اندردهک ا

 هاتیج از ردکروی این .شودمی فرض ازپیش شدهغیرتثبیت و سیال قومی یهاهویت ماهیت ،گرابرساخت
ست ردکروی شبیه سی عوامل نقش بر زیرا ،ابزارگرا صادی و سیا  .گذاردمی صحه قومیت آوردن   پدید در اقت
 و طرواب و ندارد یدکتأ قومیت شــدن   برســاخته در ابزاری هایانگیزه به صــرفاً  ییگرابرســاخت همه،بااین

ضای میان تعامالت صلی عامل را گروه اع صلحل در ا ساخته و قومی یهاهویت وف  شماربه آن شدن   بر
 از ایمجموعه گروه کی جسمانی حتی و فرهنگی هایشناسه سایر و ،ورسومآداب مذهب، زبان، .آوردمی

ضای دراختیار را ذخایر یا منابع صی شرایط در ،آن ۀپای بر تا دهدمی قرار گروه اع  تیهوی ،دارند قرار هک خا
 بر گاه ،دارند دراختیار هک هویتی یهامؤلفه ۀمجموع میان   از مردم برســـازند. خود برای ملی یا قومی

  سیاسی شرایط با خاصی اجتماعی یهاوضعیت به بستگی البته این و نندکمی یدکتأ خود قومی یهاهویت
   )همان(. دارد نیز اقتصادی و

 در شــدهســاخته هکبل ،پنداردنمی ماهوی را قومیت یی،گرادیرینه برخالف اجتماعی،یی گرابرســاخت 
ــی یدکتأ یی،ابزارگرا برخالف و داندمی افراد میان اجتماعی تعامل جریان   هایانگیزه یا اهداف بر خاص

یت گیریلکشــ در اقتصـــادی و ســیاســی   برای نامحدودی یهاگزینه هکآن باوجود   ندارد. قومی هو
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یت   برای هویتی مختلف یهامؤلفه میان از گوناگون یهاگزینه وجود نفس نیســت، موجود یســازهو
  مردم میان گسترده ارتباطات و شدن جهانی عصر در درواقع، رد.ک ارکان توانمین را صخا هویتی برساختن  

 اریخت ل  ک اســت. شــده زیاد بســیار افراد برای هویتی یهاانتخاب ۀدایر گوناگون، فرهنگی هایپیشــینه با
ست شاهدی جهان دیگر نقاط و اروپا در سازیملت   نظام مطبوعات، کمک به چگونه هک مدعا این بر ا

 یمل هویتی آرامآرام و ترویج «ملی زبان» عنوانبه واحد زبان کی دیگر ابزارهای و واحد و زکمتمر آموزشی
سیار یهاگروه در میان   شتنددا جداگانه ورسومآداب و ندگفتمی سخن مختلف هایگویش به هک متفاوتی ب

شی جریان در شد. خلق   جدیدی یهاملت گیریلکش شاهد نیز اخیر ۀده چند در شورهاک برخی فروپا
  وگسالوی،ی فروپاشی ازپس مثال، طوربه بودند. ردهکن تصور ملت عنوانبه را خود هرگز آن ازپیش هک بودیم

  ذهبیم تفاوت ـ گویندمی سخن صربی زبان به و دارند صرب قومی أمنش هک ـ هرزگوین و بوسنی انمسلمان
ساختن   برای عاملی را صوبه تالش این دادند. قرار نو ملی هویت کی بر  هک گرفت شدت آن ازپس صخ

 .دانستند شیکقوم سزاوار و مطرود را اخیر گروه ،انمسلمان و خود میان مرزبندی با ،سکارتد هایصرب
  و زبانی یهاتفاوت باوجود   هک اســت این ییگرابرســاخت ردکروی از ســودمند یهابرداشــت از یکی

  اضرححال  اقتصادی و سیاسی شرایط تحت قومی یهاگروه بسیجامروزه  ،میان اقوام در دارریشه فرهنگی
ن کممرهبران یا فعاالن گروه،  ک، حتی بدون تحرییشرایط پذیرد و چنیناز آن تأثیر می و گیردمی صورت

بب تشــ ـــت ســ ید گرددگروه  کی یلکاس یت،ولی  جد ها مان درن فت ه ید گ باس ولی کطور با ه ع
ــت (۳۹ ص ،۴۹۳۹) ــته اس ــاخت ردهایکروی ،اذعان داش  گراتاریخ اندازه کی ملی به هویت گرا بهبرس

ن دهد. ایآن تقلیل می گیریلکتاریخی شــــ گفتمان را به شــــرایط هویت ملی سازیمفهوم چون ،هستند
 و ناپذیر استآن جدایی شناسی تجربیند، از شناختکه گفتمان ناسیونالیستی را متعین میکگرایی، تاریخ
ستون ذات با هردو ساخت اییگرهم دو  ستند گرایانهبر سمنمی ردکاین روی .ه سیونالی عنوان به تواند بین نا

 ل شود.ئقا کیکهویت تف عنوان گفتمانبه خاستگاه و ناسیونالیسم گفتمان

ی. 0-0  قومیت شدِن  سیاسی یهاهنظر

های ملت-و پس از پیدایی دولت ها محصــول دوران مدرناربرد ســیاســی آنکیا ملی و  1های قومیجنبش
  کمک به ،دیگر اقوام از قوم هر جدایی و هســتند قدیمی بســیار ایپدیده قومی یهاجریان اســت. مدرن

صیات صو سالله خود، فرهنگی خ ست تاریخی ایم سی ادعای اما ،ا ستبه برای اقوام سیا  درتق گرفتن   د
  تأسیس با سیاسی ــــ اجتماعی ایپدیده صورتبه 2ناسیونالیسم ظهور .شودمی محسوب جدید ایمسالله
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ستین ست زمانهم نوزدهم قرن اوایل و جدهمه قرن اواخر در ملی یهادولت موج نخ   گرفتن   درنظر اما ،ا
ــبه آن  (.۴۴ ص ،۴۹۳۹ ریملی،ک )اوز گرددمیبر 2310-2310 یهادهه به برانگیزچالش امری لکش

 قومیت شــدن   ســیاســی و قومی یطلبهویت شــوند، ســیاســی مطالبات برای مبنایی قومی عناصــر هرگاه
ــی( گراییقوم) ــیاس ــودمی پدیدار س   خاص و قومی گروهی مرز با را ملت مرز گراییقوم از وجه این .ش

 (.2622 ص ،2151 ل،ی)مات ندکمی محدود و صمشخ
سی یهانظریه سائلبارۀ در سیا سی قومی م صر نقش به برر   دهیپد نیا تبیین در قدرتیبی و قدرت عن

صت جامعه در اگر ،هانظریه نیا مبنای بر .پردازندمی سی فر ستر   شده مک تیقومی برای قدرت منابع به د
  اننظرصاحب از یکی برود. یطلبهویت سراغبه وضعیت نیا به نشکوا در است نکمم تقومی نیا باشد،

 در رابطه با قومیت شــدن   ســیاســی و قومی یطلبهویت ترکه اســت. 1ترکه لکیما ردکروی نیا اصــلی
  .(Hechter, 1975, p. 14 & 15) است ردهک تبیین و توصیف را «ارک فرهنگی تقسیم و داخلی استعمار»

ساس سازی نامتوازن موج ،او نظر برا  اجتماعات و هاگروه بین قدرت منابع تا شودمی موجب جامعه در نو
ــبه جامعه مختلف ــاوی لکش ــود توزیع نامتس ــورت در هکایگونهبه ،ش   این از افراد اقلیت لیک بندیص

 با فرهنگی یهاتفاوت اگر .شـوندمی برخوردار مک صـورتبه هاآن از مردم اغلب و زیاد صـورتبه منابع
صادی یهانابرابری سیم ،شود عجین اقت سیس ادغام و جذب آن، تبعبه و آیدوجود میبه ارک فرهنگی تق   یا

  است نکمم ورکمذ قشربندی ساختار .رسدمی نکمترین حد  ممک به ملی ۀجامع در ایحاشیه اجتماعات
  به اوتمتف دسترسی یعنی ،آمیزتبعیض یهاسیاست اعمال ازطریق   دولت و شود تضمین حقوقی لحاظ از

  صاختصا محروم اجتماعات اعضای به را ارزشمند اجتماعی یهانقش نظام، مذهبی و آموزشی نهادهای
 بودن   پایین و گذاردمی اثر گروه اعضای زندگی یهافرصت بر ارک فرهنگی تقسیم در گروهی جایگاه .ندهد

ــاس زندگی، یفیت  ک ــدید، محرومیت احس ــاَ  دیگرو  ،مذهب زبان، مبنای بر تبعیض ش   ار فرهنگی الکش
شت. خواهد دنبالبه سیم دا سی و عینی ۀصبغ فرهنگی تمایزات به ارک فرهنگی تق شدمی سیا   نظر به .بخ

 و مایندن مقاومت زکمتمر دولتی در ادغام دربرابر   متمایزی فرهنگی قلمرو نانکسا هکهنگامی تر،که لکمای
  آن، ۀســای در و آیدوجود میبه ایحاشــیه ییگراملی ،نندک تالش خود هویتی نشــانگرهای حفظ برای

های یتی نشـــانگر غ نژادی و قومی یهاگروه فرهنگی و هو یاســـی ۀصـــب   دنگیرمی خودبه ســـ
(Ibid, 2005, p. 39-60). 

سالله این تبیین دنبالبه قومی منازعات تبیین و شناخت برای 2فتنون ست م سیلۀبه چگونه هاآن هک ا  و
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  فتنون، اورب براساس .شوندمی برانگیخته بیرون( به )نگاه قومی خصومت یا درون( به )نگاه قومی همبستگی
عات تبیین برای ناز یت» مدل از فراتر به دارد ضــرورت قومی م یت به یعنی «خودقوم  بیرونی وضــع
 و قومی خواهیهویت .ندکمی مبدل جنگ مرزهای به را تمایز مرزهای هک بیندازیم نظر تشــخیصــیقابل

 خودقومیت از خارج هک دالیلی به فعالیت، با آن مناسبت اما ،دارد وجودای جامعه هر در فرهنگی تمایزات
 و دولتی یاهنظام ثباتیبی و تضعیف دالیل، این از یکی .ندکمی تغییر امالً ک چشمگیری طوربه دارد، جای
 ،مادی و فرهنگی تحقیر و منابع برای رقابت تشـدید دیگر دلیل اسـت. امپریالیسـتی هاینظم شـدن   تمام

ضعیت دلیلبه ساعد و صادی نام ست ،قومی یهاگروه محرومیت و اقت ه ک (Fenton, 2004, p. 179) ا
 گردند. های قومی و ملی میخواهی و جنبشمقوم هویت ،خود ،هاهمین

یه  یت آنتونی چونهم انیپردازنظر فا ،اســم گان نقش  2براس پل و ، 1آصــ   یهاجنبش در را نخب
ستی سیونالی سمیت .اندردهک ارزیابی حیاتی و مهم نا شنف نقش به ا شاره بومی انرکرو  و زبان با هک ندکمی ا

  روزافزون ایشگر و پیرامونی اقوام بر دولت نترلک ۀدامن گسترش ،او نظر به دارند. آشنایی ثریتکا قوم   فرهنگ  
  هاآن ایتوده بسیج برای را الزم وضعیت و انجامیده است هدف یهاگروه نشکوا به سازیهمگون به دولت

ــنف و قومی نخبگان کمک اب ــت آورده فراهم علمی انرکروش  براس، پل (Smith, 1998, p. 186). اس
 هک داندمی نخبگان به مربوط ایپدیده را ناسیونالیستی جنبش و ناسیونالیسم ،دیگری ابزارانگار هر همچون

ستفاده با ،قومی نخبگان ،او نظر به .شودمی ظاهر ،قومی دگرگونی ۀاولی مراحل در حتی ،زمانی هر در  زا ا
  یسیاس قدرت به نیل برای لزوم، درصورت و دهندمی لکش را قومی هویت ،جامعه منابع و فرهنگی میراث

شنف ،3نیرین تام .نندکمی ایجاد افکش قومی یهاگروه بین ستکمار رکرو س سی   ۀاید طرح با ،اتلندیکا
 ناسیونالیسم تاس معتقد او ند.ک تبیین و تحلیل را ناسیونالیسم ۀپدید است داشته قصد ،«نامتوازن ۀتوسع»
  غرافیایی،ج و طبیعی وضعیت چون عواملی به نامتوازن ۀتوسع ۀنظری رد.ک کدر ماتریالیسم برحسب باید را

ست و ریزیبرنامه ساختار جمعیتی، صی بخش یگذارسرمایه هدف و سیر و ،هایگذارسیا صو   توجه خ
سع شور،ک مناطق برخی برای و دارد صادی ۀتو  همراهبه را ماندگیعقب مناطق، از دیگر تعدادی برای و اقت
صودی، آوردمی ی صورتبه ،علت تعلقات قومیتیبه ،صاحبان قدرت ،بر این مبنا .(۴۹۳ ص ،2150 )مق

ونالیسم ه خود مقوم ناسیکاند و موجد نابرابری گشته اندار بردهکانات را در مناطق مختلف بهکآمیز امتبعیض
ست ش ،به عبارت دیگر .ا ساختار ح ۀوجود اندی ستی در  سیونالی ن کرمممتوازن را غی ۀومت نیل به توسعکنا

 سازد.می
ــی ــی و ملی همگرایی برای عاملی را ارتباطات محققان   از بعض   واگرایی برای عاملی را آن دیگر بعض
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ست انینظرصاحب ۀدرزمر 1دویچ ارلک .نندکمی ارزیابی ستاخیز در را ارتباطات نقش هک ا   مؤثر قومی ر
ستههمبهای جامعه صورتبه را ملت او .داندمی سا و دارد اجتماعی ارتباطات هک ندکمی تعریف پیو  سبرا

ـــ او باور گاهی مانند مختلف، ازطرق   ارتباطات هکگونههمان ـ ستارها تغییر و هادیدگاه در نفوذ دادن، آ  و ای
شات اهشک و ییگراملی بروز به هاتلقی طرز ست شده منجر فرهنگی و نژادی و قومی مناق ـــ ا   این ۀادام ـ
ستگی موجب روند  اعتقاد طبق (.251 ص ،)همان شد خواهد جهانی مقیاس در ترکنزدی پیوند و همب

گاهی خلق در ی،مهم طوربه ،ارتباطات نیز انرک رکوا   هدخوا ترمهم زمانی امر   این .ندکمی ایفا نقش قومی آ
لت هک بود هد زیکمر دو خوا فوذ ب گی ن ن ه یش فر طق در را خو نا می م ترش قو ـــ هد گس   د

  هب ،ایهکشب ۀجامع ،تبع آنبه و شدن جهانی فرایند استلز،ک نظر از (.114-111 ص ،۴۹۹۳ )سیدامامی،
 ۀســلط ملی دولت ،فرایند این در انجامد.می آن با مرتبط ملی هویت و ملی دولت تضــعیف به دلیل، دو

 سرمایه، و اقتصاد شدن   جهانی با رد.ک خواهد حفظ اجبار ابزارهای بر را خود نفوذ حدودی تا و انحصاری
  معیج یهارسانه پیشرفت و گسترش با .دهدمی ازدست زیادی حد   تا ملی اقتصاد بر را خود نترلک دولت

 و هاهکبش ناپذیراجتناب گیریلکش با و شودمی خارج دولت نفوذ و اریکدست ۀحیط از فرهنگ ارتباطی، و
  یگذارسیاست ۀزمین در دولت استقالل هایحیطه از بسیاری ،ایمنطقه هایاتحادیه و جهانی یهاسازمان
 شور،ک داخل در صخا یهاهویت از بسیاری شدن   برجسته با همچنین و رودمی ازمیان خارجی و داخلی

  یهاهویت هاهویت این ۀازجمل .شودمی شیدهک چالشبه ملی هویت تعریف در آن نقش و دولت ۀسلط
 طوربه اطالعات و ،ارتباطات نولوژی،کت خدمات، اال،ک ســرمایه، جهانی هایجریان ند.امذهبی و قومی

ــعیف انکم و زمان بر را دولت نترلک ایفزاینده ــمیت، آنتونی باور مطابق .اندردهک تض  راه   از قومیت اس
سی سم .شودمی منجر رقابت به قومی یهاگروه ردن  ک سیا سیونالی صلتی قومی نا   ینا دارد. ذهنی و مهم خ
  ذهنی رعناص بر پارادایم این هستند. ردنک سیاسی بسمنا هک گزیندبرمی را قومی عوامل از دسته آن ذهنیت  

 ،ردگذامین نارک خود تحلیل قلمروی از را هاآن یا داندمین اهمیتبی را عینی عوامل وجود هک ندکمی یدکتأ
صر به پارادایم، این در هکبل سات، ،هاارزش خاطره، ذهنی عنا سا سطوره اح شتر نماد و ،ا  داده اهمیت بی

های به ندکمی تالش طریق این از و شـــودمی یا یت درونی دن مد را هاآن و شـــود وارد قوم  بفه
 .)۳۶ ص ،۴۹۳۹ ت،ی)اسم
شانه هاسمبل    ها،رنگ موسیقی، اشعار، ها،نام ،ورسومآداب ه،کس توتم، پرچم، ازقبیل مختلفی یهان

ستفاده و صخا هاییادمان و ،بناها شش از ا ن قومی صخا پو ستند. معی   مادری زبان و گویش به لمکت ه
 ۀنظری براساس دارند. نمادین خصلتی عوامل   این است. همبستگی و بالندگی رمز و قوم استمرار و بقا ۀنشان
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سبی محرومیت سیمان 1ن ش ،2ران ضاد أمن شی قومی ت سه از نا ضعیت مقای ست. دیگران با خود قوم و   افراد ا
  اجتماعی یهاگروه و افراد بین منابع .١ هک ردک خواهند نسبی محرومیت یا عدالتیبی احساس زمانی جامعه
 رقابت منابع این به دستیابی برای .۲ ؛باشند داشته محدودیت آن از استفاده برای هاآن و باشد میابک قومی
شته وجود شد دا سیل به گروه یا فرد چنانچه .1 و ؛با شته نیاز ایهو شد دا   این و ندک پیدا احتیاج آن به یا با

  آن، به ایلتم باوجود   ،او و اندتهیاف دست بدان دیگر( یهاگروه یا )افراد دیگران هک ببیند یا بفهمد را موضوع
  دیگران از ماندگیعقب احساس این (.10 ص ،2146 پور،)رفیع باشد نداشته را آوردنش دستبه انکام
سه ۀنتیج در هک سادت بغض، پیدایش به ،فردی مقیاس در ،آیدمی وجودبه دیگران با خود مقای  دیگر و ،ح
ــودمی منجر رقیب گروه یا فرد علیه عاطفی یهانشکوا   تضــادهای تشــدید به ،اجتماعی مقیاس در و ش

صالحی انجامدمی گروهیبین  بر قومیت آمدن   وجودبه ۀزمین در عاملی چند یهانظریه (.2151 امیری، )
 از ناشی هک پنداردمی جمعی رفتار نوعی را گراییقوم 3اسملسر دارند. یدکتأ گذارتأثیر عوامل از ایمجموعه
  توضعی از ناشی اجتماعی یا سیاسی ،اقتصادی عینی محرومیت ساختی، وضعیت چون عواملی ۀمجموع
گاهی و ساختی  یهامؤلفه و هاشناسه ماهیت (.۳۳ ص ،۴۹۳۱ )مقصودی، است محرومیت احساس از آ

  مرزهای سییرددگ تبیین برای فنتون، از تبعیت به اما ،است انهیگرامییقد قومی گروه و اجتماع ۀدهندیلکتش
صومت، مرزهای به زیتما ست ۀدرج در خ ضعیت به یعنی خودقومیت مدل از فراتر به دارد ضرورت ،نخ  و

   .ندکمی نبدیل خصومت مرزهای به را تمایز مرزهای هک نیمک توجه مشخصی بیرونی

  قومی بسیج. 8-0-0

 علل است گردیده تالش نظری اتبکم این ۀهم در .دارد وجود گوناگونی یهارهیافت 4قومی بسیج درمورد
 هکدرحالی شــود. تبیین جدید دوران در قومی بســیج و هنک یهاوابســتگی شــدن   ســیاســی یهاشــیوه و

سیج یهانظریه اغلب   را خود ص  خا تبیین نیز گراییهنک ،گیردمی جای نوگرایانه رهیافت ۀمقول در قومی ب
  این ـ خوریمبرمی آن به 6برگه و 5گیرتزه آثار در هک ـ رهیافت این اساسی استدالل .دهدمی ارائه مورد این در

یت هک اســـت عث گروه کی در هنک احســـاســـات و هو یج با عی بســـ م می ج   شـــودمی قو
ه کد کرتوان از قدرت هدایت اجتماعی تعلقات قومیتی بحث میو  (۴۹۱ و ۴۹۹ ص ،2131 )احمدی،

 زند.اتی را رقم میکند و تحرکدر لحظات تاریخی سیاسی مردمانی را همسو می
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 منابع سر بر رقابت .0-0-0

ساس سی ادغام ،رهیافت این برا ـــ دولت کی داخل در قومی یهاگروه سیا   فراهم ارچوبیچ خاص ملت ـ
 وجودبه را قومیمیان شکشمک ۀعمد ۀانگیز دولتی، مشاغل ویژهبه منابع، سر بر رقابت ،آن در هک سازدمی
   (.Coughlan, 1985, p. 414) آوردمی

  اریکآش امتیازات هک شودمی حفظ و پذیردمی تحقق زمانی جمعی اقدام اساس عنوانبه قومی یابیهویت
 رقابت این رد.ک رقابت دیگران با هاآن به یافتن دست برای بتوان قومی هویت بر یهکت با هک باشد داشته وجود
سیج عامل قومی یهاگروه میان ست قومی ب ش به و ا سازمانکت منجر های قومی های قومی و افزایش هویتیل 

 گروه دو هک دهدمی روی زمانی نژادی ـــ قومی جمعی اقدام .(Nagel & Olzak, 1982, p. 214) شودمی
  آیدمی وجودبه یزمان نیز قومی رقابت نند.ک رقابت دیگرکی با سانکی ارزش با منابعی سر بر بیشتر یا قومی

ستیابی در اقلیت یا ثریتکا قومی یهاگروه سایر بر دارند سعی قومی یهاگروه هک شیپ منابع همان به د  ی
جامد انیم قومی جمعی اقدام به رقابت این باشــد، مطرح ناپایدار یا پایدار منابع هک شــرایطی در بگیرند.

(Olzak, 1985, p. 76)، ــورتیبه ــهکه جمعی کص ــاخص ــان ه خود را با ش هایی در تعلقات هویتی همس
داند می مندی بیشتریدر نسبت با دیگری مورد تبعیض تشخیص داده است یا مستحق بهرهداند و خود را می

 د.کنگیری رقابت را تشدید میلکو ش همبستگیاحتمال 

  داخلی ستعمارا. 3-0-0

ــتعمار پردازاننظریه ــازی نظریه در 1داخلی اس ــتعمارگران میان نابرابر روابط تعمیم نیز و مباحثس   و اس
  ماراستع .نداآن کالسیک و یلک به معنای «استعمار»اصطالح داروام داخلی مناسبات حوزۀ به مستعمرات

  اییکیآمر و ،آفریقایی آسیایی، هایسرزمین در هاطلبیگسترش یا خارجی استعمار به کالسیک مفهوم در
ست  بودهناظر  صاد عمالً  و شده آغاز میالدی پانزدهم قرن از هکا ست و اقت   ارقر تأثیر تحت را جهانی سیا

ست داده ستعمارگران (Feagin, 1978, p. 37). ا سپانیایی، پرتغالی، از اعم اروپایی ا   ،هلندی ی،کبلژی ا
 ردن  ک محدود بومی، مان  دمر درآوردن   انقیاد تحت با ،خشونت و زور اربردکۀ غلب راه از فرانسوی و ،انگلیسی

 بومی مانمرد استثمار به هتری،ک ـــ مهتر روابط استقرار و ،هاآن فرهنگی تحقیر و سیاسی و اجتماعی کتحر
اد غارت و شده هایسرزمین خام مو  سع و صنعتی انقالب روند ،یمحل بازارهای فتح با و پرداختند یاد  ۀتو

 (Cashmore, 1996, p. 178). بخشیدند سرعت را خود شورهایک در اجتماعی و سیاسی اقتصادی،
ــتعمار ۀنظری ــبات این تعمیم با داخلی اس ــورهاک داخل به مناس   ینب فرهنگی نابرابر روابط وجود بر ش
نگ طه فره نگ و گرســل طهزیر یهافره حث این دارد. یدکتأ جوامع درون در ســل با تدا م ثار در اب   آ

                                              
1. Internal colonialism 



 

  

 روبرت مانند ییهاسیستکمارغیر وسیلۀبه سپس و دش مطرح 2گرامشی و 1لنین چونهم ییهاسیستکمار
  ).p. ,1997 uir,M (201 یافت گسترش و شد گرفته ارکبه ترکه لکمای و 3بلونر

ند   در مدن   پدید فرای مار   مفهوم   آ تأخ لکشــبه داخلی اســتع هۀ اواخر )از آن رم یل و 2340 د   اوا
شترین هم موازاتبه عمده جریان دو (میالدی 2310دهۀ شته را تأثیر بی ست دا سامان شرایط اول :ا   ناب

  قالب در هاآن املک اســتحالۀ و ،ادغام جذب، عدم و اکآمری حدۀمت ایاالت در نژادی و قومی یهااقلیت
  این زا استعمارگران خروج ازپس آفریقا بومی مردم نامطلوب وضع استمرار دوم، یسونکآنگلوسا یهاارزش

 .هقار
 یدکتأ «جذب و ادغام»بر اکآمری متحدۀ ایاالت در قومی و نژادی روابط دربارۀ سنتی هاییپردازنظریه

شته ست. دا سازی» ۀنظری نگرش   نوع این صشاخ نمونۀ ا ست «همانند سان هک ا   سازیشبیه و سازیهم
  ها(سونک)آنگلوسا زیکمر گروه یهاارزش و فرهنگ قالب دررا  اکدر آمری مختلف نژادی و قومی یهاگروه
ــمارند.برمی مناســبات این در عامل ینترمهم  معنیبه Assimilate ۀواژ التین ریشــۀ لغوی، لحاظ از ش

  هاگروه یگرد با گروه کی سازیمشابه به سیاسی و اجتماعی درمناسبات هک است گردانیشبیه و سازیمشابه
 .(Feagin, 1978, p. 27) شودمی اطالق

 دربارۀ ،«همانندسـازی» زمینۀ در پردازاننظریه ازجمله و اییکآمری شـناسجامعه ،4ام.گوردون میلتون
  ،اکریآم در قومی پیچیدۀ ساخت با برخورد در که دهدمی توضیح چنین اکآمری جامعۀ به دیدگاه این تعمیم

  لزممست «سونکآنگلوسا یهاارزش با همنوایی»مرحلۀ یا لاو مرحلۀ :است تمیزقابل دیگرکی از مرحله سه
  ار سونکآنگلوسا زیکمر گروه یهاارزش و رفتار و ندک نفی را خود اجدادی و آبا میراث»مهاجر هک بود این

مردم از  کیولوژیادغام ب»و مقصــود از آن  اســت یمبتن 5«جوشهفت یگد» ۀیددوم بر ا ۀمرحل «.بپذیرد
 «اییکیها در فرهنگ آمرآن یهافرهنگ یبکو تر دیگرکیمهاجر در  یهاگروه یگرها و دســونکآنگلوســـا

ست ضاع .ا ضر او شخص را مرحله سومین حا  و گروهی زندگی حفظ»از: ستا عبارت آن و نمایدمی م
 ادغام و اییکآمری تتابعی چارچوب در دجدی مهاجر یهاگروه فرهنگ از ایمالحظهقابل یهابخش حفظ

 .(3 ص ،2142 الین،ک)اتو «اییکآمری درجامعۀ اقتصادی و سیاسی
سازی در زندگی آمری عنوان با خود معروف تابک در ،اییکآمری شناسجامعهاین  مراحل، اییکهمانند
 :دنکمی شناسایی ذیل شرحبه مرحله هفت در را جامعه زیکمر هستۀ با هاآن سازیهمگون و هاگروه جذب

 ،فرهنگی همانندسازی ـ
                                              

1. Vladimir Lenin 

2. Antonio Gramsci 

3. Robert Blauner 

4. Milton M. Gordon 

5. Melting pot 



 

  

 ،ساختاری همانندسازی ـ
 ،یماد همانندسازی ـ
 ،یهویت همانندسازی ـ
 ،(ایستاری)بینشی همانندسازی ـ
 ،رفتاری همانندسازی ـ
 (Milton, 1964, p. 71). مدنی همانندسازی ـ

صلی فرض  الح ،بود مبتنی دینی و ،نژادی قومی، یهااقلیت ادغام و جذب بر هایپردازنظریه این در ا
سیاری املک ادغام و جذب عدم هکآن  و، هاچینی ،هایکزیکم ،سیاهان ا،کآمری بومیان چون هااقلیت از ب

سلمان سا یهاارزش در انم  یاتینظر شورک این در مقطعی یهابحران بروز مواقع در یحت و سونکآنگلو
  یهاتالوری ناتوانی درواقع، .ردک روهروب بزرگ چالشی با را گوردون ام. میلتون «همانندسازی ۀنظری» مانند

ستعمار ۀنظری ظهور برای را راه ،جدید شرایط توجیه در ،قومی و نژادی روابط دربارۀ تیسن   ارهمو داخلی ا
 در سازیهمسان فرایند تموفقی عدم علل زاویه این از داخلی استعمار ۀنظری .(2115 )مقصودی، ساخت
ــاختار از متأثر را اکریمآ جامعۀ ــلطۀ بر مبتنی س ــفید مهاجران س ــۀ اروپایی غیرس ــت، درعرص ــیاس   س

  آن عیطبی نتیجۀ هک داندمی(اروپایی)غیر غیرسفید مهاجران بر اداری دستگاه و ،تیکمال وپرورش،آموزش
سازی دربرابر   شدهبرشمرده یهااقلیت مقاومت شان و همانند   ویژۀ یهاهویت و هاارزش حفظ برای تالش

 .باشدمی خود
ــت معتقد بلونر روبرت ــع، اکآمری جامعۀ در اس ــتعمره یهااقلیت یتوض  امالً ک مهاجران دیگر با مس

  به رفتهپیش جوامع از هک دیگرانی و ،هالهستانی ،هاایتالیایی ،هاایرلندی یتوضع هکدرحالی است. متفاوت
سیار اندردهک مهاجرت سرزمین این ست، یافته بهبود ب شتن   اب هایکزیکم و اییکآمری بومیان و سیاهان ا   دا

ــت ــیار تالش و ارکپش ــده بس ــرفتاند موفق نش ــع چنین پیامد نند.ک پیش   ینا مقاومت و نشکوا ییتوض
 اکآمری جامعۀ و سفید مهاجران روانی ــــ روحی ساختار و نژادپرستانه ردکعمل در دراصل هک ستهااقلیت
 (Cashimore, 1996). داردریشه 
شگامان ۀجملزا ،ترکه لکمای ستعمار ۀنظری پی س عمار عنوان با خود تابک در ،داخلی ا   نای، داخلی ا

سبات سترش با و داندمحدود نمی اکآمری جامعۀ به را منا صه به دیدگاه این گ سیع هایعر  اورب این بر ،ترو
ست ستی سلطۀ از بازتابی نیز غربی شورهایک در قومی هایافکش وجود هک ا  بر ومیق گروه کی امپریالی
 .  (Muir, 1997) دشومی یمکتح دولتی و کراتیکبورو نهادهای ازطریق   هک است دیگر یهاگروه

ضج در هک عاملی دومین ستعمار ۀنظری ن سزا تأثیر داخلی ا شته ب ضاع دا سامان احوال و او   ارۀق مردم ناب
 علولم آفریقا ۀقار ماندگیعقب ،کالسیک استعمار در .باشدمی هقار این از استعمارگران خروج ازپس سیاه



 

  

 ارۀچ آزادی راه مبارزان و ،سیاستمداران اندیشمندان، از بسیاری لذا .شدمی قلمداد استعماری یهاسیاست
  رهایی ازپس اام ،نددانســتمی شــدهاشــغال مناطق از اســتعمارگران وشــرطقید بدون خروج را التکمشــ

  رهنمون هاماندگیعقب جبران و توســعه ســویبه تنهانه جوامع این اســتعمارگران، چنگال از مســتعمرات
شدند، سیاری هکبل ن ش تریعمیق گرداب در آفریقایی شورهایک از ب  هاگیماندعقب و ،تنگناها الت،کازم

 (.2115)مقصودی،  آمدند گرفتار
 هب استعمارخارجی از هتوج انون  ک دادن   تغییر با ازپژوهشگران برخی بحران، تداوم علل و چرایی فهم در

ستعمار ست ابزار را دولت داخلی، ا صر د سد د،مولغیر گرا،واپس عنا سته و ،فا   گریسلطه طبقات به واب
شت به دولتی ابزارهای و ،نهادها ساختارها، از گیریبهره با هک دانندمی صی، سرمایۀ انبا   نی،زواپس شخ

ستثمار، شیهبه و ،توقیف ا   یهادولت از زیادی شمار ،جهت همین در .ورزندمی مبادرت هاتوده رانیحا
  احیاناً  و یگرد یهاگروه درمقابل   قومی یهاگروه از برخی استثمار و ،تثبیت ،یمکتح سیاسی ابزار آفریقایی

  یهاهویت هب بازگشت با نیز مردم دولت، استثمارگرانۀ طبیعت و ،وبکسر خشونت، دربرابر  . هستند رقیب
سیج و تجهیز با و خویش مذهبی و قومی ستعانت نیز و اناتکام ب ستانه یهاسازمان از ا شردو  رقط به ،ب

 .خیزندبرمی هاگیریجهت این با مقابله به ،قومی هایستیزه ازجمله ،مختلف

 نخبگان رقابت .4-0-0

ــبه و 1وهنک هانس چون انیپردازنظریه ــمیت آنتونی تریمنظم لکش   یهاجنبش در را نخبگان نقش اس
  اهمیت ستیناسیونالی یهاجنبش در شهری انرکروشنف نقش ،اسمیت نظر به .اندردهک تحلیل ناسیونالیستی

  مناسب ایطشر ایجاد باعث زکتمر جانب به بیشتر گرایش و دولت نترلک ۀدامن گسترش دارد. حیاتی و ویژه
سیج یبرا شنف» توسط کایدئولوژی ب ست. شده «علمی انرکرو سم نیز 2ویرویلی جان ا سیونالی   لکش را نا

ست از آمیزیموفقیت و ویژه ست از دولت قدرت   گرفتن   برای آن از نخبگان هک داندمی مدرن یهاسیا   د
 (.۴۶۱ ص ،2131 )احمدی، نندکمی استفاده مکحا طبقات

 عقالنی انتخاب. 5-0-0

یه بادله یهانظر خاب و م ـــه  3عقالنی انت پا تیســن در ریش ـــانیعلوم در دیر له مدرن دوران انس  ازجم
صاد، سیروان اقت سان ،شنا سان سفه و ،یشنا شه از عقالنی انتخاب دارند. فل  غذیهت مبادله ۀنظری یهااندی

  رشد بود. خواهیم آن شاهد نیز جااین در هک هستیم روهروب هاآن یآرا بین پوشیهم با مواردی در و ندکمی
 با هاانسان نشک هک است شده موجب جدید دوران در وبری ابزاری عقالنیت به معنای عقالنیت گسترش و
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 نتخابا یهانظریه طلبد.می جدید تحلیلی رو،ازاین و شود دگرگون اجتماعی ساختارهای با نیز و دیگرکی
 با دو این تعامل و ،اجتماعی ساختارهای آدمی، رفتار از هک متفاوتی و بدیع هایتبیین با هک نداآن بر عقالنی

 یدرسـتبه آن ۀعهد از نونکتا هانظریه دیگر هک بگشـایند یشـناسـجامعه در ایتازه ۀدریچ ،دارند دیگرکی
 ۀنظری ۀســالچندین افول ازپس و 2340 ۀده در عقالنی انتخاب و مبادله ۀنظری معروف آثار .انددهبرنیام

سجامعه در میان سودباوری شته به انشنا ست. درآمده تحریر ر شته در ا   این اجتماعی، علوم دیگر یهار
ش مقبولیت از هانظریه  دیگر در یعقالن انتخاب رهیافت چون هک گفت بتوان شاید بودند. برخوردار تریبی
سجامعه در میان آن به ایتازه عالقه نونکا بوده، ثمربخش هارشته ست. آمده پدید انشنا   ینا در هکاین با ا

ضوعات ،شودمی تلقی مهم کوچک یهاگروه و فردی رفتار تحلیل ،رهیافت  نیز النک سطح و نهادی مو
ست. گرفته قرار توجه مورد  یهانظام تبیین در اجتماعی ۀنظری بنیادهای، 1«لمنک جیمز»بزرگ ارک ویژهبه ا

   .است داده قرار استفاده مورد را عقالنی فردی رفتار ۀنظری اجتماعی،
ــت عقالنی انتخاب پردازاننظریه ینترمهم از یکی ترکه لکمای میان، این در  در مهمی نقش هک اس

  ،انناسشجامعه ازجانب هک بسیاری انتقادات است. داشته نظریه این مطالعاتی هایحیطه گسترش و معرفی
 هایهنظر این که گردید باعث شد وارد عقالنی انتخاب و مبادله ۀنظری بر ،یشناسجامعه دیگر یهاسنت از
سترش و بدیع یهانظریه و آرا ۀارائ با ترکه شوند. سپرده فراموشی محاق به   یقلمروها و هاحوزه به هاآن گ

  ،یسیاس یشناسجامعه مثل متنوعی و مختلف هایحوزه .است داشته هانظریه این احیای در سعی گوناگون
سجامعه اجتماعی، یهاجنبش سی،جمعیت دین، یشنا ست پرداخته هابدان او هک قومی مطالعات شنا  و ا

 .دهدمی نشــان را وی مطالعات ۀگســتر و عالیق ۀحیط یشــناســجامعه در النک و ردخ   ســطوح تلفیق نیز
 د.دار سـزاییب اهمیت اجتماعی مسـائل تبیین و تحلیل در وی یهانظریه از اسـتفاده و شـناخت رو،ازاین

سجامعه ضوع به یکاند توجه اولیه انشنا شان مبادله مو ستثنای تنها ،میان این در و دادند ن   جورج عمده ا
 نشان عالقه مسالله این به ویژهبه وی بود. انسانی رفتار عام یهاویژگی شناخت به مندعالقه هک است زیمل

  همانند .نندکمی دیگرکی با رابطه به اقدام انزوا حالت از مختلف الکشــاَ  به افراد چگونه و چرا هک داد
  اهداف تعقیب و نیازها ارضای آدمیان ۀانگیزهک است باور این بر زیمل اجتماعی، ۀمبادل نوین پردازاننظریه
 .(2151)مقدس و اسالم،  است فردی

  رو،ایناز و است یافته ظهور مبادله ۀنظری متن در ابتدا عقالنی انتخاب ۀنظری معاصر، یشناسجامعه در 
سیاری هایشباهت و  هانشک با را خود تحلیل عقالنی انتخاب و مبادله ۀنظری هردو دارد. وجود هاآن بین ب

ست ردهک آغازشناختیروش فردگرایی ،دیگر عبارت به و افراد تعامالت  سطح رد هاییتبیین به سپس ،ا
 توانیم سختیبه را اجتماعی یهانظام لیتک لمن،ک جیمزۀ گفت به .پردازندمی تربزرگ اجتماعی یهانظام
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 مشـاهده راحتیبه توانمی را نظام درون نشـگرانک تعامالت و هانشک هکدرحالی ،داد قرار مشـاهده مورد
ساس نمود. شاهد برا ستنباط بود خواهیم قادر تعامالت، و هانشک این ۀم  یهانظام لیتک درمورد هاییا

  یرتکوچک اجتماعی یهانظام تحلیل با ،عقالنی انتخاب و مبادله یهانظریه این آوریم. عملبه اجتماعی
 ملی جوامع چون یتربزرگ اجتماعی یهانظام ارکسازو خاص، اجتماعی جنبش کی یا سازمان کی چون

 .بود خواهد فهمقابل المللیبین یا و
شته اما  شابه این از گذ ش یهاتفاوت نظریه دو این ،بنیادین اتت  ۀنظری رد دارند. دیگرکی با نیز اریکآ

 هاانسان عیواق رفتار ۀمقایس سپس و آن انتزاعی لکش در نشک عقالنی مسیرهای تعیین بر عقالنی، انتخاب
شتر یدکتأها نشک آن با سه این .شودمی یبی شان هامقای شگرانک هک منافعی دقیق شناخت با هک دهدمی ن   ن

 بینییشپ را هاآن نشک توانمی ،شوندمواجه می آن با هک ییهامحدودیت و منابع تلفیق نیز و نندکمی تعقیب
ست نای رهیافت دو این مهم یهاتفاوت از د.نمو تبیین یا   افراد نبی روابط بر مبادله ۀنظریه کدرحالی هک ا
را مورد توجه  لک اجتماعی نظام بر افراد متقابل نشک اتتأثیر اغلب بر عقالنی انتخاب ۀنظری ،ندکمی یدکتأ

 (.Calhoun, 2002, p. 18) دهدقرار می
سترده مبادله ۀنظری از را آن ،شودمی عقالنی انتخاب بر نظریه این در هک ییدکتأ ،1الینزک ۀگفت به    ترگ
 برخی ،دانندمی خود پیشــگامان از یکی را 2«هومنز»هرچند عقالنی، انتخاب ۀنظری طرفداران .ســازدمی

شگرک آن بر نظریه، این در شند.کمی نقدبه نیز را وی یهادیدگاه ست قادر هک شودمی زکتمر فردی ن  در ا
گاهانه ها،گزینه میان   ارگراییرفت»از عمده گسستی امر   این بزند. انتخاب به دست خویش منافع با مطابق و آ

ست هومنز «اجتماعی گاهی ندکمی تالش وی ،آن در هک ا   رفتارهای به تنها نماید و حذف خود مدل از را آ
ــهود ــمنی، طوربه هرچند عقالنی، انتخاب ۀنظری ،الینزک ۀعقید به درنهایت، .ندک توجه مش  از مدلی ض

گاهی سانی آ شگرک به توجه البته (.Collins, 1997, p. 253) دهدمی ارائه اجتماعی هایموقعیت در ان   ن
سب صخا افراد رفتار تبیین به معنای نظریه این در فردی سات برح سا صی هایانگیزش یا اح   هانآ شخ

 .گیردمی قرار توجه مورد نیز اجتماعی یهانظام در نشک جمعی الگوهای هکبل نیست،
 اصــل ترمهم همه از هک شــودمی گرفته ارکبه رفتار درمورد ایشــدهســاده هایفرض غالباً  منظور بدین
  سازیهینهب دنبالبه هک شوندمی گرفته درنظر هدفمند نشگرانک افراد   آن، براساس هک است عقالنیت ۀموضوع

 گزینندیبرم را نشیک بالقوه، یهانشک از ایمجموعه بهبا توجه  ،افراد نظریه، این با اند.مطابقخویش منافع
 .باشد داشته دربر را نتیجه بهترین هاآن برای هک

ست این بر فرض ،نظریه این در سان هک ا ستند عقالنی هاان ست شناختی بر مبتنی هاآن نشک و ه  هک ا
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صی شرایط تحت سایل مؤثرترین از خا  میابک منابعش هک جهانی در دارند. خود اهداف به نیل جهت و
ست ست الزم ،ا سته ا سایل پیو سیدن برای مختلف و   مورد هاآن بین انتخاب نیز و مختلف اهداف به ر

یابی خاب اصـــطالح گیرد. قرار ســـنجش و ارز یان همین از نیز عقالنی انت  شـــودمی ناشـــی بن

(Wallace & Wolf, 1999, p. 492.) 
  طوحس و اجتماعی نشک بر تعمیمقابل هک شودمی ساخته هاییفرض عقالنیت، ۀموضوع اصل براساس
  اســت ردهک فهرســت زیر قراربه را عقالنی انتخاب ۀنظری هایفرض 1«ترنر» اســت. نهادی و ســاختاری

(Turner, 1998, p. 431). 
 .هستند جوهدف و دارهدف هاانسان( الف

 .اندهشد تنظیم یمراتبسلسله لکشبه هک اندمنافع با ترجیحات از ایمجموعه دارای هاانسان( ب
 :پردازندمی عقالنی ۀمحاسب به ،زیر الکشاَ  به خود، رفتاری مسیرهای گزینش در هاانسان( ج
 ؛ترجیحات مراتبسلسله به باتوجه رفتار مختلف مسیرهای سود. 2
 ؛نظرشدهصرف منافع برحسب گزینه هر هایهزینه. 1
 .منافع سازیپیشینه راه بهترین. 1
  جمعی رفتار نیز و جمعی هایتصــمیم اجتماعی، ســاختارهای چون اجتماعی هایپدیده بازتولید( د
 .هستند سازیپیشینه دنبالبه هک است افرادی عقالنی هایانتخاب ۀنتیج
  را عوامل از ایمجموعه شوندمی ناشی عقالنی هایانتخاب از هک نوظهوری یعاجتما هایپدیدهــــ( ه
 :نددار نظرمد را زیر نندهکتعیین عوامل هکینحوبه ،دننکمی فراهم افراد بعدی عقالنی هایانتخاب برای
 ؛افراد میان در منابع توزیع. 2
 ؛رفتار مختلف مسیرهای برای هافرصت توزیع .1
 .موقعیت کی در تعهدات و هنجارها نوع و توزیع .1

  ترکنزدی هاآن هایزیرمجموعه و «ــــه» فرض سمتبه «الف» فرض از هرچه پیداست، هکگونههمان
ش اهمیت نهادی و ساختاری سطوح ،شویممی  در عقالنی انتخاب ۀنظری طرفداران ادعای .یابندمی تریبی

  شــدهطرح هایفرض این در دقیقاً  آزمونقابل و ســاده هایفرض با اجتماعی النک ســطح مســائل تحلیل
 .است ارکآش ترنر وسیلۀبه

سیاری یدکتأ دلیلبه  اطمینان با میتوانمی ،شودمی عقالنیت و فردیت بر عقالنی انتخاب ۀنظری در هک ب
ۀ عقید به (.15 ص ،2115 رایب،ک) دارد وجود رابطه و پیوند نظریه این و مدرنیته ماهیت بین هک بگوییم
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ــت گزافی ادعای، «رچرآ مارگارت»  2متأخر ۀمدرنیت 1بزرگ ۀنظری بر عقالنی انتخاب هک بگوییم اگر نیس
ستوار ست. ا ساً  نظریه این یهاروایتفرا ا سا شروند شدن   عقالنی به ا   بوطمر جهان باقی سپس و غرب ۀپی

ست دلیل همینبه .شودمی صادی نهادهای در رهیافت این هک ا  افتهی نفوذ حد این تا المللیبین مالی و اقت
ــت. ــت جهانی نیروهای هکمادام اس ــون ارکاندردس ــتند، زداییافس  و بزرگ یگام دتوانمی نظریه این هس

 .(Archer & Tritter, 2001, p. 1) بردارد مؤثر چنیناین
  روابط و ماعیاجت لۀمباد به هک بود زیمل تنها کالسیک انشناسجامعه بین در گفتیم، ترپیش هکگونههمان

شان توجه مدرن ۀجامع در آدمیان میان  علتبه هم و آن نظری دقیق بازپرداخت عدم علتبه هم اما داد. ن
سجامعه توجهیبی شد. توجه اجتماعی جهان از وجه این به ،وی ازپس انشنا سجامعه بعدها ن   به انشنا

  و ســاخته آن درباب   دقیق ییهانظریه ،گوناگون هایحوزه و هادیدگاه از الهام با و ندبرد پی آن اهمیت
ندتهپرداخ ی بر مهم ریکف اتتأثیر .ا خاب ۀنظر تاً  عقالنی انت مد ماعی علوم دیگر هایحوزه از ع   اجت

 و سیاسی علوم در عمومی انتخاب ۀنظری ،جدیدتر همه از و ،یشناسانسان اقتصاد، ،شناسیروان همچون
 .گیردمی سرچشمه هابازی ۀنظری نیز

یل در ویژهبه  تار تحل های و فردی رف مد یا مده نفوذ دو آن، پ فت بر ع یا خاب ره   وجود عقالنی انت
ــیروان ؛دارد ــناس ــع در گرارفتار ش ــت، مهمی نقش مبادله ۀنظری ۀاولی هایگونه ۀتوس  در هک درحالی داش

ساس شدهطراحی هایمدل و مفاهیم ،اخیر یهاسال   قرار اقتباس مورد ایفزاینده طوربه هابازی ۀنظری برا
   (.Wallace & Wolf, 1999, p. 203) اندتهگرف

 .ردک خواهیم اشاره هاحوزه و هادیدگاه این از کهری از عقالنی انتخاب ۀنظری پذیریتأثیر به ادامه، در
  است.کریآم شناسیروان در رفتارگرایی ۀنظری از آن پذیریتأثیر عقالنی انتخاب ۀنظری مهم موارد از یکی

  و مشاهدهقابل ابعاد بر 4«ینرکاس اف. بی.» و 3«واتسون بی. جان»چون انیشناسروان رفتارگرایی، ۀنظری در
 هانسانا نظریه، این در زدند.بازمی سر ذهنی هایپدیده تحلیل از و ردندکمی یدکتأ انسانی رفتار پذیرآزمون

ته درنظر منفعلی موجودات تار هاییکمحر یا هاقیســـا تأثیر تحت هک شــوندمی گرف ما .نندکمی رف  ا
  بتکم نظری یدکتأ هکاین برعالوه عقالنی، انتخاب پردازاننظریه ازجمله مبادله، بعدی پردازاننظریه

ضا درمورد را رفتارگرایی شاهدهقابلغیر هایپدیده درمورد نیز هاییگزاره ،پذیرندمی کتالوری ییاق  ویژهبه م
 .دهندمی ارائه افراد یهاارزش درمورد

  ،سازدیم متمایز مبادله ۀنظری نیز و یشناختروان رفتارگرایی یهانظریه از را عقالنی انتخاب ۀنظری چهآن
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ــت. اجتماعی یهانشک عمتنو و جمعی یهاویژگی به توجه ــگرانک به هکآن ازبیش نظریه، این در اس   نش
صل نتایج و ،هاویژگی نش،ک خود   به شود، توجه اجتماعی  انتخاب پردازاننظریه .شودمی توجه آن از حا

ــؤال عقالنی   ها،انگیزش متفاوت انواع بهبا توجه  نشک چگونه هک نندکمی مطرح مورد این در را ییهاس
  قابلمت نشک نتایج به و داردمیبر مبادله خود   از را توجه نگاه نوع .اینپذیردمی تنوع هاگروه یا ،هافرهنگ

صو عقالنی گروه افراد ۀهم حتی و فرد کی برای چهآن بنابراین .ندکمی جلب ست نکمم ،شودمی رت   هب ا
شود. منجر گروه ل  ک عقالنیت شند، دیگرکی رقیب چهارراهی سر در مغازه سه اگر مثال، عنوانبه ن   ایدش با

 ارکبه را یوهش این هرسه اگر ولی آورد، پایین را هاقیمت بیشتر مشتری جلب برای هک باشد عقالنی یکی برای
ــه این برای راه بهترین .یابدمی اهشک نامطلوبی طرزبه هاقیمت بندند، ــت این مغازه س  انجام با هک اس

 اردد اهمیت شناختیجامعه لحاظبه جااین در هک ایتهکن دارند. نگه ایبهینه سطح در را هاقیمت ،توافقاتی
ست این ستیابی برای ندتوانمی هاگروه چگونه و وقت چه هک ا   اریکهم دیگرکی با جمعی منافع این به د

  پرسش اما است، اقتصادی امر کی هک اندیشندمی سود به دارانمغازه ۀهم ،جااین در هک است درست نند.ک
ست این شناختیجامعه شگرانک از اینمونه چگونه: ا  فرهنگی و اجتماعی نیروهای ندتوانمی سودطلب ن

 آورند؟ وجودبهرا 
سیلۀ به گروهی و فردی عقالنیت بین تمایز سون روکمن»و صاددان ،1«ال شهور تابک در ،اقت منطق  وی م

سیار بعدها و گردید مطرح ،جمعی نشک ستفاد مورد ب  ترکه لکمای ویژهبه عقالنی انتخاب پردازاننظریه ۀا
ــون گرفت. قرار ــبیه دقیقاً  هاییموقعیت تحلیل با الس   یهاجنبش نیز و رقیب هایمغازه موقعیت همان ش

سترده سطحی در اجتماعی شان ترگ شتر منابع وجود هک داد ن   نشک ایجاد برای افراد از گروهی درمیان کم
  هکهنگامی یعنی، باشد تقسیمغیرقابل االییک هکهنگامی نیست. افیکبخشد، تحقق را منافع آن هک جمعی

ست جمعی االییک شار آن تولید در هکاین از نظرقطع ،سکهر و ا  هب نیازی و بردمی نفع آن از رده،ک تکم
شارعقالنی  گزینش ست االک تولید در تکم ست علت بدان این .نی  دوش رب تنها االک تولید هایهزینه هک ا

شار هک افتدمی سانیک   وقتی لبتها نند.ک تولید را االک دیگران دهندمی ترجیح افراد رو،ازاین و نندکمی تکم
  را یلک هایقیمت دیگران دارد دوست ایفروشنده هر .شودمین تولید االییک هرگز نند،ک عمل گونهاین همه
شته را فرصت این او خود تنها و دارند نگه باال شد دا شان با آورد. پایین را هاقیمت هک با  هک تهکن این دادن   ن

 السون ،ودشمینمنجر  منافع آن به دستیابی برای گروه جمعی نشک به ،موارد برخی در ،کمشتر امالً ک منافع
  .نندکیم تکمشار جمعی االهایک تولید در افراد ،آن تحت هک ندکمی جلب شرایطی به را گرانتحلیل توجه

ست این حلراه کی   سیکهر ها،در آن گروه هککنیم  سازماندهی یترکوچک یهاگروه در را اریکهم هک ا
شار ۀنحو دتوانمی صیبین روابط دیگر، عبارت به .ببیند را دیگران تکم   برای یاجتماع هایمبادله یا شخ
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 (.Calhoun, 2002, p. 48-58) دارند اهمیت جمعی یهانشک ایجاد
ــون، روکمن نظر به ــازمان یا هادولت الس   .نندکمی تولید جمعی یا عمومی االهایک تنها دیگر یهاس

صی هایتکشر مثل دقیقاً  و نندکمی تولید را برق همچون غیرفردی االهاییک اغلب هاومتکح صو  رد خ
شندمی بازار ضویت ندتوانمین هک بزرگی یهاسازمان عالوه،به .فرو شته اجباری ع شند، دا  رخیب باید با

ــای به انگیزه دادن   برای جمعی االهایک ــتن جهت بالقوه اعض ــت این نمایند. تولید هابدان پیوس  هک اس
ستند سازمانی االهایک صخا جمعی االهایک شه توانمی را معمولی غیرجمعی االهایک هکچرا، ه  همی

  شنک است، موردنیاز جمعی االهایک یا کمشتر اهداف هکهنگامی تنها و آورد دستبه فردی نشک ازطریق  
 .(Olson, 2002, p. 129 & 130) یابدمی ضروری گروهی یا سازمانی

سون ۀنظری  سیار آن اهمیت حیث از ال شت تأثیر عقالنی انتخاب ۀنظری بر ب   واهیمخ هکگونههمان و گذا
 .بردبهره  آن از بسیار خویش گروهی انسجام ۀنظری در ترکه دید،
  این اما، دارد اقتصــادی دانش و اقتصــاد با تنگاتنگی پیوند خود، ماهیت بنابه، عقالنی انتخاب ۀنظری 

  مهم یهاواقعیت تنها فروش و ،اشتغال ،تولید مانند اقتصادی صرفاً  هایپدیده هک نیست معنی بدان سخن
ستند. اجتماعی رفتار تبیین در سیاری فهم عقالنی، انتخاب پردازاننظریه ۀعقید به ه  آدمیان هایرفتار از ب

 میابک عمناب با ،جهان در عقالنی گیرندگانتصــمیم عنوانبه هاآن گرفتن   درنظر بهبا توجه  دیگرکی درقبال  
 .است پذیرانکام

  هایفرض بر 3«منگر ارلک» و، 2«اردوکری دیوید» ،1«اسمیت آدام» چون بزرگی اقتصاددانان یهانظریه 
سیروان درمورد صخا ضمین و فردی شنا سان رفتار برای آن هایت ستوار بازار در ان ست. ا  پردازاننظریه ا

 هک رفتاری درمورد را هافرض همان و نندکمی آغاز فردی شـناسـیروان با را خود ارک نیز عقالنی انتخاب
ستلزم صادی یهانشک یا فروش، برای االک تولید پول، برای مادی االهایک ۀمبادل م   برند.یم ارکبه غیراقت

 دگیزن میابک منابع با جهانی در ما هک نندکمی یدکتأ تهکن این اهمیت بر ،اقتصــاددانان همچون نیز آنان
 پردازاننظریه باشــیم. داشــته را ماندلخواه عاطفی تأمین یا هامنزلت یا االهاک ۀهم یمتوانمین و نیمکمی

 :نندکمی اتخاذ اقتصادی یهانظریه از را اساسی قضیه چهار عقالنی انتخاب
شینه خواهان و عقالنی افراد   .2 ستند خویش سود سازیبی ساس و ه  خود ترجیحات و هاسلیقه برا

 ؛نندکمی اتخاذ تصمیماتی
 ؛شودمی ترمک وی برای آن باشد،جذابیت داشته تربیش را چیزی فردی هرچه .1
  قسالی ازطریق   مستقیماً  شوندمی فروخته آزاد بازار در هاآن براساس خدمات و االهاک هک هاییقیمت .1
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شندگان و خریداران ضا هرچه .شودمی تعیین بالقوه فرو ش االییک برای تقا ش االک آن شود، تربی   مندترارز
ست ضه هرچه .یابدمی افزایش آن قیمت و ا شتر عر شمندی شود، بی ست ترمک االک آن ارز   آن قیمت و ا

 ؛یابدمی اهشک
  خواهد رتگران ،درمجموع شود، عرضه رقیب بدون انحصارگر کی وسیلۀبه فقط االییک هکدرصورتی .6

 (.Wallace & Wolf, 1999, p. 992) بود
 درها این نظریه رچهگ اند،بهره برده تصــمیم ۀنظری و هابازی ۀنظری نیز از پردازان انتخاب عقالنینظریه

 (.Abel, 2003, p. 817) دندار یوسیع اربردک سیاسیعلوم و اقتصاد
ــان نقش  ــانس ــناس ــیاری رد.ک ارکان توانمین عقالنی انتخاب و مبادله یهانظریه در نیز را یش   از بس

  .اندهداشت یدکتأ اجتماعی زندگی در مبادله نقشبر  ،1«یکسفمالینو» ویژهبه بیستم، قرن بزرگ انشناسانسان
  ژگیوی هک ابزاری ۀمبادل با ندارند دهش یا مبادله غیراز هدفی هک نهادهایی بین باید مبادله، بررسـی در اما

  شد. قائل تمایز آورند دستبه را خود ۀموردعالق هایخواسته افراد تا شوندمی انجام بدواً  هک است تعامالتی
 رب عقالنی انتخاب و مبادله یهانظریه اما است، داشته مبذول ایویژه توجه نخست مورد به یشناسانسان

شت دوم نوع ۀمبادل ش انگ سان.اندتهگذا سان  قدندمعت، هردو ،عقالنی انتخاب و مبادله پردازاننظریه و انشنا
 یوندپ دیگرکی به متقابل تعهدات ازطریق   را جامعه هاآن هک است ایشیوه هاییمبادله چنین اساسی ویژگی

ستگی افزایش موجب بنابراین .اندداده سان .شوندمی اجتماعی همب سان سل»چون انیشنا   و 2«موس مار
گاه هدایا ۀمبادل و قدرت بین ۀرابط از 3«سالینز مارشال»  طرواب ایجاد در مبادله نقش به توجه این .انددهبو آ

  اســــت گــرفــتــه قــرار عــقــالنــی انــتــخــاب و مــبــادلــه پــردازاننــظــریــه اقــتــبــاس مــورد قــدرت
(Wallace & Wolf, 1999, p. 892-992.) توجه عقالنی انتخاب و مبادله یهانظریه یهاویژگی از یکی  

ــت آن راریکت و عمومی هنجارهای به ــودمی مکحا مبادله بر هک اس   آورالزام هنجار هانظریه این در .ش
ستد سیار دادو ستناد مورد ب ست گرفته قرار ا سان مدیون نیز حیث همین از و ا سان ست. یشنا س ا   تددادو

 .شودمی اعمال جامعه وسیلۀبه هک است ایقاعده
در  عقالنی انتخاب فرایند همین گفت توانمی ،شــد بیان عقالنی انتخاب ۀنظریبارۀ در آنچه براســاس

  رایطش برآورد با ،هاآن از کهری هک صورت این به است. برقرار نیز اقلیتی و قومی یهاگروه و ومتکح میان
ــت و ــیاس ــمیماتاخذ  به ،دیگر گروه هاییگذارس ــت  عقالنی یهاانتخاب و تص   طبیعتاً  زنند.میدس

 تا دارد نیاز رابطه این در و اســت ملی انســجام و هویت یمکتح جهت  در میتیکحا هاییگذارســیاســت
شنود را قومی یهاگروه مطالبات ستای در و ب   نیز قومی یهاگروه ،سو دیگر از بردارد. گام هاآن تحقق را
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از آن  اننش ایران شورک ۀگذشت تاریخ زنند.میدست  انتخاب به ومتیکح هایگذاریسیاست نوع براساس
سلحانه، اقدام چونهم مواردی شامل هاانتخاب این هک دارد شار از انزوا و گیرینارهک م  و ملی هایتکم

   است. بوده نظام لیک یهاسیاست با همسویی یا عمومی،

 قومیت شدِن  جهانی ـ قومیت شدِن  المللینبی .5-0-0

 و هاعتنو داشتن   اصالت هاآن نتریمهم از یکی هک است یادهیعد و گوناگون هایویژگی یدارا شدن یجهان
ــت. مزبور ۀینظر منظر از هاتفاوت ــر در اس ــدن، یجهان عص   هایهویت قالب در هاتنوع و هاتفاوت ش

 و یشوندگمتحول تیخاص و شتهندا را سابق تصلب گرید هاهویت .یابندمی ظهور و بروز انکام مختلف
ندکمی دایپ تیالیســ نان ،ن قد اســتلزک هکچ ـــت، معت مام اس یت ت ته هاهو ـــاخ ندمی برس  شــو

  (.11 ص ،2150 استلز،ک)
صر در هکنیا ترمهم سطۀبه ،شدن یجهان ع سترش وا شگرانک انیم ارتباطات و تعامالت گ   ،یاجتماع ن

ــاخته ان  کام ــدن   برس ــعه زمانهم طوربه یجمع و یفرد هایهویت ش  درحال ،مداوم طوربه و افتهی توس
 یاصل ۀکشب گر،ید ازسوی تفاوت یاگونه و ،سوکی از یگانگی ینوع شدن، یجهان ۀمقول در اند.یدگرگون

  یبرا هکاین ضمن ،نندکمی دایپ یکمشتر یهانشیب و اتیخصوص هاانسان و دهدمی لیکتش را دنیشیاند
 تابک در ،1کالرک انی .یابندمی تداوم زین متفاوت هایفرهنگ و ،رفتارها ها،نشیب ص،تشخ و تیهو حفظ
سدمی ،المللینروابط ب یهشدن و نظر یجهان ست آن از یکحا یجهان تحوالت :نوی  یجهان فرایند دو هک ا

س هماز و شدن   یبرا .یابندمی متناقض یاچهره جهان یهارویداد و افتندیم اتفاق زمانهم طوربه ختنیگ
ص در ،یالدیم 2330 ۀده در ،مثال صاد، ۀعر شت، غلبه شدن یجهان فرایند اقت ص در هکدرحالی دا  ۀعر

   (.13 ص ،2113 )قریشی، شد دیتشد یقوم سمیونالیناس است،یس
شگران   اغلب را یزبان و ،یقوم ،ینژاد هایهویت و قیعال ستم،یب قرن لیاوا در ،یاجتماع علوم پژوه

سل سمیمونک دربرابر   ای هک ردندکمی قلمداد یخیتار ینابهنجار و ییگراواپس ینوع  در ای و دهش نابود و میت
 ۀجامع تحول یۀاول مراحل ۀبازماند تیقوم .شــوندمی حل و ادغام راتکدمو برالیل ینهادها چارچوب

 یبرخ ابتدا در (.213 ص ،2152 ،محمدیگل) رفت خواهد انیازم زود ای رید هک آمدیم شماربه یانسان
  فرهنگ شــدن   یجهان آن متعاقب و مزبور فرایند هک بودند باور نیا بر شــدن یجهان ۀحوز انپردازنظریه از

به موجب ط و غل نگ ۀســل حد فره هان وا هد یج ـــد خوا جه، و ش نگ درنتی  و یبوم و یمحل هایفره
 .شد خواهند حل یجهان مسلط فرهنگ درون در یقوم هایفرهنگخرده

ساز و نندهکهمگون عامل صرفاً  شدن یجهان امروزه  طوربه شدن یجهان رایز ،شودمین یتلق همانند
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سط و دارند هم با یتنگاتنگ ارتباط مقوله دو نیا ست.ین شدن یمحل مخالف مطلق   واحد ییایپو کی تو
ــ یجهان ۀواژ با یگاه هک اندشده جادیا  یجهان ،1رابرتسون رونالد اعتقاد به .شوندمی شناخته شدن یمحل ـ

 ،خود ،یمحل چارچوب حال، همان در هکدرحالی وندد،یپیم وقوعبه یمحل یچارچوب در همواره شــدن
ست معتقد یو .شودمی جادیا شدن یجهان هایگفتمان ازطریق     فرایندی صرفاً  را شدن یجهان دینبا هک ا

ـــ یجهان ۀواژ یو .دهدمی وندیپ هم به را موجودشیازپ یهامحل هک مینک یتلق  حیترج را شدن یمحل ـ
  ار یمحل طیشرا هک است یجهان دگاهید کی به معنای ،خود لیاص فیتعر در ،اصطالح نیا هکچرا ،دهدمی

  دیولبازت و دیتول شدن، یجهان یهافرایند ازطریق   مداوم طوربه و همواره یناهمگون بنابراین .دارد مدنظر زین
  (.222 ص ،2150 )نش، گرددمی

شردگ با شدن یجهان فرایند سب ان،کم و زمان یف   ،یاجتماع یهاتیمرجع تعدد ،هافرهنگ شدن   ین
یت نا ســـازیهو ع ت هایروش ،ییم ن ـــ خت را یس ـــ ـــوار و س ت و دش میغ یح م   ندکمی نکر

  شدن، یجهان فرایند از یناش هایفرصت و ،اناتکام ابزارها، ۀواسطبه (.161 ص ،2152 ،محمدیگل)
 رد یســازفرهنگ در یانندهکنییتع نقش ،یارســانه ع  یوســ و تنوعم انات  کام داشــتن   با ،یملافر هایگروه

 از یاپاره در دتوانمی ســازیهویت و یســازفرهنگ نیا .نندکمی فایا المللیبین و ،یمل ،یمحل ســطوح
  فرهنگ بهنسبت ،مواقع از یبعض در و باشد همگرا و راستاهم یمل فرهنگ و یجهان واحد فرهنگ با مواقع

ضع رشیپذ و کدر با ند.ک دایپ ییواگرا حالت یجهان فرهنگ و یمل  یجهان فرایند هک یاگونهمتناقض تیو
  ییهمگرا موجب هم ،زمانهم طوربه یعنی ،ندکمی جادیا یمحل هایفرهنگخرده و هاقومیت یبرا شدن

ــده یجهان فرهنگ و یمل فرهنگ با یمحل و یبوم هایفرهنگ و هاقومیت ــت ش   جادیا باعث هم و اس
  به توانمی یروشــنبه شــود ومی یجهان و یمل هایفرهنگ با یبوم و یمحل هایفرهنگ انیم ییواگرا
س و لیوتحلهیتجز صت و هاچالش یبرر   هایفرهنگ و هاقومیت ۀحوز در شدن یجهان فرایند هک هاییفر
 اب یبوم و یقوم فرهنگ انیم تعامل ۀحوز در مکدست ،شدن یجهان فرایند د.ش واقف ندکمی خلق یمحل

شته یادوگانه تأثیر دتوانمی ،یجهان فرهنگ و یمل فرهنگ شد؛ دا  و ییهمگرا موجب هم دتوانمی یعنی با
ــود. ییواگرا هم ــالت شــدن، یجهان هاینظریه چارچوب در و یمل ســطح در چنانچه ش   ییثرگراکت اص

سجام و ییهمگرا جادیا درنتیجه، و ییثرگراکت یالگو تحقق به توانمی م،یریبپذ را هینظر نیا دیکأتمورد  ان
صت از و ردک کمک یمل فرهنگ با یمحل و یقوم هایگروه انیم   جادیا حوزه نیا در شدن یجهان هک یفر

 د.بر را الزم ۀبهر ،ندکمی

                                              
1. Roland Robertson 



 

  

 پایدار صلح .82-0

 با پایدار لحص باشد. شده برقرار منطقه کی در همیشه برای صلح هک شودمی گفته وضعیتی به پایدار صلح
ست عادالنه صلح همان عدالت محوریت سی با باید آن تحقق برای بنابراین و ا   یهاروش انقالبی، دیپلما

  قرن در ،ربا نخستین پایدار صلح مفهوم د.رک یدکتأ آن اجرای بر و یافت را هابحران وفصلحل برای عادالنه
 منتشر گمنام صورتبه مقاله این شد. مطرح «پایدار صلح برای طرح» نام با ایمقاله در ،میالدی هجدهم

 ازپس پایدار صلح عبارت نگرفت. قرار توجه مورد میالدی هجدهم قرن اواخر تا مفهوم این ،حالبااین شد.
 .شد شناخته اروپا در 1ثر ایمانوئل کانتا صلح پایدار ۀرسال انتشار

  همین با تابیک در ،آلمانی فیلسوف ،انتک امانوئل پیش قرن سه به کنزدی هک است ایواژه پایدار صلح
س منع و دیگر شورهایک در مداخله عدم را آن تحقق هایشرطپیش و ردک مطرح نام ست. زور به کتم   دان
 مللیالبین منازعات و مناقشه حل   برای مطرح شعارهای از یکی عنوانبه و شد رارکت بارها نیز بعدها واژه این

  صلح واشد ب عدالت با همراه باید پایدار صلح نظریه، این براساس .گرفت قرار سوءاستفاده یا استفاده مورد
  جهان امروز نیســت. نونیک یهابحران حل   درد   ۀچار و باشــد پایدار هکن نیســت کمم عدالت بدون
  ادالنهع صــلح دارد. نیاز عدالت بر مبتنی صــلحی ،دیگر عبارت به و عادالنه صــلح تحقق به پیشازبیش

  اجتماع ۀرصع در ود وش تبدیل گفتمان کی به است قادر نخبگان وسیلۀبه ساختارمند، ۀاندیش کی صورتبه
 گردد. مبدل المللیبین ردکارک یا رفتار کی به و وارد
سال در ،انتک سیار ولی حجممک ۀر صدد پایدار، صلح پراهمیت ب  اتحاد برای ماندگار طرحی ۀارائ در
سداری و ایجاد درجهت   ملل   کی سویبه جهانی ۀجامع هدایت درنتیجه، و جهان سطح در صلح از پا

ست. جهانی جمهوری صوالً  انتک ا ی ینتربزرگ را جنگ ا ست نکمم هک داندمی شر  شریت دامان ا   را ب
ست ردهک تالش ،اثر این در رو،ازاین .بگیرد  .نجامدبی بزرگ شر   این بردن   ازبین به هک ندک ارائه طرحی تا ا

  هکجاازآن ولی ،هاســتدرگیری و هاجنگ بیشــتر هرچه تعلیق دنبالبه مقدماتی هایشــرطشپی در انتک
رف تعلیق ست، صلح بقای ضامن خودخودیبه جنگ ص  صلی انکار بیان به ،ادامه در نی   ردازدپمی صلح ا

 .شودمیمنجر  صلح شدن   نهادینه به هاآن تحقق هک
 هک (61 و 62 ص ،2136 پور،)براتعلی دارد شــرطپیش شــش پایدار صــلح برقراری انت،ک نظر از

 از: نداعبارت
ستاویزی ،ضمنی طوربه آن، در هک صلحی پیمان هیچ واقعی، صلح از صیانت برای .2   گجن برای د

  بود؛ نخواهد معتبر باشد آینده در
ــوریک هیچ .1 ــورک یتکمال تحت آن مانند و وراثت راه از نباید ش ــتقالل و درآمده دیگری ش  و اس

                                              
1. Immanuel Kant 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1_(%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1_(%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87)


 

  

 شود؛ نابود نباید دولتی هیچ میتکحا

ــلح نیروی و ثابت هایارتش .1 ــوند برچیده امالً ک تدریجبه باید پرچم زیر مس  گر،دی عبارت به .ش
 ؛باشندمی ممنوع تسلیحاتی و گرایانهنظامی هایرقابت

 ؛باشدمی ممنوع دیگر دولت ردن  ک ثروتمند خاطربه دولت کی شدن   مقروض .6

 ندارد؛ را شورهاک سایر امور در آمیزخشونت دخالت حق   شوریک هیچ .1

ست جنگ، هنگام .4 شوار را صلح هک اتباع کتحری و پیمان ستن  کش همانند اقداماتی به زدن د  و د
 است. ممنوع سازدمی نکنامم

ست این گانهشش اتکن این رعایت ۀاولی شرط صد حداقل طورکلیبه هک ا  لزاما بر باید هادولت تنی و ق
  تصادیاق طرح یا تالوری گونههیچ ها،شرطپیش این در میان هک است یادآوری به الزم باشد. مبتنی اخالقی

 خورد.نمی چشمبه شود منتهی اقتصادی عدالت و امنیت به درنهایت، و شده اقتصادی نظم کی به منجر هک
 .اشدب زیربنایی نه و روبنایی طرح کی عنوانبه انت،ک پایدار صلح طرح لیک ایراد دلیلبه شاید امر این

  ینا افزاید.می هاشرطپیش این بر پایدار صلح تحقق در را بنیادین نکر سه (2150) انتک ادامه، در 
  از: نداعبارت انکار

   ؛باشد جمهوری بایستمی شورک هر در شهروندی اساسی قانون .2
  ؛گردد استوار آزاد یهادولت از فدرالیسمی ۀشالود بر بایستمی هاملت حقوق .1
 (.61 ص ،)همان باشدمی محدود جهانی نوازیمهمان یا میزبانی شرایط به شهریجهان حق   .1

  ست.هاانسان زندگی محور قانون   ،آن در هک است ومتیکح نوع «جمهوری ومتکح» انت،ک دیدگاه از
  قانون کی براســاس جمهوری ومتکح ایجاد .ندکمی تضــمین را جهانی پایدار صــلح ومت  کح نوع این

  ظامن این .اندتهپذیرف را اجتماعی قرارداد کی خود، عملی عقل مکح به ،افراد هک است این از یکحا اساسی
   است: استوار بنیاد سه بر جمهوری است. همگان عمومی ۀاراد تبلور
   انسان؛ عنوانبه جامعه اعضای تمام برای آزادی اصل .2
  اتباع؛ عنوانبه واحد قانون کی به افراد ۀهم تعلق .1
   شهروند. عنوانبه فرد هر برای قانونی برابری اصل .1

 نظام هاینبنیا از ،هردو ،دولت به سیاسی تعلق بر مبتنی شهروندی حقوق و بشر حقوق رعایت بنابراین
 (.211 ص ،2130 )میرمحمدی، آیندمی شماربه جمهوری

ــلح ــه قوای آن در هک جمهوری، نظام برپایی بدون پایدار ص ــا و تقنینی و اجرایی ۀگانس   دارای ییقض
  ری،کف بلوغ محوری،عدالت عقالنیت، به ،خود ،نظامی چنین ایجاد اما ،یابدمین تحقق ند،ااســتقالل

ساس مداریقدرت و ،اخالقی کسلو شروط  قانون برا ست.م  یکودک مانند پایدار صلح انت،ک بیان به ا



 

  

ست   لوغب به آموزش و مراقبت براثر   کودک این تا شدکمی طول هاسال اما ،آیدمی دنیابه لحظه کی در هک ا
   برسد.

 هک است آن از یکحا ندکمی بیان پایدار صلح تحقق برای ضروری انکار بیان در انتک هک یمراتبسلسله
 در هادولت ماندن  باقی انتک .ندکمی دنبال «مرزها فراســوی» در ســپس و «خانه» در ابتدا را صــلح وی

  کی به نپیوست و ایجاد در نیز را چارهراه .داندمی جنگ به منجر را منافع تعارض و ،قانونیبی طبیعی، شرایط
 (.216 ص ،)همان داندمی جهانی فدراسیون

  اسالم محورندی ۀاندیش در صلح .8-82-0

صلح در روابط ب حققان  م صرنیمطالعات  صلح دارند الملل معا ضوع  ، 1یوهان گالتونگ .نگاه بنیانی به مو
 وجود ۀصلح منفی دربار. ز قائل استیتما «صلح مثبت»و  «صلح منفی»پدر مطالعات صلح، اغلب بین 

ه کیزی زیرا چ ،دانندبس را وضعیت صلح منفی میه آتشک. به این معنی ندکمیخشونت صحبت  نداشتن  
 ها ونهه زمیک افتدرده اســت. اما صــلح مثبت هنگامی اتفاق میکرا متوقف  اســت افتادهنامطلوب اتفاق می

 ها ورفع اســاســی زمینه به معنایه صــلح واقعی کباور بر این اســت  ،در این دیدگاه .بین برودعلل جنگ از
 (.Galtung, 1985, p. 65) خشونت ساختاری است نبود  علل جنگ و 

داند. در جدا از هم نمی ۀت را دو مقولرفتی خود، دین و سیاسعدر نظام م ،دین الهی کعنوان یم بهالاس
زی بوده کمرل دا کو خشونت همواره ی گها و دوری از جننانسا لمعات ،میالسیاسی اس ۀعریف جامعت

سمت به یفطرگرایش انسان  ،مالتب اسکشناسی مدر مبانی هستی .(۲ ص ،۴۹۳۶ چیان،چینی) است
  دارد.صلح 

رآن ریشه در ق رود وشمار میبهدین  لاز اصو لای دارد. عدهژمی جایگاه ویالر اسکفهوم عدالت در تفم
 ؛۲۹ ۀحدید، آی ۀسور) قرآن است لاز اهداف رسالت و نزو برپایی عدالت دو سنت دارد. خداوند می فرمای

 .(۴۱۹ ۀ، آیعمرانآل ۀسور
ه کشده است  ثرگراییکتاشارات متعددی به قبول  ،در قرآن .خیزدمیه از عدالت برک استیلتی صلح فض 

اجماع  له حداقک داندمیوحدت  لبر مبنای اص را و آنشود اسی موجب وحدت میثرگرایی سیکت چگونه
دین عنوان دو شرط بنیابه کگیری زندگی سیاسی و همچنین گسترش مفاهمه و زبان مشترلکزم برای شال

گاهی می لکش ت سیاسیکتحقق مشار  و لاعتماد متقاب س  موجب گسترش ح کق مشتریالبه عگیرند. آ
 ،با این اوصاف .(50 ص ،2130فیرحی،)گردد می لیف قلوب متقابلأت ی بر اخوت وکهویتی مت طورکلیبه

ن در ایو دو نظریه  وجود داردهای مختلفی دیدگاه ،موضوع جنگ و صلح ۀدربار ،ران مسلمانکدر بین متف

                                              
1. Johan Galtung  



 

  

 امی و شرعیکاحاساس نگرش خاص به بنیادهای می برالهای اسگروهی از جریان :ر استکذزمینه قابل
له با جهاد و مقات ۀهمچون آیات قرآن دربار ،تون دینیسیر ظاهرگرایانه از ماتف ۀبا ارائ ونند کمراجعه میم الاس
ا رو جریاناتی همچون القاعده و داعش  ،جهادی ،وهابی ،فیریکت ،جریانات سلفی مسیر ،ناکفار و مشرک

در  ستیهمزیگروه اول، بر اصالت صلح و ران مسلمان، با نقد دیدگاهکاز متف زیادی بخش .گیرندپیش میدر
نمایند استدالل میاین گروه همچنین در اثبات مدعای خود به آیات متعددی از قرآن  .نندکید میکأم تالاس
کید دارند بر اولویت صلح  آیات، ه در آنک قی ه راهی برای صلح باکنند کیصورتی تجویز مو جنگ را درتأ

می الهای اسغیرمشروع از خشونت را حتی علیه دشمن نیز مخالف آموزه ۀاستفاد عالوه،به .نمانده باشد
 .دانندمی

عد دو دارای انســان ســرشــت اســالم، در  یا خواهیصــلح هایزمینه هکایگونهبه اســت، شــر و خیر ب 
سالمی، بینیجهان در دارد. وجود او در بالقوه طلبیجنگ سان ا ست، مادی حیوان صرفاً  ان  لشام هکبل نی
  معنوی سجایای و هاارزش دارد اصالت آنچه اسالمی، قاموس در .باشدمی نیز انسانی ــــ الهی یهاارزش

ــت. ــان املی  کت تکحر رو،این از اس ــری ۀجامع و انس ــمتبه را بش ــلح ثبات، س  راندمی عدالتو  ص
 (.106 ص ،2151 )ستوده،

ــان یهاگرایش و تمایالت تمام منظر، این از ــی گیریجهت و بروز و ظهور خلقت بدو در انس  خاص
ستعد آدمی ذات ندارند. سانی و حیوانی تمایالت از سنخ هردو وفاییکش م ست. ان  هردو، دین، و عقل ا

 عمل یاله فطرت   رساندن   فعلیتبه ۀزمین و انسان متعالی   یهاخواست شدن   وفاکش بر مؤثر عوامل عنوانبه
 تهبس هاانسان روابط اساس هک شر و خیر نیروهای از بک  مر است موجودی انسان دیگر، عبارت به .نندکمی

  راطیاف بینیخوش نه شــیعی رهیافت بنابراین .شــودمی اســتوار صــلح و جنگ بر نیروها این وضــعیت به
سمآلایده شت   بودن   کپا درمورد ی سان سر سم تفریطی بدبینی نه و پذیردمی را ان  بودن   ریرش فرض   و رئالی

 (.131 ص ،2113 )دهشیری، را انسان ذاتی  
 و عدالت شــیعه رانکمتفباید گفت  ،در ایران امروزی میت ســیاســیکر شــیعی بر حاکتف ۀبا توجه به ســلط

 گرشن این در شمارند.می افیکنا و ناپایدار را عدالت بدون صلح و دانندمیبه هم  مرتبط ۀمسالل دو را صلح
ستگاهی عدالت بدون صلح   .انددهش مبعوث صلح و عدالت برقراری هدف با الهی انبیای توحیدی،   خا

سالم در عدالت دارد. گرایانهمادی ست معنی این به ا  صلح بنابراین گیرد. قرار خود جای در هرچیز هک ا
 اسالم هکجاازآن .شوندمی مندبهره خود ۀحق حقوق از مردم ۀهم ،آن در هک است متعادلی وضعیت عادالنه

ست جهانی دینی ست، داده جای خود تعالیم در را عادالنه صلح الگوهای و مبانی ،حالدرعین و ا   صلح ا
 .دهدمی قرار خطاب را بشری وامعج ۀهم هک ردک تلقی اسالمی صلح از اینسخه توانمی را عادالنه

  وجوجســت عدالت تحقق در را المللیبین و داخلی ۀعرصــ در عادالنه صــلح تحقق شــیعی رانکمتف



 

  

ضعی حقی صلح بر حق   دیدگاه، این در .نندکمی ضی و و ست و عار  اام ،ردک تلقی ذاتی را آن توانمین ا
 .شودمی بنا عدالت بر جهانی و پایدار صلح دلیل، همین به است. ذاتی امری عدالت  

 لزیرا اعتقاد به خدای عاد ،داندمی شبرای ایجاد صلح و آرام لترین اصتوحید را اساسی لهری اصطم
 .(60-11 ص ،2116 هری،طم(شود و عدالت می ،لح، صدوری از خصومت ،موجب تقوا، ایثار

سان فطرت با طلبیعدالت شیعه، رانکمتف نظر از شته عجین ان ست؛ گ  بر تنیمب طلبیعدالت یعنی ا
سان وجودی ساختار ست. ان ستی جهان ،حالدرعین ا  تبدیل در نیز و یافتن مالک و ،تحقق ،خلقت در ه

  هســتند. عدالت موضــوع اجتماعی، و فردی ابعاد در نش،ک به اســتعداد از و فعل به قوه حالت از شــدن
 هک است آن از یکحا هستی جهان در نظم وجود و برخوردارند توازن و تعادل نوعی از خلقت در هاهست»

سانی ضوع خود   هک ان ضوع نیز اطرافش و پیرامون گرفته قرار عدالت مو سان ۀرابط در و نداعدالت مو  اب ان
 (.214 ص ،2140 )صدر، «است برقرار تعادل نوعی هستی، با انسان و انسان

بال داردبه طلبیعدالت فطری میل هک یتأثیر ینترمهم  بات ،دن   و هازمان تمام در میل آن دوام و ث
 متنفر و گریزان عدالتیبی و جور از فطرتاً  و است خاضع عادالنه قسمت درمقابل   فطرتاً  انسان هاست.انکم

 بغض و آن دربرابر   خضوع و عدل حب   ـــ است مخمر بشر ذات مونک در هک ـــ الهیه هایفطرت از است.
ــت. آن شپی در انقیاد عدم و ظلم ــی مقدمات در بداندباید  دید، را آن خالف اگر اس ــت نقص   چون ،اس

ستریعدالت و خواهیعدالت ست فطری امری گ صلی هکبل ،ندکمین هنهک را آن زمان مرور هک ا  و میئدا ا
 .است مستمر

  دیگرکی با شرع و عقل ارتباط آن   امکاح ناپذیریآسیب و اسالم جاودانگی و پایداری ۀعمد دالیل از یکی
ست سالم زیرا ،ا ست. عقالنی دینی شیعی، رانکمتفۀ عقید به ،ا صری هیچ در درنتیجه، ا ش با ع  و لکم

  هب رههردو در مردم سیاسی و اجتماعی مفاسد و مصالح صتشخی هکآن ویژهبه شد، نخواهد مواجه بحرانی
سانک و فقها ست. شده داده ارجاع دین ارشنا شخی بر ،عقالیی روش به ،ارکسازو این ا صلحت صت  و هام

 .گذاردمی صحه هامفسده

نوان عه خداوند آن را بهک ـــ عقل بدون است. فطرت رساندن   فعلیتبه و تبلور ساززمینه عقل ،اسالم در
ــــ قرار داد ،عنوان حجت بیرونیبه ،پای پیامبرانحجت درونی هم   نخواهد فعلیتبه طلبعدالت فطرت ـ

 نقش اام است، برخوردار حقوق برخی از خود فطری نیازهای واسطۀبه انسان هکاین باوجود   بنابراین رسید.
سان راهنمایی در عقل شدنیارکان او فطری حقوق ایفای درجهت   ان ست. نا سان ا  با و دارد اراده و عقل ان

 خود خدادادی حق   از دتوانمین ندهد، انجام را خود لیفکت تا رو،این از ند.ک ارک باید اراده و عقل نیروی
 ند.ک استفاده

 هجامع ل  ک در نیز و جامعه اعضای کتکت در میان عدالت تحقق شریعت   هدف   شیعه، رانکمتف نگاه از



 

  

ست. ست اجتماعی عدالت ساززمینه افراد   عدالت ا سترش موجب اجتماعی عدالت و ا  بین در عدالت گ
 .خواهد بود افراد

شان المللیبین ۀجامع واقعیت شود پیاده داخلی سطح در عدالت هکزمانی تا دهدمی ن  آن الگوهای و ن
 بود. دنخواه بیش خام آرمانی پایدار   صلح نیابند، انتقال المللیبین سطح به ارزنده فرهنگ کی قالب در

ــطح ،حوزه این در بنابراین ــودمی آغاز فرد از نگاه س ــپس و ش ــدمی دولت به س  ۀجامع درنهایت، و رس
رای یک رویکرد جزء به کل ب وجود در تحقق صلح پایدار، ضرورت ،بر این اساس گیرد.فرامی را المللیبین

 .شوداحساس میرسیدن به مطلوب 

سل هاآن به عدالت تحقق برای دولت کی هک ارهاییکسازو اگر  هب گرایانهواقع توجه ضمن جویدمی تو
  ارآمدیک و پایدار ارهایکسازو ،باشند میآد فطرت و عقل از برگرفته قوانین بر مبتنی انسان ۀدوگان سرشت
  اســت. داده قرار همه ســرشــت در خداوند هک نداباثباتی فطری قواعد همان هامنشــأ آن زیرا ،بود خواهند

  هایانکم و هازمان در ،موردنظر تالی درنهایت، و شــد خواهدمنجر  نتیجه دوام بهمنشــأ  ثبات درنتیجه،
 د.بو خواهد بلندمدت ۀعادالن صلح حاصل آن   و ردک خواهد حفظ را خود ثبات مختلف،

 اجتماعی عدالت. 88-0

ــت می ــر درن آرمان یترمهمه کتوان اذعان داش ــت طول  بش ناعدالتی موجد  .تاریخ عدالت اجتماعی اس
ــابرابری ــاتیشکاف شماری شده است وهای بینـ ــالت های طبقـ  .اجتماعی را تشدید نموده است معضـ

ــمکش ،بر اینعالوه ــیاری از کش ــا بس ــت که ناعدالتی منش ــونتتاریخ بیانگر آن اس ار بها و اقدامات خش
وجوه مختلف عدالت  ،در علوم انسانی ،بر این اساس شدگان بوده است.راندهحاشیهمحرومان و به ازجانب

های تماناز گفه کایگونهبه ،متعددی پرورش یافته استهای هاجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است و نظری
توان آن می ۀ( دربار... و ،، مسیحیاسالمیدینی ) و ،ییگراسـتی، جامعهیالیستی، سوسیبرالیستی، نالولیبرالیل

 ر است:کذشناسی زیر قابلگفتمان ،(۴۴۳-۴۴۶ ص ،۴۹۳۶) نظر اختری و ذوالفقاریاساس و بر درکیاد 
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 اسالمی گرایانجامعه یاولزر  سوسیالیستی نئولیبرالیستی لیبرالیستی گفتمان و مفاهیم
وجــود ضــــرورت  طبقاتی ۀاصلف

صل  یطبقاتی برا ۀفا
 شرفتیپ

ا فقر دانســتن   مقصــر
 فقرشان یبرا

ــ ــود م ــف وج ــال خ
 طبقاتی ۀفاصل

ل قاتی در ۀ فاصــ طب
ــد ــرا یح ــه ب  یک

ــروریپ ــرفت ض  یش
 .باشد

ــود  ــف وج ــال ــخ م
 طبقاتی ۀفاصل

ــ ــود م ــف وج ــال خ
 هرگونه تضاد طبقاتی

عدم دخالت دولت  دخالت دولت
 و اقتصاد در اقتصاد

 آزاد

لت  کاهش نقش دو
 در اقتصاد

لت در  لت دو خا د
 امور ۀهم

لت   بودن   حدودم  دخا
حد   لت در  هش  دو کا
 شکاف طبقاتی

ترد ـــ  ۀدخـالـت گس
 دولت

کرد  ل م عتـدل ع م
با  ناســـب  دولت مت

 ط زمانیشرا
 توجه توجه توجه توجه عدم توجه عدم توجه طبقات محروم

ر مبتنی ب ییفردگرا شناختییهست
 گراییفایده

ـــرا ییگراجمع ییفردگرا ـــردگ ـــف ی و ی
 ییگراجمع

ـــرا ییگراجمع ـــردگ ـــف ی و ی
 ییگراجمع

ــ محورتیضلف ییگرافهیوظ ییگرافهیوظ ییگرادهیفا ییگرادهیفا اخالقی ۀفلسف ــوظ ــهی ــراف ــگ ی ی
 محورتیفضل

به عدالت یرســ عمومی خصوصی خصوصی یتکمال دن 
 یعی بدون الغایتوز

 ت خصوصییمالک

می مو یرات) ع   خ
 (اجتماعی

 یخصوصی و عموم

 برابر یرخوردارب سانکی توزیع سانکی توزیع برابر یرخوردارب نابرابر یرخوردارب نابرابر یرخوردارب اناتکام
  یبرا درآمد بازتوزیع ضرورت وجود ضرورت وجود درآمد اختالف

 درآمدهامک
تا ا تالف درآمـد  خ

ــد ــه یح ــرای ک  ب
  ازیشرفت جامعه نیپ

 .باشد

  برای درآمد بازتوزیع
 درآمدهامک

درآمـد بـه  اختالف
تی  بقـا ط ـــکـاف  ش

 .نشودمنجر 

صت برابر رقابت  یرقابت اقتصاد فر
 یاقتصاد

نه و یکارآفر یآزاد نا
 یمهارت فرد

ــ ــــرورت دم ع ض
 زادآ یرقابت اقتصاد

ا ط برابر رقابت بیشرا
 تیمحدود تعدادی

 اد آز یرقابت اقتصاد ادآز یرقابت اقتصاد

تــقــدم بــا حــقــوق  حقوقی یرابرب
 هاییاساسی و آزاد

 اسی اجتماعییس

جه بت به ازشیو حد 
ــ ــال ــع ــف ــاتی  یه
و کاهش  یاقتصـــاد

 حقوق

ــرابــر  ۀدر هــمــ یب
اســـی یـحقوق ســ

 اجتماعی

 هاییدر آزاد یبرابر
سی اجتماعی یس ا با

اصــــل  بــهتــوجــه 
 نینخست

قدرت  ۀع عادالنیتوز
 به معنایاســی یســ
نه دیتوز عادال  گریع 

 .ستیمواهب ن

 عی برابریحقوق طب
و تفاوت در حقوق 
اکتسابی متناسب با 

 فیکار و انجام وظا

ست. ظالمانه هک عملی یعنی گوییممی سخن عادالنه عمل از وقتی صف  را عدالت وقتی بالطبع نی   هبمت
  رراتمق و قوانین هک برویم مضمون این سراغبه باید اجتماعی عدالت در یعنی ،سازیممی اجتماعی صفت

ــبه باید را اجتماعی ــع لیکش ــود ظلم به منجر هک ردک وض   عدالت ،عبارتی به گردد. تأمین عدالت و نش
ــاوات رعایت به معنای اجتماعی ــت؛ آن اجرای و قانون جعل در مس   همه، برای ،قانون هکاین یعنی اس

  عدالت شــود. قائل ترقی مدارج ســیر و رفاهی اناتکام از اســتفاده و پیشــرفت جهت مســاوی اناتکام
 تبعیض و تفاوت ،افراد برای درعمل باید دولت لذا ســت.هادولت ۀوظیف عمل و اجرا لحاظ از اجتماعی

  (.111 ص ،2151 )مطهری، آورد فراهم را آنان اجتماعی رفاه و پیشرفت انکام و نشود قائل
مانند ) اســاســی نیازهای تأمین اشــتغال، محرومیت، و فقر اهشک توانمی را اجتماعی عدالت متغیرهای

  اریبرقر ثروت، و درآمد ۀعادالن توزیع دستمزدها، با متناسب هاقیمت ثبات آموزش(، ، وبهداشت ،نکمس
 دانست. رفاهی خدمات و ،اجتماعی تأمین ،افراد ۀجانبهمه حقوق تأمین نظم، و امنیت



 

  

 
سعید ردکر کذ اجتماعی عدالتتوان ابعادی را برای می اند که عبارت (42 ص ،2132 ،زهیری و )پور

 :از
 برابری .8

صلی هکبل و ابعاد ینترمهم از برابری ست. عدالت عدب   ینترا ست این برابری معنای ا   راداف ۀهم هک ا
ــرف ــده،انجام ارک ازای در مذهب و ،نژاد جنس، ملیت، از نظرص ــتفاده منظوربه برابر حق   از ش  از اس

 برحسب هاانسان هک است این برابری مبنای باشند. برخوردار جامعه در موجود معنوی و مادی هاینعمت
 و ،ســیاســی، اقتصــادی ۀ. برابری در ســه عرصــ، نه بر حســب جایگاه و شــرایط خاصذات برابرند و گوهر

و  ،مفهوم عدالت به پایگاه اقتصـــادی و اجتماعی، فرهنگی بهنســبتیابد. دیدگاه افراد فرهنگی نمود می
فهوم سواد از ممکآموخته و گمان دریافت شهری و روستایی، دارا و ندار، دانشسیاسی آنان بستگی دارد. بی

ان و نوع روابط نظامات و کو متوان گفت عدالت نیز مقید به زمان ســـان نیســـت. بنابراین میکعدالت ی
 ساختارهای سیاسی است.

 ت سیاسیكمشار .0

ست  سی میان افراد جامعه توزیع میکروندی ا سیا شهروندان کبه این معنا  ،شوده طی آن قدرت  ه تمام 
و در این مســیر با یکدیگر برابر تلقی  شــوندمند میو انتقاد بهره ،گیری، ارزیابی، انتخابتصــمیم از حق  

 شوند.می
 عدالت اقتصادی .3

  افراد برخی ۀناعادالن و قانون خالف رفتارهای و دولت ســوءتدبیرهای جامعه، در ثروت ۀعادالن توزیع
ت کروند. افراد جامعه باید مشارمی شماربه جامعه در اقتصادی عدالت   نشدن   تأمین اصلی   اسباب   از جامعه

 ۀبا هم ،دولت باید ،نند و درمقابلکمعضالت اقتصادی یاری  اقتصادی مفید داشته باشند و دولت را در حل  
تحقق عدالت  و مصــرف را حل نماید. ،تولید، توزیع ۀشــده در ســه عرصــالت مطرحکمشــ ،انات خودکام

 گذرد.اقتصادی از مبنای تحقق عدالت در روابط تولید می
 عدالت فرهنگی .4

  فراد،ا رفتار نوع در درنتیجه، و هاآن تغییر و هاذهنیت گیریلکشــ در هک اســت هاییراه یافتن   دنبال  به
ن لت برقرار گردد. زمی لت فرهنگی برابری افراد در بهره ۀعدا عدا ندی از علم و معرفت تحقق  به تعبم یر و 

 باشد.ها میآن ۀمطابق با ذوق و عالقآموزش  ،ترکلی
 عدالت قانونی .5

ست از برابری هم  ست  افراد جامعه در ۀعبارت ا شگاه قوانین، اما باید دان سی وجود و کپی سا ه پایگاه ا



 

  

یت جامعه اســت و اگر این کمیت و مالکحا ۀاجرای عدالت قانونی وجود و اجرای عدالت اجتماعی بر پای
 خواهد بود. ،کم و چه مالکه حاچ ،اقلیت کها و منافع یخواست ۀنندکپایگاه نباشد، قانون بیان

یعی .5  عدالت توز
سخت عدالت 1کهای سر شۀ لیبرال از مخالفان  شناس اندی سر ست  و از مدافعین  ست. او معتقد ا  هکا

های ه زندگی اجتماعی در جماعتکای اســت بشــر یعنی دوره تاریخ   نخســتین   دوران   میراث   عدالت   ۀواژ
 حس دارای ،دلیل همین به .بودند کمشتر یهاهدف دارای انسانی جریان داشته است. این جماعت   کوچک

ستگی سالله ،مدرن ۀپیچید جوامع در اما بودند. نیرومندی همب ست شده عوض لیکبه م  ،جوامع این در ؛ا
ششک به ،خود یهاهدف ردن  ک دنبال ضمن   ،فرد هر سته دیگر فرد هامیلیون هایدانش و هاو ست واب  هک ا

صالً  سدنمی را هاآن ا سندمین را او نیز هاآن و شنا  ،بود عدالت خواهان توانمین ،جوامعی چنین در .شنا
ستالینی انواع از خواهیتمامیت روح هکآنبی ستی یا ا شی   نظام افراد ینتربداقبال برای باید .فراخواند را آن فا

 گرفت. درنظر را حداقلی درآمد کی خودانگیخته
لت ماعی عدا مان ینترمهم از یکی عنوانبه اجت باز از بشــری هایآر ندان توجه مورد دیر ندیشــم   ا

 بوده برخوردار واالیی جایگاه از اجتماعی عدالت ،باستان شرق ۀاندیش در است. گرفته قرار اننظرصاحب و
  حمورایی القوانینمجمع اســت پرداخته اجتماعی عدالت ۀمســالل به هک آثاری ترینقدیمی از یکی اســت.

 .است

  دوران در رد.ک مشاهده را آن اهمیت و اجتماعی عدالت ۀمسالل طرح توانمی نیز غرب سیاسی ۀاندیش در
 اصلی ۀدغدغ ،در این دوران .دشومی تبدیل سیاسی ۀفلسف اصلی محور به اجتماعی عدالت ،باستان یونان

 دخو محوریت اجتماعی عدالت هرچند نیز مدرنیته ۀدور ابتدای از است. عدالت ۀمسالل افالطون و سقراط
سف در را سی ۀفل ست سیا ستداد ازد سف در مهم مباحث از یکی همچنان اما ،ه ا سی ۀفل  اقیب مدرنیته سیا

 خاصی ردکروی با خود یهابحث در هک ندامدرن دوران اندیشمندان ازجمله انگلس و سکمار .ه استماند
ــتم قرن در .اندتهپرداخ اجتماعی عدالت به ــف مباحث انونک در همچنان اجتماعی عدالت نیز بیس   ۀفلس

  را اجتماعی عدالت بحث برجســتگی ،2راولز جان تالوری در توانمی نمونه عنوانبه هک دارد قرار ســیاســی
  اســت. بوده برخوردار واالیی جایگاه از اجتماعی عدالت نیز اســالم ســیاســی ۀاندیشــ در .ردک مشــاهده
سوفان سی فیل سلمان سیا صیرالدین خواجه ویژهبه و ،سیناابن فارابی، ازجمله م   عدالت به مبحث طوسی ن
شتند اجتماعی شمندان آثار در اجتماعی عدالتالبته  .توجه دا سلمان اندی صی ردکروی با م   دهش مطرح خا

 .است

                                              
1. Friedrich Hayek 

2. John Rawls 



 

  

 نافعم کاشترا و تضاد شامل عمده ۀخصیص دو با بشری ۀجامعپرداز عدالت معاصر، نظریه ،راولز نظر از
  این به منافع تضــاد منافع. کاشــترا هم و دارد وجود منافع تضــاد هم جامعه، هر در .شــودمی صمشــخ

 از یناش منافع کاشترا آورد. دستبه دیگران با اریکهم در را سهم بیشترین خواهدمی سکهر هک استمعن
ست واقعیت این   درواقع، و شوندمی مندبهره بهتری زندگی از همگان اجتماعی، اریکهم شرایط در هک ا

 .برندمی سود اریکهم از همگان
 ۀانگیز دو بهبا توجه  هک ردک تنظیم را اصول و قواعد از ایمجموعه باید ،جامعه وضع   دادن   سامان برای

 دالتع اصول توانمی را اصول این باشد. داشته همراه را ثروت منابع توزیع ۀشیو بهترین اری،کهم و تضاد
 و عدالت اصول دربارۀ خواهندمی توافق هایطرف عنوانبه صاشخا یت،وضع این در نهاد. نام اجتماعی

 صورتبه باید بنیادین اجتماعی مواهب گویدمی راولز برسند. توافقبه چیست عدالتیبی و عدالت هکاین
 باشد. همه نفعبه آن نابرابر توزیع هکآن مگر شود، توزیع برابر

  از: نداعبارت (2154 )همتی، اجتماعی عدالت اصول ،لحاظ بدین
   ؛شود تأمینباید  جامعه افراد ۀهم مادی بنیادین یا اولیه نیازهای .2
  ؛دارد بنیادین یهاآزادی از مناسبی طرح بهنسبت برابر حق   شخص هر .1
  فرصـــت هک شــود توزیع وجهیبه باید اجتماعی ثروت مواهب به دســتابی برای هافرصـــت .1

   ؛برسد ثرکحدا به جامعه اقشار نابرخوردارترین
 برسد. رثکحدا به جامعه اقشار فقیرترین ثروت هک یابد سامان وجهیبه باید اقتصادی یهانابرابری .6

  دیگری اصول عدالت ،راولز ۀعقید به البته است. لیدیک و مهم اصل دو دارای راولز جان عدالت ۀنظری
  شخصی هر ،اول اصل موجببه .روندمی شماربه عدالت اساسی و نندهکتعیین اصول   دو   این اما ،دارد نیز

ست واقع آن تأثیر تحت یا تکشر اجتماعی نهاد کی در هک سبت ا سترده بهن   ایزادیآ با هک آزادی ینترگ
 ارانتظ این هکاین مگر اند،وجهبی هانابرابری هکاین دوم دارد. برابر حقی باشــد ســازگار همه برای مشــابه
  دانب هانابرابری هک مناصــبی و مقامات هکآن شــرطبه ،بینجامد گانهم نفعبه هانابرابری هک باشــد معقول

 عنوانهب ند،اعدالت بیانگر اصول   این باشند. همه دراختیار شد، ندتوانمی حاصل هاآن ازطریق   یا اندتهوابس
ست. همگان خیر درجهت   هک خدماتی برای پاداش و ،برابری آزادی، جزء سه از بکمر مفهومی  ۀنظری ا
ش راولز عدالت ش نهادهای و جامعه ساختار به معطوف لذا .دارد انتیک ۀری ست. آن ۀدهندیلکت   نهادهای ا

سی ۀشیو اجتماعی ستر سیدن و امتیازات و حقوق تعیین قواعد و نندکمی تعیین را منابع به د  قدرت هب ر
   .می کنندمشخص را سیاسی

ساس صل برا ست ضروری راولز، عدالت اول ا   نای به دولت و شود سرازیر پایین طبقات از ثروت هک ا



 

  

  دالت،ع دوم اصل طبق اما ند.ک ایجاد موانعی ثروت و سرمایه زکتمر به بازار عمومی گرایش دربرابر   ،منظور
 و ندک یداپ اهشک اقتصادی تولید و اراییک هک رود فراتر حدی از نباید دولتی ۀمداخل و ثروت توزیع گونهاین

  باشد وسیع دریقبه باید ،سوکی از دولت ۀمداخل ،دیگر بیان به ببیند. آسیب افراد اقتصادی فعالیت ۀانگیز
ن حدازبیش ثروت زکتمر هک سوی .ببرد ازبین را معی  شد مک قدریبه ،دیگر از   فعالیت ۀزانگی و اراییک هک با

 نظم رد افراد فقیرترین وضـع هک نباشـد مسـالله این انکام هک شـودمی برقرار دوم اصـل وقتی نرود. ازبین
 گویدمی او اســت. انصــاف مفهوم   تبلور   عدالت   ،لزورا نظر به شــود. بهتر دیگری، نظم هیچ در موجود،
صول سر بر توافق ایگونهبه ویژه شرایط در عاقل مردمان سند.می عدالت عام ا  مطرح وی هک شرایطی ر

   است. اجتماعی قرارداد سنت ۀادام در ندکمی
ست. رفته ارکبه (یرمادیغ و یماد از )اعم جامع یمعنا همان به «یعیتوز عدالت» لز،ورا اتیادب در   ا

ضلی،)خان لیذ در س هایدیدگاه (،2154 اف سا  اجمالبه یعیتوز عدالت ای یاجتماع عدالت درباب   یا
 :شوندمی یبررس
 عدالت چون نفع متقابل .8

  هر گاه،دید نیا براساس است. «متقابل نفع» یۀنظر یاجتماع عدالت ۀحوز در پرطرفدار اتینظر از یکی
سان فرد ص یتلق یان   عدالت بنابراین است. ریخ آن به یابیدست به کمک عدالت نقش و دارد «ریخ» از یخا
 نوعاً  هک ،خود اهداف به دنیرس یبرا را هافرصت نیبهتر افراد ،آن در هک است یزندگ شیوۀ ینوع سازنهیزم

ــت سکهر دارند. دراختیار ،ندامتفاوت ــدکیم و دارد را خود ص  خا یتلق و برداش ــرا بهبا توجه  وش   طیش
  یکی دارد؛ ریخ از یخاص یتلق دامکهر و دارد عضو دوای جامعه دینک فرض ند.ک دایپ دست بدان عدالت،

 از دنیبر و تیمعنو به اشــتغال در را ریخ یگرید و ،داندمی هیســرما انباشــتن و یاندوزثروت در را ریخ
  نیا ریغ در رایز ،بگذارد احترام یگرید یتلق به دیبا دامکهر متقابل، نفع دگاهید براســاس .ایدن زخارف

سوی زین او خود نفع صورت، ست، گرفته قرار دیتهد مورد هک بش،یرق از   .گیردمی قرار خطر درمعرض   ا
 بهنسبت هکبل و باشد نداشته یچشمداشت مقابل طرف منافع بهنسبت هک ندکمی اقتضا او خود منافع حفظ

شن بگذارد. احترام آن ست رو سخگو ییجا در هینظر نیا هک ا  انسکی ایگونهبه یزنچانه قدرت هک ستپا
شته وجود شد دا صد هک دامکهر و با شته را یگرید حقوق به تجاوز ق شد دا  اب او هک بدهد را احتمال نیا با
 قدرت از اعضا از یبرخ هک ییجا در اما .دهدمی قرار خطر درمعرض   را خود منافع ،درست ار،ک نیا انجام

شند برخوردار یشتریب اناتکام و شن برند، سربه یبدبخت و فقر در یبرخ و با ست رو سالل هک ا   عدالت ۀم
 .باشد مطرح دتوانمین گرید

 گراییعدالت چون فرجام .0

شهورتر و نیترعیشا از یکی س «انهیگرافرجام» یۀنظر یعیتوز عدالت دربارۀ مطرح اتینظر نیم   ت.ا



 

  

  هیتوجقابل یونریب قدرت کی به توسل با فقط رفتار ای ،سنت قانون، هرگونه بودن   عادالنه ه،ینظر نیا براساس
 الباً غ هرچند ،ردیگ قرار رفتار کی تیغا و فرجام بتواند هک است یامر هر «یرونیب قدرت» از منظور است.
ست. یاله قدرت آن از منظور   ظهور خیتار در یماد و یاله صورت دو به معموالً  «انهیگرافرجام» یۀنظر ا

ست. ردهک دایپ ساس ا ست عادالنه یرفتار ،ییگرافرجام از خداباورانه ریتقر برا ضع نیقوان مطابق هک ا   یو
ــد ــع نیقوان و باش ــند. یعیطب نیقوان مطابق خود، ۀنوببه ،زین یوض   فهم قلع ازطریق   یعیطب نیقوان باش

 .گردندیم
 یلۀوســبه نکمم صــورت نیبهتر به هینظر نیا نییتب اما بودند، ونیرواق هینظر نیا یۀاول طراح گرچه

 ونانی در هک است رکذ به الزم عت.یطب قانون با یسازگار یعنی «عدالت» بنابراین گرفت. صورت 1سرونیس
 .داشت را یاله قانون مکح یعیطب قانون باستان،

ست «ییسودگرا» در توانمی را ییگرافرجام از یماد نییتب  بودن   نهعادال دگاه،ید نیا یۀپا بر رد.ک وجوج
ش یۀپا بر یاجتماع ینهادها سان سعادت تأمین در هاآن هک ینق س .گرددمی یابیارز نندکمی فایا ان  اسبرا

  درخصوص   ایبرنامه و طرح خداوند اگر و خدا نه ،ندکمی فیتعر انسان خود   را انسان سعادت دگاه،ید نیا
سان سعادت شته ان شد دا سان عقل بهبا توجه  برنامه و طرح نیا ،با ست اثباتقابل نه ان  اجرا.قابل نه و ا

سان سعادت بنابراین ش رفاه، قالب در ان ص هک یسود ای ،یخو  در نه ،گرددمی فیتعر شودمی او بین
  ند،ک دایپ تعارض دیگرکی با افراد نفع و سود هرگاه ند.اخارج او فهم از هک یکیزیمتاف و یانتزاع هایقالب

  یرفتار و تکحر هر رساند؟یم ثرکحدا به را یجمع سود یرفتار چه است. یجمع نفع و سود عمل اریمع
شد واجد را اریمع نیا هک ساس ،با ست یاخالق و عادالنه تب،کم نیا یۀنظر برا  بر دتوانمین هک یرفتار و ا

  زئحا هک دارد وجود ارزش کی فقط تب،کم نیا نظر از .یراخالقیغ و ناعادالنه ردیگ انجام اریمع نیا وفق
ست تیاهم ساندن   ثرکحدا به آن و ا ست. دهیفا و سود ر   یهاشاخه یگرید تبکم هر مانند ییسودگرا ا

 است. دهیگرد انیب خود یجا در هک دارد یادیز
 گراییعدالت چون عرف .3

ــوهب ،هادیدگاه یبرخ   «ییگراعرف» عنوان تحت یعیتوز عدالت دربارۀ ،ترقدیمی هایدیدگاه صخص
  عدالت یصتشخ اریمع جوامع یحقوق هاینظام و ،هاسنت نهادها، ،ییگراعرف براساس است. طرحقابل
  عدالت به مربوط هایپرسش پاسخ و نییتع را افراد حقوق توانمی امور، نیا به مراجعه با و هستند یعیتوز
ستان ونانی در را دگاهید نیا ،4سقراط سخنانهم از تن دو ،3وسکپولمار و 2سفالوس رد.ک دایپ را یعیتوز   با

                                              
1. Cicero 

2. Cephalus 

3. Polemarchus 

4. Socrates 



 

  

شن زین آن اریمع و نید   و حق یاعطا یعنی «عدالت» وس،کپولمار نظر از ردند.ک مطرح ست رو  و عرف ؛ا
 زیدآمییتأ صورتبه را او قول وسکپولمار هک ـ 1دسیمونیس و وسکپولمار نظر از روز. آن ونانی در جیرا نیقوان
 گرچه «.ندک ادا دارد گرانید به هک را ینید   یشــخصــ» هکاین از اســت عبارت «عدالت» ـــــ ندکمی نقل

شند، ندتوانمی یزهایچ چه نید   یادا یمبنا هک ندکمین انیب وسکپولمار   وگوتگف اطراف یبرا ایگو اما با
 .است آتن ۀبرجامع مکحا نیقوان و عرف ن  ید   یادا یمبنا هک بوده روشن

  رانکمتف از یکی ،2والتزر ازسوی است، دشوار و دهیچیپ نسبتاً  هک ،«ییگراعرف» از یگرید ریتقر و نییتب
ست. دهیگرد ارائه ،ستمیب قرن ست باور نیا بر والتزر لکیما ا  جودو یمتفاوت یقلمروها ،جامعه در هک ا

شتر فهم تر،قیدق ریتعب به ای یعموم فرهنگ ،یعموم توافق را قلمروها نیا و دارند  راتیخ» او آنچه از کم
  قرار ما ۀهم اجماع مورد «پول» از صخا یفیتعر است نکمم مثال، یبرا .ندکمی نییتع نامدمی «یاجتماع

 یخاص روقلم در پول فیتعر ،روازاین و ندکمی لیتسه را دادوستد هک است یالهیوس پول مییبگو و ردیبگ
  لمروق در یاجتماع راتیخ از دامکهر هک ردک اتخاذ یبیترت بتوان اگر والتزر، منظر از ند.ک عمل دتوانمی
  یاجتماع عدالت آنگاه ،ندهد قرار خود یالیاست و سلطه تحت را گرید یهاعرصه و باشد فعال خود ص  خا

 دارد را خود ص  خا اریمع قلمرو هر و دارد یگوناگون یقلمروها و هاعرصه معهجا بنابراین شد. خواهد برقرار
ست نکمم زین قلمرو کی در نیهمچن ندارد. ییاراک گرید یجا در و خوردمی قلمرو همان دردبه فقط هک   ا

شتر یهافهم شته وجود یمتفاوت کم شند دا ساس و با شتر فهم «نونکا و جااین» والتزر، شعار برا  هر کم
  قلمرو آن از را کمشتر فهم آن هک ـ گرید یجاها به میتعمقابل و دارد تیحج جامعه آن خود   یبراای جامعه

  دارند، ازهاین آن از هک یکمشتر فهم براساس را خود یاعضا یازهاین دیباای جامعه هر» و ستین ــــ ندارد
ست یارک هکاین ۀبهانبه توانمین را «ردنک جارو» عمل نمونه، یبرا «.سازند برآورده ست، پ  رد.ک ریتحق ا

  نیا از هک یاجهینت «.دارد یفرهنگ ۀشــیر ارهاک از یبرخ ریتحق ســت.ین پســت ذاتاً  یارک چیه اصــوالً »
ست آن گرفت توانمی هاقولنقل سبت را خود فهم ندارد حقای جامعه چیه و یسکچیه هک ا  ریخ کی بهن

  ند.ک لیتحم دارند، یگرید هایدیدگاه هک گران،ید بر ریخ آن عیتوز یبرا را خود اریمع نیهمچن و یاجتماع
 .است پرآوازه انگرایجامعه از یکی والتزر هک است رکذ به الزم

 عدالت چون شرایط منصفانه .4

  و نقل .گیرددربر می را معاصــر، هایدیدگاه ویژهبه ،هادیدگاه از یعیوســ فیط معنا نیا به «عدالت»
  رسدمی نظربه اما طلبد،یم یعیوس مجال و ستین نوشتار نیا ۀحوصل در گرچه هادیدگاه نیا املک یبررس
   نباشد: دهیفا از یخال هاآن به گذرا ۀاشار

                                              
1. Smonides 

2. Michael Walzer 



 

  

  ییگرافهیظو و ،انتک ییگرافهیوظ :ردک یبررس محور دو یط توانمی را ییگرافهیوظ :گراییوظیفه (الف
ضع مثابۀبه را «عدالت» انتک لز.ورا ستلزم دگاهید نیا فهم .داندمی یآزاد تیو  ۀسففل بر وتاهک یمرور م

ست.   شناخت هک معنا نیا به .شودمی لئقا کیکتف )نمودها( هاپدیده و )بودها( واقع عالم   ن  یب انتک او
  است یاصول شناخت مستلزم هاپدیده شناخت شناخت. را هاپدیده توانمی فقط هکبل ست،ین نکمم واقع

شند. یبیکتر و تجربه بر مقدم دیبا هک شک محض عقل نقد با ش ست یو س یبرا ا ضا به دنیر   یبیکتر یایق
 ۀوزح در هاگزاره سنخ نیهم به دنیرس یبرا است یتالش یعمل عقل نقد اما ،یتجرب علوم ۀحوز در ماتقدم

  به یزیچ آن و ماتقدم هم و است یبیکتر هم هک است گزاره کی فقط ،یعمل ۀفلسف ۀحوز در .یعمل ۀفلسف
  نه باشد، فهیوظ سر   از هک گیردمی قرار شیستا مورد یزمان یارک انجام بر یآدم ۀاراد هک است مضمون نیا

 از و است موضوع مفاد رازیغ محمول مفاد چون ،است یبیکتر هم انت،ک گمان به ،گزاره نیا فه.یوظ مطابق
 .ندارد یوابستگ تجربه به آن دییتأ چون ،ماتقدم هم و آیدمین رونیب آن دل

  است اجدو را انتک یاساس اریمع هردو هک میدار یاگزاره ینظر ۀفلسف مانند زین یعمل ۀفلسف در بنابراین
  به اخالق حقوق. و ،اخالق :دارد بخش دو یعمل ۀفلسف رد.یگ قرار یعمل ۀفلسف یمبنا دتوانمی ،روازاین و

 هک ،مطلق امر به دیبا هردو حقوق هم و اخالق هم .یرونیب امور به حقوق و شــودمی مربوط یدرون امور
ست فهیوظ سر از عمل انجام همان ستخراج آن از و یمنته ،ا  دارد، متفاوت ییرهایتقر مطلق امر گردند. ا

  ،آن اسبراس هک نک عمل یقانون براساس فقط» قانون نیا است. ییگرافهیوظ هاآن یهمگ کاشترا ۀنقط یول
شد همه یبرا عام قانون لزوماً  قانون نیا هک یبخواه زمان آن در تو  دارد نام «عدالت یعموم قانون» هک «با
ستخراج مطلق امر از ست. دهیگرد ا  و ،برابر حقوق قانون ،یمدن یآزاد قانون همانند عدالت یفرع نیقوان ا

سیس یآزاد قانون ستند. عام قانون نیهم از منبعث ،همه ،یا   قانون از را خود اعتبار عدالت یفرع نیقوان ه
سط حد   مکح درواقع، هک ،عدالت عام قانون و گیرندمی عدالت عام  امر از را خود اعتبار دارد، را برهان و

ستبه مطلق ست. کین ۀاراد و شهود ونیمد را خود اعتبار مطلق امر .آوردمی د   ،یفرع قانون سه ان  یم از ا
سدمی نظربه صا خود به یشتریب تیاهم یآزاد ر ست هم لیدل نیهم به ظاهراً  و دهدمی صاخت  از هک ه
ضع» عنوانبه عدالت از انت،ک دگاهید ضع برخالف ،«بودن یواقع» از .شودمی ادی «یآزاد تیو   یعیطب و
ض هک ست یفر شروع یرونیب هایآزادی به بودن مربوط» ،ا شتن ارتباط» و (یمنف ی)آزاد «م   لکش با دا

صل هایشاخص از یبرخ عنوانبه توانمی «روابط  لزوار ییگرافهیوظ اما برد. نام انتک «عدالت» یۀنظر یا
 .ردک میخواه مرور انصاف چون عدالت عنوان تحت بعد یکاند را

  عدالت بحث در جیرا هایدیدگاه از یکی «یطلبمســـاوات» :طلبیعدالت چون مســـاوات (ب
ست. یعیتوز عدالت ای یاجتماع ست ا ساوات بحث در عمده رهیافت دو مکد  دو نیا دارد. وجود یطلبم
  ،روازاین و نندکمی دنبال را خود صخا یرهایمســ ،«یبرابر و مســاوات» اصــل بر یدکتأ ضــمن رهیافت



 

  

ــوفانیف ــتقل عنوان دو تحت را هاآن هکبل ،اندردهکن بحث عنوان کی تحت هاآن از یاجتماع لس  رکذ مس
 :مینکیم گزارش اجمال طوربه را رهیافت دو نیا .اندردهک

 لاص یعیتوز عدالت اصول نیترساده از یکی دگاه،ید نیا براساس :یثرکحدا یطلبمساوات ب( ــــ 2
  یمبنا .نندک افتیدر خدمات و االهاک از یسانکی سهم همگان دیبا آن، یۀپا بر هک است «یثرکحدا یبرابر»
 یاومس عیتوز یۀسا در یمساو احترام چون و برخوردارند یمساو احترام حق   از افراد هک است نیا دگاهید نیا

  یساوم طوربه خدمات و االهاک عیتوز تا دیشیاند یداتیتمه دیبا بنابراین ،شودمی سریم خدمات و االهاک
 .ردیپذ انجام

  یبرا یشاخص نییتع یکی :است مواجه یاساس لکمش دو با یول است، طیبس و ساده هکآن با هینظر نیا
ش یگرید و ق،یدق گیریاندازه صوهب یبرخ .یزمان چارچوب نییتع لکم   االهاک نیا هکاین بهبا توجه  صخ

ــامل ــت ش ــاخ عنوانبه را «پول» گردند،یم زین هافرص  طفق را یبرابر و اندگرفته درنظر گیریاندازه صش
س شرط ارک شروع عنوانبه سون چاردیر از .اندتهدان  توانمی 3سن .یک ایامارت و ،2وهنک .یا .یج ،1ارن
 .ردک ادی یبرابر اصل به معتقدان از یبرخ عنوانبه

  یتماعاج رفاه با تعارض و ،«استحقاق» یۀنظر با تعارض افراد، به نگذاشتن احترام ،یآزاد ردن  ک محدود
 .اندشده مطرح هینظر نیا بهنسبت هک هستند یینقدها از یبرخ

 یۀپا رب هک است یاهینظر «منابع یتساو بر یمبتن یطلبمساوات» محور:منابع یطلبمساواتب(  ــــ 1
 طوربه افراد در میان منابع اگر گردند. عیتوز افراد در میان سانکی طوربه منابع تا دیشیاند یداتیتمه دیبا آن،

 یدگزن در را خود یهانشیگز عواقب و جینتا دیبا افراد و شودمی برقرار عدالت آنگاه ،شوند عیتوز یمساو
 هک هاییآن به دیبان باشند داشته شتریب یدرآمد تا نندکمی ارک شتریب هک یافراد دگاه،ید نیا براساس رند.یبپذ

  فرض، بربنا هکچرا ،نندک پرداخت ارانهی ،آورندمی یرو هایسرگرم و حیتفر به شتریب و نندکمی ارک مترک
 و انددهرک استفاده موردنظر منابع از خود، دلخواه به ،دامکهر و اندتهداش دراختیار یسانکی منابع گروه هردو

  آقا اگر رد.ک جبران را یعیطب یهاینابرابر دیبا دگاه،ید نیا یمبنا بر نیهمچن رند.یبپذ زین را آن عواقب دیبا
ضو صنق ای تیمعلول ینوع از ،مثال یبرا ،«الف» خانم ای ستعد مبودک ای ،سالمت فقدان ،یمادرزاد ع   ادا

  زین او تا ندرسا کمک او به و گرفت را او دست دیبا ،درمقابل سپرد. یفراموش ۀبوت به را او دینبا ،بردمی رنج
 رونالد دگاهید نیا طراح نیتربرجسته گردد. برخوردار یمساو یعیطب اناتکام و منابع از گرانید مانند بتواند

 یهاامدیپ و جینتا به و نندکمی آغاز را شانیزندگ یمساو اناتکام با افراد است معتقد یو است. 4نیکدور
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  ستداللا منابع یتساو نفعبه نیکدور گردند.یم یمنته است، بوده هاآن خود ماتیتصم حاصل هک یمتفاوت
 .ندکمی

  هایخواست و اهداف بهنسبت هکاین نخست :دارد مهم اریبس یژگیو دو «محورمنابع» دگاهید بنابراین
 و ،ددانمی لیدخ افراد ها(ی)نابرابر ستکش با تیموفق در را هاخواست نیا و دهدمی نشان تیحساس افراد

سبت هکاین گرید س یعیطب مواهب بهن سا  طورهب و ندامتفاوت عادتاً  هک ،یعیطب مواهب یعنی دارد؛ تیح
  یهاخالتد با دیبا را یعیطب یهاینابرابر باشــند. نندهکنییتع یعامل دینبا ،اندیدهنگرد عیتوز ســانکی

 .باشند برخوردار یزندگ شروع یبرا یسانکی منابع از بتوانند افراد تا داد اهشک هدفمند
 بر گیرندیم صورت لزورا زیتما اصل بهنسبت هک یینقدها از یاریبس گفت دیبا دگاه،ید نیا نقد مقام در

 یابرنابر اهشک آن   و است کمشتر امر کی دگاهید هردو طرح ۀزیانگ و خاستگاه رایز ،واردند زین دگاهید نیا
 زا یبرخ ســت.ین ســریم هاانســان هدفمند دخالت با یعیطب یهاینابرابر املک رفع ن،یا برعالوه اســت.

 از یبرخ یول برد، نیازب ای و داد اهشک یجبران اقدامات و دخالت با توانمی را تیمعلول مانند هاینابرابر
 .مانندیم یباق مغفول ای ناشناخته همچنان دارند، هک ینقش و تیاهم باوجود   یعیطب یهاینابرابر

 ۀهم نونکا و است خواهیآزاد 1کینوز روبرت ازآن   دراصل هک ،یهنظر نیا :عدالت چون استحقاق (ج
 نیا .رودمی شماربه «یعیتوز عدالت» درباب   پرطرفدار اتینظر از یکی دارند، قبول را آن خواهانیآزاد
 :است شده لیکتش بخش سه از هینظر

 .آیدمی شماربه آن مستحق رد،یگ دراختیار عادالنه تیکمال اصل براساس را یزیچ انسان اگر (الف
 .آیدمی حساببه آن مستحق رد،یگ دراختیار عادالنه دادوستد اصل براساس را یزیچ انسان اگر (ب
  سخن، گرید به .گرددمین یتلق یزیچ کمال «ب» و «الف» یبندها اعمال ازطریق   جز سکچیه (ج

 اشدب خود به مربوط بخش مستحق سکهر هک است عادالنه یعیتوز ،کینوز یعیتوز عدالت اصل براساس
صول و ستد، یۀناح در چه و کتمل یۀناح در چه عدالت، ا شد، نیا رازیغ اگر گردد. تیرعا دادو  عیتوز آن با

 بود. نخواهد عادالنه
 رد   و ،سوکی از عادالنه یقراردادها نییتع منظور   و است روشن یحد تا دادوستد یۀناح در عدالت اصل

سوی آن مانند و ،یبردارالهک سرقت، همچون ییهاراه از االک ۀمبادل ست. گرید از صل اما ا ست ا  هک نخ
ش کتمل به مربوط  توانمی چگونه شد؟ عتیطب کمال توانمی چگونه دارد. ابهام یحدود تا شودمی ایا
صرف از را گرانید و گرفت دراختیار را عتیطب عالم از هاییبخش صل رد؟ک منع آن در ت   ،درواقع مزبور ا
سخ سش لیقب نیا به یپا سبت متوانیمی یزمان ما یعنی ست؛هاپر صرف عتیطب عالم بهن شته انهکمال ت   دا

ش سبت ما کتمل هک میبا شد. عادالنه آن بهن ست؟ صورت چه به عادالنه کتمل ،حال با   ،کینوز نظر از ا
                                              

1. Robert Nozick 



 

  

ستبه عتیطب با ارک امتزاج ازطریق   عادالنه کتمل سدمی نظربه .آیدمی د  از اهدگید نیا ۀارائ در کینوز ر
شد. ملهم 1کال سال در ،کال با صر ،ومتکح درباب   خود معروف ۀر سان هک ندکمی حیت  خود کمال ان

 انسان یوقت هست. زین خود یذهن و یجسم یهاتیفعال کمال پس ،است خود کمال انسان چون و است
  به لیبدت صورت نیا به عتیطب و ندکمی نیعج عتیطب با را خود یروهاین درواقع، ،ندکمی ارک عتیطب در

  را آن در دخالت حق   گرانید و گیردمی قرار او دراختیار منحصــراً  درنتیجه، و گرددمی او وجود از یبخشــ
ش اما ندارند. س ستیبه را آن کینوز و شودمی مطرح جااین در هک یپر ست نیا ندکمی مطرح در  چرا هک ا

ــدن   نیعج ــودمی کتمل موجب عتیطب با ارک ش ــت موجب ،سکبع و ش  یانرژ دادن   هدر و رفتن ازدس
 آب در آن یهاولکمول حل   و اچهیدر کی در دوغ شهیش کی ختن  یر ازپس ،المثلیف ،یعل چرا ؛گرددمین

 هک یپاسخ .گرددمین دوغ شهیش آن دادن   هدر موجب   س،کبع ارک نیا و شودمی اچهیدر آن کمال اچه،یدر
ست نیا دهدمی کینوز خود  موجب یاختالط تنها ؛گرددمین کتمل موجب یاختالط و مزج نوع هر هک ا
  نیا در فقط گردد. افزوده ،گرددمی نیعج آن با ارک هک ،یءشــ آن ارزش آن، انجام با هک شــودمی کتمل

  زین را یگرید شرط کینوز .گرددمی ءیش آن کتمل موجب ءیش کی با ارک ردن  ک نیعج هک است صورت
 نشود. بدتر درآمد مک افراد وضع آن انجام با هک است عادالنه یکتمل او، نظر از .ندکمی اضافه
 :دارد تفاوت نیشیپ ریتقر با یکاند هک ندکمی ارائه «کتمل» اصل از یگرید ریتقر 2اکیملک

 .هستند خود کمال هاانسان (الف
 .است کمال بدون ،آغاز در ،جهان (ب
 جب  مو او ارک نیا هکاین به مشروط رد،یگ دراختیار را عتیطب جهان از میعظ یبخش دتوانمی انسان (ج
 .نگردد گرانید وضع   شدن   بدتر
  ست.ین یدشوار ارک جهان از یمیعظ بخش کتمل ای گرفتن دراختیار (د

 .ندکمی دایپ ضرورت هیسرما و ارک آزاد بازار اخالقاً  ،دیگرد صمشخ یخصوص تیکمال یوقت (هـ
  یجا آمده، وجودبه رعادالنهیغ انتقال و نقل ای کتمل دراثر   موجود هایدارایی از یاریبســ هکآن دلیلبه
صل صالح ا صل متمم عنوانبه یا ست یخال کینوز «عدالت» ا صل نیچن هکزمانی تا رایز ،ا  وجود یا

شته شد، ندا صوص   گذشته در هک را ییهاعدالتیبی توانمین با ص ای و هادارایی انتقال و نقل درخ   وص  درخ
 .ندکمی اعتراف مطلب نیا به خود کینوز رد.ک جبران اندگرفته صورت هادارایی کتمل

  یاقعو جوامع درخصوص و ستین ارسازک چندان کینوز «استحقاق» یۀنظر شد، گفته آنچه بهبا توجه 
ست. بوده بخشالهام متعدد جهات از خواهانیآزاد یبرا کینوز دگاهید ندارد. یاربردک چندان   تیعنا با ا
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ست دگاهید نیهم به سبت و ردهک مطرح را «یحداقل دولت» یۀنظر خواهان  یآزاد هک ا  تیکمال هیتوج بهن
 .اندیدهورز مبادرت یخصوص

ستان، ونانی در :طرفیعدالت چون بی (د سطو از توانمی با   مثابۀبه عدالت» یۀنظر طرفدار عنوانبه ار
 اخالق در او لماتک از هینظر نیا یول رده،کن مطرح را یطرفیب بحث ارســطو گرچه رد.ک ادی «یطرفیب

 ردنک برخورد یمساو ،یمساو هایگزینه با یعنی عدالت ارسطو، منظر از است. ادیاصطقابل وماخوسکنی
 ،یاومس هایگزینه با ،المثلیف ،دتوانمی یدرصورت یآدم ردن.ک برخورد ینامساو ،ینامساو هایگزینه با و

 در ند.ک همراجع قانون به ،یطرفیب حفظ با و دینما حفظ را یطرفیب استیس هک ندک برخورد یمساو طوربه
 است. شده تیرعا عدالت هک است صورت نیا

  روانیپ نیا درواقع، اما ،دانندمی یطرفیب طرفدار را خود هانیسودگرا یحت یاریبس گرچه د،یجد ۀدور در
 .انددهپوشان عمل ۀجام یطرفیب یۀنظر به یگراند ازبیش هک هستند انتک تبکم

  چون عدالت» بزرگ ۀخانواد عضو زین است لزورا جان ازآن   هک یهنظر نیا :عدالت چون انصاف (هـــ
صفانه طیشرا ست «من سس و یبان هکبل و ا  گرید یجا در را دگاهید نیا هکجاازآن .رودمی شماربه آن مؤ

 نهیزم نیا در زین یگرید هایدیدگاه م.یورزیم اجتناب آن مجدد طرح از نونکا ،ایمدهرک یابیارز و نییتب
 .شودمی نظرصرف هاآن رکذ از اختصار، خاطربه هک دارند وجود
  هافرصــت آن، یۀســا در هک آوردمی فراهم را یامنصــفانه چارچوب عدالت ر،یاخ دگاهید چند یۀپا بر

ــفانه ایگونهبه ــخن، گرید به گردند.یم عیتوز افراد در میان منص ــت بهبا توجه  ،سکهر س  هک هاییفرص
 یرمبناب افراد حقوق د.ینما دنبال ندکمی یتلق سعادت و ریخ او را آنچه است قادر ،گیردمی قرار او دراختیار

 یۀاول حق   کی از افراد هکبل گردند،ینم تأمین و نییتع متقابل نفع ای ،ییگرا فرجام عرف، ازطریق   هینظر نیا
 و دامنه رد هااختالف هک است برابر حق   نیهم براساس و برخوردارند یاجتماع راتیخ و ایمزا بهنسبت برابر
شاهده یبرابر نیا تیماه سان .شوندمی م ست، یانتک یحد تا هک دگاه،ید نیا منظر از هاان   یدارا دامکهر ا

 یخاص اهداف به دنیرس یبرا یپل عنوانیبه ایعده از توانمین ،روازاین ارزش. یدارا و اندنفسهیف تیغا
 .است سازگار زین ینید میتعال یبرخ با ،الجملهیف ،دگاهید نیا رد.ک استفاده

ــالم دیدگاه ،انتها در باالخره ــالم .گیردمی قرار بحث مورد عدالت درمورد اس   یبرا فراوان یتیاهم اس
 قول به است. شده پرداخته «عدالت» بحث به مفصل طوربه ثیدرحد هم و قرآن در هم است. لئقا عدالت

 در هم و حقوق در هم اســت مطرح بینیجهان در هم هک بس نیهم عدالت تیاهم در ،یمطهر دیشــه
قل یاهینظر ن،یا باوجود   .اخالق ـــدر دیشــه ندارد. وجود باب نیا در مســت لت ص   فیتعر عدم ع

 .داندمی «عدالت» از ناروا یرهایتفس از یریجلوگ را (مسلمان دانشمندان ای) اسالم ازسوی «عدالت»
 اب را آن داندمی اشیاقتصاد یمشخط گیریلکش یبرا یاساس یمباد از را یاجتماع عدالت هک اسالم



 

  

  آن نیهمچن باشد. ریتفس هرگونه قابل تا ردهکن دعوت بدان باز صورتبه زین و نداده قرار مبنا یدیتجر مفهوم
 یزندگ زا شیخو یتلق و شهیاند براساس و دارند عدالت رامونیپ یمتفاوت هایدیدگاه هک یانسان جوامع به را
 است ردهکن واگذار زین نندکمی معنا را آن ،اتیح و

  کی ،درضمن را آن اما رده،کن یمعرف هینظر کی قالب در را عدالت گرچه اسالم است: معتقد شانیا اما
ن ریزیبرنامه و گذاریسیاست  مجسم دهزن یتیدرواقع را دهیا نیا آن، ازپس است توانسته هک نموده ارائه معی 

 است. نیعج عدالت یاسالم مفهوم با تاروپودش یتمام هک یتیواقع ،سازد
ست نیا صدر دیشه منظور ظاهراً  شمندان هک ا سلمان دان ش هک یمالحظات به با توجه م   درباب   اندتهدا

گاهانه و اندردهکن پردازینظریه یاجتماع عدالت  هک باشــد آن منظور اگر رایز ،انددهبازز ســر ارک نیا از آ
 و ستین باب نیا در پردازینظریه اسالم شأن هک گفت دیبا است، ردهکن پردازینظریه عدالت درباب   اسالم

 هکچرا ،است تأملقابل هم باز ،اندردهکن بحث عدالت دربارۀ اصالً  مسلمان رانکمتف هک باشد آن منظور اگر
ست ست در سلمان رانکمتف هک ا ستقالً  م   .اندهتپرداخ آن به یضمن ایگونهبه اما ،اندشدهن باب نیا وارد م
ــاعره هایدیدگاه ــت باب نیا از عدالت درباب   معتزله و اش   بحث یاله عدالت درباب   گرچه آنان ند.هس

 با ویژهبه د،ریگ قرار آن یمبنا و ندک دایپ ارتباط زین یاجتماع عدالت بحث با دتوانمی بحث نیا اما ،اندردهک
صل نیا به تیعنا صول هک ا سالم فروع و ا  دگاهید، یعنی دگاهید دو نیا دیبا نونکا .اندیدهتن هم به امالً ک ا

شاعره صلحت» عنوانبه معتزله دگاهید و «خدامحور» دگاهید عنوانبه ا س مورد ،«محورم   ،دیرگ قرار یبرر
 .دارند اختالف آن ریتفس در منتها دارند، قبول را یاله عدالت معتزله هم و اشاعره هم رایز

 در اما ،پذیرندمی را «یاله عدل» معتزله هم و اشاعره هم هک شد گفته :یخدامحور چون عدالت (الف
 و یزشت ،یبد و یخوب دارد؛ تیمحور خدا فقط اشاعره، یۀنظر یۀپا بر دارند. نظراختالف آن ریتفس و ریتعب

 ،ردک امر یزیچ به خداوند اگر هستند. خدا مکح و خدا رمداریدا ،همه و همه ،یانصافیب و انصاف ،ییبایز
 یزانیم عدالت اســت. ناعادالنه و زشــت زیچ آن ،ردک ینه یزیچ از اگر و اســت عادالنه و وکین زیچ آن

ستقل ساس را خداوند( اعمال ازجمله) همگان اعمال بتوان هک ستین م  انزیم و اریمع هکبل د،یسنج آن برا
ست. یاله فعل خود عدالت سنجش سن یزچ کی انجام به یاله ۀاراد تعلق صرف ا   جابیا را زیچ آن ح

 م،یدبگر یاله افعال از رونیب در اریمع و کمال دنبال و میده زحمت خود به هکاین جایبه بنابراین .ندکمی
 .میبرس ایاش قبح و حسن به هاآن ازطریق   و مینک زکمتمر یاله افعال یبررو را خود هایتالش است بهتر

 حسن ،یاله ینواه و اوامر از فارغ ستین قادر بشر عقل خود   مگر م؟ینک یمعرف کمال را خدا دیبا چرا
 و حسن کرد توان انسان عقل هک باورند نیا بر اشاعره رد؟یبگ میتصم آن یبرمبنا و دهد زییتم را ایاش قبح و

  گران،ید نظر از نیهمچن و هاآن نظر از رایز ،دهندمی قرار کمال را خداوند هاآن ،روازاین و ندارد را ایاش قبح
س با البته صرف هکآن دلیلبه ماست. خود   ازجمله یزچهمه کمال خداوند ،گرید ریتف  ودخ کمل در کمال ت



 

  

  رفتص ینوع خود هک ا،یاش درمورد یاله دستورات بنابراین .است یقانون و مجاز ـــ باشد هک ینحو هر به ـــ
 .است عادالنه و یقانون زین است،

شاعره دگاهید ست نکمم ا شته صخا یتیجذاب ا شد دا صوهب با   ،دارند یعرفان ذوق هک هاآن یبرا صخ
ست گرفته قرار محور خدا دگاه،ید نیا در هکچرا   ال  ا الوجود یف مؤثر ال» شعار با خود، ۀنوببه هک یامر ،ا
سب «الله ص یسازگار و تنا شاعره د:یپرس دیبا اما دارد. یخا   ایآ ؟اندیدهرس یخدامحور یۀنظر به چگونه ا
گاه در نهان برهان کی ای اندشده تیهدا سو و سمت نیا به یفطر و یزیغر صورتبه هاآن  شانناخودآ
ست؟ داده سوق هینظر نیا جیترو و رشیپذ به را هاآن سدمی نظربه ا ست ترقبولقابل دوم ۀنیگز ر   رایز ،ا

شاعره لماتک در تأمل شان ا سرانه طوربه ،را خداوند هاآن هک دهدمی ن  امور ۀهم محور ل،یدل بدون و خود
  نیا ـ شد شارها آن به زین شتریپ هک ـ لیدال از یکی .نندکمی اقامه آن اثبات یبرا قاطع یلیدال هکبل ،دانندمین

ــت ــتند؛ خداوند بودن   کالملکمال به لئقا گرانید مانند هاآن هک اس   ۀهم کمال خداوند چون یعنی هس
ش ست،یا ش در خود دلخواه به دتوانمی بنابراین ا صرف ایا صرف ۀنحو از ما و ندک ت  اعانتز را عدالت او ت

ــت؟ین عدالت درباب   پردازینظریه ینوع خود نیا ایآ اما م.ینکیم ــت،ین پردازینظریه نیا اگر س  سپ س
 و ودنب محق انصاف   و عدالت اریمع هک شودمی استفاده خوبیبه استدالل نیا از است؟ دامک پردازینظریه

  ند،ک تکحر حق چارچوب در یسک اگر است. «حق به عمل» به معنای «عدالت» یعنی است؛ داشتن حق
 انیب خدا آنچه ای گویدمی جامعه هک است همان حق ایآ است؟ دامک «حق» اما است. ردهک عمل عدالت به

شاعره ؟ندکمی ست همان حق :گویندمی ا س دیبا اما .گویدمی خدا هک ا  نییتع هک   را خدا تیحقان د:یپر
 دعاا توانمی ایآ ن،یا باوجود   خداست. با حق نییتع هک ندکمی کدر عقل هک است آن پاسخ ظاهراً  ؟ندکمی

  رفت؟ نقل دنبال سرهکی دیبا و ندارد عقل به یربط «عدل» بحث هک ردک
صلحت چون عدالت ب. س معتزله :یمحورم   عنوانبه آن از هک نندکمی ارائه یاله عدل از گرید یریتف

 و فالســفه هایتالش با و شــد مطرح معتزله توســط دگاهید نیا .شــودمی ادی «یمحورمصــلحت» یۀنظر
سالم یماکح ضج یا صلحت» دگاه،ید نیا یۀپا بر رد.ک دایپ ن ست. زیچهمه محور و مدار «م  یآدم عقل ا

صلحت جعل یاله مکح ند.ک کدر را آن دتوانمی زین صلحت تابع هکبل ،ندکمین م ست. م   دیهش قول به ا
 آنچه هک است نیا نه ها[؛]آن معلوالت ۀسلسل در نه ،است امکاح علل ۀسلسل در» عدالت اصل ،یمطهر

ست، عدل گفت نید ست عدل آنچه هکبل ا سالم عدل گر،ید سخن به .«گویدمی نید ا   هکبل ست،ین یا
 .ردک یابیارز آن براساس دیبا را زیچهمه و است عدالت یمحور و یاصل اریمع یعنی است؛ عادالنه اسالم
شخ را آن توانمی چگونه و ستیچ عدل اما   یماکح ،هاآن ازپس و معتزله لماتک در تأمل داد؟ یصت
 ای عادالنه کمال ندارد. فیتعر به ازین ،روازاین و است یعیبد مفهوم کی «عدل» هک دهدمی نشان یاسالم

سان وجود یمعنو و یمثال عدب   با فعل آن تالئم عدم و تالئم فعل کی بودن   رعادالنهیغ ست. ان شخ ا  صیت



 

  

  نیا است. پذیرانکام یعمل عقل ازطریق   فقط انسان وجود   ی  معنو عد  ب   با فعل کی مالئمت عدم ای مالئمت
صل، ست، «مطلق امر» ای انتک عدالت «یعموم قانون» هیشب هک ا صدر و مبنا دتوانمی او  یجزئ امکاح م

ستیس و اخالق ۀحوز در ستیس و قانون عمل   رد.یگ قرار ا ست عادالنه یا  ۀجنب با یسازگار و تالئم هک ا
 .باشد ردهک حفظ را انسان یمعنو

صل بنابراین ست یهیبد عدل ا صل نیا هک یسانک اما ،دهدمی شهادت آن بداهت به یعمل عقل و ا  ا
ستورات فهم به را آن یمعنا فهم و ارکان را یهیبد سن رشیپذ از درواقع، ،نندکمی ولکمو ینید د   حقب و ح

 لزوم ملهازج گرید اتیضرور از یاریبس پذیرندمین را یعقل قبح و حسن هک یسانک و زنندیبازم سر یعقل
 رند.یبپذ منطقاً  دینبا زین را هانیا جز و ،قبح و حسن یمعنادار تب،ک انزال و رسل ارسال
  توانیمن وجهچیهبه اما است، ترمعقول و ترجامع آن بیرق یۀنظر بهنسبت معتزله یۀنظر رسدمی نظربه

ست مبرا یلکهب رادیا و بیع از را آن شخ یبرا هک ینشیپ یۀنظر برخالف هینظر نیا رایز ،دان   عدالت، یصت
  به عدل خود   ارجاع   .دهدمی ارجاع اتیهیبد به را عدل ،ردکمی یدکتأ )خدا( ملموس اریمع کی یبررو

  نظربه یاتهیبد به (یمعنو عدب   با ی)سازگار عدل از صخا یمعنا ارجاع اما باشد، یرفتنیپذ دیشا اتیهیبد
 اگر هک است نیا دارد قرار عدالت از یتلق نیا یفرارو هک یالکاش نیترساده باشد. گشاگره چندان رسدمین

ضع ست، قرار نیا از و صل ؟نندکمین فهم صورت نیهم به را عدالت همگان چرا پس ا   نکمم عدالت ا
  آیدمین ما ارکبه شودمی اثبات آنچه ست.ین یاجماع یروچیهبه عدالت ریتفس اما باشد، توافق مورد است

  ایآ اما ،وستکین همگان نزد عدل هک است درست گر،ید انیب به ست.ین یشدناثبات آیدمی ما ارکبه آنچه و
  ونقان تیرعا به معنای را عدل یملت دیشا است؟ یمساو همگان نزد زین عدالت اریمع هک معناست بدان نیا

سوی ند.ک یتلق یمحورقانون از شیستا به معنای را عدل از شیستا ،روازاین و بداند   مه دیشا گر،ید از
سن یسانک سن به معنای را عدل ح سن صرف از ایآ بنابراین نند.ک یابیارز دهیفا ح   همگان نزد عدل ح

  اشدنب یدشوار از یخال زین هینظر نیا رسدمی نظربه رد؟ک استنباط را صخا به معنای عدل حسن توانمی
 (.2154 افضلی،)خان
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 مقدمه
یت و قومیت مورد بحث قرار گرفت و دیدگاهبارۀ مباحث نظری در ،در دو فصـــل قبلی فاهیم هو های م

شد.  درموردمختلف  شریح  شد که همچنین این دو مفهوم ت شان داده   دربارۀهای مختلف نظریه برخالفن
 یهای مختلف قومی به انحاها همچنان از قدرت برخوردارند و گروهتضــعیف این مفاهیم، هریک از آن

ر دها با قدرت غالب دارند آن کردن   هایی که درپی  همانندخود و مقابله با تالش متمایز کردن   برای گوناگون
ــائل تالش تفکرهای قومی برای ایجاد هژمونی فرهنگی همچ درواقع،. اندتالش نان ادامه دارد و موجب مس

ست.  شده ا شور ایران  صۀ جغرافیایی ک سی و فرهنگی در عر سیا صل کنونیخاص اجتماعی،  ش تال ،در ف
مفاهیم بارۀ ها درهای قومی موردمطالعه و نظر آنآمده از مصــاحبه با گروهدســتهای بهخواهد شــد تا یافته

ها آن از مطالبات اند.نخبگان قومی و مردم سازمان یافتهها با نگاه به مصاحبه د.شوهویت و قومیت تشریح 
ست بحث بهجهت  که عمدتًا در شی که دولت آمد و میان خواهدتحقق عدالت و برابری اجتماعی ا ها از نق

ــخن خواهیم راند. تحقق این مطالبات می جهت  در ــند س ــته باش بحث خواهیم کرد که همچنین توانند داش
سی، فرهنگی، زبانی وریرفع نابراب جهت  درتالش  سیا صادی،  شکلمی دیگر موارد های اقت گیری تواند به 

ۀ تواند هماین مطالبات می و دستیابی به صلح پایدار کمک کند و نادیده گرفتن   ،اتحاد، وفاق و انسجام ملی
ده آمدســتهای بهاز یافته ،را به قلمرو بحران و فروپاشــی برســاند. بر این اســاس کشــور اقوام و درمجموع،

توضــیح هریک از این موارد در  و نداها دارای مقوالت متعددیمحور شــکل گرفت که هریک از آن هفت
مد هد آ مه خوا کل، برروی . محقق پسادا فاهیم و اســتخراج مقوالت و زیرمقوالت جزء و  از گردآوری م

ستسه مرحله کدگذارها، داده ستفاده  دن  پدیدۀ مرکزی و برآم درنهایت،و  ی انجام داده ا پدیدۀ محوری با ا
 مرتبط با تحقیق را ارائه کرده است.  1ایاز روش نظریۀ زمینه

صاحبه موردمهم دیگر در ۀنکت سیت افراد م صاحبه با نخبگان قومی، بههوندشجن . ستا ویژه در بخش م
 یشتربشوندگان مرد بود. فضای تر از مصاحبهزن بسیار سخت شوندگان  مصاحبه شده، یافتن  انجام ۀدر مطالع

و  تاداناس تحت سلطۀشده مراجعه دیگر مراکز و محافل های محلی و نهادهای مدنی ودانشگاه ها و انجمن
صاحبصاحب شمار  شی از دلیل این وجه قابلهیچنظران زن بهنظران مرد بود و  سه با مردان نبود. بخ مقای

گردد که نتوانسته است فضای مناسب و برابری برای زنان میازامر به ساختار کلی کشور در ابعاد مختلف ب
صت ایجادهمچون مردان  شتری کند و فر ست.  دراختیارهای مختلف  همواره به تعداد بی مردان قرار گرفته ا
شگاه ،اخیر ۀالبته در یک ده ضای ورودی به دان شمار پذیرفتهاز لحاظ ف شمگیر دخترشدگان ها،  ی رشد چ

ست شته ا سته ولی ،دا شند.و دایرۀ عمل، اند از لحاظ کاری این گروه هیچگاه نتوان سان مردان با عی نوبه هم

                                              
1. Granded theory 



 

  

شگری اجتماعی زنان چه به لحاظ ساختارهای غالب اجتماعی و چه بهمی لحاظ ترجیحات و توان گفت کن
کادمی محدود مانده  ت بخش البته شــاید بتوان گف اســت.عملکردهای خود  آنان بیشــتر به حوزۀ علم و آ

به خود   نابرابری  تحصــیل در مقاطع  که تالش الزم را جهت  شــود میزنان مربوط  ۀجامع دیگری از این 
شته صیلی باالتر ندا شد تح سی ار شنا سی و حداکثر کار شنا صیلی کار اند و عمدتًا به دریافت مدارک تح

تکالیف همسری و مادری زنان یل این امر باز به شرایط مردساالرانه و هرچند بخشی از دال ،کنندکفایت می
ــاسمیازب ــردر پژوهش  ،گردد. بر همین اس ــگر ۀو خارج از اراد حاض ــانی در تعداد  ،پژوهش نوعی ناهمس

 .  دویژه در حوزۀ اشتغال باشرسد بیانگر نابرابری جنسیتی بهنظر میو به شودشوندگان دیده میمصاحبه

 تعامل یا تقابل هویت دینی و هویت ملی . 8-3

ضادر  شدن   11 بعداز انقالب ی  اجتماع یف ضوع تعامل یا تقابل هویت دینی و ، ایران حکومت   و دینی  مو
صاحبهویت قومی  ضوع موردبحث  ساسبه مو شد. بر این ا ضوعای عده ،نظران تبدیل  را در  این دو مو

ستند و عدهتقابل با هم می سخن میای دیگر نیز از تعامل آندان مل یا جدا از بحث تعاگفتند. ها با یکدیگر 
ضوع   ست که عدهخر آنأدیگر تقدم و ت تقابل، مو ای دیگر به هویت دینی ای تقدم را به هویت ملی و عدهها

ته در این بینمی به ،دهند. الب که  ند  به  دلیل جدا بودن  کســـانی نیز هســت جنس هرکدام از این دو مفهوم، 
 یانم ،دوگانه ینبا گذر از ا یزن یگروه ین،بر اافزون ند.ها اعتقاد دارهمســویی و پیوند دیالکتیک میان آن

در  ،شــهروندان یاجتماع یگاهو جا یبر مختصـــات فرد یمبتن ینینو یتهو ی،مل یتو هو ینید یتهو
 اند.خود قائل شده یبرا ،مدرن یستز

 

 
 

 

 
به این باورند که در دوران رژیم پهلویبا توجه  یت قرار  ،که گروهی بر این  تاریخی در اولو مفاهیم ملی و 

یعت  دان و مشاور حقوقی از تهراننیا، حقوقیحیی شر
 

ها یناند. اکند و در اسم مشترکیسبک خودش اجرا م کس بهو هر یستن یآداب مل این
حوزه بودم و  ،دانشگاه ازقبلمن  .طور در حوزۀ دینهمین ،انددگرگون شده یختار طول  در

افراد  ۀساخته و پرداخت یمدار یندچه از آناز  بسیاری یدمبه منابع داشتم و فهم یخوب یدسترس
 ام.ها گذر کرده. من از ایناست

 

 ساله از مشهد52مرد فروشندۀ 

 
 
 
 

 ساله، كارمند، از مشهد 35رد 

اند. مثاًل باید ها در خداشناسی مثل همدین، از نظر من، فقط خداشناسی است. همۀ دین
َمر.  به مظلوم ظلم نکنیم و به ظالم باج ندهیم. خود  پیامبر، هم علی در لشــکرش بود و هم ع 

 اند. این مهم است.ها مثل همخداشناسی است و همۀ آدم کند، مهمها فرقی نمیدین آدم

 
 
 



 

  

 ،امر دینی بر امر ملی تقدم پیدا کرد، در این بخش ،11ای دیگر نیز بر این باورند که با انقالب داشتند و عده
 نهادهای»در قالب عنوان  ،د. در بخش اولشوها بررسی میجایگاه این مفاهیم و موضوع تعامل یا تقابل آن

این دو مفهوم مورد بحث قرار  بارۀصـــاحبه درممورد های قومی  باور و گرایش مردمان گروه، «ملی و مذهبی
ومی ایرانی عمدتًا هویت های قکه گروه شــودموضــوع بحث میاز این  ،«هویت ملی»گیرد. در بخش می

لب مفهوم ملی و ایرانی تعریف می قا ندخود را در  اســـتراتژی فرهنـگ »در عنوان مفهومی  و کن
ـــ ایرانی سالمی ـ سی جمهوری  جریان حاکمیت غالب در هریک از دو حکومت پهلوی و «ا سالمی برر ا

ــود. در عنوان بعدیمی  ها وتقدم یکی از این گرایش ای کهاز هزینه ،«اهداف ایدئولوژیک ۀهزین» ، یعنیش
 «خاص ویت  ه ابزار   نماد  » ۀشود. سپس یافتداشته باشد سخن گفته میدرپی تواند دیگری می گذاشتن   کنار

شی که نمادهای محلی و قومی در بازتعریف هویت قومی گروه د ند داشته باشنتوانحقیق میتهای موردو نق
حاکمیت و تأثیری که  از نظر «منزلۀ عامل همبستگیرسمی بهنمادهای »شود. در آخر نیز نقش بررسی می

نقشی که در همچنین در مقابله با تفکرات محلی و  ،همچون سرود ملی و یا پرچم کشور ،نمادهای رسمی
 گیرد.داشته باشند مورد بررسی قرار میتوانند میانسجام و وفاق ملی 

اســت رویکردهای دمطالعه در این پژوهش موردتوجه ویژه در میان نخبگان مورهایی که بهاز دیگر نگاه
ــت. این تمایالت جهان ــان در جهان اس ا گرایانه، اما بوطنانه اغلب درکنار  تمایالت ملیمبتنی بر منافع انس

 عطف بر مصالح انسان در جهان قرار دارند.

 

 
به به اقوام نیز حضــور دارد.  گاه  با دارا بودن  این رویکرد در ن که افرادی،  نا  نه این مع  های تفکر  زمی

سان سائل جوامع و ارتباطات میان ان ستی، نگاهی فراقومی و فراملتی به م ساس، مدرنی ها دارند و بر همین ا
 دهند.های فردی و اجتماعی خود را سامان میکنش

 

 

 از تهران یک دادگستری و فعال مدنیپیام درفشان، وكیل پایه
 

ــت. عالوهیریم. ملیرا بپذ ییگرایمل یدما با بر این و گرایی یک پارامتر تأثیرگذار و مهم اس
م و یریرا بپذ ییگرایمل یدما با.فکر کنم یوطنجهان یشــهم هماهکرد یســع بر این، منافزون

ست که بسیارها را فراموش نکنیم. این مساللهدرکنار  آن، منافع مشترک میان همۀ انسان ی ای ا
 توجه هستند.های جهانی به آن بیقدرتاز ابر

 

یز  رسول نامی، طراح فرش از تبر
 

هر  ادوست دارم با محبت و مهر ب .یستندن یتانسان ۀکنند یینتع یاییجغراف یو مرزها ینزم
 .شنا شومآ یاز هر قوم یانسان



 

  

 نهادهای ملی و مذهبی. 8-8-3

 دســـتبه اجتماعیو  یفرد یزندگ یبرا ییو راهکارها ،از آداب، احکام یامجموعه که دینینبر اعالوه
شه و ورزیدین دهد،می ش برای هاییقابلیت دربردارندۀ فکری فعالیتی عنوانبه دینی ورزیاندی  و یدناندی

سانی واالی آمال و اهداف بیان ست ان شری، عقالنیت دربارۀ که ا  و رتفک برای متنوعی هایزمینه و وجوه ب
شات و تبادالت تعامالت و محل   تاریخ، درطول   که کندمی ایجاد ورزیعقالنیت ست بوده متنوعی مناق  و ا

شه مختلف هاینحله ارتباط، این در عالوه،به   دین، از خارج هایدر حوزه هم و دین حوزۀ در هم ای،اندی
ست گرفتهشکل شی و ا ستاوردهای پژوه صه در که گفت توانمی تحقیق، این درمورد د   ،فرهنگی هایعر

 ایجامعه در خصوصاً  است، کرده ایجاد را خود هایانشعاب و هاگرایش نیز مدیریتی و اجتماعی، سیاسی،
  زنی جهانی و فراملی هایداعیه و است دینی آن حکومت کهاین ترمهم آن از و اندمذهبی افراد آن اکثریت که

مامی ت محقق شد الزم کهایگونهبه کند،می ترپراهمیت را هاعرصه سایر بر دین تأثیرگذاری همین امر   دارد.
 .لحاظ کند خویش کار مختلف مراحل در را آن جوانب

 

 
شکل ستا،  شیوهدر این را شد فردگرگیری  ست، های نوین  گرایش به مذهب به موازات ر سوس ا ایی مح

یاری از افراد تلقیگونهبه که بســ نه، ای  مذهب اعم از گزینشــی، روشــنفکرا خاص خود از مقولۀ  های 
 و ... را دارند. ،گرایانهسنت

 
 

 است یمختلف فکر یهاتیمومیاز ق ییآزاد و رها یورزیتدر گرو عقالن یشیدناند یدهدرست و سنج

(Kant, 1989) طلب  یبرهان عقل یی،هر مدعا یاســـت که برا یتیآزاد  عقالن یتعقالن که گفت یدبا و
به  یورزیتنوع عقالن یناز ا .شــودیقائل م یداور یتصــالح یشخو یبرا ،کند و در عموم مســـائلیم
ه اســت ک یتجربه راه ،روش ینا براســاسشــود. یم یرتعب یزن «یشــیآزاداند» یاو  «یادخودبن یتعقالن»

 از سمنان ، كارگردان تئاترمحمدعلی دانشگر

 
ــ ۀخانواد یکمن اگر در  ــ یایم،ب یادنبه یحیمس ــومیم یحیمس  یموروث ۀجنب یک ینو د ش

ندارد. درحال کنم،یرا من رد م یند یندارد... . ا  یاکتســـاب یند کهیچون تفکر در آن وجود 
 .یرددر درون فرد شکل بگ یداست و با

 انشناس از تهر انسان ی وو اجتماع یمطالعات فرهنگ ۀپژوهشکدجبار رحمانی، عضو هیئت علمی 

سطهم به ییریتغ ص یدجد یشناخت یهانظام ۀوا  .شودیشده و م یجادا یندارید ۀدر عر
 انتخاب یکمذهب  .تر بســـازم و تجربه کنمیفرهنگیانتر و میرا عقالن ینکنم دیم یســع
 .یمکن یتقواعد آن را رعا یدبا ،است، اما بعداز انتخاب یشخصدرون

 



 

  

 ،که هست بشناسدچنانرا آن یتدهد واقعیاجازه م یبوده و به آدم« همگان یدسترس براقابل»و « یرفراگ»
 .(43-44 ،2154 ،یشی؛ قر2111 دلخواه اوست )وارناک، یاو  یگرانکه دلخواه دچناننه آن

 
ئلا ،آزاد یتپرداز عقالنیهنظر ینترمعروف مانو نت ی ل ،کا قا به پرســش »معروف  ۀدر م پاســخ  در 

  ار آزاد عقالنیت گوهر مقاله، این تعبیر به یا و نگریروشـن گوهر کهاین ضـمن ،«یسـت؟چ ینگرروشـن
  بنابه هک خویش است ایمان اعتبار به مؤمن خود کند، می معرفی فکری قیم هرگونه نفی و مستقل اندیشیدن

 دارد باور را وحی اجزای تمامی است، یافته دست آن به انبیا، قول به اعتماد ازجمله مختلف، عوامل و دالیل
شن و شه او نگریرو شدگونه. اما همانکندنمی ایجاد زمینه این در ایخد شاره  شنگر ینا ،که ا او را  یرو

االتباع نپندارد و از سخن خداوند الزمعنوان را به یو هر سخن یردنپذ یرا به نام وح یزیکه هرچ کندیوادار م
ست که اند ینهم شهرو  ینقد عقالنقابل یزن خود را یهاگفته و کندیم یعقالن را نقد ینمعطوف به د یهای

 (.همان ،یشی)قر داندیم

 
 

گرایان  المد، اسنو دنیوی هستند اشاره دار اندافراد وضع شده وسیلۀبهبر قوانینی که  انگرایکه ملیدرحالی
 دهند.می رالگو قرا را منشأ الهیدارای  ها و قوانین اسالمیآموزه

شقملی سم از ع سیونالی شتن  و تعلق ،عالقه ،گرایی یا نا سرزمین، زبان، فرهنگ،  خاطر دا یک ملت به 
شمه می ،تاریخ سرچ شان  ستگیو یا نژاد صایصها باعث میگیرد که همین واب اع دف شود آن ملت از این خ

سالم ا ای به سیاسی شدن  گونهگرایی نیز نه در ظاهر ولی بهی، اسالماز دیگر سوها را حفظ کنند. کرده و آن
 یگرایی، هردوگرایی و اسالمملی ۀسیاسی اشاره دارد. درطول  زمان و در زمینۀ رابط اسالم   و یا مطرح شدن  

سی بهاین مفاهیم تغییر یافته و به سیا ضاد و تقابل قرار میمثابۀ ایدئولوژی  اما اگر از  ،ندیرگنوعی با هم در ت
درکنار  عقیده به های آن گرایی و ارزشبینیم که ملیمنظر یک نهاد و مذهب تنها به اســالم نگاه کنیم، می

مانند دینی شــود که اســالم رســالت خود را بهجایی شــروع مییابد، لیکن تقابل از آناســالم تضــادی نمی

 دانشگاه از تهران مدرسپژوهشگر و  ،شناسمحسن گودرزی، جامعه

 
 
 
 

 ساله، كارمند، از مشهد 35رد 

ماعی واکنش جمعی خردی وجود دارد در تالش برای اصــالح حوزه یات اجت هایی از ح
ستگی و ... ،های فردی با همیاری با دیگران،کمک گرفتنازطریق  تالش شگران همب ساز . کن

 هنوز قدرت کافی را ندارند.

 
 
 

یزلیال شفاعی، وكیل پایه  یک دادگستری از تبر
 
 
 
 

 ساله، كارمند، از مشهد 35رد 

یت احترام هســتند. چیزی که مهم های متنوعی در جامعۀ ایران داریم که همه قابلما هو
 ها برای رسیدن به اهداف جمعی است.بین این افزاییهست ایجاد هم

 
 
 



 

  

پایی گفتمان وحدت میجهان ند و ملیشــمول بر بهگرایی دا که تفرقه و جدایی بین ملل را  عاملی  عنوان 
 (.235 ص ،2131 نیا و همکاران،پذیرد )شهراممسلمان ایجاد کند نمی

 

 
وجه  گرایی به دوملی البته در این بین، نظریاتی از تعدادی متفکر اســالمی وجود دارد که با قائل شــدن  

ــالمی و ملی ــاد ،تقابل ،گرایی مثبتمثبت و منفی، بین تفکر اس ــی مبینند. ی نمی، و منافاتتض مطهری رتض
ست ۀازجمل ست که در این باره معتقد ا شد :این متفکران ا شته با سم اگر تنها جنبۀ مثبت دا سیونالی یعنی  ،نا

شود سنه  شتر و روابط ح ستگی بی ست، ولی آنگاه که جنبۀ منفی به خود  ،موجب همب ضد عقل و منطق نی
شیز هم جدا میهای مختلف را املیتگیرد و می شد الغنو ست )همان(. را سی،1کند مذموم ا  ، متفکر تون

ــم بهتا زمانی»کند: بیان میچنین نیز در این باره  ــیونالیس ــ عنوان یک ایدئولوژی درمقابل  که ناس الم قرار اس
دنیا و اســتغنای بشــر از وحی  ۀموردقبول اســت و اگر ناســیونالیســم با نفی حاکمیت الهی در عرصــ ،نگیرد

ستوهجل سم و دین ا سیونالی شود، این تناقض بین نا حی در منهی نفی و ،که به قومیت توجه کندچنان ،گر 
که هر قوم و نژاد دارای فرهنگی هستند و آن هم تواند پذیرای او باشد؛ یعنی ایناین حالت چارچوب دین می

 «.مورداحترام است
مرزهای در اثری به نام  ،محمدجواد حجتی کرمانیدر همین رابطه، بعضی از متفکران اسالمی همچون 

ــیونالیســم را مشــخص ،ایدئولوژیک ــیده اســت تا مفاهیم و حدود ناس های کند؛ ایشــان بعداز بحث کوش
سیم می سازنده و ویرانگر تق سم را به دو نوع  سیونالی ص ،کند و از نظر ویمفهومی، نا ضاد درصورتی حا ل ت

ار کبرای مبارزه با اســتعمار و اســتقالل و آزادی نیروهای مردمی بهشــود که ناســیونالیســم در یک زمان می
صورت بهناسیونالیسم سازمان یافت، خود  ۀاگر ملتی براساس احساسات و فلسف ،رود و در جای دیگرمی

عنوان ایشــان ناســیونالیســم را به .هاســتطلبی ملتویرانگر  افزون بنابراین شــکل   .آیدقدرت مخرب درمی
 ی،ر و. به نظقرار داردهای انترناســیونالیســم ها و جاذبهکند که دربرابر  ارزشنابودی معرفی میوبهر ۀاندیشــ

و باید در سراسر جهان حاکم شود و بشریت را در پرتو حکومت  استجامعۀ اسالمی حامل رسالت جهانی 
انداختن هرگونه آن  بر بنابراین هدف   ،خود از اســـارت نجات بخشـــد و چون ایدئولوژی ما جهانی اســـت

ایدئولوژی اسالمی بر این اساس، واحد تحلیل آن جهانی است. های بشری است. اختالف از میان جامعه
                                              

 ۲۶۱۳۳۲ شناسۀ خبر:. خبرگزاری بصیرت، 1

 از تهران بهشتی فلسفۀ دانشگاه شهید مدرسمیثم سفیدخوش، 
 

م مراس ینتواند از ایبه امر ناکرانمند م یماندانم. ایو مراسم م یفاتاز تشر یمذهب را سنخ
ب هم مذهگاه  احترام قائل هستم. یشاست و من برا یو انسان یقعم یلیخ ینو ا یایدب یرونب
 تواند حامل تعارض باشد.یم

 



 

  

ــانی تفاوتی بین بیرون خود و دیگران نمی ــالت جهانی خود را ایفا در ایجاد یک زندگی انس ــد و رس ــناس ش
 کند.می

صوص  مرزهای ایدئولوژیک، تردر برخی نگاه سی کیب ایدئولوژی و مرزبندیهای موجود درخ سیا های 
 شده است. هردو حوزه دانسته دار کردن  خدشه نادرست و موجب  

 

 
پیروی از  یحکومت براساس آرای مردم که در چارچوب قانون است و نوع 1گرایی یعنی مشروعیتملی

سوب می شروطه خودنمایی کردنظام لیبرالی غربی همراه با نفی دین مح سشود که تقریبًا از زمان م . ته ا
مقابله با اســتبداد  بنابراین گروهی از علما در دوران مشــروطه، ضــمن همکاری با روشــنفکران درجهت  

د که بینی دیری نپاییاین خوشاما  ،دداشــتنبینانه خوش یم نظرســناســیونالی ۀبه اندیشــقاجاریه، نســبت
یس حکومت ئازسـوی رشـده، های دینی قرار گرفت و بعداز آرامش سـیاسـی  حاصـلالشـعاع دغدغهتحت

ــبه ،پهلوی ــاد میان اندیش ــد که این روند تأثیر عمیقی بر تض یهنی و م ۀعنوان ایدئولوژی جایگزین مطرح ش
 مذهبی داشت.

ضت تنب شاهده کرداکو میاولین جلوۀ ملیت ایرانی را در نه ای که رهبر آن یک مرجع دینی واقعه ،توان م
د، اما شکل سطحی مطرح شم نخست با گرایش به لیبرالیسم در عصر مشروطه بهسناسیونالی ،در ایران بود.

از اسالم پرداخت و اسالم را با دیدۀ مهاجم در عصر رضاشاه شدت یافت و به بزرگداشت تمدن ایران پیش
ست و ارزش ستنگری سیونالی سالمی را تحقیر کرد. نا ستانی و تالش  ،هاهای ا با تقدیس آداب و مظاهر با

های فرهنگی فراوانی را با جای اســالمیت، تالشبرای طرد لغات عربی از زبان فارســی و احیای امت به
شتیبانی زورگویی ضاخان پی گرفتند. آنان بهپ ستعمار غربی و حاکمیت پنهجای اینهای ر ها بر ن آناکه با ا

صیرت ستند )ب سالم برخا شور مبارزه کنند به جنگ با ا  ۀ(. حامیان اولی12-61 ص ،2111 منش،امور ک
یاملی بارت دیگر ،گرایی و  پا افرادی همچون میرزا ،به ع یان ایرانی در ارو خان، ملکم اولین دانشــجو

های غربی را عامل پیشــرفت و زهآمو ها حاکم شـــدن  و فتحعلی آخوندزاده بودند. آن ،آقاخان نوری میرزا
شکالت جامعه می حل  راه ستند و بر عقلم سمگرایی، دیندان ساهل مذهبی، لیبرالی دگرایی و تجد ،ستیزی، ت

                                              
1. Legitimation  

یبکس از اصفهان  مظفر احمدی دستگردی، مدیر عامل شركت سهند گر
 

را  یایدنبا خرد و عقل جور در هک یزیچ طورکلیبه یول ،گذارمیاحترام ممن به مذهب 
مثل  ،...به آن آسیب رساندیم ،یمکرد یدئولوژیکهر موقع که ما مذهب را ا یستم.معتقد ن یلیخ

 یم.زنمیدامن به این و حاال که  یهصفو
 



 

  

کید می  کردند.تأ
صــورت بهگرایی در زمان پهلوی دوم نیز ناســیونالیســمی با عنوان ناســیونالیســم مثبت مطرح بود و ملی

سم مثبت در  سیونالی شورمان چونان اهرمی درمقابل  نا شد. نوعی دیگر از ملیدین به ک رایی، که گکار گرفته 
ستقالل سم ا سیونالی شدن   شود، مدت کوتاهی در ایران ظهور کرد و آن در دوران  طلب نیز گفته مینا  ملی 

پیدا  در مردممخاطره افتاد و بیداری اسالمی الزم که استقالل و موجودیت کشور بهزمانی .نفت بود صنعت  
سلطۀ خارجی بهره گرفتند،  ستعمار و  شنفکران ایرانی از ایدئولوژی برای مبارزه با ا شده بود، حاکمان و رو

سم  حکومت را به ستند نتیجۀ مطلوبی بگیرند و امپریالی شانیاما نتوان سم مثبت ک سیونالی و این  هدسمت نا
ــال  درپی  تحوالت جامعه و  ،از انقالب در ایرانی تا قبلگرایادامه یافت. بنابراین ملی 11روند تا انقالب س

ای، خود گرفت و به اشــکال چپ توده های مختلفی بههای مختلف صــورتمواجهه با افکار و اندیشـــه
 (.11 ص ،2151 گرا ظاهر شد )بابایی زارچ،و غرب ،نژادگرا، قومی

صلی اسالم بود و ملی چندان جدی نداشت.  یوبویی رنگگرایدر جریان انقالب اسالمی، ایدئولوژی ا
گرایی( این ایده که عالقه به کشور و وطن منافاتی با ایدئولوژی اسالمی )اسالم ،در بطن ایدئولوژی اسالمی

ــت. به عبارت دیگرندارد تقویت می ــم اس ــیونالیس ــود و این چیزی غیراز ناس ــمیهنبین باید  ،ش تی و پرس
همراه ایدئولوژی اسالمی بیشتر خود را نشان به اسالمی ن انقالبناسیونالیسم فرق قائل شد و آنچه در جریا

ستمی ستی ا سم. بنابراین نه ملی ،دهد میهن دو سیونالی شین باوجود  گرایی و نا ی در ایران، گرایقوی ملی ۀپی
مذهب  عامل   و برجسته بودن   ،خمینی اللهچون وقوع انقالب اسالمی، رهبری مذهبی آیتهموجود عواملی 

سال سالمی گرایی پسمو ا شدن  کم سبب   2111از انقالب ا ه شدگرایی در وجه منفی آن ملی نقش   رنگ 
رف میان این دو جریان فکری و عدم تقابل ص   در این دیدگاه، فرض بر این است که باوجود   درنهایت،است. 

کید بر اصل وحدت امت ،متعادل و غیرافراطی و پذیرش ناسیونالیسم مثبت گرایی جای ملیبه هاهمچنین تأ
از انترناســیونالیســم  اســت و اســالمی اســت( ۀهای اســالمی و اهمیت امت )که مطلوب جامعدر اندیشــه
 شود.های اسالمی استقبال میمثابۀ ایدئولوژی موافق با آموزهاسالمی به

شروطهپس ستگاه حکومت تا اندازه ،از انقالب م سی علما در د سیا سمی یافت  ۀای جنبقدرت   وغیرر
سی سا شد هی ،برطبق قانون ا شرع را نفرهت پنجالمقرر  سالولیت تطبیق قوانین مجلس با موازین  ای از علما م

نفوذ  گسترشهای غربی ورود افکار و اندیشهمذکور تشکیل نشد و با  ۀنفرت پنجالهی دار شوند. درعملعهده
سازی ایران، نفوذ روحانیونگروه شدید روند نو شنفکری مدرن و ت شت. در دوران  به رو های رو کاهش گذا

هایی بر موقعیت اجتماعی و نفوذ سیاسی روحانیون آسیب ،سبک غربینوسازی ایران به ۀدر نتیج ،رضاشاه
شد. اقتباس از قوانین غربی در حوزه سالم را در زندگی اجتماعیوارد  شرع ا  و های مختلف نقش و اهمیت 

نیروهای  ،وپاشــی ســاخت دولت رضــاشــاهیبا فر ،2110-11های کاهش داد. در ســال ســیاســی



 

  

ــ اجتماعی رفته را دوباره روحانیون رها شدند و بخشی از نفوذ ازدست ،سیاسی سرکوب شده و از آن جمله ـ
ــت آوردند. در دهبه ــی فعاالنهبه 2110 ۀدس ــیاس ــتند. در این دورهطورکلی روحانیون گرایش س  ،ای نداش

ی وارد سیاس ۀبهبهانی در صحن اللهو آیت ،شهرستانی اللهبروجردی، آیت اللهآیتای مانند علمای برجسته
شدند.  سال  2111از کودتای پس درواقع،ن سی  2161تا  سیا شمکش  شکاف و ک میان دربار و روحانیت 

 به بعد 2161وسیلۀ دربار از سال پیدا نشد. اما نقض قانون اساسی و تشدید روند نوسازی به شیوۀ غربی به
میان دولت و مذهب شــکافی پیدا  درنتیجه،هایی از روحانیت برانگیخت و های منفی در بین بخشواکنش

سال  ۀهای عمدشد که یکی از زمینه شکیل داد. پس 2111انقالب  سالمیرا ت هایی از بخش ،از انقالب ا
د. با طرح دست گرفتنهتری پیدا کردند و حکومت را بعلما و روحانیت سازماندهی و تشکل بیشتر و گسترده

عنوان یکی از اصــول قانون اســاســی جدید ســازمان دولتی خصــلتی والیت فقیه و تصــویب آن به ۀاندیشــ
 .(261-262 ص ،2151 مشخصًا مذهبی پیدا کرد )بشیریه،

 

 
شور همواره یکی از دو حالت ملی یا مذهبی توان گفت که گرایشمی درمجموع، سی داخل ک سیا های 

ورزی سیاسی برای دین محدود شده است ای ملی یافته است، مجال قدرتو اگر قدرت صبغه داشته است
 حضــور   شــدن  به برجســتههایی نســبتنظریها و تنگو در دورۀ جمهوری اســالمی نیز شــاهد محدودیت

 ت  ضیۀ نهضالله کاشانی در قهایی از تاریخ، همانند نمونۀ مصدق و آیتگرایان وجود دارد. البته در برههملی
شاهد تعامل آن صنعت   شدن   ملی شده نفت،  شترک متحقق  شمن م شرایط وجود د ستیم که آن هم در  ها ه

ردتر بیشتر شده، اختالفات برجسته در تاریخ ایران  .1تر شده استاست و هرچه نیاز به اجماع در امورات خ 
کمتر  ، نخبگان این گفتمانها کردصد سال اخیر که گرایشات ناسیونالیسمی اهمیت پیددر یک خصوصهو ب

شت ۀدغدغ شتر در ندمذهبی دا سو تالش بودند تا گرایش و بی ستی خود را با تجدد غربی هم سیونالی های نا
 دوری کنند. ،سازدتاریخی را در ذهن متبادر می ۀکه همواره گرایش به سنت و گذشت ،کنند و از مذهب

                                              
شتر مطالعه برای .1 صدق و نبرد قدر ،(۴۹۹۳) انیکاتوز یون: همابنگرید ،باره این در بی : تهران ،(یناحمد تد ۀترجم) م

 یتهران، ن ،(یمحمدگل ۀترجم) دو انقالب ینب یرانا، (۴۹۹۳) انیآبراهام یرواند؛ رسا
 

 سالۀ بختیاری از اهواز40مرد 
 
 
 
 

 ساله، كارمند، از مشهد 35رد 

ها ها یا فارسکه عربباشد اصاًل خوب نیست. مثاًل اینچیز به سیاست مربوط که همهاین
شدن ها و هر قوم دیگری چه آدابیا ترک سی  سیا ست. با  سی نی سیا صاًل  سومی دارند، ا ور

 شوند.خراب می
 
 
 



 

  

 
مذهبی چندان وارد گفتمان ســرزمینی و دیدگاه  نیاروحان ،ســال پیش پنجاهاز دیگر ســوی، تا حدود 

گرایان بود. اما با وقوع انقالب ها مقابله با دیدگاه تجدد ملیهای آنفعالیت ۀند و عمده بودامامت دینی نشد
ــالمی و حاکمیت دیدگاه امامت دینی در قالب ملی ــدند و بعداز قدرتآن، اس ــاحب قدرت ش یابی، ها ص

گرایی  آن قدرت ســابق خود را ازدســت داد. های دینی گام برداشــتند و مفهوم ملیبیشــتر در تکوین اندیشــه
 ۀنیز نشان از گرایش مردم به یکی از دو جبه حاضرهای قومی تحقیق آمده از مصاحبه با گروهدستنتایج به

ــ ملی ــ مذهبی دارد و آنچه اصطالحًا ملی ـ در بین افراد  ،جز در موارد معدودیبه ،شودمذهبی خوانده می ـ
سخگو یافت نمی ـــ افزون بر این، نگاه فرا ملی شود.پا صاحبهمذهبی نیز در  ـ  شونده وجودبرخی افراد م

 است.داشته

 
 

 
 

 

 

 
 

یبکس از اصفهان مظفر احمدی دستگردی، مدیر عامل شركت سهند  گر
 

دو . هر چند که برای هرام و بعد مسلمان یرانیبوده که من اول ا ینا یشهاحساس من هم
 احترام زیادی قائل هستم.

 

 دانشگاه یزد از سمنانهیئت علمی عضو حسن همتی، 
 

 اصفهان از ، نویسنده و فعال مدنیدامپزشک، شاهین سپنتا

 

 اش راو مذهبی. بخش ملی ،ملی :شوندورسوم ملی به دو بخش تقسیم میزبان و آداب
 ۀسال است که من در زمین 10که من از دوستداران و مبلغین و مدافعانش هستم و حدودًا 

 . ...های ایرانیجشنکنم و کتابی هم در دست انتشار دارم به نام ورسوم ملی فعالیت میآداب
ما  ۀبخشی از جامع ،هرحالبهکه من مخالف آن باشم، های مذهبی، نه ایندر بحث سنت

م ها هنآاگر ما به آزادی اندیشه و دموکراسی باور داشته باشیم،  ،هرحالبهمذهبی هستند و 
 .ستمآن نی ۀدهندولی من از مبلغین و گسترش ،توانیم مخالفتی کنیمو ما نمی ستا محترم

 

و  هایآن به دانستن یبرتر، ...دندار یبرتر یگرقوم د بهنسبت ی و هیچ گروهیقوم یچه
گاه در  ارد،د برتر یگریفارس بر د یا یگریتوان گفت ترک بر دیدارد و نم یبستگ یشهایآ

 طور.سطح خارجی هم همین
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ــتی به ۀنتیج ــیاس ــعف و کنارجای اینچنین س ــود، خود   گیریهکه به ض ــه تفکر ملی منجر ش های اندیش
شدت مذهبی بر سراسر کشور هی بهای اول انقالب که جو  مذهبی را بیشتر دچار ضعف کرد. برخالف سال

شوق و  شورو ساجد و اماکن عمومی مملو از جوانان پر سک و مظاهر پرحاکم بود و م ذوق جهت انجام منا
تر روز خلوتمذهبی روزبههای مکان دیگر دینی بود، امروزه دیگر خبری از آن فضــا نیســت و مســاجد و

های اول برخالف همان ســال ،دارند. از دیگر ســو هادر این مکان تریرنگشــوند و جوانان حضــور کممی
ه شد، امروزهای آن زمان نمیتاریخی و شخصیت ۀاز تاریخ باستان و گذشت چندانی هایانقالب که بحث

 .شــودشــهر شــیراز و پاســارگارد مملو از جوانان میهای منتهی به هنگام ســالگرد تولد کوروش، خیابانو به
 ایم.های معنایی در این حوزه بودهگیریرسد شاهد یک چرخش در جهتنظر میبنابراین به

 سیستان و بلوچستان ، ازعوام

مردم به  ۀهای شاخصی که تودانسان ،کنندچون روحانیون و علما از اول انقالب رشد می
 بهبتنسای هست و مردم تعصب خاصی بافت دینی بافت قوی .ها اعتماد کردند علما هستندآن

 .های مذهبی دارندمذهب و آیین



 

  

 

 
 

 

 
 نقش هویت ملی. 0-8-3

شری تر، بهبینانهو به تعبیر واقع درازای حیات آدمیهای هویتی عمری بهدغدغه سان  دارند.درازای تاریخ ب ان
همواره  ،لحاتواند حیات داشته باشد. بااینتنها موجودی است که بدون درک از چیستی و کیستی خود نمی

سای ست که این مهم  نمود میها و دگرگونیچالش ۀدر  سمیتهای فکری و اجتماعی ا بر این  1یابد. آنتونی ا
ست که از میان تمام هویت باور سهیما ترین هویت ملی عنوان عالی ،اندهای جمعی که امروزه افراد در آن 

یت را دارد )احمدی، های ه هســتیم و چگونه خود )مؤلفهکه ما ک  دربارۀ این(. بحث 2155 ســطح هو
ساللهویتی( را مورد تعریف قرار می ست. هویت ملی فرایند  ۀدهیم یک م سخگوبنیادی ا گاهانپا یک  ۀیی آ

های ملهم از هویت تمدنی، جایگاه و ارزش ۀدربارۀ خود، زمان، تعلق، خاستگاه، حوزهایی ملت به پرسش
 (.16 ص ،2131 به نقل از خرمشاد و همکاران، ،2111 تاریخی یک ملت است )باوند،

شــود بر عنصــر درنظر گرفته می« ملت»از تعبیر  ،به این ســو میالدی امروزه و از قرن بیســتم ،آنچه
و تمامی اعضا و شهروندان  است کلیتیک « ملت» ،این ترتیب هیک کشور مبتنی است. ب 2«شهروندی»

شور  صات قومی )صرفرا یک ک شخ صاتنظر از م شخ اًل . مثگیرددربر میو غیره(  ،زبانی، نژادی، دینی م
سون، بومیان  ۀشهروندان ایالت متحد ۀشامل هم« ملت آمریکا» ساک ستان آنگلو سفیدپو آمریکا ازجمله 

رقی شها، شهروندان دراصل مهاجر از آسیای شرقی و جنوبپوست، هیسپانیکیان سیاهیی، آمریکایآمریکا
شهروندان مهاجر،و  ضمن دیگر  سیحی ،و در سلمانییان، بوداانم بنابراین مفهوم  شود.می اندینبیو ، ان، م

 عنوان یک عرصۀ کالن در مباحث هویتی مورد توجه قرار دارد.بهملت و هویت منتسب به آن 

                                              
1. Anthony Smith 
2. Citizenship 

و  ستانیاز زاهدان )س یونیز یو تلو  ییو یساز رادزاده، برنامهعبدالسالم بزرگ
 بلوچستان(

اما  ،شدملی کمتر می بستگیهمباید  ،انقالب بعدازمدن نظام اعتقادی او روی کار بعداز 
. شما به هرچیزی که کم هنالعمل نیوتعمل و عکس قانون؟ بحث هبیشتر شده. علتش چی

 .هکنو رشد می هش، آن مظلومیت و اقلیت متحد میهبپردازید و در مظلومیت قرار بگیر
 

 مشهد )خراسان رضوی( از اجتماعی ـ نگار و فعال سیاسیروزنامه ،یحصار  جواد
 

 ،ولی اگر جاهایی به تعارض برسند ،های مذهبی در تقابل با مسائل ملی نیستندگرایش
 پذیری مسائل مذهبی بیشتری از مسائل قومی و هویتی است.آسیب

 



 

  

 

 
غرافیایی ج ـ ای با مرزهای سیاسیگونهتوان گفت که اگر ملت و ملیت بهتفاوت ملت از قومیت میبارۀ در

ای فرهنگی هگاه شناسه شود.های فرهنگی شناخته میشود، قوم و قومیت بیشتر بر بنیاد شناسهتعریف می
واقع ادراک قومیت بهپوشانی با یکدیگر هستند. راستا و دارای همهم ن از قومیت و نیز ملیت،در تلقی ایرانیا

ست و هویت قومی نیز سوم و بر بنیاد وجوهی از فرهنگ یعنی زبان، مذهب، آداب ،خود ،هویت قومی ا ور
 گیرد. شکل می چنینیاین مسائل

 

 
سک به هویت خویش می شود یا قوم با تم سی مطرح  سیا ر د ،حتی فراتر از آنتواند در چارچوب نظام 

ها بضــاعت آن را دارد که خود را به ای عنوان گردد. تحرک نهفته در این گام زدنراســتای کســب حقوق ویژه
سته ساند و خوا گاهی جمعی بر سی ویژهسطح آ سیا ا ت شودمیای را طلب کند. آنگاه که قومی موفق های 

کامل خویش را در درون این مرزها اعمال سـیاسـی برپا کند و حاکمیت ۀ شـدکشـوری با مرزهای شـناخته
آید و هویتش نه دیگر هویت قومی که هویتی ملی ت ملت درمیالکند، در آن حالت است که قوم دیگر به هی

 یگیرد که متعلق به ســرزمینفرهنگی را دربر می ۀکه اگر هویت فرهنگی حوزکالم آن ۀخواهد بود. خالصــ
زمینی(، هویت ملی در چارچوب مرزهای سیاسی متعین یرانی و ایرانویژه است )مثاًل نجد ایران و فرهنگ ا

توان از هویت قومی سراغ گرفت. به عبارت دیگر، شود. همچنین در متن همین هویت ملی است که میمی
ــت.هویت قومی زیرمجموعه ــتگی میان هویت ملی و هویت ای از هویت ملی اس های بنابراین رابطه و بس

 هاست.های ماهوی آنناگزیر و از ویژگی متکثر و متنوع قومی

 سالۀ طالقانی، ساكن كرج35مرد 

 
 
 
 

 ساله، كارمند، از مشهد 35رد 

وطن ما هســتند. من دوســتان ارمنی و وطن هســتیم. بقیۀ اقوام و مذاهب همما همه هم
یها ندارم. نسنت زیادی دارم و هیچ حس  غریبی با آاهل سلمانسن  صاًل م اند و مثل ها که ا

 خودمان هستند.

 
 
 

 از كردستان گردان تئاتركار نویس و نامهیلمف یسنده،نو  ی،صادق ینالدقطب
 

 ،از تهران به فرانسه آمدم یچقدر کرد هستم و وقت یدمفهم ،مدمآاز سنندج به تهران  یوقت
گاه ،شد یشترمن ب ۀهرچه فاصل! امیرانیدر اقچ یدمفهم  .شد یشترم بیهایشهبر ر یآ



 

  

 
 

یت»و فرهنگی در تعیین  ،عوامل اجتماعی، تاریخی قومی و ملی هر فرد و گروه اجتماعی اهمیت « هو
شت شترک می ۀزیادی دارند و ذهن تاریخی و خاطره و گذ سی بازی کند. م سا تواند در تعریف قومیت نقش ا

شیآلمانی سی ،هاها، اتری سوئی سیاری دارندزبان های آلمانیو  شترکات ب  ببسهاما ب ،از نظر زبان و دین م
ــمارند.فرهنگ و تاریخی متفاوت، هرکدام خود را قوم دیگری می نظر به عدم قطعیت تام در علوم با امعان ش

سانی و این شتر پدیدهان شهکه بی سانی ری شگران دارند، ازای همهای ان های یافته زمان در تاریخ و روان کن
رهنگی های فجدا از بافتموردمطالعه در این تحقیق، اقوام  استنباط است کهقابل تحقیقاین ه از آمددستبه

در قالب مفهوم ملت در چارچوب هویت  با ســایر اقوام و بافت فرهنگی مشــترکخود را در و قومی مجزا، 
عی کالن هویت جم به عبارت دیگر، اعتقاد به انسجام اجتماعی و زیست در کنند.تعریف می (ایرانی)ملی 
ــهروندان قومیتایران ــگران و ش ــروطی ازجانب اغلب کنش ــت که محور  ها، قابلمدار، با لحاظ ش قبول اس

 هاست.مدار آنقبول هویت جمعی اقوام و اعادۀ حقوق قانونی هویت جمعی قوم اساسی  این شروط  

 

 
سب، ظاهر بیولوژیک، و، به صل و ن صطالح، نژاد نیز ندر تعریف هویت ملی، ا  . مثاًل اگرچهقش دارندا

 شود، معمواًل انسانیصحبت می« آلمانی»یک فرد  اند، اما وقتی ازها با اقوام همسایه بسیار آمیختهآلمانی
 ،شــود. بر همین اســـاس، بســیاری بر این باورند که در ایرانها درنظر گرفته نمیمانند چینی« ییآســیا»

 ،هاملی باشد، وجود ندارد. به نظر آن ملت و مسائل کلی و ۀبدنکه مجزا از طوریبه ،ای به نام قومیتمسالله
نام ببریم، شـــاید هم میهنان ترکمن که از زمان یورش مغول در ایران ســـاکن اگر بخواهیم از قوم در ایران 

ست نیز انداند و تا حدودی فرهنگ خود را حفظ کردهشده شی از هم ۀشای شند یا بخ میهنان چنین تعریفی با
 نیز اندای خود را حفظ نمودهو تا حدودی فرهنگ طایفه اندهای مهاجر عرب بودهطایفه درواقع،ه عرب ک

ــت یادآوری شــود که در مصــاحبهدر خارج از این قالب بگنجند.  هایی که در جنوب ایران با البته الزم اس
سیاری معتقد بودند که مهاجر بودن  عرب شد، ب صها بهآن ها انجام  ست و آنلحاظ تاریخی   ها زبانحیح نی

 دار از زابل )سیستان و بلوچستان(ساله، خانه42زنی 
 
 
 

 ساله، كارمند، از مشهد 35رد 

 سمنان ازو نویسنده  متخصص زنان پزشکه، زادپیمانه روشن

 
اند و این مهم است و ایرانی هجای خودش و همین خودش و بهیمعتقدم که هرکسی به آمن 

توانیم در دین خودش. ما نمی است چتری که بر فراز ایران باید باشد ایرانیت است و هرکسی آزاد
 . بگوییم ما برتریم...

با آن زندگی میما همه که یک فرهنگ کنیم. مثاًل اینچیز فرهنگمان را دوســـت داریم و 
 ها درواقع، معنی نداریم.. ما بدون این ورسومی که داریم...خیلی کهن داریم. آداب

 
 
 



 

  

دانند که اقوام خود را از نژاد آریایی می ۀاین است که بقی 1فکر غالب اند و ایرانی هستند.عربی را کسب کرده
سه موج عمد ستند و ها تیرهاند. اینو پارت به ایران آمده ،های ماد، پارسمهاجرتی به نام ۀدر  های ایرانی ه

 .2اندشدهها درهم آمیخته هزاره درطی  

 

 
 
 

یک قوم فقط در تمایز و تفاوت آن گروه با  ،مثالً  ،آن است که هویت یک گروه اجتماعی توافق عمومی بر
ست که میگروه یا گروهیک  سهای دیگر ا شود و تنها در مقای ست که  ۀتواند مطرح  صات گروهی ا شخ م

ــان میخود ر هاتمایز ــکل میا نش که هویت جمعی وجهی نظر به اینبا امعانگیرد. دهند و هویت درونی ش
اثباتی و ســلبی دارد، باید گفت در تعریف ماهیت یک قوم و تحدید حدود آن، الزم اســـت اشــتراکات 

                                              
ــور   یدیگر . در این زمینه، دیدگاه1 ــه ایرانی را در حدود  اقوام   مهاجرتی بودن   نیز وجود دارد که تص ــال پیش قبول س هزار س

 دانند.ند و گروه قومی خود را از بومیان اصلی فالت ایران میورساله برای خود متصهزارهفتششندارند و تاریخی 
 تهران:(، روحی ارباب ۀترجم) ایران باسیی ان تاریخ (،2151) فدیاکون لیخائیمبیشــتر، مراجعه کنید به:  ۀ. برای مطالع2

 مرکز نشر دانشگاهی :تهران (،حسن انوشه ۀترجم) دم تاریخایران در سپیده ،(۴۹۳۴) نکمروجرج ؛ علمی و فرهنگی

 ارومیه )آذربایجان غربی( ازشناس شاعر و زبانی، عزیز نعمت

 
. ییتااوس یداره، پهلو یپهلو یشۀ. همه رین عربوزب یرازغبه ،داره یشهر هین ما وزب یرانیاما ا

 .یهاوستا یا یباستان یپهلو یکی یه،اشکان یپهلو یکی
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ــر الزم هویت- فرهنگی ــایر عناص ــود. بر این اجتماعی و تمایزات این وجوه و س ــناختی درنظر گرفته ش ش
س ست، گونهاس، همانا صات قومی عبارت از که قباًل نیز در بحث هویت ملی و هویت قومی آمده ا شخ م

هر  . درمورداست و جغرافیای مشترک ،تاریخ، فرهنگ ،«(نژاد)»مانند بیولوژی  یو عوامل دیگر ،زبان، دین
ز که بعضی ادرحالید نقش مهم و اساسی بازی کنند، نتواناز این مشخصات می مشخصهیک یا چند  ،قوم

امروز سه نوع  ،شناسی و علوم سیاسی مدرناین عوامل ممکن است اساسًا اهمیتی نداشته باشند. در جامعه
وجود  ،«مداریگرایی قومقوم»و  ،«ســتاییگرایی قومقوم»، «مدارانهگرایی قانونقوم»یعنی  ،گرایینگاه قوم

توان میزان دوری و نزدیکی آن با هویت ملی را می ،وجه قومی نوعسه دارد. با نگاهی به میزان گرایش به این 
 داد. تشخیص

 

 
اصــول فرهنگی و  و بر عنصــرهای نژاد، فرهنگ، تمدن، مذهب، تاریخ،عالوه ،مدارانهگرایی قانونقوم

شکیل می ساختار یک قوم را ت شکیل ،دهدمذهبی که  صر ت صل  ۀدهندعنا اقوام دیگر را نیز همچون یک ا
ند. در اپذیرد و آن را رد نمیمی یت ملی پیش می ،گراییین نوع قومک تای هو یت قومی در راســ رود. هو

 گیرد.های قومی در این چارچوب قرار میغالب رهیافت گروه ،طورکه بیان شدهمان

 

 
و مذهب  ،کنند فرهنگ، زبان، تبار، نژادزندگی می جامعهیک که در  یســتایی، مردمگرایی قومدر قوم

ش ش انخود سیاربرای ش ان ب ست مندارز سبت ،ا عالنه منف ۀبه تبار و مذاهب و فرهنگ اقوام دیگر به دیداما ن
ستاننگرمی ستای هویت ملی پیش نمی ،د و در این را  سکوت را اختیار ۀرود، بلکه مرحلهویت قومی در را
های قومی شود که غالب گروهعرب دیده می مورد برخی از مردمکند. نمود عینی این نوع رفتار عمدتًا درمی

 د.داننآن را از بافت ملی کشور جدا می

یال جلیل یز و ادیان عرفان ،زاده، پژوهشگر فلسفهناز  از تبر

 
 
 
 

 ساله، كارمند، از مشهد 35رد 

ــقراط ارجاع می ــتم»دهم که من به این جملۀ س ــهروند دنیا هس فرهنگ آذری در «. من ش
 شمول دارم.درخصوص  این مسالله نگاهی جهانریشۀ من است، اما 

 
 
 

 اهواز )خوزستان( ازپژوهشگر و نویسنده ه، زادمسعود زالی

 
کید بر هویت ملی است. در های بختیارییکی از ویژگی هایی که در مناطق سالها تأ

 اکثر پیرمردها قسمتی از .ها خیلی نقش داردآن در بین شاهنامه ،دادمنشین درس میبختیاری
فردوسی احساس  و شاهنامهآموزان هم در بحث دیدم که دانشرا حفظ بودند. می شاهنامه

 کردند.همدلی می



 

  

 

 
معتقد  1انسجام و همبستگی اجتماعی یکی از نیازهای اساسی و رمز تداوم و بقای جامعه است. دورکیم

اســـت که همبســتگی اجتماعی روابط اجتماعی و تعهدات متقابل  با یکدیگر رابطه دارند و قواعد حقوقی 
ــاخصاکنندۀ این روابطتنظیم ــتگی اجتماعی به ند که بهترین معرف و ش ــاب میهمبس ــاحس س آیند. براس
ه ب دهیا در تنظیم و شکلهرگاه هنجارهای اجتماعی اعتبار و قدرت خود ر ،انسجام اجتماعی دورکیم ۀنظری

دســـت خواهد داد و افراد به زافراد قواعد خود را ا ترفتار افراد جامعه ازدســـت دهند، انتظارات و تمایال
ــت ــرایطنیافتنی تمایل پیدا میآرزوهای دس ــعیت نابهنجاری، کنند. در چنین ش ــت  و وض ــکس احتمال ش

ــدیدتر برنامه ــودمیهای افراد ش ــد. پیشو درنتیجه، امکان افزا ش ــدید خواهد ش ــرخوردگی تش ی بینیش س
و  دببا افزایش سرخوردگی عمومی، نارضایتی عمومی نیز در جامعه افزایش یادر این بستر آنومیک، شود می

نیز معتقد اســت هرچه هنجارها و قواعد  2یابد. پارســونزاحســاس تعلق به هویت جمعی در جامعه کاهش 
 ،همبستگی میان افراد بیشتر خواهد بود. از نظر وی، حقوق، قوانین اجتماعی بیشتر مورد پذیرش قرار گیرد،

ضا  ۀو نهادهای حقوقی وظیف سجام در بین اع ستگی و ان ستگی نبرعهده داررا ایجاد همب سجام یا همب د. ان
اند و اعضا به یکدیگر وابسته ،ا یک جامعهیدر سطح یک گروه  ،آن ۀرساند که بر پایاجتماعی مفهومی را می

ا افتد که همگرایی اجتماعی بند. روی دیگر این مســالله زمانی اتفاق مینیاز داریکدیگر  بهور متقابل طبه
قومی های کالسیک دربارۀ روابط بین. مصادیق این نظریهدبیااحساس تعلق اجتماعی در جامعه کاهش می

   ذکر است.پایتخت( ایران قابل ـ هاحاشیه )قومیت ـ و مرکز

 

 
فت  ید گ یاد اســـتبا مذهبی ز که تنوع قومی و  جارهای مشــ ،در کشــور ایران  و رک تعدم وجود هن

مداری قوم ۀ. چنین وضعیتی پدیدانجامدمیهمبستگی و انسجام ملی  دار کردن  های قومی به خدشهضیتبع
ب که براســـاس آنآورد. قومود میجوهرا  ها، اعضـــای یک قوم  ارزش ،مداری نوعی تلقی فرهنگی اســـت 

                                              
1. Durkheim 
2. Parsons 

 خوزستان ازپژوهشگر  عبدالقادر سواری،

 
گفتند به من می ،تیمبا دوستان عرب غیرایرانی که رفاقت داش ،در دانشگاه تهران که بودم

 .دیگری بودیم یعنی که ما جزئی از هویت   ؛گفتند ایرانی...عرب و به بقیه می
 

 از سمنان ، كارگردان تئاتردانشگرمحمدعلی 

 
نه سفاأهایی داشتیم که متما هم جشن شود.ورسومش مشخص میاصالت هر ایرانی با آداب

 ساله باستانی.دوهزارهای مثل مهرگان و جشن ،اندها حذف شدهاین
 



 

  

ر دربارۀ دیگ ،های قالبیگاهدانند و براســاس دیدزندگی قوم خود را برتر از دیگر اقوام می ۀو شــیو ،هنجارها
 گیریمداری یک مانع فرهنگی برای شکلدر جوامع چندقومی، قوم ،کنند. به همین جهتاقوام قضاوت می

 ،سبب تضعیف روابط همزیستانۀ اجتماعی، فرهنگی یی،سومداری ازقومی است. قومو گسترش روابط بین
مداری قومهمچنین گردد. ط تعارضی در بین اقوام میباعث تشدید رواب ،ازسوی دیگرشود و و اقتصادی می

 .کندجلوگیری میقومی روابط بین ۀگیری تنوع هویت جمعی )قومی( در شبکاز شکل

 

 
سوی  ر آنهای خود دقومیهای قومی ساکن در مرزهای کشور با هممدارانه بین گروهروابط قوم ،در ایران

سوی مرزها  ها همواره به آنها تا حدی است که نگاه آنمرزها شدت زیادی دارد و میزان این وفاق در بین آن
شتر پیگیر اخبار مربوط به گروه هم ست و بی ستند تا گروها شدت این روابط تقوم خود ه ا های قومی داخلی 

در شــهرها و روســتاهای  خصــوصهی ببه ایجاد پیوندهای خانوادگ ،حدی اســت که در موارد متعددی
گیرد و در این های قومی داخلی صــورت میامری که به مقدار کمتری در بین گروه ،انجامدمرزنشــین می

سالرودشمار میبهمذهب عامل مهمی  ،زمینه شکل. در  سادههای اخیر و با  تر و گیری فرایندهای ارتباطی 
قومی وضعیت ارتباطات بین ،های سربازی و نیز شرایط کاریورود جوانان به فضاهای دانشگاهی و پادگان

 تا حدودی بهبود پیدا کرده است. 
ــان می 1-1نمودار  و 1-2نمودار  ــاسندهمیزان ارتباطات قومی را نش ــد از  11.3 ،د. بر این اس درص

اند که ارتباط درصـــد نیز بیان کرده 15.3اند و اند که ارتباط زیادی با اقوام دیگر داشــتهنخبگان بیان کرده
درصد بیان کردند که  11.6و  است ارتباطات قومی کمتری وجود داشته نیز اند. در میان عامهکمتری داشته

   داشتند. کمیقومی درصد ارتباط  11.1ی ندارند و قوم ارتباط

 ساله، از زاهدان05پسر بلوچی 
 
 
 
 

 ساله، كارمند، از مشهد 35رد 

که بودم، خب خیلی غیرتیجوون که تجارت کردم و تر  عدًا  رو  بقیۀ اقوامتر بودم انگار. ب
ــدم؛ یعنی اآلن قوم خودم، که بلوچ هس، خیلی برام  ــون رفاقت کردم، عوض ش دیدم و باهاش

 جوری نیس که فکر کنم بقیه خوب نیستن یا مثاًل ما بهتریم.ارزش داره. اما این
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00.  

 

 اسالمی ـ استراتژی فرهنگی ایرانی .3-8-3

کید کردهبرخی از  و سایر  انداندیشمندان در پاسخ به سؤال عناصر متشکل هویت ایرانی، بر عنصر ملیت تأ
به ناصــر را  ندهع یه را عدحاشــ ند.  ته  ،نیز یدیگر ۀا هب را برجســ مذ فاوت، عنصــر  هان ذهنی مت با ج

 قرائت و تفســیر متفاوت نخبگان ،ســاخت ســیاســی قدرت در ایران ۀســبب ماهیت اقتدارگرایانبهاند. نموده
اند و از از هویت ملی ایرانی برجسته شدهی عناصر خاص ،ایرههردودر  ،اجرایی از مفاهیم ملیت و مذهب

 شکلی ایدئولوژیک در خدمت سیستم سیاسی تجلی یافته است.هویت ملی به ،این طریق
ــر دین به ــت که عنص ــواهد تاریخی حاکی از آن اس ــکلش ــورت پویا در ش دهی به هویت جمعی در ص
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ترین شکل هویت ملی )ایران( تا سازی از جامعآفرینی نموده است. سطوح این هویتسرزمین ایران نقش
ردترین سطوح هویت ...( که شاخصۀ  و ،سازی ملموس است. به عبارتی، از دینی جامع )زرتشت، اسالمخ 

ست و ایرانی را از غیرایرا شکیل داده ا کند، در داخل هریک از اقوام و قبایل و نی متمایز میدینی ایرانیان را ت
ــایر و حتی هویت ــازمانعش ردتر نیز این س ــطوح، قابلهای جمعی خ  ــت، دهی، در هریک از آن س ذکر اس

عبر دو تقسیمهویتی است، عالوهکه اگر اسالم وجه دینی همسانی درونصورتیبه ی / شیعه، ش  ب و بندی سن 
سیم رق و تق شابهات و تمایزات هریک های بندیف  ساس فقه و امامان و دیگر عوامل، وجه دینی ت دیگری برا

سی  دیگر  هویت  جمعی در تاریخ  ایران ملیت از آن هویت سا صر  ا ست. عن ردتر ا سطوح خ  های جمعی در 
کار این دو از دوران   عاصــر ایران، بروز آشــ تاریخ م عت   ملی شـــدن   اســـت. در  کاری  صــن فت و هم ن

بیانگر ریشــۀ اتحاد و  اشــانی و دکتر مصــدق آغاز شــد و به جدایی از هم کشــید، اتفاقی که خود  ک اللهآیت
به یت در ایران اســـت.  قات، افتراق دین و مل فا یت جمعی دربرابر  ات جه هو تاریخ ایران، این دو و واقع در 

خود با یکدیگر اند، ولی تر از خود بودهاند که دارای ســطحی کالنهایی متحد شــدهمشــکالت، و بحران
های صورتهای مختلف جمهوری اسالمی نیز بهای دارند و این در تاریخ ایران و در دورهاختالفات اساسی

از انقالب اسالمی، مذهب در دوران قبل ،طورکه در بخش پیشین بیان شدهمانمختلف نمایان شده است. 
شت و حکومت سی ندا سیا شنهای پهلوی اول و دوجایگاهی در گفتمان  سبتم با برگزاری ج  هایها و منا

ــیه ــتند و مذهب در جایگاه حاش کید داش ــتمختلف بر رویکرد ملی تأ اما با پیروزی انقالب  ،ای قرار داش
پذیری عمومی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی باعث جامعه ۀاسالمی، حاکمیت هنجارهای اسالمی در عرص

شد ) گرایی ایدئولوژیک در واکنش به گفتمان سنت ،راندر این دو .(Bowen, 2015, p. 2جدید در ایران 
 ،د. در این دورانکردنمطرح آن را ن اضـــدمذهبی پهلوی پیدا شـــد و برخی روشــنفکران مذهبی و روحانی

 حاشیه رانده شدند.های اسالمی از اولویت برخوردار شد و نمادهای ملی بهآیین

 

 
تی سـن ۀافول جامعبههای طبقات روایدئولوژیک  بازتاب عالیق و ارزش گرایی  سـنت ،از لحاظ اجتماعی

سیب سبک غربی آ سازی به  ست که از فرایند نو سوی دیگرهایی دیده بودند. ا  ،یاودهت ۀپیدایش جامع ،از
صر پهلویبه سازی در ع سطۀ نو سنت ۀزمین ،وا سترش  ساعدی برای پذیرش و گ هم گرایی ایدئولوژیک فرام

یم و ساكن تهران05مردی   ساله، اهل رباط كر
 
 
 
 

 ساله، كارمند، از مشهد 35 رد

نه زیســتمن یمذهب یادز عادل دارم. لت ت حا هب یرمگ یاد. مذ . میوراون یادنه ز ،رو 
که من به این .هداره مربوط به خودش یکه داره و مذهب ینید یکسذارم. هرهرحال، احترام میبه

دونم ینم ا نداشتم ویند یۀبا بق یبرخورد یلیمن خدین اون کار داشته باشم درست نیس. البته 
 .ذارم، اما بهشون احترام میانچقدر با ما متفاوت

 
 
 



 

  

شیریه،می سنت(. با توجه به این211 ص ،2151 ساخت )ب  ۀگرای ایدئولوژیک در دهکه جریان فکری 
 ،ساز حکومتیهویتهای با تسلط بر نهادها و ارگان تاد کرقدرت را در دست داشت، تالش  شمسی 2140

ــی از هویت خالص دیگر نهادها، و ،وپرورش، آموزش عالیهمچون آموزش ــکل خاص و ناب مبتنی بر  ش
ع تمام امکانات کشور برای دف ،ند. با شروع جنگ عراق علیه ایرانکفقاهتی ایجاد  ـ های اسالم سیاسیگزاره

شمن خارجی به ضعیتید شد و در چنین و شیه هها بهویتمثابۀ خردهفکری به سایر جریانات ،کار گرفته  حا
خمینی، رهبر کاریزمای  اللهرفت و طیف اســالم فقاهتی در متن جریانات قدرت قرار گرفت. حمایت آیت

از طیف فکری کرد. این طیف پس کمک زیادی به تثبیت قدرت این ،، از اســالم فقاهتیاســالمی انقالب
سیدن  به سال  قدرت ر سی 2140خود، از  سوی نمود پیدا کرد و به ،عدبه ب شم شفاف در دولت مو طور 

ــت. یافتهرفتاری انقالبی و ماهیتی اصــول ــتهای بهگرا داش  رتریبآمده در تحقیق کنونی نیز نشــان از دس
ملی  عد  ب   نادیده گرفتن   سبب  سف پاسخگویان بهأها و تاستراتژی اسالمی بر استراتژی ملی درطول  این سال

عنوان هو همواره ب است آلودگرایی نوعی مکتب مادی و مبتنی بر عناصر شرکنقالبیون، ملیدارد. از دیدگاه ا
الیت و بر و هاآن ،دت امت اسالمی بوده است. درمقابلگرایانه و مبتنی بر وحهای اسالمرقیبی برای اندیشه

کید و کنترل فره ،گرایی سیاسیهای سنتی، نخبههای اخالقی، ارزشامامت، رعایت ارزش اند. دهکرنگی تأ
شد درنهایت، شور باعث  سلط این گفتمان در ک ست تات ست، فرهنگتمام حوزه ه ا سیا صاد،  و  ،های اقت

 اجتماع دچار دگرگونی بنیادین شوند.

 

 
 

 خوزستان از نویسنده و فعال فرهنگی و میراثیی، اشکان زارع

 
و اسالمیت از  ،ساله داردهزارانای ایرانیت که سابقه :بال است دوفرهنگ ایرانی دارای 

انقالب یک نوع  بعداز. اگر ما شودبال باید حفظ  سال پیش به این سو. هردو 2600
الب بعداز انق ۀهمین است که ما به بچ ،ازخودباختگی فرهنگی یا بیگانگی فرهنگی داریم

 یم.اهنیاموخت یم و ایرانیت را اصالً اهاسالمیت را بد آموخت
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سی 2145تا  2140های بین سال سالم ازطریق   سازی ناب و خالصهویت ۀ، دورشم گرای جریان ا

به تعطیلی عارض و حکم  یاری از احزاب م با بســ قاهتی بود. برخورد  بلرد ها وآن ف قا ید احزاب و  ،م تأی
های ههای اســالمی، تگروه هاد یاســی چشــمگیر ازطریق  ن جاد تمرکز اداری و ســ عات، ای ید مطبو د

سی ـــ سیا سداران، جهاد همچون ائمۀ جماعات، کمیته ،مذهبی مختلف ـ سپاه پا سالمی،  های انقالب ا
صادی سیج اقت سازمان ب شهید،  ضعفان، بنیاد  ست س دیگر عواملی و ،سازندگی، بنیاد م ای یج تودهکه باعث ب

سترده سالمی ایران برآمدند. به گ سازی جدید در انقالب ا سازی و تمایز صدد ایجاد نوعی مرز شد، در ای 
ی در های اسالم سیاستالش شد تا نوعی هویت ایدئولوژیک مبتنی بر عناصر و مؤلفه ،در این دوره ،عبارتی

 د.شوجامعۀ ایران ایجاد 
 ۀتوســع»علت تفوق گفتمان به ،(شــمســی 2114-2145های ی رفســنجانی )ســالدر دوران هاشــم

و  ستانی)س رانشهریاز ا یاجتماع ـ یاسیفعال س ،یتمندان یبخش كرد میكر 
 بلوچستان(

شده بعداز جمهوری اسالمی مذهبی حاکم خاطر جو  ورسوم ملی هم متأسفانه بهآداب 
د انمالهای ما مخالف آداب ملی گذشته جا بیشتر  مذهبی غالب شده و این و جو   شده رنگکم

ر اش را بها بلوچی نیستند. هر کشور و دولتی باید مصالح ملیکنند که اینو تصور می
شود و ما کنیم که مصلحت ملی ما درنظر گرفته نمیهرچیزی ترجیح دهد و ما تصور می

هستیم و اگر ما آن مصلحت  مذهبی و تفکرات خاص خاص دنبال منافعبیشتر در دنیا به
 .همه با دنیا تنش نداشتیماین ،گرفتیممان را درنظر میملی

 



 

  

اول انقالب  ۀهای معنوی اسالمی دهارزش ۀاقتصاد بازار، هویت جامعه از حوز ۀو تکیه بر نظری« اقتصادی
ــاد با مؤلف ــبه ۀبه حوزۀ اقتص ــد. در این دورانمحاس ــر  ،گرایی و عقالنیت متمایل ش هویت مبتنی بر عناص

مادی، عرفایی، ارزشگرملی ناصــر و غرب ،گراییهای  یت مبتنی بر ع جانشــین هو گرایی ضــعیف 
تحوالتی در داخل و خارج از کشور روی داد.  و امور ماورایی شد. این هویت دراثر   ،گرایی، معناگراییاصول

   گرایان جای معناگرایان و تعهدگرایان را گرفتند.ساالران و تخصصفن ،در این دوره
( از ظهور و بروز شــمســی 2156-2114محمد خاتمی ) ســید ن  رایی ایرانی با روی کار آمدگملی

به ،آشــکارتری برخوردار شـــد. در گفتمان خاتمی تاریخی ایران  یت ملی و  یت دینی و گونههو با هو ای 
ــایی و تمیز آنارزش ــناس ــالمی درهم آمیخت که ش  ها از یکدیگر ممکن نبود و روح ایرانی با هردو  های اس

 دار کردن  ها از فرهنگ این ســرزمین جریحههرکدام از آن کردن   نمادهای ملی و دینی الفتی یافت که جدا
(. یادآوری تمدن گذشــته و افتخار به آن برای 102 ص ،2152 ایرانیان تلقی شـــد )زهیری، کلی   روح  

 شد.خاتمی جزء لوازم قدرت و نفوذ محسوب می
صول قدرت رسیدن  به سالمحمود احمدیآقای گرایان به رهبری ا سی 2131-2156های نژاد )  ،(شم

ها ارزش ۀنشان داد که نظام جمهوری اسالمی کماکان دغدغ ،بعداز حدود سه دهه از عمر انقالب اسالمی
جمهوری اسـالمی و  ۀهای گذشـتگرایان با نفی دولتهای اسـالمی را در دنیای کنونی دارد. اصـولو آرمان

های هاشــمی و خاتمی، هدف خود را برقراری عدالت و دولت اســالمی اعالم ت شــدید به دولتانتقادا
از اســالم ســیاســی، پوپولیســم، گفتمان  ایهای فکرینژاد رگههای فکری طیف احمدیدند. مؤلفهکر

ــنت ــدیت با غربس ــت. احمدی ،گرای ایدئولوژیک، ض نژاد با شــعارهای و مدرنیته را در خود نهفته داش
کید بر ارزشالبی مثل بازگشت به اندیشهانق  د.قدرت رسیهای مذهبی و اسالمی بههای امام و همچنین تأ

لت تا مردم از دو ـــد  عث ش با قایع  نگ مجموع این و مدیمحور فره لت مهرورز اح نژاد خاتمی و دو
م اتیسگردان شوند و به یک دولت جدید با گرایش پراگمجمهوری وی( رویدوران اول ریاست خصوصه)ب

ـــگرا اعتدال شمی  باکه متفاوت  ـ سم افراطی آقای ها ـــ بودپراگماتی روی آورند و جمع آزادی و عدالت در  ـ
ــود.  ــالمی به اعتدال تبدیل ش ــین کدام از دولتهیچبه دولت آقای روحانی  درنتیجه،جمهوری اس های پیش

ستشبیه نبود ست. به همین  ، بلکه ترکیبی از هره ا شته ا صوصهو ب سببسه دولت گذ هردو  ،لدر اوای خ
 دانستند.طلب این دولت را متعلق به خود میگرا و اصالحگروه اصول

 ۀمؤلف است و گرفته هاشمی رفسنجانیمؤلفۀ پراگماتیسم به معنای عقل عملی را از دولت دولت روحانی
 گرفته است. نژادیطلبان اخذ کرده و مؤلفۀ عدالت را از دولت احمدرا از اصالح ییفردگرا

. در ه اســتاســالمی و فقهی دینی با شــدت و حدت متفاوت بود ۀها بنیاصــل و اســاس همۀ این دولت
اســتراتژی دینی در اوج خود قرار داشــت و گفتمان ملی را  ،اول انقالب ۀهمچون ده ،هابعضــی از دوران



 

  

شیه رانده بود و در دورانبه شتهایی همچون حا صالح ه سبی میان این دو ت ،طلبانسال حکومت ا عادلی ن
به دوران دوم گیری بحثگفتمان شــکل گرفت. ولی اوج شــکل ها و جدل میان این دو نوع اســتراتژی 

ست که با مطرح کردن  زمامداری محمود احمدی صطالح   نژاد مربوط ا مباحث مختلفی  ،«ایرانی مکتب  » ا
 میان حامیان هریک از این دو دیدگاه صورت گرفت.

کید بر عناصــر خاصــکرش نژاد تالاحمدی ر منشــور حقوق بشــ اننداز تاریخ باســتان ایران، می د تا با تأ
 ۀچفی انداختن   همچون ،و ترکیب آن با عناصــر اســالم ســیاســی امروزی ،هخامنشــیان ۀکوروش و ســلســل
سم سیجی بر مج صی از ملی ۀب صلی احمدیکوروش، قرائت خا نژاد از گرایی را در ایران ارائه دهد. هدف ا

ه ب ن کار  گسترش پایگاه اجتماعی خود و جذب طبقات متوسط در جامعۀ ایرانی بود. دلبستگی نشان دادنای
نالیســم ناســیو تب ایرانی ایرانی برخی از وجوه  لۀبه، مثاًل طرح مک  راهبردهمفکرانش بخشــی از  وســی

سبه نژاد میان دولت احمدیریزی ایدئولوژی جدید و مرزبندی ایدئولوژیک بود که برای قالب نآنا ۀشدمحا
 با روحانیت در انظار مردم آغاز شد.

و  ناگرایان و روحانیاز درون اصــول« مکتب ایرانی»اصــطالح  برضــدفشــارها و اعتراضــاتی که  باوجود  
نشینی نشدند، بلکه تنها هرگز در این زمینه حاضر به عقبنژاد و یاران وی نهمراجع صورت گرفت، احمدی

ــت ،برعکس ــتان مند وانمود کردن  با عالقه ،ی مختلفهادر فرص ر و ش کبیوکور و خود به مفاخر ایران باس
دلبســتگی نشــان دادن به مراســم نوروز، کوشــیدند به جامعه پیام دهند که به هویت ملی ایران  یامنشــور او 

 اند.دلبسته
سفندیار رحیم شایی، رئیس دفتر وقت رئیسسرآغاز این بحث ازجانب ا سم اختتامیجمهور، در مرم  ۀا

ــور، در  ــی، 2153مرداد  ۴۹همایش ایرانیان مقیم خارج از کش ــمس ــورت گرفت که در آن ش ــم، ص  مراس
 . وی گفت: 1نژاد و دولت شدجدید از احمدی هایسخنانی بر زبان راند که سرآغاز انتقاد

یقت دریافت ناب از حقیقت ایمان و حق . …وجود دارد )مکتب اســالم( های متنوعی از آندریافت
 ما مکتب ایران را به دنیا معرفی کنیم. ،توحید و حقیقت اسالم مکتب ایران است. باید از این پس

صیتپس شخ سیاری از  سخنان، ب سالم و از این  شایی آن را تقابل با ا سخنان م سی با انتقاد از  سیا های 
ــتند. ب ــد َتناز نمونه، بیش رایانقالب و والیت فقیه دانس ــامجلس و  ۀنمایند ص وحانی ر ۀنمایند نزده نفرش

ترین از صــریح .2جمهور با رئیس دفترش شـــدندهایی جداگانه خواســتار برخورد رئیسمجلس در نامه
احمد خاتمی، احمد توکلی، علی مطهری، ســردار  اللهمصــباح یزدی، آیت اللهها، اظهارات آیتواکنش
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 نژاد بود.حمدیو داود ا ،الله عسگراوالدی، محمدرضا باهنرفیروزآبادی، حبیب
رسانی خبر و اطالع ۀ، در مراسم بزرگداشت مقام خبرنگار و شهدای عرصهامشایی در پاسخ به این انتقاد

 .1خمینی دانست مکتب ایران را همان اسالم ناب امام ،(ش 24/1/2153)
شجویان ) ،وی چند روز بعد شی»از  ،(ش 10/1/2153در دیدار جمعی از دان سطحی، چک  ،برخورد 

دور از »ابراز تأســف کرد و برخوردها را « دین ۀازســوی برخی اندیشــمندان و فعاالن حوزو غیرعادالنه 
 .2توصیف کرد« و باال بردن صدا ،زنیناسزاگویی، اتهام»و « استدالل و فاقد مبانی و آداب نقادی

ــای آموزش نژاد نیز تلویحاً احمدی ــایی دفاع کرد. وی در اجالس رؤس ــخنان مش ــور ررووپاز س ش کش
نیســت و « گرایی و ناســیونالیســمملی»به معنای « زمینعشــق به ایران»گفت که  (ش 24/1/2153)

 ند.اهگفتند و با دشمن همراه شدگراها دروغ میملی
هیالت دولت  ۀجلســ ۀتر از مشـــایی حمایت کرد. وی در حاشــیجمهور صــریحرئیس ،چند روز بعد

گاران ،(ش 10/1/2153) که تأ ،در جمع خبرن یک من هم گفته»کید کرد  یک مکتب اســـت،  ام ایران 
 «. فرهنگ متعالی و فراتر از جغرافیا و نژاد

سی 2153شهریور  23در  شور کوروش به ایران انتقادشم شدیدتر کرد. در این تاریخ ها، ورود من  ،را 
ستوان شور کوروش )ا شر در جهان( به ایران آمد ۀمن شهور به اولین متن حقوق ب ستانی م شور کوروشبا  . من

ــال رایزنی از موزهپس ــد و بهای در انگلیس بهاز چندس درمعرض   ،تهران در ،ماه مدت هفتامانت گرفته ش
ــم افتتاحی ــتانی ) ۀدید عموم قرار گرفت. در مراس ــگاه این اثر باس به  نژادیاحمد ،(ش 12/4/2153نمایش

جمهور منشــور کوروش را رئیس ،در این مراســم .3انداخت« چفیه»آهنگر نمادین  ۀگردن کوروش و کاو
شق» شور ع شور را « شاه جهان»و کوروش را « من پیامبران و  ۀهمان چیزی که هم»نامید و محتوای این من

ستان فریاد مییگانه ست « زدندپر کید مجدد بر ارزش»و رونمایی از آن را دان شر  تأ صولی که ب روز ام ها و ا
یازمند اســـتبه به آن ن هایی که کوروش را همان ذوالقرنین به نقل ،عنوان کرد. در این مراســم« شـــدت 

 دانند نیز اشاره شد.)پادشاهی الهی در قرآن( می
های موقت تهران و عضــو مجلس خبرگان رهبری، در خطبه ۀجمعاحمد خاتمی، امام ســید اللهآیت

شایی ایران را درمقابل   ،(ش 21/1/2153نمازجمعه ) سیر که م اسالم قرار داده است، سخن وی  با این تف
 ، وی(ش 26/1/2130خمینی ) اللهخواند. بعدها در مراســم بزرگداشــت آیت« آلودگرایی شــرکملی»را 
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  .1گراها دانستو مشابه عملکرد رژیم پهلوی و ملی« خیانت به انقالب»این طرح را 
علمیه قم، در  ۀمدرســین حوز ۀجامع مجلس خبرگان رهبری و دبیرکل   محمد یزدی، نایب رئیس اللهآیت

شایی را  ،(ش 24/1/2153وگو با خبرگزاری فارس )گفت ست « اظهارنظرهای غلط و نابجا»سخنان م دان
 .2«زنندها زده و میمذهبی ـ یطلبان و ملسلطنت»که 

باره  نژاد بود در اینقدرت رســیدن  محمود احمدیاز حامیان و بانیان  به که خود   3مصــباح یزدی اللهآیت
ــت:  ــانی که بی»معتقد اس ــرمانه مکتب ایران را بهکس ــالم معرفی میش  ،کنند خودی نبودهجای مکتب اس

شاره به این« .اندغیرخودی سم و ملی»که رژیم پهلوی نیز حامی وی با ا سیونالی ست، بو« گرایی مثبتنا ده ا
فرمایشـــات امام راحل این  نص»د که و معتقد بو در آینده خبر داد« های باالترای دیگر در کالسفتنه»از 

  .4«است که ما برای ایران و ایرانی بودن ارزشی قائل نیستیم
 ،جمهورجمهور شد. طرح سؤال از رئیسمجلس از رئیس هایپرسشمکتب ایرانی بعدها عنوان یکی از 

سفند وقوساز کشپس ساله، ا سال های چهار سی 2130ماه  سؤال از  شم شد. نهمین  سشاجرا   هایپر
 گانه این بود:ده

 ،را که توســط رئیس دفتر شــما بیان شــد« جای مکتب اســالمترویج مکتب ایران به» ۀچرا نظری
مراجع عظام تقلید و علمای بزرگ و  ۀرغم ضــدیت با مبانی انقالب اســالمی و مخالفت قاطبعلی

ضعیف جایگاه انقالب ا کید کرده، باعث ت سوزان نظام، تأیید و بر آن تأ صبات ت یسالمی و احیادل ع
 گردید؟ مخالفان وحدت اسالمی ۀقومی در میان مسلمانان و سوءاستفاد

از دیگر منتقدان داشت و چند هفته پس باتر فاوتاما دیدگاهی مت ، رهبر فعلی انقالب،ایخامنه اللهآیت
ی پرسشپاسخ به  در ،(ش 12/1/2153، در دیدار دانشجویان )هاانتقاد طرح مکتب ایرانی و منتشر شدن  

 کردند، بیان داشت:انتقاد شدیدی می« جمهورنزدیکان رئیس»که از 
ست رئیس ست چپ و را ستان گفتند ما از د ست. خوب، حاال دل یکی از دو جمهور دلمان خون ا

 کننده و اصلیها جزو مسائل تعییناما به شما عرض بکنم این ـ که خدا نکند خون باشد ـشما خون 
 ـ خواهم بکنمهیچ قضاوتی نمی ،من در این مورد ــــست ایراد و اشکال وارد باشد نیست. ممکن ا

ائل منتها باید توجه کنیم که مس ،ممکن است کسی به یک شخصی یا به یک کاری ایراد داشته باشد

                                              
 .210205 شناسۀ خبر:. فردا نیوز، 1
 5301240165 شناسۀ خبر: ،. خبرگزاری فارس2
 فیط حامیان اســالم بنیادگرایانه واز  و پایداری اســت ۀجبه بنیانگذاروی که از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری بود و  .3

 مباحث فوق را بیان نموده است.( ش 23/1/2153) سپاه فرماندهان از جمعی دیدار در آید،حساب میبه گرااصول

 2261163 شناسۀ خبر:خبرگزاری مهر، ؛ ش 1/4/2153 ،تفسیر قرآن ۀجلس .4



 

  

صلی ـــ را ا سائل درجه ـ صلی را در انگیزهفرعی کنیم. م سائل ا های ما، در همت ما، در دوم جای م
ه ککنم به اینواال  من نه اعتراض می ،نگیرد. من عرضم فقط این است ،شودای که میصرف انرژی

نه، ممکن اســت خوشــتان بیاید، ممکن  ؛آیدآید یا بدتان میشــما چرا از زید یا عمرو خوشــتان می
ــت بدتان بیاید ــکلی که یککنم که چرا آن ایراد را یک وقت بهو نه اعتراض می .ایرادی ندارد ،اس   ش

سده شد برزبان آوردیدمف شته با شکالی ندارد. فقط توجه کنید که این   ،ای ندا جای  آن هم به نظرم ا
 مسائل اصلی را نگیرد. مسائل اصلی ما چیزهای دیگری است. 

ــاه ،های قبلیدر بخش ــاش ــیون غربی رض ــد که در دوران پهلوی اول و در گفتمان مدرنیزاس ــاره ش  ،اش
ن اانیروح، رضاشاه از قدرت و در دوران پهلوی دوم رفتن   چنانی نداشت. با کناراستراتژی اسالمی جایگاه آن

شیدند و ب تا صوصهحدودی نفس ک شاهاول حکومت ۀدر ده خ ضا شور  ،داری محمدر در امور مختلف ک
های علمیه هایشـــان به حوزهفعالیت رۀن بزرگ دایااما در این دوران نیز غالب روحانی ،کردندنظر میاظهار

شور دخالت نمی ،که بایدچنانآن ،دود بود ومح سی ک سیا سال  پانزدهکردند. ماجرا در در امور اجتماعی و 
اصلی ایشان  ۀکه دغدغ ـخمینی  اللههای روحانی مذهبی آیتبا فعالیت خصوصهآخر حکومت پهلوی و ب

ــتیزی، اهمیت دادن به ایدئولوژی اســالمی بودجدا از تفکرات غرب ــــ س ین درحالی بود که فرق کرد. ا ـ
ــالمی در تفکرات حکومت پهلوی جایگاه آن ــاه ایدئولوژی اس ــاش ــت و تمام تالش محمدرض چنانی نداش

ــت ــن ۀپهلوی اهمیت دادن به تاریخ و گذش ــدهای ایران در قالب جش ــاله و اهمیت به مقبردوهزاروپانص  ۀس
تاریخی تانی بود. از دیگر ،همچون کوروش ،بزرگان  باســ ثار  ـــال  ،ســو و دیگر آ با پیروزی انقالب س

وضعیت بالعکس شد و گفتمان اسالمی اهمیت پیدا کرد.  ،ن مذهبیاگیری روحانیو قدرت شمسی 2111
سالمی از انقالب و بعداز انقالبقبل بنابراین در هردو دوران   صالحات و تالش ۀهم باوجود  و  ا های دولت ا

حث مدیب بارۀنژاد و همفکرانش های محمود اح تب ایرانی، یکی از دو موضـــوع م در  راهبرد،ک
 کنار گذاشته شده است.عنوان امری ایدئولوژیک حاکم بوده و ایدئولوژی دیگر بهبه ،اسالمی / ایرانی

 

 
 

 ایالماز  مدرس دانشگاه و فعال فرهنگیی، بیگفاطمه )كژال( هواس

 
های فرهنگی ما هیچگاه در راستای سیاست ،2161از زمان رضاخان و مخصوصًا از سال 

 .ها و نیازهای مردم نبوده و براساس آرمان و ایدئولوژی نظام بوده استدغدغه
 



 

  

 
 یگیبمصاحبه با فاطمه )كژال( هواس: 4-3 ۀشمار  یرتصو  .38

ساس، نگرش  ملت   شه بر این ا سالمی در تعارض اندی شی ا ست و با م ای غربی و مبتنی بر تعالیم آن ا
دوم  ۀشود و مرزهای سرزمینی در مرحلجامعه اسالمی همچون امت واحد دیده می ،در تفکر دینیاست و 

ـــ امور تاریخی ،اهمیت قرار دارد. در این نگرش جای بررسی زندگی چنانی ندارند و بهملی نیز اهمیت آن ـ
 رابر  دربممانعت شدیدی  ،د. در این زمینهشوپیامبر و امامان دینی بررسی می ۀسیر ،همچون کوروش کسانی

ــود و دیگر خبری از برگزاری جشــنیادبود کوروش انجام می ۀبرگزاری مراســم ســالیان  های تاریخی نظیرش
ر و اعیاد شعبانیه مراسم دینی نظیر مراسم ماه محرم و صف ،نیست. درعوض هاسده و دیگر جشن مهرگان و

 اند.اهمیت زیادی پیدا کرده رجبیه و دیگر مراسم مذهبی و دینی و
یاســـت گونهاین برخالف یافتهبطن جامعه چیز دیگری را نشـــان می ،های حاکمیتیســ های دهد و 

ستبه ضرآمده در تحقیق د ست که رابط آنبیانگر  حا  میان ایرانیت و مذهب در میان اقوام مختلف ایرانی ۀا
 ،ردک های قومیتی نظیر فارس،توان گفت در گروهبا قطعیت نمی ،های مختلفی دارد. به عبارت دیگرحالت

یتو آذری کدام خود را دارند و مردمان  ها طرفداران خاصند و هرکدام از آنایک از این دو گفتمان در اولو
سانی که دچنانآن ،اندفکری پراکنده ۀها میان این دو نحلآن ها آن ۀملی قرار دارند مذهب دغدغ ۀر نحلکه ک

ــت و مذهبی ــالمی فکر  یچنانآن قومیتی و ملی   ۀنیز دغدغ هانیس ــتر در قالب مفهوم امت اس ندارند و بیش
 ،توان گفت که در آن مناطقمی ،هابلوچ خصوصههای قومیتی عرب و بگروه مورددر ،کنند. در این میانمی

 .استاسالمی  با راهبردهایاولویت اصلی 



 

  

 

 
 

 

 
یک ۀهزین. 4-8-3  اهداف ایدئولوژ

اصول و »شناسد که اساس آن  نظام حاکم بر ایران را نظام اسالمی می قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  
سیاسی ایران و مناسبات رسمی آن متفاوت  تا دستگاه است است. این ویژگی سبب شده« ضوابط اسالمی

 اند.نهاد سیاست و دین از هم تفکیک شده ها،کشورهایی باشد که در آن با
، سیبیدر مصاحبه با بی شمسی، 2111آذر سال  21در  ،خمینی، بنیانگذار انقالب اسالمی اللهآیت

سش   سخ به پر ضرت آیت»در پا صورتی که ح شوند، چه نوع حکومتی را در شاه موفق  سرنگونی  الله در 
ه ظامی خوا مت ن یک حکو یا  ند کرد؛ آ یان کرده بود:  «د بودجانشــین خواه مت جمهوری  یک»ب حکو

ما اســالمی به آراجمهوری برای این. ا یت مردم متکی اســـت و  یکه  ما اکثر قانون اســالم برای اینا که 
احتیاج به قوانین  ،ابعاد قانون دارد و به همین جهت ۀاش عبارت است از قانون اسالم. اسالم در هماساسی

کنیم هر مقدارش موافق اســالم باشــد یعنی نظر می ؛کنیمرا تصــفیه می دیگر نداریم و قانون اســاســی قبلی
حذف میحفظ می قانون اســـالم اســـت آن را  خالف  که م قدارش  )موســـوی  کنیمکنیم و هر م

 .(210 ص ،2153 خمینی،
ــد در موارد متعددی احســاس  1های دینی و مذهبیاقلیت تا وجود چنین اهداف ایدئولوژیکی باعث ش

ــایتی ک ــخص نندنارض ــند که چارچوب ایدئولوژیکی حکومت مش ــت و بر این باور باش ــده اس ن قوانی و ش
                                              

1. Minorities religious 

 اهواز )خوزستان( ها و موسیقی قومی عرب، مدرس دانشگاه ازباسم حمادی، پژوهشگر آیین

را  سینهفت ۀدر فرهنگ ما نیست. بحث سفر نداریم و اصالً  سوری مطلقاً شنبهچهارما 
ولی همسوی مردم بیرون  ،در را قبول نداریمهبدانیم. سیزدهرا عید ملی می ولی آن ،نداریم

عید  ترینعنوان سال نو و عید ملی برایش احترام قائلیم. اما مهمرویم. ولی عید نوروز را بهمی
های در سال خصوصبه ،قربان و غدیر است. در ایام محرم هم ،ما عید فطر است و بعداز آن

خیلی بین مردم  کنند وشور خاصی داریم و مردم در بحث عزاداری باهم رقابت می ،اخیر
 محترم است.

یبکس مدیرعامل شركتی، مظفر احمدی دستگرد  اصفهاناز  سهند گر

 
دربارۀ مراسم مذهبی ام و بعد مسلمان و احساس من همیشه این بوده که من اول ایرانی

 .گذارماحترام می آن به ،ها اعتقاد دارندکه خیلیعنوان اینبه



 

  

ضع ست یا اینکه باید حق و حقوق آنچنانشده آنو شکل  ،که در مواردیها را مورد توجه قرار نداده ا اگر م
حاکمیت بر مجریان حکومتی اجحافی علیه  ایدئولوژیک   چارچوب   دلیل غالب بودن  هب ،از قانون نباشـــد

 ها صورت گرفته است. حقوق آن
ــاس و تا همین  ــال پیش پانزدهبر همین اس ــلمانان به میزان یک ۀدی ،س ــلمانان تعیین غیرمس ــتم مس بیس

 مخالفت شورای نگهبان، مسلمان و غیرمسلمان داد و باوجود   ۀی به برابری دیأشد. البته مجلس ششم رمی
ا حکم نهایتًا بمصلحت نظام کشیده شد و  که موضوع به مجمع تشخیصتا این ،خود اصرار کرد ۀبر مصوب

شد. همچنین درمورد قانون  ۀحکومتی رهبری، دی سلمان برابر  سلمان و غیرم مورد در ،مکرر مدنی 552م
سلم ارث نمی« کافر»ارث آمده بود که  ۀ ها، در بر اینبرد. عالوهاز م سالمی آمدهقانون مجاز 101ماد   ات ا

یلۀ وسدر مواردی که فرد غیرمسلمان عمدًا به .« ...شودمی هرگاه مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص» است:
شته شود،  سلمانی ک ضاتم صاصأر ،عمومًا براساس این حکم قانونی ق در  دهند. البتهقاتل می ی به عدم ق

 شود.قاتل می دیه و حبس جایگزین قصاص ،این موارد
و یهودیان اجازه داده است  ،، مسیحی1قانون اساسی جمهوری اسالمی به پیروان ادیان زررتشتیاگرچه 

سیاسی  ــــ واقعیت اجتماعی اما و حتی دارای نماینده در مجلس هستند، جا آورندکه آداب دینی خود را به
ند عه صحبت یا تبلیغ کندربارۀ دین خود در جام تا ندارند ۀ عملی چندانیپیروان این ادیان اجاز این است که

هایشان محدود است. این امر درحالی است که پیروان ها به چارچوب عبادتگاهانجام اعمال دینی آن ۀو دایر
ها خود را ایرانی ها منصــفانه نیســت، چراکه همۀ آنهای مختلف بر این باورند که این نوع نگاه به آنگروه

 اند.دادهنشان دانند و در گذشته نیز این وفاداری را می
ستی،س ینچن یجۀدر نت شته، نهادها یندر هم یا سال گذ شت یبرا یحکومت یچند  در  یانتخاب افراد زرت

شکل ا یشورا شورا ،«یکنامسپنتا ن»کردند؛ برخورد با  یجادشهر م ضو  وارد م یناز ا یانمونه یزد،شهر  یع
ارن ک» یزن یگرید مورد. درداردیاسالم یدر جمهور یشدت سنتبه یبود که نشان از تفکر حاکم بر نهادها

شت ،«یوفادار شت یاناز زرت شترشده که ببازدا ست، در نامه یزن هایشییاموال و دارا ی شده ا صادره  به  یام
شانکهم شهروند ی شند حقوق  شته با شت که انتظار ندا سالم یجمهور ازطرف شانیخود نو  یترعا یا

 آن عدم یجۀدارد که نت یدئولوژیکنگاه ا دنشـــان از وجو یزن قیتحق یندســـت آمده در ابه هاییافتهشــود. 
 هاست.آن راندن   یهحاشها از بطن جامعه و بهآن مناسب از نخبگان و کنار زدن   یوربهره

                                              
شوند در این است که دین زرتشت دینی ایرانی است که در ایران اقلیت محسوب میی با سایر ادیانی تتفاوت دین زرتش .1

 .نام داردشت مزدیسنا را بنیان گذاشت و کتاب او اوستا تو زر



 

  

 

 
سمی بودن   ۀسنت نیز در نتیجهای دینی، اقلیت مذهبی اهلجدا از این اقلیت شیع همواره به  مذهب   ر ت
واکنش  اســت ها بودههای ایدئولوژیک حاکمیتی که موجب اعمال محدودیت علیه آنمواردی از ســیاســت

شان داده ست ن سفر رهبران دینی به به مواردی هم ،و در این زمینه ا سجد در تهران، محدودیت  چون نبود م
 ند.امعترض دیگر موارد و ،خارج از استان و کشور، بازداشت جوانان

 های حکومتی ازهای دینی و مذهبی اســـت. مقامبهایی در ایران بدتر از تمام اقلیت ۀجامع وضــعیت
 اند.ها را آغاز کردهبرخورد با آن ،های اول انقالبکنند و از سالیاد می« ضاله ۀپیروان فرق»عنوان ا ببهاییان 

ها به خارج پیروان و اعضای آن ۀهای مذهبی و قومی ایران موجب مهاجرت گسترداین فشارها بر اقلیت
متفاوت یا تعلق به یک اقلیت قومی  مذهبی   باور   داشــتن   ،از انقالبکه تا پیش، درحالیاســت از ایران شــده

شکلی برای افراد ضوعی که می ،کردازسوی حکومت ایجاد نمی م ار بردهزینه ،شود آن را برای حاکمیتمو
ــت و این هزینه جدا از عدم بهره ــب از تواناییدانس ــانی، به مقابلهوری مناس ــتعداد نیروی انس های ها و اس

 .انجامدالمللی منفی به کشور نیز میالمللی حامی حقوق بشر و نگرش بینهای بینسازمان
کند تفســیری اســت که عمومًا ها بروز میهای دینی به دادگاهاقلیت ۀشــکل دیگری که گاه در مراجعم

سالمی  ضات از قانون مجازات ا ساس آن دارندق سلمانان در محاکم شهادت اقلیت ،و برا های دینی علیه م
 نکیشــان آناو همهای دینی در مجلس شــود. اما آنچه موجب نگرانی نمایندگان اقلیتقضــایی پذیرفته نمی

شــود. این ها روا داشــته میهای غیرقانونی یا فراقانونی اســت که گاه درمورد این اقلیتشــود تبعیضمی
ست. ها عمدتًا اعمالتبعیض شور ا سطوح میانی و حتی پایین مدیریتی ک صی و غیرقانونی در  شخ نظرهای 

های دینی در ادارات وجود ندارد، تخدام اقلیتتحصیل یا اس ۀمنعی برای ادام ،بق قانوناطم ،کهمثاًل درحالی
گاه وجود دارند که با پیشـــداوری خود درمورد غیرمســلمانان، موجب بروز  های منفی  اما مســالوالنی ناآ

 شوند.ها میاحساس تبعیض در آن

عنوان مذهب رسمی شناخته شده است، در حکومت ایدئولوژیک جمهوری اسالمی که مذهب تشیع به
ــالمی، یعنی جامع هایر گروهپیروان دیگ ــنتاهل ۀاس ــاس تبعیض هب ،س ــدت احس ــاس  کنندمیش و براس

صاحبه ستبههای م سیاری از آن ،آمدهد شان نمیها و بهب صوص جوانان صصخ ساس دانش و تخ  توانند برا
شگاهی س   ،خود دان شند. همچنین جامع ،های ادارایتَم در  شته با سب دا دراویش پیرو مذهب  ۀشغلی منا

 توان می ،شهر تهران شمسی، در 2131آن را در اعتراضات سال  ۀو نمون کنندمییع نیز احساس نابرابری تش

 تهراناز  دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی مدرس، امیر نبوی
 

 رانده شدن   حاشیهبه های جامعه موجب ناکارآمدی وولوژیک در تمام عرصهئنگاه اید
 نخبگان است.



 

  

های تعدادی از نیروهای امنیتی و دراویش انجامید. براســاس یافته مشــاهده کرد که به فوت و کشــته شــدن  
 های مختلف اقتصادی،زمینهافتادن نخبگان در  های ایدئولوژیک باعث دوراین نوع سیاست ،آمدهدستبه

 وجود آورده است.ها را بهیافتگی آننتوسعه ۀو زمین است و فرهنگی شده ،اجتماعی

 

 
مذهب تشــیع جعفری را تبعیض علیه خود  رســمیت شــناختن  های دینی و مذهبی بهدر ایران، اقلیت

آمیز گیری رفتارهای خشــونتمتفاوت گاه موجب شــکل مذهبی و تبعیض در اشــکال ۀدانند. این فاصــلمی
دلیل دین که بر فرد به است عبارت از تبعیضی ،تعریف سازمان ملل متحد براساسشود. تبعیض دینی، می

 دیگر امور و ،تواند در امور اقتصــادی و کاری، اجتماعی، رفاهیها می. این تبعیض1شــودوی تحمیل می
شد. این نوع از تبعیض در  سیارهای حالتبا شتار افراد  حاد ب ستگیری یا ک ست به د بعیض ت تحتممکن ا

 بینجامد.
سی  سا شی از روح قوانین ا شکاف مذهبی نا سیاری معتقدند که تبعیض و  ستب یا  . منع انتخاب رهبرا

ــورای رهبری ایران به ــویت در ش ــل عض ــراحت اص ــدوهفتمیکموجب ص ــت که  ص ازجمله این موارد اس
این حق برخوردارند. منع دسترسی به  از ن شیعه در شرایط خاصافقط اندکی از روحانی ،موجب این اصلهب

ست. ب سطوح آن از دیگر موارد ا ضایی در تمامی  سی و مدیریتی و ق سیا صب  صل ،مثال رایتمامی منا  ا
را صرفًا برای افراد مذهبی و سیاسی  جمهوریبرای ریاست نامزد شدن حق  قانون اساسی  صدوپانزدهمیک

ش خصوص آن بخجمهور بهقانون اساسی دربارۀ سوگند رئیس ویکمصدوبیستیکقائل شده است. اصل 
 است.  این تبعیض کند از دیگر مواردکه او را پاسدار مذهب رسمی معرفی می

                                              
 . برای مطالعۀ بیشتر، بنگرید به:1

https://web.archive.org/web/20170115101841/; 
https://www.un.org/en/events/humanrightsday/2009/discrimination_religious.shtml 

 سنندج )كردستان( ی، مدرس دانشگاه تهران و نمایندۀ پیشین مجلس ازفعال مذهبه، زادجالل جاللی

ذهب در شود که این ممتأسفانه حکومت چون در دست یک مذهب است و تالش می
این  ،های دولتی و حکومتی اعمال بشودورسوم و مراسم و مجالس و نهادها و ارگانآداب ۀهم

کنند و این شکاف مذهبی موجب شده که است که کردها از این نظر احساس تبعیض می
و فرهنگی ایران ازبین برود و  ،سنت از نظر اقتصادی، اجتماعیبسیاری از استعدادهای اهل

ایران مخصوصًا در رشد و ترقی  ۀتوسع ترین مانع  کنم این شکاف مذهبی بزرگمن فکر می
 سنت است.کردهای اهل

 

https://web.archive.org/web/20170115101841/


 

  

 

 
شوندگان نخبه و عوام شکاف و تبعیض مذهبی در ایران را از دیدگاه مصاحبه 1-6نمودار و  1-1نمودار 
ــان می ــد از نخبگان و  51.4د. ندهنش ــکاف و تبعیض مذهبی در  40.1درص ــد از عوام معتقدند ش درص

جامعۀ ایرانی وجود دارد. بنابراین از دیدگاه عوام و همچنین بیشــتر از دیدگاه نخبگان، اقوام ایرانی از منظر 
 یان مذاهب شکاف عمیقی وجود دارد.گیرند و ممذهب و دین مورد تبعیض قرار می

 
 

 بلوچستان( سنت زاهدان )سیستان وجمعۀ اهلموالنا عبدالحمید اسماعیل زهی، امام

 )كردستان( 

جای ها در ایران همین شکاف و فاصله را ایجاد کرده است و بهها در ایران، نابرابریتبعیض 
 های مذهبی موجود است و مذهبیبینیم تبعیضها میساالری در مناصب و مسالولیتشایسته

ال ید، از شما سؤبر مذهب دیگر ترجیح دارد. اآلن اگر بروید بیمارستان پرونده تشکیل ده
کنند مذهبت چیست، برای استخدام، تشکیل پروندۀ دادگستری، و ایجاد احساس فاصله می

 است.
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ضوعیکی دیگر از م سالکه به هاییو صوص در  سالله هایخ شده اخیر م ست دار  ضوع حجاب زنان ا مو
ی المحجاب و بدون رعایت حداقلی از هنجارهای اســتواند بیهیچ خانمی نمی ،اســت که براســاس قانون

ها نیز کند و آنصــدق می همخارجی  گردشــگرانشــود. این موضــوع حتی درمورد  وارد محیط عمومی
از روسری و لباس بلند استفاده کنند. قطعًا این نوع نگاه ایدئولوژیک   ،محض ورود به خاک ایرانمجبورند به
صنعت  شگریبه  سیب وارد می 1گرد شور آ صادی ک شکلنیز کند و از لحاظ اقت ، از این آفرین خواهد بودم

 وسیلۀهبها و یا نوع نگرش دینی است که نظریدیدگاه، بیشتر مشکالت اقتصادی جامعۀ ایران حاصل تنگ
ــت و امکان از حاکمان اعمال می تعدادی ــوری را که دارای منابع، معادن، و ذخایر متعددی اس ــود و کش ش
شتغال ست، ا صۀ  عالوه،بهزایی و تولید زیادی دارد عقیم نموده ا سانی همچون عامل بنیادی در عر منابع ان

ــادی در مواجهه با تبعیض و نابرابری تنگ ــارکت و نظریاقتص د پویا نمودن  اقتصــاهای مذکور از امکان مش
 صورتی گسترده دامن زده است.گیر و فقر اجتماعی را بهوامانده است و این چرخۀ ناکارآمدی، فساد  همه

 

 
س شد یاری،در موارد ب ـــسان نظیر پیروان آیین یار ایهای دینیبا گروه یدیبرخورد  شتر در من ـ  ۀطقکه بی

ها جزو مذاهب و ادیان نایکدام از که هیچ ،یتیو همچنین پیروان آیین بها ـــــ نداکرمانشـــاه ســـاکن
سمیتبه ستند شدۀشناختهر شور نی شمار هباز دیگر موارد تبعیض اعمال  تمامی این که شودانجام می ،ک

 .روندمی
یدئولوژیکی م بهامن مکن اســـتوجود چنین اهداف ا ماجرای  که، چنانندازدامخاطره یت کشــور را 

ستی  شهر تهران یا انجام عملیات تروری ستان ۀدر منطقگاه بهگاهدراویش گنابادی در  نظیر  یا مواردی ،بلوچ
 ۀازجمل شمسی 2134کردستان و حمله به مجلس شورای اسالمی در سال  ۀجماعات در منطق ۀائمترور 
 است. مخاطراتاین 

 ابزار هویت خاص ؛نماد. 5-8-3

صدا، رنگ 2نماد ست،  شیء، ژ ست از یک  شان می ،عبارت ا دهد. و یا طرحی که چیزی غیر خودش را ن

                                              
1. Tourism 

2. Symbol 

یر   خوزستاناز  نویسنده و كنشگر سیاسی ،وكیل دادگستریی، جواد طر
 

 ن توریست خارجی چرا باید حجاباواما  ه،ن برای حجاب مجبور باشوم مسلموشاید خان
ودشون ده فقه رو اینا تا منافع خاما نشون می ،و اجبار کنیمر تونیم اون؟ بر مبنای فقه نمیهبپوش

سیب می سم آ صنعت توری سونیم؟ حوزقبول دارن. چرا به   شدت قطبی وادیان و مذاهب به ۀر
 یونیزه شده.

 



 

  

موضوع  وسیلۀ نمایشی یا نامشهود بهئها یا بیان موضوع نامرکارگیری نشانهنمادگرایی عبارت است از هنر به
یا محســوس. نمادپردازی یعنی نمایش چیزی  تداعی معانی و پیوســتگی  ازطریق  مشــهود و  نماد که از 

یات ح ۀآید. نمادپردازی بازتابی ذهنی است که در عرصدست میتصورات و تصاویر ذهنی و احساسات به
ی مادی و غیرمادی هامنظومهنمادها  .حیات نباتی را دارد ۀعقالنی همان نقش بازتاب فیزیولوژیکی در پهن

ــتند که جایگزینی چیزی به ــازند. زمانییگر را ممکن میجای چیزی دهس ــحبت میس  ،کنیمکه از نماد ص
آورند کنند یا به ذهن میدو چیز با یکدیگر را تعریف می ۀدو نفر یا دو چیز را درنظر داریم. نمادها رابط ۀرابط

 یابند.اند و در بستر زمان معنا میسازند. نمادها قراردادیو جایگزینی بین آن دو را ممکن می

طبیعی و فرهنگی تقســیم کرد. نماد طبیعی از ژرفای  ۀتوان به دو گوننمادها را می ،بندی کلیتقســیمدر یک 
شمه می سرچ سانی  گاه روح ان ستردهناخودآ سیع و گ ست. گیرد و بیانگر طیف و صاویر و معانی ا ای از ت

صاویر حکمعانی این نقوش را تا حدودی می شفیات ت ورترین نقاط تاریخ جامانده از دشده و بهتوان در ک
ستند که برای  شاهده و ردیابی کرد. نمادهای فرهنگی نیز نمادهایی ه ستانی و در جوامع ابتدایی م در آثار با

شر بهبیان واقعیت سیاری از مذاهب بهکار میها و حقایق زندگی ب  وندشکار گرفته میروند و همچنان در ب
 (. 260-211ص ،2136 )فوالدی و همکاران،

 

 

 اصواًل تصور زندگی اجتماعیکه ایگونهند، بههست نمادها در زندگی اجتماعی بشر ابزار تعامل اجتماعی
صورت میکه به ،اجتماعیبدون تعامل و روابط  سیلۀ نمادها  سان گیرد، بیو ست. گویی ان ماد و ن فاقدمعنا

ست نماد غیرممکنزندگی بی سانی ب ا صرفًا دارای حیات نباتی ای بیسان مردههو چنین ان ست که  تحرک ا
و رمزآلود ها با زبانی پیچیده و نشانه است. نمادها و اسطوره ،است. نماد در لغت به معنای مظهر، عالمت

سخن می سان  بر افزون ،کنند. نمادهاو رازناک را با زبان نمادین بیان می ،گویند و واژگانی ژرف، عمیقبا ان
شف آناین شتر کمک میکه بر بیان معانی عمیق که ک شناخت بی یانگر ، اغلب بشونداطالق می دنکنها به 

د ها، تضاها هستند. در برخی از اسطورهو حماسه ،هاای، قصهتضادها و پیوندها در دنیای اساطیری، افسانه
ــمان، باران و خشــکی، خورشــید و ماه ــر، روشــنی و تاریکی، زمین و آس ای گونه... به و ،و تقابل خیر و ش

مار و پرنده، قهرمان واژدها یان و اهریمنان، زاغ و بوم،  ند جنگ خدا مان یان می و ،نمادین،  شــود ... نما

 از تهران یبهشت یددانشگاه شه ۀمدرس فلسف یدخوش،سف میثم

 
 
 
 

 ساله، كارمند، از مشهد 35رد 

ساس دوگانه دارمدرمورد آداب سوم اح ساس و ؛ ور سوم را به این جهت که حامالن اح این ر
سعی میفرهنگ جامعه صتی  ست دارم و در هر فر ستند دو شته کنم در آنام ه شرکت دا ها 

اش هم مهم نیست. برایم جذابیت عمیقی دارند و لمس نوعی احساس جغرافیاییباشم.جای 
 .پردازدبخشی از ذهنم به نقادی می ،زمان در مراسمو تفکر است. اما هم

 
 
 



 

  

توانند داشــته باشــند این اســت که آنگاه که در فرایند حکومتی، قشــی که این نمادها میتا(. نمقفع، بی)ابن
ضد سعی در حفظ و نگهداری نگرش خود عمل می تفکری خاص بر سک به این نمادها  شود، افراد با تم

وعی پوشــش د ننتوانکنند. این نمادها میخود را بیان می زنده ماندن   ،هاآن نمایش درآوردن  کنند و با بهمی
نمادها  کند که ایند. البته ایدئولوژی حاکم نیز سعی میندست باشیا موسیقی و مواردی دیگری ازاین خاص

 پردازد.ها میعملی علیه آن ۀبه مقابل ،کند و در مواردیها را رصد میو آن کندرا شناسایی 

 

 
 هاصویردلیل کاربرد زیاد تشود و این استعمال بهامروزه بیشتر به تصاویر و اشکال معنادار نماد گفته می

ها و هنجارهای پرچم  نشــان ملی یک کشــور و بیانگر ارزشکه همچنان ،ها در نمادســازی اســتو شــکل
ست ۀشدرفتهپذی شکی در میان یا  آن مرز و بوم ا ست. رنگ م شان معنویت و عرفان ا رنگ نارنجی در هند ن

ستی است بینش اومانی ۀپر نشانپنج ۀجایگاه شیطان در عالم هستی است. ستار توجه به ۀگرایان نشانشیطان
از اعداد مقدس در  هیازدعدد  و هاســـتهندوها نشـــان طهارت روحی و زدودن ناپاکی رود گنگ درنزد  و 

ست و  ست )موریس، « چاکرا»و « کندالینی»کاباال شرقی ا ضی از مکاتب  نماد انرژی حیات در یوگا و بع
سبت (. اذکار و اوراد2151 سوب مینماد مکتب و نحله نیز های آیینیو منا   که، چنانشوندهای دینی مح

سالمی،  ست «اکبرالله»شعار در ایران ا شان جایگاه یا  نماد تفکر توحیدی ا شیعی ن سالم  روز غدیر در ا
ای گرچه تکه است که «چفیه» ای دیگر از این نمادهادر ایران اسالمی، نمونهامامت در مکتب شیعه است. 

ــاجی ــنعت نس ــت که در ص دلیل های دیگر همین پارچه ندارد، بهفرایند تولید آن تفاوتی با رنگ ،پارچه اس
 و جهاد تبدیل شده است.  ،به نماد مبارزه، مقاومت ،کاربرد آن در دفاع مقدس

ساسبرزی ساملتی در يم پهلوسازی رژی هویتهاستسیا نیاناتو، گفته شدآنچه بنابر  ی هارهنجا ا
یکاموكرد لۀ  ،انيردر ا تا موجب شدی ندوشهرل صوو ا ت مت شكل  ومقای جنبشهام به نای جديدمقو

با نشــین و بلوچ ،نشــین، لرنشــین، عربنينشدمناطق كردر  محلیم حكای هادرگیریمقاومت و  .بگیرد
ستان از اكن و بايجاآذر ییابه جدد يك بودكه نزه ضاشاط رسقواز بعد میقورگ بزان بحره و ضاشار ان يررد

 ست.ا بررسیقابلب چورين چادر ا بینجامد
  مبتنیزی ساهويتی هاسیاستطريق ی ازسراسرو حد وا ملیهويت د يجای، احكومت پهلون مدآبا بر

 ستانسیستان و بلوچ ازكارشناس آموزش و پژوهش در كانون پرورش فکری ، بیبا رهسپار

 
م و حال یشتر میکنه و ما محکمکه ما رو به زمین وصل می هییهاریشه ورسوم مث  آداب

گاه من ثبت شده...  توکه از مادربزرگ من رسیده که  هایالالیی مث   ،شهدلمون خوب می ناخودآ
 ۀبرای ما و من از هم هجور مدیتیشنه ولی ی ،یا همین لباسایی که ما داریم، خیلی زحمت داره

 ذارم.برم و خیلی بهشون احترام میاینا لذت می



 

  

یتبر  یه،هتمارد امو قومی زداییهو جدی قرار گرفت )بشــیر ند در 211-211 ص ،2151 م  (. هرچ
کنند که شــود، بســیاری تصــور میهای قومی حاکم میای که بر جنبشمواردی و با ســکوت چندســاله

شده ،دیگر ،های قدیمیخواهیهویت ضعیف  ست ت  یهایاند، اما وجود ناآرامیدادهاند و قدرت خود را ازد
 برد.این دیدگاه را زیر سؤال می گیردنشین شکل میای از مناطق قومیکه هرازگاهی در گوشه

نماد چنان با فرهنگ عامه عجین شده است که در بسیاری از مواقع، برای درک و فهم یک  ،تاریخ درطول  
شــناس خوب و ماهر حتمًا باید یک نمادشــناس ای جز فهم نمادهای آن نداریم. یک قومفرهنگ، چاره

  کنند تا ازطریق  نمادهای خاصهای مختلف نیز با اطالع از این امر تالش میمجرب باشـــد. اقوام و گروه
ست ،از این طریق ،قومی به ابراز هویت خود بپردازند و در مواردی ساعتراض خود را به گوش باالد انند. ان بر

  و یا روزهای خاص هنگام برگزاری مراسم خاصهای این امر استفاده از لباس بومی و محلی بهیکی از جلوه
قه هانی و منط که اقوام مختلف در چنین روزهایی تالش میج تا از این طریقای اســـت  ند  خود را از  ،کن

 در های خاصت کنند. استفاده از رنگهای همانندگردی مقاومسیاست اکثریت جدا نشان دهند و درمقابل  
سو رایدور گردن ب بندهای خاصنوشتار و نیز دستمال ست. از دیگر   ،پوشش از دیگر موارد در این بخش ا

ین ها بر اپیروان این گروه ،کند. هرچند در این بینشـــدت با این نمادها مقابله میجریان حاکمیتی نیز به
 برخوردهای حاکمیتی را تقبیح بارهبا قصد و هدف خاصی نیست و در این ها باورند که استفاده از این رنگ

شت ،کنندمی سازی مربوط به گذ ست و خارج از اختیار مردمان امروزین  ۀاما این نماد سیار دور ا تاریخی ب
 شکل گرفته است.

 

 
 

 

 
وگوهای و گفت ها و نیز در ادبیاتدر این تقویم های خاصهای محلی و اســتفاده از اعداد و ماهتقویم

شان دادن   ست. عنوان هویت خاصنماد به محاوره از دیگر موارد ن سبت درواقع، و ویژه ا های خاص و منا

 خوزستان از سازفیلمر، پو ایوب مروانی

 
 ۀهاست. اآلن چفیطلبقرمز مال جدایی ۀها دردسرساز است. مثاًل چفیسری پوششیک

اما قرمز را گیر  ،گذارندوسفید خودمون یا سبز که سیدها میگذارند و سیاهآبی معمواًل می
 دهند.می

 

 (یغرب جانی)آذربا هیشناس از ارومشاعر و زبان ،ینعمت زیعز 

فتن گمی ،نوشتیم زردوقتی می سروه ۀمجل توکنیم. با عینک سیاسی نگاه میوچی رهمه
چی گفتم پس چی بنویسم. همهگفتن منظورتون فالنه. میمی ،گفتم قرمزمی .منظورتون اونه

 بدی داشته باشه.حس  شه طرف گرفتن، این حساسیتا و بدبینی باعث میبه خود رو 
 



 

  

های قومی( دارای کارکرد های خاص )و در این بحث هویتهای ابراز هویتعنوان یکی از شیوهها بهبیان آن
 اند.فرهنگی

 

 
شنبرگزاری  سامی خاصهای محلی و منطقهج ستفاده از جهت نام ای و ا گذاری فرزندان و همچنین ا

 ،محلی از دیگر موارد در این زمینه اســت. در مواردی ـــــ نام مشــاهیر و نخبگان و رویدادهای تاریخی
ستم حکومتی مقاومت میگذارینام های قومی درمقابل  گروه سی سمی معابر   ۀورکنند و در زبان محاهای ر
ــتفاده میاز نامی دیگر که خود انتخاب کرده ،خود ــتفاده از نام  ۀکنند. نموناند اس ــعیت اس موردی این وض

 کردستان بعداز مقاومت مردمان این شهر درمقابل   ۀهای شهری منطقگذاری معابر و پلجهت نام« کوبانی»
سال  ستی داعش در  سی 2136گروه تروری ست. همچنین پیروان مذهبی اق شم برای سنت نیز لیت اهلا

شورهای اهل سو با ک شور و هم سمی ک ضان و نیز اعیاد فطر و قربان، خالف تقویم ر سنت شروع ماه رم
مظهر جنبش اعتراضــی کردها تبدیل شــده اســت  کنند. نماد دیگری که در ســالیان اخیر بهمنطقه عمل می

سری و یک سرا ستمغازه ۀروزتعطیلی  صناف و بازاریان ا شان که از این طریق می داران و ا ضمن ن خواهند 
 نشان دهند.را های حکومتی سیاست هخود، اعتراض خود ب خاص   هویت   دادن  

یازدهم میثاق جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  ۀدر ماد  « مندی از پوشاکبهره»انسان بر  حق  
کید شـــده اســـت. ماد   ۀوپنجم اعالمیبیســـت ۀو ماد   یازدهم میثاق جهانی حقوق  ۀجهانی حقوق بشــر تأ

صادی، اجتماعی شعار می ،اقت شورهای»دارد: و فرهنگی ا  اش حق  برای هر فرد و خانواده میثاق این طرف ک
ط بهبود شــرای ۀو ادام ،مســکن ،قبول که شــامل خوراک، پوشــاک کافییک زندگی با معیارهای قابل داشــتن  

یان کرده گونه بجهانی حقوق بشر نیز این ۀوپنجم اعالمیبیست ۀماد  « .شناسندمی رسمیتبه را زندگی است
ست:  سالمتی»ا سطح زندگی،  سکن، و رفاه خود و خانواده ،هرکس حق دارد که  اش را از حیث خوراک، م

الزم تأمین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری،  اجتماعی   های طبی و خدمات  و مراقبت ،پوشــاک
ضا، بیماری، نقص سایل امر ۀخارج از اراد یعلل یا در تمام موارد دیگری که به ،بیوگی، پیری اع سان، و ار ان

 «.زندگی برخوردار شود ۀاز شرایط آبرومندان ،معاش او ازبین رفته باشد
سی  سا شش تغییرات ا سبک پو سیاری از امور همچون  سالمی، ایران در ب شتبعداز انقالب ا ستدا و  ه ا

سبک پوشش اسالمی را ترویج داده است. البته برای مردان تغییرات  ،به تبعیت از قوانین اسالمی ،قوانین آن

 سردشت )آذربایجان غربی( از مذهبیفعال روحانی و ن، عبدالسالم محمودیا سید

 
و من خودم مورد  هقرمز مهمی موضوع ملی و قومی خط   هها بحث کردن درمورد یهتوی جمع

ردی 1121سال  ،مثالً  ،نماز جمعه فقط گفتم توکه خاطر اینهب ؛بازجویی قرار گرفتم . ک 
 !کنیکه شما چرا از تاریخ کردی استفاده می ]گفتند[

 



 

  

سیار اهمیت پیدا کرد ،ولی برای زنان ه،کمتر بود سالمی ب ستحفط حجاب ا سالمیه ا شورای ا   ،. مجلس 
ات اجتماعی بر اتخاذ تصمیماتی در حمایت از صنوف و طبقعالوه ،چهار دهه عمر انقالب اسالمی طی  در

صویب آن ت ۀاجرای قوانین مختلف داشته است که نمون« تضمین»ای برای کنندهمختلف، مصوبات تعیین
صر سالمی و تب سال  ۶۹۳ ۀماد  ۀ قانون مجازات ا ست که در  سی، ۴۹۶۲این قانون ا ای در قالب الیحه شم

ــد و قو ۀقو ازطریق   ــتاده ش ــاییه به مجلس فرس ــمین »مقننه نیز برای  ۀقض ــان داد»و « اجرای قانونتض  ن  نش
و  ۹۱های این تبصــره را تصــویب کرد. البته این مصــوبه دو بار دیگر در دهه« پوشــش ۀجدیتش در مســالل

سی ۳۱ صالح  شم صرشا کید  چنین هاین ماد   ۀد. تب شرعی در معابر و » :داردمیتأ زنانی که بدون حجاب 
نقدی  یا از پنجاه هزار تا پانصــد هزار ریال جزای انظار عمومی ظاهر شــوند به حبس از ده روز تا دو ماه و

 «.محکوم خواهند شد
سالمی در جامع سوی زنان روبهویژه هایی بهبا مخالفت ایران امروز ۀحفظ حجاب ا ست و از شده ا رو 

 ،تبع آنمخالفت با حجاب اجباری صــورت گرفته اســـت و به زمینۀهای متعددی در کمپینها و جنبش
شش اجباری  یهای عمومی و حتی نهادهاینونی نیز در مکانهای قامحدودیت شگاه برای حفظ پو مانند دان

ستعملیاتی  شبکهشده ا سم، اینترنت و  سکوالریو زمینه ،های اجتماعی. باورهای مدرنیته و فمنی سم های 
ــ ن و فعاالن مذهبیاو مروج اندرو کردهکه پوشش اسالمی را با چالش روبه انداز عوامل متعددی فرهنگی  ـ

 امروز توجیه و تبیین کنند.  ۀاند الگوی پوشش اسالمی را برای نسل جوان و جامعنتوانسته
صوصبه ،رداهمۀ این مو برخالف سد که کمترین محدودیت اعمالنظر میهب ،در رابطه با اقوام خ شده ر

جا در آنهای قومی وهی که گرقناطمگردد. تقریبًا در تمامی میازپوشــش ب ها به همین موضــوع  آن برضــد
ـــاکن نان و هم برای مردان وجود دارد ،نداس باس و پوشــش محلی هم برای ز فاده از ل  !Error. اســت

Reference source not found. 1-1  ـــان همین امر را از دی 1-4نمودار و گان و عوام نش دگاه نخب
محدودیت پوشش وجود ندارد و  ،درصد از نخبگان عقیده دارند که در ایران 40.3 ،د. بر این اساسندهمی

صد  66.4این میزان  ،از نظر عوام ستدر صد از نخبگان و  13.2. البته ا صد از عوام بر این  16.3در در
 پوشش آزادانه در ایران را ندارند.  باورند که حق  



 

  

 

 

 همبستگیمنزلۀ عامل هنمادهای رسمی ب .5-8-3

تنها دو چیز این روح و اصل معنوی  درواقع،، ملت یک روح و اصل معنوی است و 1ارنست رنان ۀبنابه گفت
و دیگری در زمان حال؛ یکی برخورداری از میراثی غنی و مشــترک از  ،یکی در گذشــته :دهدرا تشــکیل می

ارزش میراثی که همگی  اســتمرار یافتن   و دیگری رضــایتی واقعی برای با هم زیســتن و خواســت   ،خاطرات
ــترک آن را به ــاس  ،دارند. از نظر وی دراختیارطور مش ــت که با احس ــکوهمندی اس ــتگی ش هر ملت همبس

شکل میفداکاری شخصهایی  ست و دیگری به انجام دادن   گیرد که یک  دارد. ملت  تمایل آن انجام داده ا
                                              

1. Ernest Renan 
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ــته ــروانگارد و خود را، بهای را مطلوب میگذش ــوس احیا می ،یژه در زمان حاض کند. رنان با کرداری محس
ــت وجود یک ملت همه ــتمعتقد اس ــی هرروزه اس ــتأیهمانند وجود فرد که ت ،پرس   ید دائمی حیات اوس

(Renan, 1882, p. 26-29). 
آن به ملت  تبدیل شــدن   آید و موجب  وجود میبهکه چگونه بین اعضــای جامعه همبســتگی دربارۀ این

 ،های مربوطپردازیمکاتب فکری و نظریه های مختلفی ارائه شده است. باوجود  نظریهها و شود، دیدگاهمی
ــد مجموعنظر میبه ــتگی ملی که در دیدگاه ۀرس ــتعوامل مؤثر در همبس توان می را های مختلف آمده اس
ستگی ملی بهبه کید بر آنکار گرفت و عنوان معیار و مالک ارزیابی همب س درجهت   ،هابا تأ تگی بررسی همب

عناصــری چون زبان مشــترک، نژاد مشــترک، قومیت مشــترک، فرهنگ واحد،  ،ملی اقدام کرد. با این دیدگاه
های های مشترک، دلبستگی به سرزمین واحد، برداشتمشترک، ارزش ۀورسوم مشترک، تاریخ و گذشتآداب

شترک، شترک، افتخارات م شترک، آرمان ذهنی و خاطرات م صالح م شترک، همهمنافع و م  ،ها و آرزوهای م
فاده از آن با اســت که  ند  یهها میعواملی هســت به تجز جامعه پرداخت توان  یل همبســتگی ملی در  وتحل

توان و امکانات خود  عنوان واحدهای ملی تمامیها بهملت ـ دولت درواقع،(. 112 ص ،2154 )قاسمی،
ستگی ملی  آنار میکرا برای رفع خطرهایی به شندکند و میها را تهدید میگیرند که همب های شرو اب تا کو

یت کنند. یکی مختلف و به ها که روش این ازکارگیری ابزارهای مناســب، اتحاد و همبســتگی ملی را تقو
 که در بخش ـــــ های محلی و نمادهای آنخواهیهویت عنوان جایگزینی درمقابل  ازجانب دولت ملی به

 از نمادهای ملی و رسمی کشور است. برداریبهرهشود استفاده می ـ قبلی بیان شد
گاهانههریک از ما درطول  روز و شــب، به گاهانه یا ناآ رفتار و در رؤیاهای خود از  و در گفتار ،صــورت آ

سته هانماد ستفاده می کنیم. نمادها خوا ما  ،ماجرا ، در جریان یکآورندصورت ملموس درمیبههای ما را ا
؛ به شــونددهند و موجب موفقیت یا شــکســتمان میکنند، به منش و رفتارمان شــکل میتهییج میرا 

ست که این  شکل مینمادها و آیینصورت ا ها از گیرند اهمیت کارکردی دارند. آنهایی که در میان جوامع 
گاهی مردم  ۀدکننازسوی دیگر، منعکسنمودار نیاز و ضرورت کارکردی خویش و  ،یک سو میزان اهتمام و آ

گاهی  بهبه آن نیاز هستند. وجود هردو مالحظه الزم است تا یک کارکرد  بدان  نقش مکمل  وجود آید. نیاز و آ
سیاری را برای یکدیگر ضای جامعه بر به ،دارند. در موارد ب گاه اع گاهی در ناخودآ صر آ شدت نیاز، عن دلیل 

ــکل ــاختارها، نهادها، نقش ۀرد. بنابراین با مطالعگذاگیری یک کارکرد تأثیر میش های و آیین ،ها، نمادهاس
عه می جام یکموجود در  ماعی آن و  ،ســو توان از  یازهای اجت گاهی مردم  ،ازســوی دیگربه ن به میزان آ

 آن نیازها پی برد. درخصوص  
که  کندد نماد اشاره میبه چند کارکر ،معاصرشناس در دوران های جامعهنظریهدر کتاب  ،1جورج ریتزر

                                              
1. George Ritzer 



 

  

 اند:قرار ذیلبه
بندی و یادآوری چیزهایی گذاری، طبقهازطریق  نام کهسازند ها را قادر میکه نمادها انساننخست آنــــ 

ب هاکه در جهان با آن ها انســـان ،شــوند، با جهان مادی و اجتماعی برخورد کنند. بدین شــیوهرو میهرو
 سروسامان دهند. را بازاری خواهد بودصورت آشفته ینتوانند جهانی که در غیر امی

 بخشد.که نماد  توانایی انسان برای درک محیط را بهبود میدوم آنـ 
 بخشد.که نماد  توانایی اندیشیدن را بهبود میسوم آنـ 

ایش و آزمبرند. جانوران بیشتر باید به روش مسائل گوناگون را باال می که نمادها توانایی حل  چهارم آنـــ 
ما انســـان می ند، ا طا عمل کن ند پیشخ یک کنش، توا بارۀ انواع گوناگون کنشاز گزینش  بهدر  ایگونهها 

 نمادین فکر کند.
خودشــان  و حتی شــخص ،دهد تا از زمان، مکانکه کاربرد نمادها به کنشــگران اجازه میپنجم آنـــــ 

 دربارۀ چگونگی زندگی در گذشته و یا در آینده تخیل کنند.توانند فراگذرند. کنشگران با کاربرد نمادها می
ـــ   شم آنـ شت یا جهنم  کهسازند که نمادها ما را قادر میش دربارۀ یک واقعیت مابعدالطبیعی مانند به

 تخیل کنیم.
ـــ  سانکه نمادها نمیتر آنهفتم و از همه مهم ۀنکتـ سانگذارند ان شوند. ان شان  سیر محیط ها از این ها ا

شان متکی ؛فعال گردند ،جای منفعل بودنتوانند بهریق میط ، 2153خود باشند )ریتزر،  به یعنی در اعمال
 (.151 ص

عۀ ایران ویژگی بهجام مایز میهای منحصــر که آن را از جوامع دیگر مت گاهی فردی دارد  با ن ـــازد.  س
و مذاهب گوناگون و  ،هاا، زبانهآید. وجود قومیتشــمار میای متکثر بهشــناســـانه، ایران جامعهجامعه

لحاظ جغرافیایی و ژئوپولتیک، ایران در موقعیتی شــود. بههای جامعۀ ایران شــناخته میمختلف از ویژگی
جامعه وارد شده است سو بر این ها و نیروهایی بوده که از چهارواقع شده است که اجبارًا تحت فشار جریان

سی و یا و نیروهای واگرا و گریز از مرکز را  سیا شدن به دیگر واحدهای  ضم  شدن از ایران و من با هدف جدا 
 (.261 ص ،2131 اند )احمدی،تشکیل واحدهای سیاسی جدید فعال و تقویت کرده

که پدید آورد، فرهنگ جامعۀ ایران را نیز تحت تأثیر  و بســیاری با تحوالت ســاختاری ،انقالب اســالمی
ای از حاکمیت خاندان دنبال دورهی شــعارها و اهداف دینی بود که بهقرار داد. انقالب اســالمی ایران دارا

 ،گراییگرایی و باستانغرب، یعنی هااین ویژگی ها، هردو  آن ۀگرایانگرایانه و باستانپهلوی و ایدئولوژی غرب
سالم سال را نفی کرد. ا سالمدرکنار  تالش ،11گرایی نهفته در ذات انقالب  نیم  درطول   ستیزانۀ دولتهای ا

ــد قرن پیش ــازی هویت ایرانی اهتمامی تا از انقالب، باعث ش ــیاردولت انقالبی به بازس  ورزد. هویت بس
را  وجهی از آ ن گرفت.الشــعاع آن قرار میمبتنی بر اســالم بود که ایرانی بودن تحت دینی و جدید  هویتی



 

  

شی ازمی صورتتندوری توان نا سالمی ۀگرفته در دورهای  صر ا ست که پهلوی برای نفی عن روز بباعث  دان
ن در ای از انقالب شــد.پس ۀو باســتانی در دور ،تندروی در نفی عنصــر ایرانی، ســکوالر در قالبواکنشــی 

صورت گرفت، باور عدهکه مظاهر باستانی بهجدا از این ،دوران شد و یا تغییراتی در آن  شیه رانده  ای این حا
ــاهد تغییر ــت که ش ــیواتی در مظاهر دینی نیز بودهاس ــک دینی امروزی با  ۀایم و ش ــیاری از مناس انجام بس

ست. بنابراین تغییرات انجام هایهدور شته تفاوت پیدا کرده ا شیوگذ سم یا ح ۀگرفته در  ذف و انجام این مرا
 تواند به وحدت و همبستگی ملی آسیب برساند.ها میآن نادیده گرفتن  

 

 
 است. این سه رنگ اگرچه درطی   ایران و قرمز یکی از نمادهای رسمی کشور ،رنگ سبز، سفیدپرچم سه

کلیت خود را حفظ کرده اســت. ســرود ملی یکی دیگر از  همچنانشــده اســت،  زمان دســتخوش تغییراتی
شورهای مختلف  سمی ک ستنمادهای ر شورها به  ا و هرگونه  گذارندمینمادها احترام  گونهنایکه تمامی ک

شور ملت هاحترامی ببی این نمادهاحرمتی به بی شود. درنتیجه، این نمادهای رسمی از دیگر تلقی می آن ک
ستگی آنگردهم بیاورند  های مختلف قومی را در زیر چتر خودد گروهنتوانند که میالیعوام ها و عامل همب
   د.نباش

 

 
 

 

 

یز )آذربایجان شرقی( از هیئت علمی و مدرس دانشگاهضو عا، نیباقر صدری  تبر
 

کل سوری که تغییر ششنبهچهارمثل  .شان بازگرداندهای کهن را باید به حالت گذشتهآیین
پیدا کرده و یا مانند عاشورا که رفتارهای افراطی به اصالت مذهب آسیب زده است. ولی اصل 

 ست.اورسوم بخشی از هویت ملی و وحدت ملی آداب

 

 سنندج )كردستان( از دانشگاه مدرسه، حسین محمدزاد

شهروند یک کشور تابع قوانین  ،هر کشوری زبان و پرچم و نماد خود را دارد و خیلی طبیعی
 کند.آن کشور با آن تعامل می

 

 وچستانسیستان و بل ازپژوهشگر  و فعال فرهنگی ،دبیر بازنشستهد، نژاعبدالحمید ایران
 

فرهنگ ما زبان و همها همعنوان یک ایرانی است که اینبهها[ ]فارسها ارتباط من با آن
شناسم وطن میعنوان همها را بهاین ۀشویم و همپرچم شناخته میهستند و ما تحت لوای یک 
 گذارم.و به اعتقاداتشان احترام می
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شورها معمواًل در جایگاه نماد به صر دیگری که در ک صیتمیکار عن شخ سطوره ،هارود  ای و اعم از ا
ها برای مردمان آن کشور افتخارآفرین است. این قهرمانانی که الگو هستند و یاد و خاطرۀ آن ،هستند ،واقعی

ــیت ــخص ــیر میش ــتند.  ای خاصکنند و تنها به دورهها در تاریخ س ــالم یکی از این محدود نیس پیامبر اس
صیت ست. ائمشخ سین ویژهاطهار، به ۀها صیت ترین  از بزرگ ،امام علی و امام ح شخ  ۀها برای جامعاین 

هل ـــان آن ؛نداتشــیعمذهبی ا ما پیروانش ند، ا چه ایرانی نیســت نان اگر ماد بزرگی و بزرگواری ای ها را ن
سند. می صیتشنا شخ صیتدرکنار  این  شخ سطورهها،   ،ای دارندهای ایرانی قرار دارند که برخی ویژگی ا

هایی از توان نمونههای مختلف تاریخ ایران میند که در دورهاو برخی دیگر واقعی ،شییاهنامهانان مانند قهرم
 یافت. را هاآن

 

 
شت سبتبرگزاری بزرگدا سم و منا د مانند عی)چون اعیاد ملی همسال  های آیینی درطی  ها و برپایی مرا

ــتانی نوروز ــم ده (،عید فطر و قربان ومیالد پیامبر )، اعیاد مذهبی و دینی مانند (باس ــال)فجر  ۀمراس گرد س
تواند یند مااحترامفیای سرزمینی ایران قابلاالب جغرقو دیگر مراسم ملی و مذهبی که در  (،پیروزی انقالب

 های قومی با هم را فراهم آورد.ساز آشنایی و پیوند گروهزمینه

یست از نقده )آذربایجان غربی(غالمرضا جعفری، فعال محیط  ز

 
 
 
 

 ساله، كارمند، از مشهد 35رد 

خواستند اخیر  ۀدر چهار دهمذهبی در خون مردم عجین شده است.  ـ اعیاد ملی و آیین ملی
 نتوانستند. ،نستند. مراسم نوروز را خواستند حذف کننداولی نتو ،رنگ کنندرنگ یا پربرخی را کم



 

  

 

 
شدهمان شأ این امر در این ها مینمادها و آیین ،طورکه بیان  توانند به تقویت هویت ملی کمک کنند. من

ست سی ا سا سنتی )مبتنی بر عادت( اح سان  سیاری از رفتارهای ان ست که ب ها نو این نمادها و آیی نهفته ا
شوند که باعث بنا نهادن سنتی می ،ها از یک سورفتار انسانی را تحت تأثیر قرار دهند. آن بعدازتوانند دو می

ــتمرار می ــلیابد و در در تاریخ اس ــوی دیگر، هرکدام از آیینکند و های بعد نیز جریان پیدا مینس و  هاازس
شدن با این نمادها حس   ستی را برمیوطنمواجه  سات را به غلیان درمینانگیزدو سا آورند. بنابراین د و اح

 همبستگی ملی ضرورت دارند. ۀدهندها در مقام بخشی از عناصر تشکیلنمادها و آیین
ها به وحدت و همبستگی تواند ازطریق  آنکه حاکمیت می ـــ را شاید بتوان نمادهای داخلی کشور ایران

ـــ دجامعۀ ایرانی کمک کن شنبه ـ شی از این نمادها نظیر نوروز، چهار سیم کرد. بخ سه بخش تق ، سوریبه 
شینۀند و ا... باستانی و ،مهرگان، یلدا ساطیر ایران میازهای دور ببه گذشته هاآن پی شه در ا گردد و عمدتًا ری

ستان دارند. بخش دوم این نمادها نظیر عید فطر، عید قربان، عید غدیر شهادت امام  ،خم با والدت پیامبر، 
سوم  ۀد. دستنکه در تفکر دینی جای دار اندهایی مربوطند و به آییناتشیع مذهبیو دیگر امامان اهل ،حسین

 ۀنظیر ایام ده ی. مراسماندنشالت گرفتهداری انقالب اسالمی و از حکومت اندمربوطنمادها به دوران اخیر 
 ،آبان و روز قدس، پرچم و سرود جمهوری اسالمی 21تظاهرات  (،سالگرد پیروزی انقالب اسالمی)فجر 

از این نمادها  اســت موضــوع مطرح این اســت که حاکمیت تا چه حدی توانســته ،ند. حالانوع... از این  و
 همبستگی ملی استفاده کند. ی درجهت  عنوان عاملبه

شوری است که مردمان آن گرایش نمادهای  ،رند. بر همین اساسهای مختلف قومی و مذهبی داایران ک
نت ساهل ۀتفسیرهای گوناگونی دارند. طبیعتًا جامع ،های مختلف قومی و مذهبیازجانب گروه شده،مطرح
ـــایران  ضرکه در تحقیق  ـ ستان خوزستان حا شی از ا ستان()عرب شامل بخ ساکن در این ا ستان  های  و ا

ستان و بخش ستانکرد ست های آذربایجان غربی وهایی از ا ستان ا شاه و نیز بلوچ ا تواند بنمی ــــ کرمان
بســیاری از نمادهای دینی که مربوط به تفکر شــیعی اســت همســو باشــد و نمادهایی نظیر غدیر خم یا 

سوشعبان با قالب فکری و ایدئولوژیک آنۀ نیم ضاد دارد. از دیگر  سانی از آن ،ها ت و  ها که باوردر میان ک
د. در نیز جایگاهی ندار دیگر مراسم ملی سوری وتانی نظیر نوروز یا چهارشنبهتقید مذهبی دارند مراسم باس

 سنندج )كردستان( ازادبیات كردی  ۀفعال حوز ی، منصور رحمان

 
ها وجه مشترک بین جغرافیای فرهنگی سوری و اینبخشی از اعیاد مثل نوروز و چهارشنبه

این اقوام است،  ۀشک میراث همها بیاین .هاها، آذریها، کردها، فارسایران است یعنی بلوچ
 ۀتاریخی وارد حوزها هم در یکی از مقاطع های دیگر مثل عید فطر و اینبخشی از مناسبت

 .اقوام است ۀهای مشترک بین همایران فرهنگی شده و قطعًا این هم یکی از میراث



 

  

ان جایگزینی دو عید فطر و قرب کنند که در آن بهپیروان این گروه به حدیثی از پیامبر اشـــاره می ،این زمینه
یهبه نظیر نوروز،  یمراســم ۀ. پیروان این دیدگاه ریشــ1اســـت شـــده جای اعیاد نوروز و مهرگان توصــ

شتی و درنتیجه، باطل میهبسیزدهسوری و چهارشنبه صاحبدر را مربوط به آیین زرت های هدانند. با توجه به م
شتر در بینتوان گفت که این دیدگاهشده میانجام ستان، عرب ۀمنطق ساکنان ها بی و  ،ستانزبانان خوزبلوچ

سالم ستان وجود دارد. به عبارتنیز ا شین پیرو اهلدر مناطق کرد یگر،د گرایان کرد هبی سنت که تفکر مذن
یت وجود دارد. به بر تفکر قومی غلبه ندارد، چنین دیدگاهی تنها در میان افراد خاص دلیل همین تقدم هو

میزان همسویی مردمان مناطق کردنشین با نمادهای  ،قومی بر مذهبی و با توجه به تاریخ سیاسی این منطقه
 های قومی کمتر است.نسبت مردمان دیگر گروه ملی و انقالبی به

 قومینمرزهای فرهنگی بی. 0-3

ست که تفکیک ساسیکهای قومی از گروه ۀکنندفرهنگ ازجمله عوامل مهمی ا ست و بر این ا ان می ،دیگر ا
تاریخی یکی از این عواملســنت و گذاردهای قومی مرز میگروه های قومی ند که هریک از گروهاهای 

سا شتهدور هم جمع می هاس آنبرا سیقی، شان پیوند ایجاد میشوند و میان خود و گذ شش، مو کنند. پو
ست... ازجمله مواردی  و ،آرایش بدن شتن  که افراد تالش می ا صب  کنند تا با دا ش نمایو بهها دربارۀ آنتع

 نند. کهای قومی متمایز خود را از دیگر گروه ،هویت خود را نمود عینی ببخشند و بر این اساس شانگذاشتن

 

 
های قومی موردمطالعه ب گروهمنزلۀ قومیت تالش خواهد شد تا میزان تعصدر عنوان سنت به ،بر این اساس

سنت شی که  ستهای تاریخی در این بازتعریف و نق ش ممکن ا شته با سی میندا ضوع زباد برر ن شود. مو
ست که تمییزدهند صب روی آن یکی دیگر از مواردی ا ست. مرز میان گروه ۀمادری و میزان تع های قومی ا

دیگر باشد. این مفهوم اصطالحی یکافراد از  ۀهندتواند عامل تمیزدمفهوم امت از دیگر مواردی است که می

                                              
حســین نوری،  )میرزا جای عید نوروز و مهرگانعید فطر و قربان را به؛ دو روز را برای شــما جانشــین دو روز کردم. 2

 (.۴۹۲ ص چاپ آل البیت، ،۶ ، جالوسائلمس درک

 

یست از نقده )آذربایجان غربی(غالمرضا جعفری، فعال محیط  ز
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 سان باان. ندکاگر بخواهیم فرهنگ را تعریف کنیم چیزهای است که انسان با آن زندگی می
بیشتر این . ش ارزشمند استیفرهنگ هر قومی برا. ازدواج می کنند آن با. کنندکار می آن

 ریق  طاز را شاهدست آوردیم و بقیهن باتند که از پدران و آبا و اجدادامها اکتسابی هسفرهنگ
 .یماهدست آوردهمتون تاریخی و مطالعاتی که داریم ب

 
 
 
 
 



 

  

ساس آیات قرآنی ست که برا سالمی ا سالمی فارغ از هرگونه زبان، نژاد، رنگ و ۀجامع بخش کل  هویت ،ا  ا
فه که گروهدر این تحقیق، اســـت و هدیگر مؤل تا چه حد روی این این موضــوع  عه  طال های قومی موردم

میزان ارجحیت این مفهوم بر مفاهیم قومیت و ملیت  ،ی دیگربیانشود. به اصطالح تعصب دارند بررسی می
غرب کشور شود. در بسیاری از نقاط ایران نظیر غرب و شمالموردمطالعه بررسی می ۀاز زبان مردمان جامع

ز شرق کشور لر و نی ـ فارس ـ غربی کشور با ترکیب جمعیتی عربجنوبدر کرد یا  ـ تی ترکبا ترکیب جمعی
افت کنند و بدرکنار  هم زندگی میهای قومی گروه ایم که اینمواجه با ترکیب جمعیتی بلوچ و ســیســتانی

 ا خود را بومی  ههریک از این گروه تا باعث شده است اصالت فرهنگ ای دارند. موضوعفرهنگی درهم تنیده
د. در عنوان نادعای تملک زمینی داشــته باشــ ،د و بر این اســاسناصــلی این منطقه و دیگری را مهاجر بدان

ضوع از نگاه گروه ،تملک زمین سی میموردبحث  های قومی  این مو ضوع  درنهایت،. شودمطالعه و برر مو
سی فعلی در چهار سیا شور ب ۀگوش آخر به مرزهای  ساس آنگردد که بمیازک های قومی که در میان گروه ،را

های فعلی میان این گروه ۀرابط ،اســت. در قســمت آخر این بخشفتاده اند فاصــله ادرکنار  هم بودهگذشــته 
 شود.قومی و نقش مرزهای سیاسی بررسی می

 منزلۀ قومیتهسنت ب. تلقی 8-0-3

و نسبی یکسان یا مشترک هستند. قومیت های نیایی و اصل هاست که دارای ویژگیقومیت گروهی از انسان
شخص سنن  ششود اطالق می به فرهنگ و آداب و  ر گیرد. ویکتوت میالکه از محیطی که به آن تعلق دارد ن

 ۀقوم یک ســازمان اجتماعی تشــکیل یافته اســت که بر پهن» :شــناس معروف( معتقد اســت)قوم 1کوزلوف
نی قرار دارد و شــامل مردمی اســت که  درطول  تاریخ باهم پیوندهای اقتصــادی، فرهنگی، ســرزمین معی 

های و ســنت ،های اجتماعیهای فرهنگی، ارزشاند؛ دارای زبان، ویژگی... برقرار کرده و ،خویشــاوندی
شته ستند. در گذ شترک ه سوب می ،م صات خونی و نژادی نیز جزو پیوندهای قومی مح شخ اما  ،شدندم

 2( گیرتز212 ص ،2115 )ابوطالبی،« .آیندحســـاب نمییگر بهها دآمیختگی ملتدنبال درهمامروز به
 ،زلیکنند که فطری، اکنند و فکر میمعتقد است که افراد به عناصر خاصی از فرهنگشان احساس تعلق می

یش پ یو از ع میشـــده اســـت. آننیت خود  به دور  می  قو قات  ل ع ت یی از  نا ع م های  تار ند ها  ن ت
 (. 211 ص ،2152 ،)جنکینز
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2. Geertz 



 

  

 

 
حســاب ســاز بهبخش و هویتهای انتســابی عامل اصــلی هویتدر جوامع ســنتی پیشــامدرن، ویژگی

د که آمدنحســاب میمواردی به هادیگر مؤلفه و ،چون نژاد، قومیت، مذهب، دودمانهمهایی آمد. مؤلفهمی
شیدند و درکی از جایگاهش در جهان به او کلیت زندگی را برای فرد معنا می ه مواردی ک ،کردندعطا میابخ

ــان می ــنت بود که قومیت را تعیین مینش ــرفًا س عنوان کرد. اما جوامع مدرن هویت را بهدهد در آن زمان ص
 کنند. دستیابی باشد تعریف میو منافع فردی قابل ،امری که از خالل تالش فردی، خواستن

 

 
ــالله، هدف ،مانند خودهویت به ،در مدرنیته ــت.  ،به یک مس ــده اس جهان امروز جایی و پروژه تبدیل ش
زون ها را افاقتصادی، ارتباطات را گسترش داده و تعامل فرهنگ مرزهای سیاسی و رنگ شدن  است که با کم

 فضا از مرزهای ملی خارج نموده است.  ـ ها را ازطریق  ترکیبات جدید زمانو اجتماعات و سازمان

 

 
و  ،ای تمام و کمال و ذاتی نیســت، بلکه همیشــه تولیدی اجتماعی، ســیالهویت  مقوله ،در این جهان

ست. هویت  مقوله شکل گرفتن ا ست و ازآندرحال  ست ای مربوط به معنا شیا نی جاکه معنا طبیعت و ذات ا

 سالۀ طالقانی، ساكن كرج35مرد 
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کند. من مثاًل خودم انتخاب ها، گذشــته چیزی را به من دیکته نمیدرخصــوص  ســنت
ها ندارد. یا من پوشــشــم را ام که به پدر و مادرم احترام بگذارم و این ارتباطی با ســنتکرده

ا اقوام دیگر هم خیلی آشــنایی نداریم. اما ما همه کنم. بکه دوســت دارم انتخاب میطوریآن
 آدم هستیم و هیچ فرقی با هم نداریم.

 
 
 

یخ ایران بعداز اسالم، كارشناس شاهد یرام  از اصفهان تار
 

یستم. ایران هم ن ۀشدتهران نیستم. تربیت ۀشدام نیستم. من تربیتمن محصول خانواده
زمین است. ما دیگر دیوار و مرز  ۀکر خارجی دیگر ندارد و جزئی از کل   ایران وجود  

ای هستم که مرز ندارد. جامعه ۀشدهای من هم ایرانی است. من تربیتاندیشه . نداریم...
توام بگویم که این دانشگاه در زندگی شوم و نمیکمه به دانشگاه سوئد وصل میدمن با یک 

ام اثر داشته. من به چیزی به نام قوم باور ندارم. من نقشی نداشته و پدربزرگ من در زندگی
 ،یعنی نیای مشترک، رفتار مشترک، زبان و لباس مشترک ؛خودش را دارد قوم تعریف کالسیک

 .ها دیگر وجود خارجی در هیچ جای ایران ندارنداین ،... ،و مذهب مشترک

 از سمنان ، كارگردان تئاترمحمدعلی دانشگر
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 ایم.دچار سردرگمی هویتی شده ،در این زمینه ،و ما در ایران مدرنیته تغییراتی را ایجاد کرده
 



 

  

ست، بنابراین میبلکه یک رابطۀ قرا ست، همواره ردادی ا توان گفت که هویت نیز همواره قرارداد و نوآوری ا
(. 4 ص ،2152 ،شود )جنکینزوچرا میدربارۀ آن چونای شود و تا اندازهاشتراک گذاشته میای بهتا اندازه

ن است و همواره در گردد و همواره درحال تغییر و شدهویت را باید محصولی بدانیم که هیچگاه کامل نمی
ــاخته می ــودداخل  بازنمایی و نه خارج از آن س آنچه در این رابطه اهمیت پیدا . (Hall, 1990, p. 222) ش

سانمی ست که حاال که ان شدهکند این ا شدن ها در بازتعریف قومیت خودمختار  اند و دائمًا درحال تغییر و 
تا چه حد در تعریف آن بر ویژگیاآن کید دارند های ســنتیند،  تهتأ یاف به. براســـاس   ،آمدهدســـتهای 

زبانان جهت تعریف مبنای هویتی خود عمدتًا نگرش جهانی و فرامحلی دارند و بر این باورند که در فارس
 یابی کرد.های سنتی برای خود هویتتوان براساس ویژگینمی زیدنیای امرو

 

 
 

 

 
سم حمله ستند که مدرنی سیاری بر این باور ه سنتای همهب سومها جانبه به وجوه نمادین  ، ، مذهبو ر

ــوژ ... بود که هویت   و ،های فرهنگی قومی، محلیویژگی ــامدرن را تعریف می ۀس ــوپیش  ،کرد. از دیگر س
های شــاهد تقویت هویت ،جهانی شــدن ۀدر عرصــ ،بر این باور هســتند که ما 1ای همچون رابرتســونعده

نار   به محلی درک هانی هســتیم. وی از این نظم  ـــد ج هانی»عنوان نظم رش ند یاد می« محلی ـــــ ج ک
یانی، هانی13 ص ،2150 )ک یتجنبش ،(. در چنین ج کان ابراز وجود ها و قوم تا دیروز ام که  هایی 

ها تاریخ پنهان خودشــان را ســازند. این هویتالعاده خود را مطرح مینداشــتند امروز با ســرعتی خارق
ن توانند آاند که تاریخی دارند و میکنند. این موضــوع را فهمیدهابند و آن را از آخر به اول روایت مییبازمی
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 سمنان اكبر یادگاری، نقاش، نویسنده و كارگردان تئاتر از
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کند و هر اتفاقی که بزرگی به نام جهان زندگی می ۀانسان در یک مجموع ؛کندچه فرقی می
یا م ۀبیفتد برای هم به ،درنتیجه .افتدیدن ید خودم را  با یت از جایی دیگر جدا من ن عنوان هو

 کنم.

 
 
 

 سمنانر از تئاتكارگردان  بازنشسته وی، رحیم موسو

 
ها موجب فاصله گرفتن از آن و این نداریمها را پوشیم، ما مشاغل آنلباس پدرانمان را نمی

ولی تفکر ما  ،کنیمای مدرن زندگی میتوانیم ادعا کنیم در جامعهما نمی . فرهنگ است...
یدگی زبان ما نشان یسا ،ترهای ازدواج و از همه مهممدرن نیست. لباس و مشاغل من و شیوه

وارد  مثل اینترنت دهد که ما مثل پدرانمان نیستیم. جهانی شدن هم تأثیر گذاشته، چیزیمی
 شود.زندگی می



 

  

صت  هیچ یراز ،را بازگو کنند شته تاریخ   روایت کردن   وقت فر شیهاند. هویتخود را ندا  ای در تالشهای حا
شه برای پیدا کردن   شان برای بیان خود میبهی خود هاری سب جایگاهی ازطریق  تاریخ پنهان گردند. دنبال ک

شهبا بیان این 1هال شتیاق و طلب ری سب جایگاه همان مفهوم  هاکه این ا ست، آن را جایگاه  «قومیت»و ک ا
ضای الزمی می سخن گفتن را برای مردم فراهم مییا ف ضوع مرحلداند که امکان  مهمی در  ۀسازد. این مو

شیهجنبش ۀپیدایش و رشد هم سال اخیرهای محلی و حا ست  ست که از بی شف دوبار ،ای ا  ۀیعنی زمان ک
در این  یندهایی که امروزهافر (.111 ص ،2151 ،اند )هالتصــویر دیگری ارائه کرده ،هایشـــانقومیت
 یهاشــبکه ۀو توســع ،مرزها زمان و مکان، نفوذپذیر کردن   یدر جریان هســتند از طریق بازســاز ارتباط

سنت یاجتماع ضعیف منابع  شرایط یسازهویت یبه ت ست. در چنین  شده ا های محلی با یتهو ی،منجر 
یت مواجه می هایآســیب یت ســر»جاکه شــوند و ازآنهو   «چشــمه معنا و تجربه برای مردم اســـتهو

(Castells, 2011 ،)ســر ببرند. بنابراین بازســازی  به زاآســیبتوانند برای مدت زیادی در شــرایط مردم نمی 
یت  امری اجتناب و ( 22 ص ،1001)  2پردازانی مثل خوندکرنظریه ،ناپذیر اســـت. در همین رابطههو

محلی شــدن به  ـــــ جهان درحقیقت،معتقدند که ( 221 ص ،1001 ؛11 ص ،1001) 3رودمتودوف
یندها فراهم شــده ااین فر طریق  از اســت کهمعطوف امکان همزیســتی و دیالکتیک عناصــر جهانی و محلی 

ست. بر همین  ساس، امروزه میا سخن عدی بههای چندب  توان از هویتا سجم  جای یک هویت واحد و من
به فت.  غام ،زعم رابرتســونگ های اد فاوتگر و همگوننیرو های ت مل نیرو جداییآفرین مک پذیرندزا و    نا

(Robertson & Lechner, 1985, p. 103-105). از توان توان اســتنباط کرد که امروزه نمیگونه میبدین
سخن به ۀیک مدرنیت شکلواحد  شاهد  ستیم که بر  ــــ های جهانگیری مدرنیتهمیان آورد که ما  محلی ه

کید میالگوهای متفاوت و بومی  .کنندشده جهت نیل به توسعه تأ

 

 
سال اخیر و بهیک در ایران   صوص در زمانصد  سان ،ل و دومهای پهلوی اوخ سازی جوامع جهت یک

ــنت در زمینۀهای زیادی تالش ــم و انکار س ــیونالیس ــکل گرفتهای گروهگفتمان ناس ــتهای قومی ش  .ه اس
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 ساله، طراح گرافیک از تهران32دختری 
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سنت ضر بنابر ها ها و فرهنگببینید هم  تأثیر دارند و هم آن چیزهایی که خودم درحال حا
ــت؛ دهم.درواقع، فکر میهایم ترجیح میآلافکار و ایده ــان مدرن امروزی همین اس کنم انس
 . های فردی و جهانی و...گیرد هم از ارزشها تأثیرمیهم از سنت

 
 
 
 
 



 

  

نتی س پوشش   انداختن   در قالب الگوی متحدالشکل کردن، مردمان بسیاری از این جوامع را به دور ،رضاشاه
که  ،به تاریخ باستان ،. در آن دورانبپوشندلباس فرنگی ت تا داشمیواآنان را و کرد میخود مجبور  و محلی  

تاریخ شـــد و توجه زیادی می ،های مختلف حکومت امپراتوری پنهان مانده بودقومیت در آن در میان الیه
. بســیاری از ابنیه و آثار تاریخی بازخوانی شــدند و در روایتی منســجم گردیدمیایران از آخر به اول روایت 

و  این روایت منسجم ،های اخیرگرفتند تا هویت ملی منسجمی را برای ایرانیان بازنمایی کنند. در دههجای 
شد سوم سمت آداببه ،ضمن پذیرش مبنای هویت ملی ،های مختلف قومیگروه و یکپارچه کنار زده  ور

ــو ــبکگروه ،خود گرایش پیدا کردند. از دیگر س مردمان جهان  های مختلف زندگیهای مختلف قومی با س
ــنایی پیدا کردند. در زمین ــنا ،غذایی مواد   ۀآش ــیاری از غذاهای غربی آش ــده با بس ــتفاده  هاو از آن اندش اس

کنند و کراوات و پاپیون براســـاس بســیاری از مظاهر فرهنگ غربی رفتار می ،پوشـــاک ۀکنند. در زمینمی
اک و های پاپ و رموســیقی ،کنندیارد ســپری میهای غربی نظیر بیلاوقات فراغت خود را با بازی ،بندندمی

ای نیز به ســبک زندگی اصــیل و بومی خود دارند و نگاه ویژه ،درکنار  همۀ این موارددهند. اما جاز گوش می
شــود گفت که می درواقع،د. ننزبها را کنار توانند آنراحتی نمیاند و بهها درونی شــدهبر این باورند که آن

یز تحقیق کنونی ن ۀآمددســتهای بهیافتهکنند. و جهانی عمل می ،مظاهر قومی، ملی به ،یصــورت ترکیببه
 ید این موضوع است.ؤم

 

 
 

 

 
شدن  امروزه علی سان رغم خارج  ضای مدرن و ها از محیطان سنتی و کوچک قدیمی و زندگی در ف های 

یاح یگی، كتایون ر  تهرانر از باز
 

ام اعتقادات شخصی ،هرحالبهاما  ،کنمدرصد آداب را مثل گذشتگان رعایت می 60من 
 .گذاردبر آن اثر می

 جوانرود )كرمانشاه( و نمایندۀ پیشین مجلس از اجتماعی ـ فعال مذهبیی، احمد بهرام مال

ورسوم قومش را حفظ کند و به این کنم اصل هر ملتی این است که تمام آدابمن فکر می
زیر و «نظیربی»های دیگر معرفی کند. چرا خانم زندگی را ادامه بدهد و خود را به ملت ،شیوه

ب آید و هیچ اشکالی ندارد و عیو با لباس پاکستانی به تهران میمیلیونی است 230کشوری 
لباسش از لباس مردم عادی مملکت خودش است؟  «اشرف غنی زی»و ایرادی ندارد؟ چرا 

ها بدون هیچ مسالولیتی ها و حوزهچرا حاکمان ایرانی با همان لباسی که دارند و در حجره
وم ورسوم قکنند؟ چرا من نباید لباس و آدابمیند و هنوز هم این لباس را حفظ کنیزندگی م

 جای افتخار است و هویت ملی من است. که[؟! ]درحالیخودم را حفظ کنم



 

  

سان سیاری از این ان ستیم که ب شاهد آن ه مظاهر بومی و محلی خود را حفظ ها شهرهای بزرگ، همچنان 
رغم شاهد آن هستیم که علی ،نی دیگربیااند. به های جدید آوردهها را همراه خود به این محیطو آن اندکرده

سانه ضای ر جهان  مردمان   سازی و همانند کردن  ای که حامیان این نگرش جهت جهانیقدرت مدرنیته و ف
ــیاری از اقوام ای ،دارند دراختیار ــنتبس ــش، آیینرانی همچنان به س ــان در نوع پوش های دینی، های پدرانش

های ســنتی ی هویتی خود را براســـاس این انگاره«ما»اند و ... وفادار مانده و ،مراســم مربوط به ازدواج
ها و های ایام محرم و صــفر یا جشــنهنگام عزاداریچون تهران و بههمشــهری در کالن .کنندبازتعریف می

آیند و خود گردهم میمخصـوص  ۀهای قومی مهاجرکننده به این شـهر در حسـینیریک از این گروهاعیاد، ه
سماین  شان  را مرا سیاق اجداد سبک و  سوکنندبرگزار میهمچنان بر  سم  ،. از دیگر  با نگاهی به همین مرا
ســمت نوعی هازســوی فرزندانشـــان باشــیم که بها آن دادن   انجام توان شـــاهد تغییراتی در چگونگی  می

دیگر مبناهای هویتی خود  ،برخالف پدارانشـــان ،نســـل جدید ،رود. به عبارت دیگرســـازی مینیکســـا
. سنت آیندبرمیوجو و اکتساب مبنای هویتی خود کنند و خود در جستصورت انتسابی دریافت نمیبهرا 
سی ۀکنندعنوان ایجادبه سیا ـــ شکاف  ست ستاجتماعی ماهیتی فرهنگی پیدا کرده ا ـ ه در ک و موضوعی ا

بر  یمیالد شکاف سنت و مدرنیسم از اوایل قرن بیستم درواقع، .است پدید آوردهشکافی سطح اجتماعی 
ای همچنان عده ،(. بر این اساس2151 اجتماعی اضافه شده است )بشیریه، ـــ های سیاسیدیگر شکاف

ها غیرممکن که گریز از آن تهدرکنار  مظاهر مدرنیورســوم بومی و محلی خود در عصــر جدید به حفظ آداب
کید دارند و عده ست تأ شدنا صر جدید و در فرایند جهانی  وان تدیگر نمی ،ای دیگر بر این باورند که در ع

کید  برخود   بازتعریف هویت   جهت  در  داشت.این مظاهر بومی تأ
ی هویتی خود «ما»زبانان موردمطالعه عمدتًا توان گفت فارسمی ،این بخشدر بندی کلی در یک جمع

قومی که درمورد  ــــ های فرهنگیویژگی همانکنند و درنتیجه، را خارج از قلمرو محلی و سنتی تعریف می
یف تعر قالب یک گروه قومیتی خاص کار برد و آنان را درها بهتوان درمورد آندیگر اقوام صادق است را نمی

اصــطالح گروه  اها بآن جای خطاب قرار دادن  به ،این بخش ۀدر عمده مطالب آمد ،کرد. بر این اســـاس
شد. برخالف فارسآن دربارۀزبانان قومیتی، از مفهوم فارس ستفاده خواهد  ی ی هویت«ما» ۀدایر ،زبانانها ا

 ،هان گروهمردمان ایبرای تر است و بسته تعلق دارندو عرب  ،بلوچ های قومیتی کرد، ترک،کسانی که به گروه
اول اولویت قرار دارد و  ۀضــمن پذیرش تعدادی از مظاهر عصــر نوین، آداب و مناســک ســنتی در درج

یجاد ا های قومی کشور مرز و فاصلهها و دیگر گروهمیان آن ،براساس همین حفظ تفکرات سنتی و تاریخی
 و تمیز داد. ها را از هم تشخیصتوان آنمی هکاست، چنان شده

 نقش زبان مادری .0-0-3

ستجهان امروز جهان انقراض ستی بلکه گونهانقراض گونه تنهانه ،ها های متنوع زبانی و های جانوری و زی



 

  

 ،از دیگری درحال ازبین رفتن هســتند. در آمریکاها یکی پسند و زبانهســت فرهنگی نیز درحال انقراض
اماًل ک بومی   زبان   سیصداز حدود  تاکشی، کوچ اجباری، آزار و ادغام اجباری بومیان باعث شد ها نسلقرن

متر ند؛ یعنی کاحدود پنجاه زبان بومی درحال انقراض اکنون نیزمتفاوت تنها چند زبان قوی باقی بماند و 
 از ده گویشور دارند. 

شــود و پنج زبان اصــلی دنیا به زبان انگلیســی منتشــر میدرصــد مطالب علمی دنیا  ۹۱از امروزه بیش
المللی مانند انگلیسی، های اصلی بیندرصد تولید مطالب علمی را در انحصار خود دارند. زبان ۳۱از بیش

 اند وای برخوردار شـــدهموقعیت جهانی خود از غنا و ســـاختار پیچیده خاطرو اســپانیولی به ،فرانســوی
بان با گویشــورز با آن ترکم هایی  بت  نایی رقا طاتتوا با یای علمی، ارت ندارند و  ،ها در دن و فرهنگی را 

 (.۴۹۳۳ )پیوندی شودها تقویت میرسمیت شناختن تفاوتاز بهسازی  بیشیکسان
ستان سیاری از ا سیعی از زبانب سترۀ و شته، دارای گ ه اند کهای متنوع بودهها و لهجههای ایران، در گذ

 اند.اند و یا در شرف نابودیازمیان رفتهاغلب یا 

 

 
کنند که اگر زبان مادری در توجیه دیدگاه خود بیان میســازی و عدم توجه به آموزش طرفداران یکســان

از  رکید ممکن است ،زبان در مدارس به زبان ترکی و نه فارسی تحت آموزش قرار بگیردترک ،مثالً  ،کودکی
های استاندارد از عناصر مهم زبان ،مفاهیمی مانند منافع عمومی و مصالح جمعی پیدا نکند. در این دیدگاه

ستند. از آن طرف، زبان)تک 1کنترل هژمونیک سرکوبصدایی اکثریت( ه شده نیز حامل مقاومت و های 
شاهده می شد. درنتیجه، م  فرهنگی به ۀعنوان یک مقولزبان به ،شود که در دنیای امروزیناعتراض خواهند 

 هایگر و تحت ســلطه تبدیل شــود. یافتهتواند به امری ســیاســی میان دو گروه ســلطهای میچه شــیوه
ستبه شدن  د سی  سیا شان از  های قومی مادری دارد. به این معنا که گروه زبان   آمده در پژوهش کنونی نیز ن

ــدن   دانند و بر این باورند که تا زمان  محروم ماندن از آموزش به زبان مادری را متوجه حاکمیت می  عملی ش
ل گری و مقاومت شکاگر این مطالبه زیرا ،گری از سیستم سیاسی کشور ادامه خواهند داداین امر، به مطالبه

 شود.ان اصلی فراهم میبز ها درمقابل  آن همانندشدن   ۀزمین ،نگیرد

                                              
1. Hegemonic 

 سمنانر از كارگردان تئات بازنشسته وی، رحیم موسو

 
وجود های مزبان بلد باشد. یکه سمنان یکن یداساله پچهل یرز یکدر سمنان  یتوانیشما نم

 اند.بین رفتهاز در این منطقه اکثراً 
 



 

  

 

 
بر  شودآن با جهان اطراف خود آشنا می وسیلۀبه عنوان نخستین زبانی که شخصاهمیت زبان مادری به
   .1انددادهها را در آینده نزدیک درصد زبان 60شناسان احتمال نابودی کسی پوشیده نیست. زبان

و  اندهای موجود اقدام کردهســازمان ملل و یونســکو به تدوین طرحی برای حفظ زبان ،بر همین اســاس
 میالدی 2333. بنگالدش در سال اندگذاری کردهاسفند( را روز جهانی زبان مادری نام 1فوریه ) 12روز 

ــکو ارائه  ــنهاد را به یونس ــوری بود که این پیش ــویب نمایندگکراولین کش ــپس به تص ــوع س ن اد و این موض
سید. مطالبه ضو ر شورهای ع سیلۀبهگری آموزش به زبان مادری ک ساله در این گروه و های قومی ایرانی هر

 رسد.خصوص در فضای مجازی، به اوج خود میروز، به
سوی مراجع بینشده تهیه ۀدر چندین طرح و اعالمی شخاص ،المللیاز های قومی در و گروه به حقوق ا
مصــوب  ،المللی حقوق مدنی و ســیاســیمیثاق بین 11 ۀماد  در شــده اســت. آموزش زبان مادری اشــاره 

های در کشــورهایی که اقلیت شــده اســت:مجمع عمومی ســازمان ملل متحد مقرر  2334دســامبر  24
یت به این اقل که متعلق  بانی وجود دارد، افرادی  یا ز مذهبی  ید از حق  نژادی،  با ند را ن یل  ها هســت تشــک

ضای خو شان د و نیز بهرهاجتماعات با اع مندی از فرهنگ و اظهار و انجام فرایض دینی یا کاربرد زبان خود
صوب ، این اعالمیه 6 ۀماد   چهارمو  سوممختلف ازجمله بندهای  مواد   .محروم کرد سامبر  25م  2331د

 للم که بیان شده است سومدر بند که در این باره مقرر شده است، چنان ،مجمع عمومی سازمان ملل متحد
صورت امکان ،متبوع صتافراد متعلق به اقلیت ی را ایجاد کنند تاباید اقدامات الزم ،در سبی های مناها فر

 برای یادگیری زبان مادری و یا دریافت قوانین و مقررات به زبان مادری خود داشته باشند.
 تحصیل به زبان ۀزمیندر را تمهیدات الزم  ،درصورت امکان ،که ملل متبوعاست آمده  نیز چهارمدر بند 

ها زبان و فرهنگی که در درون مرزهای آن اقلیت و هامادری و تشــویق در کســب معلومات تاریخی ســنت
 .خواهند کردوجود دارد اعمال 

  ۀهم ،است سازمان یونسکو تهیه و تصویب شده وسیلۀبه منشور زبان مادری که ۀگانمطابق بندهای سه

                                              
1. http://didban.net/article.aspx?fld=fa/Training&catid=9&id=39 

 مهاباد )آذربایجان غربی( ازفعال مدنی و سیاسی ی، سعدون مازوچ
 

کنیم عنوان یک حق مطالبه میولی آن را به ،آموزش به زبان مادری برخوردار نیستیم از حق  
اما تحقق پیدا نکرده و این عدم تحقق هم  ،و این در قانون اساسی کشور هم انعکاس یافته

 ؛های مختلفی که درطول  تاریخ جمهوری اسالمی سر کار آمدنددولت ۀگردد به ارادبرمی
را نداشتند و در هر صورت هم محکمی برای اجرای این اصل از قانون اساسی  ۀکدام ارادهیچ

 شده.ناین حق مطالبه 

http://didban.net/article.aspx?fld=fa/Training&catid=9&id=39


 

  

صیال آموزاندانش ند اها موظفدولت ۀت رسمی خود را به زبان مادری خود آغاز کنند. هممدارس باید تح
یت و آموزش زبان مادری  نند. برای تدریسکو وســـایل الزم را تولید و توزیع  ،منابع، مواد ۀکلی ،برای تقو

سیله ۀانداززبان مادری باید معلم به شود، زیرا تدریس به زبان مادری و ابری رای برای بکافی تربیت و آماده 
شمرده می شور تا باوجود  چنین حقی  ،. در ایرانشوداجتماعی  سی ک سا عملی  کنونبحث از آن در قانون ا

شده  ست ن شگاه و کل  ا صیلی در مدارس و همچنین در دان شی و تح سمی فرایند آموز ساس زبان ر ها برا
صورت می سی(  شور )فار ست که گروهک خواهان اجرای این های قومی با جدیت تمام گیرد. این درحالی ا

 ند.احق

 

 
 

 

 
شان می، زبان مادری بارۀدر شروطه و همچنین در دوران پهلوی اول و دومتاریخ ایران ن  ،دهد که بعداز م

کید بر زبان فارســی و اعمال محدودیت بر اقلیت ت. در وده اســهای قومی حاکم برویکرد تمرکزگرایانه با تأ
ــته ،آن دوران ــت هر قانونی که وجود داش ــی بوده و به  جهت  در اس ــترش خط و ادبیات فارس ــعه و گس توس

 های قومی وقعی ننهاده است.زبان
ــت در دور ــیاس ــد. ب ۀاین س ــتری دنبال ش ــالمی با ظرافت و دقت بیش بت دنبال ثبه ،مثال رایانقالب اس

شورای هایی با نام ترکی )مانند گلین گاز( و تبلیغ کاالهای آنشرکت سیما، نمایندگان مجلس  صداو ها از 
 ندای تشکیل دادجلسه ،هاییو مدتی بعداز پخش چنین آگهی شمسی ۴۹۹۹اسالمی، در یازدهم مهر سال 

رکی ت ۀها به زبان بیگانم تجاری آنهای تجاری کاالهایی که اســو قانونی مبنی بر ممنوعیت پخش آگهی
 تصویب رساندند.باشد به

 مهاباد )آذربایجان غربی(از هنرمند خ، عزیز شاهر
 

بنویسم و بخونم.  ون کردی رون مادری صحبت کنه. من باید زباباید به زب هر قومی
 ،ن مادری تحصیل کننوداشته باشن که به زب واین ر ن فارسی باید حق  وها جدا از زبقومیت

 مدارس نیس. توامری که 

 تهران ازپژوهشگر دین و جنگ ی، محسن حسام مظاهر 
 

ر سازی مخصوصًا با جباجتماعی الجرم متکثر است و با استانداردسازی و یکسان ۀپدید
زبان به میراث یک ترک ،حالدرعینخاطر به زبان فارسی دارم و حکومت مخالفم. من تعلق

ن کنم فرهنگ ما این قابلیت دارد که ایست و فکر میایعی دارد که این خیلی طبتمایل رکش ت  
 تکثر را در خود جای دهد.

 



 

  

 

 
گذاری و عمل در راستای قانون اساسی است. ازجمله پیشنهادهای موجود درمورد زبان مادری سیاست

دن  نهاد کردور از اجبار با مقولۀ زبان مواجه شوند. مردمهایی بهشیوه بر این اساس، اقوام قادر خواهند بود به
 های موجود در این رابطه است.مادری موجب کاهش تنش زبان  

 

 
در قوانین و مقررات  احترام به زبان مادری و آموزش آن جدا از این موارد خاص، حقیقت آن اســـت که

م رسمی  اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران زبان و خط  شمرده شده است.  ایران حقی مسل 
اســناد و مکاتبات رســمی و اداری را ملزم به تبعیت از آن  ۀو هم اســت و مشــترک ایران را فارســی ذکر کرده

، زدهمنواصول  ها و مدارس را هم لحاظ کرده است.های محلی در دانشگاهولی تدریس زبان ،دانسته است
با اشاره به برابری و هرگونه عدم تبعیض اجتماعی و فرهنگی و غیره  اساسی قانون وسومبیستو  ودوم،بیست

سایی  نوعی دیگر این حق  به شنا شری را  م ب سل  ست کردهم سال ا سی، 2144. در  شورای  شم مجلس 
سالمی قانون  شی با رعایتأت»ا شریات کمک آموز سی و ن صل پانزده قان لیف و طبع و توزیع کتب در ون ا

سی سا سیزده ماد  « ا صره بهه و ن  را در  ساند. ه تب صویب ر  ۀهمچین دولت ایران با الحاق به چندین معاهدت
 ،یالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعمیثاق بین و المللی حقوق مدنی و سیاسیالمللی ازجمله میثاق بینبین

قانون مدنی در حکم قوانین مصوب مجلس  ۳ ۀاد  م براساسکه  ــــو فرهنگی و نیز کنوانسیون حقوق کودک 
سالمی به ـــ آیندشمار میشورای ا شرطی به حق   ـ شناخته آموزش زبان مادری را بدون هیچ قیدو سمیت  ر

 موضوع آموزش به زبان مادری تحقق عملی پیدا نکرده است. کنونتا ،هاهمۀ این بحث اما باوجود   است.
ستهدههایی پایدار مانملت ،درطول  تاریخ صالتااند که توان شهند ا و  ،دار قومی، ملیهای فرهنگی و ری

های درخت تنومند فرهنگ اســت که فرهنگ مکتوب هر دینی خود را حفظ کنند. زبان نیز یکی از شــاخه
شتهای بهجامعه سیلۀ آن نو سلو به  شودمی و سات و دیگر انتقال میهای ن سا یابد. در هر زبانی، بیان اح

 سرا از كرمانشاهشاعر و ترانه یرزادی،ش ینام

هنوز اما  ،م هر قومی است و یک فرهنگ نوشتاری باید وجود داشته باشدزبان مادری مسل  
 . ... لوچ و، کرد، بباید به زبان مادری درس بخوانند پیش ما عملی نشده است. همۀ اقوام

 )آذربایجان غربی( شناس و مشاور از اردبیلمحسن سودمند، روان
 )آذربایجان غربی( 

 
. آورمیکم م یاز نظر زبان ییجورا یه ی،در فارس تر است.یقو یلیخ یالتمتخ یدر ترکمن 

 .است اشاره شده یدر قانون اساس کهاست  یحق ینبه خود مردم واگذار شود. اید ابحث زبان ب
 یلتشکهاهای آنکالس وجود دارد، یوپرورش بگذارد اگر استقبالوزارت آموزش یا یمتحاک
 . مبنا خواست مردم باشد.شود

 



 

  

د، آیخود را دارد که وقتی به زبان دیگری به گفتار یا نوشــتار درمی ها و عواطف  شــیرینی خاصخواســته
نهدهدمیجذابیت واقعی خود را ازدســـت معمواًل  بان دارای گنجی یات، . هر ز ای از مفاهیم، نمادها، ادب

سیقی ست هنرهای دیگر و ،مو شکیل می ا شری را ت شی از میراث فرهنگ و تمدن ب ا دهد. بکه بخش باارز
ستفاده از آن میراث و تجارب نابودی یک زبان نه شنایی و ا شری نیز از آ سایر افراد ب تنها فرزندان آن ملت که 
ست زبانی که زبان آموزشگرانبها محروم می ضح ا شدمانند. پروا یا  دشومیدیر یا زود نابود  ،وپرورش نبا

بتواند به زبان  اگرآموز و مهجور باقی خواهد ماند. دانش خوردمیو شــکســت شــود میضــعیف  کمدســت
سد ست هنگامیدیگر  ،مادری خود بخواند و بنوی  د زبانکنخواهد درمورد اطراف خود فکر که مینیازی نی

ستوی ذهنش بفرستد و به زبانی که در کتاب سی خود با مادری خود را به پ شدههای در شنا  ست آن آ کر ف ا
 کند. 

صل  ساس ا سی نوزدهمو  پانزدهمبرا سا شته اقوام می ،قانون ا توانند آموزش زبان مادری را در مدارس دا
سال شند. در  شگاه نیز  ،های اخیربا ست. فارغ از نحوهای قومی های مرتبط با زبانرشتهدر دان شده ا  ۀارائه 

شدن   شروع   این حق   اجرایی  سته میقومی، به آ م  شود و این امر بهموزش زبان مادری با روندی امنیتی نگری
...  ها وها و خیاباننوع مقاومت در میان اقوام منجر شــده اســت. حذف اســامی قومی از ســردر مغازهیک 

ستهایی از واکنش علیه زبان مادری نمونه ستا سی کردن   رویکرد   .. زبان  امری اجتماعی و فرهنگی ا  سیا
 . انجامدآمیز میهای مقاومتاکنشزبان به و

شروعیت یادگیری به زبان مادریمردم ۀ باور نخبگان و عام 1-5نمودار و  1-1نمودار  شان  را دربارۀ م ن
ساسندهمی صد از نخبگان و  51.3 ،د. بر این ا صد از عام 41.3در ند آموزش زبان بودمردم معتقد  ۀدر

شروع و قانونی  ستمادری حقی م شروعیت دادن  21.1از نخبگان و  26.2. همچنین ا از عوام مخالف م
 ند.بودبه یادگیری زبان مادری 



 

  

 
 

  ،اتنولوگ ســـایت کشــورهایی اســـت که تنوع زبانی وســیعی دارد. براســـاس اطالعات ۀایران درزمر
ــش و هفتاد ــده پنج ،زبان زنده در ایران وجود دارد. از این میان ش فقط در خانه یعنی نه ؛اندزبان نهادینه ش

ها اســتفاده های جمعی( از این زبانرســانهو ها، ادارات، بلکه در نهادهای اجتماعی )مدارس، دانشــگاه
.  ستنده و گیلکی ،منیزبان  فارسی، ترکی، کردی، ار پنجفردی(. این وگوهای بینصورت گفتشود )بهمی

شت  شی ومانند زبان دیگر )ه شتو، ترکمن، بلوچی، تال شرفت…(  پ رای ب ،اند و در جوامع خوددرحال پی
هنوز گویشوران …(  بختیاری، دزفولی، لکی، الری ومانند زبان ) هفت و بیستشود. ها کار میتقویت آن

به  ؛زبان در خطرند یک و سیشود. ها انجام نمیت آناما فعالیتی برای پیشرف ،اندزیادی دارند و کاماًل زنده
یعنی فقط تعداد کمی  ؛اندزبان رو به مرگ پنجو  ،شوندتر منتقل نمیهای جواننسلاین معنی که احتمااًل به 
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های توان به زباناند، میانقراض به های ایران که در وضــعیت اضــطراری روگویشــور مســن دارند. از زبان
ــاکردی، د ــنندج(، بش ــوریان س ــنایا )زبان آش ــی )در گیالن(، س ــتی(، گالش ری کرمانی، گبری )دری زرتش

شاره کرد. این  ستان فارس( ا شی )در ا ر  ستان(، ک  صائبین خوز خویینی )در زنجان(، مندایی جدید )زبان 
صد تا کمتر از هزار زبان شور دارند و اگر اقدامی برای آننفر ها بین  صورت نگیردگوی ض ودی منقرزبه ،ها 
شوران زیادی دارند . البتهندقرار دار ها زبان دیگر نیز در خطر انقراضشوند. دهمی هۀ اما تا چند د ،فعاًل گوی

 .1دشونبه وضعیت گروه اول دچار می ،دیگر
ــوع اهای زیادی درحال مرگامروزه زبان جلوگیری از این  جهت  دراقدام عاجل حاکمیت  بهند. این موض

یاز انقراض  یات، دانشن تاریخ، ادب بانی مخزنی از  با ازدســـت رفتن  و خ   ،دارد. هر ز که   رد را درخود دارد 
ها و این زبان شــود. طبیعتًا با ازدســـت رفتن  هرکدام، فرهنگ و تمدن عمومی بشــر به درجاتی فقیرتر می

 .خواهد رفتها نیز ازمیان فرهنگ قومی صاحبان این زبان ،انگویشورانش
ــوع فرهنگی،  ،توجهی به زبان مادریاین بیبارۀ درمهم دیگر  ۀنکت جدا از اثرات نابودکنندگی آن بر موض

ستی که کودک ایرانیمیازبه اختالل در امر یادگیری کودکان ب س از زبان  ،محض ورود به مدارسبه ،گردد. گ
تدریج از بهگذارد و جامعه را نیز کند تأثیرات شــناختی و احســاســی زیادی روی او میمادری تجربه می

 پیوستگی فرهنگی و زبانی ،شناسیروانلحاظ کند. همچنین بههای غیرفارسی محروم میهای زبانظرفیت
یت می دهد به های زبانی که در مدت عمر یک فرد رخ میکند و گســســـتو حس  اجتماعی افراد را تقو

ای کوچک در نی را درپیمانهشــود. نمونۀ این حس  ســرگرداســرگردانی در حیات اجتماعی افراد منجر می
ستند شنا ه شتر مهاجران با این حس  بیگانگی با فرزند آ ستیم. بی شاهد ه ای که یبیگانگ ،زندگی مهاجران 

ستصرفًا به سن نی شد  ،دلیل اختالف  ست که فرزند در زبانی متفاوت با زبان والدین ر شی از آن ا بلکه نا
تماعی نیز دوری گزیدن از نگاه سیاسی به زبان مادری و اج ــــ لحاظ فرهنگیکرده و آموزش دیده است. به

، بخش ملیعنوان عنصــر وحدتای برای احترام به کثرت زبانی درعین حفظ زبان فارســی بهایجاد زمینه
ــرمایپاســخگویی به مطالبه ظیم ع ۀای فراگیر و نیز تعدیل فضــای اجتماعی کشــور اســت و عدم نابودی س

هســتی معنوی و  ،بخشــی از تاریخ ،هاها و گویشاین زبان حاشــیه راندن  با به. شــودمحســوب میفرهنگی 
 شود.فراموشی سپرده میبه نیزو فرهنگ مردم  ،هانمادین، ادبیات، موسیقی، سنت

 کودکانشان از حق   های مختلف قومی موردمطالعه در تحقیق کنونی اذعان داشتند که محروم ماندن  گروه
ضور در مدرسهدر سال وصآموزش به زبان مادری، به خص ستین ح ها اختالل در امر یادگیری آن، های نخ

ســالگی، با زبان مادری در خانواده و محله تکلم هفت ،از رفتن به مدرســهکند. این کودکان تا قبلایجاد می

                                              
1.https://meidaan.com/archive/12732 
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ها با زبان فارســی صــورت دفعه با ورود به مدرســه، اولین آموزش رســمی و مکتوب به آنو یک کنندمی
تادرحالی ،ردگیمی مان، در بیشــتر موارد، حتی که  با  آن ز له نیز  بان رســمییک جم ند وهکردتکلم ن ز  ا

ها جاری نشـــده اســـت. این امر قطعًا در از زبان آن هاهای مکتوب در کتابکدام از کلمات آن جملههیچ
 خیر ایجاد خواهد کرد.أها اختالل و تفرایند یادگیری آن
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صاحبه سی دارندبا توجه به محتوای بیانات م سا کید ا ضوع آموزش به زبان مادری تأ  ،شوندگان که بر مو
های دولتی، ساختار خود های فرهنگی و زبانی اقوام برای زیرساختتوان گفت اهمیت دادن به سیاستمی

شن، کل  و ارگان ،دولت ست زبانی رو سیا ست. بدون یک  ضروری ا شده نهاد های فرادولتی امری  های یاد
سانی که میو بحران ناقص سی خواهند اهمیت زبان را تا حد  زا خواهند بود. ک یری گمکالمه و ارتباط ۀلیک و

سی، ساده پایین بیاورند نتایج تحقیقات جامعه سیروانشنا یرند. زبان گو نوروبیولوژیک را نادیده می ،شنا

یخ  دبیری، امیر سجاد  سقز )كردستان(از تار
 

باشد  باید یک اصل طبیعی ،اگر این اصل را قبول داشته باشم که ایران کثیراالقوام هست
بیان  ،استاد اقتصاد سیاسی اصفهان ،که هرکس با زبان قومی خود حرف بزند. محسن رنانی

دگیری دچار مشکل آموزش به زبان مادری را ندارند در یا ۀدارد که افراد دوزبانه که اجازمی
بد و این یاکنند که کیفیت یادگیری کاهش میخر یادگیری را مطرح میأت ۀشوند و مساللمی

 سانیطبیعی و فطری و ان یک حق   ،ازسوی دیگرخر یادگیری است. أدوگانگی آموزشی سبب ت
دهد که تنوع زبانی باعث های کشورهای دیگر مانند سوئیس نشان میست و تجربها

 شود. یه نمیزیدگی و تجپاشازهم

 



 

  

زندگی  نام انسان در آنه ای بی است که موجود پیچیدهیبلکه دنیا ،نیست فقط چند هزار کلمه با تلفظ خاص
 یابند، حامل فرهنگهایی که ازطریق  آن با هم ارتباط میگی انسانو دربردارندۀ معناست؛ معنای زند کندمی

نسلی گونه، تربیت باید بر آن متکی باشد تا تربیت کیفی صورت پذیرد و انتقال بینهاست و بدینو تاریخ آن
 .بهتری خواهند داشت آموزشی ۀبازد ، قطعاً کودکان وقتی به زبان مادری آموزش ببینند تداوم یابد.

 

 
ــت که فرد در آن کار و زندگی میزبان هویت فرد و جامعه ــت و با زبان مقوله کند.ای اس ای فرهنگی اس

سی و ام سیا شود ،نیتیدید فرهنگی باید به آن نگاه کرد. اگر در لوای امر  سرکوب  یت ملی، امن ،تنوع زبانی 
های جنبش بیند. اوج گرفتن  و تمامیت ارضــی کشــور آســیب می ،انســجام جامعۀ ایران، وحدت ملی

طورکه دیکتاتوری ارتباط نیســـت. همانبی 1های مارگارت تاچرردیخ  بی ااســکاتلند ب ۀطلباناســتقالل
ــتی فرانکو ــوونیس ــم کاتالونیا 2ش ــیونالیس ــابق اوکراین، ویکتور یسئهمچنین ر ،دامن زد 3به ناس جمهور س

ر ند. بنابراین امر زبانی باید داو اسالفش مسالول ناسیونالیسم افراطی اوکراین ،5، والدیمیر پوتین4یانوکوویچ
 چارچوب حقوق شهروندی و نه یک موضوع سیاسی مورد توجه قرار گیرد. 

های وهفرد و گر تاشــود دیل زبان به امر اســطوره باعث میای تبدیل شــود. تباســطوره یزبان نباید به امر
ای جامعه و ،شود، تاریخ، فرهنگوقتی زبانی ازبین برده میزبانی خود را ضد دیگری تعریف کنند.  ـ قومی

با ازبین رفتن   اســـت وجود آمدهکه حول آن زبان به یک زبان، بخشــی از میراث  هم ازبین خواهد رفت. 
یلازبین می فرهنگی تمام بشــریت به این دل به معنای  ،رود.  مادری در میان اقوام ایرانی  بان  به ز اهمیت 

ست.  شریت ا شنهاد می بارهبنابراین در این اهمیت به بخش بزرگی از فرهنگ ایران و ب شیوه شود به همپی ان 
شاهد آموزش زبان شور  شی ک ستم آموز سی سی های عربی )بهکه در  سالمی( و انگلی عنوان زبان دینی و ا

ستیمعنوان زبان بین)به شود و در  ،المللی( به کودکان در مدارس ه به آموزش زبان مادری کودکان نیز توجه 
 ورد توجه قرار گیرد.صورت یک رشتۀ تخصصی مبه ،دوران دانشگاهی

                                              
1. Margaret Thatcher 

2. Francisco Franco 

3. Caudillo  

4. Viktor Yanukovych 

5. Vladimir Putin 

 مهاباد )آذربایجان غربی( ازنگار فعال مدنی و روزنامهو، الدین خدیصالح
 

نند زبان فقط یک ابزار ادشناسان بهتر از هرکسی میطبیعی است. زبان این یک حق  
کر شود ها بدون زبانی که به آن فتفکر است. خیلی خالقیت یلۀبلکه یک وس ،ارتباطی نیست

نه خیر در این زمیأتصرفًا با زبان مادری باید مشاوره داده شود.  ،پزشکیشود. در روانمی کور
 ازسوی حاکمیت است. سیاسی  ۀکاماًل با انگیز



 

  

 جای ملتامت به. 3-0-3

صر به  شر معا ست که ثبات در آن معنایی ندارد و این مقوله برای ب شد یکجهان امروز جایی ا ه آرزو تبدیل 
ــت. از  ــو یکاس ــیاری از متفکر ،س و مطلق  ،های دینی را مفاهیمی ثابت، پایدارن دینی مذهب و آموزهابس

. مفهوم امت یکی از این اســتاســتفاده و قابل اســت ها تدوین شــدها و مکانهزمان ۀدانند که برای هممی
ست که کل   سالمی  مفاهیم ا  1(انبیا ۀسور 31 ۀجمله آیازو قرآن در آیات مختلفی )گیرد را دربر میجامعه ا

 ،اسالمی را بدون توجه به مرز جغرافیایی و سرزمینی خود با این واژه خطاب کرده است. از دیگر سو ۀجامع
ــرزمینی   ــت که چارچوب جغرافیایی و س ــر اس مردمان  خاص   ملت مفهومی جدید و مربوط به دوران معاص

 رساند.یک کشور را می
 ،که همان امت واحده است ،ام مطلوبخواهد که مردم به یک ساختار نظهای گوناگونی میاسالم از راه

خواهد با سرزمین و مرز جغرافیایی و مفاهیم قومی و نژادی کاری ندارد و می ،دست پیدا کنند. در این راستا
ضای یک هر فردی در هر کجای دنیا که زندگی می سلمانان را مانند اع سالم م سد. ا کند به این وحدت بر

کنند های مختلف زندگی میکند. افرادی که در ســرزمینی دعوت میآنان را به یکدل داند وخانواده می
سند.می شد و کمال بر سالمی قرار بگیرند و در تعامل با یکدیگر به ر مت ا توانند تحت یک مدیریت کالن ا

ست و منظور از آن جامعه صرفًا عقیدتی ا ستوار مفهومی  ساس هیچ پیوند خونی و خاکی ا ست که برا ای ا
ست و هدف و  صود واحدی آنان را گ  نی ست. جامعه رد  مق ای که افرادش تحت یک رهبری هم جمع نموده ا

ساس می شرفت و کمال فرد و جامعه را با خون و اعتقاد و حیات خود اح سالولیت پی کنند بزرگ و متعالی، م
ای نیز امت را به معنای مردم، اجتماع، گروه، اجتماع مســلمانان، (. عده114 ص ،2151 )شــریعتی،

و دولت و حکومتی که تحت حاکمیت خدا قرار  ،منین، اجتماعی که تســلیم و مطیع خداســـتؤم ۀجامع
بدون توجه به مرزهای ســرزمینی و  نیز(. حکومت اســالمی 12 ص ،2155 اند )احمدی،کار بردهبهدارد 

را « امت واحده»کند و نام ها سـربازگیری میانسـان ۀو فرهنگی از میان هم ،های نژادی، زبانی، ملیتفاوت
 نهد.بر پیروان خویش می

 ،2حجرات ۀســور 20 ۀدر آی ،ســـازی اســـت که قرآناز عوامل دخیل در فرایند امت« تاخو»عامل 
مســلمانان را به وحدت و  ،3عمرانآل ۀســور 201 ۀداند. همچنین در آیمســلمانان را برادر یکدیگر می

ستانهی میافکنی و جدایی کند و از تفرقهیکپارچگی دعوت می ضت ،کند. در همین را های مختلفی در نه
الدین اسدآبادی، دانشمند و سیاستمدار جمال تاریخ معاصر جهان اسالم شکل گرفته است. نهضت سید

                                              
ه  »نامد: خداوند امت اسالم را امت واحده می. 1 ذ  َن  َهَٰ ون  إ  د  ب  م  َفاع  ک  َدًة َوَأَنا َرب   ًة َواح  َم  م  أ  ک  ت  َم   «أ 
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اســتعماری ملل اســالمی که همواره در راه اتحاد ملل اســالمی به تبلیغ این آرمان انقالبی و از رهبران ضــد
 در راه اتحاد ملل ،در لندن« الخافقینضیاء»در هندوستان و  «الوثقیةعرو»های پرداخت و با انتشار روزنامه

شید سلمان کو ضت ،م سیدیکی از این نه ست. هدف  سلمانان جهان را حول الدین جمال ها آن بود که م
 محوری واحد درآورد و قدرت واقعی اسالم را به جهانیان بشناساند. کمی بعد، اقبال الهوری از پاکستان با

اقعی جایگاه وانتشار افکار و عقاید خود سعی بر بیداری ملل اسالمی داشت و تالش کرد تا مسلمانان را به
سعی ست که با مهاجرت به لبنان  سالم ا صدر یکی دیگر از رهبران جهان ا سی  ساند. امام مو شان بر  خود

ــت ــلمانان  داش ــلمانان  ۀمنظور حمایت از جامعبه ،خمینی نیز در ایران الله. آیتکمک کندبه دیگر مس مس
نقاط جهان را برای آزادی  اماه رمضــان را روز قدس نام نهاد و مســلمانان اقصــ ۀفلســطین، آخرین جمع

 .1دکرراهپیمایی تشویق می دادن   ها و انجامبه حضور در خیابان ،المقدسبیت
سرزمین و قلمرو جغرافیایی، فره درمقابل   صر  ومیت و ق ،نگی، زبان، تاریخ، نژادمفهوم امت، ملت با عن

ها در روابط و نیز تســاوی آن ،مشــترک همراه اســت. اصــل اســتقالل کشــورها، اعم از ســیاســی و مذهبی
ــتفالیبین ــمًا در قرارداد وس ــال  ،2المللی و روابط خارجی برای اولین بار و رس مورد  میالدی، 2465در س

قت قرار عد مواف به ب تاریخ  یت پاپ نف ،گرفت. از آن  پا از اهم هب در ارو مذ ـــت داد و  وذ خود را ازدس
هایی جدا از هم و براســاس قومیت تقســیم شــد و امت مســیحیت که پارهاروپا به تکه ،ازســوی دیگرافتاد. 

ها بر پایۀ ملیت و قومیت استوار محورش دیانت حضرت عیسی بود ازهم پاشید و اساس تشکیل حکومت
صطالحی تحت عنو ،. بدین ترتیبشد شت« دولت ملی»ان ا سی گ سیا  ۀیجنت. وارد عرصۀ واژگان مفاهیم 

و نه افراد  ،هاملت ،داد و از آن پس« دولت ملی»جای خود را به « دین»شـــد که حکومت  آناین رویکرد 
زدند و خداوند در حکومت جایی نداشـــت. ســرنوشـــت خود را رقم می ،معتقد به دین و یا پایگاه دینی

ــکیل حکومتمحوریت دین و مذهب و اع ــاس تقادات اخروی در تش ــورها براس ها ازبین رفت و عموم کش
آن  اضمحالل امپراتوری  ۀشدهای محققهای نژادی یا زبانی تشکیل شدند. نمونهملیت و قومیت و مشخصه

و امپراتوری عثمانی در بخشی از قلمرو کشورهای اسالمی است که حاصل چنین  امسیحیت در قرون وسط
شورهای ذرهتحولی پیدایش  سیا ۀای در قارک سًا مفهوم امت در آن ،اروپا، آ سا ها جای خود و آفریقا بود که ا

 را به ملت داد و ناسیونالیسم نوین را شکل داد. 

                                              
 200244 شناسۀ خبر: ،جوان آنالین .1
ستفالی عهدنامه. 2 ست که پسعهدنامه و سیپایان جنگاز ای ا شورهای م 2465-2425سالۀ مذهبی )های  ( میان ک

شد. در این عهدنامه شورهای اروپایی ،اروپایی منعقد  ستانبه ،تمام ک ستان و له شتند. شرکت ،جز انگل این عهدنامه  دا
 ،نسه، اسپانیاااستقالل فر. بسیاری از واحدهای آلمان استقالل یافتند. کنفدراسیون سوئیس و کشور هلند را مستقل شناخت

 .دشها ممنوع اعالم یید قرار گرفت و مداخلۀ پاپ رسمًا در امور داخلی و خارجی آنأو پرتغال مورد ت



 

  

گاهی مشــترک نموتوان یک واحد بزرگ انســانی تعریف ملت را می د که عامل پیوند آن یک فرهنگ و آ
ساس تعلق به ساس وحدت میان افراد متعلق به آن واحد پدید  است. از این پیوند است که اح یکدیگر و اح

ستگی آید. ازجمله ویژگیمی ستگی و واب ساس دلب شترک و اح شغال یک قلمرو جغرافیایی م های هر ملت ا
ن است. ملت به معنای جدید آن  امر تازه ای است که تاریخ آن از پیدایش ناسیونالیسم جدید به سرزمین معی 

سی رود وفراتر نمی سیا سد ،مربوط به تحوالت فکری،  صوصاخیر و به ۀو اجتماعی اروپا در دو  از پس خ
گاهی ملی )تعلق به ملت و لزوم تشکیل دولت ملی( و داشتن  انقالب فرانسه است. ازاین متعلق  قدرتی رو، آ

 .(111 ص ،2110 ای طوالنی ندارد )قادری،به خود )دولت( پیشینه

ش سی ک سا سی که در ایران، قانون ا سا صل چهارم قانون ا ست. در ا ور برگرفته از مبانی و موازین دینی ا
صل و مادر هممهم صول  ۀترین ا ستا گذاری که در تعارض با وحدت امت شود که هرگونه قانونبیان می ا

سالمی و موجب بی سبتا سازگاری تفاوتی ن سی ما  سا شد با روح حاکم بر قانون ا سلمانان با ضعیت م به و
شت. به همین جهتنخواهد د صول متعددی ،ا سلمانان در هر ،در ا سالمی و حمایت از م  وحدت امت ا

و دبه در ذیل، مهم و اســاســی بیان شــده اســت.  ۀعنوان یک وظیفگوشــه از جهان مورد توجه قرار گرفته و به
 شود.از این اصول قانونی اشاره می نمونه

 دوموپنجاهوصداصل یک
ست خارجی جمهوری  سلطهسیا ساس نفی هرگونه  سالمی ایران برا سلطها پذیری، حفظ جویی و 

و عدم تعهد دربرابر   ،مســلمانان ۀجانبه و تمامیت ارضــی کشــور، دفاع از حقوق هماســتقالل همه
 آمیز با دول غیرمحارب استوار است.گر و روابط صلحهای سلطهقدرت

 وچهارموپنجاهصداصل یک
داند و اســتقالل و بشــری را آرمان خود می عۀجام انســان در کل  جمهوری اســالمی ایران ســعادت 

سد. بنابراین درعین خودداری کامل از مردم جهان می ۀهم آزادی و حکومت حق و عدل را حق   شنا
ستکبرین حق ۀهای دیگر از مبارزهرگونه دخالت در امور داخلی ملت ضعفین دربرابر  م ست طلبانه م

 کند.در هر نقطه از جهان حمایت می

ند، امسلمانان یک امت ۀتوان نتیجه گرفت که از نظر قانون اساسی چون همتوجه به اصول یادشده می با
سلمانان و حمایت از مبارز ۀدفاع از حقوق هم ضعف ۀطلبانحق ۀم ست ستکبرام  ن در هر نقطه ازان دربرابر  م

شور سی ک سا ست جهان یکی از معیارهای ا سالمی ایران را  ا ست خارجی جمهوری ا سیا صول  و یکی از ا
 دهد.تشکیل می

سالمی ایران پی « امت واحده» ۀتوان به اهمیت ایدبنابراین می سی حکومت جمهوری ا سیا ستگاه  در د
کید بر مبانی دینی و سیرامری که به ،برد  ۀصراحت در قانون اساسی کشور آمده است و افراد بسیاری نیز با تأ



 

  

یز نظران و ناند. هنوز در دیدگاه بسیاری از صاحبان دین اسالم بر اهمیت و ضرورت آن صحه گذاشتهبزرگ
ملت جایگاهی ندارد و مفهوم حکومت اسالمی مقدم بر هر نوع مفهوم دیگری  ـ مفهوم دولت ،پیروان دینی

ست. در چارچوب جهان سالم اتفاق م ،بینی و نگرش این افرادا سطح جهان ا افتد در چارچوب یآنچه در 
ـــ حکومتی و نه مفهوم دولت سیر می ـ سوی دیگرشود. ملت تعبیر و تف ستند که این نوع  ،از افراد زیادی ه

کید بر مفهوم ملت در پهنجهان ست ۀبینی را قبول ندارند و با تأ سیا شسرزمینی ایران،  ور را های حکومتی ک
ستکننقد می سیا صادی و جانی برای دفاع از بنی بر هزینههای خارجی حکومت مند. این افراد از  های اقت
ــلم ــایتی انامس ــاس نارض ــور در زمینه خود   و بر این باورند که وقتی مردمان   کنندمین جهان احس های کش

صادی، اجتماعی، رفاهی، فرهنگی شکل هادیگر زمینه و ،مختلف اقت سرمایه و  ،ندادچار م چرا باید دولت  
 ورها هزینه کند و منافع امت را به منافع ملت ترجیح دهد.منابع خود را برای دیگر کش

 

 
 

 

 
ــ ــت که در ش ــرمایه رایطی کهدیدگاه فوق بر این باور اس ــاد جهانی در چنبرۀ س ــکال نوین اقتص داری اش

ــتعماتری ــورها و فرهنگپیش میاش را بهاس ــاد همۀ کش ــت و برد و اقتص های دیگر را به خدمت گرفته اس
ضاع و در دورۀ جمهوری به ست، در این او شورهای قدرتمند را نیز یارای مقابله با آن نی صادهای ک نوعی اقت

گاهانه در تعارض با چنین وضعیتی ظاهر شده است و مورد هجمهاسالمی، اقتصاد ا ها، و ها، تحریمیران آ

یخی، جواد اویس  زابل )سیستان و بلوچستان(از  دبیر و پژوهشگر تار
 

د آدم غنایی داشته باش کنیم. باید خود  ایم، اما به کشورهای دیگر کمک میما خودمان گرسنه
 مسجد حرام است.تا به دیگری کمک کند. چراغی که به خانه رواست به 

 

 بلوچستان سیستان و ازاجتماعی  ـ فعال سیاسیو  پژوهشگر تاریخ، مذهبیمولویز، عبدالرشید تری

دنبال گسترش مذهب خودش است و بسیاری از منابعی را که داریم در حاکمیت به
ها را کند. شما در بلوچستان کپرها و مدرسهکشورهای دیگر برای ترویج شیعه هزینه می

هایی کرده که اگر در بلوچستان هزینه کشور ما هزینه ،در لبنان . اند...ها ایرانینی، اینیبمی
 ۀکرد. اما در یک کشور خارجی بیگانها پیشرفت میجا هم مانند دیگر استاناین ،کردمی

ق و در عرا . کنند برای رفاه مردمشان...های فراوان میخاطر مسائل مذهبی هزینهعرب به
ولی برای کشور خودشان هزینه  ،کنند فقط برای جریانات مذهبیسوریه و یمن هزینه می

عنوان یک ایرانی این است که به داخل بیشتر از خارج توجه شود. کنند. درکل توقع من بهنمی
 ها در داخل باشد و به مردم اهمیت داده شود.گذاریسرمایه



 

  

ز ا خصوصبه ،وضعیت داخلی کشور های جهانی حاصل از آن قرار گرفته است که در نتیجۀ آن،محرومیت
 یهای رفاهی حاکمیت در چارچوب جغرافیایبرنامه کهجای اینو به چندان مساعد نیست ،لحاظ اقتصادی

شود سرزمینی می، به بلندپروازیسرزمین ایران تنظیم  سا توانایی مدیریت و هدپردازد که چههایی فرا ایت ب
صاد ملی و لطمات جبران ضعیتی که آن را نیز ندارند و خطر بحران اقت ست، و ناپذیر مردمی را ایجاد کرده ا

شورهای دولت در ک گذاریو سرمایه هااریذگسیاست ،که براساس آن رودپیش میبه گرایشی ازطریق  بیشتر 
در بیان دلیل موافقت  ،جدا از مفاهیم دینی و آســمانی ،. برخی از حامیان این گروهشــودتجویز می منطقه

کید دارند. این دســته از افراد بیان می «امنیت»بر مفهوم  ،خود با توجه به شــرایط منطقهتأ ای و کنند که 
ن ســیاســی جهت حراســت از اطراف جریان دارد، مســالوال ی مختلف  های مختلفی که در کشــورهادرگیری

شور مجبورند همانند دیگر قدرتمندان جهانی و منطقه شگری بپردازندمرزهای داخلی ک ه ، امری کای به کن
هم بنیان فکری و نظری قدرتمند برای اقناع در این حوزه و هم توانایی اقتصادی، مالی، و اجرایی برای تحقق 

   طلبد.مل میآن را در ع

 

 
ــعیت گفته ــت که اگر حاکمیت خالف این وض ــده عمل کند، احتمال ناامنی در این دیدگاه معتقد اس ش

شور فراهم می سخنرانی ،دشومرزهای داخلی ک ضوعی که در یکی از  شهدای مورد ای رهبر انقالب درهمو
سی 2136مدافع حرم در بهمن ماه  شان بیان کردند:  شم فعان حرم ااگر مد»نیز مورد توجه قرار گرفت و ای

ــدهمان 1«.جنگیدیمکردند، امروزه باید در کرمانشــاه و همدان میمبارزه نمی ن این امخالف ،طورکه بیان ش
کید بر مفهوم ملت در قالب مر ،سیاست ه داخل که خطر بکنند تا زمانیبیان می ،زهای سرزمینی کشوربا تأ

ست سیده ا شور نر ومی های قتوان گفت پیروان گروهمی درواقع،نباید در این زمینه هزینه کنیم.  ،مرزهای ک
جهت بازتعریف هویت خود به  ــــ نداکه بیشترشان متعلق به دو گروه مذهبی تسنن و تشیع ــــموردمطالعه 

توان گفت های قومی و زبانی زیاد توجه ندارند و میهای خود از دیگر گروهمذهبیقالب هممفهوم امت در 
سبتدوم اهمیت از نظر آن ۀنقش دین در ایجاد مرزهای فرهنگی در درج ضها ن سنتی و وبه مو عات زبانی و 
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 )سیستان و بلوچستان( هیئت علمی دانشگاه زاهدانه، عضو كهراز محمد گل

 
ن از گشنگی اکند وقتی که ما داریم خودمپرسم چرا ایران به سوریه و عراق کمک میمی

ما برای امنیت خودمان باید فراتر از مرزهای ایران قدم برداریم. اگر گویند[ ]میمیریم؟ می
ما اآلن باید در خوزستان  ،های مستجاری ایران به عراق و سوریه نبودحمایتهمین 

 !جوارهمهای جنگیدیم و یا در استانمی
 



 

  

 دارد.قرار  قومی

 تملک زمین. 4-0-3

 کنند تا ازطریق  های مختلف قومی ســعی میدســت آمد این بود که گروهبه هشــدبیان از مطالبای که نتیجه
یت مل مختلف برای خود هو با دیگران، در دایره و محدودعوا با تعیین مرزهای هویتی خود  ند و   ۀیابی کن

شخص سرزمین و تملک آن مطرح  هویتی   ۀمحدود شدن   قومی خود قرار بگیرند. بعداز م ضوع  هر قوم، مو
فت قومیتی متنوع و ترکیبی ،ر ایرانشــود. دمی با که دارای  تان وجود دارد  ندین اســ که در آناچ هاند   جا

هاســـت که دو گروه کنند. اســتان آذربایجان غربی یکی از این اســتانهای مختلف قومی زندگی میگروه
ساکندر آنکرد و آذری قومی ستان نیز گروهاندجا  ستان خوز و  ،لر، بختیاریهای مختلف قومی نظیر . در ا

سک ستان در دارند.  ونتعرب  ستان و بلوچ سی ستان  ستانی  نیزا سی م زندگی درکنار  هدو گروه قومی بلوچ و 
 کنند.می

ــتان ــوعاتی که همواره موردبحث مردمان این اس ــوص ها و بهیکی از موض ــت ها بوده«پان»خص این  اس
اریخی ای تبا استناد به گذشته ،از این مردمان ند. هریکااست که بومیان اصیل این مناطق کدام گروه قومی

ها مالکان کنند که قوم آنهای مربوط به مناطق مختلف و نیز ادبیات شــفاهی، اســتدالل میگذاریو نام
صلی این من شده اندند و گروه دیگر مهاجر بودهااطقا ساسو بعدها به آن منطقه وارد  ادعای  ،اند. بر همین ا

های های اســـاســی بین مردمان این گروهباعث ایجاد جدال نیز را دارند. همین امر تملک زمین آن مناطق
 .شده استقومی 

 

 
 

 میثم سفیدخوش، مدرس فلسفۀ دانشگاه شهید بهشتی از تهران
 

 ،پهلوی ۀها و لرها رخ داد. از اواخر دورزدایی تحت تأثیر یک جدال شهری بین دزفولیقوم
لحاظ کردند. تمام کودکی من بهنشین زندگی میصورت حاشیهبهلرها به دزفول کوچ کردند و 

ه های سیاسی درفول تحت تأثیر این مساللارزشی تحت تأثیر جدال این دو گروه بود. حتی منش
 .بود
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ضوع در جاهایی که مردمان این گروه شهر خاصاین مو شتر مورد  های قومی در یک  سکونت دارند بی
نند کهای قومی ترک و کرد در آن زندگی میگیرد. شــهرهایی مثل ارومیه که ترکیبی از گروهبحث قرار می

 یکی از تماشاچیان، این شهر تیم   ال  والیب ۀهنگام مسابق، بهشمسی 2136چنین حالتی است. در سال  ۀنمون
شود با لباس کردی وارد ورزشگاه می ـ شد عموی یکی از بازیکنان کردزبان تیم است که بعدها مشخص ـ

این هوادار را خطاب  «مرگ بر...» با بیان شــعارهایی در حد   ،این فرد دیدن   محض  زبان بهو هواداران آذری
سالوالقرار می سکوت اختیار میها نیز همسابقه که اتفاقًا آنن برگزاری مدهند. م کنند و زبان هواداران بودند 

ــیده لباس کردی ی کههوادار ــود. یافتهمجبور به ترک ورزشــگاه می بود پوش ان نشــ نیز آمدهدســتهای بهش
می قو ن گروهاکارگیری معلمبهخصوص اشتغال و به درموردزبان ترک / زباندهد که هریک از مردمان کردمی

ساسخود به ۀدیگر در منطق صاد محلی بر این باورند که جدا از اینزیرا  ،نداشدت ح ضعیت به اقت که این و
شود، این تصور را نیز دارند که کارگیری نیروهای بومی میبهکند و وجود این افراد مانع ها آسیب وارد میآن

پیش، اســتخدام  مدتی ،کند. در همین رابطهمیها آســیب وارد این اقدامات به بافت فرهنگی و هویتی آن
شد تا جایی که  شهر فردی کردزبان در یکی از نهادهای اداری شهر تبریز موجب اعتراض شدید مردمان آن

 برکنار کنند. شط مجبور شدند فرد مزبور را از سمتبرن ذیمسالوال

 

 
 

 

 

 (یغرب جانی)آذربا هیشناس از ارومشاعر و زبان ،ینعمت زیعز 

 ن داریم.وهمه جواین ؟مناطق ترگور و مرگور درس بده هن آذری بروجو هی هدارلزومی هچ
 

 مهاباد )آذربایجان غربی(  از و عضو شورای شهر فعال اقتصادیا، سامان راهنم

 
الرجال بوده یک کرد را کننده آمده به استاندار گفته قحطمن یک جایی مدیر بودم. مراجعه

 !کردیدمدیرعامل 
 



 

  

سال همههنگام برگزاری درموردی دیگر و به ستان ۲۱۴۹پرسی  شه ،اقلیم کرد ستانیهانق  بزرگ ی از کرد
 ۀگوندر فضــای مجازی پخش شــد که مناطق کردنشــین ایران نیز در آن قرار داشــت و ادعای تملک زمین به

ضی شده بود. نادر قا شان داد و بیان شدت به مردم ارومیه به ۀنمایند ،پوردیگری مطرح  شه واکنش ن این نق
شمش را درمی»کرد:  ضی ۀاین گفت« .آوریمهرکس به خاک آذربایجان ایران چپ نگاه کند، چ ر و پوآقای قا

ــهر،  ن  خواند ــت، پیرانش ــردش ــتان آذربایجان غربی )نظیر مهاباد، بوکان، س ــین جنوب اس ــهرهای کردنش ش
ها واکنش شــدید کردها را درپی داشــت. قلمرو آذری عنوان( بهدیگر شــهرها و ،اشــنویه، تکاب، شــاهیندژ

ســـابق مردم ســنندج در مجلس شــورای  ۀنمایند ،زادهها نوشــتار آقای جالل جاللیاین واکنش ۀازجمل
ردها در اســتان آذربایجان غربی در اقلیت نیســتند و خود  »بود:  ،اســالمی ها هم ترک نیســتند تا آذری اواًل ک 

تان که بیشـتر نژادپرسـتانه اسـت بخواهید حقوق سـاکنان اصـلی قومی را پایمال هایگیریجنابتان با موضـع
ی نوعو به کندمیعنوان مهاجر تصــور ها را بهبا ادبیاتی دیگر، آذری ،زادههای آقای جاللیگفته« .نمایید

 نشان از ادعای تملک این منطقه دارد. ،دیگر

سفندماه  سی 2131در ا ستان شم ستان خوز شهر  حد و مرز   جایی تابلو  ههنگام جاببه ،نیز در ا بین دو 
ضافه شهر دزفول ا شک و دزفول که چند متری به  شک کم کرده بود، درگیری و  شده اندیم شهر اندیم و از 

 زدوخوردهای شدیدی میان مردمان اندیمشک با نیروهای امنیتی اتفاق افتاد.
صلی  درحقیقت، ضوع که بومیان ا سرزمین ایران کدام بحث تملک زمین و این مو هر بخش از خاک و 

های مردم به یادداشــتاخیر تبدیل شــده اســت. با مراجعه به  ۀانگیز در چند دهند به موضــوعی مجادلهاقوم
ستۀیک  ضای مجازی یا به فر شاهد هنگام بحث میان چند جوان میقومیتی در ف توان نمود عینی این امر را 

ــیحبود. همان ــطور قبل توض ــد طورکه در س ــتان ،داده ش ــوع در اس ی نظیر آذربایجان غربی و یهااین موض
 هرهاش هریک از اقوام آن خوزستان که ترکیب جمعیتی مختلطی دارند بیشتر وجود دارد و گروهی از مردمان  

خود در زبان دیگری یا عنوان منطقه و یا شــهر و روســتایی  ای از زبان  واژه تا با پیدا کردن   کنندمیتالش 
 ،کندها تعلق داشته است و اگر امروز قوم دیگری در آن زندگی میبه آن صلل کنند که این منطقه درااستدال

 موردنظر دارد. ۀها و غصب منطقآن نشان از مهاجر بودن  

 قومی و مرزمه. 5-0-3

 طیخطوط مرزی خطوباشد و ر میكشوو دو قلمر ۀكننداجدط ن خطوييتعرت صوست كه بها میمفهوز مر
ضمن  ط، ين خطوشوند. امین مشخص يمروی زبر سیايحد سواتحديد يك ر منظوهستند كه بهری عتباا

مباحث از ها زمربنابراین ز هستند. يحكومت نآن لت رات دوايختا ۀكنند، تعیینحكومتو قلمرود ن حدييتع
 (.242 ص ،2150 )میرحیدر،ند رومیر شمابه سیايسی ايفامهم جغرو  لیصا

و تغییرات مربوط به آن از موضوعات اساسی موردتوجه جغرافیای سیاسی است )حیدری و مفهوم مرز 



 

  

که مرز خطی قراردادی ترین تعاریف مرز عبارت اســـت از این(. ازجمله عام55 ص ،2130 جلیلیان،
ست که برای جدا کردن   ضا ترسیم می« هاآن»از « ما» مفهوم   ا ( و 66 ص ،2155 شود )مجتهدزاده،در ف

سف سی ملتشکل ۀفل سیا سی،گیری آن قلمرو  ست )وی چراکه مرزها  ،(116 ص ،2130 های مختلف ا
 و جدایی یک واحد متشکل سیاسی از واحدهای دیگرند. ترین عامل تشخیصمهم

ی هاحاکمیتو که قلمرل عینحادرها زمرچراکه  ،نستدانسانی ت امناسبااودات و نباید مانع مررا ها زمر
بًا رواندزسامییگر متمایز یکدرا از مختلف  غال دول نیز بین ای فرهنگی حسنهو  ،دیقتصا، ابط سیاسی، 

مد  وآفترمانع ن همسایگاک مشترار یو، دهاادهخانودی ندگی عادر زکه ریطونند. هماآورمیپدید  جوارهم
ارزش با فیاییاهمسایه نیز یک عامل جغرز دول مر، ستری اهمکاو ستی دوبلکه عامل ، نیستت معاشرو 
 (.51 ص ،2116 کند )معتمدنژاد،بازی میگی رنقش بز ،بط طرفینرواتحکیم در ست که ا

 

 
ـــ ییفضار ساختا سته مرکزی و پیرامونیهمبهبخش جغرافیایی ملت ایران از دو  ـ ست. مدآپديد  پیو ه ا

سیختگیر چای، دمتجانس مركزو كم ابخش مترف برخال نی،مواريبخش پ ع از متنوی او مجموعهست ا گ
 ،چبلوب، عرد، كرآذری،  میقوی هاهوگر ،ایهيبخش حاشگیرد. در می بررا در میقوو  هنگیفری هاهوگر
ر كشو پیرامونیی فضادر  فعیشاو  حنفی خۀشادو سنت با هلا هبیت مذيقلو اند دارتركمن سكونت و 
 ند.اهكنداپر

  كل دارد و از  بیو آ خشــکیک مشترز مر ،ركشو پانزدهست كه با ری اكشوان يرا میسالری اجمهو
درصد  10ود حدی و مناطق مركزن در ستاا سیزدهزی و مناطق مرن در ستاا هجدهر، كشون ستاا یک و سی

 میبواد فرد، اموجوزی مرار نو ل  طوزی است. درمتعلق به مناطق مرر ت كشويصد جمعدر 63و مساحت 
ی هاهمگنیظ لحابه ،ی دورهاگذشتهاز ن ينشزطق مرمنای خبردر هد دیمن نشات مطالعادارند. سكونت 

كاال با دل تبا طريق ازها زمریسوآن ن ينشزمردم با مر میقوی هابتاقرو  عیجتمای اهاگیيژ، وکیيژكولوا
 ومغربی، مرز از میان قدر مرزهای شمالند. زسامیف برطرد را خوی هایمندزايها نزمری سوآن  صشخاا

شته و اقلیآذری شمالزبان گذ ست، در مرزهای   ،شرقشرق و جنوبتی از این قوم را از اکثریت جدا کرده ا
سوابق تاریخی درخشان و آفریدن تمدنی بزرگ برای ایران در آن  ۀاکثریت قوم ترکمن و بلوچ با هم ،ترتیببه

را اند و قبرســتان صــفاریان اکنون در آن ســوی مرز قرار گرفته اســت. همین وضــعیت مانده ســوی مرز جا
ها ،قوم کهن ایرانی درخصـــوص   هده می ،یعنی کرد باقیمشـــا که  ندکنیم  ها هســـتنـد  ۀما ماد

از تهران شناسی دانشگاه الزهراجمعیت مدرسمحمدتقی شیخی،   

 
 
 
 

ساله، كارمند، از مشهد 35رد   

ــتر نباید برای ما مانع ــوع اقوام در این بس جاد ای ما در دنیای تکثر جهانی قرار داریم و موض
 .نندتر حرکت کسمت توسعه و اقتصاد قویکند. باید همه درکنار  هم و بدون هیچ تفاوتی، به



 

  

که شهرهای  است ای عبور کردهگونهمرز به ،غربدر جنوب ،تر(. از آن مهم15 ص ،2151 عطار، )شیخ
و زبان فارسی در آن سوی  است مانده ساسانی( در آن سوی مرز جا ۀمدائن و تیسفون )پایتخت ایران در دور

سیار کم صورتیمرز ب ست. در شده ا ای هترین حوزههای مذهبی در مهماقوام گوناگون و اقلیتاگر که فروغ 
ها در ورای مرزها و خارج از راهبردی و مرزی هر کشــور اســکان پیدا کنند و عقبۀ اجتماعی و فرهنگی آن

خارج از مرزها، هرگونه  احاظ ارتباط و پیوند این اقوام بلنفوذ و حاکمیت ملی قرار داشــته باشــد، به ۀحوز
به داخل مرزها ســرایت میچالش و بحران بیرونی به کند و امکان نظارت دولت بر این مناطق ســـادگی 

ــدت کاهش میبه ــتهای بهیابد. یافتهش ــان از نگاه مداوم گروهاین آمده از دس های قومی به تحقیق هم نش
 قوم خود دارد.های هممرزهای خارجی و گروه

 

 
 

 

 
 دسته تقسیم کرد: سهتوان به تهدیدات ناشی از عبور مرز از میان اقوام ایرانی را می

ها در آن دهد چنانچه اکثریت قومی در کشـور مقابل باشـد و آنها نشـان میمرکزگریزی: بررسـیالف( 
ود را کیشان ختری برخوردار باشند، همکشور از موقعیت )سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی( مناسب

 کنند.سوی خود جلب میبه
ــاد مذهبی و دینی اقوام با تود «الف»ب( هرگاه وضــعیت  ــور خود همراه باشــد، مرکزگریزی ک ۀبا تض ش

 چستان(و بلو  ستانی)س رانشهریاز ا یاجتماع ـ یاسیفعال س ،یتمندان یبخش كرد میكر 

 

ومتی یک بلوچستان واحد بوده و حک ،قاره شودکه انگلستان وارد شبهاز اینبلوچستان قبل
رزها را این م ،آیدداشته به نام حکومت کالت که اآلن در پاکستان است. بعد که انگلیس می

سمت هند و پاکستان و مقداری را به افغانستان و کند و مقداری از بلوچستان را بهتقسیم می
 ،ها ارتباط داریماند و ما با آنماند. اآلن بسیاری از اقوام ما در پاکستانمقداری در ایران می

 و داردزبانی وجود قومی و  همبستگیقرابت و حس  برهم زد. این آن را شود نمی چون اصالً 
جا و چه پاکستان و افغانستان در این آرزویند که ما روزی به هم وصل مردم بلوچ چه این

 شویم.

 سیستان و بلوچستان از شناس و پژوهشگرجامعهن، صادق ستوا

 
معتقد بودند اگر  ،کردندها به پزشک مراجعه میمرز معلم بودم. وقتی آن من دو سال لب  

مرز. هیچ  رفتند آن طرفحتی می ،باید پیش پزشک پاکستانی بروی ،خواهی شفا پیدا کنیمی
 ت.لمس اسو قابل دکنتغییر می دولی این حالت دار ،اعتقادی به همگرایی با مرکز نداشتند

 



 

  

 (.2113 پور،شدیدتر خواهد بود )کریمی
مردم کشــور خود بیشــتر باشــد یا ســهم کمتری از قدرت  ۀج( هرچه اختالفات طبقاتی قوم اقلیت با تود

ها به ایشان ظلم ها دست دهد که از این جهتآن بهاقتصادی را دارا باشد یا حتی این احساس  ــــ سیاسی
 (.2152 تواند به رویارویی مسلحانه منجر شود )لیک،و حتی می شودمیرکزگریزی شدیدتر شده است م

قومیتی ملت را برحسب قومیتی تعریف  ـ های هویتیعنوان محرک اصلی خواستناسیونالیسم قومی به
صلی   ۀکند که خمیرمایمی ست که اجداد، عقای ا ساس عمیق تعلق و وفاداری به یک گروه قومی ا و  ،دآن  اح

 (.61 ص ،2153 پور و همکاران،فرهنگ و زبان مشترک  عناصر اصلی آن هستند )احمدی
ب طريق مناسب به سركونند بهاهند يا نتودتقاضاها پاسخ مناسب و ها زاينند به ناها نتوكه حكومتزمانی

ــب حمایت خارجی بهكنندام قداطلبانه تجزيهر يا مها ــورهای ویژه ، گرایش به کس ــوی کش ــایه و ازس همس
با آنگروه که  ن  يبد تحاشــود. امیند تقويت دار هنگیفرت يا مشتركا ،ادینژها وابســتگی قومی، هایی 

 جیرخاو  خلیات داتهديدن هم بافته شددرموجب  جیرخاان يگرزباای ناراضی و ناحیه ـ محلیی هاهوگر
شکل مواجه میمی در منی اگیر مسائل نادرایی که هرکشوسازد.شود و درنتیجه، مدیریت امنیت ملی را با م

ضعیت  از ومنیها ناشی این ناابه ط ترین مسائل مربوهند که عمدایافتهانــد دردهبود خوزی مناطق مر
ند محیط این مناطق میتودر اتنگدستی و فقر  ،یگررت دعبا به .ستده ابوآن تبعی ی پیامدهاو توسعهنیافتگی 

ه در این مناطق شود مددآجووبهی سرپلهاداری از برهبهرن در اشمندتحریک و ها منیوز ناابرای مناسبی بر
 (. 2155 )افتخاری،

 

 
ع قوای وبرمناسبی را  مینۀد  زخو ن  زباهمی هاربا كشو جوارهمزی و مناطق مراقوام گوناگون در سكونت 

از نظر  ،و مذهب ،سه عنصر زبان، قومیت ها از بین  آورد. آذرید میجووبهزی مرط نقادر  میقوی هانابحر
با مرکز متجانس هســتند.  ،هبیســوی مرز تجانس دارند و تنها از لحاظ مذ و مذهبی با آن ،زبانی، قومی

صر مذهب، قوم سه عن ستان کردستان در  شتر ،سوی مرز با نقاط مرکزی اختالف دارد و با آن ،و زبان ،ا ک م
ر پویحمداند. دارت با يكديگر تجانس يقومو  ،نبا، زسه عنصر مذهبن در پاكستاان و يرن ابلوچستااست. 
ها( زمر شــیاحودر  ویژهبهان )يری در امركزاز گريز ی هاورين، عیجتماد ايكرظ رولحابه»ست: امعتقد 

ــیند كه د دارجوو ــد در م ــن ــوان ــانكانوان عنوبهاری ضطراقع اموت ــد گرح مطرزا انبحری ه دن
صــد ســال همواره نیروهای گریز از مرکز در تاریخ یک ،(. بر همین اســاس61 ص ،2114 )احمدپوری،

 شناسی دانشگاه فردوسی، دانشجوی جامعهیپسر جوان كرد ُكرمانج

 ه، دوستم اردبیلییهاتاقی من عرب عراق. اآلن همهتراما انسانیت مهم، هقومیت برای من مهم
 ای داریم.و روابط دوستانه

 



 

  

 شود.اشاره می از آن به مواردی ذیل،که در  است گذشته در میان این اقوام وجود داشته
یان هم باال م بت فرهنگی  ـــاکن در کشــورهای همقومیبرخالف قرا چه در اقوام ایرانی های س مرز، آن

ران های خارج از گسترۀ جغرافیایی ایقومیتوجه است احساس نسبی تمایز درکنار  قرابت فرهنگی با همقابل
ست. اقوام مرزی ایرانی باوجود   شتراکات فرهنگی خود را با هماین ا د، پذیرنهای بیرون از مرز میقومیکه ا

 اند.شونده( برتری آن قائلای موارد )مورد مصاحبهبه تشخص خاص قومی خود در جامعۀ ایرانی و در پاره

 

 
 

یز51 ،دارخانم خانه  ساله از تبر
 

شد کیرا که نفس م یبشخصه هرکسمن  ها هم.اییهبا ترک، داشتم یادمن با کردها رابطه ز
جا که آن یباوجود تر از ماست.یینپا یلین خافرهنگش یرانا یرونب یهاترکاما  دوست دارم.

 یجانآذربا .یدها نگاه نکنیلمف ینبه ا ؛خورند یکتک م یلیزن ها خ یه،در ترک، است یشترب یآزاد
 .ما هستند یهایممثل قد، دشوریپدرشوهر را م یعروس پا مثالً . ما هستند یمهم مثل قد

 



 

  

اقوام درمورد های دولت مركزی ایران تگرا در میان اقوام مرزنشین و سیاسیهای سیاسی محلشگرای: 8-3 ۀجدول شمار  .35
 پهلوی ۀدر دور 

 هاسیاست دولت در برخورد با آن رفتار سیاسی اقوام مرزنشین
سمکو علیه مناطق ترک سال شورش  شین آذربایجان در  سی و  2102ن شم

 شمسی به رهبری قاضی محمد 2116جمهوری کردستان در سال 
درگیری نظامی دولت علیه ســمکو و شــکســت وی، الحاق ایالت کرد دریاچۀ 

 ارومیه به ارتش ایران، تسلیم رهبر حزب به فرماندۀ ارتش و سقوط جمهوری
سال سرکوب عملیات  شمسی 2102ها علیه دولت مرکزی در سال ترکمنعملیات نظامی  سوی دولت مرکزی در  سی، تخته قاپو  2101از شم

ازسوی رضاشاه، تصرف تدریجی اراضی منطقه و تبدیل آن ترکمن  عشایر   کردن  
 های دولتبه خالصه

محمدخان سردار بلوچ با هدف درخواست قدرت سیاسی در جنبش دوست
 زمان با روابط حسنه با دولت مرکزیای همفهمناطق طای

 نشدن شمسی، تسلیم 2101محمدخان در سال عملیات ارتش علیه دوست
 شمسی 2103اعدام او در سال  درنهایت،و شکست وی و 

ــیس حزب دموکرات آذربایجان به رهبری پیشــه وری و حکومت جمهوری تأس
ردستان( با هدف کسب خودمختاری در سال   شمسی 2116مهاباد )ک 

 شمسی و کنترل آنان 2111عملیات نظامی دولت علیه آنان در سال 

شــمســی منبعث از حزب دموکرات  60ایجاد جنبش جدید چریکی در دهۀ 
 بارزانی

 سرکوب جنبش جدید چریکی کرد توسط نیروهای ژاندرمری

شمسی و ادامۀ فعالیت  2161بخش بلوچستان در سال تشکیل جبهۀ آزادی
 شمسی 2110ال ها تا سآن

ســو و ابراز وفاداری بعضــی از رهبران به دولت توافق دولت ایران با عراق از یک
 کننده بر پیکر جبههضربۀ ویران مرکزی، درنتیجه، وارد کردن  

شمسی و درخواست  60بلوچستان در بغداد در دهۀ  دموکراتتشکیل حزب 
 تشکیل دولت دموکراتیک ملی در بلوچستان

صدام 2311 انعقاد قرارداد سین، میالدی الجزایر میان محمدرضا پهلوی و  ح
 هاپایان حمایت دولت عراق از بلوچ

های کارگری و تحریک اعراب توسط کشورهای تبلیغات حزب توده، اعتصاب
 مصر و عراق برای جدایی از خوزستان

 سرکوب توسط نیروهای نظامی و برخورد با عوامل و نیروهای واگرا

14.  



 

  

اقوام  درموردهای دولت مركزی ایران تگرا در میان اقوام مرزنشین و سیاسیهای سیاسی محلشگرای: 0-3 ۀجدول شمار  .37
 (8311 ،فرد و همکارانیبه نقل از پیشگاه ،8318 نیا،ظحاف؛ 8370 احمدی، ؛8318 مهر،کپا ) بعداز انقالبۀ در دور 

 هادولت در برخورد با آن یاستس یناقوام مرزنش یاسیس رفتار
صر سداران انقالب در مرداد  ۀمحا سی 2115پا سط  شم تو

 های مسلح کردگروه
دفاع به دســتور رهبر  جهت  درســوی شــهر پاوه حرکت ارتش به

 انقالب
سلم شکیل اتحاد م ها به رهبری مولوی عبدالعزیز و ن بلوچانات
 به دولت مرکزینسبتعدم موضع رادیکال 

 اتحاد سیاست آرام و جلوگیری از تشنج در بلوچستان

ــلح جبه ــکیل گروه مس ــتان به رهبری آزادی ۀتش بخش بلوچس
 رحیم زردکوهی

 درگیری با پاسداران انقالب و شکست این گروه مسلح

شوراهای دهقانی ترکمن سال جنبش  سی 2115ها در  و  شم
 هاانیدخودگر درخواست اصالحات ارضی و کسب برخی

 هایتبدیل این جنبش به خشــونت مســلحانه به رهبری گروه
 چپ و دخالت دولت مرکزی

 کنترل بحران و تعقیب توسط قوای دولتی بحران در آبادان و خرمشهر
ناســیونالیســم عربی باط ،مبارزات ضـــددولتی ،تبلیغ  با  ارت

 اقدامات تروریستی ،بیگانگان
یب توســط قوای دولتی مات ،کنترل مرزها ،کنترل و تعق قدا  ا

 مقابله با دخالت بیگانگان ،فرهنگی و سیاسی و اقتصادی

مان جدوله بل   هایطورکه در  قا مان ایران درم حاک ـــت  یاس ـــت، ســ ـــده اس ـــان داده ش  باال نش
حالت قهری  ـ است آمیز بودهصورت خشونتبهکه البته عمدتًا  ـاقوام مختلف  ۀخواهانهویتهای حرکت

مر ا دســت آمد که اینهای این تحقیق بهاز داده ه و با ســرکوب و اعدام خاتمه یافته اســت.شــدیدتری داشــت
 و این فرایندادامه پیدا کند  دیگر ه شــروع شــود و در نقاطشــورش از یک نقط همواره موجب شــده اســت تا

ت و ه اس... درپی داشت سیاسی، مشروعیت سیاسی، مشارکت اجتماعی، وهای امنیت هایی در زمینهآسیب
ین تحقیق کنندگان اکه مشارکتاستنتاج آناز نتایج قابل هایی نیز منتج شده است.در برخی موارد، به بحران

ــی کنندتوصــیه می حاکمانبه  بطن  های هویتی که طبیعتًا ازگروه ۀبه مطالب ،بعداز اتمام یک فرایند اعتراض
وگو این مطالبات حالت مدنی دارند و ازطریق  گفتبســیاری از  زیرا ،ندرســپابند گوش اپا خاســتهجامعه به

سعه می. به عبارت دیگر، ظرفیتنداشدنیحل سم فرهنگی را تو سی و وجوه پلورالی سیا دهند های پذیرش 
 بخشد. های اجتماعی و نیروی انسانی را بسیار ارتقا میمندی از تمامی پتانسیلکه امکان بهره

صه و هایتقوم فرهنگیدر این ارتباط، جوانب   و ادبیات فولکلوریک ها همچونهای ادبی و هنری آنعر
که در انسجام اجتماعی و  قوم مرزی استهای همگروه ۀاست که پیونددهند هاییاز موضوعیات شعر و ادب

سی مؤثر می سیا ست و تنها در ازآن افتد.رضایت  سرزمینی مربوط ا جاکه تاریخ این اقوام به یک جغرافیای 
های جهانی بود که بین این های بعداز جنگنامهدوران جدید و معاهدات پادشـــاهان قاجار و نیز پیمان

شد، غالب آنگروه سرزمینی ایجاد  شترکی داها در این زمینههای قومی مرز   و این رندهای فرهنگی بافت م
ند ندده مل پیو بهآن ۀموضــوع امروزه یکی از عوا ـــاب میها  به این پیوســتگی آیدحس جه، توجه  . درنتی



 

  

 اجتماعی جهت تداوم مشروعیت سیاسی بسیار بااهمیت است. ـ فرهنگی

 

 
 

 

 
بهمرزها همچنین می ند  نتوان باطی زمی ند.  ۀعنوان پلی ارت ند دو طرف مرز را فراهم کن عامالت و پیو ت

کیزی مرری تجات الدمبا لیی اهاشاخصاز  ی ـــ ز ينو همسايه ی هاركشو نيبط تبااری اربرقردر  ص
نند اتومیهمسايه ی هاركشوزی مر حیانودر ساكن دم مر ،ين طريقو از است ان ينشزمردم مرش معاارمرا

اری پايد و ارستمراند به اتومیمر اين اكنند كه ده ستفاک اترمنابع مشو ها فرصتاز هم  باو هم  ر  كنادر
نق  ، روتيمند ايجاو ا شغلیی هافرصت آوردن  هم افر، نينشزت مريت جمعيتثبدر ن يتفاهم طرفو  ستیدو

های یینااتوو ها تيظرف د  جووباشود. منجر زی مناطق مردر  نسبیمزيت ع يك نوی ريگو شکل ،دیقتصاا
 ر است.مركز كشودوری از ين مناطق  ا صلیی اهاگیيژاز و یکیبايد گفت زی مناطق مرد در موجو

ون های اقتصادی همچناتوانی در مدیریت اقتصادی متناسب با این شرایط مرزی موجب گسترش آسیب
کاالهای قاچاق که با ورود مرزها جدا از این ،بنابراین از لحاظ اقتصادیقاچاق و مشاغل کاذب شده است. 

صدمه شور را فراهم میداخلی  اتبه تولید زدن موجبات  ضربه می کنندک صاد ملی  یگر اما از د ،زنندو به اقت
خصــوص در به ،دنبال داردانجام این تبادالت اقتصــادی برای مردمان مناطق مرزی مزایایی مالی به ،ســو

ر ندارد و هیچ صنایع کالن و خردی وجود کشو ۀشرایطی که قدرت مرکزی امکانات مالی چندانی در حاشی
فقر به نسبت مرکز کشور شدت  ،در این مناطق .کار مشغول شوند های قومی در آن بهندارد که جوانان گروه

شتری دارد های غیررسمی های رسمی یا کولبریاین تبادالت مرزی در قالب بازارچه درمجموع، وجود   و بی
و خصــوص در یکی ددر این بین و به ،آمدهدســتهای بهالبته براســاس یافته دارد. درپی ها نفع مالیبرای آن

 مبادالت تجاری مرزی اعمال شده است. نوع های شدیدی علیه اینمحدودیت ،سال اخیر

 خوزستان از نویسنده و فعال فرهنگی و میراثیی، اشکان زارع

 

قدر صحنه رفتم. گفتمان ما آن یرو ییباکوکش کمانچه یفلا یلبا هاب یسالگهجدهمن در 
درصد  30باکو  ی. ارتباط من با آذریمصحنه رفت یرو یچنانآن ینبود که بدون تمر یکنزد
 ینیمباست که ب یلما تعط یزندگ یجانآذربا یقیموس یوالو مشترک است. زمان فست یکنزد

 .کنندیچه م البا یجاندوستان ما در آذربا

 سرا از كرمانشاهشاعر و ترانه یرزادی،ش ینام

 کرمانشاه ۀدربارۀ زلزلاز اشعار من  ؛آنجلس استام، عثمان روان اآلن در لسدوست کوبانی
 .زدگان کرمانشاه کرداستفاده کرد و کنسرتی برگزار کرد و درآمد آن را تقدیم زلزله

 



 

  

 

 
 

 

 
ست که موقعیت مرزی می  شده ا ضعیت درحالی حادث  شتغالاین و صتی برای ا  زایی و حتیتواند فر
در ند اتومیزی مناطق مرد قتصاا»جوار باشــد و به عبارتی، ی جوامع همهای اقتصــادمندی از مزیتبهره

، مددرآیع مناسب زتو، کاهش فقردم، ندگی مری زهااردستاندد ابهبودی، قتصاا ۀتوســعپیشرفت و ترقی 
شته  دا ساسیا نقشیزی حی مرانوار در منیت پایدا یتقاارنهایتاً و  ،شنایی بیشترو آستی دوبط د روایجاا

صاد امروزی به(Chandoevwite, 2004, p. 145) «باشد سیاری از موارد، . اقت صورتی فرامرزی و، در ب
های تعریف اســت و کشــوری که از این فرصــت نتواند اســتفادۀ مناســب را ببرد، حتمًا فرصــتجهانی قابل

صادی برایش به تهدیداتی الینحل تبدیل می صادی با شوند و میاقت سائل اقت سنتی نتوان گفت حل  م گرش 
نسلی نهای بیهای اقتصادی، توانمندیبر اتالف تواناییجا خواهد گذاشت و عالوهناپذیری بهتبعات جبران

روز و خصـوصـًا وجوه نوینی های تولید  بهبسـت اقتصـادی در حوزهسـازد و احتمال وقوع بنرا نیز نابود می
سم و شت و تبعات آن عالو ... را درپی چون توری صادی دولتی، بههخواهد دا ساد اقت سترش ف ورت صبر گ

 شود.بیکاری و ورشکستگی تولیدکنندگان و سایر فعاالن اقتصادی در بین مردم ظاهر می

 

 
شیه توان گفت اقوام ایرانی کهمی شور قرار دارند از لحاظ زبانی، مذهبیعمدتًا در نوار حا  ،ای و مرزی ک

شده و قومیتی با مردمان هم ضوع باعث  شتراک دارند. همین مو سایه ا شورهای هم ست تامرز خود در ک  ا

یز )آذربایجان شرقی(از ساز و مستندساز فیلمی، محمد احسان  تبر

 اما عمومی نیست. ،... فقر هست شاهد فقر عمومی هستیم. در تهران و ،در مناطق مرزی
 

 از كردستان كارگردان تئاترنویس و نامهیلمف یسنده،نو  ی،صادق ینالدقطب

ثروتی که اآلن دست مردم را گرفته  ،بزرگی در کردستان وجود ندارد ۀچون هیچ کارخان
هم حکومت ست که کولبران باعثش بودند... که این را اهای محلی ازطریق  همین بازارچه

کارخانه که نیست، کشاورزی  . آورند...قدر فشار میفهمم چرا اینمن نمی .کندتحمل نمی
 پس مردم باید چه کاری انجام دهند؟ ،هم که رونق ندارد

 

شناسی دانشگاه فردوسی، دانشجوی جامعهیپسر جوان كرد ُكرمانج  

 
 
 

ساله، كارمند، از مشهد 35رد   

و  ای دارهتونه کار کنه، نه بیمهباالست و نمیوسالش . اآلن پدر من سنخط  فقرنهمه زیر 
ر ای کردســتان و بقیۀ اقوام از نظبه کردنه حقوقی. ببینید کردای ســمت ما تو خراســان نســبت

سیار پایین صادی ب شاقت ستن.  سیدگی نی شایرنترن و مورد ر شه که ع و  اید یه دلیلش این با
 پذیرن.آسیب عشایر

 

 
 



 

  

اد و ها شهای آنها و غمشادیاز دنبال کنند و  ریزجزئی و ریزبهصورت بهقومان خود را اخبار مربوط به هم
سانی وجود   ،. در موارد زیادیشوندغمگین  شاوندی همین هم ـــها و روابط خوی که از قدیم میان مردمان  ـ

گیری روابط خویشاوندی ازدواج جوانان دو طرف مرز و شکل امکان ـــ شته استقوم دو کشور وجود داهم
 جدید را فراهم آورده است.

 

 
 هویت ایرانی ۀپیشین ،. پیوند یا گسست3-3

ــیاری از داده ــت که بس ــامل اقوامی چون عرب، ترک، های این تحقیق حاکی از آن اس ــایگان ایران ش همس
ستند و...  و ،یستانافغان سابقهریک از این ملت ه شت ۀها دارای  اما  ،خودند فرهنگی خاص ۀتاریخی و گذ

شت ،در این بین ستهتر از آنییخود را طال ۀایرانیان همواره گذ ر دیگر زمین باند و به برتری مردمان ایرانها دان
  دیگر اقوام ها ویستانافغان و هاترک و هاعرب ،مردمان کشورهای همسایه اذعان دارند و با ادبیاتی نامناسب

ــخر می ها رانوعی آندانند یا بهکنند و خود را برتر میرا تحقیر می ــتهای بهیافته .کنندتمس این  آمده ازدس
شی از این حس   ید این نوع حس  ؤتحقیق نیز م ست. بخ شت برتری ا فتخاری ا تاریخی و حس   ۀبرتری به گذ

سبتگردد میازب صیتکه ن شخ شت و قلمرو و آیین آنبه  عالوه ها وجود دارد. هایی همچون کوروش و زرت
سبات ملی و قومی، سائل و منا ستم نیز به بر م سترش مدرنی صر  کهن  ورود و گ عنوان عامل  رنگ باختن  عنا

 شود.فرهنگی تلقی می

 

 
ای جکه بهرا درپی داشته است، ازجمله اینهای قومی موردمطالعه گروهقومی میان امری که گسست بین

ــ انسجام فکری در تداوم تاریخی بر این باورند که پیروان اصلی  اقوام هریک از اینفرهنگی در حوزۀ دین،  ـ
فشــانی کرده و ها جانعرب ۀحمل ابل  که درمق اســت ها بودهآن اند و این گروه و قوم  ها بودهآیین زرتشــت آن

یرانی، خود، دینی ا ـ نوعی این گنجینۀ مثبت فرهنگیو به زمین شده استخاک ایرانبیگانگان برمانع تسلط 

 خوزستان از مذهبی ـ فعال سیاسیف، كاظم وق

بینیم. خیلی زود هم می ون روهامم و عموزادهآی  ریم نجف و میما می ،مرز بعداز باز شدن  
اونا اومدن  از بس ،تونستیم باهاشون نزدیک بشیم و قرابت رفتاری پیدا کنیم. لهجه و زبانمون

 برای خرید رو خیلی بودنهم شده. اون روز تو خرمشهر عراقیایی که اومده  و ما رفتیم، مث  
 .دادمنمیص تشخی

 ، كارگردان تئاتر از سمناندانشگر یمحمدعل
 

دچار  ،رانیو در ااست کرده  یجادرا ا ییراتیتغ یتهمدرن بخشی از بحران حاصل مدرنیسم است.
 ایم.هشد یتیهو یسردرگم

 



 

  

شمکش بین هویت شۀ حذف  حاکمیت به محل  تنازع و ک ست و این از وجود  اندی شده ا های جمعی بدل 
توانســت در قالب تغییرات اجتماعی، تغییرات امری که می حکایت دارد که از گذشــته تداوم داشــته اســت،

ـــ که در چارچوب بهنجار سیاسی صورتیفهم کند، بهدینی را نیز قابل ین ا افتخارآمیز نیز باشد.اجتماعی  ـ
ــت حس   ــال ۀتاریخی و افتخار به گذش ــات خیابانی س ــی 31و  2134های تاریخی در اعتراض ــمس و با  ش

ساس ،شعارهایی در مدح حکومت پهلوی شان داد. بر این ا  جایتوان گفت نگاه ما ایرانیان بهمی ،خود را ن
شتاین شتر متوجه گذ شد بی ست. جامعه ۀکه به آینده معطوف با سعای که میتاریخی ا سیر تو ه خواهد در م

بیشتر برای  ،تاریخی ۀسبق نقاط منفی در و با حذف بگذاردرا کنار  آمیزتعصب باید این نوع نگاه ،گام بردارد
در چنین شرایطی است که امکانات، منابع، نیروی انسانی، داشته باشد.  ریزی کند و بر آن تمرکزآینده برنامه

 یابد.آمیز میهای یک جامعه سمت و سویی توسعهو پتانسیل

 زمیننبرتری ایرا. 8-3-3

خودبرتربینی و و در برخی موارد، با اشکال غیراخالقی،  داردتاریخی  ۀریش 1خودشیفتگی ،در جامعۀ ایرانی
ــت، بینیخودبزرگ ــ هایباکه با مراجعه به متون تاریخی و کتطوریبه نیز بروز یافته اس خنان و ادبیات و س

توان این ناهنجاری اجتماعی و فرهنگی را می ،های بعضی از سیاسیون و روشنفکران و فضای مجازینوشته
ــاهده  ــطفی ملکیانکرمش ــمار در ،د. دکترمص ــیفتگی تاریخی را نمود ،مهرنامه ۀماهنام ۱۲ۀ ش های خودش

ست و بعضی اوقات می»دهد: چنین توضیح می شه فردی نی د. تواند جمعی و فکری باشخودشیفتگی همی
همه عالم تن اسـت و »گفت یا نظامی گنجوی که می« هنر نزد ایرانیان اسـت و بس»گفت فردوسـی که می

گو را وکشــند و امکان گفتخود دیوار می خودشــیفتگی گروهی داشــتند. خودشــیفتگان به دور  « ران جانای
 2«.برندازبین می

 ســت،نیاترین ملت دها بر این باورند که ملت ایران باهوشایرانی بیشــتر ،در نوع دیگری از خودبرتربینی
صورتی ساسکه در سن رنانی، ملت ایران در ردیف ملت برا سط رتبه زیر   با هوش   یهایتحقیق مح بندی متو

ــان تلقی میمی ــی یکس ــی از جامعه زرنگی را با باهوش ــت که بخش ــود. این درحالی اس  هایکنند. یافتهش
 های قومی و مذهبی دارد.تحقیق نیز نشان از وجود این عصبیت تاریخی در گروه ۀ اینآمددستبه

 

 

                                              
1. Narcissism 

  ۲۹۱۹۶۱ ، شناسۀ خبر:. سایت فرارو2

یکای، مکر محمود قادری   غربی( مهاباد )آذربایجان یست ازر تو كار
رد عصبیت داریم. بهنسبت ،عصبیتی وجود دارد طبعاً    اسالم و تسنن و ایرانی بودن و ملت ک 
 



 

  

ام هنگافتند و بهاین موضــوع چنان وســیع اســت که گاه ســیاســتمداران دولتی نیز در گرداب آن می ۀدایر
کنند. دنیا تجویز می های شفابخش برای کل  و اجتماعی نسخه ،مسائل سیاسی، اقتصادیبارۀ اظهارنظر در

سی با باالرفتن قیمت نفت ۀدر ده ،مثال رایب ی از نگاران خارجروزنامهشاه ایران در مصاحبه با  ،پنجاه شم
 چنینداد. همدرس دموکراسی به کشورهای غربی می ،ضمن سخن از قدرت خدایی خود ،سر خودشیفتگی

میلیارد دالر  ۹۱۱ نفت و کســب   قیمت   با باال رفتن   شــمســی، 2132لغایت  2156های ســال ۀدر فاصــل
ــودای تغییر و مدیریت جهان رئیس دولت وقت )محمود احمدی ،درآمد ارزی در دولت نهم و دهم نژاد( س

یا در  1«.شــده اســت ملت ایران گذاشــتهۀ موریت تغییر مدیریت جهان برعهدأم»د: کررا به جهانیان اعالم 
را  ،یعنی مدیریت جهان ،وگو با من این توقعســیاســتمدار دنیا در گفت صــداز بیش» :کردبیان  ،جای دیگر

ــیل مدیریت جهان را داردها میبیان کردند و آن ــالحات قبل 2«.گویند ایران پتانس از آن نیز رئیس دولت اص
: بیان کرد ،در نطق خود ،اعالم شده بود« هاوگوی تمدنگفت»)محمد خاتمی( در سالی که به پیشنهاد وی 

ست» سالمی ا شریت وامدار تمدن ایران ا شخور این گفته نیز همان بزرگ« .ب حث بینی و برتربینی موردبآب
 عایی ندارد. که هیچ کشور دیگری چنین اددرحالی ،است

به ایرانیان ما این اســـت که تمام اختراعات بشــری را   ،یکی دیگر از نمودهای خودشــیفتگی جمعی 
ای اصواًل پدیدهایرانی دارد.  ۀچیز ریشهمه ،دهیم و اساسًا از نظر ماربط می ،باستان ۀخصوص ایران دوربه

ش صل آن را یا ری ست که یا ا شف نکرده ب ۀدر جهان نی شیمآن را ما ک شف !ا شده هم کراوات آخرین مورد ک
 3شرق ۀدر روزنام ،سفیر پیشین ایران در فرانسه ،صادق خرازی سید وسیلۀبهبخش آن که خبر مسرت است

پا رفته اســـت. مردم  ،یعنی فالت ایران ،کراوات از بخش صــحرایی و کویری جهان»د: شــاعالم  به ارو
ام بادهای موسمی جلوی بینی بگیرند. مردم ایران مبدع کراوات بستند تا هنگعنوان کراوات میدستمالی را به

ستاند، کراوات مال ایرانیبوده نگ و ر ۀخودبرتربینی ما ایرانیان وارد حوز ۀدایر ،در موارد دیگری« .ها بوده ا
سنژاد می سایگان عرب،ترک، افغانبا مردمان دیگر و به ماننژاد خود ۀشود و با مقای صوص هم  و ،یستانخ

 دانیم.ها میتر از آنخود را برتر و بزرگ گر ملل،دی

                                              
 16/2/2151تاریخ  ،2465 ۀ، شماراع ماد ۀروزنام .1

 ۲۹۱۲۳۳ شناسۀ خبر: ،سایت عصر ایران .2

 25/1/2136تاریخ  ،1625 ۀ. شمار3
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ستی سانپدیده 1نژادپر ست و مدام درحال تغییر که ان سیال ا ستها را به گروهای  سهای برتر و پ یم تر تق
سیممی سب با این تق شأن و منزلت اجتماعی قائل میبرای آن ،بندیکند و متنا صر م نژادپرستیشود. ها  عا

ه( و یا و غیر ،)رنگ پوست، شکل و شمایل بدن «هویت نژادی» ۀبراساس تبعیض علیه یک یا چند مشخص
یت قومی» شــود و ذاتش را در رفتارهای گروهی، فردی، و غیره( حاصـــل می ،)زبان، فرهنگ، تاریخ «هو

دهد. بنابراین نژادپرســتی در تعریف نوین آن فقط به تفاوت رنگ و دولتی نشــان می ،ایفرهنگی، مؤســســه
دربر  نیزو غیره را  ،ن، لهجه، فرهنگ، مذهب، عادات و ســننشــود، بلکه تحقیر زباپوســـت محدود نمی

نژادپرستی و اعمال نژادپرستانه نقش مهمی ایفا  ،های اجتماعیدر بررسی نابرابری ،گیرد. به همین دلیلمی
ها یل شیوهوتحلهای معتبر دنیا بودجه و امکانات کافی برای تجزیهکنند و به همین دلیل نیز تمام دانشگاهمی

 دهند.می عملکردهای مختلف نژادپرستانه اختصاصو 
 قرار است: بدین استشدت متداول چند شکل متنوع نژادپرستی که در جامعۀ ایران نیز به

                                              
1. Racism 

 زابل )سیستان و بلوچستان( از سیستانی شاعر و فعال مردمیی، سردار كیان
 

 هایی وزاگرس را دیدند، گفتند عجب باغ ۀها آمدند به شرق ایران و منطقکه عربزمانی
 دفهمنمی آمده و اصالً  عجب درختانی که زیرش جوی روان است. عربی که از عربستان

از  . جا را بهشت دیدند...جز گردوخاک و طوفان چیزی ندیده، اینو به ستدرخت چی
قرآن  در گفتند که این حوریان   ،زاگرس رد شدند و دیدند ایرانیان عجب زنان خوشگلی دارند

به خدا سخت  . ها آمدند و هر کاری کردند...عرب . ...دو ببر دهرکس بگیر .ها هستنداین
زن ایرانی را که دارای هزاران تمدن است یک عرب سوسمارخور پالخت دستش  !ناراحتم...

  !؟دو ببر د؟ دختر یزدگرد سوم پادشاه جهان را عربی بگیراست واقعًا درست ،را بگیرد و ببرد...



 

  

یک. 8  نژادپرستی بیولوژ
ه ب ،«ماهیت بیولوژیک»و  «ســاختارهای ژنتیک» ،اصــطالحبه ،ها را براســاس  این نوع راســیســم انســان

ه نژاد آلمان ک کند. این نوع نژادپرستی در آلمان هیتلری به اوج خود رسیدتقسیم میتر های برتر و پستگروه
 دانست که نباید با نژادهای دیگر تلفیق شوند.و نژاد سفید شمال را نژاد برتر می

 

 
 نژادپرستی سیستمیک. 0

وپرورش، ارتش، آموزش انندهای دولتی و نهادهای گروه حاکم ماین نســخۀ راســیســم ازطریق  ارگان
سانه سمی اعمال می ،هار سمی و غیرر ستو ادبیات ر سیا ست که زبان  ایهای زبانیشود. مثال زندۀ آن  ا

 و ادبیات رسمی کشور قدغن کرده است. ،اقوام ساکن ایران را در امر آموزش، نهادها، مطبوعات
 نژادپرستی فرهنگی. 3

عقاید و رفتارهای مســتتر در فرهنگ یک  و های فرهنگی و برخوردهانژادپرســتی فرهنگی ازطریق  نگرش
ست و بس»شعار  مانند ،کندجامعه خود را اعمال می سی هنر را در قوم  «هنر نزد ایرانیان ا  خود . البته اگر ک

 غیرایرانیان را درواقع، ،دهدمی خود اختصــاص که آن را فقط به قوم  ولی زمانی ،اشــکالی ندارد بیند هیچمی
ها را کند و انسانمی «دگرسازی»داند که این همان نژادپرستی فرهنگی است، چراکه خواند یا میهنر میبی

کند. هنر( تقسیم میــــ بی تمدن، باهنرفرهنگ، باتمدن ــــ بیبی ــــ تر )بافرهنگهای برتر و پستبه گروه
ستانهای دیگر آن  جوکنمونه ضد  رایج  ۀهای نژادپر در ایران و جامعۀ  اقوام و دیگر ،ها، لرهاها، عربترک بر

سالله حتی به مید از ایرانیان خارج سفانه این م ست. متأ شور ا شیده  هایناک شی هم ک ست که شده ورز ا
 ایم.دهنشین ایران دیهای تبریز و تهران یا دیگر مناطق فارساشگاههای فوتبال بین بهای آن را در بازینمونه

 نژادپرستی زبانی. 4 
خود به دیگران و نیز ازطریق  منع و تحقیر زبان دیگران اعمال  زبان   این نوع نژادپرســتی ازطریق  تحمیل  

ــیوهمی ــود. در این ش ــمی قدغن اعالم  / دولتی زبان اکثریت مردمان را در مراکز و نهادهای اداری ،ش / رس
 کنند.می

 

 

ین و فعال گردشگری ل، زهرا خزاع  آبادان )خوزستان( ازكارآفر
 

 فهمه.میو اینپول عراقی حرام و نجسه. بچه 
 

یز   رسول نامی، طراح فرش از تبر
 

 

 
 

ساله، كارمند، از مشهد 35رد   

تاده افهای پایین و کندذهن وعقبهای تلویزیونی معمواًل شخصیتدر صداوسیما و سریال
 لهجۀ ترکی دارند یا مثاًل افراد کودن گیلک هستند. این یک توهین و تمسخر است.



 

  

از  یکی «مســلط ۀلهج» ســازی  پرســتی اســت. نرمالگرایی یا لهجهزبانی لهجه نژادپرســتی   دیگر   بخش  
ــازوکار ــت که ازطریق  آنس ــلط ،هایی اس ــادی و فرهنگی خودش را اعمال  ۀگروه حاکم  س روانی و نیز اقتص

مســلط در جامعه  ۀکند که اگر شــما با لهجای تبلیغ میگونهگرایی را بهکند. گفتمان هژمونیک لهجهمی
سؤال میسواد تلقی میبی ،صحبت نکنید شتان زیر  سطح دان سانیشوید،  صیت ان شخ حقیر تان ترود و 

 .شودمی

 

 
 نژادپرستی روزانه . 5

می ئصورت دابهای است که قربانیان را هر روز و اعمال و برخوردهای نژادپرستانه شاملراسیسم روزانه 
ها و های بارز آن زهرخندها و نیشــخندهای تحقیرآمیز، نگاهدهند. از نمونهمورد تجاوز و تعرض قرار می

 .استرایج در جامعۀ ایرانیان  قومی   ،اصطالحبه ،هایجویانه، و نیز جوکهای برتریخیره شدن

 

 
ستی هر روز با آثار مخرب این پدیددرحالی ست ۀکه قربانیان این نوع نژادپر و آن را با  نداگریبانبهشوم د

سم معمواًل از درج ،کنندتمام وجود حس می سی سانی بودن   ۀعامالن و مجریان این نوع را شان  ضدان رفتار
 .کنندقلمداد می «و نرمال ،پاافتاده، عادیبرخوردهای پیش»نمایند و اعمالشـــان را اطالعی میبی اعالم  

ــکل ــبات و رفتارهای تعریفنقش ش ــده درگیری مناس ــیاری موارد،  ش ــوص اهمیت دارد. در بس این خص
های مبتنی بر راســیســم افراد را از فهم میزان آســیب و خشــونت ناشــی از آن عاجز کرده انگاری کنشعادی
 است.
 شدهنژادپرستی درونی. 5

 امعهموجود در ج راسیسم   این نوع راسیسم ازطریق  قربانیان خود  راسیسم، با درونی کردن و نهادینه کردن  
ومت جای مقااین سیستم به قربانیان   ،نژادپرستی حاکم است نظام ،تروسیع ۀشود. چون در جامعاعمال می

 آذربایجان شرقی ازفعال سیاسی ق، مهدی حمیدی شفی
 

ای نژادپرستیم. ما در اند. ما جامعههای احمقها در صداوسیما شخصیت کلیشهترک
 احمد نژادپرستی داریم و به اعراب توهین شده است.کارهای هدایت و آل

 

 خوزستان ۀحمیدی ازمدیر میراث فرهنگی د، حسن بهدا
 

بی پرسند که تو عرکنند و از او سؤال میشدت با او مقابله میبه ،دهدوقتی عربی نظری می
ا جخواهد بگوید شما مال اینام. او میخیلی بدی است. من عرب ایرانی این سؤال   .یا ایرانی

حقوقی ندارید. این در درازمدت  و شما هیچ حق ویدد بگهخواجا. میید ایناهنیستید و آمد
 .گذارداثرات خود را می



 

  

بل   قا مان آن را درونی  آن، ویژگی کردن درم یات و گفت جانی خود را خود می ها، ادب بای ند. مثاًل ترک آذر کن
تنها به خانواده و اطرافیان خود بقبوالند که به نژاد حاکم تعلق خواهد با این شــیوه نهخواند و میآریایی می

، کند و همراه و همگام با جریانات راسیستیشدیدًا برخورد می نیزبلکه با مخالفان نژادپرستی آریایی  ،دارند
ها را لگدمال پردازد و کرامت انســـانی آنو تاریخی مردم خود می ،های فرهنگی، زبانیع ارزشوقمبه قلع

 کند.می
ویژه شهر تهران، درجهت  داشتن  تالش در کتمان تعلقات قومی و منتسب قلمداد کردن  خود به مرکز و به

 .یرونی این نوع از نژادپرستی استها و کلمات رایج آن از جمله مظاهر بکالمکارگیری تکیهلهجۀ تهرانی و به
 نژادپرستی دموكراتیک. 7

 های دموکراتیک و با اســتمســاک بهژســت نوعی از راســیســم اســت که با گرفتن   یکدموکرات ینژادپرســت
ــطالحبه ،هایگفتمان ــتی را انکار مینظاوجود  ،مترقی ،اص ــب به م نژادپرس ــی از افراد منتس کند. مثاًل بعض

ــتگروه ــیون،  ی یا لیبرال در جامعۀ ایران با عنوان کردن  های چپ، فمنیس ــر گلوبالیزاس ــائلی ازقبیل عص مس
ند. عامالن و کنگرایی قلمداد میگرایی و قبیلههای ضدنژادپرستی را قومادبیات و عناوین مترقی، دیسکورس

ستی موجود در جامعۀ ایران را انکار می سم دموکراتیک  نژادپر سی ض ،کنندمجریان را ستفعاالن  ی را دنژادپر
 .دانندمیمترقی  بسیارمانده و خودشان را عقب

الب در ق ،نداکه متأسفانه بخش بزرگی از جامعه ما دچار آن ،خودشیفتگی و خودبینی ،در حالت جمعی
شته میهای دیگر و تحقیر آنان بهتوهین به ملت ها یا به نژادپرستانه به عرب شود. مانند حمالتنمایش گذا

ــتانن افغاناو یا به مهاجرها آذری ــتراک زبانی و دینی و تاریخی دارند و این توهینس ادی های نژی که با ما اش
ــوراحتی اظهار میما چنان به ۀدر جامع ــعهش ــم تلقی مظهر  ،یافتهد که در جوامع توس ــیس ــتی و راس نژادپرس

 .شودقانون مجرم شناخته می براساسآن  ۀگردد و گویندمی
ستا حمالت شکل مینه نژادپر  ۀحوادثی مانند حادث ۀبهانبه ،زبانانعرب گیرد: درموردبه انحای مختلف 

دارد( ها نمنا و یا اختالف سـیاسـی دولت ایران با یک دولت عربی )که ربطی به ملت ۀفرودگاه جده یا حادث
ایج در ر ســتیزیترک زبانان شــاهد؛ درمورد ترکیا باخت یک تیم ورزشــی ایرانی به یک تیم ورزشــی عربی

یگر د ترک و لر و و اقوام عرب دربارۀهای مختلف بیان جوکطورکلی با به هستیم، یادوران پهلوی اول و دوم 
   اقوام.

سویآمیز گردد بیان این اظهارات توهینسف میأآنچه باعث ت سیون و نخبگان جامعه  از سیا شی از  بخ
ست سیلۀبه ،کاجمهور امریرئیس ،اوباما سیاه خواندن   . مانند کاکاا ضای  و ست اع ش جواد الریجانی در ن
غالمحسین ابراهیمی دینانی در مصاحبه  ازسویها عرب سوسمارخور خواندن   یااسالمی مهندسین  ۀجامع

ها ازجانب بازیگران و هنرمندان که یســتانها و افغاننالین و همچنین تکرار همین توهین به عربآبا خبر 



 

  

سیاری از آن شن ،هنگام برگزاری انتخاباتبه ،هاب شرو جریان رو شور میخود را پی شی ک این  دانند و یااندی
های دیگر تاریخ بقای گذشته و کنونی خود و هستیم و خواهیم بود و تمدن ایمادعا که ما همواره بهترین بوده

مگی هرکز عالم قرار داشته است! و ایرانی در م است تر از ما نبودهند و هیچ تمدنی باالارا مدیون نبوغ ایرانی
 خیزی که در تاریخ خود جز کینه و دشمنیاست. گفتمان مصیبت های نژادپرستانههایی از این گفتماننمونه

توان در سوریه و عراق و یمن و عینی آن را می ۀها نداشته است و نمونو جنگ و آوارگی محصولی برای ملت
 د.کرمشاهده  گر کشورهادی لیبی و یوگسالوی سابق و رواندا و

د که حکومت گردهای تند ناسیونالیستی و فعالیت احزاب نژادپرست ایرانی به زمانی بازمیگرایش ۀسابق
یش سازی مدرن را پملت ـ دولت ۀرا برجسته کرد تا پروژ« ملیت ایرانی»و « نژاد آریایی»پهلوی اول گفتمان 

مسلمان و ترک »و مقصر دانستن  ،آریایی بر دیگران ـ ری ایرانیببرد. میل بازگشت به ایران قدیم، یقین به برت
ــت که که اینان دنبال می اندهاییترین ایدهاز مهم« ماندگی ایرانعقب»در « و تازی کردند. این درحالی اس

 توان پیدا کرد.یک از متون تاریخی نمیهیچاصطالح نژاد آریایی یا معادل آن را در 
های گیریمقاصد نژادپرستانه و بهره انوزدهم میالدی و ب ۀهای سدمیانه در اروپا و دراصطالح نژاد آریایی 

این اصــطالح مفهومی  ،از آنای انجام گرفت. قبلاســتعماری وضــع شـــد و روی آن تبلیغات گســترده
شکل  میها بود که چنین مفهوقومیتی بود و در دوران نازی / و فاقد هرگونه مفهوم نژادی داشت شناختیزبان

ــتیزی و ترکعرب» ،باورانگرفت. در قالب گفتمان آریایی ــت. س ــیار فراگیر و متداول اس ــتیزی امری بس س
اما اکنون  ،کثیری از ایرانیان حتی نام کوروش هخامنشــی را هم نشــنیده بودند ۀعد ،ســال پیش صــدیک

صیت ایرانها کوروش را مهمخیلی شخ ضوعزمین میترین  شباهت دارد.  هادانند. این مو شتر به جوک  بی
سانی جوابا ها ترک و کرد در ایران آموزش به زبان مادریطبیعی میلیون شود حق  وقتی گفته می  ست و ک

ین ای جز اکشور است، چاره ۀتجزی ،تبع آنتضعیف زبان فارسی و به ۀها مقدمدهند که آموزش این زبانمی
 .«کندیزی فراگیر بدانیم که نژادپرستی را تغذیه میهایی را نوعی دیگرستبنداریم که چنین جوا

وسیما، کشورهایی مانند آمریکا به این های رسمی مانند صداهمۀ این موارد درحالی است که در رسانه
ولی  ،ندانژادپرستی انپوستان قربانیپوستان و سرخنژاد پرستی وجود دارد و سیاه ،هاشوند که در آنمتهم می

ــکل ــایددر جامعۀ ایران، آن وجود این مش گیرد و حتی در نظام مورد توجه و انتقاد قرار نمی ،طورکه باید و ش
 د!شوای نمیپراکنی و ناامنی در جامعه اشارهآموزشی نیز به موضوع نژادپرستی و عواقب آن مانند نفرت

یخیش. خو 0-3-3  بینی تار

سته از آن از در این ست و ما ایرانیان در ترین تمدنکهنکه تاریخ ما ایرانیان و تمدن برخا شری ا های تاریخ ب
ایم شکی نیست. این موضوع در مواردی گیری اتفاقات جهانی داشتهبدو پیدایش آن تمدن سهمی در جهت

ــت،برای ما افتخارآمیز  ــته اس ــتیم، با هرگونه افتخارش، ما را به ،اما این گذش ــزاوار آن هس جایگاهی که س



 

  

 ده است.کررهنمون ن
برای اندیشــمندانی که در علل  ،اخیر ۀصـــدســـالخصــوص در یکهیات ما ایرانیان از دیرباز و بخلق

موضوع بحث و توجه قرار گرفته است. بخشی از این خلقیات  ،اندایرانی تحقیق نموده ۀماندگی جامععقب
... رمز  و داری و قدرت انطباق و ابتکار و میل به پیشــرفتمانند ســـازگاری و صــبوری و مهربانی و دین

بوده اســت و  ،های حوادث جاری بر این ســرزمینرغم فرازونشــیبعلی ،تاریخ ماندگاری ایرانی درطول  
هنوز زنده و  ،تمدن خود را حفظ کند و در این جهان ســهمگین ،ســخت اقلیمی ۀدر این پهن ایرانی توانســته
و نفاق و دورویی و بازی با زبان و مزاج ازســویی دیگر، وجود خلقیاتی ازقبیل دروغ و تلون پایدار باشـــد.

شته شیفتگی و گذ شی از ناغرور و خود ستبدادزدگی و گرایی همراه با وهم و خیال و غلو و ... که نا امنی و ا
صادی و اجتماعی جامعۀ ایرانی درطول  تاریخ می سی و اقت سیا شد باعث گردیده که جامعۀ ایران، شرایط  با

 1.نیافتگی گرفتار باشدهنوز در مدار توسعه ،توسعهشوق و تالش به پیشرفت و رغم علی
یال گرایی همراه با وهم و خخصلت خودبینی و خودشیفتگی و گذشته ،دیدگی اخالقیاز میان این آسیب

ه دشترین دردهای مزمن و عمیق جامعۀ ایرانی است که باعث و غلو در حوادث تاریخ شاید یکی از اساسی
 و سعادت به رویمان بسته بماند. سیادتو  درهای امنیت و سالمتاست تا 

شت به اتاریخی واقعی تفاوت دارد. گذشته ۀنگری با حافظگذشته ،در این مورد شتر بازگ سطوره نگری بی
شتر نوعی خوش ست تا واقعیت و بی ستبینی بها  ،فراطیشکل اهحتی ب ،که برخیچنان ،دور از واقعیات ا

سحور  صر طالیی»مجذوب و م ستانی می« ع شته را بهشوند و چنان اغراقبا صویر میآمیز گذ شند کت ه ک
ــکوه و جاللی به مخیل ــت، داریوش ۀاحتمااًل چنان ش ــاه ،زرتش ــفوی و دبیران دربار آنیا ش  زنیها عباس ص

های هشکوه و همراه با اندیشتاریخی ایران با ۀکه گذشت است شده بیان ه،است. در این زمینبوده خطور نکرده 
ست آمیز و افتخارآمیز بودهصلح ست ا سیا شان داده می ۀطلبانهای جنگو آنچه از  شود فرهنگ امروزین ن

ساس یافته ست. برا ستهای بهواقعی ایرانی نی ست تاریخ ایران پر بوده ،آمدهد صفا و براب ا صلح و  ری و از 
 از جنگ و دشمنی و ریا و تزویر و دروغ!  است دوران معاصر پر شده ،برادری و درعوض

                                              
 ۲۹۱۹۶۱ ، شناسۀ خبر:. سایت فرارو1



 

  

 

 
تاریخ  دفاعی دربرابر  احســـاس حقارت به  هایی بود که ما در زمان قاجار و هنگام این شــیوه از نگاه 

شرفت شگفترویارویی با پی سهای  و  ،سوادیقر و بیآن با نکبت و فالکت، ف ۀانگیز جوامع غربی و مقای
سیار دردناک شنفکران ما ب شتیم. این تجربه برای رو ستبیماری و ویرانی مملکت خود دا رخی از در ب ؛تر ا

های ای که شــاید در دیگر امپراتوری( ترمیم شــده اســت. پدیدههنارســیســتیک )خودشــیفت یبا جبران ،آنان
سبکرده و خاندانسقوط سابقه داردهای ازا دانه با بینانه و بخرپذیرفتن واقعیت و تالش واقع جایبه .افتاده 

ست، درجهت   شرفت  پابه شک ستن و پی ـــخا سطوره ـ شی غالب عوامبا همان ا ـــ اندی به بازتولید تاریخی  ـ
تنها بود، نه 1«نیچه»ایرانیان که موردستایش « خواهیبرتری»پردازیم و انگار در همان راستای ای میاسطوره

و  ،سوداری و اخالق از یکبلکه در دین ،و گسترش امپراتوری و هنر جنگ برتر هستیمگشایی از نظر جهان
 2سرآمد عالمیانیم. ،ازسوی دیگرتمامی علوم و فنون 

 ممارست طوالنی و شود که دراثر  ای و رادیواکتیویته میاگر صحبت از کشف انرژی هسته ،در هر جایی
و دیگران کشــف گردیده  ،5و ماری کوری ،4رو، نیلز ب3تحقیقات جمعی دانشــمندانی چون ماکس پالنک

ی که اهر ذره»قباًل از آن صــحبت کرده و گفته اســت:  ،هاتف اصــفهانی ،گوییم که البته شــاعر بزرگ مامی
اند. اگر ایدۀ آن بزرگوار را پیاده کرده ،در غرب ،و این دانشــمندان فیزیک« بشــکافی، آفتابیش درمیان بینی

 بوده اســت فوراً  6و علم تکامل اســت که نتیجۀ پنجاه ســال تحقیق چارلز داروین «نواعپیدایش ا»ســخن از 
ست: آن را بیش ،موالی روم ،گوییم که عارف بزرگ مامی شف کرده و گفته ا سال پیش ک صد  ز ا»از چهار

ــدم... جمادی مردم و نامی ــور « ش ــحبت از منش ــت. ص و داروین همچنان هم کار زیادی انجام نداده اس

                                              
1. Friedrich Wilhelm Nietzsche 

2. http://www.mohammadsanati.net. 

3. Max Planck 

4. Niels Bohr 

5. Marie Curie 

6. Charles Darwin 

 چستان(و بلو  ستانی)س رانشهریاز ا یاجتماع ـ یاسیفعال س ،یتمندان یبخش كرد میكر 

 
باید با هم برابر  ،از هر دین و مذهب و قومیت ،هایی که هویت ملی ایرانی دارندنآهمه 

مثل همان چیزی که منشور کوروش گفته. شعار مرگ بر یک کشور برروی موشکمان  ،باشند
عنوان یک کشور کند و ما را بهکند و ما را در دنیا منزوی میها را در دنیا برعلیه ما مینگاه ۀهم

هنگ یم که فراهای داشتیم. گذشتهاهطوری نداشتاین ۀولی ما گذشت ،دهدطلب نشان میجنگ
داده. ما اولین کشوری بودیم که منشور حقوق بشر داشته و به دنیا آزادی را درس میو تمدن 

 را نوشتیم.
 

http://www.mohammadsanati.net/


 

  

یران یکی از امضاکنندگان آن است اما خاستگاهی ا ـ شودینی حقوق بشر حاضر در سازمان ملل که مجها
ــ اروپایی دارد حقوق  یم که موجدان واقعییما !باباای»کشیم که رخ بقیه می استوانۀ کوروش کبیر را به فوراً  ـ

اند و ها گفتهانســتند که آنچه آندو دیگران اگر می ،2اســپینوزا ،، کانت1عجبا که دکارت !«ایمبشــر بوده
ــته در  دادند.هدر نمیکاری بههمه وقت خود را برای دوبارهدیگر این ،انداند قباًل حکما و عرفای ما گفتهنوش

نمایی غربیان نیســـت، بلکه بحث بر ســر ها و بزرگخودی کار   ارزش جلوه دادن  جا بحث بر ســر کماین
ــتۀ خود  ــت. غرور کاذب  قرنچگونگی برخورد ما با گذش ــدتو دیگران اس ــت که همۀ ما را با ش های هاس
ــاخته و بیش ــدتمختلف به خود مبتال س ــالطین و رهبران ما را گرفته از همه و با ش های مختلف، دامن س

د با نمایندۀ پادشاه فرانسه در یک کالسکه بنشیند، زیرا حسین در فرانسه حاضر نشاست. سفیر شاه سلطان
سرکرد کفکر می ست و ک سلطانی با تخت و تاج کیانی ا ست با نمایندۀ یکشأن خود می ه او نمایندۀ   دان

شاه تازه سال پیش فتحعلیتختبه پاد ست  شود. دوی سکه  سوار یک کال سیده  که به شاه قاجار، درحالیر
آن  وای از» و« بدا به حال روس»کشید که نهاد، فریاد میهای ننگین گلستان و ترکمانچای گردن میمعاهده

ها را تحقیر داد و حتی آنپهلوی دوم بارها غرب را پند و نصیحت می !«ها را بگیردروز که غضب ما دامن آن
نژاد احمدی دانســت. در این چند ســال اخیر هم محمودرا مبتذل می «هاچشــم آبی» کراســی  وکرد و دممی

 .3شکالت جهانی را حل کندداعیۀ شرکت در مدیریت جهانی داشت تا بدین وسیله بتواند م
 هنگام هجوم اقوام مختلف، تنها قومی که توانســتههای مختلف قومی هرکدام بر این باورند که بهگروه

ست ستادگی کنند آن مهاجمان درمقابل   ا ها کنند که تنها قومی که دربرابر  عرباند. کردها بیان میها بودهای
سالم را  ،خود ،مقاوت کرده و شمالیقوم آن اندپذیرفتهداوطلبانه ا ست.  دلیل ها بر این باورند که بهها بوده ا

ها ورود پیدا کنند و در همان آن ۀوقت نتوانســتند به منطقها هیچطبرســتان، عرب ۀطبیعت خشــن منطق
اهی چنین دیدگ ،به همین ترتیب ،گیر کنند. مردمان شــرق کشــور نیزرا زمین هاعربتوانســتند  ، آنانمناطق
تالش بر مصـــادرۀ افتخارات ماند.اکنون چیزی از فرهنگ ایرانی باقی نمی ،ها نبودکه اگر مردمان آن دارند

 هاست.ها از مصدایق بارز این جنس از اندیشههای قومی در اثبات آنملی و شرح سلحشوری

 

 
                                              

1. René Descartes 

2. Baruch Spinoza 

3. http://www.rahavard.com/Articles/100-askari.pdf 

 زابل )سیستان و بلوچستان( از سیستانی شاعر و فعال مردمیی، سردار كیان
 

چون  ؟چرا ،ات صحبت کنیتوانستی امروز با زبان مادریشما نمی ،بودسیستان نمیاگر 
ا از ایران ها رکرد و ایندنیا را گرفتند. یعقوب لیث اگر از سیستان حرکت نمی اعراب آمدند و کل  

 .کردیمکرد، امروز ما و شما فارسی صحبت نمیبیرون نمی
 

http://www.rahavard.com/Articles/100-askari.pdf


 

  

سخن  سهیا  دوبینی تاریخی قدمتی در حدود این خوش شر کوروش  شور حقوق ب سال دارد و از من هزار 
 میان، از ادیبان و شاعران آن دوران سخن بهکندمیشود، از علم و دانش و فنون علمی بحث میان آورده میبه

ید، از آزادیمی حث آ ماعی ب لت و برابری اجت عدا عا می گرددمیهای فردی و  که برخالف و اد شــود 
 داری و استثمار انسانی در تاریخ ایران پیدا کرد.شود هیچ موردی از بردهکشورهای منطقه نمی

 

 
 

 

 
و  شــدهاثر ثبت ،در هیچ کجا ،جالب این اســت که این تاریخ پرشــکوهی که ادعای آن را داریم ۀاما نکت
ولی ظاهرًا و  ،برخوردار شـــدیمکه نســبتًا زود از خط و نوشــتار و ما با ایندربارۀ آن وجود ندارد مکتوبی 

ها وگرنه تاریخ ما تن ،نداشــتیم ماکه مردمان ایونیا و آتن به نوشــتار  داشــتند  ای راآن عالقه ،احتمال زیادبه
رسد ما بیشتر به نظر میشد. بهنوشته نمی دیگران و 2و گزنفون1نگاران بیگانه مانند هرودوت تاریخ وسیلۀبه

ی و گســترش امپراتوری مشــغول بودیم و آنان تاریخ این رویدادها را یشــورگشــاجنگ و تدارکات جنگی و ک
دســت به ،هااز آنها و پیشدســت عربهای ما بهایم که تمامی کتابخانهنوشــتند. البته همواره شــنیدهمی

شد. ولی بعید به سوزانده  سکندر  ه حی کها لورسد که حتی یک کتاب یا یک لوح گلی در بین هزارنظر میا
 ۀیفتمردمان ش ؛داشتیممیعلم  ۀمردمانی شیفتکه اگر  ،جا نمانده باشدکشف شد با موضوع علوم و فنون به

دارند و بدون کتاب و نوشــتار زندگی روند و کتاب را بســیار عزیز میعلم هرجا بروند با کتاب و نوشــتار می
تاب علمی که یک کتاب تاریخ یا کآنتند، بیدانیم که بسیاری از پارسیان به هند رفی ندارد. مییبرایشان معنا

                                              
1. Herodotus 

2. Xenophon 

 زاهدان )سیستان و بلوچستان( ازمسئول انجمن شعر و ادب سایه ت، مختار حقیق

 

ند. عرب نرفتند و فرهنگ عرب را نپذیرفت ۀایرانیان اصیل زرتشتیانی هستند که زیر سلط
ها نند آنکای فکر میعده ،سفأسال قبل یکتاپرستی را ترویج داد. با کمال ت 1100زرتشت 

 اند. آتش نماد روشنایی و پاکی است.ها برای نظم در عبادت بودهند. آتشکدهاپرستآتش
ری قبل او یعنی هیچ پیامب ؛اسرائیل آمدهابراهیم پیامبر از قوم بنی ،سال بعداز زرتشت دویست

خار زمین که یکتاپرستی را پذیرفتیم و این باعث افت ۀنبوده و ما اولین کسانی هستیم در سیار
 .ن استما ایرانیا

یخ  دان و مدرس بازنشستۀ دانشگاه از اصفهانمهدی كیوان، تار
 

تاریخ و شکوهش را ازدست داده ما این است که امروزه زبان فارسی  ۀعلت بدبختی جامع
 . ، زبان فردوسی یا زبان سعدی...تاریخ بیهقییعنی زبان  ،است

 



 

  

شفاهی بود سینه ،با خود ببرند! و اگر هم فرهنگ  شان باید   افت. ولییسینه انتقال میبهکه بود، بازهم علم
 خبریم.سینه هم بیبهاز علم سینه متأسفانه

 نوستالژی هویتی. 3-3-3

شود که ما همواره از شرایط بینی تاریخی باعث میزمین و خوشها درمورد برتری ایرانوجود این نوع دیدگاه
رین واژه تفعلی اظهار نارضایتی کنیم و همواره در قالب حسی نوستالژیک حسرت گذشه را بخوریم. نزدیک

پدری( و  ۀبه گذشته )زادگاه و خانیعنی اندوه نسبت ،است« غم غربت»از لحاظ تبارشناسی برای نوستالژی 
ــت به آن. ن ــاس  آرزوی بازگش ــتالژی یک احس ــبت انگیز  غم وس ــادی نس ــخاصهمراه با ش ــیا، اش و ، به اش

ست. زمانیموقعیت شته ا س ۀکه به محلهای گذ سر می ۀقدیمی یا مدر سی دوران ابتدایی خود  سا زنیم، اح
   ای از دلتنگی و یادآوری خاطرات گذشته.ملغمه ،دهدعجیب همراه با شادی و غم به ما دست می

های اند در اغلب افراد با قومیترســومی که از دایرۀ فرهنگی ایرانیان حذف شـــدهوحســرت بر آداب
شته سرت بر دا شده و های تاریخی کمهای فرهنگی که در تالطمها و اندوختهگوناگون وجود دارد. ح رنگ 

 اند.یا ازمیان رفته

 

 
شته» صاص ۀروزانمعمواًل بخش زیادی از افکار و مکالمات « گذ  اربدهد. این تجمی ما را به خود اخت

شد. خیلی وقتو خاطرات می صی با شخ ست ها برایمان پیش آمدهتواند اجتماعی یا  های که در محیط ا
شگاه،  سی، بازار، دان ضوع اجتماعی روز درحال گفتوقتی  ،کار محل  یا عمومی مثل تاک وگو دربارۀ یک مو

سوس ستیم، ناگهان افرادی با اف صحبت می ه شته  صمیمی ،طور معمولکنند و بهاز گذ  وابط  ر تر بودن  از 
نان ،اجتماعی، تفریحات ماهای قدیمی میو حتی طعم بهتر  ی هاحتی تلخی ،گویند. برای بســیاری از 

فقط  ،و برای همین اســـت ای شــیرین در ذهنمان ثبت شـــدهعنوان تجربهبه نیزدوران کودکی و نوجوانی 
 !کنیمگذشته داریم و مدام آن روزهای شیرین را مرور میخوب از  اتخاطر

یت خاص»طورکه در بخش همان یان کردیم «نماد ابزار هو یکی از اهداف اقوام و قبایل از برگزاری  ،ب
سک و آداب شتن  منا سوم  زنده نگه دا ستمحلی هویت   ور که خاطرات خوب از آن  ایگراییمحله ،شان ا

 ها ایجاد کرده است.دارند و نوعی حس  نوستالژیک برای آن

 كارگردان تئاتر از سمنان ،دانشگر یمحمدعل
 

 سفانهأکه مت یمداشت ییشود.ما هم جشن هایورسومش مشخص مبا آداب یرانیاصالت هر ا
. اما توجه کنیم که توارث نقش مهمی سالهدوهزار یهاجشن یامثل مهرگان  ،حذف شده هاینا

 .شومیم یحیمس یایم،ب یادنبه یحیمس ۀخانواد یکمن اگر در دارد؛ 
 



 

  

 

 
 

 
 مصاحبه با محمد رمضانی: 0-3 ۀشمار  یرتصو  .30

یت نیز نیازمند به افراد  هســتند. در غیر این صــورت، همان اندازه که به نوســتالژی نیاز دارند به هو
سانمعنایی قرار میرفتن و بی ازمیان خطر   معرض  شان درزندگی سیاری از ان یتی ها چنین موقعگیرد و برای ب

ست. قابل ساختن  ازاینتحمل نی سانی که چیزی برای  ست رو، ک ستالژی ندارند، د شت زمان  نو کم از گذ
شت» ستالژی می ،برای خود «ناپذیربازگ ست»ند و از سازنو ت جوانی کجایی که یاد»یا « رفتهکودکی ازد
 .1گویندسخن می« خیرهب

 

 
شور اتفاق افتاد و به هایتدر حرک سال اخیر در ک ضی که چند  صوص در حرکتاعترا ضی هایخ  اعترا

سال  دی سی، 2134ماه  ستم حکومتی قبلی و  شم سی شعارهای جوانان معترض در حمایت از  شاهد 
یک از این هیچخصــوص دوران پهلوی اول و حســرت برای آن دوران بودیم. این درحالی اســت که تقریبًا به

ساس رو شان از آن زمان برا صورات شکایتافراد  تجربۀ ملموسی از واقعیات آن دوران ندارند و تمام ت ل هایی 
                                              

 ،1531شمارۀ  ش، 21/2/2136، ایران ۀ. روزنام1

بوكان )آذربایجان  ازنویس مترجم و داستان ،مدرس زبان انگلیسیی، محمد رمضان
 غربی(

 که شخصگری است. زمانیهای ملی بازگشت سمبولیک ما به قبیلهوالیاین اعیاد و این فست 
ر جبر بناب ]را[وجوی نوستالژیک سمبلی برای جست یهااین جشن ،قبیله بودمستحیل در 

 ازدست دادیم.  تاریخ

یزساز و فیلممحمد احسانی،   )آذربایجان شرقی( مستندساز از تبر

 
 
 

 ساله، كارمند، از مشهد 35رد 

گردد که به زبان ترکی اسـت. من ام بازمیهای کودکیتمام افکار و رؤیاهای من به داسـتان
هویتی ناشی از قومیت همراه افراد  ـــ ام. نمودهای شخصیتیها هویت پیدا کردهاین داستانبا 

 لحاظ جغرافیایی از مبدأ خود دور و در فاصله باشند.مانند، حتی اگر بههر قوم باقی می

 
 
 



 

  

های رســـانه ،های پیشــین و در غالب مواردنســـل ،که از دیگران )این دیگران در موارد کمی اســـت گرفته
ش به پخ ،های تکنولوژیکی آن دوراناز جنبه تعدادی کردن   پررنگهای اخیر با ای هستند که در سالماهواره

 اند.دست آوردهاند( بهمستنداتی در حمایت از سیستم سیاسی قبلی دست زده

 

 
ــی نمی ــد. این های مثبت )بهتواند منکر جنبهکس ــوص تکنولوژیک( نیم قرن حکومت پهلوی باش خص

در دوران پهلوی اول، تمام تالش  .ســوی آینده بگشــایدحکومت توانســت راه ایران را از دوران ســیاه قجر به
شاه  ساختار کلیآرضا سنتی خارج ن بود که  سیون را در آن پیاده  کند ایران را از بافت  صول مدرنیزا د ازسو ا

 ها وآهن و دانشــگاه و کارخانهها و خطوط راهکه تا حدی هم در این زمینه موفق بود. احداث بســیاری از راه
شــدت ها دانســت. در دوران پهلوی دوم نیز این وضــعیت با را باید مرهون آن تالش خدمات ارزندۀ دیگر

دست با درآمدهای کالنی که از راه فروش نفت به ،شمسی 10 ۀخصوص در دهبیشتری ادامه پیدا کرد و به
سع ،آمد شتری پیدا کرد. این ۀتو شدت بی شبکهصنعتی ایران  ستند که امروزه  یونی و های تلویزها مواردی ه

کید دارند و جوانان کشــور نیز با د هامرزی روی آنای برونماهواره  هایاین موارد در حرکت رونی کردن  تأ
 خورند.را می هاحسرت آن ،خود اعتراضی  

وار پیدا کرده اســت، کســی از ایخصــوص تفکرات جوانان حالت تودهدر این شــرایط که جامعه و به
آورد. کسی از استبداد رضاشاهی میان نمیخصوص اختناق سیاسی آن دوران سخنی بههای منفی و بهجنبه

 سنتی و متحدالشکل کردن   مظاهر   ازبین بردن   جهت  دردر انکار هویت قومی اقوام و ایالت مختلف و تالش 
 ،آیدمیان نمیبحثی به بانواناز تصمیم برای انکار هویت دینی مردم و کشف حجاب  ،گویدها سخن نمیآن

شایر و ح سکان ع سیاهاز تالش برای ا سخنمله به  ست خفقان و شودبر زبان رانده نمی یچادرها  سیا . این 
شت ساواک کردادامه پیدا  نیزآمیز در دوران پهلوی دوم ده سی  سو سازمان جا شکیل  وجود هر نوع  ،و با ت

 شدند.شد و افکار مخالف به سالخی کشیده میمیآزاد پذیرفته ن ۀفکر و اندیش
د و ســـاختاری نحال دوام آور تا در زمان   ،کنددیگر همســـاز و همدل میآنچه افراد را در جامعه با یک

در این حالت، افراد نیاز دارند  .اســتخوب و بد از گذشــته  خاطرات   به نام آینده را بســازند، داشــتن   تخیلی
با دســتکاری آن یا  ند  گاه ذهن خود هدایت کن ناخودآ به دورترین بخش  بدترین خاطرات را  ها برخی از 

ستاتی قابلخاطر ساختگی برای خود د سازند و حتی خاطرات  صاحب  ،وپا کنند تا بدین ترتیبپذیرش ب
 هویت شوند.

 مشهد )خراسان رضوی( ازپژوهشگر و نویسنده  ،بازنشستهی، علی طهماسب

 ،شنباتا آدم روشنفکر کنارش  تر داره، رضاشاهی که چندامروزی رضاشاه   هجامعه نیاز به ی
 ه.اصالح کن ون تا جامعه رَد ب  بهش خط  بتونن... تا  فروغی و بهار و نفیسی و مث  



 

  

 

 
ستالژی ایجاد می سی که نو سا ست که دردهای آن التیام یافته و کند ترکیبی از حوادث تلخاح شیرین ا و

های بزرگ و کوچک های پایدار امروز به خوشــبختیاز لذتاســت، برخی هایش ازدســت رفته خوشــی
سیده ستر شه ازد شتهاند و الیهرفتهاند و برخی برای همی  اند. جامعه بدونهایی رؤیایی از خود برجای گذا

یت دیر یا زود ازمیان خاطره و بدون قابلیت فراموشــی نمی یت داشــته باشـــد و جامعه بدون هو تواند هو
 آورد. وار روی خواهدزده ناچار به زیستنی گیاهسرگشته و نسیان ان  رود، چراکه انسمی

شدهمان شاره  شین ا سال ،طورکه در بخش پی سرت های اخیر، یکی از زمینهدر  هایی که ایرانیان مدام ح
ست. در تجمعآن را می سال اخیر  هایخورند خاطرات دوران پهلوی اول و دوم ا ضی که در این چند  اعترا

ات اتفاق رضاشاه در شهرری وجسد شده موسوم به مومیایی جسد   پیدا شدن   ، در جریان  است هشکل گرفت
شعارهایی یاد آن دوران را گرامی می دیگر، شتند. این مردم که غالب  مردم با بیان  ستند که انآن دا  جوانانی ه

حســی  ،شــرایط زندگی فعلی خود با آن دوران ۀبا مقایســ ،محســوســی از آن دوران ندارند ۀهیچ تجرب
ستالژیک برای خود پدید آور ست که تمام تجربدنو ست منطبق برها از آن دوران آن ۀند. این درحالی ا نداتی م

مســتنداتی که عمدتًا تنها بیانگر  ،اندمرزی ســاختهای برونهای ماهورهاســت که در چند ســال اخیر شــبکه
بنیاد  ثروت آن دوران و خود   وخوار و فاســد و از بیان شــرایط دولتیان رشــوه های مثبت آن دوران اســتجلوه

توجه قابل اند.های تجاری را در تملک خود داشــت خودداری کردهو کشــتی کارخانه و ها هتلپهلوی که ده
شی می شته نا سرت که از نگاه به گذ ستالژیک و مبتنی بر ح سات نو سا ست که این اح   مردم شود، در بینا

شم میعادی به سبتکه دیدگاهخورد، چراچ شتۀ تاریخی متفاوت و مبتنی بر تجارب و های نخبگان ن به گذ
 حقایق تاریخی و سیاسی است.

 ،این دو وضعیت را با هم مقایسه کرد توانگیرد که به همین سادگی نمیاین مقایسه درحالی صورت می
ــ زیرا ــت که در یک مقایس ــولی هس ــاس قل ذیل،د توجه قرار گیرد که در بخش تاریخی باید مور ۀاص م براس

 اصفهان ، نویسنده و فعال مدنی ازدامپزشک، شاهین سپنتا

 

م، مثل جشن سده یا اهولی اضافه هم کرد ،ماهم حفظ کرداهمن آداب و سنتی را که گرفت
ها و فضای شده را زنده کنیم ازطریق  انجمنهای فراموشیم این سنتاهمهرگان. ما سعی کرد

که درحال  های محلیکه ما باید لباساین . از چیزهایی که متداول بوده...مجازی، غیر
 . ها...لباس ۀها و همفراموش شدن هستند را زنده کنیم، لباس ایل بختیاری، کردها، بلوچ

هنر است و اگر  ودشن میاشیجنسشان، رنگشان، کاری که رواند، ها دنیایی از فرهنگاین
 اند و باید حفظشان کنیم.ها هنرهای ایرانیاین ،اش را درنظر نگیریمقومیتی ۀجنب

 



 

  

  :گیردها مورد بحث قرار میترین آنشکل اجمالی، مهمبه ،1خراسان ۀاحمد کاظمی در روزنام
سه امکان ،های تاریخیبدون توجه به زمینه .2 ستمقای صلی وجود دارد که هر رویدادی باید  .پذیر نی ا

یداد مورد توجه قرار گیرد متناســـب با وضــعیت زمانی و جغرافیایی آن ریبًا تق ۀتوان دو واقعیعنی نمی ؛رو
چراکه هر  ،آن دو رویداد توجه نکرد« زمان»که به را با هم مقایســه کرد بدون این« خرید خانه»مشــابه مثل 

سی، اجتماعی« زمانی» سیا س ،شرایط  صادی متفاوتی دارد و برای مقای  دو رویداد تاریخی، باید به ۀو اقت
شت و ای ۀهم صواًل نتیجن عوامل توجه دا س ۀا شت شرایط   درنظر گرفتن   دو زمان متفاوت بدون   ۀمقای باه آن ا

 .خواهد بود
یت   .1 یت و روا ـــت بین واقع یت فرق اس مان مختلف،  .واقع یده در دو ز پد همچنین در بررســی دو 
شناخت های یک پدیده ملموسجاکه در زمان حال، ویژگیازآن ست، افراد  شنتر ا شتری رو سلط بی تر و ت

ته ،روی موضــوع دارند گذشــ با  طه  ما در راب یت ،ا به روا ها  فا میتن ند و ازآنها اکت یتکن که روا ها جا
سازی شاید جهتواقعیت ۀشدباز ستند،  سبتها ه ستی ن شندگیری نادر شته با عنی یک ی ؛به یک پدیده دا

شخصتاریخی زمانی ۀپدید شکل متفاوت میشود، متفاوت روایت می که از دو  سر و   چون این ،گیرددو 
ستند که روایت ضاوت ها را خلق میافراد ه سخت میکنند. درنتیجه، ق شته   چون از منظر ،شوددربارۀ گذ

 .شود و از این نظر، با احتیاط بیشتری باید به مقایسه پرداختهریک از افراد یک جور تعریف می
ــاخص .1 ــدش ــن باش ــه باید روش ــه مییزمان .های مقایس ــعیت تاریخی مقایس ــودکه دو وض باید  ،ش

رف   هایی مشخصشاخص د که قدیم بهتر بود و اآلن اوضاع باین گفتن   شود که مبنای مقایسه قرار گیرد. ص 
اه باید میزان تولیدات یک کشور و جایگ ،منطقی، مثالً  ۀکند. برای یک مقایساست هیچ کمکی به بحث نمی
شورهای هم سه با ک شود و آن در مقای شته و همان  سپسجوار در زمان حال درنظر گرفته  آن را با زمان گذ

روزهای کودکی و نوجوانی را  خوب   ها فقط بخشی از زندگی  که ما در مقایسهمقایسه کرد. درحالی شاخص
 کنیم.زندگی امروزمان مقایسه می ۀبا هم

 ایران باستان ۀحذف سبق. 4-3-3

کید نمایی تاریخی و تهای اخالقی و رفتاری ایرانیان بزرگکه از ویژگی های قبلی توضیح داده شددر بخش أ
شت شت ۀبر گذ ست که گذ شکوه و عظمت می ۀتاریخی ا ستایران را دورانی پر از  ند دانند. البته افراد زیادی ه

سبت شان دادهکه این نگرش را قبول ندارند و ن شتر نو اندبه آن واکنش ن صور را بی ی توهم و عو این دیدگاه و ت
 دانند. خیال می

صطفی ملکیان صر ایرانی ،در همین رابطه، م سوف معا صاحبه ،فیل سال در م سی 2156ای که در   شم
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ایم این اســـت که ما فرهنگ و هایی که ما به تاریخ گفتهترین دروغیکی از بزرگ»کند: بیان می ،1انجام داد
ته مدن عظیمی داشــ مدن  !عزیز من رایم، آخت نگ و ت نانیمدرک میفره هد، اگر یو تاب از خوا یک ک ها 

سطو و یا شتند، یک کتاب از ار شتند، معماری…  افالطون ندا شتند، بنای پانتالن را نیز ندا عظیم را  هایندا
دانید چه عظمتی داشت و آب از لب و دهان ها فرهنگی داشتیم که نمیگفتند که ما یونانینداشتند و بعد می
انصافًا شما از آن چیزی که  !خواهدگفتیم هرچیزی مدرک میها نمید، ما انصافًا به آنافتاهمۀ ما هم راه می

که آندر قلمروی ایران می نا  عدادی ب ید، غیراز ت مبین ته ۀها را نیز ه خان گف که رومیمور ند  ما ا ها برای 
ان رومی را آوردند اند هخامنشیان تعدادی مهندسان و معماراند مانند تخت جمشید که مورخان گفتهساخته

اثر  یک ،شــما یک اثر فلســفی به من نشــان بدهید ،ها را بگذارید کنارها را ســاختند، اگر اینو برای ما این
 ۀای بگویند همممکن اســت عده .یک اثر هنری و یا عرفانی نشــان بدهید ،دینی بلند به من نشــان بدهید

ستاین سوخته ا شان بدهد ،ها  سی که می ،ولی این را باید ن شتهک شک تراز اول ما .ایمگوید ما دا  یک پز
شتهقبل سالم دا سوف تراز اول قبلاز ا شتهایم؟ ما یک فیل سالم دا صد م ؟ …ایم، یک هنرمند تراز اول واز ا ا 

یرینۀ ما این عادت د« . حتی پنج ورق نیز نداریم... ،مقایسه باشدورق نوشته نداریم که با فرهنگ یونان قابل
کنیم قرینۀ آن را در سعی می ،یان شده است که هرگاه یک کشف علمی یا هنری درطول  تاریخ روی دهدایران

 جایی در گذشتۀ خود پیدا کنیم.
ینی بهمۀ خوش برخالفتوان گفت می در این تحقیق، آمدهدستهای بهبر همین اساس و براساس یافته

کید ــابق ی کهو تأ ــتالژیک ۀبر س ــتند عدهوط مرب تاریخی و حس  نوس ه ای کبه آن دوران وجود دارد، اما هس
 درکنار  ممالک دیگر،  ۀهمانند هم ،تاریخی این مملکت ۀدارند که گذشــتچنین دیدگاهی ندارند و بیان می

 های منفی نیز بوده است. های مثبت حاوی جنبهجنبه
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 از سمنانمحمود افتخاری، بازنشستۀ میراث فرهنگی تهران و كارشناس هنر ایران 

 
ــند و این نشــان میکند که همین مردم از دروغ بهداریوش دعا می   دهد که دروغ دردور باش

 .این سرزمین وجود داشته
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شگاه شجویان از قومیتاگر به خوابگاه یکی از دان های مختلف فارس، های ایران برویم و گروهی از دان
خ و از تاریریم وهم بیا را در مکانی گرد دیگر اقوام و ،کرد، آذری، بلوچ، ســیســتانی، عرب، لر، بختیاری

زنند، ســال حرف می 1100ای از عدد عده :ها بپرســیم، قطعًا هریک جوابی خواهند داشــتزمین آنایران
شاره خواهند کرد.  4000یا  6000تر و تعدادی هم حتی به عددهای بزرگ ،سال 1000ای از عده سال ا

ود ســت، بســیاری پا را از تاریخ ورهای قومی در ایران بیشــتر ایک از گروهتاریخی کدام ۀاگر بپرســیم ســابق
سال  4000و  1000گذارند و با بیان اعداد فراتر می ،سال پیش 1000در حدود  ،ها به فالت ایرانآریایی

ــتین بومیان تاریخی ایران ــوع را برای خود افتخار هم میزمین میخود را نخس ر دانند و دیگدانند و این موض
 دهند.مورد استهزا و تمسخر قرار میرا دارند ای نکه چنین سابقه های قومیگروه

صاحبه سیماز دیگر رویکردهایی که در میان م شت، گذر از تق ست، بندیشوندگان وجود دا های قومی ا
های برآمده از آن را چندان در های گوناگون تعلق به قومیت و ارزشاین معنا که شــهروندانی از قومیتبه

ست خود مأثر و دخیل نمی شهروند جهانی برآمده از این داننزی شهروند ایرانی و یا  د. بیان مفاهیمی چون 

 سقز )كردستان( از شده(پیمانکار ساختمان )امام مسجد خلع ،طه حسینی سید

 ،دیاتفکرم جور درنیکه با درصورتی، عنوان مناسبت ملی استها که بهبعضی مناسبت
عنوان روز ملی کرد به آن به که ولی به آن توجهی هم ندارم. مثاًل نوروز ،کنماحترامی نمیبی

توجه ندارم. نوروز روز شکست حکومت ماد است. کاوه آهنگر که قهرمان کرد معرفی 
م دانمی همراه فریدون فارس آخرین پادشاه کرد را کشتند و آن روز را یک روز عزاشود بهمی

و باوری به سیزده و این چیزها ندارم. هیچ نحسی در هیچ عددی نیست. بنابراین سنتی که با 
 هبر[ ]اگنداشته باشد قبول ندارم. ولی مردم ]سنخیت[ م اتفکر مذهبی و مطالعات تاریخی

 گذارم.می مها احترامن مشکلی ندارم و به عقاید آن ،آن توجه دارند



 

  

 نگرش است.

 

 
زمین در موارد بسیاری موردبحث بزرگان سیاسی و زمامداران حکومتی )هم تاریخی ایران ۀسبقموضوع 

سال ۀدر گذشت ست و در همین  شرایط فعلی( بوده ا سایتعدادی از ر ،های اخیرتاریخی و هم در  جمهور ؤ
شور نیز در مجامع بین شارهک سبق اندکرده المللی به آن ا شیتاریخی را نماد  ۀو وجود این   تظاهر و فخرفرو

سته شورهای جهان امروزین به ملت ایران دان ست که عمر تاریخی تعدادی از ک ضوع درحالی ا اند. این مو
سازمانهیچرسد و در دهه هم نمیسه  شورها را بیک از  شتن  هها و مجامع جهانی نیز این ک  ۀسابق دلیل ندا

 دهند. تاریخی مورد انتقاد قرار نمی
ز کســی ا ،مختلف جوامع   یافتگی  توســعه قدرت و دانش و میزان   وضــعیت   ای نشــان دادن  امروزه دیگر بر

شترها نمیتاریخی آن ۀسابق ضعیت فعلی آن ،پرسد و بی  دکه بای اینکته ، همانگیردها مورد توجه قرار میو
 اریخی  ت ۀسبق گفتمان   زمین و سردمداران سیاسی مملکت نیز قرار بگیرد و با حذف  مورد توجه مردمان ایران

 زمین بیشتر به فکر وضعیت امروزین و آینده کشور باشند.ایران

 های قومی و ملیشعدم كارآمدی جنب. 4-3

که در آن ندگی می ،هر نوع حکومتی  نداقوام مختلف ز ندقومیتی کن حت عنوان جوامع چ ته   1و ت ناخ شــ
رد و رویک راهبرد ،دربرابر  این موضوعاند و مواجهها ازجانب هر یک از قومیت مطالباتیدریغ با بی شوندمی

شت. این رویکرد مینخود را خواه خاص   شود و تواند از گوشد دا شروع  سپاری به بیانات مطالبات قومی 
اه مبتنی بر برخوردهای قهری و نگ راهبردکه این ای ادامه یابد. طبیعتًا هنگامیتا برخوردهای سخت و مقابله

رآوردن و ب ت ســرئشــود، نخبگان اجتماعی نیز جروگو و تعامل نادیده گرفته میفضــای گفت ،امنیتی باشــد
گاهی  چنین وضعیتی ۀروند. نتیجانزوا میبیان انتقادات و رهبری مطالباتی قومیتی را نخواهند داشت و به ناآ

به حقوق خود خواهد بود.  ل عالوه،بهاقوام  ای و نبود احزاب هدر چنین فضـــای امنیتی و برخوردهای مقاب
ــمی و انزوای نیروهای فعال، نتیج ــعیتی   ۀرس ــای  ،های قومی و ملیناکارآمدی جنبش چنین وض که در فض

ولی به  ،ظاهر ناکارآمد خواهد بودهرچند به 2خواهد بود. البته مطالبات قومی ،کننددموکراتیک ســیر می
شد که در زمانی غیرقابل ستر تبدیل خواهد  شعبپیشآتش زیرخاک شد. در این بخشهلینی  در  ،ور خواهد 

                                              
1. multi-ethnicity 
2. Ethnic demands 

یعت  دان و مشاور حقوقی از تهراننیا، حقوقیحیی شر

منزلۀ یک خویشاوندی ناشی از زبان و خون و ... ام. اگر قومیت بهقوم شدهمن درواقع، بی
 ام.ها را از دست دادهمن این ،است



 

  

ضوع دو مو ،های قومی شرح داده خواهد شد و بر این اساسسیستم سیاسی ایران دربرابر گروه راهبرد ،ابتدا
گاهی گروه ۀامری که نتیج ،شودنبود رهبری در مطالبات و انزوای نیروهای فعال تشریح می ومی های قآن ناآ

دســـت خواهد آمد، ســـاختار س براســـاس تحلیلی که از این مقوالت بهبه حقوق خود خواهد بود و ســپ
 د.شوموردمطالعه بیان می اجتماعی هریک از اقوام  

 های سیستم سیاسی ایران. راهبرد8-4-3

ها، فرهنگها و خردهنظامو نظام اجتماعی برای تنظیم مناســبات و روابط میان خرده ،هرکشــور، جامعه
ر آن شرایطی که نظام اجتماعی د ۀبر کلی ،هدایت و تأثیرگذاری مثبت ،جامعه تضمین انسجام و یکپارچگی

ست صادی،  ،قرار گرفته ا سی، اجتماعی و اقت سیا شرایط فرهنگی،  سی حکیمانه و بهاعم از  سیا  مدیریت 
 .  نیازمند استکارآمد 

ات حساسی گذاری و مدیریت سیاسی جوامع چندقومی از موضوعدنبال آن سیاستبحث از اقوام و به
و  ،آید که ارتباط تنگاتنگی با منافع ملی و حیات سیاسی کشورها دارد. بر این مبنا، کسب، تثبیتشمار میبه

ــتای آن ــورها در  ،تقویت منافع ملی و در راس ــتراتژیک کش ــتگی داخلی از اهداف اس وحدت ملی و همبس
 (.211 ص ،2132 شود )مقصودی و همکاران،جوامع چندقومی محسوب می

 

 
عبارت از تأســیس حکومت  ،بعداز به قدرت رســیدن ،حکومتی رضــاشــاه راهبرددر دوران پهلوی اول، 

سی سیا ستقرار قدرت  سی محلیو حذف و نابودی قدرت ،مقتدر مرکزی، تمرکز در ا سیا ین اکه  بود های 
ــور در قالب احزاب و گروههای محلی قدرت ــطح ایالت و مناطق حض ــی، قومی و ایلی در س ــیاس های س

سی و خودمختاری منطق سیا شتند و مدعی قدرت  ستا ۀدا ست ،خود بودند. در این را سیا هایی را برای وی 
فاوت با هر نوع ت له  با قدرت ســران ایالت و  جهت  درمحلی درپیش گرفت و  خواهی بومی ومقاب له  مقاب

ــایر ــیاری از آنان را تبعید و روان ،عش ــاه برای مقاب راهبردتوان گفت زندان کرد. بنابراین می ۀبس ــاش له با رض
 قهریه بود. ۀمطالبات اقوام مختلف مبتنی بر زور و استفاده از قو

، حکومت محمدرضا پهلوی شمسی 2111تا مرداد  2110شهریور  ۀدر دوران پهلوی دوم و در فاصل
ور ای از کشور حضدر گوشه ،هرکدام ،دیگر قوا و ،و نیروهای متفقین، انگلیس، روسیه را نداشتاقتدار الزم 

 شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه خوراسگان از اصفهانی، جامعهنوشمجتبی شاه

 یکه قوم هیانگراقوم یایتطور فعالین، همهشب یشترب یاقتصاد ۀدر اقتصاد هم هرچه فاصل
 وکشور ر یضار یتخطر افتادن تمامو به یطلببه استقالل یلم هتونیم بده یبرتر یگریبه د ور
چه ، من موافقاو، با هحفظ کن وکشور ر یارض یتکه تمام یتیمن هر فعال .شته باشههمراه دابه

 .هنش یا هتوسط حکومت انجام بش



 

  

گشتند و ازبه مناطق خود ب ـ رضاشاه زندانی یا تبعید شده بودند ۀکه در دور ـداشتند. خوانین و سران عشایر 
ــرایط ــتفاده کردند. ازجمله وقایعی که در این دوره اتفاق افتاد  ۀیابی دوبارقدرت هت  جدر ،از این ش خود اس

وری و حزب دموکرات کردســتان به رهبری جعفر پیشــه تأســیس حزب دموکرات آذربایجان به رهبری ســید
در ســـایر نقاط نیز  ،قاضــی محمد و ادعای خودمختاری خوانین این دو منطقه بود. جدا از این دو منطقه

 های ایالت مختلف با حکومت مرکزی تداوم داشت.درگیری
ها را خواباند و قدرت واحدی را شکل داد. محمدرضاشاه این شورش ۀحکومت مرکزی هم ،بعداز مدتی

سال  سی، 2162پهلوی در  سفید را به ،برای نابودی کامل قدرت ایالت و خوانین شم اجرا طرح انقالب 
گیری زمین از خوانین و انتقال آن به از اصــول مهم آن انجام اصــالحات ارضــی و بازپس گذاشــت که یکی

شرکت رد بود. اما درعملبرداران خ  بهره سهامیو با ایجاد  ـــ های تعاونی و  جای قدرت به ،زراعی مختلف ـ
 به دولت انتقال پیدا کرد. ،ن انتقال یابدرابرداکه از خوانین به بهرهاین

ستبنابر آنچه گ سیا شد، ناتوانی  سازی برطبق هنجارهای سازی رژیم پهلوی در ملتهای هویتفته 
شد  شهروندی موجب  صول  شکل  1«های مقاومتجنبش»جدیدی به نام  ۀمقول ،در ایرانتا دموکراتیک و ا

ــین، عربمقاومت و درگیری .بگیرد رنش ــین، ل  ــینهای حکام محلی در مناطق کردنش ــین بو بلوچ ،نش ا نش
شا ضا ستان از ایران ر شاه که نزدیک بود به جدایی آذربایجان و کرد ضا سقوط ر ه و بحران بزرگ قومی بعداز 

زی رژیم های نوسانادر انتصار با تأیید ماهیت نابرابر سیاست. بررسی استبینجامد در این چارچوب قابل
ضاشاه ر ۀهای نوسازانسیاست: نویسددربارۀ مناطق کردنشین می ،عنوان مثالنشین، بهپهلوی در مناطق قوم

جدیدی در کردســتان ســاخته نشــد و ســطح  ۀعمومًا به کردســتان گســترش پیدا نکرد، هیچ جاده یا کارخان
ــطح ابتدایی باقی ماند، الگوی مالکیت زمین و حتی ســاختار زمینمراقبت فی های وقهای بهداشــتی در س

ستان  سنتی در کرد صاحبان قدرت  سًا بدون تغییر ماند و این به معنای آن بود که  سا ـــا و  های قبایلخان ـ
چندان کردســتان ایالتی باقی ماند و  . را تداوم بخشــند...قادر بودند اســتثمارشــان  ـــــ های مذهبیشــیخ
 زسویانیافت و در اقتصاد ملی ادغام نگردید و این درحالی بود که دستگاه اداری در مناطق کردنشین  توسعه

م قومی، این سیاست در حکقومی و مذهبی بین ۀبا توجه به مسائل دیرین . شد...نیروهای غیربومی اداره می
 (.Entesar, 1992, p. 13 & 14آمد )شمار میکردها به حاشیه راندن  و بهمحرومیت 

آشکار است انقالب اسالمی ایران نیز که با هویت دینی شناخته شده است و پیوند ناگسستنی با مذهب 
شه شیع و اندی ـــ های آریاییت شکلعنوان زمینهایرانی به ـ شمول این رویکرد  تاریخی گیریساز  آن دارد م

شرف، مفهوم تاریخی د بود. از منظرخواه ضت «هویت ایرانی»احمد ا سیدر نه سیا و دینی  ،های قومی، 
 و در عصــر ،هایی پایدار ماندهبا فرازونشــیب ،که در دوران ســاســانیان شــکل گرفته بود، در دوران اســالمی

                                              
1. Resistance movements 



 

  

ید ،صــفوی جد فت و در عصــر  یا لدی دیگر  یت ملی ایرانی»صــورت به ،تو متجلی شـــد  «هو
 (.۴۹۳ ص ،۴۹۹۳ ک،)تاجی

 

 
سالمی سالمی ایران، تنوع مذهبی، زبانی ،بعداز انقالب ا سی جمهوری ا سا  عنوانو قومی به ،در قانون ا

دیگر  و ،وششمرسمیت شناخته شد و در اصول سیزدهم، نوزدهم، بیستم، بیستیک واقعیت و امر بدیهی به
صول، سی اقوام و اقلیت ا سیا صت های دینی و مهیا نمودن  بر حقوق اجتماعی و   یهاهای برابر در حوزهفر

کید  ،اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی های دوم انقالب، بستر ۀبا این وصف، تنها در اواخر ده شد.و سیاسی تأ
 مناسب برای پرداختن به این اصول در گفتمان مسلط سیاسی فراهم شد.

ــت عمد ــیاس ــور  ،اقواممورد در ،اول انقالب( ۀدولت در این مرحله )ده ۀس ــل به ابزار زور و حض توس
سترد سپاه در منطقه بود که نتیجارتش  ۀگ صحنه، تقویت هویت ملی با انکار  ۀو  آن حذف فعاالن قومی از 

ــور بهآو توقیف مطبوعات آنان بود. در  ،مطالبات قومی ــای کش ــدت ایدئولوژیکن دوران که فض ود، زده بش
ضاد با تفکر جریان حاکم پذیرفته نمی صدای مخالفی در ت در  ع،درواقگردید. شد و در نطفه خفه میهیچ 

 گری قومی استفاده از برخورد قهری و نظامی بود.مطالبه دربرابر  حکومت  راهبرد ،این دوران

 

 
ترین ب و عملکرد دولت ســـازندگی نیز همچنان ماهیت امنیتی داشـــت. هرچند عمدهدوم انقال ۀده
اما در این رویکرد نیز مناطق  ،شـــدگیری دولت در این دوره در قالب رویکرد اقتصـــادی تعریف میجهت

 ای و اقتصادی نداشتند.های توسعهنشین جایگاهی در برنامهکردنشین و بلوچ
ــعار مردم ۀجبه آمدن   روی کار ــاالری و ایران برای همدوم خرداد با ش ایرانیان و نیز موافقت دولت با  ۀس

سی جدید و اعطای آزادیایجاد احزاب و گروه سیا شار روزنامه، های  سی و اجتماعی در حد  انت سیا های 
 کراسی دانست که سطحو... را باید نخستین گام جدی حکومت برای تعمیق دم و ،های قومیNGOتأسیس 

 باالیی از مشارکت اقوام را درپی داشت.
ــتدوران در  ــالهش ــتر دغدغ ،نژادزمامداری محمود احمدی ۀس ــازندگی، دولت بیش  ۀهمانند دوران س

 انشناس از تهر ی و انسانو اجتماع یمطالعات فرهنگ ۀپژوهشکدجبار رحمانی، عضو هیئت علمی 

 یها سطح فرهنگیدر داخل هم مرزگذار یم.هست یفرهنگ ۀما ورشکست یخارج ۀدر عرص
 د.نکنیما را دچار بحران م

 سمنان از ، فعال اقتصادیاله همتیرحمت
 

کند حکومت دارای دگماتیسم سیاسی و فرهنگی است و هیچ نقدی را تحمل نمیمتأسفانه 
 کند.و خودش را اصالح نمی

 



 

  

به مناطق قومی و  ،اجتماعی و فرهنگی. در این دوران نیز همانند دوران سازندگی ۀاقتصادی داشت تا دغدغ
 سنت توجه چندانی نشد.اهل

سال سی 2131 باالخره از  ست و  کنونتا شم سن روحانی قرار گرفته ا ست ح که با اینکه قدرت در د
ــمســی، 2134و  2131های انتخاباتی ســال ۀدر هردو دور ،ایشــان ــعارهایی در ش احقاق حقوق  موردش
شتاقلیت ضمن اذعان به انجام اقدامات عملی و مثبت در تعدادی از غالب گروه درعمل ،ها دا های قومی 

شعارها در حد  حرف باقی ماندهامور بر ای شتر آن  ست ن باورند که بی ها چنانی درمورد آنو اقدام عملی آن ا
 صورت نگرفته است.

ستهای بهیافته شان می نیزتحقیق این آمده در د سال اخیردهد که در یکن ستم راهبرد ،صد  سی  غالب 
بات گروه با مطال با زور ،های مختلف قومی بر نگاه امنیتی، ترس، تهدیدمرکزی جهت برخورد  له   و مقاب

ــدت و حد   ــت. البته ش ــبت گروه راهبردت این مبتنی بوده اس کند. های مختلف قومی تفاوت پیدا میبه نس
شدیدترین  صدجاکه کردها در تاریخ یکازآن ،مثال رایب شته  سبتسال گذ سی را ن سیا به دیگر تحرکات 

شته های قومیگروه هایی که به اعمال گیرد و واکنشبین قرار میها ریزتر زیر ذرهو اعمال آن هاتاند، حرکدا
 های قومی است.شود شدیدتر از دیگر گروهمینشان داده ها آن

 

 
 تابزاری صور ۀها استفادهای قومی بر این باورند که معمواًل از احساسات و هیجانات آنهمچنین گروه

ای های توسعههنگام برنامهاما به ،شودها ضروری دانسته میوجود آن ،هاکه در زمان هزینهچنانگیرد، آنمی
 شود.ها تبعیض روا داشته میعلیه آن

 

 
 نبود رهبری در مطالبات .0-4-3

به رهبری آن جنبش  ۀالزم ید  بســتگیموفقیت هر جنبشــی  با  تنظیم و فرموله کردن   درمورددارد. رهبری 

یوان )كردستان( ازفعال مدنی ی، محمد رئوف جهان  مر
 

مریوانی اگه متهم بشم که مثاًل تپانچه یا اسلحه دارم، اسلحه هم بگیرن احتمااًل  جالبه من  
ش ماه شاید حکم یش ،همون اسلحه رو بگیرن ،همدان توولی  ،دو تا پنج سال بهم حکم بدن

 ن.َد ب  

 

 از تهران علوم سیاسی پژوهشگر دانشگاه و مدرس ،ینبو ریام

 ،هاطور خالصه در زمان هزینهدر زمان جنگ و مشکالت و به ،جاست که مامشکل این
 ،اما زمان تقسیم منابع و مزایا ،روندافراد به جنگ می ۀآوریم و همشمار میهمه را ایرانی به

 برند.آیند و بیشتر سهم میحساب میتر بهسری از بقیه ایرانییک
 



 

  

ند. رهبری معمواًل بر اثربخشــی نفوذ و هدایت کلی جنبش کها اقدام هویتی و مذاکره بر ســر آن مطالبات  
 تأثیر و تمرکز دارد.

شد که وجود تفاوتدر بخش شین بیان  ستمهای زبانی و مذهبی های پی سط قرن بی امل ع میالدی تا اوا
لی مح ـ ها به عناصری تبدیل شدند که حرکت های سیاسیاما همین تفاوت ،های قومی نبوده استگرایش

ــتبرانگیخته از طرف نخبگان را توجیه می ــیاس ــاه ایالت قدرتمند را در  ۀهای تمرکزگرایانکرد و س ــاش رض
سر ایران هدف قرار داد، اما فقط در مناطق  ستغیرشیعه و غیرفارسسرا سیا های ها گرایشزبان بود که این 

ــی محلی را برانگیخت. فرایند تکوین دولت مدرن تمرکزگرا ر ــیاس ــاخت و ؤس ــنود س ــای ایالت را ناخش س
 ۀندیشــا د که به تالش برای ســاختن و پرداختن  نوجود آوربهمتوســطی را  ۀکرده  طبقنخبگان ایلی و تحصــیل

توانستند شهری جدید نمی ۀکردنخبگان تحصیل درواقع،(. 2131 د )احمدی،قومی و طرح آن دست زدن
سی را عماًل رهبری کنند و برای تدارک منابع الزم و بهسای ایالت حرکتؤبدون نیاز به ر سیا صهای    وصخ
 وجود سران ایالت نیاز داشتند. بهمنابع نظامی 

ساس شته و تا حدود ربع قرن پیش، در حدود یک ،قوم کرد یگرایمطالبات قوم ،بر همین ا سال گذ صد 
شکل از ر :سیاسی شکل گرفت ۀنخب ۀدو گرو ازطرفعمدتًا  ست مت سای سابق ایالت بود که در ؤگروه نخ

شاه ۀدور ضا سپردن   ها را تبعید و یا زندانی کرده بود. با کنار رفتن  دولت مرکزی آن ،ر شاه از قدرت و  ضا  ر
این گروه از ضعف حکومت مرکزی نهایت استفاده را بردند و  ،رضاشاه پهلویحکومت به فرزندنش محمد

گرفت که از اواخر می جدید را دربر ۀکردتحصــیل نخبگان   مجددًا خود را ســـاماندهی کردند. گروه دوم  
که های تمرکزگرایانه دولت بودند. هنگامیحکومت رضاشاه ابراز وجود کردند و تا حدودی حاصل سیاست

کومله حیات کردستان در »اولین گروه سیاسی کرد به نام  2112متوسط در سال  ۀاز کردهای طبق تعدادی
سیاری ا «ایران شکیل دادند، ب ستند و فعاالنه از آن حمایت کردند. این ؤر زرا ت سا و آقاهای ایالت به آن پیو

ــال  ــتان که در س ــالله درمورد حزب دموکرات کردس بلی را گرفت نیز وجود آمد و جای حزب قبه 2116مس
(. در دوران بعداز انقالب نیز بســیاری از رهبران دو حزب دموکرات و 162 ص ،کند )همانصـــدق می

اما غالب این افراد تنها با تکیه بر جایگاه طبقاتی خود انتخاب  ،از ایالت بزرگ منطقه بودند ،خود ،کومله
ی تا حدود یک دهه بعداز پیروز ،ند. این گروهها دارای تحصیالت دانشگاهی نیز بودنشده بودند و بیشتر آن

سالمی شی از مطالبات کرد ،انقالب ا شتند و  هارهبری بخ سیدن به این امر جهت  دررا برعهده دا حدود  ،ر
 ت حاکمالصــورت رســمی با نمایندگان هییک دهه با حکومت مرکزی در جنگ بودند و مذاکراتی را نیز به

 شـــدت قومی این گروه از زبان این دو حزب و با زبان تند انجام میمطالبا ،هاداشــتند. در تمام آن ســـال
دانســـت، بیان این مطالبات به زدوخورد و ها را ضـــدانقالب میجاکه حاکمیت آنازســوی دیگر و ازآنو 

 شد.ها منجر میکشمکش میان آن



 

  

 

 
سالبعداز خروج کامل این دو حزب از مرزهای شور در اواخر  سرزمینی ک سی 40 ۀهای دههای  ، شم

کم از مناطق کردنشین کم ،شمسی 10 ۀ. با شروع دهنداشتندلبات خود رهبر مردمان کردزبان در بیان مطا
جا ها عمدتًا در مرزهای کشور و در خاک عراق مستقر شدند و از آنوجود این نیروها خالی شد و این گروه

ی با مرگ رهبران اول هه و  مان د ند. در ه مه داد یت خود را ادا عال یک از این دو حزب،  ۀف مل هر نار  عوا درک
ــی چون رویکردهای مدرن، خروج آنهمدیگری  ــیاس ــات کمتر س ــور، گرایش ــرزمینی کش ها از مرزهای س

شتر شدند و دیگر نمیآن ها،دیگر مؤلفه و ،جوانان امروزین ضعف بی توانستند همچون قبل رهبری ها دچار 
مردم کرد جهت بیان مطالبات قومی  ،اخیر ۀده ســهحدود  در ،را برعهده بگیرند. درنتیجه هامطالبات کرد

سالمی میخود رهبری به شورای ا ستند ندارند. البته درمورد همین افراد نیز جز نمایندگانی که به مجلس  فر
ند انتخاب آن که در فرای بهها مشـــارکت دارند آنغالب مردم و حتی کســـانی  واقعی  ۀعنوان نمایندها را 

ها از میان فیلترهای شــدید حکومتی صــورت معتقدند انتخاب آن زیرا ،خود قبول ندارندهای گریمطالبه
 ن کشورند.های انتخاباتی خود باشد، صدای مسالوالکه صدای مردمان حوزهگیرد و بیشتر از آنمی

هت  ترین حرکت درمهم بهج طال که رنگم ـــال گری قوم آذری  به س به خود گرفت  یاســی  وبوی ســ
سال  کگردد که یمیازوری بجعفر پیشه دموکرات آذربایجان به رهبری سید ۀکیل فرقو تش شمسی 2116

ــوروی از حمایت رهبران این گروهو روی یابی مجدد حکومت مرکزیدوام آورد و با قدرت بعداز  گردانی ش
صــدق  نیززمانی  ۀحزب دموکرات کردســتان در همان بازبارۀ موضــوعی که در ،ســال شــکســت خورد یک
قش ایلی ن ــــ کند این است که نخبگان سنتیعامل مهمی که آذربایجان را از کردستان متفاوت می کند.می

 ردن  سیاسی ک از رضاشاه ایفا نکردند. تالش جهت  سیاسی مهمی در حیات سیاسی آذربایجان در دوران پس
سالل شته از عوامل بین ،زبان در آذربایجان ۀم صیل ،المللیگذ سط نخبگان تح شتر تو سط  ۀبقط ۀکردبی متو

ست. عامل ایلی در آذربایجان این دوران  صورت گرفته ا شت نیزشهری در قفقاز و اران  اما نقش  ،وجود دا
سی آن محدود بود )همان چه در دوران پهلوی و ، ناآذربایج ۀمنطقمردم  ،بعداز آن دوران .(115 ص ،سیا

. دلیل اندگری پرداختهبه مطالبه ،ساختار مرکزی نمایندگانی در همواره با داشتن   ،چه در زمان بعداز انقالب
. این انداین امر شاید این باشد که مردمان آذربایجان از لحاظ مذهبی همسو با دستگاه سیاسی مرکزی بوده

شتر در ضع بی صدق می موردمو کند. همچنین مطالبات مردم آذربایجان بعداز ناکامی دوران بعداز انقالب 
شه سیووری رنگحکومت پی سیا ست که اکنون اگر از  چندانی بوی  شده ا ست. همین امر باعث  شته ا ندا

یستی، اسماعیل محمود یوان )كردستان( ازمحیطی فعال فرهنگی و ز  مر
 

 ؛خاطر سستی گفتمان سیاسی، مطالبات سیاسی ما بیشتر در دست احزاب بیان و ارائه شدهبه
 کشمکشی درست کرده. ،مثالً  ،گاهی اوقات به تنش کشیده شده، گاهی اوقات

 



 

  

مال احتبه ،بیان مطالبات خود نام ببرد جهت  درچند رهبر غیرحکومتی  ازیک فرد آذری خواســته شــود که 
 تواند از هیچ فردی نام ببرد.زیاد نمی

بهبارۀ در طال گاه رهبران آن مردمگری م گاهی توان ها هم میبلوچ از ن قای آ گان در ارت فت نقش نخب گ
ــتان دارد ،قومی، در این منطقه ــی با کردس ــاس ــکلاول این :دو تفاوت اس ــهری که فرایند ش ــر ش گیری قش

هبری حرکت که رو دوم آن ،متوسط بلوچستان بسیار کندتر از کردستان بود ۀکردۀ جدید در میان طبقتحصیل
های سای طوایف( باقی ماند. در سالؤجامعۀ بلوچ )ر سیاسی در بلوچستان ایران در دست نخبگان سنتی

ی های مذهبشخصیت دراختیارسای طوایف هم خارج شد و بیشتر ؤاین رهبری از اختیار ر ،بعداز انقالب
ــهر در اولین دور ۀچون مولوی نظرمحمد دیدگاه، نمایندهم ــالمی، مولوی  ۀمردم ایرانش ــورای اس مجلس ش

، موالنا (در قید حیات نیســتند هردو دیگرکه )عضــو مجلس خبرگان قانون اســاســی  ،عبدالعزیز مالزاده
ــماعیل زهی ــجد مکی زاهدان ،عبدالحمید اس ــت. امروزه مقبولیت موالنا  ،امام جماعت مس قرار گرفته اس

دو ســال  حدی اســت که در همین یکیهای مســلح بلوچ بهبلوچســتان و حتی گروه ۀعبدالحمید در جامع
سیلۀبهگیری پنج نظامی گروگان جریان  در  ،اخیر سوم به جیش و سلح مو وهای که نیرالعدل، درحالیگروه م

رای تی را همراه با یک جلد قرآن بالها را آزاد کنند، ایشــان هیامنیتی و اطالعاتی ایران نتوانســته بودند گروگان
ستاد و از گروگان ست تا به حرمت مردم،مذاکره با این گروه فر ا امری که ب ،ها را آزاد کنندمرزبان گیرها خوا

 تن از نظامیان آزاد شدند. چهارموافقت گروه فوق همراه شد و 
جایگاه نمایندگان شورای شهر و مجلس شورای اسالمی در رهبری  موضوع آخر موردبحث در این بخش  

ستهای مختلف قومی مطالبات گروه شکیل فرا ،این نمایندگان خود   باره. در این ا سیونبا ت تلف های مخک
مذهبی مان هم ،قومی و  بات مرد طال لک خود را دارندادعای رهبری م به ،مســ تایج  مده از دســـتولی ن آ

صاحبه شان می های مختلف  گرفته با گروههای انجامم صاحبهدهدقومی خالف این را ن افراد  ها،؛ در این م
ــاحبه ــونده بیان میمص ایندگان عنوان نماین افراد را به ،لف حکومتیدلیل انجام فیلترهای مختهکردند که بش

 دانند.های مرکزی میراستای سیاستها را بیشتر همسو و همخود قبول ندارند و آن

 

 

یر   خوزستاناز  نویسنده و كنشگر سیاسی ،وكیل دادگستریی، جواد طر
 

نام  به ی ندارن. حاکمیت به مفهومیأم روکدکسانی که اآلن بر منصب شورای شهرن هیچ
حاکمیت با نقض  و. این افراد رهنودمشروع می وجایی آرا رو جابه هدموکراسی اعتقاد ندار

العاده م اقوام ایرانی فوقواز تم ،از نظر سیاسی نده.وشترین حقوق شهروندی سر کار ن  ابتدایی
 کل   ،سال چهلاین  تو. هشسلب حقوق صورت گرفته و فرصت بازیگری به اقوام داده نمی

فامیل بر مبنای  1100فامیل و اآلن  2000نفر بوده. زمان شاه  1000 توگردش قدرت 
 .سال 1100



 

  

ــی در ایراندرمجموع، جنبش ــیاس ــت و مطالبات قومی و ملیتی، در قالب احزاب به ،های س دلیل خواس
شده ساماندهی  سی و نهادهای فرهنگی و مدنی  سی و نهادها به ،اندسیا سیا دلیل فقدان منتها این احزاب 

ــی حاکم، با چالش ــیاس ــرایط الزم در نظام س ــدهههای جدی روبزمینه و ش و معمواًل به خارج از  اندرو ش
سی منتقل  سیا سیاند. این جنبشگردیدهمرزهای نظام  سیا کید بر هویتبه ،های  ز بر خواهی و تمرکدلیل تأ

 اند. های داخلی شدهجنگ گاههای سیاسی رسمی دچار ستیز و ا نظامب ،تعیین سرنوشت اصل حق  
و یکی از الزامات  استهای مطابق با اهداف سیاسی خود هر جنبش سیاسی دارای مطالبات و خواسته

یت جنبش بهگســترش و موفق یک اســـت.  مات کاریز یک رهبری قوی  گام پرســش از ها وجود  هن
 هایخود، مردمان کردزبان در زمینه دادی از بزرگان و الگوهای زندگی  تع نام بردن   جهت   ،شوندگانمصاحبه

ــی، ادبی، فرهنگی ــیاس ــتند. و علمی عمدتًا از افرادی نام می ،مختلف س بردند که امروزه در قید حیات نیس
به نام میگروه شــوندگان  مصـــاح تًا از افرادی  مد چارچوب مرز های قومی آذری و عربی ع که در  ند  برد

یای ندارند و همجغراف نان در دیگر مناطق خاورمیانهی کشــور فعالیت  نان آ با بانند. گروه قومی بلوچاز  ،ز
 بردند. عمدتًا از رهبران مذهبی و بزرگان دینی پیشین و کنونی خود نام می ،هنگام نام بردن از بزرگان خودبه

درمورد شرایط زندگی و مطالبات ای خارجی بخواهد در بلوچستان اگر فردی در داخل کشور و یا رسانه
ــتی آنان اطالعاتی بهو حتی محیط ،مختلف اجتماعی، قومی، فرهنگی ــت بیاوردزیس ــراغ افرابه ،دس دی س

های خصوص رسانهن و بهاهمچون مولوی عبدالحمید خواهد رفت. در مناطق کردنشین، بسیاری از محقق
به نان  له میخارجی همچ نســراغ احزاب دموکرات و کوم ندمیها خود را از آن هاید و پرســشرو . کن

سازمانازآن سب اطالع از مردمان این خارج ۀیافتجاکه گروه قومی آذری گروه  شین ندارد، معمواًل برای ک ن
صدق میها رفت. درمورد گروه قومی عربسراغ نخبگان داخلی آنمنطقه باید به ند. کزبان نیز این موضوع 
زبان داخل کشور را که ادعای هواخواهی از حقوق مردمان عرب ایهای نظامیهگرو ،های اخیرالبته در سال

 شود. ها مراجعه میاند و گاه به آندارند شکل گرفته
ــتدرمورد میزان پیروی مردمان داخلی هریک از این گروه ــیاس  ،قوم خودهای حزبی همهای قومی از س

 سویازصورت تعطیلی بازار بهاعتصاباتی  ،اخیر هایهیچ کار پژوهشی منظمی انجام نشده است. در سال
ایگاه و ج هاتوان میان این اعتراضاصناف مختلف در مناطق مختلف کردنشین صورت گرفته است که نمی

 سادگی همبستگی آماری برقرار کرد. ها بهاحزاب در آن

 اجتماعی و مدنی انزوای نیروهای فعال. 3-4-3

اجتماعی و کمک به بیداری اجتماعی نقش مهمی  ثر و جدی خود در عمل  جنبش مدنی ایران با حضور مؤ 
های فردی و جمعی، امنیت فکری و ایفا کرده اســت. درخواســت برای احترام به کرامت انســانی و آزادی

 ترین چالشی است که در بیداری اجتماعی مطرح شده است.و استقالل نهادهای مدنی مهم ،شغلی



 

  

ــتای خیر جامعه قدم بمنظور از نیروهای فعال  ــتند که در راس ــانی هس دارند. فعالیت این نیروها میرکس
 ۀافتییافته و در قالب گروهی صورت گیرد. حالت سازمانشکل سازمانصورت فردی و هم بهبهتواند هم می

ست کهاین فعالیت صطالحاً  ،ها همان ا ست. ۀجامع ،ا شده ا صطالح جامع مدنی یا نهاد مدنی نام نهاده   ۀا
شــود که فارغ ای از روابط اجتماعی اطالق مینهاد دولت به حوزه مدنی در علوم اجتماعی معمواًل درمقابل  

شد و مجموعه سی با سیا سات، انجمنؤای از نهادها، ماز دخالت قدرت  شکل ،هاس صی و و ت صو های خ
تابعیت بدانیم، در آن  گیرد. اگر ویژگی اصــلی دولت را ســاخت قدرت آمرانه یا آمریت ومدنی را دربر می

 (.113 ص ،2151 مدنی فاقد چنین ساختی است )بشیریه، ۀجامع ،صورت
ست ۀدوم و آغاز هزار ۀهای اجتماعی نوظهور مربوط به اواخر هزارنهادهای مدنی یکی از جنبش . سوم ا

شود. هدف میخواهی نام برده خواه و نزدیک به سنت آزادیهای تحولعنوان جنبشهایی بهاز چنین جنبش
ــکل ــایی و غیره از ش ــهروندی، قض ــتیابی به حقوق برابر مدنی، اجتماعی، عمومی، ش گیری این نهادها دس

ست. نهادهای مدنی پژواک جامع سانی، زنده، پویا ۀا صه ،ان ضور در عر های اجتماعی، و متکثرند که با ح
ــرمای ــــ و تحقق دولت دهندمیاجتماعی را افزایش  ۀس ــرعت خواه ـ ــید. این نهادها و ملت را س ند بخش

شگری فعاال ضع گروهن مدنی در آن بهکن شم بیدار جامعه برای بهبود و سیبعنوان چ شراهای آ یط پذیر و یا 
 کنند. عمومی حاکم بر جامعه عمل می

ــکل نمیمدنی در خأل اجتماعی و به ۀجامع ــادفی ش ــکل تص  مبتنی بر عالیق گوناگونی دربلکه  ،گیردش
 ۀوضــعیت عمومی جامعه، اقتصــاد و فضــای ســیاســی و فرهنگی و یا دامناســت و ســاخت جامعه  درون

بر این، عالوهمدنی است.  ۀعرص ۀکنندهای تعیینهای اجتماعی موجود در جامعه بخشی از واقعیتآسیب
گاهیاز ارکان شــکل های موردنیاز در شــهروندانی اســت که موجب کانالیزه کردن  گیری جامعۀ مدنی، آ

گاهی و  ،مدنی همچنین دارای یک تاریخ، تجربه ۀجامعشــوند. بهای اجتماعی شــده در الیهآموختههای آ
ــیاری امروزی فعاال ۀیک حافظ ــت که بر وجدان و هش ــنگینی میتاریخی اس معمواًل . این نهاد کندن آن س

 گیرد. و تضادهای اجتماعی شکل می ،های اجتماعی، تعارضحول شکاف
ــد. برخی از  توانای را نمیهیچ جامعه ــکاف اجتماعی باش ــکاف و یا تنها دارای یک ش یافت که فاقد ش

سان در بهشکاف ستند و ان ساختاری ه سنی  سی و یا طبقات  سیم جن شیآن وجود آوردن  ها نظیر تق  ها نق
شکاف صادفندارد. اما تعدادی از این  ستند و تحوالت و ت شور ه سرنوشت تاریخی یک ک صل   هایها حا

ــکافتاریخی در تکوی ــکافن این ش ــکافهای تاریخی میها در جامعه مؤثرند. ازجمله ش های توان از ش
کافمذهبی و فرقه یان دین و دولت، شــ کاف م بانی، نژادیای، شــ فت  و ،های قومی، ز ... ســخن گ

ــکاف ۀنتیج (. در200 ص ،)همان ــت که جامعوجود چنین ش ــکل می ۀهایی اس ن گیرد و فعاالمدنی ش
 ها را پر کنند.نند تا شکافکاجتماعی تالش می



 

  

شنایی و نزدیکی میان اقوام ایرانی می صلهآ شارها و فا شنایی و تواند در کاهش ف های موجود عمل کند. آ
 مداری بکاهد.های قومی و اقدامات مبتنی بر قوممراوده میان اقوام قادر است تا از عصبیت

 

 
ــی آزاد به جامعه ــترس ــی، عدم دس ــیاس ــای س ــاهد محدودیت فض ــانه، عقیم ماندن  ای که ش  ۀنتیج رس

ضات، نادیده گرفتن   سرکوب اعترا شد و همچنین نا هایو عدم امکان فعالیت ،احزاب انتخابات،  سو با هم
یایی اجتماعی تالش جای اینبه ،رنگ باشـــد، نیروهای آنفعالیت نهادهای مدنی در آن کم که جهت پو

 شود.خبگان و رکود مواجه میشوند و جامعه نیز با فرار نانزوا کشیده میبه ،کنند
های هایی نظیر تشــکلدر قالب ،شــکل ســنتیولو به ،نیروهای اجتماعی ،از دیرباز ،در تاریخ ایران

صنفی، همیاریداوطلبانه، روحانیت، انجمن شکلو تعاونی ،های مردمیهای  سنتی، ت های فرهنگی های 
اما  ،اند... فعالیت داشـته و ،های خیریهسـازمانهای مذهبی، تالهای مختلف، هیها، نهضـتنظیر خانقاه

سازمانفعالیت نیروهای اجتماعی به ۀسابق سال شکل مدون و  سی 2114یافته به بعداز دوم خرداد   شم
های اجتماعی نوعی پویایی در ساخت اجتماعی کشور شکل گرفت که در عرصه ،گردد. در آن دورانمیازب

های زنان موسوم جنبشخواهانه نظیر های اجتماعی ترقیواع جنبشان، در قالب شمسی 50 ۀو سیاسی ده
 این دهه نمود پیدا کرد.  اواخر   های سیاسی  به جنبش یک میلیون امضا و جنبش

ها در بخشــی از این نیرو :توان به چندین بخش تقســیم کردفرایند حرکتی این نیروها در ایران را می ۀدامن
سع ۀحوز سانی ۀتو ـــ ان سازی جامع تحقق مواردی چون و اجتماعی ـ شهروندان، توانمند گاهی  محلی،  ۀآ

های جمعی، تربیت کنشــگران اجتماعی، پرورش قدرت تعقل، تبدیل مردم همکاریگیری از و بهرهآموزش 
ستقالل فردی، شهروند، آموزش ا سعادت مردم فعالیت می و به  ها کنند. بخش دیگری از این فعالیترفاه و 

ها و باورهای غلط و تبدیل آن اجتماعی و مواردی چون تغییر الگوی رفتار در زندگی، تغییر ارزش ۀدر حوز
ــت  آنچهبه  ــحیح و زیبنده اس ــورت میص ــتی و رفع محیط ۀن دغدغ. گروه دیگری از این فعاالگیردص زیس

سماندها، بهبود فها و دریاچهها و رودخانهمواردی چون آلودگی هوا، آلودگی آب شرایط ها، پ سبز،  ضای 
شی نیز دغدغ نوعو موارد دیگری از این  ،زندگی حیوانات سی دارند و در مواردی  ۀرا دارند. بخ چون همسیا

و تفکر فعالیت دارند. این نیروها  ،های فردی و گروهی، آزادی زنان، آزادی بیانبهبود فضای سیاسی، آزادی
عملکرد نهادهای زیردســـت دولتی جهت بهبود  های دولتی و نظارت بربانی فعالیتهمچنین نقش دیده

 چستانسیستان و بلو  شناس و پژوهشگر ازن، جامعهصادق ستوا

ه اقوام بما نسبت ییآشنااین است که  ،موارد و مشکالت ساختاری کنار  یکی از مسائل، در
 یشترب به خودمانما نسبت یتعصب شود حس  یباعث م ییعدم آشنا ینکم است و ا یاربس یگرد

 .یممدارتر بشوشود، قوم



 

  

های اجتماعی و گاه مداخله بر این موارد، مواجهه با آســیبعالوه دارند.برعهده ن آن را عملکرد مســالوال
ا و هد که با نگاه به نابهنجاریگیرهای جمعی را دربر میفعالیت ها نیز بخشــی ازمنظور کاهش یا رفع آنبه

 د.گیریانحرفات اجتماعی صورت م
صنگرش به  ،در ایران شارکت در عر سازمان ۀم سبی ندارد و با رویکردی عمومی و  یابی مدنی وجه منا

سته می ضوع   ،ایشود. از نظر عدهامنیتی به آن نگری  ۀن مدنی و اجتماعی را از فعالیت در عرصفعاال این مو
 و امنیتی گرفتار نموده است.بست سیاسی و در بن کرده گیرها را گوشهو آن است عمومی بازداشته

 

 
عاال ها و ف یت بر نیرو حدود مال م لت از طرق مختلفی ســعی در اع ماعی دارد. یکی از این دو ن اجت

سانه مربوط ۀها به حوزمحدودیت ست ر سانها سی فعاال. ر ستر ن اجتماعی و ها یکی از ابزارهای مهم در د
 .اندپیشبرد اهدافشان جهت  درنهادهای مدنی 

 

 
 بخش خصوصی ،آیند و در این زمینهحساب میهای صوتی و تصویری دولتی و ملی بهرسانه ،ایراندر 

ندارد. در حوزۀ چندان اجاز یازمند  جهت  درمطبوعات نیز نهادهای مدنی  ۀفعالیت  انجام فعالیت خود ن
سب مجوز از دولت دولت  ۀمقابل بعدی   ۀشود. حوزفعالیتی آن مرتبًا نظارت می ۀند و بعداز آن نیز بر زمیناک

های مرجع و فعاالن ها از لحاظ برخورداری از وجود شــخصــیتســازی آنبا فعالیت نهادهای مدنی ناتوان
ــتگاه ــفانه دس ــت. متأس ــیتمدنی تأثیرگذار اس ــخص ر های مرجع و بانفوذ دهای امنیتی تالش دارند تا با ش

تامی قادررا ها مدنی و نقش نمادینی که آن ۀجامع به افکار عمومی در زمینهجهر د ســـازد  های ت دادن 
 ی سیاسیهانخبگان و شخصیت ،کنند و با حساسیت ویژهمقابله  عمل نمایند یا سیاسی ،اخالقی، فرهنگی

 د.و کنشگران مستقل را تحت نظر دارن ،مدنی و فرهنگی و

 جسنند ی، مدرس دانشگاه تهران و نمایندۀ پیشین مجلس ازفعال مذهبه، زادجالل جاللی

اقعًا این آیا و ،شودیید نمیأدر انتخابات مجلس ت ]و[ یک حزبی است که طرف دبیرکل  وقتی
 ؟های سیاسی را در دل جوانان زنده و احیا بکندتواند امید فعالیتمی

 

 از تهران و فعال مدنی یک دادگستریپیام درفشان، وكیل پایه

 
 
 

 ساله، كارمند، از مشهد 35رد 

بسیاری از  دادن   های حاضر، ما درحال ازدستاین یک واقعیت است که در سایۀ رسانه
سته شمدان ستیم.  شمند خود ه سطورههای ارز که های دنیای امروز بکنید و اینا نگاهی به ا

جای های سخیف، بهاند. این جایگزینی ارزشها به اسطوره تبدیل شدهبراساس کدام ویژگی
ــت. نوجوان امروز چقدر در  ــران اس ــانی بوده، یک خس آنچه که مبتنی بر مفاهیم عمیق انس

 کند؟ها یا اشعار استفاده میکالمش ازَمَثل

 

 
 



 

  

 

 
 زیرا ،دولتمردان نباید از ســکوت و انفعال نهادهای مدنی رضــایت داشــته باشــندحقیقت آن اســت که 

سائل اجتماعی به هایپیچیدگی ست که بهگونهم و  شودیمگر های بحرانی جلوهشکل پدیدهیکباره بهای ا
شرایط س ،نظم اجتماعی را ناموزون خواهد کرد. در این  شتباهات خودوالن بهالم  ،جای نگاه به درون و رفع ا

ضــعیت ی بیندازند. وگردند تا تقصــیرها را به گردن آن دیگردنبال عامل بیرونی میبه ،در یک ســیکل بســته
های توان شــاهدی بر این مدعا دانســت که تقریبًا هر روز شــاهد تجمع و حرکتاخیر را می ۀموجود در ده

ر این ن کشوری باید بتالش مسالوالهای مختلف کشور هستیم. بنابراین اعتراضی گروهی از مردم در بخش
ــد که نگاه امنیتی را از فعاال ــاس باش ــتفاد ۀتا زمین بزننددنی کنار م ۀن اجتماعی و جامعاس ــوءاس ــ ۀس ایر س

 د.شوکشورها و دخالت کشورهای خارجی در امور داخلی فراهم ن
سیلنیروهای اجتماعی ظرفیت سالوالها و پتان  جهت  درها توانند از آنن دولتی میهای زیادی دارند که م

نشــین مناطق آذریدر چون زلزله همع حوادثی واخیر و با وق ۀبهبود اوضــاع اجتماعی اســتفاده کنند. در ده
های گلدرختان و جن یا آتش گرفتن   ،تهران پالسکو   ساختمان   ورزقان یا سرپل ذهاب کرمانشاه، آتش گرفتن  

ی این نیروهاکه  یمهای این نیروها جهت رفع بحران را همه شاهد بودبخشی از قابلیت ،مناطق غربی کشور
ند. این ظرفیت و ه بودو منابع را با خود به میدان آورد ،هاتواناییها، توجهی از مهارتحجم قابلاجتماعی 

صی عظیم این نیروها ص شان از وجود دانش بومی و تخ سیل  ن شتر به آنکه می دارد پتان در  تواند با توجه بی
 ها گرفت.الزم را از آنۀ بهر ،های عادیزمان

هایی است که در انزوا مانند بستو بن ،های بزرگهای قومی و مذهبی، تنششکاف ۀجامعۀ ایران جامع
ست و بیخوره روح جامعه را می س سیاریکنند. رمق میخورند و آن را از درون  برخورداری از  ،در موارد ب

 لیدیکها به مناصب مهم و این گروه نخبگان و نیروهای فعال   دستیابی   مبناهای هویتی قومی و مذهبی مانع  
سال اخیر ست. در چند  ضای مجازی پخش های مختلفی از جوانان این گروهفیلم ،شده ا های هویتی در ف

عالی و مقاالت علمی و پژوهشی داخلی و خارجی مختلف به مشاغلی  تحصیالت   شده است که با داشتن  
 هامأموران شهرداری در کسوت هاخیابانهمچون کولبری، کارگری در کارخانه، دستفروشی و جارو زدن در 

شاو  شغول بودهغل  دون دیگر م شان از عدم بهرهم صصاند که ن سب از نیروهای متخ ها این گروه گیری منا
 دارد. 

یخ  دبیری، امیر سجاد  سقز )كردستان(از تار
 

ه  آن را ترک کردم. در  ،علت فشارهای واردشدهبودم. به راژان ۀنامماه سردبیر دوهفتهن 
های همرا به اتهام وابستگی به گرو ،اول ۀدر مرحل ؛شرکت کردم 31سال  یانتخابات شورا

 غیرقانونی رد کردند.
 



 

  

 

 
ــیاری از موارد ــوع مبنای قانونی به ،در بس ــاس مواد  این موض هایی نظیر اقلیت ،قانونی همراه دارد و براس

ستسنت نمیاهل سی توانند به پ سیا ست مانندهای  ست یابند. در مواردیریا شکل نه از  ،جمهوری د م
صــورت دلخواهانه چنین باالی حکومتی اســـت که بهن ردهای مســالوالنگاه ســلیقه ۀقانون بلکه در نتیج

در تاریخ بعداز انقالب در  ،مثال رایکنند. بهای قومی و مذهبی اعمال مین گروهمحدودیتی را برای فعاال
ستهسنت یا قومیتهیچگاه پیروان اهلهای مدیریتی، حوزه صبهایی نظیر کرد و بلوچ نتوان ی نظیر اند به منا

ــفارت ــت پیدا کنند. در مواردی هم ،وزارت، س ــتانداری دس ها نه ازجانب حاکمیت این محدودیت ،یا اس
بلوچ  قومیت ،های درسایه ایجاد شده است. مثاًل در استان سیستان و بلوچستانمرکزی بلکه ازجانب گروه

گروه اقلیت سیستانی برخوردار از مذهب تشیع قرار  دراختیارند که بسیاری از مناصب مهم استانی امدعی
اند یا در اســتان آذربایجان غربی نیز که دارای ها گرفتهها راه ورود به این مقامات را از آنگرفته اســت و آن

تسنن و ، پیروان اهلاستنیز آذری و کردزبانان بافت مذهبی و قومیتی مساوی میان دو گروه تشیع و تسنن و 
شغلی باال را از آننیز کردها بر این باورند که گروه مقابل محدودیت ورود به رده ست.های  سلب کرده ا  ها 

 ها بر همین باورند.ها و عربدر خوزستان نیز بختیاری
های انزوای بلکه به سایر جنبه های شغلیها نه به موضوع دستیابی به موقعیتدیگر این محدودیت ۀجنب

 هادیگر عرصــهو  ،محیطیهای مختلف فرهنگی، هنری، ســیاســی، زیســتفعال در عرصــه نیروهای مدنی  
پاراگراف قبلی، گروهجدا از قومیت بارهگردد که در این برمی و  هاهای قومی نظیر ترکهای موردبحث در 
 امنیتی به خود هستند.های دولتی و نگاه ها نیز منتقد سیاستفارس

گاهی به حقوق. 4-4-3  ناآ

گاهی داشــته باشـــد و خود به حقوق و تکالیف ندی بایدوهر شــهر نقش مهمی در مطالبات و  این امر   آ
های پژوهش کنونی نشان داد که بیشتر اقوام خواهی اقوام از حکومت مرکزی دارد. اما یافتههمچنین در سهم

گاهی ندارند. گیرددربر می نیزها را نوعی حقوق شهروندی آنبهایرانی به حقوق اساسی خود که   آ
ضمین شهروندی ت شهروندان در یک جامعه می ۀکنندحقوق  ست که  مند از آن بهره دبایتمام حقوقی ا

سی به ند. نظر به اینشو ستر سی آزاد به اطالعات، حکومت مردمی و د ستر سانی، آزادی، د که کرامت ان
عنوان حقوق شهروندی در قانون اساسی و مساوات و برابری به امنیت، حق   نه، حق  عدالت و دادرسی عادال

یر لوازم و نتكافیشاغل در   اشنویه )آذربایجان غربی(از التحر

 !هکنمیکولبری  ،داره یکنن. طرف دکترمردم از سر ناچاری کولبری می ،کردستان تو
عنی ی ؛شهد میرشنوه اعصابش خ  ی این رو میسهرک !کولبری یعنی حمالی، خیلی افتضاحه

 !بیاد کولبری کنه ،نفر دانشگاه رفته هی ؟چی
 



 

  

کید قرار گرفته اســت دولت اســت. حاکمیت قانون  ۀاجرا و صــیانت از این حقوق وظیف ،قرآن کریم مورد تأ
 رود. شمار میتأمین حقوق شهروندی و اجرای آن به ۀعنوان زیربنای اصلی و اولیبه

و  ،یکی دینی :وجود دارد دو گونه اقلیت معنوی عداساسی جمهوری اسالمی ایران، در ب   موجب قانونبه
ضوع اقلیت صل  دیگر مذهبی. مو ر سیزدهمدینی در ا ست که مقر  شدە ا سی بیان  سا شته قانون ا ست دا  ا

م در قانون اساسی هستند و در انجام مراس شدههای دینی شناختهو مسیحی اقلیت ،ایرانیان زرتشتی، کلیمی
ت ( همچنین تعلیمات دینی، برطبق آیین دینی خود آزادند و در احوال شخصیه )ازدواج، طالق، ارث و وصی 

 کنند.خود عمل می
ضوع اقلیت صلمو شدە دوازدهم های مذهبی در ا سی مطرح  سا ست قانون ا مذهب  ،موجب آنکه به ا

شور  جعفری اثنی سمی ک ست. عر ر ،حالدرعینشری ا ست شدە مقر  سالمی ا یعنی  ،که مذاهب دیگر ا
شافعی سم  ،حنبلی و زیدی و مالکی و حنفی،  ستند و پیروان این مذاهب در انجام مرا دارای احترام کامل ه

به ضــوابط مذهبی خود عمل  ،وتربیت دینی و احوال شــخصــیهآزادند و در تعلیم ،طبق فقه خود ،مذهبی
قواعد مذهبی خودشان  ،احوال شخصیه این مذاهب به دادگاەها نیز در رسیدگی به دعاوی مربوطو  کنندمی

 داشــته باشــند، مقررات را اکثریت ای که پیروان یکی از این مذاهب  کنند. ضــمنًا در هر منطقهرا اجرا می
سایر مذاهب، برطبق مذهب اکثریت محلی شوراها با حفظ حقوق  اهد بود. مطلب خو در حدود اختیارات 

 ایجاد نکردە است. های دینی یا مذهبی در امور محلیهای اقلیتاخیر منعی برای فعالیت
های ها و انجمنهای مذهبی حق دارند جمعیت، اقلیتیَٰ ولاطریق هشــدە و بهای دینی شــناختهاقلیت

شند و به شته با صل خود را دا ستموجب ا شمبی ش سی، هیچ و سا شرکت در این را نمی کسقانون ا توان به 
 منع کرد. هاها مجبور یا از شرکت در آنانجمن

به همین های مادری خود در مطبوعات و رســـانه هایاز زبان توانندســـان میاقوام مختلف ایرانی نیز 
هرچند خط و زبان رســمی و  .و ادبیات مربوط به آن را در مدارس تدریس کنند نمایند گروهی اســتفادە

ون اقوام گوناگ حق   ،درعین اعالم مطلب اخیر ،قانون اساسی پانزدهمم ایران فارسی است و اصل مشترک اقوا
باید زبان  ،درهرحال .شــناخته اســـترســمیت به های محلیها و زبانایرانی را در اســتفاده از گویش

 تدریس شود. ی دیگرهاها و زباندرکنار  گویشفارسی 
صل  شد را باید در پرتو دو ا ستمو  نوزدهمآنچه بیان  سی درنظر گرفت که به بی سا صقانون ا ل موجب ا

ساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زباننوزدهم سبب و مانند این ،، مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق م ها 
ــت. همچنین به ــل امتیاز نیس ــتمموجب اص ــانبه از زن و مرد، ،افراد ملت ۀ، همبیس در حمایت  ،طور یکس
م ماعی ۀقانون قرار دارند و از ه یاســی، اقتصـــادی، اجت بدون تبعیض  ،حقوق انســـانی، ســ و فرهنگی 

 برخوردارند.



 

  

شد باید با درنظر گرفتن   صول   خاص   احکام   مجموع آنچه گفته  سا قانون   دیگر   مندرج در برخی از ا سی ا
ــود. ــول  حفظ هویت درنظر گرفته ش ــعائر  یکی از این اص قومی و ملی ازجمله زبان و فرهنگ و احترام به ش

افراد  ۀمه» ،است. در اصل بیستم شده برای آن درنظر گرفته نیزدین و مذهب افراد است که ضمانت قانونی 
سان در حمایت قانون قرار دارند و از هم ،اعم از زن و مرد ،ملت صادی و  ۀیک سی، اقت سیا سانی،  حقوق ان

 ح شده است چیست؟یصرتاما حقوق اقوام که در قانون اساسی کشور  ،«رخوردارنداجتماعی و فرهنگی ب
 ؛ادیان و مذاهب ۀقانون اساسی و احترام به مقدسات هم سیزدهمو  دوازدهماصول . 2

صل . 1 سی پانزدهما سا شروح   ،قانون ا سی   خبرگان   مجلس   مذاکرات   مطابق آنچه در م  نویس  پیش برر
سی  قانون   سا صل  دربارۀا صویب ا ست، نه این سیزدهمت شده ا یا  های کردیکه بگوییم آموزش زبانگفته 

شــود و آنان خودشــان آزادند این زبان را بخوانند یا کتاب و ترکی یا عربی موجب تضــعیف زبان رســمی می
 ؛داشته باشند یا ترکی یا عربی کردی ۀرسان

کنند به مردم آن منطقه و مسالوالنی از همین مناطق امور مناطقی که اقوام ایرانی در آن زندگی می ۀادار. 1
 ؛واگذار شود

جز موردی که در قانون اســاســی  ،های میانی و عالی کشــورایرانیان در مدیریت ۀهم مشــارکت دادن  . 6
 ؛صریحًا قید شده است

مذاهب در هم. 1 ها و جلوگیری از برخوردهای دســتگاه ۀرفع هرگونه تبعیض در اســتخدام اقوام و 
 های نژادی و دینی.دلیل تفاوتآمیز بهینتوه

این اســت که غالب این مردمان از وجود چنین  اســت حقوق اقوام آمده بارۀدر ی کهاما نکتۀ بســیار مهم
شــناخت اقوام از  ۀهای پژوهش کنونی نشــان داد که عمدخود مطلع نیســتند. یافتهمورد قوانین مصــرحی در

ســـایر حقوق خود مورد در شــوندگانمصـــاحبه ۀگردد و عمدمیازخود به موضــوع زبان مادری ب حقوق  
گاهی به حقوق  متوجه حقوقی است که مردمان بای چندانیاطالعات  از حاکمیت  دندارند. بخشی از این ناآ

ــی دیگر از آن  ــت که هرکس در محیط زندگی خود و در رابطه با اطرافیان  نیزمطالبه کنند و بخش حقوقی اس
 دارد.
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مطالبات اقوام  آن دســته از نیازهایی اســت که قانون اســاســی برای اقوام و نیک هویداســت که منظور از 
ست. عمل به مقرره سب به اغلب نیازها و  رتبط  های قانونی ممذاهب مختلف مدنظر قرار داده ا سخی منا پا

م های اقوالثَ ها و مَ ها و ترانههای قومی و ادبیات و قصــهمطالبات مختلف خواهد بود. اســتفاده از فرهنگ
وام های انسانی این اقهای درسی و دیگر مراجع یادگیری امور فرهنگی، استفاده از ظرفیتمختلف در کتاب

ها در انجام مراســم مذهبی و های مختلف ادارای و غیرادارای، آزادی آنها در ســمتکارگیری آنبهجهت 
ند ااین مطالبات ۀازجمل نوعنو موارد دیگری ازای ،های خاص خود، آزادی پوشــشبرخورداری از عبادتگاه

 ری، نقاش، نویسنده و كارگردان تئاتر از سمناناكبر یادگا

 
 نگاهی  ب ،ند. برای مثالاهشان را زیر پا گذاشتدانند که حقوق شهروندینمی ها اصالً بعضی

 کند یا عبور از عابر پیادهروی مرا غصب میچیند و پیادهرو میپیاده هایش را درماشین ماشین
حقوق شهروندی این است که من در خیابان یا در اتوبوس . ودشرعایت نمی در ایران اصالً 

که من امنیت زندگی داشته  ودشامنیت داشته باشم و حقوق شهروندی برای این تدوین می
 باشم.
 

 آباد )كرمانشاه(اسالماز خواننده و هنرمند ی، مسعود عزیز

 
که زبان  است م ایندانیتنها چیزی که می .دانم حقوق شهروندی چیستمن خودم نمی

نوان عدانیم مثاًل بهشود، اما نمی وپرورش رسمیمادری بایستی در رسانه و مطبوعات و آموزش
رد چه حقوقی داریم.   یک ک 



 

  

 ۀوارد حوز ــــ بارها بیان شد کنونطورکه تاهمان ــــولی  ،ها در قانون اساسی کشور آمده استکه غالب آن
 اند.اجرایی نشده

گاهی  یا جدا از بحث اجرا عدم اجرای حقوق اقوام مختلف، آنچه در این بخش موردتوجه اســت عدم آ
گاهی   و مکتوب در قوانین اساسی  مندرجاین حقوق  درموردهای مختلف چندان زیاد مردمان این گروهنه یا آ

گاهی  .  کندگری نیز معنا پیدا نمیمطالبه ،وجود نداشته باشد ایکشور است. طبیعتًا وقتی چنین آ
گاهی افراد و قومیت شی از دلیل ناآ ستخود  متوجه حاکمیت  حقوق   بارۀدرها بخ شدن  و در اجرای ا   ی ن

یتنبود  و  قوانین حاکم ندن صــحیح عدم و  ،دموکراســی در  ـــا ناس کالیف این تعریف و شــ حقوق و ت
 دولتمردان ریشه دارد. ازسوی

 

 
این  که بایدچنانآن اسـت دولت در این زمینه کوتاهی کرده و نتوانسـته ،آمدهدسـتهای بهبراسـاس یافته

چه در سطح ملی و  ،های آزادای بگنجاند. دسترسی نداشتن به رسانهآموزشی و رسانهموضوع را در سطح 
 هایفعالیت سازمان ۀن مدنی ازجانب حاکمیت، عدم اجازویژه فعاالن بهچه در سطح قومی، سرکوب فعاال

شتن  مردم ست که نقش حاکمیت را در زمینامنیتی به آن نگاه   نهاد و دا گاهی حقوقی ناآ ۀها ازجمله مواردی ا
خارج از  ۀهای بیگانهای مختلف قومی به رسانهتواند پناه بردن گروهآن می ۀاقوام پررنگ کرده است که نتیج

شد که به شور با شهروندی، اهداف ایدئولوژیک خاص  ک   کنند.خود را دنبال می هنگام بحث از انواع حقوق 
گاهی حقوقی متوجه   ــطح   های قومی و پایین بودن  گروه خود   دلیل دیگر این ناآ ــواد و دانش آن س ــت. س هاس

های قومی در این زمینه چندان حساس نیستند مردمان این گروه دهد که خود  آمده نشان میدستهای بهیافته
گاهی تالش نمی دست آوردن  به جهت  درو   کنند.این آ

 

 

 )خوزستان( از كارونمیراث فرهنگی شهرستان كارون  ۀمدیر ادار ر، حسن ناص
 

ًا خبر داری، قطع اتسوادی بپرسی که از حقوق شهروندیشما اگر از هر قشر باسواد یا بی
بینی که حقوق شهروندی را شنید. آیا شما فیلم، انیمیشن، تصویری را می دجواب نه خواهی

گاه نیستند.  آموزش دهد؟ مردم از حقوقشان آ
 

 و بلوچستان( )سیستان هیئت علمی دانشگاه زاهدان عضوه، كهراز محمد گل

قتی و . اش تأثیرگذار است و باید دنبال تسهیالتش برود...فرد در حقوق شهروندی خود  
حقوقش  حق کند و مسلمًا از ۀمطالب تواند اصالً نمی ،گر نباشد و یا روشنفکر نباشدکسی مطالبه

گاه است. پس باید فرد دنبال تحصیالت برود و بصیرت پیدا کند تا حقش را فهمد و ب هم ناآ
 .مطالبه کند

 



 

  

 ساختار اجتماعی اقوام. 5-4-3

 های متفاوتی است و الگوی ملتاقوام و فرهنگ یکی بودن  یموزا ،اصطالحکشور ایران دارای تنوع اقوام یا به
که بخش بزرگی از ملت، که در یک یا چند ویژگی و خصیصۀ  صورت بدین ،در آن ترکیبی و نامتوازن است

لت نیز تری از مدهند و بخش کوچکمشــترک اکثریت دارند، هیالت کلی ملت ایران را تشــکیل می ترکیبی  
دلیل دارا بودن یک یا چند ویژگی با بخش اکثریت ملت تجانس کامل ندارند و در جایگاه اقلیت، اجزا و به

با رنگین کماشــوند. تر ملت ایران قلمداد میهای کوچکپاره نی از اقوام مواجه بر این اســـاس، در ایران 
 هستیم.

 

 
سیستم سیاسی ایران، نبود رهبری در مطالبات و انزوای نیروهای  راهبرددر این بخش و بعداز بررسی موارد 

ــی قرار  ــده مورد بررس ــرایط ذکرش ــاختار اجتماعی اقوام مختلف در چنین ش گاهی به حقوق، س فعال و ناآ
 خواهد گرفت.

یان خود و دیگر گروه ســـتا تاریخ نشـــان داده جاد که اقوام مختلف همواره م های قومی مرزهایی ای
شی این مرزها محدود و نفوذ در آن ۀاند. گاه دایرکرده صارک ست. عمده دلیل این ح سخت بوده ا سیار  ها ب

بر این، عالوه های قومی عنوان شـــده اســـت.دیگر گروه خود درمقابل   ورســوم  حفاظت از فرهنگ و آداب
شم سیب انگاری دیگر اقوام  ند صمآ سیاری را بر روابط میان اقوام درها و تخا ایران افزوده و تحمیل  های ب

کنند موفق عمل ها به هدفی که دنبال میآن این موضــوع شــاید بتواند از یک جهت در رســیدن   کرده اســت.
را کم کرده اســـت. بنابراین ها زنی آنهنگام مناســبات مختلف، قدرت چانهکند، اما از جهات دیگر و به

 یافتگی این جوامع اختالل ایجادتواند در روند توسعهقومی میتوان گفت ایجاد محدودیت در روابط بینمی
 کند.

بل   ،در موارد دیگر بافت فرهنگی و قومی جهت مراقبت و حفاظت از خود درمقا  تر،فرهنگ کلی یک 
 ها قدرت بیشــتریآن ،پناه ببرد. در چنین شــرایطی ترین فرهنگ اجتماعی و قومیممکن اســت به نزدیک

 کنند.جهت مراقبت از خود و هجوم به فرهنگ غالب پیدا می
تواند کارگشا باشد ها جهت ایجاد وفاق و انسجام کلی نمیکدام از این شیوهاما واقعیت آن است که هیچ

ها و قشرها و افراد در گروه اکثر   م شدن  سهی احساس وفاق اجتماعی در میان اقوام گوناگون جامعه به میزان  و 
ــازی، برای گروه ــتگی دارد. نظام اجتماعی باید با گرایش به برابرس ها و مواهب اجتماعی زندگی جمعی بس

 محمود افتخاری، بازنشستۀ میراث فرهنگی تهران و كارشناس هنر ایران از سمنان

 
 

 زییها گرنآاند و از اتفاق افتاده یخباورها در تار ینا ۀو هم ... ،ینفرهنگ، د یت،، ملیتقوم
 ها عجین شده و گره خورده است.با تمام این درواقع،یست. ما و زندگی ما ن



 

  

و فرهنگی را  ،های مساوی فراهم سازد و حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادیفرصت ،قشرهای مختلف اجتماع
 (.11 ص ،2111 هد )چلبی،برای آحاد اجتماعی درطول  زمان بسط د

تواند امنیت ملی جوامع را حدی است که میقومیت در جوامع با تنوع نژادی و فرهنگی به ۀاهمیت مسالل
ــمین  ــوند، عملکرد اگر اقوام به گروه ند.کتهدید یا تض ــاد با یکدیگر بدل ش های مجزای پراکنده و گاه متض

طور بالعکس، این اتفاق میان ی بدل خواهد شــد و بهها به تهدیدی برای انســجام و امنیت عمومی و ملآن
ها که دولتبا توجه به این کشــور قرار خواهد داد. دراختیاراقوام اهرمی را در مســیر قدرت و ثبات ملی ر 

ایجاد  ۀها و نحوزیادی به روش ها تا حد  ند، موفقیت آنادنبال امنیت ملیخود به حاکمیت   ۀمنظور ادامبه
اقوام متنوع در جامعۀ  ،ازســوی دیگرکنند. ها اتخاذ میقومیت ملی بســتگی دارد که درمقابل  انســجام و تعا

شارکت نظام ستری برای م سازمانی، ب سازی  سم قومی و نهاد سیونالی در متن  مندایرانی نیز باید با حذف نا
 فکری در سطوح ملیسازی این مهم ازجانب نخبگان ابزاری و نظام سیاسی فراهم سازند. قطعًا با عملیاتی

 یابد.کاهش می ازسوی دیگر ،سو، افزایش و تهدیدات ناشی از آنو قومی، ضریب امنیت ملی از یک
بررسی  حاضرکه در تحقیق  ای خواهد آمدهای مختلف قومیساختار اجتماعی گروه ،با ذکر این مقدمه

 اند.هشد
 هاآذری .۴

ی غربترکیب ملی ایران هســتند و عمدتًا در بخش شــمال ترین قوم درها، بزرگاز فارساین گروه، پس
ستان ستقرار دارند و ادامۀ آن ایران، در ا شرقی، اردبیل، زنجان، و قزوین ا های آذربایجان غربی، آذربایجان 

سترش می ستان همدان و غرب گیالن گ شهرهای تهران، قم، و اراک نیز بهیابد. عالوهبه ا ت صوربر این، در 
شامل می 1عیادغام اجتما سیاری را  موقعیت اجتماعی باالیی در میان ملت ایران  شوند. این قوم  جمعیت ب

سی، فکری، مذهبی، علمی، و فرهنگی آن سیا سطوح دارند و نخبگان  صی در  شاخ ها از جایگاه اجتماعی 
 .2ملی و محلی برخوردار هستند

ــاس قومیت با آذری ــترها در متغیرهای لهجه و احس ز ا ها، تفاوت دارند، اما، یعنی فارسملت ایران بیش
لت م بیشــتردین و مذهب )شــیعه( و نیز تکلم به زبان رســمی کشــور، یعنی فارســی، با  هایمتغیرنظر 

ــترک ــیعیان را در ایران و خارج از کشــور برعهده ای از نخبگان آناند و عدهمش ها رهبری فکری و مذهبی ش
شته شین ایران با آذراند. منطقۀ آذریدا سه متغیر زبان ،های قفقازین سان و در  ست قومیت و مذهب هم  ،ا

ــتان و ترکمنچای، آنزیرا قبل ــتانی بهها از معاهدات گلس ــی از ایران تاریخی و باس ــورت یکپارچه بخش ص
 بودند. 

                                              
1. Social integration 
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شـود که این ناحیۀ جغرافیایی عملکرد این نتیجه حاصـل می زبانان،با بررسـی رفتارهای سـیاسـی آذری
ساز خود، عماًل وفاداری دولت ملی و با اقدامات سیاسی سرنوشت است ایی از خود نشان دادهسیاسی پوی

ستثنائاتی  ضوع ا ست. این مو ضویت خود در آن را اعالم کرده ا ست نیزایران و ع شته ا شکیل دولت ؛دا  ت
سال  سید 2364-2361آذربایجان در  شه میالدی به رهبری  ستثناها ۀوری ازجملجعفر پی در  .ستاین ا

سی به ۀیک ده سیا سابقاخیر نیز اقدامات معدود  صورت گرفت که ۀهنگام برگزاری م شهر تبریز   فوتبال در 
شاگران آذری ست گروهی از تما شور آذربایجان و ترکیه در د شته  زبان/ ترک زبانپرچم ک و در این  بودبرافرا

 وسیلۀبهو بدون وجود رهبری  خاص گونه سازماندهیبدون هیچ هات. این حرکسر دادندشعارهایی  ،زمینه
یک ا ت رسیدنظر میو بیشتر حرکتی احساسی و زودگذر به شدانجام  زبان/ ترک زبانای از جوانان آذریعده

گاهانه و تعقل سی آ سیا ضوع بهاقدام  ستردگی این مو حدی نبود که دولت مرکزی را به واکنش آمیز. البته گ
 وادارد.

 هاكرد .۲
سومین گروهو آذریها از فارسپس ست شمار میایران بهقومی در  ها، کردها  آیند. عقیدۀ عمومی این ا

پایی در منطقۀ کردســتان  ،هزار ســـال پیش ند که از حدود چهاراکه کردها از اقوام ایرانی و نژاد هندوارو
ــتقرار یافته ــر درحال .1انداس ــور کردها ،حاض ــتان ،در غرب کش ــتان، آذربایجان غربی، در اس های کردس
ند. این ناحیه بخشــی از منطقۀ کردنشــین مشــتمل بر نواحی شــمالی عراق، او ایالم ســاکن ،کرمانشــاهان

شمالجنوب ستشرقی ترکیه و  ست. د سوریه ا سان و گروهی نیز در هشرقی  شمال خرا جاتی از این قوم در 
 برند.ر میسصورت اقلیت قومی بهبهکشور ارمنستان 

صی چون زبان کردی در قالب لهجه رمانجی»های خا ، از «کلهر»و  ،«گورانی»، «زازا»، «سورانی»، «ک 
 زیرســاخت   های هندواروپایی اســت که درعین داشــتن  های ایرانی زبانحیث ســاختار و ریشــه، از شــاخه

های کرد ن است که اقوام و گروهپشتو و فارسی، گونۀ خاصی از زبا و های ایرانی نظیر بلوچیمشترک با زبان
 آید.شمار میدهد و از عوامل یکپارچگی و تجانس این قوم بهرا به هم پیوند می

ی شــافعی و شــیعه تقســیم می شــوند. برخالف کردهای اســتان از حیث مذهبی، کردها به دو گروه ســن 
ستان شاه که اهل و کرد شافعیآذربایجان غربی و بخش کوچکی از کرمان اند، باقی کردهای مذهبسنت و 

تعداد زیادی پیروان  ،منطقۀ کرمانشاهان و ایالم عمدتًا دارای مذهب شیعه هستند. در همان استان کرمانشاه
شور به سمی و معتبر ک سان نیز وجود دارد که جزو ادیان ر ساب نمیآیین یار ین پیروان این آیآید و معمواًل ح

و  ،ی نژادی، زبانی، تاریخیهامجموع، اگرچه کردها در ریشـــهدهند. درمراســم خود را در خفا انجام می
                                              

د و رســانهزار ســال پیش می از هفترا به بیش . در این زمینه، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که ســابقۀ تاریخی این قوم1
 اند.آن را قبول ندارد و بر این باور است که کردها از بومیان اصلی فالت ایران مهاجرتی بودن   دیدگاه  



 

  

هایی دارند، از های فرهنگی با بخش مرکزی )ایران( دارای مشــترکاتی هســتند و همانندیبعضــی خصــلت
با بخش مرکزی  ،قومی و زبان محاوره و مذهب کرمانشـــاه و ایالم(جز آن بخش شــیعهجهات مذهبی )به

ویژه کشــور عراق، همگونی دارند. با نواحی کردنشــین خارج از مرزها، به ،ضایران تفاوت دارند و درعو
ــی  ــیاس ــودای باقی ماندن در ترکیب جغرافیای س کردهای ایران نیز، درعین تمایل پنهان به خودمختاری، س

 ایران را دارند.
گی و رهنف مســتقل   هویت   با این وصــف، رفتار ســیاســی کردها، جمعیتی ناآرام و درتکاپو برای یافتن  

ــی را به ــیاس ــویر میس ــد که همۀ پارهتص ــایی آن، چه در قالب حرکتی عمومی و چه در قالب کش های فض
و ازپای  اندیک قرن اخیر تالشــی مســتمر داشــته طی  درانفرادی، برای کســب خودمختاری  هایحرکت

سته ش سمکونن سماعیل آقا  شکاک ،اند. اقدامات ا سال ،از رهبران ایل  و  میالدی 2311-2310های در 
سال  ضی محمد در  شهر مهاباد و حرکت میالدی 2364-2361قا ستقالل در  احزاب های جهت اعالم ا

توان این موارد برشمرد. در توصیف حرکت سیاسی این گروه قومی می ۀزمر توان دررا می کرد بعداز انقالب
 خودمختاری حق   ۀنوعی از رهبری و مطالب ،هانظامی آن ـ سیاسی ۀگرفتهای انجامشبگفت که در غالب جن

که حکومت جمهوری  راهبردهای سخت امنیتی، سیاسی و قضاییاخیر و با  ۀده سهشود. البته در دیده می
سالمی به ست کارا ستان، گرفته ا سیون کردی همچون احزاب دموکرات کرد سنتی اپوزی ضور احزاب  ، با ح

.. نوع بروز این نوع مطالبات َاشــکال و انواع متکثری به خود . و ،دموکرات کردســتان ایران، کومله، پژاک
های متعددی از فعاالن و باورمندان کنش ســیاســی در راســتای مصـــالح گرفته اســـت و شـــاهد طیف

شعابات متکثر آنهویت سی ایران و بیرون آن و ان سیا ستم  سی شدن  خواهانه در درون  شن  ستیم که رو  ها ه
 علمی است. خاص   هاینیازمند پژوهشآن  جوانب  

 هاعرب .۹
ــتان بههای ایران در بخش مرکزی و جنوبعرب ــتقرار دارند. خوزس ــتان اس ــتان خوزس لحاظ غربی اس

شهو بلندی هاتوپوگرافی )ترسیم مکانی اعم از پستی  های جغرافیایی( و ساختار قومی و فرهنگیها روی نق
 .شودمیارتفاع تقسیم به دو بخش خوزستان مرتفع و خوزستان کم

ــت کم ــتان مرتفع بین دش ــتان و دامنهخوزس ــتهارتفاع خوزس ــتهای غربی رش ن ای .کوه زاگرس واقع اس
سانی و فرهنگی،  ،بخش شالق  درواقع،از نظر ان سًا ق سا ست و ا سترۀ جغرافیایی بخش مرکزی ا امتداد گ

ــایر و ایالت لر و بختیاری ناحیۀ زاگرس به ــمار میعش ه را ایرانی، باید این منطق دلیل غلبۀ فرهنگرود. بهش
ارتفاع دنبالۀ بخش مرکزی ایران دانست که در شرق و شمال جلگۀ خوزستان گسترش دارد و بر خوزستان کم

 مشرف است.
شامل میارتفاع بخشخوزستان کم  ناحیه،شود. مردم این خردههای غربی و جنوبی جلگۀ خوزستان را 



 

  

ــاکنان ند، اکه عمدتًا عرب و دارای فرهنگ خاص از بافت انســانی و فرهنگی خوزســتان مرتفع متمایزند. س
 نشین خوزستان، از حیث زبان و قومیت، اصالتًا عرب هستند.منطقۀ عرب

ها، با بخش مرکزی ایران همگونی دارند. این اند و همچون آذریمذهبمردم این منطقه عمدتًا شــیعه
 اییهای سیاسکه جنبشطوریگر شده است، بهجلوه ویژگی رفتاری در کردار سیاسی این قوم در قرن اخیر

اسی سرعت ازمیان رفتند. بررسی رفتار سیو به ندرو نشدکه در منطقه پدید آمدند با استقبال مردم بومی روبه
شته و مجادلۀ بین آنیک طی  درنیروهای مرکزگرا و مرکزگریز  سال گذ سرانجام به غلبۀ نیروهای صد  ها، که 

های که غائلۀ شــیخ خزعل طی ســالچنان ،دهدخوبی این حقیقت را نشــان میانجامیده اســت، بهمرکزگرا 
 دلیلها و مقارن پایان جنگ جهانی اول و دورۀ گذار بود، بهکه با تحریک انگلیســی یالدیم۴۳۲۱-۴۳۲۹

 نالب ایبا مقاومت محدود دولت مرکزی شــکســت خورد. نکتۀ ج ،منطقه های مردم  توده پشــتیبانی نکردن  
از جنگ جهانی دوم، خوزستان نظیر مناطق کردستان و آذربایجان دچار است که در دورۀ گذار سیاسی پس

های بحران نیروهای مرکزگزیر نشــد، ولی در دورۀ گذار ســیاســی از رژیم شــاه به جمهوری اســالمی، گروه
توان ها بعداز انقالب را مین گروههایی انجام دادند. فعالیت ایگرا در این منطقه تحرکات و فعالیتقومیت

 د.کردر دو مقطع زمانی از ابتدای انقالب تا جنگ تحمیلی و دوران بعداز جنگ تقسیم 
سال  سی ۴۹۹۳با آغاز جنگ تحمیلی در  ستان تحتشم سائل قومی خوز ضعیت جنگی ، م شعاع و ال

ضور رزمندگان اسالم قرار گرفت و میزان فعالیت آن صورت پنهانی و مخفی بهت و ها کاهش یافمنطقه و ح
)کشور چندملیتی( « گرای هوادار فدرالیسمعرب»و « طلبگرای تجزیهعرب»دو گروه  ،درآمد. اما بعداز آن

گرای هوادار فدرالیسم فرقی بین عملکرد نظام سیاسی انقالبی با نظام سیاسی پهلوی فعال شدند. گروه عرب
طلبی اســت و راه احقاق حقوق مخالف جدایی« طلبجزیهگرای تعرب»قائل نیســت، ولی برخالف گروه 

ــور واحد ایران میخود را خودمختاری منطقه المللی و عد بینداند. این گروه در دو ب  ای تحت حاکمیت کش
 است. هایی را انجام دادهداخلی فعالیت

 هابلوچ .۱
شتمل بر جنوبدر ناحیه هابلوچ ستانغربشرقی ایران، جنوبای جغرافیایی م شرق پاک ،ی افغان ستان و 
ستقر ستان  ندم ستان و ایران منطقه . بلوچ ستان در جمهوری فدرال پاک ست که با ایالت بلوچ شور ا ای از ک

 نشین افغانستان پیوند فضایی و جغرافیایی دارد. ناحیۀ بلوچ
و  سنت پاکستاناهلها و قلمرو و از این جهت نیز با بلوچ اندسنتاقلیت بلوچ ایران اهل ،از نظر مذهبی

اند. از نظر ریشۀ زبان و لهجه، زبان بلوچی قارۀ هند مجانست دارند، ولی با بخش مرکزی ایران متفاوتشبه
های بلوچی در مناطق دانند، اما لهجههای ایرانی میتاجیکی و کردی عضــو خانوادۀ زبان و را همانند پشــتو

اکستان ترند تا به زبان فارسی. بنابراین بلوچستان ایران و پدیکمراتب به هم نزنشین ایران و پاکستان بهبلوچ



 

  

سه متغیر مذهب سو بر همگرایی دو  و در  سه متغیر هم زبان و قومیت با یکدیگر تجانس دارند. ترکیب این 
شتهبخش بلوچ ستان و ایران تأثیر گذا شین پاک ست ن ستان بزرگ را در قالب تالش ا سی بلوچ سیا  و آرمان 

 پدید آورده است.« بلوچستان آزاد»خبگان بلوچ برای کسب هویت مستقل سیاسی ای از نعده
های خیز ایران گاهی عرصۀ فعالیتای بحراندر قرن اخیر، منطقۀ بلوچستان همانند دیگر مناطق حاشیه

ــود خود ــی از نخبگان بلوچ برای نیل به مقص ــت و بعض ــب خودمختاری بوده اس ــی برای کس ــیاس  از ،س
 اند.برداری کردههای گذار بهرهدوره طی  درف دولت مرکزی، های مخالقدرت

محمدخان در دســـت نخبگان این منطقه هدایت و رهبری شـــد، قیام دوســـتیکی از تحرکاتی که به
میالدی بود. همچنین در زمان پیروزی انقالب اسالمی و فقدان قدرت مرکزی در  ۴۳۲۳ـ  ۴۳۱۶های سال

وچ های ناسیونالیستی بلکسب خودمختاری و بازسازی اندیشه رجهت  های سیاسی ضعیفی دایران، حرکت
سالشکل گرفت که به ست نیافت. در  شدن ازجانب تودۀ مردم، به موفقیتی د ر نیز های اخیدلیل حمایت ن

وجود بهافرادی چون عبدالمالک ریگی و گروهک جندالله مشــکالتی در این منطقه برای دولت مرکزی 
 اند.آورده

کارکرد  جغرافیای ســیاســی ایران با توجه به توان گفت تحوالت تاریخی و ســیاســی  ، میدرمجموع
سیر معادالت قدرت ،چندوجهی اقوام صویر موزاییکی اقوام طوریبه ،دشونتحلیل و ارزیابی می ،در  که ت

سی سیا صتچرخه ،تاریخ طی  در ،در این جغرافیای  ـــ ای از فر منافع ملی ایران نمایش  تهدید را درمقابل   ـ
 دهد.می

حفظ و  ،ند. در جهان امروزاکشــورهای جهان  چندقومیتی و چندفرهنگی بیشــتر ،در حال حاضــر
شهروندان در یک سازی معنا و مفهوم پیدا میهای فرهنگی در چارچوب ملتنگهداری هویت کند. ادغام 

های قومی ناشــکیبا قرار دارد و در اقلیت های کالســیک اســت که دربرابر  واحد  آرمان ناســیونالیســت ملت  
 ند، پیوند خورده است.نکهای قومی را به اجبار و سرکوب وادار میهایی که اقلیتبا دولت ،تاریخ

ست که جامعۀ باثبات را بر مبنای  سجام اجتماعی متکی ا سم جدید به ترکیبی از همگرایی و ان سیونالی نا
ــم فرهنگی در یک دولت چند ــی بنا مییک پلورالیس ــم این نا ۀکند. نتیجملیتی مبتنی بر دموکراس ــیونالیس س

به راه های داخل  مســـائل قومیت ایجاد یک دولت ملی اســـت که برای حل   های دموکراتیک و حلخود 
سانی سل میان ستتری متو سیا سی اجتماعی،  سم فرهنگی، دموکرا شامل پلورالی های شود. این راهکارها 

 .است چنینیراهکارهای این ختاری واقدام مثبت و اعطای خودم
قومی چگونه باید با ت جتماعااکه  اســت دهین بواره امع چندقومی همواجودر ساسی اجمله مسائل از

یکدیگر پیوند بخورند تا یک اجتماع ملی فراگیر و پایدار شــکل بگیرد. انســجام و همگرایی اجتماعی در 
 ۀیکپارچگی اجتماعی در ســـای ،اســـت که در این حالت وکیف روابط بین اقوامچنین جوامعی متأثر از کم



 

  

به تعریف مجدد از روابط میان گروهاگر دولتگیرد. پیوند و همگرایی اقوام شــکل می های اجتماعی ها 
سالمت ستی م شکلبههای موجود همچنان ند، تنششونموفق آمیز و برابری مبتنی بر همزی  صورت یک م

نگری، نگری و پرهیز از بخشــیجانبهماند. تحقق این امر به همه دائمی در حیات ســیاســی باقی خواهد
های ســیاســی اجتماعی و فرهنگی کشــور منوط اســت. و بخش ،های قومی در قدرتگروه مشــارکت دادن  
های قومی، تعارضات داخلی، تضعیف ها پیامدهایی چون تنشها در ارعاب و ادغام قومیتسیاست دولت
سیب ،همگرایی ملی ست پذیری امنیت ملی را بهو آ شان داده ا ست. تجربه ن شته ا ران هرجا رهبکه دنبال دا

سازش با منافع قومیت صدد  شده ۀمنازع اند، به حل  ها بودهدر ستقومی نزدیک  سیا  ۀهای تکثرگرایاناند و 
است  زمال ،شود. به این منظوربرابرطلب باعث تقویت همگرایی اجتماعی و افزایش ضریب امنیت ملی می

های اساسی دموکراتیک مانند دوری از تمرکز و پرهیز از انحصار، مدارا و تساهل و تسامح، جامعیت ارزش
کار هب منازعات قومی عنوان کلیدهایی برای ایجاد توافق دیرپا برای حل  وگو و مذاکره و مصـــالحه بهگفت

شوند شور و دولتی نمیگرفته  صادی خود با  دربارۀو  سر بردتواند در انزوا به. هیچ ک سی و اقت سیا روابط 
شددنیای خارج بی سلط تجربهادغام قومیت ۀشیو ،درعوض .اعتنا با ستها در یک قومیت م شک رده خوای 

 است. 
های مختلف قومی به یک طرف قضــیه و چگونگی برخورد ســیســتم مرکزی با گروه هاهمۀ این موضــوع

ساختار  شودمی مربوط ضع به  گردد که تا چه اندازه پذیرای میازهای قومی بگروه خود   . طرف دیگر این مو
ستی مبتنی بر تکثرگرایی فرهنگی ساس منابع مخت ،هرچیز ازند. قبلااین همزی شت که برا لف باید اذعان دا

ست علمی و نیز نتایج به صاحبه با گروهد شدن  آمده از م سی  سیا ضوع   های مختلف قومی،  قومیت به  مو
سال اخیر یک ست و قبلصد  شور ایران ،از آنمربوط ا شتر ،افراد ،در ک ی و های ایلخود را در قالب گروه ،بی

 های قومی.کردند تا گروهای تعریف میعشیره

 

 
 

 از خوزستان سندهیو نو  یراثیو م یفعال فرهنگ ،یاشکان زارع

 کردند. امروزهدرکنار  هم زندگی میهمه ذیل ایرانیت بودند و  ،ها نبودهاین بحث قباًل اصالً 
 .خواهد به قومیت خودش بچسبد و آن را اثبات کندهرکس می

 



 

  

 

 
افراد   ن  میا روابط   و غالب   بود روابط بین دو نفر با دو نوع زبان و مذهب مختلف بسیار محدود ،در گذشته
ضوع بهروابط درون شی از این مو سخت آن زمان و نبود گروهی بود. بخ شرایط جغرافیایی و طبیعت  دلیل 

سا سائل فرهنگی و اجتماعی بودل رفتیو سب بود و دلیل بخش دیگری از آن  م ساس وآمد منا  ،که بر آن ا
 گروهی با اقوام و مذاهب دیگر نبودند.های مختلف زبانی و قومی خواهان ایجاد روابط بینگروه

های هآمده از مصاحبدستو براساس نتایج به است در نیم قرن اخیر، این وضعیت تا حدودی تغییر کرده
ساختار اجتماعی اقوام مختلف ،های مختلف قومیگرفته با گروهانجام اط و میزان ارتب ،با ایجاد انعطاف در 
 ها افزایش چشمگیری داشته است.وآمد و دادوستدهای اقتصادی و فرهنگی میان این گروهرفت

 

 
عد اقتصــادی و ایجاد روابط مالی خواهد داشــت و جدا از ب  های قومیاین امر  مزایای مختلفی برای گروه

ی زنمختلف، قدرت چانه اقوام   مطالبات   اقتصــادی، با همســو کردن   ۀتوســعمختلف و نیز کمک به رشــد و 

 زاهدان )سیستان و بلوچستان( ازملی زاهدان  ۀمدیر كتابخانر، قاسم سیاس

پهلوی اول به بعد شکل گرفته. قوم  ۀجا در دوراین بحث من و دیگری در جایی مثل این
سیاسی  ،خودش در ذهن ما هست که متأسفانه بنابه دالیل خیلی زیادی در معنای امروزی  

 ۀاز دورتا قبل ؛این معنا وجود نداشته ،2100تا زمان  ،در جایی مثل استان ما .هم شده
کرد و شاره میجا ابه یکی از طوایف این ،پرسیدی تو کی هستیپهلوی وقتی از کسی می

تغییر  سیاسی ساختار ،دانید که با انقالب مشروطهمی . ... ام یا سرگزی یاگفت من ریگیمی
خیر أا یک تب ،رسدمی این تحوالت به استان سیستان و بلوچستان ،خیرأمنتها با یک ت ،کرد

 .سالهبیستتقریبًا 

 

 جوانرود )كرمانشاه( و نمایندۀ پیشین مجلس از اجتماعی ـ فعال مذهبیی، احمد بهرام مال

خوزستان و بخش جنوبی استان خوزستان عرب و شمال خوزستان های استان من با قوم
 زاهدان ارتباط ۀجا تا بندر گناوه و با قوم بلوچ از سراوان و منطقهای آنکه لک است و عرب

 ،ها در شرق، هم خراسان جنوبی و هم خراسان رضویبا خراسانی .اموآمد داشتهو رفت
الش که ام، با مردم طگلستان ارتباط بیشتری داشته شناسم. با مردمها را میارتباط دارم و آن

 ،انآباد لرستدر شهرهای غربی از خرم ،بعداز آن .امکنند ارتباط داشتهدر آن حدود زندگی می
ارتباط دارم. با همدان ارتباط کمی  ،آباد و کوهدشت هستندکه اآلن بیشتر دوستانم در خرم

درصد  30و آذربایجان غربی نزدیک به  ،ردستاندارم و با سه استان کردنشین کرمانشاه، ک
 .اماستان ایران را گشته 12ام و تمامی شناسم و ارتباط دارم و بیشتر شهرها را رفتهمردم را می

 



 

  

های حکومت مرکزی در امور مختلف و تحقق موضوع تکثرگرایی فرهنگی افزایش سیاست ها را درمقابل  آن
 خواهد داد.

 

 
و  ،جدا از موضــوعات اقتصـــادی، اجتماعی ،صـــد ســـال اخیرنمود دیگری از مطالبات اقوام در یک

هرگاه حکومت مرکزی مقتدر بود، بر نیروهای  ،که بر این اســاس اســت ســیاســی بوده ۀمطالب ،فرهنگی
شی ست غلبه کرده همرکزگریز و واگرا در حا شده و اقتدار  ا ضعف  و بالعکس، هرگاه حکومت مرکزی دچار 

ــت، نیروهای مرکزگریز و واگرا در ــت داده اس ــده خود را ازدس و برای مدت کوتاهی، که  اندپیرامون فعال ش
سله به  سل سلۀ دیگر همعمومًا با گذار از یک  ست زمان بودهسل ست گرفتها و با  دان، کنترل مناطقی را در د

سی سیا شکیالت  ـــ ایجاد ت سیس محلی و منطقه اداری   ـ ای، نوعی حکومت خودگردان محلی را موقتًا تأ
ضعیتکرده شروطههم ،ویژه در قرن اخیر و در مقاطع تاریخیبه ،اند. این و جنگ جهانی  و چون انقالب م

دوم و نیز پیروزی انقالب اســالمی، در بعضــی از  پهلوی   رضــاشــاه و روی کار آمدن   کنار رفتن   و اول و دوم
یابی و احیای نفوذ بخش مرکزی، دوباره نیروهای ای ایران پدید آمده اســـت، ولی با قدرتمناطق حاشــیه

 حلی  م اداری   ــــ توان گفت عمر تشکیالت سیاسیکه میطوریاند، بهمرکزی کنترل امور را در دست گرفته
   خودگردان کوتاه بوده است.

طن ولی در ب ،های قومی اثری نباشدگروه ۀاز قالب تشکیالتی این مطالب در ظاهر، شاید ،حال حاضر در
 شــود.های مختلف در بطن جامعه ظاهر میصــورتبهوجود دارد و هرازگاهی  همچنان این مطالبه ،جامعه

ن همچنی ها واجد قدرت بیشتری است ومذهبی در بین بلوچ هایتحرکها و زم است ذکر شود که جنبشال
سخ شارکتاز پا ستنتاج نمود کنندگان تحقیق میهای اغلب م شیهتوان ا به  ای درعین تمایلکه واحدهای حا

ویژه در حوزۀ فرهنگی، به حضــور در ترکیب ملت و نوعی آزادی نســبی و اختیارات خودگردانی محلی، به
 سیستم سیاسی راهبرد ،دانند. در بخش بعدیمندند و خود را جزئی از ملت ایران میایران عالقهدولت ملی 

 شود.درقبال  این موضوع تشریح می

 ایران ۀناكارآمدی ساختارهای اجتماعی نهادین. 5-3

 امور داخلی خود و دســتیابی به توســعه ســاختارهایی دارد. وجود نهادهای محلی ۀای جهت ادارهر جامعه
ین ا وسیلۀبهمسائل و مشکالت موجود در بطن جامعه  جهت خارج شدن از تمرکزگرایی دولت و بیان و حل  

انجام بســیاری از  جهت  درای و فرهنگ تعاون و همکاری های محلی و منطقهگیری تعاونینهادها، شــکل

یز )آذربایجان شرقی( ازتاجر فرش ه، غفارزاد  تبر

 
ا های ما ریم. بیشتر کردها فرشاهبا اقوام کرد و لر و گیلکی کار کرد ،دلیل کارمانما به

 .خرندمی

 



 

  

سی آزاد که مطالبه سیا ضعف احزاب  ستامور مردمی، نبود یا  شههای مردمی با گر خوا های فکرها و اندی
سی و هم سیا ساختارهای  ستقالل  شد، عدم ا شانی و موازیمختلف و متنوع با سیاری از امور پو کاری ب

ها، ماکروســفالیزه شــدن و تمرکز امکانات و جمعیت در یک یا چند نقطه از کشــور و محروم ازجانب آن
با هم ســـایر   ماندن   باشـــد، به ن اســـتمککه این محرومیت م ایاثرات اجتماعی ۀنقاط  همراه داشــته 
ســاختارهای  ناکارآمدی   های آن و فرافکنی و بزرگ جلوه دادن  جهان و ارزش انگاری و دوقطبی دیدن  دوگانه

سعهشده باعث میاجتماعی بیان شور را نه چیزی عجیبشود تو ساختنیافتگی ک ار وغریب بلکه ذاتی این 
 دانست.

 یناكارآمدی نهادهای محل .8-5-3

ــور  ۀبرای ادار ،دنیای امروزدر  ــالولیت  :الگو وجود دارد دوامور عمومی کش ــت، دولت مس در الگوی نخس
مدنی یا شــهروندان فراهم  ۀتمامی امور را برعهده دارد و موظف اســت تمام خدمات را برای مصــرف جامع

خش خصوصی و ب ،مدنی ۀنهاد حکومت، جامع سهامور عمومی میان  ۀمسالولیت ادار ،کند. در الگوی دوم
 هرچند نقش دولت ،تصدیق استامور در کشور ایران تا حدودی قابل ۀادار دومی   ۀشود. این شیوتقسیم می

 در آن بسیار پررنگ است.
ــنتیرت صوطه بهومشرب نقالاز اپیشتا ان يری در اشهر محلی   لت دو ــوبی،، س  غیردموکراتیکو  منص

 ،ۀ خوديك سداز بیش ن در عمرتاكنوو شد وع شر طهومشرب نقالرن از امد محلی   لت دو د  يجاد. ابو
تمرکززدایی  ،با ناکامی جنبش مشــروطه و تثبیت حکومت رضــاشــاهست. دی را به خود دیده ايات زتحوال

مشــروطه جای خود را به تمرکزگرایی و ضــعف  ۀدور شــهری   محلی   دولت   برآمده از وظایف و اختیارات  
های محلی انبساط انجمن ۀدور شمسی، 2111اول تا کودتای  نهادهای محلی داد. با سقوط دولت پهلوی

شد. بعداز کودتای  سی، 2111مجددًا آغاز  شده آغاز دولتی و کنترلنیمه ایجاد نهادهای محلی  ۀ دور شم
وسیلۀ ادامه یافت. بعداز انقالب نیز تمرکززدایی متجلی در قانون اساسی به شمسی 2111شد و تا انقالب 

شوراهای سالمی و قانون  سی 2142 شوراهای ا سی، جنگبی سبب، بهشم سیا و وجود نیروهای  ،ثباتی 
قانون  ،صــورت نظام تمرکزگرا ادامه یافت. از این ســالبه شــمســی، 2111مرکزگریز اجرا نشــد و تا ســال 

ض شد و دورعیفمحدود و  شوراها اجرا  متمرکز ادامه یافت. های تمرکززدایانه و نیمهبازخیزی انگیزه ۀشدۀ 
 مجددًا برخی تحرکات انقباضی و تمرکزگرایی دیده شده است. ،های اخیردر سال

رتبۀ دولت محلی در مفهوم مدرن  نهادی اســت که براســاس قانون اســاســی و مصــوبات نهادهای عالی
شهر، کالنحکومتی یا قان ستا،  شکیل می ،شهرون ایالتی، در مقیاس محله، رو ضای آو ناحیه ت ن شود و اع

ستقیم ازجانب مردم انتخاب میبهشهروندان طی فرایندهای دموکراتیک  ۀبر پایۀ اراد ا با شوند تصورت م
ه و رفاه توسع ر  دنبال حداکثهای محلی، بهگیری و نظارت بر امور عمومی محلی و استفاده از ظرفیتتصمیم



 

  

س ساابرن جهای در شهرر موا ۀدر ادار مردمی شد ربهرو د  ترين نهامهمان به عنو محلیلت دوتوجه به باشند. 
باال»ی يزربرنامهزی و ساتصــمیمو  دموکراتیکر كازوسا به  ان يردر ا محلیلت د دوباشد. نمامی «پایین 

ده بو میسالب انقالاز اشهر بعد اسالمیی هاراشوو اسالمی ب نقالاز اقبل در نجمن شهر انجمن بلديه يا ا
ست شورایاریا شورا و  سطوح محلی ها می.  شارکت ملی در  سالولیت اجتماعی و ارتقای م توانند با ایجاد م

ـــت یاس کارایی ســ مدی و  کارآ لت در افزایش  مک ویژهبه دو ند )ویســی و ها ک باشــ ته  ای داشــ
 (.10 ص ،2132 همکاران،

تأسیس سراسری شوراهای محلی در  اصالحات   دولت   سیاسی   ۀتوسع ۀترین پروژمهمشاید بتوان گفت 
ــال  ــی 2111س ــمس ــی که در آن زمانوعده ،بود ش ــاس ــدن ،ای در قانون اس خود  تأخیری  ،برای عملی ش
در میان شــک و تردید  ،وقت متعهد شــده بود آن را انجام دهد. بدین ترتیب ســاله داشــت، اما دولت  چندین
و نخستین نسل شوراهای محلی شهری و  گردید اجرایی و شهرداران وقت، انتخابات شوراها برگزارمدیران 

 روستایی در کشور تشکیل شد.
تواند مشارکت مردم سازوکار دیگری که می ،دولتی و محلی شوراهای شهر و روستاجدا از نهادهای نیمه

به نهاد اســـت. های مردمها و تشــکلعنوان پلی بین دولت و مردم عمل کند ســـازمانرا افزایش دهد و 
( جدید توسعه یا نظم نوین جهانی در ۀنهاد درحال تبدیل شدن به بخشی از پارادایم )انگارهای مردمسازمان

ستند ) سازمان(Gosh, 2009دنیای امروز ه شارکت  سعهای مردم. م سازمانی محلی به ۀنهاد در تو عنوان 
ــمیم ــطح تص ی و مدیریت گیرداوطلبانه و غیرانتفاعی حکایت از پیدایش تمرکززدایی، تفویض اختیار در س

ــطح ملی میبه حذف دیوان درنهایت،محلی دارد که  ــاالری در س ــازمانس طور نهاد بههای مردمانجامد. س
دولت بر این  ۀبخش خصــوصــی قرار دارند. اما همواره ســـای دراختیارغیردولتی دارند و  طبیعی ماهیتی

 ۀدور از هیاهوهای سیاسی و سلطها استقالل الزم را بهکدام از آنو هیچ است نهادهای محلی سنگینی کرده
رت دولتی قد ۀهای پژوهش کنونی نشان از گستراند. یافتهدادهناکارآمد نشان  ،اند و درنتیجهحکومتی نداشته

ــت که عنوان محلی دارند و  ۀدر ادار ــت اس ــور دارد. همچنین آن حداقل نهادهای محلی نیز درس امور کش
با  وشوند، اما بعداز فرایند انتخاب شدن، کاماًل در راستای نهادهای دولتی و همسمردم انتخاب می ازطریق  

ــور و گروه کنند. این ناکارآمدی مربوط به کل  ها عمل میمنافع آن ــاختار کش عنوان جزئی از های قومی بهس
 این ساختار است.



 

  

 

 
بایچنانآن انددولتی در ایران هنوز نتوانســتهنیمهیا  توان گفت نهادهای محلی دولتیمی درواقع، د که 

د. این نوع از نهادها بیشــتر در کشــورهایی توان و قدرت ند و کارکرد واقعی خود را انجام دهننهادینه شــو
شد و بهمدیریت دارند که نظام غیرمتمرکزی وجو شته با صورت د دا سطوح مختلف  سیم قدرت در  نوعی تق

همواره  ،نداجا اگرچه این نهادها از لحاظ قانونی مستقلوضعیت چنین نیست. در این ،در ایران .گرفته باشد
شــود تا نتوانند کارکرد واقعی داشــته تحت نظارت و کنترل نهادهای حاکمیتی قرار دارند و همین باعث می

 باشند.
های شــهری تواند عملکرد مناســبی داشــته باشــد که در چارچوب ســیاســتمدیریت شــهری زمانی می

 ت.آن اس خوب  مشارکتی بودن   شهری   های سیاست  شده حرکت کند و یکی از ویژگیریزیصحیح و برنامه
ات مافوق های اســتانی و شــهرســتانی تنها به اجرای دســتورنظام اداری ایران در رده ،طورکه گفته شــدهمان

صورت میبهانتخاب و  ،پردازدمی شد ازطریق  مرکز  شی در انتخاب آنکارگیری مدیران ار ها گیرد و مردم نق
ست ندارند. این نوع نگاه   صاب مدیرانی غیربومی در پ شور و انت رایی در های اجاز باال به فرایند مدیریتی ک

ــتر این نهادها را در آن من ،مناطق قومی ــان میناکارآمدی بیش ــان به  زیرا ،دهداطق نش ــترش این مدیران بیش
گاه نیستند و تا می ۀمسائل فرهنگی و اجتماعی حوز  ،دخواهند با این مسائل آشنایی پیدا کننمدیریتی خود آ

 شوند.ها میجایگزین آن یشود و افراد دیگرشان تمام میمدیریتی ۀدور
سازمانعالوه شهرداری نیز از نظر مردم  مجریه(، ۀهای دولتی )قوبر ادارات و  شهر و  شورای  نهادهای 

ندارند، بلکه حتی در برخی مواردنه کارکرد مثبت  ها  ندمانع توســعه بوده ،تن عاملی برای فســـاد  ا و خود  
شده صادی و اداری  سطح اعتماد عمومی مردم به آنچنانآن ،انداقت سیار تنزل پیدا کردهکه  ست ها ب و از  ا

 اند.د فاصله گرفتهاصلی خو ۀنقش و وظیف

 

 

 مشهد )خراسان رضوی( از طلبو فعال اصالح نگارروزنامه، مقدم یآملناصر 
 

 دراختیاردرصد از قدرت را  10تا  41 یک وجه   :دهمین اقتصاد یک مدیریت دوسر دار
یعنی  ،کس پاسخگو نیست. بخش دیگرهای دراز مال اوست و به هیچدارد و بیشتر این دست

کنترل شود و آن هم کاماًل قابلازطریق  مردم انتخاب می ،های درازدست درصد   11تا  10
مثاًل فساد  ،شودمیدرصد  41درصد هم همراه با  11انگیز زمانی است که آن نیست. اسف

 .شهرداری
 

یال حسام  نقده )آذربایجان غربی( از فعال ادبیی، ژ

 
خواهر خودم خودش رو کاندید  هاگ که اعتمادی زیاد شدهبی رقدنیا ،در چند سال اخیر

 کنم.مشارکت نمی ه،کن
 



 

  

سرمای سنجش  شوری طرح  ـــاجتماعی  ۀگزارش ک سال  ـ سی،  2136که در  صد شم سوی مرکز ر از
به شوراها وضعیت « اعتماد سازمانی» که دهدنشان می ــــ انتشار یافت ،اجتماعی شورای اجتماعی کشور

ن و ای از ســازماناعتماد ســازمانی اعتماد به مجموعه. خوبی ندارد هایی اســت که ترتیبات ســاختاری معی 
اقدامات و تعامل با اعضــای ای از دار مجموعهای دارند و در پرتو و قالب این ترتیبات، عهدهشــدهتعریف

سازمان ستند.ها و نهادجامعه و دیگر  سخ ها ه شان میهای دریافتپا شهر شده ن سالمی  شورای ا دهد که 
سهدر میان  52.51اعتماد  ۀبا نمر 24ای بهتر از رتبه ست و  سب نکرده بی سش ک ست سازمان موردپر و  ا

قرار دارد. البته شهرداری نیز وضع  200ها زیر عتماد آنا ۀگیرد که نمرهایی قرار میسازماناز جزو آن دسته 
 .دارد 41.65اعتماد  ۀرا با نمر 23 ۀبهتری ندارد و رتب

های اقتصادی و گرفتار شدن در دام فساد باالی محلی به فعالیتهعالوه، ورود نمایندگان و مسالوالن ردبه
ــت. اگر ایناعتمادی به آناداری و مالی موجب بی ــده اس ــورهای  ها ش ــابه در کش نهادها را با نهادهای مش

پیشرفته مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که تنها از نظر اسکلت و چارچوب اداری و سازمانی به هم شباهت 
به  ندارند.  کارایی  ندان  کارکرد و عملکرد اداری چ حاظ  یادارند و از ل مدی نی دیگر، آنب کارآ نا ها دچار 

شــود که و مشــکالت مردم محلی را ندارند. همچنین در مواردی دیده می ند و توان درک مســائلاعملکردی
 کنند.این نهادها با هم یا با نهادهای مدنی همسو نیستند و در تعارض با هم عمل می

 

 
 

 مهاباد )آذربایجان غربی( ازنویس پژوهشگر و فرهنگی، صالح پایانیان
 

ن را زیر نظر او در سطح شورا و شورای شهر عملکردش ،در شهرداری ،در سطح محلی
 بینم.داریم. همسویی و هماهنگی نمی

 



 

  

 
 مصاحبه با صالح پایانیانی: 80-3 ۀشمار  یرتصو  .40

 و بخش خصوصی هاتعاونی حاشیه راندِن هب. 0-5-3

شکیل میاهای روی زمینسازمانترین ها دموکراتیکتعاونی صلی را ت صاحبان ا ضای آن  دهند. ند که اع
سرمایه ۀسرمای صلی بخش تعاون  تجمیع  ست که بههای خ  ا سعرد مردم ا شتغال و تولید به ۀمنظور تو کار ا

که برای گســترش تعاونی زیرا ،رودمی قدینگی و جمع اســـت بینی شـــدهها پیشیکی از اهدافی  آوری ن
شتغالهای اندک مردم در تعاونیسرمایه ست که تولید و ا شند. هایی ا شته با سبی دا  ۀطبق رو،ازاینزایی منا

سرمای شاورز و افراد متوسط جامعه که با  سرماندک امکان انجام کار مفید را ندارند می ۀکارگر و ک  ۀایتوانند 
های اشــتغال را نصــیب خود تجمیع کنند تا به این طریق هم فرصــت ردهای خ  درکنار  دیگر ســرمایهخود را 

 کنند و هم توان اقتصادی خود را باال ببرند.
ست که تعاونی  شده ا ست که داوطلبانه »در تعریف دیگری گفته  شکل از افرادی ا ستقل و مت شکلی م ت

 نهادی طریق  هنگی خود را ازو فر ،های مشترک اقتصادی، اجتماعیآیند تا نیازها و خواستهدور هم جمع می
یت آزاد و اختیاری، نظارت مردمی «. با مالکیت مشــترک و مبتنی بر نظارت مردمی تأمین نمایند عضــو

سرمایه سهام یا میزان  ضا نه تعداد  شمار اع صادی )بر مبنای  شارکت اقت ضا، م گذاری و نیز خودگردانی و اع
ــا از ــلی هویت تعاونی اســت. اســت که مؤلفه هاییجمله ارزشاســتقالل(، آموزش و تعلیم اعض های اص

ــفۀ وجودی تعاونی ــت، اما درقبال  جامعۀ بزرگاگرچه فلس ــاس ــانی به اعض ــودرس تر اطراف خود نیز ها س
اقتصادی  ــــ های تعاونی تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر توسعۀ اجتماعیشرکت درواقع، مسالولیت دارند.

حت پوشــش خود دارند. انواع گونا یتجوامع ت عال عاونی ازطریق  ف مهگون ت جاری خودها و برنا  ،ریزی ت
و  ،های اقتصــادی در امر تولید، توزیعترین بنگاهجمله بزرگکه کارآفرین و درآمدزا هســتند، ازآن برعالوه

شناخته می ستاخدمات  سوب تعاونی ،شوند. در این را سعۀ پایدار و عادالنه مح سازوکار برای تو ها بهترین 



 

  

میلیون  صــداند تقریبًا ها توانســتهالمللی تعاون، تعاونی. طبق آخرین آمارهای موجود اتحادیۀ بینشــوندمی
شورهای مختلف، دامنۀ متنوعی از خدمات نظیر تهی سیاری در ک تاج مایح ۀشغل ایجاد کنند و برای افراد ب

سکن، صرفی را ار و عمومی، م شاانواع خدمات مالی و م ها تغال، موفقیت تعاونیئه دهند. در بحث ایجاد ا
نقش  ،۲۱۴۹فقرا تا ســال  تعداد   کردن   راســتای نصــفحدی بوده که ســازمان ملل در برنامۀ توســعه و در به

ــت. برها بهتوجهی را برای تعاونیقابل ــده اس ــیر قائل ش ــلی در این مس ــاس تخمینعنوان ابزار اص  هایاس
تقیم مسطور مستقیم یا غیرها بهدنیا از خدمات تعاونی ، تقریبًا نیمی از جمعیت۴۳۳۱سازمان ملل در سال 

میلیون نفر  ۴۳۱در مقایسه با  میلیون نفر ۳۱۱از در سطح دنیا، بیش ،حاضر حال اند. همچنین دربهره برده
ــال  ــو تعاونی ۴۳۶۱در س ــتند. این آمار میعض ــانها هس دهندۀ افزایش مقبولیت و کارآمدی این تواند نش

 .1دساختار باش
سال  ،در ایران سی ۴۹۹۱در  صویب به قانون بخش تعاونی، شم سالمیت شورای ا سید. ماد   مجلس   ۀر

اول این قانون  اهداف بخش تعاونی سیستم اقتصادی ایران را برشمرد که از آن جمله جلوگیری از کارفرمای 
کارند ولی وســایل کار کســانی که قادر به دراختیارکار  ل  یوســا زایی، قرار دادن  دولت، اشــتغال مطلق شــدن  

صار، احتک شگیری از انح شگیری از تمرکز و تداول ثروت، پی ضرار به غیر را می ،ار، تورمندارند، پی توان و ا
تأمین اســتقالل اقتصــادی جامعه و »ها را محور تعاونی قانون اســاســی   وســومچهلبرشــمرد. اصــل 

 فرض گرفته است.« فقر و محرومیت کردن  کن ریشه
 شمسی 40 ۀداشت. از ده دراختیارهای اقتصادی و مالی را بنگاه ،بیشتر ،بخش دولتی ،در اوایل انقالب

ما بخش تعاونی در جذب کم ،به بعد به بخش خصــوصــی آغاز شـــد. ا کم واگذاری واحدهای دولتی 
شرهای دولتی چندان توفیقی بهسرمایه ست نیاورد. مطابق آخرین آمار منت درصد از  61تاکنون تنها  ،شدهد

شده صی واگذار  صو صادی دولتی به بخش خ ست واحدهای اقت شروع که  که با توجه به مدت زمانی ا از 
صوصی ست و  ،گذردسازی میاجرای قانون خ صورت گرفته ا سیار کند  ها انواع تعاونیروند این موضوع ب

و  نشانی از فعالیت اند و عمالً های مربوطه ثبت شدهو مرزنشین فقط روی سامانه ،اعم از تولیدی، روستایی
سکونت  که در مناطق محل   آن داردشان از تحقیق ناز این آمده دستهای بهیافته .2ها وجود نداردتحرک آن

ســـاختار کشــور، بخش دولتی همچنان قدرت اول در امور مختلف را  همچون کل   ،های قومی نیزگروه
مین همورد مهم در ۀداراست و انتقال مدیریت به بخش خصوصی چندان با موفقیت همراه نبوده است. نکت

ست که در آن صی این ا صو ست، این جایی هم که قدرت بخش خ سیده ا صی ر صو از بخش دولتی به خ
نیروهای امنیتی و نظامی  دراختیارو قدرت عمدتًا  اســـت های مردمی نبودهها و حکمرانیانتقال به تعاونی

                                              
1. http://taavononline.ir 
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 قرار گرفته است.

 

 
گاه خودرسالت و آرمان اقتصاد تعاونی دستیابی به رفاه همراه با عدالت اجتماعی و اقتصادی است که نا آ

ــت. در کیدات م باوجود   ،ایران نیازمند وجود فرهنگ دموکراتیک و امر جمعی اس ــالوالن و از همه ؤتأ کد مس
شیهمهم سی، تعاون جایگاه حا سا شده تر قانون ا شور کنار زده  صادی و اجتماعی ک ای دارد و از فرهنگ اقت

متوجه خواهیم شــد که فرهنگ تعاون با  ،هااســت. این درحالی اســت که با نگاهی به تجارب دیگر کشــور
ریزی و اصالح ساختار قوانین توانسته است جایگاه مهمی در عرصۀ اقتصاد، فرهنگ، کار مدیریت و برنامه
 تر توسعۀ پایدار داشته باشد.و از همه مهم ،جمعی، اشتغال

سال ۀهرچند ایجاد وزارتخان شدن   درمورده بینانهای اول انقالب، نوعی رویکرد خوشتعاون در   پررنگ 
شان دادتعاونی نقش   شور را ن صادی ک سبات اقت سال ،ها در تنظیم و برقراری تعادل در منا شتدر   ،ههای گذ

اشیه رانده حقدر تضعیف و بههای موجود قبلی نیز آناند، بلکه تعاونیها رشد و رونقی نداشتهتنها تعاونینه
ــمسالوالن امر قادر نیستند. طبیعتًا دلیل این امر  اند که دیگر به اثرگذاری در تصمیماتشده طورکه از نهما ـ

گردد که میازبه تمرکز شدید قدرت در دست دولت و سیاسیون ب ــــ است دست آمدهنتایج تحقیق کنونی به
شته ستم متمرکزیهمواره از تعدیل و انتقال آن به بطن جامعه واهمه دا سی شیه راند، بهایاند. در چنین  ه حا

 نظر برسد.هها نباید چیز عجیبی بتعاونی شدن  

 

 
تعاونگران، نبود بینش و باور به تأثیر کار تعاونی، فرهنگ ها و های مادی و معنوی از تعاونیعدم حمایت

ها ها مشکل دیگر بر سر راه تعاونیو ده ،ضعیف کار جمعی و مشارکتی در جامعه، مالیات بر ارزش افزوده

 خوزستان از فعال میراث فرهنگیخبرنگار و ی، مجتبی گهستون
 

. است خاص ۀیک عد ۀکاماًل در چنبروجه تحقق پیدا نکرده و هیچبخش خصوصی ما به
 اند که در اقتصادداری کارفرمای ضعیفیها ثابت کرده. دولتدها نتوانسته رشد بگیرتعاونی

شاهد بودیم بخشی از نهادهای حاکمیتی و  ،های گذشتهبختانه در سالهستند. خوش
درصد  10االی ب ،رغم ایناما علی ،ورود به اقتصاد پیدا نکردند ۀحکومتی و دولتی اجاز

هم نه هر بخش این ،اقتصاد مملکت دست دولت و بقیه دست بخش خصوصی است
 ای بلکه بخش خصوصی فیلترشده.خصوصی

یخ  دبیری، امیر سجاد  سقز )كردستان(از تار
 

 ۀمسالل ،های قومیهاجرا دربیاورند. در مراجعه به مردم و گروباید سیستم عدم تمرکزگرایی را به
 .عدم تمرکزگرایی را مطرح کنند

 



 

  

ت راادغام وز اوج این اتفاق  تصمیمی بود که درخصوص  . گشایدها نمیروی تعاونیانداز روشنی پیشچشم
ــالیان اخیر و امور اجتماعی رفاه و کار ۀوزارتخانتعاون در دو  ــورت یک وزارتخانۀ تعاون، کار و ، بهدر س ص

 صورت گرفت. رفاه اجتماعی
ستهای بهیافته صوص  د شان از نگاه تردیدآمیز  آمده درخ صی و تعاونی ن صو نقش و جایگاه نهادهای خ

واگذاری امور به بخش خصــوصــی و تعاونی دارد. ناکارآمدی  دربارۀگروه قومی موردمطالعه  پنجهریک از 
صادی و تولید از یک طرف ۀدولت در حوز صی از  ،مدیریت اقت صو صولی امور به بخش خ و واگذاری غیرا

سان، واگذاری  ،طرف دیگر ست. به باور کارشنا شرایط نامناسبی قرار داده ا شور را در  صادی ک ضعیت اقت و
و این واحدها عمدتًا به افراد و اســت صــورت صــوری انجام شــده بهوصــی های دولتی به بخش خصــبنگاه

تنها اند. این انحصــار نهوجود آوردهنوعی انحصــار به درواقع،که  شــده اســتنهادهای مشــخصــی واگذار 
نین طورکلی منتفی کرده است. در چپذیری را نیز به، بلکه رقابتاست اقتصادی نشده ۀموجب رشد و توسع

 حاشیه رانده شده وشدت بههاست بهبخش خصوصی یا تعاونی دراختیارحدهای اقتصادی که وا ،شرایطی
صورت غیرفعال یا بههای کشور درصد تعاونی 10از اند تا جایی که بیشتر شدهتدریج کوچک و کوچکبه

 اند.به حالت تعلیق درآمده
نی و بخش خصــوصــی در کشــور های تعاوشــرکت حاشــیه راندن  دالیل عدم بها دادن و به مورددر

  ترین دلیل آن را به نگاه ایدئولوژیک و تبلیغی خاصشاید بتوان مهم ـ طورکه در توضیحات قبلی آمدهمان ـ
ــگی در بخش ــور همیش ــی ودولت جهت حض ــادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزش دیگر  های مختلف اقتص

ست که  و اهمیت هابخش ضور برای دولت دان ها دل بکند و این امور راحتی از آنبهتواند نمیدولت این ح
 واگذار کند. ،که همانا مردم هستند ،شانرا به صاحبان واقعی

 غیاب احزاب سیاسی آزاد. 3-5-3

سی را می سیا سازمانیتوان بهحزب  شروع بر حکومت ازطریق  فرایند عنوان  سلط م ستیابی به ت که هدفش د
ت و منظور دستیابی به قدراحزاب تسلط بر احزاب دیگر به ۀانتخاباتی است تعریف کرد. هدف اساسی هم

شهروندانی است که دارای  ۀیافتگروه سازمان»ماندگاری در آن است. از نظر جیل کریست، حزب سیاسی 
شترک سی م سیا سی میاند و با عمل بهنظریات  سیا سلط یابند. هدف مثابۀ یک واحد  کوشند بر حکومت ت

که ع یک حزب این اســـت  یاســـتاصــلی  ید و ســ هدهاقا یاســی رواج د  «ی خود را در ســطح ســ
 (.166 ص ،2151 )عالم،

شماری از گروه سی  سیا شارکت و رقابت  سی به معنای م منافع  ها واگر این واقعیت را بپذیریم که دموکرا
سی و اداریافته بهسازمان سیا صرف قدرت  ست ۀمنظور ت سیا سب  شور برح ضع هریک از آن ک ها و موا

ست،گروه صورت ها سی و انتخابات   ،در آن  سیا ست احزاب  صلی زندگی آزاد و دم ۀکانون و ه کراتیک را وا



 

  

 د.ندهتشکیل می
آن به دوران بعداز  ۀو ســابق از صــد ســال نداردحزب در ایران به شــکل امروزی و مدرن قدمتی بیش

شروطیت برمی سد ۀسابق (.26 ، ص2131گردد )زیباکالم و همکاران، م اخیر  ۀفعالیت احزاب در یک 
 :دوره زیر تقسیم کرد چهارتوان به ایران را می

 (ش 2106-2151دوران مشروطیت ). 2
 ،عنوان یکی از لوازم آن ظاهر شــدند. در این دورانگیری مجلس، احزاب بهبا آغاز مشــروطه و شــکل

جز ف اسالمی شکل گرفت و بههای غربی و همچنین احزاب مختلاحزاب مختلف فکری برگرفته از اندیشه
 جدال فکری بین احزاب رونق اساسی پیدا کرده بود. ،مجالس ۀمجلس اول، در بقی

 (ش 2110-2106دوران حکومت رضاشاه ). 1

ستبداد حاکم بر این دوران اجاز ،در این دوره شمگیری پیدا کرد و ا به  فعالیت ۀفعالیت احزاب کاهش چ
جایی احزاب را نمی جازداد و اگر در  یدا می ۀحزبی ا یت پ عال با ف که  یت آن بود  عال ـــاس این ف کرد، اس

 های رضاشاه مغایرتی نداشته باشد.سیاست

 (ش 2111 -2110دوران محمدرضا شاه ). 1

یاسی فضای باز س ،دلیل ستوه جامعه از فضای استبدادگرایانه حکومت رضاشاهبه ،در ابتدای این دوران
درپی ترور ناموفق  2111ند. این دوران زیاد طول نکشــید و در ســال شــکل گرفت و احزاب رونق پیدا کرد

شاه سال ،محمدرضا شد. در  سرکوب احزاب آغاز  ستگیری و  و در زمان  2111تا  2110های موجی از د
سر شاه کاهش پیدا کرد و دوباره فعالیت احزاب از  صدق، اقتدار  ست وزیری م سال نخ شد. در  های گرفته 

به 2113تا  2111 باره فعالیت احزاب کاهش پیدا کرد و احزاب  ،2111مرداد  15بال کودتای دنو  دو
ــتر  ــورت مخفی و نیمهبهبیش ــال ص ــتند. در س عنوان دنبال انتخاب کندی بهو به 2113مخفی فعالیت داش

صالحات ویرئیس شکل گرفت.  ،جمهور آمریکا و طرح ا سی جهت فعالیت احزاب  سیا ضای باز  دوباره ف
ــرایط چن ــرکوب قیام این ش دوباره دیکتاتوری محمدرضــا  ،2161خرداد ســال  21دان پایدار نماند و با س

آن زمان در قالب  فعال   سیاسی   احزاب   غالب   جمع کردن   دربارۀ احزاب  طرح شاه  ،تقویت شد. در این دوران
 صورت زیرزمینی و پنهان درآمد.بهفعالیت احزاب دوباره  ،حزب واحد بود. در این دوران

 دوران انقالب اسالمی. 6

ابطه ای افزایش پیدا کرد. در رنحو فزایندهاقبال به احزاب سیاسی و تحزب به ،با پیروزی انقالب اسالمی
صل  ستبا آزادی فعالیت احزاب، ا شمبی ش سی به و سا ها، احزاب، جمعیت»صراحت اعالم کرد که قانون ا

شــده آزادند. مشــروط بر های دینی شــناختهاقلیتهای اســالمی یا های اســالمی و صــنفی و انجمنانجمن
سالمیاین ستقالل، آزادی، وحدت ملی، موازین ا صول ا سالمی را نقض نکنند.  ،که ا ساس جمهوری ا و ا



 

  

به شــتوان از شــرکت در آنکس را نمیهیچ یا  خترکت در یکی از آنها منع کرد و  ـــا   «ها مجبور س
احزاب مختلفی مجوز فعالیت گرفتند  ،انقالب اسالمی ۀلساچهل. درنتیجه، درطول  عمر (21 ص )همان،

هایی حزب و تشکل سیاسی مجوز فعالیت دارند. احزاب و تشکل 111 ،ای از وزارت کشورو براساس گفته
ــمی در این دوران اجازه فعالیت گرفتند را میبهکه  ــورت رس ــت چهارتوان به ص ــالح ۀدس طلب، احزاب اص

صول سوم به اعتدالنهگرا، احزاب میااحزاب ا شکل ،یاناگررو مو سیم کرد. هریک از و ت شجویی تق های دان
بحث از  ،هادلیل تعداد زیاد آنهند که باهای مختلفیدارای احزاب و دســته ،گروه اصــلی، خود چهاراین 

 گنجد.ها در این نوشتار نمیآن
ــت ۀفعالیت احزاب در این دوره دو نکت بارۀدر ــی مطرح اس ــاس ــت این :اس این حجم از  که وجود  نخس

شور نه سعاحزاب در یک ک شان از ترقی و تو سی ندارد ۀتنها ن ساخت  ،سیا بلکه بیانگر نوعی ناموزونی در 
نزدیک به  ،های حزبی اســت. وقتی در یک کشــورفعالیت درموردســیاســی و فرهنگ ســیاســی آن کشــور 

نگر این است که آن جامعه از لحاظ فرهنگی بیا ،گیرندفعالیت می ۀحزب و جمعیت سیاسی پروان دویست
شد و جامعه سی حتی هنوز به آن درجه از ر ست. اگر ک سیده ا سی الزم برای فعالیت حزبی نر سیا پذیری 

شد شته با سی آن جامعه ندا سیا شناختی از فرهنگ  ستدوکه اطالع پیدا کند بالغ بر محض اینبه ،هیچ   ی
شور وجود دارد سی در یک ک سیا سی نمیتننه ،حزب  سیا شان ،داندها آن را مبین تکثر  ک نوع ی ۀبلکه آن را ن

 .1آوردحساب میو خودمحوری به ،گرایی، عدم بلوغ سیاسیقبیله
ــتند و با حزب به معنای واقعی تر ایندوم و مهم ۀنکت ــم و نام هس ــیاری از این احزاب فقط یک اس که بس

ازجمله  ،های واقعی احزابکارویژه اندها نتوانســتهکدام از آنچراکه هیچ ،ها فاصــله دارندکلمه فرســنگ
ته باشند. را داش ،... و ،پذیری سیاسی، ارتباطات سیاسی، تربیت نیروهای سیاسیمشارکت سیاسی، جامعه

شتر آن شند و تنهاها تنها معنا و مفهوم حزب را یدک میبی سربرمی ک ند رآودر زمان انتخابات همچون قارچ 
باتی ند انتخا مام فرای با ات پدید میاثری از آن ،و  نا ند و  ما باقی نخواهد  باکالمها  از  ،شــوند. صـــادق زی

هیچگاه احزاب به معنای  ،در انقالب اسالمی»در این باره معتقد است:  ،علوم سیاسی ۀنظران حوزصاحب
ــکل ــی ببلکه گروه ،اندنگرفتهحقیقی کلمه ش ــیاس ه و م انتخابات موقتًا فعالیت کردنام حزب در ایاه های س

)زیباکالم « .اندحزب برقرار نکرده ای میان نمایندگان حزبی و خود  شــدهدقیق و تعریف ۀبعداز آن هیچ رابط
 (1 ص ،2131 و همکاران،

سن روحانی ست خبری  ،ح ش سی، 2134بهمن  21در ن احزاب ما »کند: در همین رابطه بیان می شم
سفانه عمدتًا موقع ا ستند که درب مغازهشوند، مانند مغازهنتخابات فعال میمتأ صلی ه ود و شباز می های ف

روند. باید احزاب ما درطول  سال فعال باشند و این امید و آرزوی من شود به استراحت میفصل که تمام می
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 1«.پا و فعال باشندهای مدنی ما بهاحزاب و تشکل ۀخواهد که هماست و دلم می
صــورت بداهه نام چند حزب از میان آن بهطن جامعه هم بشــویم و از شــهروندی بخواهیم اگر وارد ب

باشیم  اقبالزحمت بتواند یک یا دو حزب را نام ببرد. اگر کمی خوششاید به ،حزب رسمی را ببرد دویست
 و ،کارگزارانتلفه، اعتماد ملی، ؤهای آشنایی مانند حزب منام ،مند باشدل سیاسی عالقهئو مخاطب به مسا

د رسید. موضوعی که نشان از نروحانیت را خواهد برد که بازهم به تعداد انگشتان یک دست نخواه ۀجامع
 تعدد عددی آن دارد. برخالفهای حزبی حزب و فعالیت جایگاه   غریب بودن  

 

 
یدگاه بارۀدر یت حزبی در ایران د عال عدم تحقق ف ن تریهای مختلفی وجود دارد. یکی از بزرگدالیل 
ها در برخورد مستقیم و غیرمستقیم با احزاب و توان روش حکومتاحزاب در ایران را می ناکام ماندن   دالیل  

گذارد. یشان تأثیر متبع آن، اثرگذاریها و بهامری که بر میزان و نوع فعالیت آن ،های سیاسی دانست.تشکل
های و محدودیت هانگاه امنیتی به آنبه ی یکی از دالیل عدم رشـــد احزاب و فعالیت حزب ،نی دیگربیابه 

خبگان یابند و نفعالیت نمی ۀهای مختلف فکری اجازاحزاب با گرایش ،گردد که براساس آنمیازحکومتی ب
ــی نیز ترس و واهم ــیاس ــت.  ۀس های جاکه همین نگاه امنیتی در میان گروهازآنفعالیت حزبی خواهند داش

ست، هیچ نوع حزب رسقومی سطح مناطق قومی به  ۀمی که تریبون و رسانشدیدتر ا شد و در  شته با آزاد دا
 گری قومی داشته باشد وجود ندارد.فعالیت بپردازد و مطالبه

نبود فضای باز سیاسی و حاکمیت تفکر انحصارگرایانه در ساختار سیاسی کشور در این زمینه از اهمیت 
ست که مهم ست. این درحالی ا شکلترین زیادی برخوردار ا شتن  عامل در   گیری حزب در یک جامعه دا

های مخالف است. عامل مهم دیگر  فرهنگ سیاسی نخبگان و آحاد جامعه گرا و پذیرش دیدگاهکثرت تفکر  
ست.  سی، انعطافا سیا ساهل و تحمل  شی، پذیری، جمعروح مدارا، ت جایگزینی تعقل و و گرایی، آزادمن

گاهی به صب و ذهنیآ سائل مهم و پیشگرایی از جای تع شکلشرط الزم دیگر م  گیری فرهنگ حزبیبرای 
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 اصفهان ، نویسنده و فعال مدنی ازدامپزشک، شاهین سپنتا

 

های فردی و سیاسی و احزاب، سیاستی در بحث آزادی ن راامن سیاست داخلی خودم
اآلن باید احزاب  ،سالی که از انقالب گذشته چهلدانم. نزدیک کاماًل غلط و ورشکسته می

ی هاهای سیاسی فعالیت داشته باشند. من خودم عضو یکی از گروهآزادتر باشند و گروه
د یم ما نه قصاهکه هر بار هم گفتاینیم. با وشاما هر بار با مشکل مواجه می ،سیاسی هستم

رصت هیچ اما ف ،نه فعالیت مخربی داریم و فقط یک اپوزیسیون منتقد هستیم ،براندازی داریم
 کنند.دهند و ما را محدود مینمیفعالیتی را به ما 



 

  

ستدر یک جامعه  شکافا سی های قومی و قبیله.  سیا  .روندشمار میبهای نیز مانعی برای تحقق احزاب 
سی ارتقای تقابل ۀالزم سیا ستای به رقابتو قبیله ،ای، قومیهای منطقهاحزاب  سی و فکری ا سیا  .های 

رفًا رهبران حزبی و ص وسیلۀبهویژه سوءاستفاده از حزب حزب، به ۀمقول دربارۀنخبگان  ذهنیت منفی مردم و
ستفاد سب قدرت می ۀا شود. هزینهابزاری از آن برای ک ی های حزبتواند از دیگر موانع غیاب احزاب تلقی 
سبت سعهن شورهای تو و انجام  حزب بودن   فوق افزود. وارداتی ۀباید به مجموع نیزنیافته را به منافع آن در ک

گاه ازطریق  های حزبی کارویژه عات، دانشــ له مطبو مدنی ازجم های  هاد یه، ها، حوزهبرخی ن های علم
به فعالیت ینیز نوعدیگر نهادها  و ،مســـاجد، تکایا یاز  چنین وجود آورده اســـت. بههای حزبی را عدم ن

نظران سیاسی و همچنین و صاحب شود و نخبگانآن می ۀوضعیتی موجب ضعف نهاد سیاسی و عدم توسع
 کند.جامعه را دچار نوعی رخوت و دلسردی می

 

 
خصوص مطبوعات کارکرد سیاسی ها و بهفقدان حزب در جامعه، معمواًل رسانه ی، یعنیدر چنین شرایط

های مختلف نظیر توقیف و صــورتبه نیزکشــند و تاوان آن را اند و جور خأل احزاب را بردوش میپیدا کرده
  اند.گردانندگانش پرداخته ممنوعیت از کارتعلیق یا 
ــیاری از امور عادی  ۀنتیج ــی این خواهد بود که بس ــیاس ــعیتی و نبود یا ناکارآمدی احزاب س چنین وض

ستزندگی روزمره نظیر فرهنگ، زبان و ادبیات، ورزش، اجتماع، محیط ا شوند و بزده می... سیاست و ،زی
لهواکنش قاب نان همراههای م ج ای حکمرا ند بود. نتی یداتوری  ۀخواه ند کا ند  لت را در فرای حا دیگر این 

 ۀهرکسی به خود اجاز ،توان مشاهده کرد که در آنجمهوری و مجلس شورای اسالمی میانتخابات ریاست
شار فیلمورود به این عرصه را می سخر نام تا مدتهنگام ثبتهای این افراد بهدهد. انت های مدید موجب تم

 ۀآورد و روشــنفکران و دلســوزان داخلی حوزبســیاری از منتقدان داخلی و خارجی را فراهم می یو اســتهزا
 .کندمیسیاست را متأثر 

ــی می ــیاس ــود. یکی از کالنوجود حزب در یک جامعه موجب ثبات و امنیت نظام س ترین و بهترین ش

 جسنند دانشگاه تهران و نمایندۀ پیشین مجلس از مدرسی، فعال مذهبه، زادجالل جاللی

های ما شاهد احزاب قوی و فعالیت ،وضعیت سیاسی زمانی مناسب است که در جامعه
های صنفی در کشور باشیم. امروز این های دانشجویی و اتحادیهجنبش ،اصطالححزبی و به

سمت یک دلسردی و ما به ۀن شاهد نیستیم؛ یعنی تقریبًا جامعاخودم ۀدر جامع اها رحرکت
 ،آزادی بیان و عقیده ،که احزاب قدرتمندیرود. من معتقدم که تا زمانسرخوردگی سیاسی می

ما از نظر سیاسی شاهد رشد و شکوفایی نخواهیم  ،ها نباشدو مانند آن ،و آزادی مطبوعاتی
 بود.

 



 

  

ــ نگرش سیستماتیک ساختاری کارکرد احزاب  ها بهنگرش وارد  2340 ۀنگرش در دهکارکردی است. این  ـ
شد و مدافعانی چون گابریل آلموند سی  سیا  ،یافت. در این دیدگاه 3ام پاولهگنو بی ،2کلمن ، جیمز1علوم 

سی و اجتماعی عمل میحزب به سیا صلی نظام  ستم ا سی سیاه،  ۀکند و با ایفای نقش جعبمنزلۀ یک فرد از 
ها و بروندارای درون ـــت. داد بازخورد اس ها و  یا دروندادهداد عها  حاوی مجمو ها  عات و  ۀداد اطال

ــته ــت و یافتهخواس ــمیم ۀند از کلیاها عبارتدادهها و برونهای انتقالی به درون حزب اس ها، مقررات، تص
ضع سیاه )حزب(  ۀ... که از جعب و ،ها، راهبردهاها، تاکتیکگیریها، جهتها، خواهشگیریشعارها، مو

رد. گیو سایر نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی قرار می ،امعه، دولتج دراختیارخارج شده و 
ســیاه شــده  ۀها وارد جعبصــورت دادهبهها که دوباره بازخورد هم عبارت اســت از بازتاب آن دســته از یافته

ــورت یافتهبهو  ــیر داده ،آیند که در این نقشهای جدید از آن بیرون میص ــورتعبیر و تفس یرد. گت میها ص
سطح جامعه جمع آوری کرده و پس بنابراین حزب   سائل را از  ست که م شینی ا ستهما به  بندیاز تحلیل و د

هادهای تصــمیم کاظمی،...( عرضـــه می و ،گیری )دولت، مجلسن و  201 ص ،2115 دارد )اخوان 
206.) 

ساس دیدگاه مونرو ،(2151ن عالم )معبدالرح شمرد که برای احزاب برمیهای متعددی کارویژه ،4برا
 :شودها اشاره میجا به تعدادی از آندر این
ها آن ۀاحزاب برای رقابت انتخاباتی وجود دارند. نخســتین وظیف :رقابت انتخاباتی با هدف پیروزی. 2

ــاحب آرا ــتیبانی حزبی را دارند و حزب را به تص ــبی که ارزش پش ــت که نامزدهای مناس ــت یاین اس ری بیش
 .کنند برگزینندامیدوار می

ها در رقابت انتخاباتی ها و اعالمیهای از برنامهرشــته ۀپای حزب بر :های عمومیتدوین ســیاســت. 1
 های حزب اطالع کافیها و برنامهدربارۀ سیاستدربارۀ مسائل اصلی و نیز ی دهندگان أکند تا رشرکت می

 .دست آورندبه

دهد و حزب اقلیت  اپوزیسیون را. حزب اکثریت  حکومت را تشکیل می :ز حکومتبرخورد و انتقاد ا. 1
ن خارج شود.وجود اقلیت نمی  گذارد اکثریت از مسیر معی 

ای است و انسان نیز جایزالخطاست، ممکن است بسیاری از جاکه سیاست و حکومت امر پیچیدهازآن
شته ب شکاالتی برای جمع و جامعه دا صمیمات حکومتی ا ست گروهت شد. درنتیجه، الزم ا سی ا سیا های 

شند تا آن را به شته با شتباهات خارج از حکومتی وجود دا سالله ا شند و نظر خود را ابراز دارند. این م نقد بک
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ها و احزاب را رساند و همچنین روند مشارکت سیاسی گروهممکن می کمترین حد  ها را به گیریدر تصمیم
 بخشد.سرعت می نیز

انتخابات مبارزات آموزشــی هم هســت.  ۀدور طی  درمبارزات انتخاباتی : ش ســیاســی مردمآموز. 6
ــت به تهاون و احســاس و بیهای حکومت بیفعالیت درموردمردم  ۀطورکلی تودبه ــتند. الزم اس اعتنا هس

 ها تکانی داد و احزاب باید این نقش حیاتی را بازی کنند.حالی آنبی

سی دهد، روند جامعهاعتنایی اجتماعی پایان میکه به بیجدا از این ،وجود حزب در جامعه سیا پذیری 
بسیاری از هنجارها و رفتارهای پذیرفتنی نظام سیاسی از نسلی به نسل  ،کند. از این طریقرا نیز تسهیل می

ــورتیبه ،کنددیگر انتقال پیدا می ــای کارآمد  ص ــی می که اعض ــیاس ــوند.جامعه س عملی یا بیاعتنایی بی ش
سی سیا ساس عدم تعهد  ست، اح سیا سی به معنای کمبود عالقه به  ست. این  ،سیا سائل ا و عدم درک م

ش سًا ری سا ضوع ا شکل ۀمو سی میاجتماعی دارد. احزاب و ت سیا صحیح های  صورت انجام  توانند در
به افکار عمومی در زمان انتخابات، حس  تعلق را نســبتضــمن جهت ،های خودکارویژه به نظام دهی 

 تواند به توسعه سیاسی جامعه کمک کند.موضوعی که می وجود آورند.بهها سیاسی در آن
پیوندی است که دو چیز  خط   ؛فرد و حکومت است ۀحزب پیونددهند: میان حکومت و مردم ۀواسط. 1

 بندد.کند و قالبی است که فرد را به حکومت میرا به هم وصل می

های جامعه ازطریق  تنظیم ضـمن انتقال مطالبات و نیازها و خواسـت ،ابدر یک تحلیل سـیسـتمی احز
ستورکار حزبی و مطرح کردن و اجرایی کردن   ستگاه برنامه و د های تقنینی و اجرایی، مدیریت آن در درون د

های ارزشی و عقیدتی و مباحث ملی و روندهای انگاره ،ازسوی دیگرگیرند. مطالبات عمومی را برعهده می
سی ازطریق  احزاب و گروهامعهج سیا سی بهپذیری  سیا سی در بطن های  سیا سطۀ دولت و کلیت نظام  وا

 شود.جامعه نهادینه می

ها و که حزبی قادر است اعضایش را حفظ کند، کمال مطلوبتا زمانی :آوردهمفکران را گرد هم می. 4
شه سازماناندی شد،  شته با شدهای همانندی دا ضبط با طور کارآمد و با های خود را به، کارویژهیافته و من

 تواند انجام دهد. راحتی می

های مهم احزاب در دوران کارویژه ۀتوان درزمرجدا از موارد آمده در دیدگاه مونرو، موارد زیر را هم می
 :جدید قلمداد کرد

سی سیا سی موقعی  شود کل  یادآور می 2توکویل با الهام از دو 1نوگتنهانتی :الف( حفظ ثبات  سیا نظام 
ــت که از درج ــت ازآن ۀکارآمد اس ــد. وی معتقد اس که نیروهای جدید ییجاباالی نهادینگی برخوردار باش
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سازی  ستندوجود آمدهبهاجتماعی که طی فرایند نو سترده ه سطح گ سی در  سیا شارکت  ذا ل ،اند خواهان م
وانند تسطح گسترده هست. احزاب می ثبات جامعه در گرو جذب این سطح فزاینده از مشارکت سیاسی در

عنوان ابزارهای نهادی اصلی برای ساماندهی این مشارکت سیاسی عمل نمایند شکلی سازنده و مشروع بهبه
 (.200 و 36 ص ،2113 )بدیع،

سالمت شونت ۀجای مبارزآمیز بهب( رقابت م شورهایی که رقابت :آمیزخ سی در ک سیا  صورتبههای 
ایی تواند مبنهر انتخاباتی می ،شــودای دنبال میهای قومی و قبیلهصــورت رقابتبه فردی و شــخصــی و یا

ست س صورتیبرای تعمیق گ شد. در شور با سی در ک سا سی و بروز اختالفات ا سیا ذف حزب با ح کههای 
 های اقتصادیدلیل نیاز به رأی، شکافبه ـ که در بین مردم مرسوم است ـ…  مالحظات اجتماعی، نژادی و

ماعی را کم و ند[]می رنگنژادی و اجت ها را تخفیف می ک هدو تضـــاد مهطبیعی هم . د  ۀســـت وقتی ه
شته گروه شارکت دا ست و حکومت م سیا سی در امر  سیا های اجتماعی بتوانند در قالب احزاب و نهادهای 

شند و افکار عمومی به سی را بهسمت آنبا سیا ست آورند، ها گرایش پیدا کند و قدرت  ت بدون تردید رقابد
آمیز مســدود مســالمت ۀآمیز خواهند کرد. ولی چنانچه راه مبارزخشــونت ۀآمیز را جایگزین مبارزمســالمت

های آید و راه برای فعالیتآمیز فراهم میهای تروریســتی و خشــونتفضـــا برای حرکت درواقع، ،دشــو
روی ده اســت چنانچه تمامی درها بهزیرزمینی و همراه با خشــونت هموار خواهد شــد. تجربه هم نشــان دا

و  های براندازراه برای گروه درواقع،های عقیدتی بســته شــود، برخی از اقشــار یا نیروهای اجتماعی یا طیف
 گردد.سیستم بازمی هثباتی بدرنتیجه، بی

 د  نفرای فضای سیاسی تحت تأثیر   شدن   و همراه با بازشمسی  2111بعداز پیروزی انقالب اسالمی سال 
اندام رژیم قبلی فرصت چندانی برای عرض انقالب، بسیاری از احزاب مختلف که در دوران خفقان سیاسی

ود ظهور برسانند و آرا و تفکرات خ ۀهای خود را به منصنداشتند این فرصت را پیدا کردند تا افکار و اندیشه
ضا چندان دوام نیاورد و بعداز  شهرا وارد بطن جامعه کنند. اما این ف سیاری از احزاب مدتی آرا و اندی های ب

 ،ایرانو  عراق ۀسالهشتد. با شروع جنگ شاجتماعی و رقابت سیاسی حذف  ۀهمراه بزرگان آن از صحنبه
کی احزاب تحت تأثیر شرایط جنگ و حضور ینوعی انسجام در سطح جامعه شکل گرفت و جنگ ایدئولوژ

ضا قرار جوانان در جبهه با اتمام  .گرفتهای جنگ خاموش گردید و غالب نتایج انتخاباتی تحت تأثیر این ف
ــرایط جنگ و در  ــیش ــال اخیر س ــی رهبری قوجریان ،س ــیاس ی مملکت را برعهده یاجرا ۀهای مختلف س

ا ل قدرت رساهشت زده اند. در ابتدا دولت سازندگی با شعارهای تکنوکراتیک و بازسازی کشور جنگگرفته
ست گرفت. بعداز آن سی و مفاهیم آزادی بیان و  ،در د سیا ضای باز  شعارهای ایجاد ف صالحات با  دولت ا

زمامدار امور  شمسی 2156سال و تا سال  هشتآزادی اندیشه قدرت را در دست گرفت و این دولت نیز 
سال  شد. در  سی، 2156مملکت  صول شم شعار عدالت و گرای محمود احمدیدولت ا برابری و نژاد با 



 

  

سال  ستمدیدگان تا  سی 2131یاور مظلومان و  سال  شم شت. از  ست دا سی، 2131قدرت را در د  شم
اقتصادی  ۀپیروی از راه میانه و اعتدال و چرخش چرخ شکه شعار ه استکار آمدروی دولت حسن روحانی 

ای قومی مختلفی که با هگروه هایهنظری مجموع   مردم اســـت. با ذکر این مقدمه و با درکنار هم قرار دادن  
شد، میآن صاحبه  سی در ایران و کارکردهایی که یک  وجود   موردها را درآن هایهتوان نظریها م سیا احزاب 

شد در حزب می شته با سته قرار داد دوتواند دا ست :د ست بر این باورند که تغییرات دولتی این  ۀد  هارچنخ
 ها داشته باشد.ایط زندگی قوم و گروه آنگرایش مختلف سیاسی نتوانسته است تأثیری بر شر

 

 
 

 

 
های قومی موردبحث از دولت اصالحات با گروه دوم نشان از رضایت نسبی گروه هایهکه نظریدرحالی

گروه  ،دارد و بر این باورند که در این دوره شمسی 2156-2114های ریاست محمد خاتمی درطول  سال
 قومی تا حدودی از انزوای قبلی خارج و صاحب قدرت شده است.

 

 

 سقز )كردستان(ی از های تحقیقاتی دولتی و خصوصمشاور طرح ی،سردار فتوح

د ناهطلب نشان دادند که در کردستان هیچ عمل مفیدی انجام ندادگرا و اصالحاحزاب اصول
 اند.چیزی برای کردستان نداشتهو هیچ
 

پل ذهاب از فعال سیاسی و كاندید نمایندگی مجلس، احمد عزیزی سید  سر
 

و تدبیر و  ،های کارگزاران، اصالحاتحکومت کار آمدن   با سر ،بعداز گذشت چهل سال
ی تر شده و باعث اختالف فاحشها عمیقبینیم کاری ازپیش نرفته است و شکافمی امید عمالً 

تی ما این شود. وقو در کشور ما توازن دیده نمی اندنیافته شدهیافته و توسعهمیان مناطق توسعه
و  کنیم که یک سیاستی در آن نهفته است که سیستانچنین استنباط می ،بینیموضعیت را می

 .اندنداشتهگونه پوچستان توسعه پیدا نکند و کردستان رشد نیابد و محروم بمانند. مردم اینلب
 

 زاهدان )سیستان و بلوچستان( ازملی زاهدان  ۀمدیر كتابخانر، قاسم سیاس

 
کرد و ها توجه میچون حکومت بیشتر به آن ،بهتری داشتندحس  ها سیستانی 14تا سال 

روندی  ،اتقاق افتاد 14خرداد  دومها( بود. وقتی شیعیان )سیستانی دراختیاربیشتر مناصب 
از لخوب قبحس  ها آن تر شد و سیستانیرنگایدئولوژیک کم ۀن صبغآکم شروع شد که کم

اد خرد دومکنم تحوالت بعداز عنوان کسی که در این حوزه کار میرا نداشتند. من به 14سال 
 اداری و سیاسی استان دخیل باشد. کنم. قوم بلوچ هم باید در مسائلرا مثبت ارزیابی می
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وجود احزاب سیاسی در جامعه نیازی توان گفت می ،در این بخش مذکوربندی مجموع مطالب با جمع
ــی ــاس ــروری و اس ــت و کارکردهای خاص ض خود را هم برای جامعه و هم برای دولت دارد. امری که  اس

سفانه شور ایران ،متأ شده ن، بدادر ک ست توجه زیادی ن شتو با مرور هریک از  ا موردبحث در  ۀکارویژ ه
 رد،موا ها در شرایط عملی تحقق پیدا نکرده است و در آنکدام از آنتوان شاهد بود که هیچمی ،سطور قبلی

و  ستا . چارچوب سیاسی این احزاب صوری نیز بیشتر مرکزمحور بودهانداحزاب بیشتر اسمًا وجود داشته
شده شان در آن نادیده گرفته  اقوام مختلف را فراهم  هایامری که همواره موجبات اعتراض ،انداقوام و حقوق

 .  شده استو متأسفانه همیشه با خشونت به آن برخورد  است آورده

 عدم تطابق ساختار سیاسی. 4-5-3

ست. نظام جمهوری م سالمی ا سی جمهوری ا سیا ساختار  سه قوحاکمیت ایران از لحاظ   )مقننه، هبتنی بر 
ضا ،مجریه ست. عالوهیو ق سه قویه( ا ستقل، نهاد رهبری به ۀبر این  ترین مقام حکومتی نقش عنوان عالیم

مذهبی است و ازطریق  مجلس  ــــ سیاسینظارتی بر سه قوه و حکم حکومتی را دارد. رهبر یک شخصیت 
 شود.خبرگان انتخاب می

ای از قوانین دیگر همچون قانون مدنی، کیفری، حکومت مبتنی بر قانون اســاســی و مجموعه ۀادار ۀنحو

 ایالمر از فعال ادبی و شاع ی،ظاهر سارای

 
ایران  طبعاً  ،هایرانیان باش ۀایران پیش بگیریم و ایران برای هم تو ور طلبیگفتمان اصالح هاگ

 ۀد، کشور آینهشها بیشتر به داخل معطوف میم نگاهوتم و هگیرسیاسی شکل می ۀو توسع
 درخشانی خواهد داشت و با مشکالت داخلی و خارجی کمتری مواجه خواهد شد.

 



 

  

شود. ربط انجام میهای ذیها ازطریق  دستگاهاست که اجرای هرکدام از آن دیگر قوانین مجازات اسالمی و
 ۀقو ازسـویها گذاریاین قانون ۀهم ،شـود که همانند بسـیاری از کشـورهای جهانتصـور می ،در این نگاه

عنوان باالترین مرجع ســیاســی اما واقعیت آن اســـت که رهبر انقالب اســالمی به ،گیردمقننه انجام می
 های کلی نظامصــریح قانون اســاســی، تعیین ســیاســت مطابق با نص اختیارات زیادی در این زمینه دارد.

 رهبری است. ۀبرعهد
شود و ضرورت وجود آن حقوق اساسی محسوب میهای کلی نظام  نهادی نوپا و بدیع در نهاد سیاست

سال پس سی  سا شده بود،  2115از اجرای قانون ا سال طوریبهایجاد  سیاری از  ،2145که در بازنگری  ب
سالمی ایران  سی جمهوری ا سا سالله در قانون ا کید فراوانی بر گنجاندن این م شورای بازنگری تأ ضای  اع

های کلی نظام بر مبنای اصـول و اهداف . سـیاسـتگردیدون اسـاسـی داشـتند و درنتیجه، این نهاد وارد قان
های های کشــور را در همۀ عرصـــهگیریها و جهتد و چارچوبگردجمهوری اســالمی ایران تعیین می

به وجوه مختلف آن، راجع ،باره نظری در این ۀخاطر فقدان پشــتوانبه ،از طرفی .کندمی حکومتی مشــخص
لۀ مهم و کلیدی که رفع ابهام از آن النظر و عمل مطرح شـده اسـت که در این میان، مسـابهامات فراوانی در 

سسبب آثار و نتایج مختلف و متفاوتی می ست ۀلالگردد، م سیا سی جمهوری ماهیت این  سا ها در حقوق ا
زدایی از مسائلی نظیر جایگاه ها موجب ابهاماین سیاست جنس   شدن   چراکه مشخص ،اسالمی ایران است

ستا سیا سن اجرای آنین  سی ایران و کیفیت نظارت بر ح سا شده و درنتیجه، آثار مثبت ها در حقوق ا ها 
سا این تأسیس را به مدلییابد و چههای حکومتی تجلی یا عینیت میناشی از آن در و یا ازطریق  قوا و نهاد  ب

اهداف خویش تبدیل  درجهت  دار ارائه در حقوق اساسی برای حرکت یک نظام سیاسی معقول و هدفقابل
 .(2151 نماید )اسماعیلی و همکاران،

عدم انطباق درونی ســـاختار  ت و جایگاه نهادهای ایران نوعیتناقضـــات بین قوا و عدم فهم از موقعی
شان می شور را ن سی ک ای از این مجریه وجهه ۀعنوان متولی قودهد. وجود نهادهای موازی با دولت بهسیا

ست ت سخنرانی ،دوازدهم ۀجمهور دورا جایی که رئیسعدم انطباق ا  ۀسای خبر از وجود دولتی در ،در یک 
بخشی از اقتصاد را به یک دولت باتفنگ »دهد. آقای روحانی در یک سخنرانی اعالم کرد که دولت خود می

ج خار . این موضوع به نفوذ سپاه در بخش اقتصادی و مدیریت سیاسی در1«تحویل دادیم که رسانه هم دارد
از ناتوانی خود در  ،دیگری ۀدر جلســ ،جمهورمعاون اول رئیس ،دولت اشــاره دارد. در همین زمینه ۀاز بدن

دهد. حضــور نهادهای باالدســت در روابط دیپلماتیک و مناســبات خود خبر می دفتر   رئیس   عوض کردن  
ــی و بینبین ــیاس از  ای دیگرخارجه وجهه امور   ت  وزار المللی و نادیده گرفتن  المللی بدون توجه به عرف س

را به اســتعفا  ،کشــور ۀخارج وزیر امور ،محمدجواد ظریف ،پیش مدتیاین عدم انطباق اســت تا جایی که 
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ستهای بهوادار کرد. یافته شور این آمده در د سی ک سیا ساختار  شان از وجود این عدم انطباق  پژوهش نیز ن
 دارد.

 

 
 

 

 
اشــکال  ســیبر این باور اســت که  ،جمهور ســابق ایرانرئیس ،نژادد احمدیومحم ،یهیقضــا ۀقو بارۀدر

ضابطه« رفتاری»و « ساختاری» ست و این نهاد  شان  ،کند. در این زمینهمند عمل نمیبر این نهاد وارد ا ای
 ل  قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان ک ۀبا حضور رئیس قو« شورای عالی قضایی»خواستار تشکیل 

ضی عالی شور و حداقل شش قا شور بپردازند و امور استخدامی و ک رتبه شد تا به انتخاب قضات سراسر ک
شودهجاب شورا واگذار  ضات به آن  سی» .جایی ق سا ساختار قانون ا عدم تطابق »، «تمرکز قدرت و تعدی از 

 ۀقو« ساختاری»ت ازجمله اشکاال« وحدت شاکی، دادستان، قاضی و مجری»و « هااختیارات با صالحیت
نژاد همچنین در بخش دیگری از بیانات احمدی .جمهور ســـابق ایران اســـترئیساین قضـــاییه از دیدگاه 

ضی خود اعالم کرد که اختیار رئیس قو ضات  ۀاعترا ضاییه برای انتقال ق شبه»ق صونیت  غلی طور طبیعی م
 .1«ده استجدی وارد کر ۀقضات را نقض کرده و درپی  آن به استقالل آنان خدش
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 ی(ومشهد )خراسان رض ازشناس روانی، علی صاحب

 
 ۀنمایند هوزیر خارجه داری و ی ه. ینیستنسطح  هی توو  هایران دو رویه دار ۀسیاست خارج

 الله لبنان وره حزبشه میپا می« والیتی»الملل که امور بین تو ؛رهبر سیاست خارجه داری
 . ای...کارهتو چی گه که اصالً کس نمیکنه و هیچداره مذاکره می

 

 سمنان ، فعال اقتصادی ازاله همتیرحمت
 

وزارت خارجه سیاست  ،دیدگاه یکسان در سیاست وجود ندارد. برای مثال ،در کشور
ی نیستند و أرساز و یکسسات فرهنگی نگاه متضاد دارند و با هم همؤخودش را دارد و م

 ای از ابهام است.وضعیت سیاسی در هاله
 



 

  

 

 
 جمهور سابق کشور و عضو فعلی و منصوب رهبری در مجمع تشخیصوجود این دیدگاه ازجانب رئیس

دســت آمده در تحقیق کنونی نشــان از عدم اســتقالل نهاد مهم و های بهمصــلحت نظام و همچنین یافته
 بر ضابطه در این نهاد دارد. قضاییه و تقدم رابطه ۀحساس قو

ت گیرد که حکوماین تصور در اذهان شکل می ،با بررسی ساختار سیاسی و قوانین کشور، در نگاه اول
کس توان و امکان تخطی از آن را ندارد. اما دارای یک ســـاختار قانونی دقیق و گریزناپذیر اســـت که هیچ

کند که این تردید را در دل شــهروندان ایجاد میرویدادها و حوادث مختلف ســیاســی و اجتماعی گاهی 
های گریزیزیادی دارد. وجود فسادها و قانون ۀساختار سیاسی از آنچه که هست و آنچه که باید باشد فاصل

سالوالن رده شممختلف ازجانب م شی نهاد قانونی از آنباال و چ شتر تقویت میپو شبهات را بی کند. ها این 
گونه بدون هیچ ،هاهای حقوقی علیه افراد و برخی جریانونی و اعمال محدودیتهمچنین اقدامات غیرقان

 .داردنشان از عدم انطباق ساختار سیاسی با اقدامات درون نظام  ،فرایند دادگاهی
شرایطی و  شکل باوجود  در چنین  شور که الزمۀ  ست تفکیک قوای موجود در ک گیری هر نوع حکومتی ا

سی دارد، شخص که ادعای دموکرا صمیمعنوان عالیرهبری به وجود  نوعی گیری که قدرتش بهترین مرجع ت
رنگ کرده استقالل قوای مهم و استراتژیک کشور را کم ،نوعی دیگربرگرفته از امور الهی و آسمانی است، به

ست. در چنین حالتی صور به اذهان خطور می ،ا ست ۀکند که هماین ت سی گذاریسیا سا  دراختیارهای ا
 رهبری است. صشخ

 

 
ــتقالل نهادی  ۀنتیج ــتاین عدم اس ــورت  آن اس ــمیمات و اقدامات در داخل نظام ص که گاه برخی تص

ــالولیت آن را برعهده نمیگیرد که نهمی ــی مس ــبت داده  ،گیردتنها کس بلکه حتی گاهی به عوامل بیرونی نس

 پژوهشگر از خوزستان ،یعبدالقادر سوار 

اما من چشمم آب  ،... مثل فرانسه و هلند و ،خواهند جامعه دموکرات باشدروشنفکران می
ها جامعۀ ایران یک مجلس شورای ملی واقعًا مستقل داشته باشد و خورد که به این زودینمی

 اد دارد.کار و تالش زی نیاز به . دانم...خیلی بعید می . مستقل داشته باشد... ۀقضایی ۀیک قو
 

 مشهد ازوكیل دادگستری ی، مرضیه محب
 

 ،ازطرفی .، اقتصاد متکی بر نفت]است[ ساختار سیاسی متکی بر والیت فقیه تقریبًا کل  
ارتجاعی که حاضر نیست خودش را ارتباط بدهد، دسترسی به اهداف توسعه  ۀکهن سیاست  

 بدتر شده. هابه شاخص توجه محقق نشده و هر روز هم با اصالً 
 



 

  

که در دوره رایشــوند. بمی یا های زنجیرههای مختلف نظیر آنچه در قتلمثال، ترورهایی  تاد  فاق اف ای ات
)موسوم به  شمسی 2155و  2115های دانشجویان دانشگاه تهران در سال ۀحمالتی که به خوابگاه پسران

سیج ۀحمل سپاه، ب صورت گرفت را به نیروهایی در درون وزارت اطالعات،  شگاه(  سبت  و ،کوی دان ... ن
دولت و مســالوالن، نقش ایادی اســتکبار را در این زمینه پررنگ نشـــان  ۀبرای تبرئ ،دهند و برخی نیزمی
های اقدامات سیاسی در ایران با آنچه در صدر انقالب ازطریق  و پیچیدگی هادهند. این نوع از ناشفافیتمی

 زیادی گرفته است.  ۀشد فاصلمردم مطالبه می
امور از روال عادی خود در ســـاختار  نظم   توان گفت نوعی عدم انطباق و خارج شـــدن  ، میدرمجموع

 هایگردد که میان بخشمیازسـیاسـی کشـور وجود دارد که بخشـی از این عدم انطباق به سـاختار دولت ب
این نوع عدم هماهنگی و انطباق وجود دارد و بخشــی دیگر از آن نیز  ،های گوناگون آنمختلف و وزارتخانه

ــت که در م ــاختار کالن حکومتی اس ای کاماًل متفاوت با گونهبه نهادهایی خاص ،وارد متعددیمربوط به س
 کنند.دولت عمل می

 مراتب شهری هسلسل ماكروسفالیزه شدِن . 5-5-3

سعه شورهای تو شدید نابرابرینیافته، افزایش پیدر ک ستدرپی یا  شهرها ناگزیر ج وجوی ها در مناطق و 
ست ایط بهتر زندگی و مهاجرت را درپیشر شته ا شینی در هم. در دا شهرن سریع  شوره ۀاین میان، رشد  ا ک

صورت نگرفتهبه شور ایران نیز در نیم  طور متعادل  ست. ک شهرهای بزرگ و پایتخت بوده ا شامل  و عمدتًا 
 ۀدرطول  چهار ده ،که رشــد ســریع جمعیت شــهری کشــورطوریبهاز این قاعده مســتثنا نبوده،  ،قرن اخیر

های ریزی جامع ملی که مبتنی بر هماهنگیچارچوب نظام برنامه شــده و درصــورت هدایتبهگذشــته، 
شی و منطقه ست. با توجه به اینبخ صورت نگرفته ا شد،  گاتنگی با تن ۀکه الگوی توزیع جمعیت رابطای با

صادی سی، اقت سیا ست که به ،و اجتماعی دارد ،عملکردهای  سرمایهدنبال تمرکز فعالیتطبیعی ا در  ها و 
بهاطراف چند شــهر ســوی این نقاط خواهد بود. این الگوی توزیع جمعیت زمینۀ ، حرکت جمعیت نیز 

وجود آورده و در نظام بههای شــهری را جمعیتی و کارکردی در ســطوح میانی و پایین کانون پیدایش خأل
 (.2 ص ،2155 ،تقواییسازد )رضایی و رو میهمراتب شهری، کشور را با مشکالتی روبسلسله

ضا ریزی علمی و تالوری برنامهدر مباحث  سازماندهی ف شکل  سله وشهری، بهترین  سل  مراتب  ایجاد 
های گوناگون زندگی و روش ،های جدیدایجاد شــهری اســت که در آن توزیع کاال، خدمات، انتقال فناوری

سرهم بندی و پشتنوعی رده درواقع،مراتب شهری لسهس»پذیرد. به عبارت دیگر، جامعه صورت می در کل  
کیفی صورت گرفته است. این  و شهری است که برحسب اهمیت و براساس عوامل کمی   مراکز   منظم   آوردن  



 

  

مراتب شهری متکی بر سلسه»معتقد است:  1شوند. پیر ژرژمراکز بر مبنای تعداد جمعیت و مرتبه منظم می
شهر به ساکنان  شهر راتنهایی نمیتعداد  شنی از  سیمای کاماًل رو سه تواند  سل شان دهد. لذا این  را  مراتبن

 (261 ص ،2112 )فرید،« .کرد باید به اتکای ماهیت عملکرد و نقش شهرها مشخص
سه سل شور، غالبًا بزرگدر نظام  شهرهای یک ک شهر و پایتخت آنمراتب  لحاظ برخورداری از به ،ترین 

(. 1 ص ،2112 نامند )بهفروز،می« شهرنخست»گیرد که آن را های خاص، در باالترین رتبه قرار میویژگی
ست شور تأثیر مینخ شهرهای ک ست که از نظر میزان جمعیت یا کارکرد بر دیگر  شهری ا ه گذارد. بشهر 

ه یک کشور جمعیت داشت شود که حداقل دو برابر دومین شهرشهر به شهری گفته میعبارت دیگر، نخست
شکویی، شد ) ست651 ص ،2111 با شانه(. نخ ست. برای مثال، نظام ای اشهر ن شهری ا ز عدم توازن 

مراتبی اکثر شــهرهای آمریکای جنوبی و آفریقا دارای چنین عدم توازنی هســتند )دیکنســون و ســلســله
 .(13 ص ،2154 لو،به نقل از اینان ،114 ص ،2334 دیگران،

ها و جریانهای شــهری نیســت، بلکه ای کالبدی از ســکونتگاهنظام شــهری تنها محدود به مجموعه
ند از: جمعیت، ســرمایه، عوامل اها عبارتگیرد. این جریانارتباطات میان ســکونتگاه ها را نیز دربر می

سله ،هاتولید، ایده سل شهری تأثیرگذارند. روند تحوالت اجتماعی، و اطالعات که هرکدام در تعیین  مراتب 
ام از نظ گیری نوعی خاصفیایی به شــکلهای اخیر و گوناگونی بســتر جغراو فرهنگی در دهه ،اقتصــادی

ستقرارگاه ضایی ا ستاف ست. عدم تعادل میان مراکز رو شده ا سانی منجر  شهری در زمینهیهای ان  هایی و 
صادی ضا نظم   برهم خوردن   و فرهنگی، موجب   ،مختلف اجتماعی، اقت د و رش ،سوها از یکسکونتگاه ی  یف

نه گواست، مهاجرفرستی از روستاها و شهرهای کوچک به ایناول گردیده شتابان بعضی از شهرهای درجه
 (.11 ص ،2155 منی،ؤشهرها باعث محرومیت و انزوای روستاها و شهرهای کوچک شده است )م

ای و عدم تعادل منطقه ۀدهندها تهران نشــاندر ایران، تمرکز جمعیتی در چند شــهر کشــور و در رأس آن
شدید جمعیت در این چند نقطه ست. تهران به تمرکز  صد جمعیت کل   20از تنهایی بیشا شور را در  در ک

 گویند.ای اصطالحًا ماکروسفالیزه شدن میخود جای داده است. به چنین پدیده

                                              
1. Pierre Georges 
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بسیار  سرای دارد که نوزاد با و اشاره به عارضه است اصطالح ماکروسفالیزه از علم بیولوژی گرفته شده
ا ام ،شودخود عارضه محسوب نمیخودینوزاد به ثۀبا ج سرشود. عدم تناسب ه متولد میثتر از ج  بزرگ
رسد نظر مییا جراحات مغزی است. به ،ریزیهای مغزی همچون غده، خونوجود عارضه ۀدهندنشان

 مراتب شهری نیز دارای چنین اختاللی باشد. سر این نظام شهری که تهران باشد در مقایسه با کل  سلسله
 معمول است.  تر از حد  بسیار بزرگ ،و امکانات ،از لحاظ تراکم جمعیت، تراکم سرمایه، خدمات ،کشور

سه سل ساس مدل  شهرها ببرا شهری،  ساس مرتبمراتب  سه ۀاید برا سل  مراتبی جمعیتخود در این نظام 
شهر  n/2ام nشهر اول و شهر  1/2شهر اول و شهر سوم  1/2 مهردوکه جمعیت شایگونهبه ،داشته باشند

 (.206 ص ،2113 اول است )تقوایی،

 مدرس دانشگاه اهواز )خوزستان(ر، عضو هیئت علمی و مدرس ژئوپلیتیک علی بختیارپو 

 . ن...م وسعت ایراوتم توکنن و چهارپنجم تهران زندگی می توپنجم مردم ایران از یکبیش
م که مشهد باشه هردومیلیون نفر جمعیت داره. ش26شهر نزدیک  ۀشهر اول ایران با حاشی

میلیون و شهر سوم یه چیزی در حدود 26میلیون دربرابر  6یعنی  ،میلیون جمعیت داره6
 .زهگن ماکروسفالیست که بهش میگ سریبزر ای جمعیت داره. این بیماری  ردهمیلیون و خ  1
ما نظام  . شدت ضعیفن...ایران بزرگه و انداماش به ۀمراتب شهری، کلنظام سلسله تو

 و سیاسی. ، اقتصادیهمون تفسیر تمرکز قدرتمراتب شهریسلسله



 

  

برخوردار  ونیمعاصر تقریبًا از نظام شهری همگ ۀاز شروع شهرگرایی و شهرنشینی دورکشور ایران تا پیش
ست شبک ؛بوده ا سع ۀیعنی  شانی بوده و تحت تأثیر تو شور کهک شهدرون ۀشهری ک سنتی  ر و زا و روابط 

 ۀزا به توســعدرون ۀتحول روند رشــد و توســع ۀاز آن در نتیجداده اســت. پسروســتا به حیات خود ادامه می
شینی و شهرسازی در دوربرون صر از اواسط حکومت قاجار به بعد  ۀزا، با سیر تحول شهرگرایی، شهرن معا

 (.4 ص ،2111 شود )حبیبی،شروع می
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ــهری به ــکونتگاه ش ــانخودیهرچند تراکم جمعیت در یک س ــت، این تراکم  ۀدهندخود نش اختالل نیس
ــور میبه ــطح کش ــود. نتایج بهطرز معناداری موجب نابرابری و عدم توزیع امکانات در س ــتش آمده در دس

شان می شور که حدود  پنجدهد که جدول باال ن ستان اول ک ستان 60ا شور در این ا صد جمعیت ک  هادر
ــتانزندگی می ــلی گروه های محل  کنند جزو اس ــکونت اص ــت.  ،های قومی ترک، کرد، بلوچس و عرب نیس

سرمایه سانی و  صادی در این مناطق موجب  تمرکز نیروی ان شدن   های اقت سرمایه سایر   خالی  ها مناطق از 
ست شده  شهرها بها شکاف بین  ستردهو  صادی در این تدریج گ صلی اقت شد. تمرکز منابع ا  نجپتر خواهد 

 فقر و نابرابری در دیگر مناطق بوده است.  نقطه به قیمت ایجاد
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1395سرشماری عمومی 
شهرهایی که دارای نقطه چین قرمز است، *

یز )آذربایجان شرقی(تاز  زساز و مستندسافیلم ی،احسانمحمد   بر

، اقتصادی، فرهنگی ۀبا یک فاجع ،گذاریشهر دیگر بیرون می 1-6پایت را از تهران و 
اطق در من .رسدگرسنگی می حد  رسی به سیستان که فقر بهشوی تا میرو میبهاجتماعی رو

 اما عمومی نیست. ،... فقر هست شاهد فقر عمومی هستیم. در تهران و ،مرزی
 



 

  

 

 
و رفاه اجتماعی در این شهرها موجب شده است  ،های بصری، امکانات، خدماتجذابیت ،از دیگر سو

د سختی به دیار و شهر خواند بهزندگی در این شهرها را داشته ۀهای قومی اقلیت که تجربجوانانی از گروه تا
ــتر بهن فارغویژه در بیبازگردند. این روند به ــگاهی و نخبگان علمی بیش ــیالن دانش ــم میالتحص خورد. چش

ند در شــهرهای بزرگ متمرکز اهر منطقه ۀهای انســانی که محرک اصــلی توســعدرنتیجه، نخبگان و ســرمایه
اغلب  خود روند توســعه و توزیع برابر ثروت و ســرمایه را دچار اختالل خواهند کرد.و خودبه شــوندمی

سرمایه شهری در ایران را از بدو ورود روابط  شکالت  شهری نقطۀ آغاز م دانند که داری میمحققان حوزۀ 
روابط پویای تولید روستایی و وابستگی شهر به روستا جای خود را به وابستگی روستا به شهر داده و جامعه 

صرف ست. پسسمت و سوی م شهر از آن بود که روابط متعادلگرایی یافته ا ـــ و پایدار  سویه ـ ستا یک و  رو
نامتوازن گشت و مهاجران روستایی به شهرها هجوم آوردند و شهرهایی که امکان اشتغال و اسکان متناسب 

و  گونه جامعۀ ایران شاهد گسترش فقر فرهنگیتر شدند. بدینشهری نداشتند و طبقات پایین بزرگ و بزرگ
تماعی سایه گسترانیده است و مسائل متعدد اجتماعی را الینحل اقتصادی شد که تبعات آن بر همۀ ارکان اج

سترش  . نابرابری اجتماعی روبهنموده است روز  یند است که هرزاترین محصول این فراترین و آسیبمهم گ
 کشد.افراد بیشتری را به کام خود می

شدن   سفالیزه  سرمایه برخی مناطق   بر خالی کردن  شهرها عالوه ماکرو شور از   وجود آمدن  به ها، باعث  ک
از چندی مشــکالت و عوارض مشــکالت و مســائل اجتماعی در شــهرهای بزرگ نیز خواهد شــد. پس

شیه شهری مانند حا سائل  شینی، آلودگی هوا، ترافیکسوءتمرکزگرایی در چارچوب م در  و تراکم جمعیت ،ن
سیاری زمینهبهای و ملی شکل منطقه شبک ها،صورت ایجاد نابرابری در ب سیختگی در  جذب  و ،شهری ۀگ

 شود.برابری و رشد و توسعه در سطح کشور نمودار می ها و برهم زدن  تمامی فرصت

 

 
 ،بر آند. عالوهشونشین در شهرهای بزرگ میای از شهر باعث ایجاد مناطق حاشیهتجمع فقرا در منطقه

شهر بزرگ نیز باعث توسع ستا شودمینابرابر مناطق  ۀتجمع امکانات در چند  ساکیو رو شهروندان  ن یان و 

 استان خوزستان نگار ازروزنامه شناس وجامعهی، شهرام گراوند
 

دولت خاتمی، ما یک آسیب جدی داریم به نام  یاز دولت آقای رفسنجانی به این ور و حت
 .ها بودهها و یزدانیاصفهانی بین   وزارت نیرو همیشه از. وزارت نیرو

 

یخ  دبیری، امیر سجاد  سقز )كردستان(از تار
 

ه نیست کشور برابر و عادالن در کل   توزیع منابع بینمبه وضعیتی که در کردستان میباتوجه
نگر او تمام تهران برای شمال تهران. این جمله نمای دکنایران برای تهران کار میوجه. تمام هیچبه

 است.  وضعیت ایران
 



 

  

س نند. پکشوند به شهرها مهاجرت در شهرهای کوچک برای دسترسی به امکانات و زندگی بهتر مجبور می
یان، شهروندان ینشین در اطراف شهرهای بزرگ  مهاجرت روستاعلل اصلی ایجاد محالت و مناطق حاشیه

شهرهای کوچک شهر ت ،ساکن در  سطح  شود. برای جلوگیری از ایجاد مناطق لقی میو فقیران موجود در 
شیه شین در کالنحا سع .2توان راهکارهایی نظیر شهرها و تعدیل آن مین ای برای توزیع متعادل منطقه ۀتو

و فرهنگی از شــهرهای  ،تمرکززدایی فعالیت اداری، اقتصـــادی، اجتماعی .1 ؛برابر امکانات و خدمات
 ست.کار بنشینان از ابعاد گوناگون را بهرتقای کیفیت زندگی حاشیهتوانمندسازی و ا .1 ؛مرکزی و بزرگ
 شهری و توزیع برابر امکانات در ۀرفت از موضوع ماکروسفالیزه شدن و گسیختگی در شبکجهت برون

 :(2130 الحسینی،شود )خادمسطح کشور موارد زیر پیشنهاد می
 ؛مراتب شهریسلسه ۀهای رشد منطقدوم و قطبتقویت شهرهای کوچک و درجهـ 
 ؛شهرهای بزرگ مراکز استان ازحد  جلوگیری از رشد بیشـ 

 ؛خدمات و تسهیالت ویژه در شهرهای کوچک و متوسط ۀارائـ 

 ؛ها در شهرهای پیرامونیگذاریپراکندگی جغرافیای سرمایهـ 

 .توجه بیشتر به نقاط محرومـ 

 هانفرافکنی بحرا .5-5-3

ست که مردمان گروههای موردبحث در بخشوجود این نوع از ناکارآمدی شده ا های های قبلی گاه موجب 
.. . و ،ها و نیز نابرابری اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگیهنگام بحث از همین ناکارآمدیقومی موردمطالعه به

 ها فرافکنی کنند.در این زمینه ،اصطالحخود بزرگ جلوه دهند و به ازحد  بیشها را آن
چون همهای بزرگ رودخانه گرفته است. خشک شدن   های متعددی دربرشور را بحرانوضعیت امروز ک

، 1های کارون، کرخه و دزهای هامون و ارومیه و رودخانهدریاچه سد گتوند، خشک شدن   ۀرود، فاجعزاینده
شاورزی های نادر  گونه ها، ازبین رفتن  ایجاد فروچاله صنعتی، ک صادی،  شکالت اقت  ،جانوری، ریزگردها، م

شکالت  و ستند. باور   ۀازجملدیگر م ست که این بحران موجود عمومی   این موارد ه شاین ا مدیریتی  ۀها ری
شــوند که بحران می های پایین نظام اجتماعی وجود دارند که مانع از حل  دارند. عوامل دیگری هم در الیه

گاهی عمومی مردم نسبتتوان آن را دمی ستبه بحرانر عدم آ صحیح عموم مردم ها ج وجو کرد. عدم درک 
سرمایه صوص  از  ستفاده از آن ۀنحو های طبیعی همچون آب و نبود دانش کافی درخ شدید ها نیز موجب ا ت

                                              
سال 1 سی، با وقوع بارش 2135. در تعطیالت نوروز  سیلشم سدهایی که درطول  های تند و  سیاری از رودخانه و  سا، ب آ

منزلۀ خروج از دوران آبی همراه بودند مجددًا احیا شــدند. البته زود اســت که این پرآبی را بهیک دهۀ اخیر با مشــکل کم
 داد. تر در این زمینه نظرها راحتر آینده و با بررسی میزان تداوم بارشی یک دهۀ اخیر تصور کرد و شاید بتوان دخشکسال



 

  

ست. درمجموعبحران شده ا ست ملی برای حل   ۀ، نبود دانش عمومی، فقدان ارادها  سیا ی هابحران، نبود 
ــنجش عوامل بحران ــعف نهادهای علمی در ارزیابی و س ــاز و ارائیکپارچه و بلندمدت، ض ــیوه ۀس های ش

 ها را تشدید خواهد کرد.رفت از آن همواره بحرانبرون
وری حاصل دخالت و بهره است تأمل بدل شدهجدی و قابل ۀزیست که امروزه به یک مساللبحران محیط

ــان از طبیعت  ــان زمین  نامعقول انس ــت. امروزه این خطر وجود دارد که انس ــکونتگاه و  پیرامون خود اس س
شت شاندپذیر خود را بهک شمندان را برای طوریبه ،نابودی بک ضوع توجه دان ستردگی و اهمیت این مو که گ

 نجات آن برانگیخته است. 

 

 
مالی جز نوار شخشک و محدودیت منابع آبی، بهایران در یکی از مناطق خشک و نیمه گرفتن   دلیل قراربه

های است و این وضعیت در بخش هایی از غرب کشور، سایر مناطق با محدودیت آب مواجهکشور و بخش
شتر قابل یغربو جنوب ی،شرقمرکزی، جنوبی، جنوب شور بی ست. وجود دو منطقک شاهده ا در  کویری ۀم

ست. ازآنهای آبمرکز ایران نیز به محدودیت شور افزوده ا سیعی از ک سانی به مناطق و جاکه دیگر امکان ر
شور وجود جمع سدهای جدید آب در ک شتهآوری و احداث  ست، ندارد و تا جایی که این امکان وجود دا  ا

ست ،در یکی دو دهه اخیر شده ا شور به مناطق  .این امر انجام  رآب ک همچنین امکان انتقال آب از مناطق پ 
شک و کم شتر از میزان فعلی امکانخ ستپذیر نآب نیز بی وجود  های آبیجایی آب بین حوزهو امکان جابه ی

 د.شوکشور ایران جزو کشورهای دارای تنش آبی محسوب  است تا اعث شدهب هاندارد، این موضوع
های این قابلیت را دارند که به بحران طور خاصطور عام و بحران آب بهمحیطی بههای زیســـتبحران

بیشتر شهرهای  شمسی 2134ماه  دی هایاعتراض و سیاسی تبدیل شوند. ارتباط دادن   ،انسانی، اجتماعی
 رمروو به شــودهاســت. مشــکل آب به اعتراض منجر میای از این نوع تحلیلآبی نمونهن کمکشــور به بحرا

کم شعارهای ساختارشکنانه و رادیکال گیرد و کموبوی سیاسی به خود میشود و رنگاعتراض گسترده می
شونت ضای خ سیب دیدن  وجود میبار را بهف ضان می آورد و به درگیری و آ شک نقش . بدون انجامدمعتر

 ـ طورکه توضیح داده شدهمان ــــاما  ،توان نادیده انگاشتها را نمیاین بحران آمدن   عامل انسانی در پدید
ای دالیل این موضــوع  شــرایط محیطی و جغرافیایی کشــور ایران اســت که هیچگاه منطقه نترییکی از مهم

توان انسانی با منابع طبیعی را نیز نمی جمعیت   تعادل   برهم خوردن   ،در این زمینه عالوه،بهپرآب نبوده است. 
های قومی در این زمینه فرافکنی دهد که مردمان گروهآمده نشـــان میدســـتهای بهنادیده گرفت. اما یافته

 دانند.تر از هر مورد دیگر میو نقش عامل انسانی و حکومت را مهم کنندمی

مهاباد )آذربایجان  ازفرهنگی  مدیرمسئول ماهنامۀ مهاباد و فعال ی،احمد بحر 
 غربی(
 

 کشاورزی و آب درحال نابودی است. .وضعیت جغرافیایی زاگرس درحال نابودی است



 

  

 

 
 

 

 

شور ایران جامعه ستای بهک سیا ست و از دریچشدت  سی ۀزده ا شتر ،سیا ود. شنگاه می رویدادها به بی
ور گیری این تصدر شکل ،مردم ۀزندگی روزمر هایترین موضوعبا دخالت در بدیهینیز حاکمیت  البته خود  

نظر هو نخبگان زیاد واقعی ب عاملی امور مختلف ازجانب عوامســهیم اســـت. اما تحلیل و توضــیح تک
 گیرد.رسد و قطعًا در این موضوع فرافکنی و اغراق صورت مینمی

ری های کارگنظیر اعتراض هازیستی، در سالیان اخیر انواع مختلف دیگر بحرانهای محیطجدا از بحران
ــت تحریم ــادو اجتماعی گوناگون، افزایش تنش در روابط خارجه و بازگش نده، ی و تورم فزایها، بحران اقتص

ستهای نومیدانه برخی گروهتالش سی برای یکد سیا شکالت  حاکمیت و کردن   های  شاهددیگر م  را نیز 
از  بینانه و دورچندان واقعهای نهتحلیل نیزدر این زمینه  حاضــرتحقیق  ه ازآمددســتهای بهایم. یافتهبوده

 دهد.مینشان را انصاف 

 

 
 

 

 
ــیو ــخگویان ورد با این بحرانبرخ ۀش ــت. همانبهها ازجانب پاس ــد اس ــفر یا ص ــورت ص طورکه در ص

یز )آذربایجان شرقی( ازنگار شناس و روزنامهجامعهی، شهرام زمان  تبر

های پوستی زنی. انواع بیماریکنی و وسطش جاده میزنی و خشک میدریای ما را سد می
 دهند.نمی در منطقه بروز کرده که دکترها تشخیص

 

 خوزستان ۀحمیدی از دبیری، غانم سوار 

 
 خشک بشن؟!دفعه ههمۀ اینا ی ،... و ،کارون و کرخه، دز ،عمد است...به

 

 زاهدان )سیستان و بلوچستان( از دانشگاهادبیات  مدرسی، محمد بهار 
 

ن خوردن، آزادی برای تالش و تأمین زندگی واز ن ؛از هیچی برخوردار نیس قوم ما اصالً 
ن خشک شده. محصوالت شونده. دریاوبرخوردار نیس. چیزی برای مردم من باقی نم

 .صنعتی ندارن ،شون ازبین رفته. دیگه دامی ندارنکشاورزی
 

ساله از بوشهر31مردی   

 

 
 
 

ساله، كارمند، از مشهد 35رد   

ــی به ما و حقوقمون اهمیت بده. پس به این دیگه اآلن مهم نیس، چون ما نمی بینیم که کس
قول معروف، کاله خودت رو بگیر تا باد نبره.به همین خاطر، بحث توجه به منافع جمعی اآلن 

 خیلی سخته برای مردم.

 

 
 



 

  

شدمزبور  هایقولنقل شاهده  سخگویان بر این باورند که دولت هیچ حقی به آن ،م ست ها ندادهپا  ۀو هم ا
 یافته است.  به نواحی مرکزنشین اختصاص و موردنیاز حقوق الزم

 

 
 

 

 
ضاوت ست که انجام چنین ق ست. چنین حقیقت آن ا صاف ا نگاه و برخوردی با دولت و هایی دور از ان

ــالوال ــتر دلگرم کند، آنکه آنجای اینن دولتی بهمس ــرد ها را به تالش و فعالیت بیش ها آن و کندمیها را دلس
ــیدن به عدالت اجتماعیتالش برخالفبینند که وقتی می ــان جهت رس ــیوه با آن ،هایش ورد ها برخبه این ش

 ت.خواهد رفهای قومیو دود چنین وضعیتی بیشتر به چشم گروهشوند می دلسردفعالیت  ۀاز ادام ،شودمی

 انگاری جهانهدوگان. 7-5-3

خود و نیز  های قومی جهان  گیرد این خواهد بود که هریک از گروهآنچه در این بخش مورد توجه قرار می
شیوهدیگران را چگونه می جهان   شریحبینند و آن را به چه  صیف، ت سکنند تا آنگاه مقو تحلیل می ،ای تو  ۀای

ــومیان این دو نگرش فراهم  ــد نگاه هریک از گروه ،ن دیگربیاد. به ش ــرایط تالش خواهد ش های قومی از ش
ــادی، اجتماعی، فرهنگی ــود تا در مرحلو مذهبی خود و نیز دیگر گروه ،اقتص ــریح ش  ،بعد ۀهای قومی تش

 د.شوها فراهم میان آن ۀمقایس
صادی گروهبا نگاهی به  ضعیت اقت شرایط دنظر میهب ،های قومی موردبحث در تحقیقو سد بدترین  ر ر

شند و آذری شته با سباین زمینه را گروه قومی بلوچ دا ضعیت منا سبتزبانان در این زمینه از و  ۀبه بقیتری ن
ــتانیهای قومیهای قومی برخوردار باشــند. گروهگروه  ین میان قرارو عرب نیز در ا ،کرد، بختیاری، ســیس

 دارند.
ضوع فرهنگی که آداب شیودر مو سوم مردمان مناطق مختلف نظیر  سیقی، نحو ۀور شیدن، مو  ۀلباس پو

های توان هیچ فرادستی و فرودستی میان گروهگیرد، نمیرا دربر می امور دیگر و ،برگزاری مراسم شادی و عزا

 سنندج )كردستان( ازفعال مذهبی و فرهنگی ی، محمد حسین
 

بلکه خیلی ظالمانه است.  ،و ثروت در ایران هیچ عادالنه نیست ،توزیع اشتغال، تولید
. کنندها عامدانه و عالمانه این کار را میاین .کسی اقتصاد را در دست گرفته که نادان است

 شیعیان و غیرکردها را مدیر کرده ،از هر طرفبینید که اقتصاد این منطقه را می ه،با مشاهد ،شما
ردها را در رده  اند.های پایین قرار دادهو ک 

 سقز )كردستان( از دختر دانشجو
 

 کنم حقی داده نشده تا بخواد حاال تا حدی رعایت بشه یا نه.من فکر می
 



 

  

رهنگی در فرهنگ آن جامعه دارای کارکرد های فمختلف قومی قائل شــد و هریک از این مناســک و ارزش
 اند.و باقی مانده که در گذار تاریخی همچنان هویت خود را حفظ کرده خودند خاص  

 فارغ از تفاوت و تمایز است. نگر وبه دیگری، نگاهی کالننسبتهای اقوام شکال نگاهیکی از اَ 

 

 
ند و جدا از امنفیهای مثبت و ها و جنبههای قومی دارای ویژگیاز لحاظ اجتماعی نیز هریک از گروه

به یجن ما فه و ،اجتماعی، کیفیت زندگی ۀهای مثبت نظیر ســر یاد، هادیگر مؤل ، در امور دیگری نظیر اعت
 مشکالتی دارند. چنینیامور این و ،خشونت، طالق

ــاحبه  به گروه قومیتی بلوچدهد که گروه قومیتی کرد  جهان خود را نســبتگرفته نشــان میهای انجاممص
ساعدتر م سبنبینیم ضعیت منا سبتد و بر این باورند که و سوبه آنتری ن ر این ها بآن ،ها دارند. از دیگر 

ه و تصورشان بر این است ک دارند تریشرایط نامناسب ،هایعنی آذری ،به همسایگان خودباورند که نسبت
 ارند.ها دبه آنشرایط مساعدتری نسبت ،از لحاظ اقتصادی خصوصبه ،گروه قومیتی آذری

 

 
 

 

 
شی که گروه قومیتی  سعه بلوچ به جهان  نگر ست. همانخود دارند، جهانی محروم و تو ر طورکه دنیافته ا

گروهی و شــمار کم نخبگان و ها دلیل بخشــی از این وضــعیت را درونآن ،بخش قبلی تشــریح شـــد
صیل شگاهی خود میتح ساس این گروه قومی کردگان دان ست که با کردهای پیرو اهلآدانند. اح سنن ا ن ت

شتر شتراکات بی سبتا شتر  های قومیها از میان دیگر گروههای قومیتی دارند. نگرش آنبه دیگر گروهی ن بی
ستانی خودمتوجه گروه قومیتی هم ستانی ،ا سی ست و بر این باورند که این گروه قومیتی  ،هایعنی   اوجود  با

که دارند یت کمی  بجمع یل همه،  یازات بیشــتری دردل مت مرکزی از امت با حکو هب بودن  تان  مذ اســ
 ات است ها همین امر باعث شدهشود. از نظر آنها اداره میآن ازطریق  برخوردارند و بیشتر امور مهم استانی 

 حسن همتی، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد از سمنان
 
 
 
 

 ساله، كارمند، از مشهد 35رد 

نم. یب یهم نم یتفاوت یچهســتند با آنها ارتباط داشــتم و ه یرانیکه ا یهمه را تحت عنوان
 رابطۀ من با افراد تحت عنوان ایرانی بودن بوده. به قومیت توجهی نداشتم.

 سردشت )آذربایجان غربی(از فعال مدنی ی، رئوف آذر 
 

ردستان   .بلوچستان شرایط تقریبًا مساعدتری داریم بهنسبتما در ک 
 

یوان )كردستان( ازفعال مدنی ی، محمد رئوف جهان  مر
 

 .دست دارن صنعت و ثروت ایران رو در اآلن ترکا بیشتر  
 



 

  

ــترین اجحاف علیه آن ،جدا از حکومت مرکزی ــورت بگیرد و وجود این بیش ها ازجانب این گروه محلی ص
ر این باورند گروه قومیتی سیستانی ب ،درمقابل خود تصور کنند. افتگی  نیتوسعه بیرونی   عنوان عامل  گروه را به

ــعهکه با بلوچ ــترک دارند و دلیل توس ــرایط دروننیافتگی آنها تاریخ مش ــتر به عدم وجود ش گروهی ها بیش
 گردد تا عوامل بیرونی.خودشان برمی

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
د د و اینان نیز بر این باورنندانهای قومی نظیر بلوچ میتر از گروهگروه قومیتی عرب  جهان خود را مناسب

ب ها متعصــاین گروه قومیتی ازجانب بختیاری ها دارند. خود  ای کشــور را بلوچکه بدترین شــرایط توســعه
 اند.تصور شده

 

 

 سیستان و بلوچستانی از فعال اجتماع و مدرس حوزهه، ظفر احمد دیدگا
 

 کنیم.ها میبا کردها داریم. احساس نزدیکی فرهنگی با آناحساس نزدیکی 
 

 )سیستان و بلوچستان( هیئت علمی دانشگاه زاهدانعضو ه، كهراز محمد گل
 

شما  . نفر هم نشوند... 40یا  10نخبگان بلوچ در استان )تمام دکترها و اساتیدشان( شاید 
 ه کن.سیاین را با کردها مقا

 

 سیستان و بلوچستان از شناس و پژوهشگرجامعهن، صادق ستوا

 
 مشکالت زیادی را برای ،طلب در استان هستندسلطه ۀکه یک جامع ،مفهوم دولت سیستان

 .اندما ایجاد کرده
 

یا كیخواهرضا   سیستان و بلوچستاناز  ، كارمند میراث فرهنگیآر
 

 .مثل پسرعموهای همیمدانیم و از قوم بلوچ خیلی خودم را جدا نمی
 

 خوزستانه از دانشگا مدرس ی،حمید حماد
 

 ،وحشت کردم. در دو سال گذشته ،دیدم اوقتی محرومیت سیستان و بلوچستان ر
خودم را خیلی  ،هاها دفن شد. در تناسب با آنروستا در بلوچستان زیر ماسه 100-100
 کنم.بخت حس میخوش



 

  

 

 

 
صادی آنترک / هاحث آذریبدیگر گروه قومیتی مورد ضعیت اقت ستند که بر این باورند و سها ه به بتها ن

سبدیگر گروه شتر نتیجهای قومی منا ست و دلیل آن را بی شی و تالشسخت ۀتر ا سبت کو  دیگربه خود ن
شتر متوجه فارسها میگروه ها زبانان است و بر این باورند که اگر حقی از آندانند. نگرش منفی این گروه بی

شتر ازجانب فارس ست، بی شده ا ستضایع  شور  ۀادار زیرا ،زبانان بوده ا سعی دست هاآن دراختیارک ر و 
 های قومیتی دارند.جذب فرهنگی دیگر گروه

 

 
 

 

 
 

 

 
صاصفارس صی اخت شور به گروه قومیتی خا شکالت ک سائل و م دارد و ن زبانان نیز بر این باورند که م

سبت ستند. نگرش این گروه ن سیب ه شور از این لحاظ دچار آ سن  مناطق مختلف ک ن مذهب اییبه اقلیت 
 و در رفتارهای خود انعطاف دارند. اندگروه دارای ظرفیت تساهل و تسامح است که این

 از اهواز )خوزستان( سندهیپژوهشگر و نو  زاده،یمسعود زال

د شومثل خوی درگیری، نزاع، تعصب دارند که باعث می سری رفتارهای خاصها یکعرب
 .گاهی حسی منفی پیدا کنم

 

 اردبیل از  ه و نوازندهدانشگا مدرسر، پو پیمان ناصح
 

از بقیه دارند. کمترین درصد بیکاری در  یاند و وضع اقتصادی بهترکوشها سختترک
 د.انجا تنبلگفت مردم آنتبریز است. مثاًل من کرمانشاه رفته بودم و یکی از مدیران می

 

یز و مدرس شناسجامعهن، اصغر ایزدی جیرا  )آذربایجان شرقی( دانشگاه تبر
 

فاحشی  ۀنشین مقایسه کردم و فاصلاستان ترک سهنشین را با سه استان فارس یدکتر ۀدر دور
 هاست.گویی این یک تبعیض سیستماتیک علیه قومیت ها دیدم.بین این

 

یز )آذربایجان شرقی( از طراح فرش ی، رسول نام  تبر
 

ند و این مسالله بدبختانه در خانواده جا اهها را خوردترک کمی حق   یفارسکنم من فکر می
 افتاده.
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ها بین آن ۀدیگری و مقایس خود و جهان   جهان   دیدن   آمده در سطور باال در قالب دو نوع  دستهای بهیافته

 های قومی بر این باورند که تبعیضیهریک از گروه ،شود که براساس آنتبعیض می سبب ایجاد نوعی حس  
صورت میعلیه آن شور درها  ست. ایجاد این نوع حس   گیرد و امکانات ک ست گروه دیگری قرار گرفته ا  در

اس ریشه در امر قانون دارد که براس ز این نوع احساس  عوامل مختلفی باشد. بخشی ا ۀتواند نتیجتبعیض می
ــور وجود های قومی و مذهبی مختلف بر این باورند که تبعیضــی علیه آنگروه ،آن ها در قوانین رســمی کش

ــاس   ــی دیگر از این احس ــاس آنمیازبه امر مذهبی ب دارد. بخش آید که وجود میاین باور به ،گردد که براس
ضی علیه گروه ساس  هاتبعی شی دیگر از اح شور وجود دارد. بخ سمی در ک  این نوع تبعیض   ی مذهبی غیرر

انقالب اسالمی در  ۀسالچهلسردمدران حکومتی دارد که در عمر  ایریشه در امر سیاسی و برخورد سلیقه
و اند های دیگر از این سردمداری محروم شدهو مذهبی قرار دارد و جناح ای،دست یک جناح زبانی، منطقه

 شود. و برضد مناطق دیگر اعمال می امکانات بیشتری برای آن مناطق خاص ،براساس آن
ستلز سه1مانوئل کا صر اطالعات )ظهور ظهور جلدی ، در اثر  شبکهع پایان  ،ای، قدرت هویتجامعه 

ــر جهان، به گونه (،هزاره ــراس ــواهدی از س ــتناد به ش ــی و دگرگونیبا رویکردی جدید و با اس ــناس های ش
صور اوهویت ست. به ت ستر روابط قدرت  ،های جمعی توجه کرده ا شه در ب ساخت اجتماعی هویت همی

صورتانجام می ست. این هویت بههای هویشود و یکی از  شگرانی ایجاد تی هویت مقاومت ا ست کن د
                                              

1. Manuel Castells 

 مشهد )خراسان رضوی( از و فعال اصالح طلب نگارروزنامه، مقدم  یآملناصر 
 

شدم و او خاف با موالنا مطهری درمورد تشیع و تسنن وارد مجادله می ۀعلمی ۀحوزمن در 
ر نظو خوبی به ،ها افراد روشن، روادارکرد. اینوگو میی با من گفتهای سن  طلبه راحت جلو  

 .آیندمی



 

  

ورد مشود.ارزش قرار دارند یا بر آن وضعیت داغ ننگ زده مید که ازطرف منطق سلطه در وضعیتی بیشومی
آورند وجود میبهدار است که فعاالن اجتماعی آن را با استفاده از مواد و مصالح فرهنگی هویت برنامه دیگر

یت مقاومت به ایجاد  ،نظر اوکنند. مطابق و با توســـل به آن، موقعیتشـــان را در جامعه از نو تعریف می هو
هایی سازی است. این هویت شکلترین شکل هویتمعاصر، مهم ۀشود که در جامعها منجر میجماعت

ناپذیر بودند. برای کند که در غیر این صــورت، تحملاز مقاومت جمعی را دربرابر  ظلم و ســتم ایجاد می
ه احساس بیگانگی و احساس خشم علیه تبعیض ناعادالن گرایی مبتنی بر قومیت که غالبًا از بطنمثال، ملی

صادی سی، اقت ست. هویت برنامهیا اجتماعی برمی ،سیا سوژه )فاعل( خیزد از این موارد ا دار نیز به ایجاد 
 مناصب سیاسیبه انجامد. مذهب رسمی در ایران با توجه به قانون اساسی مذهب تشیع است و رسیدن می

شور و  ستانی الزمو مدیریت باالی ک ست که مذاهب  ۀا ست. بدیهی ا شور ا سمی ک همراهی با مذهب ر
اصب باالی نکه در مها جایگاهی نخواهند داشت و از این حقوق برخوردار نیستند. زمانیاسالمی و اقلیت

زایش میزان احســاس تبعیض اف ،وجود آیدقدرتی و فرودســتی بهمدیریتی قرار نداشــته باشــند و موقعیت بی
 فت و این حس  تبعیض ریشه در روح قانون اساسی دارد.خواهد یا

شمارۀ  شمارۀ و  1-20نمودار  سی در میان گروه 1-22نمودار  سیا ساس تبعیض  های نخبه و میزان اح
شان می صد از نخبگان و  56.6دهد. عوام اقوام موردمطالعه را ن صد از عوام بر این باور  51.1در ند بوددر

 ند. ابعیض و نابرابری سیاسیکه اقوام ایرانی درمعرض  ت
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 خواص ـ میزان احساس تبعیض سیاسی قومی: 82-3 ۀنمودار شمار  .80  .81  .87



 

  

 

 هاانگاری در ارزشهدوگان. 1-5-3 

ــم انگاریدوگانه ــفی ۀنظری یک یا دوآلیس ــت فلس ــد  ۀیا واژ ،، واقعیتدو مفهوم ،در آن که اس ــاد و ض متض
شتیو بدی یکدیگر )مثل خوبی سم یا 1گیرندهم قرار می ...( رودرروی و ،و زیبایی ، ز . معنا و مفهوم دوآلی

 . ... و ،هروح و ماد   ،ایزد و اهریمن ،باشدقائل هر مذهب و آیینی است که به دو اصل و مبدا  انگاریدوگانه
پدیده ئل و  عادت فکری و بینش، مســـا بهدر این  بل درون دو های اجتماعی  قا بیرون،  ـــــ قطب مت

صلی ـــ ا شه ـ ـــ ایفرعی، ری ـــ سطحی، عینی ـ ـــ ذهنی، زیربنا ـ ـــ روبنا، مهم ـ ـــ غیرمهم، کل ـ جز،  ـ
مرد،  ـ جمهوریت، زن ـ گرایان، سلطنتمذهب ـ ، سکوالرهاغیرالئیک ـ غیرسکوالر، الئیک ـ سکوالر

ــ زنانه ــ مردانه، سیاه ـ  ای که در جبهۀنشدهشوند که یا با تضاد حلمی... تقسیم  دشمن و ـــ سفید، دوست ـ
 ۀکنندیک قطب تکمیل ،رســـد و یا در بهترین حالتپایان میجنگ به نفی و یا پیروزی یکی از دوطرف به

 شود. قطب دیگر می

کنیم دو  که فرضجز آن ،تبیین نیستندهای موردنظر او قابلدوآلیست کسی است که معتقد است واقعیت
های انسانی شناسی واقعیتمردمها در وجود دارد. مثاًل دوآلیست درنهایت،ارجاع غیرقابل اصل مختلف و

 ۀدر نظری .عقل و هواهای نفسانی، نفس و بدن یا اختیار و جبر :کنندرا از راه دو دسته علت بنیادی تبیین می
ست سته واقعیت مختلف تبیین میشناخت، دوآلی شناخت را ازطریق  دو د  و ابژه )عالم و ،سوژه :کنندها 

ستدر کیهان .معلوم( سی دینی، دوآلی صویر میشنا کنند که دائمًا مقهور دو قدرت ها این جهان را چنان ت
شر   ستیان ولف خیر و  ست. کری صطالح را در حق   ،در مرحلۀ اول ،2همواره موجود ا سوفانی به این ا کار فیل

                                              
1. https://fa.wikipedia.org 

2. Christian Wolff  

85.5 عوام -قومی . میران احساس تبعیض سیاسی2-1نمودار 
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واهر ج اند که وجود  ها کســانیدوآلیســت»گرفتند: درنظر میعنوان دو جوهر متمایز برد که بدن و نفس را به
های نفوس را قبول و از غیرمادی واقعی ابدان خارج از ایده ها وجود  یعنی آن ؛پذیرندمادی و غیرمادی را می

فاع می بودن   ند.نفوس د یا دو قطبی کردن  « کن یت و  پدیده روش تفکر در این نگرش ثنو ئل و  ـــا ای همس
 .اجتماعی است

ــنتفرهنگ هر جامعه ازطریق  ارزش ــود. اما گاهی برخی ارزشها منتقل میها و س ها کارکرد خود را ش
ست می ضعیتازد شرایطی، افراد به بازنگری و دهند و توان تبیین و های اجتماعی روز را ندارند. در چنین 

ند کرد. درمورد ارزشبازتعریف ارزش قدام خواه ماعی اها ا به ،قوامهای فرهنگی و اجت خوبی این امر 
شتر افراد باوجود   ست. بی شهود ا ز اند، اما برخی اند و بر اهمیت آن معترفاها قائلاهمیتی که برای ارزش م

ای هایی در دورهکه سنتاین ،هاگذارند. به باور اینها صحه میکارکردی آنو بر بی دانندمینقد ها را قابلآن
آن اســتوار  ۀحیات اجتماعی را بر پای داند به معنای آن نیســت که امروزه نیز بایاز تاریخ کارکرد مثبت داشــته

 درنگ آن را اصالح کرد. بی دبای ،روزرسانی سنتی احساس شدههرگاه نیاز به ب ،ساخت. در این نظر
این  ۀهایی که بر هریک از این دوران حاکم است، درزمررزشجدید و ا ـ مدرن و یا قدیم ـ موضوع سنت

شخصامفاهیم دوگانه ست که جامع نگار قرار دارد. م ست که یک قرن پیش بود  ۀا امروزین ایرانی همانی نی
ز بسیاری ا ،آن بود تا به امروز ۀهای مدرنیزاسیون و مدرنیسمی که ایشان آغازکنندو از زمان رضاشاه و طرح

محلی  / های ســنتیزمین رســوخ کرده اســت؛ افراد زیادی از بافتهان مدرن در مردمان ایرانهای جارزش
شده ستایی خود خارج  صفهان وو وارد زندگی در کالن اندرو شهد و ا  شهرهایی همچون تهران و تبریز و م

ی و قدرت های ارتباطهمچون رســـانه ها ازطریق  مظاهر مدرنیتهآن ،اند. در این بینشـــده دیگر شــهرها
غالب این افراد که امروزه  ،اند. از دیگر سوزمین آشنا شدهجادویی آن با شیوه و سبک زندگی مردمان مغرب

اند، شرایطی تمامًا سنتی با هنجارها و برند، شرایط محیطی که در آن بزرگ شدهسر میشهرها بهدر این کالن
سال پیش  / ده مانده از چندهای عرفی و مذهبی باقیارزش ستصد  شرایطا که طرز برخورد این ،. در این 

های امروزین با . طبیعتًا انسانداردمدرن چگونه خواهد بود اهمیت  ـــ لت دوسویه سنتحا این این افراد با
صر   زندگی   های جدید  شیوه دیدن   سیاری از رفتارهای جامع ع سب می ۀنوین، ب از  یابند وسنتی خود را نامنا

سو سردشرای ،دیگر  ستالژیک آن شهرهای امروزین حس  روح و فردگرایانه زندگی در کالنبی و ط  ا ها رنو
 دارند. دوران قدیم را زنده نگه می ۀیاد و خاطر ،انگیزاند و از این طریقبرمی

عنوان یک امر سنتی و تاریخی در بطن و قالب آن ریشه دوانیده شرایط زندگی جامعۀ ایرانی که مذهب به
ست و هم ستگیا شیره / های قومیچنین واب سیاری از افراد باعث  ع شدن   ای ب سیاری از ارزش نهادینه  ها و ب

ــدههنجارهای عرفی و محلی در آن ــت ها ش ــوع بحث از دوگانهاس ــی را دارای اهمیتی ا، موض نگاری ارزش
های ن ارزشبا زندگی در عصر جدید و الگوهای جهانی شدن، بررسی جایگاه ای زیرا ،دوچندان کرده است



 

  

 یابد.دینی و عرفی اهمیت بیشتری می
ورســوم های مختلف قومی و مذهبی آنچه از آدابگروه، تحقیقاین آمده در دســتهای بهبراســاس یافته

که معقول بوده تاریخی  گ اســـت قدیمی و  تهارا ن بهه داشــ یا فراموشــی جن ند و از حذف  نامعقول ا های 
دن با تفکیک میان رسوم خوب و بد و برشمر ،شوندگانبه عبارتی دیگر، مصاحبه شان ابایی ندارند.فرهنگی

و در جهان  اندورســومی که مبتنی بر عقل و منطقاند که آدابها، به این نکته اشــاره داشــتهمصــادیقی از آن
ه وجیاما رسومی که هیچ ت ،های انسانی و اخالقی هستند الزم است حفظ و تقویت شوندمدرن دارای سویه

 کنار گذاشته شوند.د ند بایااخالقی و منطقی ندارند و بیشتر امور خرافی و غیرمنطقی

 

 
 

 

 
و عرفی  ،های دینی، اعتقادیاند، ارزشقع شدههایی که در دوران جدید مورد نقد جدی واازجمله ارزش

ست و ایناغلط غیر شود به معنای الیتکه ازطریق  جامعه منتقل میند. به باور افراد، دین یک انتخاب فردی ا
ست، بلکه فرد می بودن   ست را بگیرد. البته نقد و بازنگری آن نی صمیم در تواند با تفکر و تعقل درمورد آن ت

ی از آنچه برخ ،ها به نوع برداشت و طرز تلقی جامعه از آن مرتبط است. به عبارتی دیگرارزشبه افراد نسبت
زنی چندان دور است. بازخوانی انتقادی مناسکی نظیر قمهتاریخی نه ۀکه امروزه با آن مواجه هستیم برساخت

ــورت میکه به ــورا در برخی از مناطق ص ــم عاش ــت که گیرد نوعی از این هنگام انجام مراس ــی اس بازاندیش
سبت صورت میبه ارزشن ساب این بخش از دین به دورهای دینی  شاننه ۀگیرد. انت  نآ ۀدهندچندان دور ن

اند. تعدادی دیگر از امور ای دستخوش تغییر و تحول شدهرههردوها اساسًا ذاتی نیستند و در است که ارزش
ــی نیاز دارند ،دینی، عرفی ــنتی که به بازاندیش زنان، ازدواج کودکان، ازدواج دختران  ۀواردی نظیر ختنم ؛و س

 بوكان )آذربایجان غربی( ازنویس مترجم و داستان ،مدرس زبان انگلیسیی، محمد رمضان

نستم حفظ کردم )صداقت و ادهایی را که معقول و منطقی میآن ،از لحاظ سنن
 ها(مورد و رودربایستیهای بیدانم )شرمولی بخشی دیگر را معقول نمی ،...( نوازی ومهمان

ل را کنار ئست قبول ندارم. البته جبر زمان و تکامل بشر این مساهو خرافاتی که در برخی موارد 
 .دارگذمی

 

 اصفهانم از نویسنده و مترجی، حسن فشارك

 
د. ورسوم داشته باشننباید به کسانی تحمیل کنند. مردم آزادند آداب انه نوروز، نه عاشورا ر

ورسوم مضر است. آداب زنانزنان یا ختنهورسوم خوب و مضر هم داریم. مثاًل قمهآداب
 عقالنی و انسانی و اخالقی مناسب جهان مدرن نیاز است. ورسومآداب
 



 

  

که در سنت گذشتگان وجود داشته است به  قبیلبها میان دو گروه قومی و موارد دیگری از این خون در قالب
از  تحقیق نیز نشاناین آمده از دستهای بهاست. یافته نیاز ها از فرهنگ مردمانآن بازاندیشی و دورانداختن  

 دارد. های سنتی و قدیمیشوندگان به بازاندیشی دیدگاهمصاحبه ۀعالق

 

 
 

 

 
راین ند و بناباهای قومی و مذهبی خود واقفبسیاری از شهروندان به جنبۀ اکتسابی هویتدر این راستا، 

 ها دارند.به آنت پایینی نسبتعصبی

 عنوان امر ذاتینیافتگی بههتوسع. 0-5-3

که در راه علم و تکنولوژی و تولید و مدیریت و  اســت نیافته نامی اســت که اروپا به کشــورهایی دادهتوســعه
شته شرفتی ندا شت و آموزش پی سب و آموخته اندبهدا سبات خود را هماهنگ نکرده و در جای منا ها و مکت

صاحباند. اینقرار نداده ضی  سعهنظران اروپایی گفتهکه بع سعه یا تو جدد و نیافته تاند که جهان درحال تو
صول آن را درنمی ستا صل توهین و تحقیر نی شان در ا صود شتر نظر به اختالف جهان ،یابند مق ها بلکه بی

ست و  سی که به جهانی تعلق دارد فهمش فهم آن جهان ا سا با فهم جهانچهدارند و معتقدند ک های دیگر ب
 شناسند درنیابد.یابند و میها درمیکه آننحویبیگانه باشد و امور را به

 

 

 مشهد )خراسان رضوی( ازپژوهشگر و نویسنده  ،بازنشستهی، علی طهماسب

 

ما از  ه کهیم. درستشبازخونی کنیم و بازخونی رو من معتقدم که ما باید مدام خودمان 
 ۀیستیم، ادامن نونیم و ما تکرار خودمویم بمنتوگذشته هم نمی توولی  ،تونیم ببریمگذشته نمی

اشتن ی دیگذشتگان من اشتباها . ...هنوعی بازخونیمنتها این ادامه دادن به ،ن هستیم...وخودم
 .نقد کنم ور ناوباید  ،کنمبازخونی می وو حاال من که دارم گذشته ر

 

 نساله از سمنا08 یپسر 

این دلیل که من نقشی در قوم یا مذهب خودم نداشتم؛ هم به ببینید من تعصب ندارم، آن
طور بزرگ شدم و یاد گرفتم. پس اگر این را چون پدر و مادرم این جوری بودند، من هم همان

 بفهمیم دیگر تعصب نداریم.

 محمود افتخاری، بازنشستۀ میراث فرهنگی تهران و كارشناس هنر ایران از سمنان

 
.  ...یمیبگو یمتوانینم یترا با قاطع یزیچیچه یمکنیم یکه ما زندگ ینیسرزم ینر همچند

 یم.چرخیدر خودمان م یمدار یو ه یمانگرفته یخاز تار یعبرت یچانگار که ه



 

  

سعه شواری کار تو ست که گاهی در آند ضرورت و امکان و مؤثر و  ،نیافتگی این ا میان قدیم و جدید و 
شته نمی ضعف و قدرت تفاوت گذا ست که خ  غیرمؤثر و  رد قدیم در جهان جدید شود و این بدان جهت ا

 هنوز قوام نیافته است. نیزرد جدید آید و خ  کار میتر بهکم
سعه ست که در آنتو ضعی ا ست مردمان   ،نیافتگی و شایابیگانه با آن ،حالدرعینتجدد و  ۀدلب د هم ند و 

چون چیزها و کارها کمتر در جای خود و وقت  ،نیافتهشـــدت با آن مخالف باشــند. در جهان توســعهبه
سب  ست، هماهنگی طبیعی میان آن وجود آمدهبهمنا صورت گرفته ا شان و  ها وجود ندارد و هماهنگ کردن

توان توقع داشــت که کس و حتی از ســیاســتمداران ممتاز نیز نمیهم کاری بســیار دشــوار اســت و از هیچ
ت و عقالنی ،ها، انسجامریزیها، برنامهیییافتگی به توانادرصد توسعه 10یند. آاین کار بر ۀآسانی از عهدبه

ــود و داخل مربوط می ــاالت جهانی. اگر درون   10ش ــد به اتص ــد، از بیرون نمی درص ــجم نباش توان منس
ــتفاده کردهبهره ــدن بهتر اس ــورهایی از روند جهانی ش ــی و برداری کرد. کش ــیاس ــامان س اند که از درون س

شته صادی دا سعه  اقت سان ویژه اند. تو سطلبد، نمیای را میان ست و هم نامنظم بود. توان هم تو عه را خوا
پذیر نیازمند اســت پذیر و قاعدهیافتگی به ذهن علمی و شــخصــیت کاری و انســان مســؤلیتتوســعه
ــریع ــتهای به(. یافته21 ص ،2154 القلم،)س ــی ؤآمده از تحقیق کنونی نیز مدس ــاس ید همین نقش اس

سعه ست،یافتگی اقوام موردمطالعه عوامل داخلی در تو صاحبهچنانآن ا شت که م شوندگان بر اهمیت بازگ
صیل آنفارغ شهر تبریز بعداز اتمام دوران تح شگاهی  صیالن دان سعهالتح شها در تو شهر ا اره یافتگی این 

سو سعه بارۀدر ،دارند. از دیگر  ستاندلیل تو ستان باز به نقش عوامل نیافتگی ا ستان و بلوچ سی هایی نظیر 
 دانشگاهی مردمان این منطقه اشاره شده است.  التحصیالنداخلی و تعداد کم فارغ

 

 
 

 

 
 

 اردبیلاز  و نوازنده دانشگاه مدرسر، پو پیمان ناصح
 

ه شهرشان است. التحصیلی بکردگان بعداز فارغدلیل برتری تبریز به اردبیل بازگشت تحصیل
 روند.گیرند و باال میها زیر بال شهرشان را میتبریزی
 

 سقز )كردستان(ی از های تحقیقاتی دولتی و خصوصمشاور طرح ی،سردار فتوح

روند و تر میجوانان به دانشگاهی بزرگ ،یک سیاست هم وجود دارد در سطح دانشگاهی
گردند. امکاناتی که در شهرهای تبریز و تهران و صنعتی شوند و دیگر برنمیجا ساکن میدر آن

کادمیک به شهرهای خود میهای وجود دارند مانع از بازگشت نخبه شوند که منجر علمی و آ
 افتادگی اقتصادی کردستان شده است.به عقب

 



 

  

 

 
جامعۀ ایرانی  ، کل  فتگی مناطق مختلف قومی و درمجموعنیادالیل توســعهمورد در ،بر همین اســـاس

ــعهبی»ه عبارت از وجود دارد ک دیدگاه چهار ــعه»، «نیافتگیقانونی و توس ، «اننیافتگی و خلقیات ایرانیتوس
سعه ۀشیو» سیایی و تو سعه»و  ،«نیافتگی ایرانتولید آ ست  «نیافتگیعقالنیت و تو ها بر نقش که همۀ آنا

کید دارند و در ادامه  ها خواهد آمد.توضیح هریک از آن ،درونی و ذاتی این موضوع تأ

همۀ اندیشمندان متفقًا  ،4تا آلتوسر 3و از هگل 2تا مونتسکیو 1از ارسطو :نیافتگینونی و توسعهقابی. 8
ــتبدادی حکومت بیبر این عقیده ــتاند که حکومت اس ــت که در آن، اراده و عمل  ،قانونی اس حکومتی اس

بل مه و غیرقا بهپیشخودکا یک فرد  حاکم میبینی  عه  جام قانون بر  وضــعیتی معرف گردد. چنین عنوان 
 بینیپیشومرج یا اغتشاش، دراساس، همین غیرقابلترین خصلت وضع هرجچراکه مهم ،ومرج استهرج

ترین تعریف، حکومت اســتبدادی عبارت اســت از حاکمیت نظارت بودن اســت. در خالصــهو غیرقابل
سیاسی  ،اصطالحبه ،ه شکلای کرابطه ،رمه ـــ بنده و یا شبان ـــ خدایگان ۀقانونی که مبتنی است بر رابطبی

نوان عوسیلۀ فر  ایزدی و یا بهمقام سلطان و شاه یا به ،ایدر چنین رابطه ؛رعیت ــــ سلطان ۀشود رابطآن می
یافته را بررســی (. اگر تاریخ کشــورهای توســعه1 ص ،2151 یابد )قاضــی مرادی،ظل  الهی قدیســت می

شترک کنیم، درمی شه این ،ها وجود داردمیان تجربیات آنیابیم که قواعد و قوانینی م صورت که همی  بدین 
ا یافتگی رای را ســراغ نداریم که غلظتی از توســعهاند. هیچ جامعهکشــورها اصــول مشــترکی را رعایت کرده

شدبه ست آورده با سریع ،د شد ) شته با سازماندهی در آن وجود ندا (. در 11 ص ،2111 القلم،اما نظم و 
نوعی فقدان قواعد و قوانین مشترک وجود داشته است و همواره سخن فرمانروای  ،تاریخ درطول   ،کشور ایران

ــتبد   ــی در ایران، ]درطول  تعیین حاکم و مس ــیاس ــیر تحوالت س ــت. س کنندۀ چگونگی انجام کارها بوده اس

                                              
1. Aristotle 

2. Montesquieu  

3. Hegel 

4. Althusser 

 زاهدان )سیستان و بلوچستان( از علمی دانشگاه زاهدان هیئتعضو ه، كهراز گل محمد
 

 . نفر هم نشوند... 40یا  10نخبگان بلوچ در استان )تمام دکترها و اساتیدشان( شاید 
ب آیا مذه . ما باید دنبال تحصیالت برویم... ،اول ۀدر وهل .ه کنسیشما این را با کردها مقا

ت سنندج هم مطالبا خیر. گویمشان نرسند؟ من میباعث شده که کردها به مطالبات سیاسی
... را دارند. پس مذهب  های مدیریتی و فرمانداری وشان را دارند و بهترین پستسیاسی

مشکل  پس . سری مطالبات سیاسی دسترسی پیدا نکنند...جا به یککه در اینباعث نشده 
 یم.سیاسی داشته باش ۀست. ما باید به علم و تحصیالتمان برسیم تا مطالباجای دیگری 



 

  

ستبدادی»تاریخ[ با چرخۀ  ـــ حکومت ا ـــ ومرجهرج ـ ستبدادی ـ شده و مردم نیز  «حکومت ا توضیح داده 
ــبتهم ــیار بدبینبه هرجواره نس ــر  تر بودهتر و گریزندهومرج بس ــتبداد را دائمًا ش ــتبداد و اس متر ک اند تا اس

 (.13 ص ،2151 اند )قاضی مرادی،دانسته
 جوامع   فتن  یافتگی غرب و پیشــی گربا تعیین علل توســعه :نیافتگیشــیوۀ تولید آســیایی و توســعه. 0

پایی از شــرق فدهم و ،ارو عد از قرون ه به ب جدهم میالدی  مدن درمی ،ه چه موتور حرکت ت که آن یابیم 
سرمایه سبات  ساخت منا صر غرب را  شد. معا شرق پیدا ن شد و در  سبات در غرب یافت  داری بود. این منا

داری رمایههای تحول به سپاسخ به چرایی این امر را باید در شیوۀ تولید فالودالی در اروپا ردیابی کرد که هسته
شته یا از ویژگیرا در  شرق وجود ندا ست. چنین نظامی یا در  شته ا ست خود دا شرقی برخوردار بوده ا های 

شیو 1(. مارکس641 ص ،2151 )علمداری، سیایی و وبر ۀدر مفهوم  سلطۀ موروثی به  ۀدر انگار 2تولید آ
ستشیوه ستهای گوناگون، در ج ضیح این امر ه شکلنوجوی تو سازمان د که چرا  شرقی  اجتماعی و های 

سرمایه صادی به نظام  صًا غربی اقت شخ سخ آن را در غیبت روابط و نهادهای فالودالی م شد و پا داری تبدیل ن
ــاری دولت بر زمین کشــاورزی و غیبت طبقدر شــرق می ــتقل زمین ۀدانند. مالکیت انحص دار در ایران مس

سیایی به این معنا بود که کمون ستایی فاقد انگیزآ صتولید ب ۀهای رو ادی رای فروش در بازار بودند. مازاد اقت
شتی میبیش ست از نیاز معی شود و درخدمت نگهداری ارتش بهبای صورت مالیات به خزانه دولت منتقل 

ازرگانی ثروت و ســود ب ،بازرگانان نیز فاقد امنیت بود ۀهای بوروکراتیک دولتی باشــد. جامعبزرگ و دســتگاه
سا ستبدان و  ضبط م شت. دادتراپمعروض چپاول و  ستد و بازرگانیهایش قرار دا ت تح ،در غالب موارد ،و

افتۀ تقسیم نیگردید و تأثیر اندکی برساختار توسعهسوی بازارهای دوردست هدایت میکنترل دولت بود و به
داری از بطن مناسبات فالودالی در اروپا ناشی (. زایش سرمایه16 ص ،2150 کار در جامعه داشت )ولی،

ل دولتی شکدستگاه متمرکز قدرت سیاسی این رابطه را به ،که در ایرانبات مالک و زارع بود. درحالیاز مناس
ضی  شدن  بهیا کنترل نظام ار سته  شک تولیدی و پیدایش نیروهای جدید  سنتی   شکل   وجود آورد و مانع از 

 ازســویز زمین و مالکیت( ســو و کارگران آزاد )آزاد ااجتماعی چون بازرگانان مســتقل و صــنعتگران از یک
 (. در ایران، فالودالیسم پدیدار نشد.261 ص ،2151 دیگر گردید )علمداری،

ستداللش را به :نیافتگیعقالنیت و توسعه. 3 ست که قوۀ عقل و ا سی ا آدم  .یردگکار میآدم معقول ک
ت کند. غیرعقالنی اشاررو، دالیل درست اقامه نمیازاینگیرد و کار نمینامعقول کسی است که این قوه را به

ــود و معنای پوچ و باطل یا با عقالنی واقع می دارد به انکار یا نبود عقالنیت که در تقابل   عنای خارج از م»ش
قل فاده می« ع قل  جهل (. منظور از1 ص ،2130 کند )ترنر،را ا یلع زدایی و گریزی و وهمگریزی و تخ

                                              
1. Marx 

2. Weber 



 

  

ست. جامعهخرافه شرفت بگذارد که علم بر جایبه تواند روای میزدایی ا سعه و پی ش اجای زندگیسوی تو
ضدیت شد و از  سعه قبلحاکم با شینی که به پول و ثروت و تکنولوژیاز آنهای آن دوری جوید. تو های ما

هانی صنعتی گیری جاندیشه و تعقل نیازمند است. رفتارهای عقالنی باعث شکل به تفکر و ،نیاز داشته باشد
صنوع بازی صنعتی میراه میای بهشد که خود با تولید کاالها دربرابر  طبیعت م شود، اندازد، جهان فنی و 

شــود و تپد، زمان تقویمی و مکانیکی مییابد، ضــربان زندگی به شــیوۀ مکانیکی میماشــین برتری می
ای را شود و پایهکند، انرژی جایگزین نیروی عضالنی میای موزون منظم میگونهتقسیمات ساعت آن را به

مشــخصــۀ  آورد که خود  فراهم می ،وری، یعنی تولید انبوه کاالهای اســتانداردهای بزرگ در بهرهبرای جهش
ست. این جهان  جهان   ۀجامع ست که دبندی و برنامهزمان صنعتی ا صالح و ابزارها  ،ر آنریزی ا آدمیان و م

هرچه »هایی نظیرلثَ (. رواج مَ 240 ص ،2130 اند )بل،وجور شـــدهبرای تولید و بازتولید کاالها جفت
 نشانگر موقتی بودن و تصادفی« هرچه بادا باد»و  ،«طرف باد بیاید، بارش بدهد هر»، «خوش آید ،پیش آید

ــیر   ــت وقتی دنیوی   زندگی   تقدیر بودن   بودن و مس ــت. مبرهن اس ه چیز را بای همهکه مردم جامعهایرانیان اس
سپارند، به آینده فکر نمی صادفی ب شر و تقدیر و زندگی ت سوس گذشته را میخیر و  ورند و حال را خکنند، اف

ــرخوردگی میأنه به امیدواری بلکه به ی ــت که در دوران عقالیی .گذرانندس و س  ترینمهم ،این درحالی اس
صل  ست که مردم و زندگی مردم و حرکتا گاهانهاین ا شود که مردم به های اجتماعی بنابه معانی آ ای اداره 

صمیم ستندگیریآن اعتقاد دارند و در ت شریک ه ست مردم اجرا و این یعنی زندگی مردم عماًل به های آن  د
 (.121 ص ،2111 شود )ابوالحسن تنهایی،

ــعه. 4 ــتقیم و  ۀعام فرهنگ :نیافتگیُخلقیات و توس ــت که تأثیر مس ایرانیان یکی دیگر از عواملی اس
لیل تواند دلقیات و رفتارها میماندگی آن داشته است. همین فرهنگ و خ  نیافتگی و عقبمهمی روی توسعه

سالله اعتراض جدی نکرده دیگری بر وجود بی شد که هیچگاه به این م شور با قانونی موجود درطول  تاریخ ک
حتی در دنیای امروزین نیز که  ،فرهنگی رای اوامر حاکمان بوده اســـت. این رفتارهای خاصو همواره پذی

سمت میمردمان جهان کم شان حاکم کنندروند که نوعی عقالنیت را بر کنشکم به این   هایدر کنش ،های
ر رفتن دی ،ایستیمپشت چراغ قرمز نمی ،با اعتقاد ،شود. به همین دلیلاحساسی و ماقبل مدرنی ما دیده می

ست سات برای ما مهم نی سانی را می ،به جل س  جواب تلفن ک شورهای  ،دارندت مهمیَم دهیم که  پرچم ک
احترام به رأی دیگران موضــوعی جدیدی در بافت فرهنگی ما  ،چســبانیمخارجی را به پشــت ماشــینمان می

ست شتباه می ،نی سبت ،کنیمکنیم عذرخواهی نمیوقتی ا ستاوردهای خود غرور خارج از به عملکردها ن و د
به تعدادی از باورها و  ذیل،(. در 11 ص ،2154 القلم،کس را قبول نداریم و... )سریعهیچ ،تناسب داریم

 :شودجامعه داشته است پرداخته مینیافتگی اینای در توسعهرفتارهای ایرانیان که نقش عمده

به علمایرانیان اقتضـــا می بودن   گراذهن :گراای اســت ذهن. جامعۀ ایران جامعه8  بودن   یکند که 



 

  

ه ک کنند به علم و کارآمدی آن باور قدرآنســت که مردم شــته باشــند، علمی بودن بدین معنافرهنگ باور ندا
تحلیل اســـت. فرهنگ ایرانیان فاقد مبنای علمی قابل هایعلتی وجود دارد که با روش ،ایبرای هر پدیده

 است.استداللی الزم و کافی 
شته نهفرهنگ عامه طی  :اعتنایی به نظم و قانونبی .1 سال گذ وان یکی عنبه را به قانون تنها توجهصد 

نحوی از انحا از ، بلکه عناصــر دیگری را هم که بهفاقد بودهســیاســی و فرهنگی  ۀاز عناصــر اصــلی توســع
ــتقات توجه به قانون بوده ــت. در جامعه بایمش ــتیاند نادیده گرفته اس ــمی، معیارها،  س مراکز و مراجع رس

 اداره شود. با حساب و کتابد تا جامعه نو هنجارهای قانونی وجود داشته باش ،هاشاخص
سامح ۀ. فقدان روحی3 ساهل و ت ساهل را به :ت شرایط اگر ت مثابۀ یک اقدام عقالیی و ارادی بدانیم، در 

 اده باشدولی آم ،ها موافق نباشدیا با آنو ته باشد تواند اعتقادی به سخنان دیگران نداشآمیز، آدمی میتساهل
توان د. این اصــل را تنها در جوامع مدنی مینمایدیگران برای ابراز عقایدشــان تا پای جان دفاع  از حق   که

م ها را به دو گروه خودی و بیگانه تقسیآن ،دیگران ۀدر برخورد با افکار و اندیش ،ما ایرانیان اکثرمشاهده کرد. 
 چیز یا سفید است یا سیاه.کنیم؛ همهمی

تصویری که ما ایرانیان از دستگاه حکومتی داریم تصویری است ترسناک و پرهیبت.  :. ترس از دولت4
شیر نر خون شده که نهخوارهدولت از نظر مردم به  دهد، بلکه حتی مدنی مجال نمی ۀتنها به جامعای تبدیل 

 .  کندنمیتحمل ترین مخالفت جدی را نیز کوچک
سان :تفکر تخیلی بودِن . 5 ساس واقعیات اظهارنظر، برنامهان و عمل  و کاًل رفتار، ریزیهای تخیلی برا
ــاختار اجتماعی موجود، با آرزوها زندگی میبه ،کنند. عمومًا مردم خاورمیانهنمی ــتر در  و کننددلیل س بیش

 کنند.لیل میتحوکمتر برپایۀ واقعیات تجزیه شکل دادن به آینده باشند و کنند تا به فکر  گذشته سیر می
ود را در خ تفکر این است که هرکس معیارهای خاص   بودن   ایسلیقه منظور از :تفکر ای بودِن . سلیقه5

شته  شد و تحول میان افراد وجود دا ضمنًا درحال ر شن و  شد. اگر قواعدی رو شته با ستنتاج دا ستنباط و ا ا
شرت میان شد، ارتباط و معا شترک کند. زمانیمند و معقول میها را قاعدهآن با که افراد تجربیات جمعی و م

ای منقطع اســت که اندازهها و تفکرات جمعی نیز نخواهند داشــت. تاریخ ایران بهاندیشــه ،نداشــته باشــند
شت تفکر و قاعده ستانبا ضعیف ا سپسقواعدی حاکم می ،ایرههردودر  و مندی در آن  ازمیان  شود و 

 کند.نسل بعدی ارتباطی میان قواعد خود و قواعد نسل قبلی احساس نمی و رودمی
ی که باشد. تفکراتمندی روابط مینظر تابع اعتماد و قاعدهاجماع :نظر. ضعف در دستیابی به اجماع7

فکر فردگرا ا ترشد و تحول را نیز دارد. تفکر فردی ب ۀای نهادینه شده باشد، زمینبا استدالل و تجربه میان عده
ست. در اولی، فرد می سیار متفاوت ا شد، از دیگران میب شورت میاندی  کند و به نظراتآموزد، با دیگران م

ــخص ــ خود اعتماد و اطمینان دارد. در تفکر فردگرا، ش ــت و در اندیش ــر به یادگیری از دیگران نیس  هحاض



 

  

ستنتاجات خویش را نهایی تلقی می ست و ا شته معهکند. در جاخودمحور ا ای که تفکر فردگرا عمومیت دا
 دسترسی است.خوبی قابلنظر بهباشد، اجماع

ضعف در ابهام با برخورد1 سانی مقدس« شاید»لغت  :.  ترین لغت متدلوژیک در تحقیقات علوم ان
ــد. جامعهکاربردی می ــرفت میباش ــت که در ای پیش ــل ابهام تمرین کند. ابهام مفهومی اس کند که با اص

ستسطوح ف سایی ا شنا صور می .کری افراد قابل  ست، احتمااًل، حدس می زنم، ت کنم، شاید، ممکن ا
بل  زنم و نمیاحتمال قوی وجود دارد، حدس قوی می به دانم درمقا نًا،  مانند حتمًا، یقی طور یقین، الفاظی 

 .و اجتماعیگیرد. فقدان ابهام یعنی فقدان کنجکاوی علمی بدون تردید، بدون شک و صددرصد قرار می
گیرد که تغییر و تحول و بهبود زمان در شرایطی مورد توجه همگان قرار می. ضعف در توجه به زمان. 3

شد و زندگی یک مقولۀ جدی به صل با ضع موجود و حفظ شمار آید. تغییر مخاطرها ست. عالقه به و آمیز ا
ای که روحیۀ تغییر ندارد، . جامعهکندمعنا میوضــع موجود  ضــد تغییر اســت و زمان و کیفیت زندگی را بی

ــت و یک دقیقه قائل نخواهد بود. تحول مراتب می ــت و هش ــاعت هش  بندیطلبد و زمانتفاوتی هم بین س
 خواهد.می

ضعف در مواجۀ فکری. 82 شه ،در ایران.  خود ابدی و قطعی برخورد  موجود   لقیات  تها و افراد با اندی
ــد، بهرغم تعارفات زیادی ککنند و علیمی ــته باش ــاید در هیچ کجای دیگر جهان وجود نداش ــختی ه ش س
گاه با کســـانی که مثل آنو تغییر آن ،توانند به تعدیل، تلطیفمی کنند میها فکر نها بپردازند، افراد ناخودآ

شرتی پیدا می شکل معا صی تبدیل میهای فکری بهکنند و تفاوتم شخ د. تاریخ شوسرعت به اختالفات 
کنده  مخرب اشاره دارد. هایی است که به این اصل  از نمونه ایران آ

ــه88 یت اندیش ــه و مدیر ــت که آیا در یک  :. انتخاب میان كنترل اندیش ــل این اس منظور از این اص
ها و تفکرات بیشتر کنترل سیاسی، اندیشه ـ و فضای اجتماعی ،هادر سطح خانواده، مدرسه، رسانه ،جامعه

شــود. دو رهیافت کنترل فکر یا مدیریت فکر  عواقب متفاوتی مدیریت میشــود و هدایت شــده اســت یا می
ست ملی سیا ست  ،برای مردم و نظام اجتماعی دارند. مدیریت فکر در خانواده،  و آموزش نوعی کار هنری ا

شۀ  ست. برعکس، کنترل دیگران یا کنترل فکر دیگران ری سکوی اعتماد و اطمینان و قدرت و توانایی ا و از 
بداد در تاریخ طوالنی است ،بینی است. مورد دوممادی، بحران مشروعیت، بدبینی، ضعف و خودبزرگاعتبی

 ؛605-606 ص ،2114 در ایران، اثرات جدی و عمیقی بر ژن مردم این مرز و بوم گذاشته است )ازغندی،
 (.50-11 ص ،2111 القلم،سریع

صر سانی از ترکیب عنا صر و و مؤلفه جامعۀ ایران مانند تمامی جوامع ان ست. این عنا شکل گرفته ا هایی 
ــر و مؤلفه ها عبارتمؤلفه ــر و مؤلفهاز عناص ــر و های جغرافیایی اقلیمی، عناص های جمعیتی قومی، عناص
صر و مؤلفهمؤلفه شتی، عنا صادی معی صر و مؤلفههای اقت سیهای فرهنگی، عنا سیا س های مدیریتی   تند.ه



 

  

صر ب صر و مؤلفهاین عنا صر و مؤلفهاایجامعههای درونهواقع عنا  ،ایجامعههای برونند که تحت تأثیر عنا
ــر و  ،قرار دارند. روند، فرایند، ســاختار ،گیرندمی ای و جهانی را دربرکه ســطوح منطقه و کارکرد این عناص

 تاس دادهای بوده است که یک نظام اجتماعی ناهمگون و نامتوازن را شکل گونهها در مسیر توسعه بهمؤلفه
درطول  تاریخ، روابط و مناســبات اجتماعی و  ،و این نظام اجتماعی ناموزون در فرایند رشـــد و توســعه

وجود آورده است. نقش این عوامل که ذاتی ای را بهو فرهنگی ویژه ،های اقتصادی، اجتماعی، سیاسیکنش
توان مع جدا از عوامل بیرونی نمینیافتگی این جواجغرافیایی ایران اســت را در دلیل توســعه مناطق خاص  
 نادیده گرفت.

 

 
اقوام را در قالب الگوهای داخلی بررسی  ۀماندگی و عدم توسعمطرح شد دالیل عقب کنونمطالبی که تا

ــت ــازی  ،کرده اس کید متفکران مکتب نوس ــتر موردتأ ــتدیدگاهی که بیش رال و های لیبکه دارای دیدگاه اس
سی دالیل انالولیبرال ست که برای برر سعهند. حقیقت آن ا  ،اخلیجدا از این دالیل د ،نیافتگی یک جامعهتو

ستگی  ،ند. در این زمینهاعوامل دیگری نیز دخیل ست که به ن دارایدیدگاه متفکران مکتب واب قش اهمیت ا
کید دارد. این دیدگاه بیان می سعه پیدا نکردن   کند که دالیل  عوامل خارجی و بیرونی تأ س جهان   تو نیافته عهتو

گاهانه سیاستی تعمد ست که ازجانب قدرتی بیرونی آ ست. در این میاناین عقبباعث ی ا شده ا  ،ماندگی 
دهند و از برخی مناطق قرار می برخی از مناطق خاص دراختیارها گذاران و مزایایی که آننقش ســیاســت

 .دارداهمیت  یا مانع آن توسعهایجاد  عامل عنوانبهزند رودیگر دریغ می

 اقوام  وت دول ۀرابط. 5-3

ــل از دادههایی یافته  ــارکتحاص ــدۀ اقوام ازمطالبه ابطواز ر کنندگان در این بخشهای مش  گرانۀ برآوردنش
لت  یتدو کا یدهدارد ح عد بات  طال ـــاس فراوانیای را می، م نام برد، ولی براس ـــارهتوان   های مورد اش

که با  ایشدهاز مطالبات برجستهها مورد اشاره قرار خواهد گرفت. این تحقیق برخی از آن کنندگانمشارکت
ترین اقلیت بزرگ است که سنتاهل ۀجامعهای ساالری دینی حاکم ناسازگار است خواستهادعاهای مردم

 ایالمر از فعال ادبی و شاع ی،ظاهر سارای

 
 و سیستماتیکی درمورد این باشه که مثالً  ،کنم که تبعیض خاص، هوشمندانهمن فکر نمی

نه کجامعه زندگی میاین تو هاقوام دیگ ۀهم مث   ،هرحالبه ،قوم ما رو عقب نگه بدارن. این قوم
خاطر یه مقدار مشکالت ما به .جا هم هسجای ایران هس، اینهمه توو مشکالتی که 

زیاده  ونقلحمل ۀایران هستیم، یه مقداری هزینۀ گوش تووضعیت جغرافیایی ماست، مثاًل ما 
همینا مشکالت  .مشکل اشتغال هس ه.رکه قیمت کاالها باال می هشو عرضه سخت می

 جای ایران هس.ههم توبسیاری هستن که 
 



 

  

ــور ــتند، ازجمله مذهبی کش ــتاناعدم وجود مراکز دینی در مر نیز هس ــهر ها و بهکز اس ــوص ش تهران. خص
سمی و ادعای این گروه ساس آمار غیرر ستان تهران اهل ۀمیلیون نفر از جامع یک حدود ،برا شهر سنت در 

فاقد مرکز رســمی جهت انجام مراســم مذهبی هســتند و  ،این تعداد از جمعیت باوجود  کنند، اما زندگی می
ــال چهل ی بالغ برعمر باوجود   ،چنین مجوزی ــالمیاز س ــت ورآورد بهنوز  ،انقالب اس ــده اس ــتر   نش  بیش

 که شواهد   رسدمی انجامها بهمنازل شخصی موسوم به نمازخانه یادر مراکز غیررسمی ها آن دینی   مناسبات  
 ست.ه در این زمینه نیزحاکی از وجود موانع 

کند و در عصــر آفرینی میمهمی اســت که در راســتای انحصــار فرهنگی نقش هایرســانه از دیگر موضــوع
ن برداری از آکنندگان آن است که بهرهاز مباحث مشارکت. گرددهر روز اهمیت آن بیشتر نمایان می حاضر،

ست بدین معنا که با این شی از هویت جمعی ایران زمین ا ستای منافع بخ که ایران از مجموعۀ اقوام و در را
ه است، تنها در راستای انعکاس ی ملی هم بر آن نهاده شدای که نام رسانهیابد، ولی رسانهادیان هویت می

یت ملی عمل می یابی زبانان اســـت، درباب  علتنماید و آن نیز مذهب تشــیع و فارسبخشــی از آن هو
افع برداری در راستای منکه قدرت تمایل به بهرهسیاسی اشاره داشت، اینتوان به بحث مهمی در فلسفۀ می

دموکراسی بتواند مانع چنین روند فسادآفرینی شود که  صاحبان قدرت دارد، مگر سازکارهای ظریف و کیفی
صه ساس و بنابر گفته .های مختلف و به معنای واقعی اجتماعی نیاز داردآن نیز به آزادی در عر های بر این ا

شارکت سانه ،در ایرانکنندگان، م شنیداری و دیداری در اختیار ر ستهای  ست و طبیعتًا وقتی  د حاکمیت ا
ضوع منافع بهچنین اختیاری و شد، مو شته با صاحب اختیاروجود میجود دا ستای ،از آن ،آید و گروه   در را

 گیرد. منافع خود بهره می

ــور نیز  ــای مطبوعات کش ــتای یکی از وزارت دراختیارهمچنین فض ــت و آنان نیز در راس های دولتی اس
ست ضای عالوه،بهکنند. های ایدئولوژیک خود آن را مدیریت میسیا رنتی نیز های اینتاینترنتی و رسانه بر ف

ها فیلترینگ بر بســیاری از افکار و ایدئولوژی مختلف حاکم اســت و آن ۀکنترل شــدیدی وجود دارد و ســای
ولت را های قومی از دتوانند افکار خود را آزادانه بیان کنند. از دیگر شرایطی که موجبات نارضایتی گروهنمی

امکانات اقتصــادی  ۀهاســت که بر این باورند عمدب اقتصــادی این گروهفراهم کرده اســت شــرایط نامناســ
 نشینان تمرکز پیدا کرده است. زندگی فارس ۀکشور در مراکز کشور و منطق

برخورد با زبان  ۀهای دولت را موجب شده است نحوهای قومی از سیاستموضوع دیگر که نارضایتی گروه
ان، اهمیت زیادی در عرصــۀ ترین مشــخصــۀ هریک از اقوام ایربیانگر برجســته ،زبان مادری مادری اســت

ست توجه بدان را کم کند و صورتییک از اقوام دارد، بهعمومی هر سته ا که تحوالت بنیادی مدرنیته نیز نتوان
شــاهد تجلی متناســب اقتضــائات روز و تغییرات فرهنگی متناســب زمانه در این زمینۀ هویتی در هریک از 

ق در پروســۀ تاریخی یک از اقوام غالب و خصــوصــًا اقوام موردمطالعه در این تحقیاقوام هســتیم، ولی هیچ



 

  

دگان کننمشــارکتدر این زمینه نیز اند. توجهی ننمودهبه زبان مادری کمتغییرات اجتماعی خویش نســبت
معطل  کنوناصــول قانونی، اجرای آن تا باوجود  بر این باورند که  در این تحقیق های قومیگروههریک از 

ست. ب های قومی و همچنین در بخشای فرهنگی بیناین موضوع در بخش مرزهۀ دلیل توضیح ویژهمانده ا
ــل ــرف ،زیاد دیگری از این فص ــل ص ــریح مجدد آن در این فص ــت. جدا از این موارد از تش ــده اس نظر ش

ضیح ضوع دیگر به خود  دادهتو ست که دارای جمعیت جوان  مربوط این مناطق محیطی   شرایط   شده، مو ا
نشین شدیدتر از مناطق فارس نکهنساالو ن میانساالمیان  خصوص درسوادی در آن مناطق و بهند و بیبسیار

های دولتی دارد. ها جدا از سیاستماندگی آننقش اساسی در عقب ،خود ،است که همین شرایط محیطی
های دیگر این فصل آمده است، و موارد دیگری از نابرابری که در بخش ی مشروحهااین وضعیت ۀدر نتیج

 جهت  درکه اقدامی عملی جای اینبه ،هنگام طرح مطالباتشــانر این باورند که بههای قومی بمردمان گروه
د هنگام فراینها بهها انجام شود، ابزاری هستند جهت دستیابی سیاستمداران به قدرت و هریک از آنآن حل  

کید بر این مطالبات و تبدیل آن ،انتخاباتی این مناطق  ماناز احســاســات مرد ،ها به شــعارهای تبلیغاتیبا تأ
های کنند. مردمان این گروههایشــان را فراموش میوعده ،و بعداز رســیدن به قدرت نمایندمیســوءاســتفاده 

هنگام بیان مطالبات خود و همچنین برگزاری مناسبات قومی و مذهبی کنند که گاه بهقومی همچنین بیان می
شان، برخوردهای مقابله در مناطق محل   صورت میآنای علیه سکونت ضای نظامی  ،گیرد. از نظر اینانها  ف

های غیررسمی نظامی نیز بر کشور حاکم است و جدا از نیروهای نظامی رسمی برخوردهایی ازجانب گروه
جامعه و انحصــار امور  صــدایی شــدن  ها تکچنین وضــعیتی از نظر آن ۀگیرد. نتیجها صــورت میعلیه آن

 های قومی است. دیگر گروه حاشیه افتادن  و به خاصیک گروه و جناح  دراختیارفرهنگی 

  در مركزها اقلیتغیاب نهادهای مذهبی . 8-5-3

های متعلق به گروه زیرا حمایت از اشخاص ،هاستها تاحدودی موردعنایت حکومتامروزه حقوق اقلیت
ــًا به ــاس ــتاقلیت اس ت فت که ثبات و امنیتوان گعنوان یک قاعدۀ عام میبه .نفع دولت و گروه اکثریت اس

 ،ها را رعایت کند، درعوضشــود. اگر دولت حقوق اقلیتها بهتر تأمین میکشــور با حفظ حقوق اقلیت
 ،ودشدهند، درنتیجه، تمامیت ارضی کشور حفظ میهای اقلیت نیز وفاداری خود را به دولت نشان میگروه

شور به ست ،. درعوضبود ها نیز خواهدع اقلیتنفچراکه ثبات و رفاه عمومی ک سانسیا سازی با های هم
های واحد و غلبه بر بحران ۀها در اکثریت چندان در آرمان خود برای ایجاد جامعرویکرد هضــم اقلیت

 (.112 ص ،2131 امنیتی موفق عمل نکرده است )اسالمی و همکاران،
کید کنوانســیون چارچوب حمایت از اقلیت زمینه و شــرایط الزم  نداها موظفهای ملی، دولتبنابر تأ

ــع ــروری هویت فرهنگیفرهنگ اقلیت ۀحفظ و توس ــر ض یعنی  ،ها را فراهم آورند و آنان را در حفظ عناص
بان، ســنت و میراث فرهنگی خود کمک کنند )کنوانســیون چارچوب حمایت از اقلیت های مذهب، ز



 

  

ــت ۀ(. ماد  111 ص ،به نقل از همان ،2331 ملی، ــی  وهفتم میثاق حقوق مدنبیس ــیاس ها را اقلیت ی و س
ستحق   سع م ستیفای حقوق فرهنگی خود و تو ست. به عبارت دیگر، اگر اقلیت ۀا سته ا شند  ها قادرآن دان با

 .خواهد شدها تکریم هویت فرهنگی آن حق   ،خود را داشته باشند و توسعه دهند فرهنگ خاص  
ضمون  ،های این تحقیقاز داده ست که با م شارات متکثری ا ، هایتاقل ۀشدگرفتهفرهنگی نادیدهحقوق ا

شده غیاب نهادهای مذهبی در مرکز از ست بحث  صل ا ساس ا سی دوازدهم. برا سا سمی » ،قانون ا دین ر
ــالم و مذهب جعفری اثنی ایران   ــل الیاس ــت و این اص ــری اس ــتاالبد غیرقابلعش در همین «. تغییر اس

صل ست:  ،ا سالمی مذاهب»دربارۀ مذاهب دیگر آمده ا شافعیاز حنفی اعم دیگر ا و  ،، حنبلی، مالکی، 
ــند و پیروانمی کامل احترام دارای زیدی ــم در انجام مذاهب این باش ــان فقه ، طبقمذهبی مراس  ،خودش
صیه و احوال دینی وتربیتتعلیم ؛آزادند صیت ،ارث، ، طالق)ازدواج شخ مربوط به آن در  ( و دعاویو و
سمیتدادگاه شته اکثریت مذاهب از این هریک پیروان که ایدارند و در هر منطقه ها ر شند، مقررات دا  با
 .«سایر مذاهب پیروان خواهد بود با حفظ حقوق مذهب آن شوراها برطبق در حدود اختیارات محلی

ان ایرانی»کند: بیان می ســیزدهمکنند نیز اصـــل ادیان الهی که در ایران زندگی می دربارۀ پیروان ســـایر
شتی، کلیمی سیحی تنها اقلیت ،زرد شناخته میو م سم  ،شوند که در حدود قانونهای دینی  در انجام مرا

 «.کنندبرطبق آیین خود عمل می ،دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی
مبانی دینی نظام جمهوری اســالمی ایران که در اصــول متعدد قانون اســاســی متبلور اســت و با توجه به 

و مســیحیان که دارای ادیان  ،قانون اســاســی، فقط زرتشــتیان، کلیمیان ســیزدهماصــل  براســاسهمچنین 
ــناخته میعنوان اقلیتند بهاتوحیدی ــوند. درنتیجه، نحوهای دینی ش ــلمان ۀش که  یتعامل با ایرانیان غیرمس

قانون اساسی توضیح داده شده است:  چهاردهمو مسیحی دارند براساس اصل  ،دینی غیراز زرتشتی، کلیمی
به افراد غیرمسلمان با اخالق حسنه و قسط و ند نسبتادولت جمهوری اسالمی ایران و مسلمانان موظف»

کســانی اعتبار دارد که  حق   عدل اســالمی عمل نمایند و حقوق انســانی آنان را رعایت نمایند. این اصــل در
 «.اسالم و جمهوری اسالمی ایران توطاله و اقدام نکنند برضد

سایر ادیان ازقبیل بودایی، هندو، یارسانقابل ۀنکت ست که هرچند پیروان  صل چهاردهم این ا  ،تأمل در ا
ی احداث کنند یا مثاًل معبد ،طور رســمی و به هر نحوی اجرا کنندتوانند مراســم دینی خود را به... نمی و

ــازندآن ــریعت خویش پیمان ازدواج منعقد س ــور را دارند و تا زمانی اما حق  ، که مطابق ش که زندگی در کش
سالم توطاله نکنند شود )مهرپور، ،برضد ا سی نباید مزاحم آنان ب ضبرخالف (. اما 210 ص ،2151 ک  عو

ایران در مضــیقه و فشــار قرار دارند. شــدت  حقوق این گروه، پیروان ادیان غیرتوحیدی در بارۀاین قوانین در
شتر از دیگر گروه ۀبرخورد با جامع ست. پیروان آیین یارسان نیز که عمدتًا در بهایی در ایران بی های مذهبی ا

سکونت دارند از علنی کردن   ۀمنطق شاه و آذربایجان  سک   کرمان شتر ند واخود محروم مذهبی   منا س بی م مرا



 

  

 خود را ندارند. مراسم   ن  عملی کرد حق   زیرا، شودرت پنهانی انجام میصوبهها در خفا و آن
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شتن   پیروان این ادیان در مناطق محل   صوص نهادهای مذهبی   سکونت خود از دا ند ابه خود محروم مخ
طورکه ند. البته همانابه خود محروم های مخصوصعبادتگاه و طبیعتًا در مرکز و پایتخت کشور نیز از داشتن  

ــد ــیحی، یهودی ،بیان ش ــتی حق   ،پیروان ادیان توحیدی مس ی از مراکز مذهبی خود را در برخوردار و زرتش
 عنوان پایتخت کشور دارند.زندگی خود و نیز شهر تهران به مناطق محل  
ند. کناقوام و مذاهب مختلفی زندگی می ،ی کشــورعنوان پایتخت و مرکز ســیاســشــهر تهران بهدر کالن

ند که براســـاس آمار عنوان دومین گروه مذهبی کشــوربه ســنتهای مذهبی پیروان اهلیکی از این گروه
انقالب  ۀســالچهلکنند، اما درطول  عمر ها در این شــهر زندگی میمیلیون نفر از آن غیررســمی حدود یک

سالمی شتن   ،ا سمی و تعیین مذهبی   مکان   از دا سم مذهبی خود محروم ر سک و مرا شده جهات انجام منا

یست و اجتماعفعال محیطی، فیصل عامر   خوزستانی از ز
 

د گذارند یا در قم احمخواهیم مراسمی داشته باشیم نمیمی ؛ما شیعه هستیم، یمانی هستیم
 . الحسن الیمانی را زندانی کردند...

 

 )خوزستان( از كارونمیراث فرهنگی شهرستان كارون  ۀمدیر ادار ر، حسن ناص
 

 فاقاً ات .هم ارتباط داریم ها دارم. بزرگانشان دوستان من هستند و بامن دوستانی از صبی
کاری دعوت کردم که چقدر هم فحش دعوتشان کردیم. من رئیس مندائیان ایران را در درخت

 .کردی تو که شیعه هستیها را دعوت خوردم که چرا این نجس
 



 

  

مراســم نماز  برگزاریصــورت غیررســمی جهت بهپیروان این مذهب منازلی  ،هااند. در تمام این ســالبوده
هایی علیه آنان اعمال اند که در این زمینه نیز محدودیتجمعه و نماز عیدین )عید فطر و قربان( اجاره کرده

 است.  شده

 

 
 

 

 
ــن  » گاهوب ــر میاهل ۀکه خبرهای جامع« ی آنالینس ــنت ایران را منتش ــال ،کندس بارها  ،های اخیردر س

ا هنمازهای عید فطر و عید قربان را گزارش کرده است. جدا از این ممانعتهایی از ممانعت برگزاری گزارش
 سنت زاهدان را دربراهل ۀجمعسنت و امامیکی از مواردی که در سالیان اخیر خشم و نارضایتی پیروان اهل

ی انیروهای شهرداری با پشتیبانی نیروه ازسویپونک تهران  ۀها در منطقآن ۀتخریب نمازخان ،داشته است
  .1بود 2136انتظامی و امنیتی در سال 

                                              
1. http://sunnionline.us/farsi/2015/07/3914  

 (آذربایجان غربی)اشنویه  از یدار مغازه

 
چرا  ،تشیع دارهکوچیک مسجد اهل دن. این شهر  بهمون اهمیت نمی ،از لحاظ مذهبی

 ی ندارن.شهرهای بزرگ مسجد سن  
 

 ایرانشهر )سیستان و بلوچستان( ازمذهبی مولویه، نمایندۀ پیشین مجلس و نظرمحمد دیدگا

خوانند. امام خمینی زمین ها در منزل نماز مییو اصفهان مسجد نداریم. سن  در تهران 
آباد به ما داده بود. به موالنا عبدالعزیز نامه نوشته بود. من حتی مصالی بزرگ تهران را در عباس

 ۀرد به من که نمایندآوری کمک مردمی به ساخت مسجد. یک ک  حساب باز کردم برای جمع
 ۀاما پروان ،مهدساخت رو می ۀکمک مردمی جمع نکن، من هزین د اصالً مجلس بودم گفته بو

 یم. بود ذاشت، ما با هم رفیق مجلسیگکار ندادند. همین آقایی که اآلن هست ن
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ازدواج و یا طالقشــان را در آن  ســنت که بتواننداهل ۀاختصــاصــی ویژ ۀدفترخانیک  ،همچنین در تهران
ــانند وجود ندارد. درنتیجه، به ــافعیکه حنفیآن باوجود  ثبت برس ــوص  ها و ش ازدواج و طالق از  ها درخص

شیعه پیروی می شیع جدایی های اهلکنند، ولی مجبورند در دفترخانهاحکام دیگری غیراز احکام مذهب  ت
شیوه شان را به  سنت نیز در همان های اهلآموزان خانوادهسانند. کودکان و دانشثبت برای قانونی بهیا عقد

شیع در آنخوانند که فرزندان اهلهایی درس میمدرسه شتغال دارند. اهلت صیل ا سنت حتی مرکز ها به تح
صی  ۀفرهنگی یا کتابخان صا شان را آزادانه در جایی چاپتوانند کتابندارند و نمی دراختیاراخت و  نندک های

 بفروشند.
سالجدا از محدودیت برخورداری از عبادتگاه مذهبی برای پیروان اهل سنن در پایتخت ایران، در  ای هت

سن   ۀادارنیز برای  هاییمحدودیت ،اخیر ست و یمدارس علوم دینی مناطق  شده ا شین نیز اعمال  آبان  5در ن
علوم مدارس  ریزیشورای دولتی برنامه ۀماساسنا»ای با عنوان شورای عالی انقالب فرهنگی مصوبه ،۴۹۳۶

ازســوی نمایندگان شــیعه و منصــوب ســنت منظور کنترل مدیریت مدارس دینی اهلرا به« ســنتدینی اهل
سالمی به ساند و محمود احمدیدولت و رهبر جمهوری ا صویب ر سال ت سفند  آن را ابالغ  ۴۹۳۶نژاد در ا

یک این  ۀتبصره دارد. در ماد   ۱ه و ماد   ۴۱کشور سنت دینی علوم  ریزی مدارسشورای برنامه ۀاساسنام کرد.
صوب شده که ادار ۀم کید  ای شور»سنت باید تحت نظر مدارس دینی اهل ۀشورای عالی انقالب فرهنگی تأ
 «ســنتفقیه در امور اهلزیر نظر شــورای نمایندگان ولی»و  «ســنتدینی اهل ریزی مدارس علومبرنامه
تســنن در مناطق مختلف بســیاری از مدارس علوم دینی اهل ،های اخیردر ســال ،بر همین اســاس .1باشــد

                                              
1. http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/34644/ 
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سنت لاه ۀکشور که زیر بار این کنترل نرفتند تعطیل شدند. ازجمله موارد دیگری که موجب اعتراض جامع
 ،حمیدموالنا عبدالســفر  مانند ممنوعیت اســت، شــده اســت ایجاد محدودیت در ســفر بزرگان دینی آنان

سنن زاهدان، موالنا گرگیجاهل ۀجمعامام ستاناهل ۀجمعامام ،ت ستان گل شهر ا سن  ،سنت آزاد و کاک ح
و رئیس شــورای مجمع فقهی جمعی از علمای  ،علوم دینی امام بخاری در ســنندج ۀمدیر مدرســ ،امینی

 .استانی داخل کشورسنت به خارج از کشور و همچنین سفرهای بیناهل
سی مدنظر قراریکی از مباح سا ست. طبگرفته حقوق اقلیت ثی که در زمان تدوین قانون ا ق های دینی ا

سان سالمی، ان ستند و فقط بهتعالیم ا سان ه سطۀ رشد همهها دربرابر  خداوند یک سانی ووا  جانبۀ کماالت ان
سالم، نژاد، قوم س... عامل برتر و ،تقوای الهی بر یکدیگر مزیت دارند. از دیدگاه مکتب ا تند. ی و کهتری نی

سالم شخیص ،در ا ست )فهیمی، مالک ت شده ا (. با 31 ص ،2152 اقلیت از اکثریت  ایمان و کفر بیان 
سی سا ست ،این خوانش از قانون ا شان دهند که سیا ستی عملکردی را از خود ن گذاران دولتی و محلی بای

را در ایران فراهم آورند. خودمختاری رسیدن به خودمختاری فرهنگی  ۀهمه را با یک چشم نگاه کنند و زمین
که گروه کاربرد دارد  جایی  مذهبیفرهنگی بیشــتر در  بانی،  حدود ،های قومی، ز یک م  ۀو فرهنگی در 

به نقل از  ،11-11 ص ،1001 مشخصی ساکن نبوده و در سراسر یک سرزمین پراکنده باشند )استیون،
ــالمی و همکاران، ــت اکثریت (. با این نوع 114 ص ،2131 اس خودمختاری، حکومت همچنان در دس

 ظخود آزادند و برای اجرا و حف و اعمال فرهنگ خاص   ،های اقلیت هم در حفظ، رشـــداســـت، اما گروه
سازمان فرهنگ خاص   صی ازجمله مدارس، عبادتگاهخود نهادها و  سیس می ،هاهای خا کنند و ادارات تأ

 (.11 ص ،2334 زاده،)رمضان

 

 
شهر تهراناهل ۀمرکز دینی ویژ مطالبۀ شت و بعداز آن تا  ،در اوایل انقالب ،سنت در  شتری دا پیگیری بی

ان پیرو ۀبه دغدغ گریمجددًا این مطالبه ،اخیر ۀکاسته شد. در یک ده گری برای آنمطالبهحدودی از میزان 
ای سنت مجلس شورای اسالمی در نامهنمایندگان اهل شمسی، 2130این گروه تبدیل شده است. در سال 

های مذهبی ســنت، رفع محدودیتخواهان رفع تبعیض از اهلخطاب به رهبر جمهوری اســالمی ایران 
سنت زاهدان، مولوی ساخت مسجد در تهران شدند. امام جماعت اهل ۀسنت، و اجازایجادشده برای اهل

ــماعیل زهی ــمی )نگارش نامه به رهبریبهنیز بارها  ،عبدالحمید اس ــورت رس ــابق و رئیس و ص جمهور س
ساجد ویژ بودهای مختلف( به نسخنرانیجمهور فعلی( و غیررسمی )رئیس ان عنوسنت در تهران بهاهل ۀم

 از سمنان یمرد درویش
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قرآن را نگذاشتند ما  یخواندوره ،در ماه رمضان .محدودیت وجود دارد یمناسک مذهبدر 
 اما برای ما اتفاق افتاد. ود،ن نشتباورت یدشا.  ...یمبرگزار کن

 

 
 



 

  

ست.های اهلیکی از نگرانی شاره کرده ا شان سنت تهران ا سال  ،ای سی، 2136در  ای به رهبر در نامه شم
ضمن اعتراض به تخریب نمازخان سالمی ایران  کید کرد که ،پونک تهران ۀسنت در منطقاهل ۀجمهوری ا  تأ

وی مول«. دهد تا به اختالفات دامن بزنندگرا فرصت میطلب و افراطبرخوردها به عوامل خشونتاین نوع »
سن روحانیعبدالحمید همچنین در نامه  ،سنت در تهراناهل ۀضمن اعتراض به تخریب نمازخان ،ای به ح

های تهعدم توجه به خواســ»، «عدم تحمل»هایی همچون گرایی در جهان را معلول علتگســترش افراط
عدم تحمل »در بخشی از این نامه آمده است:  .دانسته است« های موجودواقعیت ندیدن  »و  ،«مردم برحق  

شود سنت داده نمیساخت مسجد به شهروندان اهل ۀکه اجاز معمولی و تخریب آن  در شهری ۀیک نمازخان
ــی ۀو مطالب ــالوهفتس ــالمی ناکام مانها پسآن ۀس ــت تنها جریحهاز پیروزی انقالب اس  دار نمودن  ده اس

سات   سا سلمانان جهان را نیز جریحه سنت  اهل ۀجامع اح سات م سا ست، بلکه اح «  .نمایددار میایران نی
ضمن انتقاد از  شمسی، 2130نیز در سال  ،جماعت دعوت و اصالح ماموستا عبدالرحمن پیرانی، دبیرکل  
ــنت تهرانممانعت برگزاری نماز عید فطر اهل ــت تا با جلوگیری از از مقام ،س ــد حکومتی خواس های ارش

ســنت اســتان ســنت فراهم گردد. مدیران مدارس علوم دینی اهلاحداث مســجد اهل ۀمدیریت، زمینســوء
ستان نیز بارها جدا از اعتراض به  ستان و بلوچ سجد ویژ نبودسی شهر تهراناهل ۀم دید به طرح ج ،سنت در 

 اند. حاکمیت اعتراض کرده ازسویسنت نظارت بر مدارس علوم دینی اهل
ز و آمیتواند به همزیســتی مســـالمتها در جامعه میاحترام به تنوع فرهنگی با رویکرد پذیرش تفاوت

یت یکپارچگی و امنیت ملی بینجامد. همچنین مقابله با گروه های مختلف مذهبی و عدم وجود آزادی تقو
سک دینی شور میپیامدهایی بر ،خود ،جهت انجام منا شاید بتوان یکی از دالیل ای ک شد.  شته با تواند دا

سایه گیری گروهشکل شورهای هم ستی در ک ست. در وجود همین محدودیترا های تندرو و تروری ها دان
سال شور ایران نیز در  شاهد بوده ،های اخیرک ستی را  شن و تروری ایم. حمله به موارد متعددی از اعمال خ

های مختلف در اماکن گذاریمرزبانان و حمله به آنان، بمب ربودن   متعدد   ارد  مجلس شــورای اســالمی، مو
صوص در مناطق جنوببه ،هشیععمومی و مذهبی  شکلخ شور،  گیری گروهک جندالله به رهبری شرق ک

شن در این سالعبدالمالک ریگی نمونه  رود با لزوم احترام بهها بوده است که امید میهایی از این اعمال خ
پذیرش الگوی کثرت مذهبی و  نه برای  ،گراییپیروان ادیان مختلف   تر از آنچهای امنجامعه داشــتن  زمی

 هست فراهم شود. 

 دسترسی آزاد به رسانه. 0-5-3

ــر اطالعات نام ــت. دنیایی که در آن تکنولوژیدنیای امروزین تحت عنوان عص ــده اس های نوین گذاری ش
ــرعت انتقال وقایع و حوادث را  ــت به لحظه کاهش دادهس ــت اس  ،و انقالبی را در این زمینه پدید آورده اس

 و نه به درخواست کسی متوقف خواهد شد. است عصری که نه به درخواست کسی متولد شده



 

  

از  ایموضوع دسترسی به ذهن و فکر مخاطبان اهمیت اساسی پیدا کرده است. عده ،در چنین شرایطی
صفحات تصویری و قلمرسانه بر این باو ۀمتفکران حوز ترل و فرسایی نویسندگان کنرند که قدرت جادویی 

 کنند امروزهدیگری نیز بیان می ۀها را در خود محو کرده اســـت. عداختیار فکری را از مخاطبان گرفته و آن
سانه سواد ر گاهی و برخورداری از  سب آ ضمن  شوندمیاز حالت منفعل قبلی خارج  ،ایمخاطبان با ک و 

ست سانهوجج ضاهای ر شد را انتخاب آنچه با عالیق آن ،ای مختلفو در ف سو با صدد کنند میها هم و در
 .هستندها تأثیرگذاری متقابل بر رسانه

حقوق اساسی هر فرد و از ضروریات حقوق بشری است.  ۀدسترسی به جریان آزاد اطالعات درزمر حق  
ــتی این جریاهایی همچون دولتبنابراین قدرت د مراقب بوباید ن آزاد اطالعات را مخدوش کنند و ها نبایس

شود. آزادی کامل که جریان گردش آزاد اطالعات به ابزاری ازجانب آن شان تبدیل ن شبرد اهداف ها جهت پی
گاهی کامل شهروندان، نظارت بر فعالیترسانه و  ،های دولت، انعکاس افکار عمومی، انتقادهاها موجب آ
 (.1 ص ،2132 خواهد شد )مالکی و همکاران،اقتصادی و اجتماعی  ۀتوسع

 دارایهای اجتماعی اقوام و گروه خصــوص  های ملی درفارغ از تبعیض رســـانه محور وعمکرد عدالت
ا رهای مخرب در سطح اجتماع گیریاختالفات و موضع است اهمیت است. عملکرد گزینشی رسانه قادر

 .تشدید کند

 

 
جود آزاد و ۀآزاد نهفته است و تنها در جایی که رسان ۀتوماس جفرسون معتقد است که امنیت در دل رسان

شند، همه شته با سی دا ستر شد و مردم بتوانند به آن د شته با سانه برای ایجچیز در امنیت خواهد دا اد بود. ر
 23 ۀ(. ماد  20 ص ،2316 نیازمند آن اســـت که در امنیت زیســـت کند )نورمان، ،خود ،چنین امنیتی

ــت ۀاعالمی ــی از آزادی در جس ــیاس ــر و میثاق حقوق مدنی و س و انتقال  ،وجو، دریافتجهانی حقوق بش
سانه سخن بهمرز گرفتن   درنظر ای بدون  اطالعات و عقاید ازطریق  هر نوع ر ست میان آوردهها  ساس  ا و برا

 گوید.از آزادی دسترسی به اطالعات نیز سخن می ،جز آزادی بیانبه ،تفسیرهای متعدد، این عبارت
سفانه در عمل شورها این حق   ،متأ سیاری از ک سانه ب ضای آزاد ر سی به ف ستر کنند. ای را محدود مید

کراسی اول و داعی دمویافته موسوم به جهانکنند کشورهای توسعهبرخالف باور بسیاری از افراد که تصور می
ای از وضــعیت مناســبی برخوردار هســتند و حداقل در رابطه با موضــوع دســترســی آزاد به فضــای رســانه

یز )آذربایجان شرقی( از مدرس دانشگاه هیئت علمی وا، عضو نیباقر صدری  تبر
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ــان ــ یکه زبان ترک یمن با کس ــتراتژ دانند[ی ]میرا در تقابل با زبان فارس  یکمخالفت اس
ست و الندمدت و ببا منافع کوتاه یرچون مغا ،دارم شد کنند درکنار   یدبا دو ینمدت ا اما  .هم ر

ان ها امکدر رســانه یافتاده اســت و تکثر ملنظرانه و عقبتنگ یو اســتان یمل ۀرســانعمکلرد 
 انعکاس ندارد.

 

 



 

  

نتایج مطالعات مختلف خالف این دیدگاه را نشـــان  ،کنندای اعمال میمحدودیت را بر فضـــای رســـانه
تالش خود را جهت جلوگیری از  ۀ، دولت هم2350در کشــور انگلســتان در ســال  ،عنوان مثالدهد. بهمی

ــار کتابچ ــابق امأخاطرات م ۀانتش  تهدید علیه امنیت ملی ۀبهانبه ،شییکار ی جاسییوسفایو به نام آیمور س
ــتان ب ــال  کار گرفت.هانگلس ــگران   ،۲۱۴۹همچنین در س ــازمان گزارش ــبت س ــدن  »به بدون مرز نس  باب ش

ــانه ــتیزیرس ــوص  « س ــتمداران   روی کار آمدن   ابراز نگرانی کرده و درخص ــیاس ــورهای »اقتدارگرا در  س کش
د وخ به رهبران سیاسی کشورهای غربی اشاره شده که بیزاری ،هشدار داده بود. در این گزارش« دموکراتیک
نه ـــا هان نمیاز رس ندها را پن مپ ،کن لد ترا نا حدهرئیس ، 1رهبرانی همچون دو یاالت مت که در  ،جمهور ا
ــخنرانی ــمن مردم آمریکا»مطبوعات را  ،های متعددس ــت« دش ــطالحی که قباًل ازجانب  ،لقب داده اس اص

ستالین سالبه 2ژوزف ا شده بود. در همان  سبتبا دو پله ن ،ایاالت متحده ،کار برده  سال زول ن ، 1024به 
سانه 61جایگاه  سال را در رابطه با آزادی ر ست. در  شوری چون ترکی1021ای دریافت کرده ا ه که از ، ک

سعه ضعیتلحاظ تو سب یافتگی و سالمی منطقمنا شورهای ا  211 ۀخاورمیانه دارد در رد ۀتری از دیگر ک
سال  سقوط می1025قرار گرفته بود. در  جهان از  61 ۀکند و در رد، ایاالت متحده آمریکا دو پله دیگر نیز 

 242 ۀو کشور مصر نیز در رد 211 ۀدر رد ،گیرد. کشور ترکیه نیز با دو پله سقوطکشور قرار می 250میان 
کشورهای اروپای شمال همچون نروژ و سوئد شود هایی که این آمار اعالم میقرار گرفته بود. در غالب سال

 .3اندداده های اول را به خود اختصاصرده
خود  1 ۀدر ماد   شمسی 2151قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب سال  ،در کشور ایران

کرده  که قانون آن را منعدسترسی به اطالعات عمومی را دارد، مگر آن ایرانی حق   شخص هر»دارد: بیان می
 اما درعمل« .ها تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بودباشــد. اســتفاده از اطالعات عمومی یا انتشــار آن

سایل ارتباط جمعی اعمال میمورد هایی درمحدودیت سی به جریان اطالعات آزاد و ستر های یافته شود.د
ستبه شتن   ۀآمدد سان تحقیق کنونی نیز اعمال محدودیت در دا سبت آزاد ۀر  ار های مختلف قومیبه گروهن

ــان  ــاسدهدمینش ــتن  که گروهجدا از این ،. بر این اس ــان های قومی و مذهبی از داش ــنیداری و  آزاد   ۀرس ش
 .ها نیز حاکم استهای اینترنتی آنند، فضای فیلترینگ بر فضای مطبوعاتی و سایتادیداری محروم

                                              
1. Donald Trump 

2. Joseph Stalin 

3. https://rsf.org/persan/rdhndy-jhny-azdy-rsnhh-2018-khynafryny-bh-rwznmhngrn-dmkhrsyh-r-thdyd-mykhnd 



 

  

 

 
 

 

 
سیما سالمی ایران بزرگصداو ست. بخشی جمهوری ا شور ا سمی ک سانۀ ر سیمای تلویزیونی  ترین ر

دا کند. در بخش صی فعالیت میهای مختلف استانی و محلسراسری و شبکه ۀایران در قالب چندین شبک
خود را دارند. براساس قانون،  نیز جدا از رادیوهای سراسری، مناطق مختلف هرکدام صدای رادیویی خاص  

ــیما یک نهاد دولتی اســت و از دولت بودجه می ــازمان با نظر رهبری انتصــاب صــداوس گیرد. رئیس این س
ستمی سیا شورای  سه قو گردد.گذاری اداره میشود و با یک  شورا، نمایندگان  ضاییه، مقننه ۀدر این  و  ،ق

های آن ازجانب صــداوســیما نهادی حکومتی اســت و دســتوالعمل ،در کشــور ایران مجریه حضــور دارند.
سی تعیین می سیا ستگاه  شر ایدئولوژی حاکمیت  ،شود. به عبارتی دیگرد سیما در ایران بازن صداو کارکرد 

ست. خارج از این چارچوب شبک ،ا شور اجاز ۀهیچ  سطح ک صی در  صو صویری خ فعالیت  ۀصوتی و ت
دسترسی آزاد مخاطبان با سالیق فکری و  ای و حق  آزادی رسانه ،ندارند. طبیعی است که در چنین شرایطی

 کل  ور، مدیرپرحمید ضیایی شود.ای صوتی و تصویری نادیده گرفته میفرهنگی متفاوت به فضاهای رسانه
سانهو برنامهدفتر مطالعات  سالمیریزی ر شاد ا سانه ،ها در وزارت فرهنگ و ار  هایبا بیان این مطلب که ر

د، ها و اصحاب قدرت هستنهای جناحپیام ۀدهندصدا و تصویر واقعی مردم نیستند و بیشتر انعکاس داخلی  
مردم منعکس و دیدگاه مردم ت حاکمه را به الهای هیها از بدو پیدایش در ایران دیدگاهرسانه»دارد که بیان می

کی از ی ،دهند. این درحالی است که اگر رسانه واقعًا رسانه باشدت منعکس بازتاب میالطرف هیرا کمتر به
سهیلترین مأموریتمهم سوی های خود را ت صویر حاکمیت به مردم و مردم به  ۀارتباط و انتقال دو صدا و ت

 (سیستان و بلوچستان)زاهدان سنت اهل ۀجمعامام، عبدالحمید اسماعیل زهیموالنا 

کسی  راگ ،. حاال بیروندو به رسانه دسترسی ندارن دن گویایی ندارنازب درواقع،ها قومیت
یما صداوس ؟ب پس با کی باید صحبت کنیم؟ خ  دنوشن ناراضی میاآقای ،دای کنمصاحبه

کجا مطرح کنیم؟ ما  ان رامشکالتمن رسانه نداریم. اخودم ،دکنپخش نمی اای ما رهحرف
 .است منم فیلتر خود   . سایت  دنای آنالین داریم که فیلتر کردهسایت سن   کی

 

 جوانرود )كرمانشاه(ن از زنا حقوق فعال مدنی وی، شنو حسین
 

میزان رضایتم از عملکرد صداوسیما در سطح ملی و استانی خیلی کم است، چیزی کمتر 
رسانه مردمی نیست و محتوای آن برای یک قومیت جوابگو نیست  ،به نظر من .از صفر نیست

 هایش در راستای خدمت به اقوام نیست. و برنامه
 



 

  

 .  1«کندحاکمیت تلقی می

 

 
سانهاخیر و ازآن ۀدر چند ده ستهجاکه ر صویری داخلی نتوان اند نیازهای فکری، فرهنگی، زبانی، های ت

های تصویری خارجی سمت رسانهگرایش به ،مختلف قومی و دینی را پوشش دهند های... گروه مذهبی، و
قانون  2111شکل پنهانی افزایش پیدا کرده است. پنهانی از این لحاظ که در سال ای بههای ماهوارهو شبکه

ین ا و مطابق تصویب مجلس شورای اسالمی رسیدبه «کارگیری تجهیزات دریافت از ماهوارهبهممنوعیت »
و اســتفاده از تجهیزات دریافت ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده اســـت  ،ورود، توزیع» ،قانون

 .2«باشدممنوع می
ــانه ــورند. جریانمطبوعات از دیگر رس ــطح کش های گروه های مختلف فکری، احزاب،های فعال در س

درخواســت از متولیان حکومتی درخواســت کســب توانند با اعالم ... می و ،نهادهای مردمقومی، ســازمان
به 3مجوز یدئولوژی خاص  فعالیت بپردازند. برخالف صـــداوســیما که ملی قلمداد میکنند و    شــود و ا

شیوه ضای مطبوعاتی به  ست، ف ست که هریک از جریانحاکمیتی در آن نهفته ا وانند تهای مختلف میای ا
ــای فکری خود به ــاس فض ــل  ازند.نگارش مطالب بپردبراس ــاس اص ــتبراس ــی وچهارمبیس ــاس   ،قانون اس

شریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند» سالم یا حقوق عمومیمگر آن ،ن ر د«. باشند که مخل به مبانی ا
صل سوم دو ماد   صریح شده  ،قانون مطبوعات ایرانه از ف مطبوعات حق دارند نظرات،  ،در ایران»است که ت

ضیحات مردم شنهادها، تو سازنده، پی س ،انتقادهای  صالح جامعه الو م سالمی و م ولین را با رعایت موازین ا
به اطال قام درج و  ند و هیچ م له دولتیع عموم برســـان قا یا م لب  چاپ مط ندارد برای  ای و غیردولتی حق 

 .4«درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت ورزد
سب مجوز از  ۀنکت :های مطبوعات دو نکته موردتوجه استفعالیتموضوع بارۀ در ست به موضوع ک نخ

ب به آن انتقاد کردهگردد که عدهمیازنهادهای دولتی  باورند که اعطای مجوز ازجانب ای  نان بر این  ند. آ ا

                                              
 115441 شناسۀ خبر:خبرگزاری دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی، . 1

 31120 شناسۀ خبر:های مجلس شورای اسالمی، . مرکز پژوهش2

شــود که تنها افراد ها معمواًل با این اســتدالل توجیه میدولت نگاران ازطرفاجباری برای روزنامه . لزوم کســب مجوز3
ــد و این امر موجب میباکفایت وارد حرفۀ روزنامه ــات نگاری خواهند ش ــس ــی در مؤس ــص ــتانداردهای تخص ــود اس ش

 ای افزایش یابد.نگاری و رسانهروزنامه

4. http://www.e-rasaneh.ir/Page_Show.aspx?PageID=4 

 سمنان فعال اقتصادی از ،اله همتیرحمت
 

 
 

 ساله، كارمند، از مشهد 35رد 

 ام.اعتماد من به رسانۀ ملی صفر است. برای اینکه دروغ گویی و ریا کاریی از آن دیده

 
 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://www.e-rasaneh.ir/Page_Show.aspx?PageID=4


 

  

هومی فراتر چه کسی اجازه دارد خبری را پوشش دهد و چه کسی این اجازه را ندارد معنا و مف کهدولت و این
ــتر به ــانهاز مجوز دارد و این قانون بیش ــت. نکتمنظور کنترل این رس ــده اس  دوم نیز به مفاهیم ۀها اعمال ش

 ،گردد که در قوانین مطبوعات آمده است. در این انتقادمیازب «مصالح جامعه»و  «رعایت موازین اسالمی»
ستند ک ست که این دو مفهوم  مفاهیمی چندپهلو ه شده ا شته گفته  ست هر فردی تعریفی از آن دا ه ممکن ا

شاخص شد و  سوءبا  های مختلف راتفاهمهای متفاوتی را برای آن تعریف کند. درنتیجه، همواره موجبات 
 مطبوعاتی درپی ۀهای خاصــی نظیر تعلیق یا توقیف نشــریات را بر جامعو محدودیتاســت فراهم آورده 
 داشته است.

ــانه ــای مجارس ــبکه و هازی همچون وبالگهای مربوط به فض های اجتماعی مختلف از دیگر انواع ش
سانه ضاهای مهم ر سترش پهنای باند اینترنتی ند کهاایف ن ای در جهان ارتباطی امروزیاهمیت فزاینده ،با گ

 ،تلفمخ هایههای اجتماعی و صفحبه شبکهراحتی با ورود توانند بهافراد می ،هااند. در این رسانهپیدا کرده
به جســـت های موردنظر خود بپردازند و وجوی اخبار و فیلمبدون انجام کســـب مجوزی برای فعالیت، 

در این زمینه نیز هرچند دستگاه  ها کمک کنند.دارند به بازنشر آن دراختیارشخصی که  هایهازطریق  صفح
ری هستیم که بسیا شاهد آن کنترل کمتری روی آن دارد، درعمل حاکمیت به نسبت صداوسیما و مطبوعات

 اند.های اخیر با فیلترینگ مواجه بودههای ارتباطی در دههاز این جریان

 

 
و  ،ورسوم، طرز فکرفرهنگ، آداب ،ای کشوراقوام مختلف ایرانی هریک تمایل دارند که در فضای رسانه

نمود داشته باشند. در شرایطی ها ها به جهان زمینی و آسمانی مورد توجه قرار گیرد و در این رسانهنگرش آن
ــود ــت های قومیگروه ،که این امر محقق نش گاهانه به جس ــانه یوجوکاماًل آ ــور رس هایی که بیرون از کش

ساس  سته شودفعالیت دارند و اح سو با خوا شان می اندهای آنانهم سانه ،دهندگرایش ن هایی که عمدتًا ر
گاهی الزم از واقعیات موجود زندگی ج که خبرنگار یا منبع دلیل اینامعۀ ایرانی را ندارند و بهشــناخت و آ

شور ندارند سمی در داخل ک شور نمی ،خبری معتبر و ر شرایط داخلی ک صحیحی از  ست و  توانند درک در

 (سیستان و بلوچستان)زاهدان سنت اهل ۀجمعامام، عبدالحمید اسماعیل زهیموالنا 

 
 )خوزستان( 

 

 طورکه باید درنظرها را آناند. صداوسیما قومیتایم و مردم ناراضیخیلی ناراضی
گیرد و تفاوت قائل است. صداوسیما یک رسانۀ ملی است، ولی متعلق به همه نیست. نمی

توانیم حرفمان را بزنیم. در ایران متعلق به یک قشر خاص اداره می شود. متأسفانه ما نمی
قدر هم نیست که دهند که کسی تلویزیون قومیتی داشته باشد و آزادی اینمجوز هم نمی

ی آنالین داریم که فیلتر کردههرکسی به زبان خود اند. ش، خودش بتواند. ما یک سایت سن 
 سایت خود من هم فیلتر است.

 



 

  

صورت نیروی اپوزیسیون عمل کنند و دار و بهها کاماًل هدفداشته باشند. گاه حتی ممکن است این رسانه
ها دهند که بر ذهن و جسم اقوام ایرانی تأثیرگذار باشد و سبب خشمی پنهان در میان آن هایی را ارائهتحلیل

شعلهترین جرقهد که با کوچکشو شد. یافتهای  سجام و اتحاد ملی با ستهای بهور و تهدیدی برای ان آمده د
شان میاین در  شور زیاد به موضوع اقوام و فرهنگ ودهد که رسانهتحقیق ن ها ورسوم آنآداب های داخلی ک

ها را برخالف شود، اقوام مختلف آنقومی مطرح می هایتوجه ندارد و معمواًل در آن جاهایی هم که موضوع
 ،های مختلف عرب، آذریهرساله شاهد نارضایتی گروه ،دانند. در این زمینهها و هنجارهای خود میارزش

 زیونی هستیم.های تلویبه محتوای برخی برنامه دیگر اقوام و ،کرد
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های هرسان درموردها از نوعی نارضایتی آشکار و پنهان اقوام مختلف واکاوی و تحلیل محتوای این گفته

 اهواز )خوزستان( ها و موسیقی قومی عرب، مدرس دانشگاه ازباسم حمادی، پژوهشگر آیین

خواهیم در وقتی می .دهشتوجهی ملی به فرهنگ مردم عرب کم ۀدر تلویزیون و رسان
در که هدف و محلی را درنظر بگیریم. درصورتی ۀباید جامع ،ای پخش کنیمتلویزیون برنامه

 حرمتیاهانت و بی ،شود و اگر هم توجه شودهای ملی خیلی به این موضوع توجه نمیرسانه
 ،هاقوم عرب خصوصبه ،ها به اقوامها و توهینحرمتیکنند. ما خیلی شاهد بیبه اقوام می

دار کرد و حتی مردم سینماها را تهدید دل مردم عرب را جریحه «عروس آتش»یم. فیلم اهبود
 سوزی کردند.به آتش
 



 

  

شور  شان داردفعال ک ساس گفتهن صاحبه. برا و  ،از اقوام مختلف ترک، کرد، بلوچ، عرب ،شوندگانهای م
ســازی اقوام ایرانی عمل رنگی و یکســانهای صــوتی و تصــویری داخلی در راســتای همبختیاری، رســانه

ست به آنچنانکنند و آنمی سته ا شای ست کهها توجه نمیکه  صور این اقوام این ا جاهایی هم آن در شود. ت
 آید که موجباتای و تخریبی به نمایش درمیهای کلیشـــهبیشــتر قالبآید، میان میها بحثی بهکه از آن

ــتر آن ــبتًا های قومیتی موردبحث، فارسآورد. برخالف گونهها را فراهم میدلخوری بیش ــایت نس زبانان رض
شان از این دارد که فرهنگ و آداب سیما دارند. این موضوع ن صداو سازمان  شتری از عملکرد   هاورسوم آنبی

 ها دارد.یشتری در این رسانهنمود ب
جا نیز به صداوسیمای ملی ندارند. در آنهای صوتی و تصویری استانی نیز عملکرد بهتری نسبتشبکه

شــود که شــکل و قالب ها وجود دارد. گفته میعملکرد این شــبکه درموردهای قومی نوعی نارضــایتی گروه
شتر سانه نیز بهبرنامه بی سانهگرایش دارد و همچنانسمت مرکز های این ر سومهای ملی از آدابکه در ر ، ور

ها نیز چندان توجهی این رسانه ،شودپوشی میمها چشمشاهیر و شعرای این گروهو فرهنگ،  ،مذهب، زبان
ــانهبه این امور ندارند. عالوه ــتان و بر این، در این رس ــیس ــایه نیز وجود دارد. مثاًل در س ها نوعی دولت درس

ستا سانهن، بلوچبلوچ ستان ها بر این باورند که جریان ر ستانی دراختیارای ا ایگاه ها جها قرار دارد و آنسی
 ،چنانی در آن ندارند. در اســتان آذربایجانی غربی نیز که متشــکل از دو گروه قومی آذری و کرد اســتآن

های ستان خوزستان که بختیاریهای استانی ندارند. همچنین در اکردها اعتقاد دارند که جایگاهی در رسانه
ها ورســوم آنای این اســتان به آدابها بر این باورند که فرهنگ رســانهکنند، آنجا زندگی میزیادی در آن

 چندان توجهی ندارد. 
دربارۀ صداوسیما آمده است  صدوهفتادوپنجم،یکاصل  در در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،

سیمای صداو شر افکار با رعایت باید آزادی ایران سالمیا جمهوری که  سالمی موازین بیان و ن صالح ا  و م
شور را تأمین  هند. همچنین کک صول دو ماد  سیما که مرتبط با نحوبرنامه مربوط به از ا صداو سازمان   ۀهای 

 اند از:مدیریت صداوسیما هستند عبارت
گاهی و رشــد جامعه در زمینهمثابۀ یک دانشــگاه عموصــداوســیما باید به :۹ ۀماد   های می به گســترش آ

 و نظامی کمک نماید. ،اقتصادیگوناگون مکتبی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، 
ــت و باید منعکس :۹ ۀماد   ــالمی متعلق به تمامی ملت اس ــیمای جمهوری اس ــداوس زندگی و  ۀکنندص

 احوال تمامی اقوام و اقشار مختلف کشور باشد.
ستهنبود کیفیت برنامه سیا کننده برخالف موازین آزادی بیان و عدم توجه به اقوام های محدودای ملی، 

سیما صداو ضایتی از  صلی نار ضر . از نتایج تحقیقستدر برنامه از عوامل ا خبگان تنها نآید که نهبرمی حا
وام ایران اقهای صــداوســیما نارضــایتی عمیقی دارند. این نارضــایتی در میان بلکه عامه نیز از کیفیت برنامه



 

  

د شوبال میل قومی دنئبا یک نگاه امنیتی مسا ،مانند کردستان و بلوچستان ایشود. در نواحیبیشتر نیز می
سـازی نوعی به یکسـانو به داردمیسـازی و حذف فرهنگ قومی گام بریکسـانجهت  و صـداوسـیما نیز در

 .استفرهنگی متهم 
های صداوسیما در بخش استانی و میزان رضایت از برنامه 1-21نمودار شمارۀ  و 1-21نمودار شمارۀ 
درصد  22.1ها رضایت ندارند و تنها از برنامه درصد اصالً  41.1د. در میان نخبگان ندهملی را نشان می

نارضایتی دارند  ،در سطح کم ،درصد 62کنند. در میان عامه نیز های صداوسیما را مثبت ارزیابی میبرنامه
 درصد رضایت کامل دارند.  20.5پسندند و تنها ها را نمیبرنامه صالً درصد ا 23.1و 

 

 

 
ر رضایت نسبی اقوام د ،... و ،های مختلف ادبی، رماندر بخش مطبوعات و دیگر آثار چاپی نظیر کتاب
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سیما وجود دارد صداو سازمان  سه با عملکرد  صوص در حوزبه ،مقای شریات ۀخ جز گروه قومی بلوچ، به ،ن
اشــتراک نشــریات زبانی و محلی خود را  کردند که حق  ها و کردها بیان میهای قومی نظیر ترکگروه ۀبقی

های قومی بر این باور بودند که برای ارتزاق غالب این گروه ،های ادبیچاپ کتاب ۀدارند. هرچند در حوز
 برند.ها هستند پناه مینیازهای ادبی خود به کشورهای همسایه که دارای فرهنگ زبانی و مشترک با آن

های قومی ترک و کرد شوندگان از گروهمصاحبه ،های مجازی نیز در چندین موردرسانه ۀحوز باالخره در
یان می که وبالگو بلوچ و عرب ب با گرایشهای مختلف آنکردند  با  ـــــ های قومیها  بانی و مذهبی  ز

ــالوالن ذی ۀفیلترینگ و مقابل ــت. اممس ــد تنها محدود به گروهنظر میهری که بربط مواجه بوده اس ای هرس
ــد و در ــور نباش ــال قومی داخل کش ــوری نیز با وبالگ ،های اخیرس ــطح کالن کش های مختلف با در س

اجتماعی  هایهای فکری و جنسیتی مقابله شده است. همچنین موضوع فیلترینگ بسیاری از شبکهگرایش
اخباری نیز  تازگیهمراه داشته است. بهای را بهتقاد فعاالن رسانهو تلگرام همواره ان ،بوک، یوتیوبنظیر فیس

 اینستاگرام مطرح شده است.ۀ فیلترینگ شبک بارۀدر
د های آزاوجوی تریبوننشــینند و به جســتبیکار نمی انهای قومی و جوانان آنچنین شــرایطی، گروه در

این گذار اطالعاتی اســت.  ۀصــنعتی به جامع ۀهای دوران جدید  گذار از جامعپردازند. یکی از ویژگیمی
شر امروزین شاهد پیدایش اَ  است تاموجب شده  د و از ای باشو درک رسانه ،شکال فراچاپی تولید، توزیعب

های الکترونیکی دیجیتال اســتفاده کند. کمیت و کیفیت اطالعات در این دنیای جدید چنان تغییر رســانه
 پردازد. ها میزاد در میان انواع مختلف رسانهوجوی آکه مخاطب به جست است کرده

ــنعتی ــانهبه ،در دنیای ص ــترده، مخاطبان پیامدلیل فقدان منابع رس ــانهای گس وچرا چونای را بیهای رس
 ،راندر آن دو فرایند ارتباطی عملی یکســویه و ازجانب رســانه به مخاطب بود. ،شــرایط آنپذیرفتند. در می

 اولین برای هتاز توانند نسلیمی هستند که قدرتی چنان دارای جمعیارتباط وسایل بسیاری عقیده داشتند که
ارتباطی  در فضای و غرق است بسیار متفاوت پیشین هاینسلبا  که نسلی ،پدید آورند انسان بار در تاریخ

نده ک ید و آ یده هایاز دانســتنی جد گام حتی که اســـت ایپیچ غتف هن شــود می عتمتم از آن را
 (.31 ص ،2156 )ساروخانی،

 ۀرینظ»و  «جادویی ۀگلول»ای در قالب نظریاتی چون به قدرت رسانهچنین تصوری نسبت ،در آن دوران
داند می تفنگی ۀای را همچون شلیک گلولهای رسانهجادویی قدرت پیام ۀگلول ۀشد. نظریبیان می «تزریقی
تأثیر بگذارد. نظریکه می ند روی خیل عظیم مخاطبان  ن جمعی را همچول ارتباطیتزریقی نیز وســـا ۀتوا

صور می صل و محتویات خود را به آنسرنگی بزرگ ت در  کند. مخاطبها تزریق میکند که به مخاطبان و
دربارۀ ویژگی این دوران از مفهوم  1. دیوید رایزمنستا آن و پیام و مقهور اثر رسانه کاماًل منفعل دیدگاه این

                                              
1. David Riesman 



 

  

ستفاده می «انبوه تنها» ستفاده از قدرت جادویی خود همکند و در توضیح آن میا مردم  ۀگوید که رسانه با ا
تند گرفهای جمعی قرار میراحتی تحت تأثیر انتقال پیام رســـانهرنگ کرده بود و افراد بهشــکل و همرا هم

 .)همان(
پردازد. وی معتقد به تفســیر این وضــعیت می ،«تفوق»یا  «هژمونی»در قالب مفهوم  ،1نتونیو گرامشــیآ

جدا از قدرت نظامی و تســلیحاتی، حاکمیتی  ،خود ۀمنظور ســلطدولت به ،اســت که در دنیای صــنعتی
یک را هم شــکل خواهد داد و تالش می رد. در این کند تا رهبری فکری جامعه را نیز برعهده بگیایدئولوژ

(. براســاس 235 ص ،2153 ،شــود )ریتزرها باشــد مقابله میبا هر فکری که مخالف دیدگاه آن ،حالت
یاریکی از ابزارهای  ، 2دیدگاه متفکران مکتب فرانکفورت به چنین هدفی دولت دراخت ها جهت رســیدن 

 ها بود.رسانه
سال ست. این دنیا با منابع شروع بهصنعتی، دنیای اطالعاتی  ۀبا عبور از جامع ،های اخیردر  کار کرده ا

 بین رسانه و مخاطب ۀرابط ،ای همراه بوده است. در این دنیاهای رسانهای مختلف و نیز با تنوع قالبرسانه
ــورت دوطرفه درآمدهبه ــت ص ــانهو  اس ــرفًا آثار رس گاهی  ،کندنمی 3ای را دریافت و بلعمخاطب ص بلکه آ

نوعی عمل پردازد و بهپیدا کرده اســـت که به بازخورد منابع اطالعاتی می حدی افزایش ای وی تارســـانه
 ،در این شــرایط در فرایند متقابل بین رســانه و مخاطب اتفاق خواهد افتاد. 4یا بومرنگ ،خوردوارونه، پس

انتخابی اســت و به کنشــگری فعال و گزینشــگر  ۀو حافظ ،انتخابی، ادراک انتخابی مخاطب دارای حس  
 هد آمد.درخوا

 ،های موردعالقه و متناسب با محیط فکری، فرهنگیوجوی پیامدنبال جستهر گروه و قشری بهامروزه  
 ،و صنفی خود است. دیگر این رسانه نیست که پیوسته درپی  شکار مخاطب است، بلکه در موارد بسیاری

ست که بنابه نیازهای مختلف اطالعاتی، آموزشی، خبری سرگر ،این مخاطب ا ستو   وجویمی خود به ج
جمعی در میان سایر منابع موجود در زندگی گردد. در این شرایط فرد از وسایل ارتباطهای مختلف میرسانه

می هره  ب ظرش  ن مورد هداف  ها و کســـب ا یاز ن نای  غ برای ا عی  ما ت ج نژاد و ا مد ت ع م یرد ) گ
ــری پویا فرض می611 ص ،2145 همکاران، ــود(. مخاطب همچون عنص ه وقتی تریبونی کچنانآن ،ش

 پردازد.های دیگر میوجو در تریبونبه جست ،گوید نتواند نیازهایش را پاسخ
ه دوسوی تواند ادعای قدرت محض کند. جدا از موضوع  ای نمیدیگر رسانه ،بنابراین در این دنیای جدید

ــدن   ــانه که تا ش ــانه روابط بین مخاطب و رس ــت، عوامل ای پایان داحدی به اختیار مطلق جریان رس ده اس
                                              

1. Antonio Gramsci 

2. Frankfurt School 

 جمعی دارد.شناسی که نشان از تسلیم انسان دربرابر  وسایل ارتباط. مفهومی روان3

 کنند که قابلیت برگشت دارد.عنوان سالح و ابزار شکار استفاده میبهچوبی که بومیان استرالیایی از آن . 4



 

  

ــانه ــعیف نقش رس ــتمتعدد دیگری نیز در تض ــارطلب و جس ــایر  ۀوجوی آزادانهای انحص مخاطب در س
 ن  گرفت ها و یا درپیشگیریبا جهت ،هاافتد که بســیاری از رســانهها نقش دارند. بعضــًا اتفاق میرســانه

ندهای غیرحرفه نان را نســبت دهندمیدســـت زمخاطبان خود را ا ،ایرو ماد میبه خود بیو آ نداعت  ،کن
 .  شوندها تبدیل میهای خارجی و معاند به منبع موثق آنکه رسانهطوریبه

 

 
کاهش مخاطبان، کم تحمل شدن و افزایش » ،صداوسیما انجام شده استدانشکدۀ  در پژوهشی که در

با پیام های دریافتی، کاهش باورپذیری رســـانه برای انتظار مخاطبان، افزایش امکان مخالفت مخاطبان 
طبان، لزوم افزایش کیفیت فنی تولیدات، تنزل وجهه، کاهش اثرگذاری، کاهش درآمدهای تبلیغاتی، مخا

های اعتمادی به رسانه، عدم تأثیرگذاری در شرایط حساس، کاهش کنترل بر افکار عمومی، افزایش هزینهبی
صص، لزوم ارتقا و بهبود روش ضرورت وجود نیروهای متخ شواریتولید،  سازی برای های تبلیغی، د  معنا

ست دادن   سانه، ازد سازی و اجبار به تعدیل خط   توان   ر صور ناکارایی نظام هنجار ان و زی ،قرمزها، افزایش ت
ــاد داخلی ــالمی ایران در رابطه با ترین چالشاز مهم« به اقتص ــیمای جمهوری اس ــداوس ــازمان ص های س

 .1ای باال معرفی شده استمخاطبان با سطح سواد رسانه
های مربوط به فضای مجازی نیز ای نظیر مطبوعات و رسانهرسانه هایدیگر جریان موردضوع دراین مو
ها های چاپی پاسخگوی نیازهای آنهای نسخهکند. مخاطبان در شرایطی که احساس کنند نوشتهصدق می

 کنند.ها گرایش پیدا میسمت دیگر تریبونگردانند و بهسریعًا از آن روی برمی ،نیستند

 

 
                                              

 31012104651 شناسۀ خبر:. خبرگزاری ایسنا، 1

 سیستان و بلوچستانی از فعال اجتماع و مدرس حوزهه، ظفر احمد دیدگا
 

ای اسالمی در کشورهای مختلف را ازطریق  ماهواره تولیدات رسانه ،چون ما مذهبی هستیم
 کنیم.دنبال می

 

یوان )كردستان(ی از فعال مدنی، پروین ذبیح  مر
 

کنم ای آنان استفاده میهای خبری و رسانهتماسم و از کانال من بیشتر با کردستان عراق در
حکومت »که ارتباطم. در زمانی در «رجروناک فه»زنان خانم  ۀو تا حدودی هم با اتحادی

 نآ شد در ایران زیاد بهنمی چاپ کردم که اصالً هایی کتاب ،تازه تشکیل شده بود «ریمهه
 که یهای. کتابخ نه زنانو  های ناموسیق ل، خودسوزی زنانمثل  ،چون تابو بود ،اشاره کرد

نم افکارم را منسجم و اگرفتم تأثیر بسیار عالی داشت که من بتواز کردستان عراق می
 پیش ببرم.سازماندهی و با مطالعه به

 



 

  

شکال های جمعی فضای مجازی است که با اَ گسترش و مورداستقبال در حوزۀ رسانهروبههای از عرصه
ــور دارد ــبکه ؛متنوعی حض ی از عنوان جزئ... به و ،های اجتماعی چون فیس بوک، توئیتر، تلگرامایمیل، ش

 بارۀدرای کاربردی در جریان زندگی کنشــگران در جریان اســت، زندگی بدل شــده اســت و اغلب به شــیوه
اطالعاتی از مرزهای جغرافیایی یک  جریان   توان گفت که امروزه با خارج شـــدن  فضـــای مجازی نیز می

ای و خبرنگاران فعال در فضای مجازی حضور دارند و چنانچه فعالیت رسانه هایکشور، بسیاری از جریان
سانی و برنامهاطالع شوندر صال به به ،های فرهنگی و تحلیلی داخلی دچار محدودیت  راحتی و ازطریق  ات

 های مختلف پرداخت.تریبون ۀوجوی آزادانتوان به جستاینترنتی میۀ شبک
ار قر سـیاسـی تحت کنترل یابند وسـمت و سـوی سـیاسـی می هاهای غیردموکراتیک که رسـانهدر نظام

بپردازند احســـاس امنیت خود  هایهها و نظریکه آزادانه و بدون ترس به بیان دیدگاهگیرند، مردم از اینمی
ستانمی سانه ،کنند. در این را سی به اطالعات و ر ستر شدهرچه د شتری ب ،های آزاد کمتر با ه مردم رغبت بی

هایی که معمواًل با ایدئولوژی خود خواهند داشت. رسانه هاییههای خارجی جهت بیان عقاید و نظررسانه
یه دارند و تریبون یان دیدحاکمیت زاو  ند امراهای مخالفان دســتگاه ســیاســی حاکمگاههایی جهت ب

 د.نآیحساب میی برای امنیت ملی یک جامعه بهآمیزتهدید
قدرت مخاطبان در دنیای جدید مورد بحث  بارۀهای نظری مختلفی که در این بخش دردیدگاه برخالف

 ،ایحرفهرویکردهای غیر با درپیش گرفتن   ،های داخلیقرار گرفت، متأســفانه هنوز بســیاری از رســـانه
ــان به مخاطب چندان تغییری پیدا نکرده ــت نگاهش گاهی و  اس ــته بدون آ و مخاطبان خود را همچون گذش

های که با رویکردی منطقی به جنبهجای اینها بهکنند. این رســانهای تصــور میدســترســی به منابع رســانه
با نگرشــی صــرفًا یکســویه، به  ،مختلف رویدادها توجه داشــته باشــند و به انعکاس نیازهای مردم بپردازند

شدهتریبونی برای انتقال پیام شرایطیهای از باال به پایین تبدیل  ست ب ،اند. در چنین  شگری مخاطبان د ه کن
 گردند.دنبال جایگزین میهای همسو بهوجو در دیگر رسانهزنند و با جستمی

 

 
 

 خوزستان از قومی حوزۀ پژوهشگر و فعالر، كثیقاسم آل
 

 کنیم و تأثیر روی زندگیمیای جهان عرب استفاده از محصوالت فرهنگی سایبری و رسانه
 .کالمگزینی تا تیپ و لباس و موسیقی و تکهاز فرایند نام ،ما گذاشته
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ــاحبه زبانان در مطلب اســت. ترک ید اینؤم نیز های مختلف قومیآمده از گروهدســتهای بهنتایج مص
ــاحبه ــانهبیان می هامص ــرایط رس ــانهکردند که در ش ــتر از رس ــور بیش های مختلف موجود در ای داخل کش

ــورهای ترکیه و آذربایجان بهره می ــانهگیرند. بلوچکش ــتان را در ها گرایش به رس  هایفتهگهای بلوچی پاکس
های کردزبان کشــورهای عراق و ترکیه اســتفاده از رســانه خود نشــان دادند. کردزبانان بیان کردند که بیشــتر

سنن»دلیل گرایش مذهبی هکنند. پیروان مذهبی این دو گروه قومی بمی سانه «ت های خود بیان کردند که به ر
های اســالمی فعال در خارج از کشــور گرایش زبان گروههای فارســیمذهبی کشــورهای عربی و نیز رســانه

اند. اما جدا از این های عربی موجود در کشــورهای عربی پناه بردهتان نیز به رســانههای خوزســدارند. عرب
سیگروه سیاری از فار سانههای قومی، ب شتند و آنزبانان نیز از عملکرد ر ضایت ندا ها های داخلی چندان ر

ــانهنیز بیان می ــانهمرزی و بههای برونکردند که به رس ــوص رس ــویری موجوخص ــوتی و تص د در های ص
شورهای اروپایی و آمریکایی گرایش دارند. ضعیتی فراهم کردن   ک شک راه مقابله با چنین و های مینهز بدون 

ها و های قومی و روشنفکران داخلی جهت بیان دیدگاههای مناسب به گروهتریبون نهادن   دراختیارمناسب و 
 جغرافیایی ایران است. ۀشان در قالب چارچوب خانوادآرای

 شرایط اقتصادی اقوام  .3-5-3

کنند که نقش مهمی در زیبایی و جذابیت فرهنگی این ســرزمین های بســیاری زندگی میقومیت ،در ایران
شته صهها دارای ویژگیاند. هرکدام از این قومیتدا صی صربهها و خ ستهای منح شناخت و نخود ه د که با 

گاهی از این تنوع قومی، می ای را فراهم آورد. تنوع قومی در ایران منطقه ۀتوسعتوان بسترهای مناسب برای آ



 

  

 ت.انجام نشده اس کنونتا ،روهیچبه ،تواند زمینه را برای یک بازار قومی گسترده فراهم کند که این امرمی

اشاره کرد.  2آنتونی گیدنز 1عاملیت و ساختار ۀتوان به نظریگیری این وضعیت میدر رابطه با دالیل شکل
تأثیر ســـاختار قرار میگونهکند هماناســتدالل می ز،آنتونی گیدن گیرد، که اســتقالل درونی افراد تحت 

سط کنش ساختار  شوند. محل  های عامالن حفظ و تعدیل میساختارها نیز تو شگر با یک  مواجه یک کن
ــاخت» ــاخت ۀشــود. بنابراین نظریخوانده می «مندیس ــاس  نمندی در تالش برای فهم رفتار اجتماعی انس

صمیم ـــ ساختار ۀهای رقیب در حوزدربارۀ نگرشگیری ازطریق  ت شم ـ اندازهای کالن و خرد عاملیت و چ
ــگر و ســاختار اتفاق می ۀمقیاس اســت. این مهم با مطالع تد اففرایندهایی که در تعامل دوســویه میان کنش

ست میبه ساختآید. گیدنز بیان مید ساختارها بر ستند و  ۀکند که  سوییاجتماعی ه شی ،از ای وهعامالن با 
ها تعیین کرده است، ساختارهای اجتماعی را هایی که ساختار برای آنخالقانه با کنش، خارج از محدودیت

ستم های قومی و هم سیهم گروه ،توان گفت که براساس دیدگاه گیدنزکنند. بنابراین میتعدیل و اصالح می
صاد ضعیت اقت سهیم ی آنو جریان حاکمیتی در پدیدآیی و ستند )ریتزر،ها  شرایط  ذیل،در  (.2153 ه

 های قومی ایران تشریح خواهد شد. اقتصادی تعدادی از گروه

 

 
 که...  و ،های فوالد، خودروســازی، پتروشــیمیصــنایع ســنگین ازقبیل شــرکت ۀبخش عمد :هافارس

زبان قرار دارند. باالترین ســهم بخش صــنعت به رسهای فاعمدتًا در مرکز کشــور قرار دارد در اســتان
ستان صفهان )ا صد(، البرز ) 62.6های ا صد(، تهران ) 66در صد(، چهارمحال و بختیاری  11.1در در

صد(، قم ) 13.4) صد(، مرکزی ) 61.6در صد( 60.1در صاص 61.5و یزد ) ،در صد( اخت  .3دارد در
محصوالت پردرآمدی ازقبیل پسته و  ،در مناطق مرکزی ایران و در بخش کشاورزی ،بر بخش صنعتعالوه

شت می ست مناطق فارسزعفران ک شده ا ضوع باعث  سهم باالیی در تولید ناخالصشود. همین مو شین   ن
آنان قرار دارد و این شــاید به موقعیت  دراختیارداخلی داشــته باشــند. بیشــترین حجم درآمدهای اقتصــادی 

 باشد.وابسته دستگاه سیاسی و فرهنگی حکومت  داشتن   دراختیارایی مناسب و جغرافی

                                              
1. Theory of structuration 

2. Anthony Giddens 

 111113 شناسۀ خبر:. خبرآنالین، 3

 شناس و مشاور از اردبیل )آذربایجان غربی(محسن سودمند، روان
 
 
 

 ساله، كارمند، از مشهد 35رد 

اش را ندهد و ینهتوجه نکند و هز ،موضــوع ماســت ینترکه مهم ،اگر کشــور ما به اقتصــاد
 گرید یهادر حوزه یادیز یشگشا ،نکند و اصالح نکند یجادو کارآمد ا یاقتصاد یزیربرنامه
 هد.دیرخ نم



 

  

های قومی وضــع اقتصــادی به دیگر گروهکه نســبتســت ااین گروه قومی این باور را پذیرفته هرچند
سب ستهای بهیافته ،تری دارندمنا ضایتی در میان مردمان این گروه نیز دارد. البته د شان از وجود نار آمده ن

سبتمردمان فارس خود   صادی خود را ن شرایط اقت سبی  اند و در های قومی پذیرفتهبه دیگر گروهزبان بهبود ن
 . اندحامی توزیع منابع به سایر نقاط جغرافیایی کشور و توزیع عادالنه منابع بارهاین 

 

 

ساکن  :هاكرد ستاناین گروه قومی  شامل ا شاهدر غرب ایران  ستان، آذربایجان غربی، کرمان و  ،های کرد
صحبت می ست که به زبان کردی  ستان عراق همایالم ا شی از آن مرزند.کنند و با کرد شرق بخ ها نیز در 

ساکن شمالی  سان  شور و در خرا صاد اک شتر اقت ست. در  مردمند. بی شاورزی و دامداری ا کرد مبتنی بر ک
در مناطق جنوبی  های شــمالی مناطق کردنشــین )جنوب آذربایجان غربی( باغداری رایج اســت. امابخش

شاه ستان، کرمان صلسبب برخورداری از مراتع و نبود زمینبه (و ایالم ،)کرد شاورزهای حا شتر ک ی خیز بی
ــین ایران ــتغال از لحاظ دیم و دامداری رواج دارد. مناطق کردنش ــاختارهای اش  ای همچونزایی، کارخانهس

اقتصادی  وضع امر این نیافته است و چندانی ۀتوسع ... های صنعتی، وها و کارخانه، کارگاهصنایع پیشرفته
سبینا ست منا سیار  نیز آمار بیکاری برای جمعیت فعال آندرنتیجه، و  را رقم زده ا مردان  شتربیست و باالب

 .بپردازند های کاذب مانند قاچاق و کولبریبه شغل ندبرای تأمین معاش خانواده مجبور

 امین ناطق، معمار شهرسازی از اصفهان

 

اعتبار بی اعتماد واین قوم بی بهنسبت ور هاقوام دیگ اقتصاد افتاده دست قوم فارس که این
ن. این اقوام محدود شده ۀچی دارن و بقیایجاد کرده که قوم فارس همه وکرده و این فکر ر
خوام بگم که ما هم من می . خوریم...داریم می روما فارسا سهمش و تصور تند یا بد ر

باید به  یو حت هگیربپارچه درنظر هی واقوام ر ۀاقتصاد ایران باید هم ۀرضایتی نداریم. مسالل
ال هم قاچاق کا ه.گذاری کنجا بیشتر سرمایهناو اوچون باید  ،اقوام مرزی بیشتر توجه بشه

 ه.شکمتر می
 



 

  

 

 
صادی راه ۀمرزی که با هدف توسعهای بازارچه شدهاقت سالاندازی  دلیل غیررسمی به ،های اخیراند در 

ی از و اســتقبال چندان رندهای باالی گمرکی، مردم توانایی خرید ندادلیل تعرفهو به اندراکد مانده ،بودنشــان
سرمایهآن نمی صی نیز بهکنند. همچنین  صو سائل امنیتی و نبگذاران بخش خ سبود جادهدلیل م  های منا

ــص ــرمایه برای انتقال بار به مرکز و نبود نیروی متخص ــر به س گذاری در مناطق مرزی در این مناطق، حاض
ه که متأسفاندر این مناطق شکل گرفته است معادن سنگ و فلزات های اشتغالی همچون عرصه شوند.نمی
ــتخراجاز پس ــهرهای دیگر منتقل میابرای فر ،اس ــوندوری به ش برداری از این معادن در که بهرهدرحالی ،ش

 و موجب توسعه و رشد اقتصادی منطقه خواهد شد. استتر صرفهمحل، از لحاظ اقتصادی به

 

 
 که افزایش اشتغال وایگونهکشوری است، به اساسی اقتصاد هر هایاشتغال و بیکاری ازجمله موضوع

یکی  رو، نرخ بیکاریازاین .شودمی یافتگی جوامع تلقیهای توسعهعنوان یکی از شاخصکاهش بیکاری به
شاخص ستفاده میاز  شور ا صادی ک شرایط اقت ست که برای ارزیابی  صادی، عدم شوهایی ا د. نوسانات اقت

توزیع مناسب درآمد و امکانات، عدم جذب نیروی کار در مراکز تولیدی و صنعتی، عدم تناسب بین آهنگ 
 نبودو  ،های غلطقررات، اتخاذ برخی ســیاســتهای شــغلی، ضــعف قوانین و مرشــد جمعیت و فرصــت

تنها نه ،رود. در ســالیان اخیرشــمار میترین عوامل بههای متناســب با نیاز بازار کار از شــاخصآموزش
صیل سبی بهجمعیت تح شتغال منا ست ا سته ا ست آوردکرده در ایران نتوان شرایط ابلکه به ،د صادی دلیل  قت

سال شدهاین  شاغل نیز بیکار  ضوع تحریم تعداد زیادی از جمعیت  سا ۀاند. تجربها و مو نی بیکاری برای ک
شتن   سیار ناراحتاند، میثابت و مطمالن عادت کرده شغل   که به دا ستقیمتواند ب شد. م  ۀرین نتیجتکننده با

یوان )كردستان( از فعال مدنیی، پروین ذبیح  مر

 

ترین مناطق ماندهعقب وواقعًا کردستان و مناطق کردنشین جز ،از لحاظ اقتصادی
ز چون هیچ مرک ،دو تأثیرات بسیار منفی نظیر کولبری دار دما بیکارن یاهناجو .دناایران

 ار چشمگیر نیست که بیکاری همه رقدنآکردستان یا نیست یا  ۀصنعتی و تولیدی در منطق
ه و بدون هیچ بیم ،فروشی یا کارگر ساختمانی و روزمزد سوق دادهتسوی کولبری یا دسبه

. دنبینهای جسمی هم میآسیب ،ومیر زیادبر مرگحتی عالوه هاخیلی بسیارخوبای و آینده
 !ظلم شده آن که بسیار در این حوزه به است کنم کردستان یکی از مناطقیمن فکر می

 

 از اصفهان یخشناس و مدرس تار اصفهان شناس،یختار  یوانك یمهد

 
 
 

 ساله، كارمند، از مشهد 35رد 

شما چ صور می ینیبیم یزیاگر امروز    ،واقعدرست، ا یفرهنگ یهایهگال هایناشود و ت
 آمده است.درو فرهنگی  یاسیس یهایهشکل گالکه به ی استاقتصاد یهایهگال



 

  

ست دادن   شار ا بیکاری ازد ست. ف ست. ازجملدرآمد ا سیار زیاد ا سانی که فاقد کارند ب صادی برای ک  ۀقت
 توان به بیکاری اشاره کرد. مؤثر بر افزایش نرخ جرم و جنایت و فقر می ۀشدعوامل شناسایی

د که وجهی از نابرابری اقتصـادی ندهم را نشـان میافرصـت اشـتغال اقو 1-21نمودار و  1-26نمودار 
ساس ست. بر این ا صد  53.5 ،ا صد از عوام بر این باور 52.3از نخبگان و در صتبود در های ند که فر

درصد از عوام بر  5.6درصد از نخبگان و  20.1شغلی در بین اقوام به نسبت برابر توزیع نشده است و تنها 
 فرصت برابر در میان اقوام وجود دارد. ،اشتغال ۀند که در زمینبوداین باور 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

ان است یک و سیرتبه و درصد بیکاری در  ـ استکه به نقل از مرکز ایران  ـ 1-24نمودار شمارۀ  هایداده
هایی است که مرکز سکونت شامل استان سمت چپ این نمودار ۀنیم ،دهد. بر این اساسکشور را نشان می

ها که درصد بیکاری در آن سمت راست ۀو نیم دیگر اقوام است و ،بلوچ ،اقوام مختلف از کرد، ترک، عرب
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ســال انقالب چهل ایران قرار دارند و درطول   ۀهایی تعلق دارد که عمدتًا در مرکز نقشــاســت به اســتانکمتر 
سالوال سالمی م ستانن ردها شدهباالی نظام از آن ا صادی و ها انتخاب  ست مرکزگرایی، بحران اقت سیا اند. 

ست سیا سی در ایران،  ساد مالی و اداری، عدم توجه به سیا صادی، ف  وهای کارآفرینانه، ارزشهای غلط اقت
 .اندنگاه امنیتی به اقوام از عوامل اصلی بیکاری در ایران

 
ستان هاآذری :هاآذری /ها ترک شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، قزویندر ا و اردبیل  ،های آذربایجان 

شور آذربایجان تداوم و تعامل مرزی دارند. در این مناطق سبتًا  ،سکونت دارند و با ک صادی ن ضعیت اقت و
صت ست و فر سب ا سبت دیگر منا شغلی و امکانات رفاهی به ن شینقومیتمناطق های  ست. ای ن ن بهتر ا

مرز و با این دو کشور هم ،ارای مرز مشترک با آذربایجان و ترکیه است که از نظر فرهنگی و اقتصادیمنطقه د
صادی ویژه ،زبانهم شاورزی ای دارند.تبادالت فرهنگی و اقت صادی دامداری و ک ر دیگر رایج د از ارکان اقت

توجهی ی و پروتالینی سهم قابلترک در ایران است. این منطقه از لحاظ تولید محصوالت لبن بین گروه قومی
صاص ست. اما نمی را به خود اخت صه کردداده ا صاد غالب مردمان این منطقه را در این موارد خال  ،توان اقت
شینبلکه وجود کارخانه شیمی، ما صنایع بزرگی ازقبیل تراکتورسازی، پترو صنایع فوالها و  ...  و ،دسازی، 

توان به های دیگر این منطقه میه اســت. همچنین از کارخانههای شــغلی فراوانی شــدموجب ایجاد ظرفیت
ســازی، ونپیســت ســازی،، موتوژن، هاکســیران دیزل، لیالند دیزل ایران، بلبرینگســازیپمپ ایران، لیفتراک

بافی )برق المع(، تخته فشــاری و نالوپان، شــیر ســازی، حولهدرمن دیزل، دیزل ایدم، ترموپالس، کبریت

 نقل از مركز آمار ایران(به میزان نرخ بیکاری ): 85-3 ۀنمودار شمار  .00



 

  

ستوریزه، نخ شابهپا شمینه، تاب فروزان، نو سندگی پ ساجی تبریز، ری سهند، ن سازی، بافندگی الیکو، تریکو 
... اشاره  و ،سازی، شرکت سیمان صوفیان، نیروگاه حرارتی تبریز، پاالیشگاهپاالز موکت، کارخانه گچ، چرم

 ـ دشواخته میعنوان برند ملی شنکه به ــــکرد. همچنین صنایع دستی مانند صنعت چاقوسازی در زنجان 
بخش خدمات،  داده است. درمجموع، زبان ایران را به خود اختصاصبخش دیگری از اقتصاد مناطق آذری

شاورزی صنعت عمده ،ک شکیل میترین بخشو  صادی این قوم را ت ضعیت  برخالف .1دهندهای اقت این و
های دولتی در این زمینه چندان رضایت ندارند و بر اقتصادی مناسب، مردمان این گروه قومی نیز از سیاست
صادی مناطق آن ضعیت اقت ست، این بهبودی نتیجاین باورند که اگر امروزه و سب ا ست ۀها منا ی هاسیا

مربوط به گذشته  ،نخست ۀدارند در درجها امروز دولتی بعداز انقالب اسالمی نبوده است و غالب آنچه آن
ج ۀتاریخی اســـت و در درج یهتالش ۀدوم نیز نتی ما قه و ســر مان این منط گان های خود مرد داران و نخب

 هاست.آن
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صادی و صرف ستی که در حیات اقت صنایع د صنایع کارگاهی و  صنایع بزرگ و   ۀقاجتماعی منطنظر از 
بایجان نقش مهمی برعهده دارند، این منطقه دارای معادن متعددی اســـت که از آن جمله می به آذر توان 

ــنگ ــه، س ــن و ماس ــاختمانی و تزمعادن ش ــوز، پوکه، کائولن،  ینی،یهای س ــنگ، غالزنمک، خاک نس س
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یز )آذربایجان شرقی( ازنگار روزنامهن، حامد ایما علی  تبر
 

ایجاد کرده باشد و فقط را  مادری وجود ندارد که دولت آن ۀهیچ کارخان ۀ چهل،بعداز ده
 .بخش خصوصی با توانمندی باالی خودش توانسته روی پایش بایستد
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بافی صنعت زیبای فرش ،ر تبریزخصوص در شهدر این منطقه و به عالوه،بهو پولیت اشاره کرد.  ،دیاتومیت
 ت.داده اس ترین صادارات غیرنفتی استان آذربایجان شرقی را به خود اختصاصرونق فراوانی دارد و عمده

 

 

ق :هاعرب  بت میجنوب ایران عرب ۀدر منط بان عربی صــح به ز که  ند و در ها ســکونت دارند  کن
های عراق تداوم عرب با عربمردم  ،اند. در خوزستانهو هرمزگان پراکنده شد ،های خوزستان، بوشهراستان

های خوزستان و هرمزگان موجب نشین استان. موقعیت ارتباطی و مرز دریایی شهرهای عربفرامرزی دارند
سهم  که استعباس و بندر امام  المللی شده است. بنادر مهم این مناطق بندرق بازرگانی و تجارت بینرون

شور دارند. همچنین نفتعمده صنایع بزرگ عرب مناطق   خیز بودن  ای در ترانزیت دریایی ک شین و وجود  ن
 دموگرافی   م خوردن  هبه موجب جذب نیروی کار در سراسر کشور شده است. این وضعیت تا حدودی باعث  

های شــغلی در این مناطق ســاکن و اقوام مختلف ایرانی برای کســب فرصــتاســت منطقه نیز شــده  قومی  
 .1اند. اما متأسفانه وضعیت عموم مردم عرب از لحاظ اقتصادی در سطح پایینی قرار داردشده

 

 
 

 

 
ستان از مهم ستان خوز عی ترین منبع طبیآید. نفت و گاز که مهمشمار میخیز ایران بهنفتترین مناطق ا

                                              
1. www.citypedia.ir 

یخ و نویسنده از ارومیه )آذربایجان غربی(  اسفندیار حاجی، پژوهشگر تار

 
 
 
 
 

 ساله، كارمند، از مشهد 35رد 

 .دیگران و کشورهای مقتدر شده است ۀنداشته و ملعب درجا زده و پیشرفتاقتصاد ما 
انسیل اگر مردم بتونند از پت. است و برای قوم ما بدتر دنابرابری اقتصادی در بین اقوام وجود دار

 .های منطقه خود استفاده بکنند و نره جیب مرکز مردم وضعیت بهتری خواهند داشت

 اهواز )خوزستان( ها و موسیقی قومی عرب، مدرس دانشگاه ازباسم حمادی، پژوهشگر آیین

جا نباید بحث بیکاری معنی داشته در استانی هستم که آب و نفت و گاز وجود دارد. در این
شهرها  ۀبینیم که محرومیت و فقر در روستاها و حاشیولی می ،باشد، فقر باید خیلی کم باشد

ه ا این است کولی نگاه م ،هم این وجود داشته باشد هاوحشتناک است. شاید در دیگر استان
 کشیم.ولی فقر می ،یماهما برروی ثروت و نفت خوابید

 

 تهران ازعضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و  شناسجامعه ی،یعقوب موسو
 

در سطوح  کهها مانند عرب ،مراتبی ندارندها جایگاه مناسب در سطوح سلسلهقومیت
 .اندمدیریتی غائب
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ستین بار حدود  ست برای نخ شور ا شتادک شد و از آن  ه ستخراج  شف و ا  انزمسال پیش در این منطقه ک
شفهای نفتی فراوتاکنون حوزه ستان ک ست که از مهمو مورد بهره شده ان در این ا ترین برداری قرار گرفته ا

ستهای نفتی اهواز ها حوزهآن شیمی بندر اماما شگاه آبادان، پترو شهر نمونه ،. پاالی صنایع  یهایو ماه از 
 وابسته به نفت در این استان هستند.

ستی و به صنایع د ستان به دو گروه  صنعت خوز سیم میطورکلی  شینی تق صنایع کارخانهما ای را شود. 
صرف مواد  می سب مقدار م ست توان برح سب ۀعمد ۀاولیه و کیفیت تولید به دو د صنایع  سنگین و  ک صنایع 

ن، دستگاه نفت مشتمل بر پاالیشگاه آبادا ۀاند از استخراج و تصفیتقسیم کرد. صنایع سنگین استان عبارت
گاز بیدبلند و صــنعت پتروشــیمی مشــتمل بر مجتمع شــیمیایی رازی،  تقطیر مســجد ســلیمان، پاالیشــگاه

ورد و های نژاپن، کارخانه ــــ مجتمع پتروشیمی آبادان، مجتمع پتروشیمی خارک، مجتمع پتروشیمی ایران
َس اهواز و ذوب هلول صنایع  ستهب  آهن گاز اهواز.  سازی، ب سازی، کاغذ شتمل بر قند ستان م بندی ک خوز

صنعت ماهی ضمن ،گیریخرما،  ست. در صنعت برق ا ستان،  ،و  شکر در خوز صنایع جانبی قدیمی نی از 
 .1ردازدپاست که از دیرباز با استفاده از ضایعات نیشکر به تولید کاغذ میتپه مجتمع کاغذسازی هفت

شاورزی  ،های پرآب کارون، دز، کرخه، اروندوجود رودخانه ستان باعث رونق ک ستان خوز و گتوند در ا
ترین طرح تولید نیشکر و صنایع جانبی آن درحال انجام است. اکنون بزرگو هم است ن سرزمین شدهدر ای

از اهمیت خاصی برخوردار است به  ،ایهای جلگهویژه در قسمتبه ،کشاورزی در تمام مناطق خوزستان
ستان را  ،همین دلیل ستان دنبال ۀنامند. جلگمی زرخیزاین ا ست و به همین دلیلبین ۀخوز دارای  ،النهرین ا
ترین محصـوالت کشـاروزی این اسـتان اسـت. از مهم وهوای بسـیار مناسـب برای کشـاورزیخاک و آب

 .و مرکبات اشاره کرد ،توان به گندم، جو، برنج، نیشکر، خرمامی
باالیی برخوردار اســـت. از انواع  ،در بخش دامداری پرورش دام و طیور بعداز کشـــاورزی از اهمیت 

ا دلیل مجاورت بو گاومیش اشــاره کرد. این اســتان همچنین به ،توان به گوســفند، بز، گاومی میئهای دادام
 .مساعدی برای پرورش و صید ماهی دارد ۀزمین ،خلیج فارس و وجود رودهای بزرگ و پرآب

ستانی: مردم سی شرق ایراناین گروه  بلوچ و  صحبت میکنند زندگی می در  کنند و که با زبان بلوچی 
سن   شترک دارند و با پاکستانندامذهبیمانند برخی از کردها  غانستان و اف و ، با پاکستان و افغانستان مرز م

ند و بیشــتر در شــهر زابل امذهبها شــیعهســیســتانی ،در این اســتان .حتی در تانزانیا تداوم فرامرزی دارند
یان گذاری در سالوضعیت اقتصادی بسیار ضعیف است و کارخانه و سرمایه ،سکونت دارند. در این منطقه

ســوی مرز  ای با آناند و تعامالت اقتصــادی و فرهنگی، مرز را بســتهشــده اســتخیر در این اســتان دیده نا
ه مردم ب بیشــترو  اســت نگرفته های مرزی شــکلبازارچه ،مرزها دلیل بســته بودن  گیرد. بهصــورت نمی
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 ،جود دارد. در گذشــتهند و فقر فراگیری در اســتان واکشــی مشــغولهایی مانند قاچاق کاال و گازوئیلشــغل
 شکسالیخو وجود  ،آبیاقلیمی، بی دلیل شرایط خاصاما امروز به ،ایران بود ۀبلوچستان انبار غل و سیستان

سیاری از زمین ،شدید ست و ب شده ا سیاری مواجه  شکالت ب شاورزی با م شاورزی را بایر کرده ک های ک
 است.

 

 
لی کشور است، و ۀاقتصادی از مناطق درحال توسع ۀاستان سیستان و بلوچستان از جهت رشد و توسع

بارات ویژه و مجموع تخصــیص برخالف پایین ۀهای چند دهگذاریســرمایه ۀاعت ترین اخیر، هنوز هم 
صادی و اجتماعی را دارد. در زمینشاخص شاورزی نیز  ۀهای اقت سب، قابلیت باوجود  زراعت و ک های منا
شرفت شیوپی ست.  صورت نگرفته ا سنتی   ۀهای چندان مطلوبی  ستا تولید  وامل طبیعی ع یان را درمقابل  یرو

سبب ست. بدین  ساخته ا ضی زراعی ،متزلزل  ضع ارا سنتی درطی   ،عواملی ازقبیل آب، و صاد  الیان س و اقت
 .ایجاد کرده استزراعت منطقه ۀدراز همواره مشکالت زیادی را برای توسع

 سیستان، زراعت فقط آبی و متکی به رود ۀشکال متعددی دارد. در منطقزراعت در سیستان و بلوچستان اَ 
ســیســتان گندم اســت که درصــد  ۀترین محصــول منطقســت. مهمهیرمند و تحت تأثیر نوســانات آب آن ا

ترین ســطح داده اســت. بعداز گندم، جو بیش های زیرکشــت را به خود اختصــاصتوجهی از زمینقابل
و محصوالت جالیزی و  ،زیرکشت را دارد. ازجمله محصوالت زراعی دیگر این منطقه یونجه، توتون، کنجد

 .توان نام بردسبزیجات را می
ر، مردم حال حاضکه درطوریاستان سیستان و بلوچستان، بخش صنعت رشد چندانی نیافته است، بهدر 

د. بافت کننها یا پاکســتان تأمین میاین اســتان بیشــتر کاالهای مصــرفی و صــنعتی خود را از ســایر اســتان
رهنگی و قر فاجتماعی اســتان، دورافتادگی و عدم دســترســی به منابع تکنولوژی، کمبود افراد متخصــص، ف

ماندگی از پیروزی انقالب اســالمی از عوامل اصــلی محرومیت و عقبهای قبلتوجهی دولت در ســالکم

 زاهدان )سیستان و بلوچستان( ازدانشگاه  ادبیات مدرسی، محمد بهار 
 

روری، دامپو ان. اقتصاد رها صفر شدهسیستانی ۀاقتصادمون صفر یا زیر صفر شده. هم
این استان نداریم. قرار بود زابل  تواما ما چیزی به نام صنعت  ،سازنو صنایع می ،کشاورزی

زابل اآلن  .هو زاهدان مرکز دانشگاهی بش هبلوچستان مرکز صنعتی بش ه،مرکز کشاورزی بش
نه برای زابل ساخته شده، من وکارخ هسال ی چهل. اآلن شما بیا بگو درطول  این ههیچی ندار
آوردن. دیوار مرزی کشیده شده چیزی درمی هشم. مردم ما از راه گازوئیل و بنزین یساکت می

 تونیم بریم وور میندیم و نه اینودیوار من. اآلن ما پشت َد تونن انجام ب  و اون کار رو هم نمی
 ور.نه اون
 



 

  

سیم می ستی تق شینی و د ستان به دو گروه ما صنایع موجود در ا ست.  ستان ا نایع ص .شوندصنعتی این ا
ف زاهدان و در اطرا بیشترکه  است و صنایع شیمیایی ،صنایع غذایی، نساجی، پوشاک شاملماشینی استان 

گری، ساخت های فلزکاری، ریختهشهرهای بزرگ فعالیت دارند. سایر صنایع استان بیشتر مشتمل بر کارگاه
 .و تانکرسازی است ،لوازم خانگی

از دارد و از لحاظ تأمین درآمد، پسصنایع دستی موقعیت اقتصادی مهمی ،در بین ایالت و عشایر استان
شاورزی و دامدا ست. مهم ۀری در رتبک شده ا ستان سوم واقع  ستان و بلوچ سی شایر  ستی ع صنایع د ترین 

صیربافی، قالی عبارت سوزناز ح سفرهبافی،  سک ،بافی، نمدمالیبافی، جوالدوزی، چادربافی،   دوزیهو 
 21از ای بیشغربی زاهدان با ذخیرهاز معدن مس در شــمال اســتان نیز عبارت ۀشــدمعادن کشــف .اســت

ق ،یلیون تن، معدن کرمیت در نواحی خاشم . از دیگر معادن مهم اســـت کوتیج ۀو معدن منگنز در منط
سنگ آهک، تراورتن سنگ مرمر،  ستان، معادن  شن ،ا سو  سی را می ۀوما توان نام برد. دریای عمان سیلی

یکی از منابع بسیار غنی نمک است. استخراج نمک از آب دریا همواره در روستاهای ساحلی رایج  درواقع،
ست بوده  شیالتی و ماهی ۀو زمینا صنایع  سترش آن وجود دارد.  سبی برای گ سیار ارزان و منا یز در گیری نب

 سواحل دریای عمان در سیستان رایج است.

صادی ایران بازتوزیع سرمایه بین شور است. بخش عمد چالش اقت سی ۀمناطق مختلف ک سی مطالبات  ا
شیده می ،اقوام ایران شونت ک ست ،شودکه گاهی هم به خ سیا ضوع دارد.  شه در همین مو های متمرکز ری

شکل صادی به  شدهاقت ست گیری پیرامون منجر  صله میو هرچه مناطق از مرکز به ا  ،گیرندسمت مرز فا
شتر نمای شتی بی صادی و معی ستان میشکاف اقت سیا شه در نگاشود. هرچند برخی از  صادی ری ه های اقت
 را بر کشـــاورزی و یتوان مرز معیشــتی و درآمدطور دقیق نمیبه ،مرکز به پیرامون ایران )اقوام ایرانی( دارد

ــبه کرد ــیه  ،دامداری محاس ــاد اقوام حاش نقش نیروی کار برای مرکز را دارند. درنتیجه،  تا حدودیزیرا اقتص
طرف مرکز و اما این محصوالت به ،محصوالت کشاورزی و دامداری در این مناطق وجود داشته باشد شاید

 نشین.نه مردم حاشیه ،شودها نصیب مرکز و دولت میسود آن درواقع،خارج از کشور صادر خواهد شد و 
شمارۀ  شمارۀ و  1-21نمودار  صادی در میان اق 1-25نمودار  ساس نابرابری اقت شان میزان اح وام را ن

ساس اعداد بهندهمی ستد. برا صد از نخبگان و  30.4 ،آمدهد صد از عوام معتقدند که اقوام در  55در در
یزان که مند برند و تنها درصــد بســیاری کمی از هردو گروه بر این باورایران از نابرابری اقتصــادی رنج می

 شکاف و تبعیض اقتصادی در کشور پایین است. 
 



 

  

 
 

صادی تفاوت موجود  صادی در میان افراد یک گروه، در نابرابری اقت در معیارهای مختلف از نظر رفاه اقت
صادی گاهی بمیان گروه ست. از نابرابری اقت شورها نام  اهای موجود در یک جمعیت، یا در میان مردمان ک

یا شــکاف ثروت یاد می نابرابری ثروت،  نابرابری اقتصـــادینابرابری درآمد،  نان ،شــود. در   ،اقتصـــاددا
سه عامل ثروت ،طورکلیبه صرف تمرکز می و روی  ست ،بیکاری، تورم کنند. باوجود  درآمد و م سیا ای هو 

ستتمرکزگرایانه ایران به نقاط پیرامون و نیمه شده ا در مناطق  که اقوام ایرانینحویبه ،پیرامون و مرکز تبدیل 
ت روز درحال گسترش استبعیض اقتصادی در میان اقوام روزبه برخوردار قرار دارند و این حس  پیرامون و کم

های مداوم اجتماعی بر ماهیت ســاختاری وجود آورده اســت. نابرابریو نوعی نارضــایتی اجتماعی را نیز به
ضای گروهتنش سیل نارضایتی اجتماعی در میان اع های قومی داللت دارد که به تحقق های اجتماعی و پتان

گذاری عمرانی و اقتصـــادی، نبود شــود. عدم وجود ســرمایههای اجتماعی منجر میتمایزات و شــکاف
شرایط  ،کارخانه ستان عالوهشتغال در مناطق کماو  سی ستان و  سی یهابر مهاجرتبرخوردار مانند کرد ع، و
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تی لسفیدان دوهای یقهاختالس ،های اخیراست. در سال وردهوجود آنیز به را به مرکزنوعی خشونت نسبت
 ها را تشدید کرده است.و مرکزنشین نیز این بحران

آمده در این بخش نشــان داد که هریک از مناطق موردمطالعه به نســبت دســتهای به، یافتهدرمجموع
نابع غنی و بی یت خود دارای م ـــت انواع نظیری همچون آب فراوان، آبموقع ـــب برای کش ناس وهوای م
یت عال ـــاورزی و ف عدنی فلزی و های پرورمحصــوالت کش خایر غنی و متنوع م ش دام و طیور، وجود ذ

صًا طال صو شمینی، برخورداری از عرصهیهای تزسنگ و غیرفلزی خ های اندازهای طبیعی و جاذبهها و چ
شگری، قابلیت احداث نیروگاه سطهای آبی کوچک با توجه به منابع آبفرهنگی، تاریخی، گرد حی و های 

سب، وجود نیر سانی جوانتوپوگرافی منا شرایط مند به فناوریمتعهد و عالقه و کارآمدو  وی ان های نوین، 
ست مهار، ذخیره و انتقال آب سیا سب برای ایجاد مناطق آزاد تجاری، فقدان  سیل  و ،منا ستند که پتان ... ه

و خدمات دارند. اما توســعه چیزی نیســت  ،های مختلف کشــاورزی، صــنعتتوســعه و آبادانی را در حوزه
سعه  شوشبه حادث صورت یکبهکه  شرایط الزم را برایش  و خود را دارد فرایند خاص   د. تو سترها و  باید ب

 گذاری، وآنان به ســرمایه تشــویق ،گذاران فراهم کرد که یکی از این بســترها، ایجاد امنیت برای ســرمایه
گذاران است. در این راستا، دولت نقش اساسی سرمایه ۀزم برای افزایش انگیزال امکانات  دراختیار قراردادن  
م فا می ۀدر شــروع و ادا عه ای بهتوســ ند،  عال کردن  ک یه خصــوص در ف ما لد و گذاریســر های مو

شکل بگیرد. بدون  گذاریسرمایه شدن   هایی که در امکانات زیربنایی باید  های دولت و اجرای طرح فعال 
سال دیگر با این روند نهماندگیبزرگ، عقب صد  شور تا  لکه ب ،شودتنها جبران نمیهای مناطق مختلف ک

 شود. کشور بیشتر می ۀیافتآن با سایر مناطق توسعه ۀفاصل

 محیطی اقوام  ۀشرایط ویژ. 4-5-3

ها واجد اقتضـــائات خویش ســـان همۀ فرهنگهای موردمطالعه در این تحقیق بهفرهنگهریک از خرده
شرایط محیطی همچون عینیتی تکوین ستند.  ستر این تفاوتیافته درطول  تاریخ بزرگه ست ها را بهترین ب د

های قومی است. دهد. این امر موجد اقتصاد، سیاست، و سایر ارکان اجتماعی مختص به هریک از گروهمی
سی، و سیا صادی،  ست که واقعیات اجتماعی، اقت ها در فرهنگیک از خرده... موجود در هر این بدان معنا

ست. بااین سی ا ستری از عوامل قابل بحث و برر سطح ایران، منطقۀ خاورمیانه و حاب ل، کالن عینیاتی در 
 نمایند.اند و میآفرینی نمودهها نقشها در بسیاری از پدیدهبسا فراتر از آنچه

سال ،1سازمان ملل ۀتوسع ۀبرنام ساختار خاورمیانه در عرصه، عنوان کرد که 1001-1001های در  های 
سی سی، دموکرا سیا شی، مباحث  شکالت متعددی روب ،فرهنگی، آموز صادی با م سائل اقت ستهو م . رو
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ست و تنها سطح بی صورت می 2.2سوادی در آن باال شورهای عربی  شارات جهان در ک صد انت گیرد. در
ست. هیچ 110درآمد  سپانیا شور عربی کمتر از درآمد ا سی انتخابی شورهای عربکدام از کک زبان دموکرا

 (.21 ص ،2151 زنان قرار دارد )امینیان، دراختیارهای پارلمانی درصد کرسی 1.1ندارند و تنها 
سال  سپتامبر و حوادث مرتبط با  سله 1002یازده  سل نام  ،اتفاقاتی را رقم زد که در نتیجۀ آندر آمریکا 

ستی القاعده به شناگروه تروری سر زبان عنوان نامی آ زمرۀ ای پرکاربرد در زندگی روها افتاد و آن را به کلمهبر 
ا نبردهایی بود که به نام مبارزه ب راه افتادن  مردم دنیا تبدیل کرد. ماحصــل این حوادث برای مردم خاورمیانه به

در منطقه شــکل گرفت  ،هانظامیان آن میتروریســم، با حکایت کشــورهای غربی و با حضــور مســتق
جنگ با صـــدام در عراق در ســـال  و 1002(. جنگ با طالبان در افغانســتان در ســـال 1001 ر،)بارک

های نظامی درکنار  این جنگداری غربی به همین مســالله بود. همچنین پاســخ ســرمایه میالدی 1001
ان، پاکســتوبیگاه پلیس امنیتی عربســتان، نیروهای نظامی روزه خبرهایی از نبردهای گاهعیار، همهتمام

ــر میبا گروه دیگر نظامیان و ،نیروهای امنیتی ایران، ارتش لبنان ــتی منتش ــود. های تروریس موج  وه،عالبهش
ستان که آمار تلفات آن  شهری روزانه در عراق و افغان ستردۀ نبردهای  ساعتبهگ شربهصورت   ساعت منت

 ۀمسالل هایی از یکفهرست افزود تا همگی نشانه توان به اینشود و درگیری اخیر ترکیه با کردها را نیز میمی
رســـد این مســالله چیزی نظر میمردم خاورمیانه را بروز دهد. به ۀمهم اما مغفول در رابطه با زندگی روزمر

ــت جز این ــت. یافتهکه جنگ به پدیدهنیس ــده اس  هایای عادی و روزمره در زندگی مردم این دیار تبدیل ش
 دهد.سیاسی این منطقه را نشان می وضعیت   نیز بحرانی بودن   اضرح ۀآمده از مطالعدستبه

 

 
ها و تهدیدهای نظامی نبوده اســـت. جنگ دور از این جنگدر دوران بعداز انقالب، به ،کشــور ایران

امام  ،گذاری در حرم امام رضا، بمبشمسی 2140وزیری در سال عراق، انفجار دفتر نخست ۀسالهشت
شیعیان شتم  سال  ،ه سی 2111در  صوص در دوران ، تهدیدهای مرتب آمریکا و اروپا به جنگ بهشم خ

جندالله به رهبری عبدالمالک ریگی در  کامات تروریستی گروهنژاد، اقدجمهوری محمود احمدیریاست
سیستان و بلوچستان و کردستان،  و های خوزستان، حمالت مختلف تروریستی در استانشمسی 50 ۀده

یان قد بن به مر له  به مجلس شــورای اســالمیو گذار جمهوری اســالمی ایران، حم له  ـــال  حم در س
ــی 2134 ــمس ــالمی با آن مواجه بوده هایی از اقدامات و تنمونه ش ــت که انقالب اس هدیدهای نظامی اس

 است.

 سردشت )آذربایجان غربی(از  و آخوند یفعال مدنی، رئوف آذر 

در جغرافیای خاورمیانه تقریبًا مثل وضعیت اقتصادی بحرانی  طورکلیبهسیاست در ایران و 
 .است



 

  

نی و روشچیزی که به ،و سوریه ،ازجمله کشور تونس، لیبی، مصر ،در تحوالت انقالبی کشورهای عرب
ها بود. مشاهده بود حضور پررنگ نسل جوان در ایجاد و استمرار این خشونتهر ناظر بیرونی قابل وسیلۀبه

کید دارد که منطقبارۀ در« راقی اسـد» ،در این راسـتا  خاورمیانه با یک برآمدگی ۀدالیل نارضـایتی جوانان تأ
ــت ــت که در آن جوانان پانزده تا بیس ــاله نه و جمعیتی مواجه اس ــکیل ، بزرگس ترین بخش جمعیت را تش

د ناســرخورده از شــرایط ســیاســی ـــــ اجتماعی پیشــگام اعتراضــات ضــدحکومتی و این جوانان   دهندمی
(Assaad, 2001, p. 4.) 

درصد،  41نه سال در کشورهای مختلف خاورمیانه بدین قرار است: یمن  و جمعیت جوانان زیر بیست
درصــد. آمارهای  11و مصــر  ،درصــد 42درصــد، پاکســتان  42درصــد، عراق  41عربســتان ســعودی 

سال « پیو»نظرسنجی  شان می میالدی 1022در  شورهای که جمعیت زیر پاندهد درحالین سال در ک زده 
صــد و در غرب آســیا که در 10.1این رقم  ،درصــد اســت، در آمریکای جنوبی 3.24تنها  ،اروپای غربی

 (.Pew, 2001, p. 23درصد است ) 11.1شامل خاورمیانه و آفریقای شمالی است، این رقم 
تاریخی درباِب انقالبدر کتاب  ،1جک گلدســتون نان در  ۀ، بر نقش برجســتهامطالعه تطبیقی  جوا

شونت کید کردهخ سی تأ سیا ست های  شونتو اعالم می ا شی عمده در خ های دارد که جوانان همواره نق
اند از آن ایفا کردهروپا و پسا 2565تا انقالب های  2455سیاسی از انقالب هوشمند انگلستان در سال 

شتگی جمعیت جوان  و سی صورت تاریخی با بحرانبههمواره انبا سیا شورهای مختلف همهای   زماندر ک
برآمدگی  ۀاز پدران نظری ،2گونر هینســون ،(. در همین راســتا12 ، ص2151بوده اســت )گلدســتون، 

ای جز تزاید با آیندهاعالم داشــت کشــورهایی با نرخ رشــد اندک اقتصــادی و جمعیت جوان روبه ،جمعیت
های دیگری همچون ضــعف حاکمیت و مخالفت نخبگان با البته مؤلفه .جنگ و تروریســم مواجه نیســتند

شدید این فرایند نقش دارند ) سی حاکم نیز در ت سیا به نقل از آذری  ،Heinsohn, 2009, p. 11ساختار 
 (.211 ص ،2136 آبادی،نجف

باشتگی ان»ای اعالم کرد: در مقاله ،گیری آنچرایی شکل بارۀسپتامبر، در یازده ۀاز حادثپس ،فرید زکریا
جمعیت جوان همراه با رشـــد اندک اقتصـــادی در کشــورهای خاورمیانه بســترهای الزم را برای تغییرات 

 (.Zakaria, 2001, p. 24رویکردهای اسالمی تندرو فراهم ساخته است ) یاجتماعی بنیادین جهت بازاحیا
 :ها و ناامنی در خاورمیانه مهم دانستگیری آشوبتوان در چرایی شکلعوامل زیر را می

صادی. 8 شد اندک اقت شانركود و ر صادی اندک و نازل در بلندمدت همچون ن شد اقت شگویی   ۀ: ر  پی
های کند. این مؤلفه بر روابط بین برآمدگی جمعیت جوان و خشــونتبحران در کشــورها عمل می وقوع  
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زان می ۀکنندند که تعییناجامعه از عوامل مهمی های کالن اقتصــادی یکســیاســی نیز تأثیر دارد. شــاخصــه
ست و در شی و  درآمد افراد ا شور ستن یا عدم پیوند با رفتارهای نابهنجار و  در  طغیان جوانان درنتیجه،پیو

ای برای عنوان زمینهجامعه اثرگذار اســـت. این درحالی اســـت که رشـــد اقتصـــادی متداوم و مســتمر به
سو،  دهد. از دیگرسیاسی را کاهش می ــــ های اجتماعیو بحران کندیمهای درآمدی نوین عمل فرصت

ــادی در زمانیبرای گروه ــاع اقتص ــوند اهمیت زیادی ها وارد بازار کار میکه آنهای جمعیتی جوان، اوض ش
های جمعیتی جوان درآمدهای اقتصادی طورکلی مناسب نباشد، گروهکه شرایط اقتصادی بهو هنگامی دارد

س صیب آناز چیزی که در گروه ،کنند که میزان آنب میاندکی ک شی ن شور ستی و  ، شودها میهای تروری
 (.Chollet, 2007, p. 22آورد )ها پدید میها به این گروهو این انگیزشی قدرتمند برای پیوستن آن استبسیار کمتر 

یع تحصیالت عالی. 0 شورهای درحالگسترش سر سیاری از ک ستهتوسعه، سال: در ب  ای متوالی ا
ــع ــتگی جوانان، توس ــتور کار دولت ۀکه برای مقابله با انباش ها قرار دارد، اما این روش آموزش عالی در دس

سته  ست نتوان شونتا شد. میزان باالتر نامبرای کاهش خطر خ شته با سی کاربرد دا سیا سیهای   ۀدر هم نوی
که عیت همیشه پابرجا نیست و درصورتیسطوح آموزشی اگرچه با کاهش خطر منازعه همراه است، این وض

ست ، این ممکن ابدهند گانه پاسخمقاطع تحصیلی سه ۀهای جمعیتی کالن جوان با توسعکشورها به گروه
صادهای  فاقد   جوان   های جمعیتی  به گروه سازگاری با اقت شود که ناتوان از  صیالت عالیه منجر  شغل با تح

مت تدارگرمعمولی و حکو ـــت، م های اق جذب جمعیتی از گر ایناس به  یل  ما قادر و  مت  که حکو
ست که عدم جذب این گروهدانش شد. این درحالی ا ساختارهای حاکمیت با شگاهی در  ها و آموختگان دان

هایی منجر شــود که به ها ممکن اســت به گســترش ناامیدی و بروز شــکایتافزایش بیکاری در میان آن
تواند یکرده مجاست که نرخ بیکاری در میان جوانان تحصیلدیگر این ۀد. نکتنزنخشونت سیاسی دامن می

ون بیان گلدست ،های فاقد آموزش عالی باشد. بر این مبنازاتری به نسبت بیکاری در جمعیتعامل خشونت
کرده را تحصیالت عالیه طبقاتی بزرگ از جوانان تحصیل ۀدر بسیاری از کشورهای خاورمیانه، توسع» :کرد

فرایندهای  ها نیســـت و این موضــوع  رادیکالیزه شـــدن  که بازار کار قادر به جذب آن اســـت کرده ایجاد
 (.Goldstone, 2009, p, 12همراه دارد )اجتماعی را در این کشورها به ـ سیاسی

: وجود یا عدم وجود ساختارهای دموکراتیک در کشورها فرصت و ساالرمدفقدان نظام سیاسی مر . 3
شم ای توان گفت فرصت برانگیزد. درکل میهای جوان برمیانگیزشی متفاوتی را برای جمعیت اندازهایچ

ــتر اســت. در چنین جوامعیهای ســیاســی هنگامیخشــونت  ،که دولتی اقتدارگرا وجود داشــته باشــد بیش
شته می سطۀ شود و بهمطالبات جوانان نادیده انگا ص نبودوا سی امکان ۀسازوکار دموکراتیک، در عر  سیا

ــرکوب . بنابراینیابدظهور و بروز نمی های ســیاســی و فقدان حقوق ســیاســی جوانان، تقویت با افزایش س
 انگیزش خشونت سیاسی در میان جوانان امری معلوم است.



 

  

شینی. 4 شهرن سترش  شان داده: پژوهشگ ست ها ن سم و انقالب پدیدهازآن ا هایی عمدتًا جاکه تروری
شور ستند، در ک شیرخهایی با نشهری ه شهرن شد  سریع ر سم نیز افزایش  ،ینهای  خطرات انقالب و تروری

محدود به فراوانی وجود داشته باشند، این مسالله ممکن است  جغرافیایی   ۀیابد. اگر جوانان در یک منطقمی
ها در بازار کار و یا نهادهای آموزشـی را افزایش دهد و نارضـایتی های منبعث از تجمع تودهاحتمال آشـوب

شهرونافز صی از  ستند، ایجاد ککه معمواًل بخش ،تری را در میان جوانان در مناطق خا د نهای فقیرتر نیز ه
 .(Minko, 2009, p. 12دهد )و افزایش 

خلی شرایط دابارۀ دهد که پاسخگویان نیز درنشان می این تحقیقهای آمده از مصاحبهدستهای بهیافته
ل  خاورمیانه درطوۀ منطق ،که در سطور باال بیان شدگونهدارند. همانکشور به نقش کشورهای همسایه توجه 

خود را داشــته اســت. این منطقه همواره با فضــای  شــرایط خاص   ،جنگ و صــلح ۀدر حوز ،یک قرن اخیر
شورهای منطقه، جنگ ستعمارگر غربی، جنگ بین ک شورهای ا ر دیگ و ،های داخلیجنگی نظیر جنگ با ک

 بوده است.رو روبه شرایط جنگی

 

 
ــاهای جنگی منطقیکی از مهم  المللیهای بیناخیر نه مربوط به جنگ ۀخاورمیانه در یک ده ۀترین فض

شوبشورشبه بلکه  شعلهها و آ شور های  هایی که از شورش بود،مربوط ور در چارچوب جغرافیایی یک ک
 سرعت گسترش پیدا کرد و به لیبی، مصر، یمن، سوریه، عراق، بحرین وآن به ۀکشور تونس شروع شد و دایر

جوانان این کشورها به اعتراض علیه سیستم حاکمیتی پرداختند،  خصوصو مردمان و به رسید دیگر کشورها
گذاری شد. در مواردی نظیر آنچه در تونس و لیبی و مصر اتفاق نام« بهار عربی»اعتراضاتی که تحت عنوان 

ــی به هایتاین حرک ،افتاد ــت و به تغییر جریان حاکمیت و انقالب انجامید. در مواردی اعتراض ــس ثمر نش
شور ب ضعیت چندان  هایحرین حرکتچون ک سیاری معتقدند این و شد، هرچند ب ضی در نطفه خفه  اعترا

ستر به خود گرفتهدوام نمی شور حالت آتش زیرخاک ضعیت این ک ست آورد و و ن های آشعله ،و در آینده ا
سوریه همچنان ادامه دارد و همبرافروخته می شور  شوب در ک سرزمینشود. آ شور یکپارچگی   یاکنون این ک

جوانان  ،طورکه بیان شدشود. همانیک جریان اداره می ازطریق  خود را ازدست داده است و هر بخشی از آن 

 سیستان و بلوچستانی از فعال اجتماع و مدرس حوزهه، ظفر احمد دیدگا
 
ایه کشورهای همس وضعیتی که ما درکنار   ،وضع سیاسی ما تحت تأثیر جهان قرار گرفته

و روابط ما هم  ،مثل عراق و افغانستان و پاکستان ،اندما همه ناامن ۀداریم و کشورهای همسای
ی روابط خیلی خوب ،کشورهای اسالمی در میانکشوری مؤثر است  ،هرحالکه به با عربستان

بر مراودات ما اثر گذاشته. وضعیت ما خیلی پایدار نیست و مردم از وضعیت  نداریم و طبعاً 
 کنند.موجود احساس نگرانی می



 

  

که توضیح آن در باال آمد. در  ها هستندگیری این اعتراضخاورمیانه در شکل ۀیکی از عوامل محیطی منطق
 این بخش از مواردی دیگر بحث خواهد شد.

ــاس دیدگاه  ــم»براس ــتانداز فچش ــوب تنها زمانی در جامعه«هارص ــورش و آش دهد که ای رخ می، ش
تظار های موردانای زیاد و هزینهاندازهدســتاوردهای بالقوه برای پیوســتن به گروه شــورشــی یا تروریســتی به

لوب ها مطهای درآمدی را در قالب این گروهای کم باشد که افراد جوان شورشگر پیوستن به فرصتاندازهبه
ضایت 1د. همچنین گیتداننب شرایط هنگامی ر کید دارد این  صواب موجود شود که گزارهبخش میتأ های 

ضای خود م به اعیهای بیشتری را ازطریق  چپاولگری و کسب غنااندک باشد و یا گروه شورشی بتواند پاداش
 (.214 ص ،2136 آبادی،به نقل از آذری نجف 224 ص ،1001 ارائه کند )گیت،

شه در نظریمبتنی بر انگیزش در دیدگاه سبی دارد، انگیزش ۀها که ری شومحرومیت ن نت ها برای ایجاد خ
یا سیاسی  یا نابرابری و ،تواند اقتصادی باشد، مانند فقر، رکود اقتصادی، بیکاریسیاسی توسط جوانان می

ـــدن   خاب ش ناتوانی در انت قدان دموکراســی،  ند ف مان ـــد  یت باش یت بر خود  ،هااقل حاکم قدان  یا ف
نه گروه11 ص ،2113 گر، )رابرت که چگو با (. این نگرش بر این موضــوع تمرکز دارد  های جمعیتی 

سی روبه اندتنگناهای نهادی و بیکاری مواجه بوده سیا ضای باز  ز ها در مراکند و ازدحام آنیروو با فقدان ف
 (.Goldstone, 2010, p. 8دهد )را افزایش می و خشونت سیاسی کندمی شهری حالتی آزاردهنده ایجاد

ــتفاده از مبنای نظری برآمدگی جمعیت جوان، می درنهایت، ــورهای با اس توان گفت به این دلیل که کش
ــمال آفریقا و خاورمیانه از جوان ــورهای جهانش ــورهای اترین کش ند و باالترین نرخ بیکاری را در میان کش

ستند و به سطۀ عمختلف دارا ه صلب خود، وا سی و نهادهای مت سیا ساختار  صادی و  للی همچون رکود اقت
ست ضم ند جمعیتاهنتوان سی و ادارای خود ه سیا ساختارهای  نند و جوانان کهای عمدتًا جوان خود را در 

ورها این کشــ بنابرایناند و های خاورمیانه داشــتههای بســیاری برای تقابل با حکومتها و انگیزشفرصــت
 اند.های مختلف بودهان اخیر همواره درمعرض  شورش و تروریسم به بهانهدرطول  سالی

صوص   2توماس مالتوس ،همچنین در قرن هجدهم میالدی شدار بحران درخ های منبعث از جمعیت ه
ــ ،داد. از نظر او ــیبت ۀکلی ۀریش ــب میان افزایش جمعیت و مواد  مص غذایی  نهفته  های جهان در عدم تناس

ست شد   طبیعی   زیرا قانون   ،ا صورتی ر ست، در سی ا صاعد هند شمول ت که قانون طبیعی افزایش جمعیت  م
صاعد عددی پیروی می مواد   سط مازاد جمعیت و کمبود منابع کافی غذایی از ت کند. بنابراین علت فقر در ب

ستا، مالتوس طبیعت را در ایجاد تعادل در این زمینه مؤثر میبرای تأمین نیاز آن ست. در این را سها ت و دان
ــیل، بیماری ــم تعادلی ها و همچنین جنگ را ابطار محدوبالهای طبیعی همچون زلزله، س دکننده و مکانیس

                                              
1. Gate 

2. Thomas Robert Malthus 



 

  

 (.12 ص ،2151 کند )نمازی،جمعیت معرفی می
های ناشی از یک قدرت بیرونی نظیر خود جدا از جنگ ۀسالچهلانقالب اسالمی ایران نیز درطول  عمر 

ــوب روبهو ایران جنگ عراق  ــطح داخلی نیز با مواردی از ناامنی و آش ــی از این در س ــت. بعض رو بوده اس
 ،هاه است و تعدادی از آنشدهای نظامی مستقر در مرزهای غربی و شرقی انجام گروهک ازسوی هاناآرامی

سال سی 2134و دی ماه  2155و  2115های نظیر آنچه در  سیلۀبه ،اتفاق افتاد شم شهروندان مدنی  و
ــال ــور اتفاق افتاد. هرچند موارد س ــاکن در داخل کش ــی  55و  15های س ــمس ــتر ش جریان  ازطریق  بیش

ــجویی و اعتراض عده ــتدانش ــهرهای ای به جریان انتخابات ریاس ــکل گرفت و عمدتًا در ش جمهوری ش
حرکت جوانان معترض به فضای اقتصادی و اجتماعی کشور  34ماه سال  مرکزنشین اتفاق افتاد، مورد دی

تراضی اع هایحرکتنارضایتی نداشتند و همین  امکان  ۀکه تا آن زمان سابق آن به شهرهایی رسید ۀبود و دامن
صفر کرده بود. درنتیجه، با درکنار  در آن ضی   این حرکت   هم قرار دادن   جا را نزدیک   جوانان و مطالبات اعترا

شورهای مختلف  لزوم انجام نوعی سیاست هایتجربهو  هاهگفته و نظریها با مطالب پیشآن لی های تعدیک
 رسد.نظر میازجانب نهادهای اجرایی ضروری به

 ابزاری از اقوام ۀ. استفاد5-5-3

ست که یکی از ویژگی شوری ا ستایران ک ستی گروه ۀهای برج کنار  درهای زبانی و مذهبی مختلف آن همزی
نیز ادامه پیدا  شمسی 11همدیگر درطول  تاریخ بوده است. این همزیستی با پیروزی انقالب اسالمی سال 

اند. نمود مهم و ظاهری این امر جنگ اعتالی نام ایران داشته های مختلف قومی همواره سعی درکرد و گروه
های مختلف قومی اعم از فارس و ترک و کرد و بلوچ و بختیاری و عراق علیه ایران بود که گروه ســالۀهشــت
منظور دفاع از مرزهای سرزمینی کشور به مناطق جنگی اعزام و از مرزهای کشور دفاع به دیگر اقوام عرب و
ها به های قومی بر این باورند که جریان حاکمیتی در ازای خدمتی که آنبسیاری از گروه ،در این بینکردند. 

ستچناناند آنساختار حکومتی کرده شای ست. آن ۀکه  شان توجه نکرده ا ست به حقوق ورند ها بر این باآنان ا
ــیاری از این حقوق )نظیر حق   ــتن به زبان مادری، آزاد که بس ــک و رفتارهای خواندن و نوش ی برگزاری مناس

بومی جهت مدیریت امور محلی، مشـــارکت در  نیروهای کارآزموده و بادانش   کارگیری  بهقومی و مذهبی، 
و است عملی نشده  کنونتا است ...( که در اصول مختلف قانون اساسی آمده و ،اداری ــــ سطوح سیاسی

 ها از این حقوق اولیه برخوردار نیستند.آن
ضای انتخاباتی و بهگری بهمطالبه صدای این ستهنگام ف صوص انتخابات ریا ود جمهوری به اوج خخ

های قومی در رقابت انتخاباتی که بر اهمیت آرای گروه ،رســـد. از دیگر ســو، کاندیدهای مختلف نیزمی
تاهای مختلفی در این زمینه میند، وعدهاواقف ری در جمهودوره انتخابات ریاســـت دوازده کنوندهند. 

ست و  شده ا شور برگزار  شدهعنوان رئیسنفر مختلف به هفتک شور انتخاب  م از کدااند که هیچجمهور ک



 

  

 ،انی دیگریها را عملی کنند. به باین وعده ،شعارهای تبلیغاتی و انتخاباتی خود باوجود  اند این افراد نتوانسته
ها آن انتخاباتی   یآرا دست آوردن  به جهت  در های قومیتوان گفت همواره از احساسات و مطالبات گروهمی

 ابزاری شده است. ۀاستفاد

 

 
 

 

 
 

 
 موالنا عبدالحمید اسماعیل زهی: 08-3 ۀشمار  یرتصو  .50

ضای انتخاباتی دو دور زمینه،در این  سن روحانی به ۀف شعنوان رئیساخیر که با انتخاب ح ور جمهور ک

یوان )كردستان(از  فعال مدنیی، پروین ذبیح  مر

 
های انتخاباتی که درطول  این سالیان شاهد و های عمرم و در تمام دورهدر تمام طول سال

بدون  به قدرت رای دیگعده رسیدن   یکنم ما شدیم یک وسیله برافقط فکر می ،ناظرش بودم
هایی ازطرف مردم مطرح شده ن دوران مطرح شده و وعدهآهایی که در که بعدًا به خواستاین

م و ادکوقت به هیچازطریق  انتخابات به قدرت برسند هیچ است های کسانی که قرارو وعده
له وسی کفقط ی ها هیچ پاسخ مثبت و روشنی داده نشده. مندرصد از خواسته 30حداقل به 

 .و ابزار هستم
 

 سنت زاهدان )سیستان و بلوچستان(جمعۀ اهلموالنا عبدالحمید اسماعیل زهی، امام

 
های کشور ما هیچ مشارکت گیریشریکیم، اما در همین حد. در بقیه تصمیم در انتخابات

 و نقشی نداریم.



 

  

از روز قبل پانزدهو  شــمســی 2131خرداد  3همراه بود بیشــتر تشــریح خواهد شــد. آقای روحانی در روز 
 داد: انتشار ذیلشرح بندی بهَدهای و مذاهب بیانیه ،حقوق مختلف اقوام، ادیان بارۀبرگزاری انتخابات در



 

  

 .جای ایران سرای من استهمه
 

 ٣ ۀشمار  ۀبیانی
 حقوق اقوام، ادیان و مذاهب

 
 بنام خداوند جان و خرد

 برادران و خواهران گرانقدر ،ملت بزرگ ایران

 حترامسالم و ا با
گین از اقلیم و مذاهب گوناگون اســـت. اکنون که انتخابات  ،ها، ادیانها، زبانکشــور عزیز ما، ایران، بوســتانی عطرآ

شت ستسرنو ست ۀجمهوری دورساز ریا صت تاریخی را فراهم کرده ا ستم این ،یازدهم این فر صمم ه جانب متعهد و م
ستقرار دولت تدبیر و امید با اجرای بندهای ده شما و ا سب رأی اعتماد  صورت ک صل حقوق ملت  ۀگاندر شی از ف زیر، بخ

سی را که از مهم سا شاهد قانون ا شعار به عمل درآورم تا  ست، از  سالمی بوده و ه ترین اهداف نظام مقدس جمهوری ا
 مشارکت ایرانیان باشیم:ایرانی آزاد و آباد با 

... در دولت تدبیر وامید  و ٥٥، ١٦، ١٢، ١٥، ٣ویژه اصــول . تدوین قوانین الزم برای اجرای کامل قانون اســاســی به2  
 ؛منظور رفع تبعیضبه
شارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریت1 سته. م شای صل  شور و اجرای ا سطوح  ۀساالری در همهای کالن ک

ا سطوح ت ۀمیهنان در شرایط یکسان امکان مشارکت و تصدی در کلیکه تمامی شهروندان و همایگونهاداری به ــــ سیاسی
 ؛عضویت کابینه را داشته باشند

ست1 شای صاب نیروهای  ست ۀ. انت شور و حمایت تقویت و تفویض اختیار و محلی در پ های مدیریتی مناطق مختلف ک
 ؛های عمومی دولتای به آنان در قالب سیاستواگذاری امور اجرایی محلی و منطقه

اجرای کامل  ها درطور رسمی در سطوح مدارس و دانشگاه...( به و ،. تدریس زبان مادری ایرانیان )کردی، آذری، عربی6
 ؛قانون اساسی 21اصل 

 ؛میراث کهن ایرانی منظور حفظ و نگهداشت این. تقویت فرهنگ و ادبیات اقوام ایرانی و پیشگیری از زوال آنان به1
. رعایت حقوق پیروان ســایر ادیان و مذاهب و عدم دخالت در امور دینی و مذهبی آنان با تأمین آزادی در عقاید دینی و 4

 ؛مذهبی و ایجاد امکان اجرای آداب و فرایض دینی مذهبی آنان در شرایط یکسان
مه1 تدوین برنا عات علمی و  ندمدت و کوتاه. انجام مطال نایی، عمرانی، اقتصـــادیمدت در بخشهای بل و  ،های زیرب

های جهشی بودجه های درگیر در جنگ تحمیلی با اختصاصویژه استاناجتماعی در مناطق محروم و مرزی به ـــ فرهنگی
 ؛هاماندگیمنظور جبران عقببه
 ؛ابعاد و اشکال آن ۀ. رفع تبعیضات ناروا در هم5
سبت3 ساختار و روشو فرهنگ به اقوام. تغییر نگاه امنیتی ن سیهای ایرانی و تبدیل  سیا ـــ های  ریت امنیتی به نظام مدی ـ

 ؛بهینه از منابع بکر و سرشار مادی و انسانی این مناطق ۀمنظور استفادعلمی و کارآمد به
ن  های الزم به یکی از معاونین رئیسریزی و هماهنگی. واگذاری مســالولیت برنامه20  ۀگانهجمهور برای تحقق بندهای 

 فوق.
 خدمتگزار شما

 دکتر حسن روحانی
 جمهورییازدهم ریاست ۀکاندیدای دور



 

  

 نهم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و دو هجری شمسی

یه و همچنین برگزاری چندین  یان یان ســخنرانی تجمعانتشـــار این ب س هرک»چون همهای تبلیغاتی و ب
های مختلف قومی و ، موجب اســتقبال زیاد گروه«نیســـتاو ایرانی  بخواهد اقوام ایرانی را جداجدا ببیند

 ۀمقایس .درصد آرا پیروز شد 10.1مذهبی به آقای روحانی شد. ایشان در انتخابات با حداقل اختالف و با 
درصد،  10درصد، استان کردستان  11هایی نظیر سیستان و بلوچستان با استان یاین میانگین کلی با آرا
درصد،  13درصد، کرمانشاه  41تسنن و تشیع  ت جمعیتی غالب کرد و آذری و اهلآذربایجان غربی با باف

درصــد نشــان از رغبت  14درصــد و ایالم  15درصــد، اردبیل  11درصــد، آذربایجان شــرقی  15اردبیل 
سترد شت و قطعًا اگر این میزان آرگروه ۀگ شان دا ی های قومباالی گروه ایهای مختلف قومی و مذهبی به ای
 انتخابات شود.  ۀتوانست برندبه میانگین وی نبود، ایشان نمینسبت

ها، قومیت ۀراهکاری در مسالل ، برای یافتن  شمسی ۴۹۳۲مرداد  ۴۹حسن روحانی بعداز مراسم تحلیف 
شیعه اللهآیت سی، روحانی  ستیار  ،خاتمی ۀزبان و همچنین وزیر اطالعات دورمذهب و فارسعلی یون را د
 های دینی و مذهبی کرد.خود در امور اقوام و اقلیت ۀویژ

سن روحانی در بیانییکی از وعده سوم به ،بندیَده ۀهای ح شارکت عمومی فارغ از 1 ۀشماربیانیۀ  مو ، م
 اداری ـ سطوح سیاسی ۀساالری در همهای کالن کشوری و اجرای اصل شایستهزبان و مذهب در مدیریت

تســنن مذهبی اهلگروه و نیز  ،هاها، عربهای مختلف قومی نظیر کردها، بلوچگروه ،بود. بر این اســاس
افرادی از  های مدیریتی،دیگر مقام و ،جمهوری، استاندارامیدوار شدند که در سطوح وزارت، معاون رئیس

اورند که این بشوندگان بر تحقیق نشان داد مصاحبهاین آمده از دستنتایج به .های قومی انتخاب شوندگروه
شت سایباقی ر ۀسالوپنجسی ۀاین وعده نیز همانند گذ شده و در حد  ؤ شته عملی ن شعار باقی  جمهور گذ

 مانده است.

 

 

 ستان(و بلوچ ستانیاز زاهدان )س یونیز یو تلو  ییو یساز رادزاده، برنامهعبدالسالم بزرگ

 ۀتأثیرگذار بود و روی لب شآورییأسنت در راهل ۀی دادن و جامعأآقای روحانی بهش ر
 ،ن دنیاای تو ،جابسیار نامردی کرد و خدایی باالی سر هس که همین ناما او ،تیز ایستاده بود

قدرت . من مشاور ارشد ستادش بودم. روزی که بههکنرسواش کرده و رسواترش هم می
فت. درنظر نگر هبشینجا ناو هسنت که فقط برروحانی اهل هصندلی خالی برای ی هی، رسید

خاطر تبلیغات برای روحانی هنوز توی سنت خونده شد. من خودم بهش برای اهلاین فاتحه
ودی شما نب ،گه آقامی ،م رو ببینن. هرکی ببینهشه چهرهکشم و روم نمیخیابون خجالت می

  !کردیبرای روحانی سخنرانی می
 



 

  

 
 زادهگمصاحبه با عبدالسالم بزر : 00-3 ۀشمار  ریتصو  .53

ها بود. در این زمینه نیز های مادری در مدارس و دانشگاههای دیگر حسن روحانی تدریس زباناز وعده
های مادری در ســطح مدارس هیچگاه تحقق نیافت و تنها در دو دانشــگاه کردســتان و تبریز تدریس زبان

ــته ــد. همان / ه نام زبان و ادبیات کردیای برش ــیس ش ــدترکی تأس ــتر بیان ش ف جاکه هدازآن ،طورکه پیش
شت سیاری از داوطلبان کنکور از انتخاب ر ست که بتوانند آیند ۀب شگاهی این ا ض ۀدان مین شغلی خود را ت

تقبال اســ و ایجاد نشــده اســتهنوز مناطق قومی این فضــا  کم دردســتدر ســاختار کاری کشــور یا  ،کنند
 .  1چندانی از این موضوع صورت نگرفته است

 

 
نخواســـت گروه ته ۀهای قومی در زمی یاف نده اســـت و  ما باقی  نان  مادری همچ بان  به ز های آموزش 

کاربردی داشــته ۀ باید جنب خواندن و نوشــتن به زبان قومی جاکه هدف  دهد ازآنآمده نیز نشــان میدســتبه
شیده ارشتهباشد، ایجاد  شگاهی چنین هدفی را تحقق نبخ صاحبهست و نظر های دان ست این ا شوندگانم

                                              
 اند.ماندههای بلوچ و سیستانی از همین انتخاب رشتۀ دانشگاهی نیز محروم . در این زمینه، قوم1

یست از نقده )آذربایجان غربی(غالمرضا جعفری، فعال محیط  ز

 

م مدرسه با زبان ترکی یا کردی یاد اکد ؟گرددقانون اساسی اجرا می 23و  21کجا اصل 
فارسی حرف ها باید دهند. خیلی جاها ممانعت کردند. مثاًل بخشنامه کردند مهدکودکمی

 بزنند.



 

  

 تحقق این هدف، آموزش به زبان مادری باید در سطح مدارس انجام شود. جهت  درکه 
اقوام و  درمورد شــمســی 31های انتخاباتی ســال دولت تدبیر و امید در تحقق وعده شــکســت باوجود  

سـال  جمهوریریاسـت یازدهم ۀها، با برگزاری انتخابات دورابزاری از احسـاسـات و مطالبات آن ۀاسـتفاد
روزی انتخاباتی حسن روحانی پی ای درکنندههای مختلف قومی نقش تعیینمجددًا استان شمسی، 2134

ه سال و نیم از این دور ها مجددًا به سبد وی ریخته شد. بعداز گذشت حدودًا یکآن یداشتند و بیشترین آرا
 تحقق پیدا نکرده است. جمهوریهای رئیسکدام از وعدهنیز همچنان هیچ

شت حدود  ست ششبا گذ سیاری از نخبگان گروهسال از ریا سن روحانی، ب های قومی بر جمهوری ح
ستفاد»آوری آرا جمع جهت  درها تنها این باورند که از مطالبات آن سطح  «ابزاری ۀا ست. جدا از این  شده ا

باتی، آن خا عدهانت که دیگر و ند  باور برابری اقوام نظیر برگزاری  بارۀحکومتی در های دولتی وها بر این 
ها دیگر طرح های محلی وای به نام وحدت، برگزاری جشــنوارههای تقریب مذاهب و انتخاب هفتههمایش
 ها بوده است.ابزاری از آن ۀو در راستای استفاد است نمادین داشته ۀصرفًا جنب هاو برنامه

 

 
صول وجود برخالف و درمجموع، صول دیگر و نوزدهم، ،پانزدهم ،دوازدهم ا سی قانون ا سا  بارۀدر که ا

ــت، مذهبی و قومی هایاقلیت حقوق رعایت لزوم ــفانه اس  پیدا نزلت چنان هاآن حقوق و حق جایگاه متأس
ست کرده سب و آورییأر جهت  در انتخاباتی ابزار یک عنوانبه آن از توانمی امروزه که ا ستفاد قدرت ک  ها
 جهت اهاروست در زمینیسیب تقسیم یا مستمندان برای رایگان غذای توزیع با کاندیداها روزگاری اگر کرد.
 چونهم مواردی به را خود جای اهمیتبی و قدیمی هایحربه این امروزه کردند،می تالش آرا آوریجمع

 جایبه جامعه پایین اقشــار نظرجلب برای نمایندگان برخی و اســت داده مادری هایزبان تدریس شــعار
یب پخش فاع به زمینیســ بان از د های همواره پردازند.می محلی هایز یدا ند ـــب کا ناص  چون مهم م

 کردســتان، ونچهم مناطقی به ســفر با یا مختلف هایمصــاحبه و هابیانه انتشــار با جمهوریریاســت

یاض علی فرهان  خوزستان ازفعال اجتماعی ی، ر

 

 شعاری پیدا کرده. تا ۀبیشتر جنب ودشانجام می داقوام دار ۀهایی که در حوزتمام برنامه
ای در این مکان و زمان خودش ، اجرای هر برنامهدها آماده نباشکه بستر اجرای برنامهزمانی

ا و هجمهور در بحث حقوق اقلیترئیس 1 ۀ. منشور شمارودشضدبرنامه تبدیل می کبه ی
بینیم م میه هنده. ازطرف دیگوشعار باقی م کی دلیل فقدان بستر الزم متأسفانه در حد  اقوام به

ن شعارش هم دست کشید و بحث حقوق آش از اجمهور در اواخر دولت قبلیکه رئیس
مطرح کرد و این دفعه دستیار یا معاون حقوق شهروندی برای خودش گذاشت  اشهروندی ر

 .ودبششنجی که جاهای مختلف شکل گرفته راحت ن فضای متآتا از 



 

  

های هوعد نیز و محلی مردمان زبان به کلمه چند بیان با ،مناطق دیگر و ،خوزســتان بلوچســتان، آذربایجان،
 آرای کردن   همســو در... ســعی  و ،زیســتی، مذهبی، اقتصــادی، جوانان، محیطهای قوممتعدد در زمینه

ــتنتایج به دارند. خود به مناطق این مردمان   ــاحبه با گروهدس های متعدد قومی موردمطالعه نیز آمده از مص
شان داد که دولت در  سته موعودهای یک از زمینههیچن ست نتوان ستچنانآن ا شای ست گروه ۀکه  های قومی ا

 ها را عملی کند.مطالبات آن

یسم سیاسی. 5-5-3  میلیتار

ست که چقابل شن ها بهها و یا ملترا دولتبحث ا سوی خ سمت و  سی،  سیا ساختارهای منعطف  جای 
گو هســت چه نیازی به تنش و جنگ اســت، آیا که امکان گفتیابند و به عبارت دیگر، تا زمانینظامی می
های دموکراتیک حکمرانی در جوامع غیرغربی پاسخگو نیست؟ آیا وگو بسته شده است؟ آیا روشباب گفت
سؤالقدرت فاقد ظرفیتصاحبان  سیاری  ستند؟ و ب در  های متعددیهای دیگر که نظریههای دموکراتیک ه

 علوم انسانی را پرورانده است.
شمه و 2گرایی، ارتش1گرینظامی سرچ شی  ست توان ارت ست که معتقد ا سم یک ایدئولوژی ا ، یا میلیتاری

آشــتی از راه »این گزاره باور دارد که  ترین شــکل خود بهگری در مالیمهاســـت. نظامیامنیت ۀمنبع هم
 شود و آمادگی نظامی بهترین یا تنها راه دستیابی به صلح است.میسر می« توانمندی نظامی

ستی بهحکومت صاصدلیل اتکای بیشهای میلیتاری سهم ازحد به قدرت نظامی و اخت شترین  درآمد  بی
شوند و در رویارویی با تهدید خارجی بیگانه می ،ودخ ملی به تقویت نهادهای پلیسی امنیتی کاماًل از مردم  

ــت می ــفانه مردم درعین  حمایت ملی را ازدس ــبتبی دهند و متأس به تهدید، به عوامل تهدید نیز تفاوتی نس
 کنند.کمک می

گردد. یمازمیلیتاریســم به ســنت ارتش پروس و گرایش نظامی دولت آلمان ب ،تاریخی ۀاز لحاظ پیشــین
کند. گســترش معتقد بود تاریخ ازطریق  خون و شــمشــیر حرکت می ،یکی از رهبران آلمان ،3بیســمارک

نظامی  از رســوم را های فاشــیســتیهای پیدایش فاشــیســم بود که جنبشمیلیتاریســم در اروپا یکی از زمینه
 های نظامی را مورد ستایش قرار دادند.اقتباس کردند و سنت

 رود:کار میبهمیلیتاریسم به دو معنی 
رهنگ زندگی و ف ۀجا نفوذ ارتش یا شیومنظور از میلیتاریسم در این نفوذ فرهنگ ارتشی در جامعه: (الف

راتب و منظم و سلسله ،زندگی و فرهنگ ارتشی ۀارتشی در زندگی سیاسی و اجتماعی است. معمواًل در شیو

                                              
1. Militarism 

2. Militaryism 

3. Bismarck 



 

  

 د.شوطلبانه تمجید میهای جنگسلطه و اطاعت و نگرش ۀرابط
ست: دخالت (ب سیا شکیل ارتش ۀتکنولوژی در زمین ۀکاربرد فزایند ارتش در  سلیحات باعث ت های ت

 که گسترشطوریبه انجامد،های غیرمستقیم ارتش در سیاست میدخالت بهمدرن و منظمی شده است که 
های نظامی و فرهنگ تسلیحاتی موجب گسترش میلیتاریسم نوین مجتمع وجود آمدن  به و تکنولوژی مدرن

 ه است.شد

سی مداخلهای مهم در جامعهازجمله بحث سیا سی  های اجتماعی عنوان یکی از گروهنظامیان به ۀشنا
ورها با کش بیشتر ای است جهانی که درنظامیان در سیاست پدیده ۀ. مداخلاستیافته در سیاست سازمان

نفوذ یهای ذعنوان گروهامیان بهترین سطح نظترین و گستردهشکال متفاوت وجود دارد. در پاییندرجات و اَ 
ــار در نظامبا گروه ــازمانی خود  تانند کهای مختلف تالش میهای فش ــیدن به اهداف نظامی و س برای رس

قش اصلی را ن اران را تحت تأثیر قرار دهند و در باالترین سطح، نظامیان با قبضۀ مستقیم قدرتذگسیاست
 (.Sullivan, 1991, p. 63کنند )های سیاسی بازی میسازیدر تصمیم

 اند از:وار عبارتفهرستصورت عوامل دخالت نظامیان در سیاست به ،از دید هانتینگتون
 ؛مدنی ۀضعف جامع .2

 ؛اوضاع نابسامان اقتصادی .1

 ؛های سازمانی و تشکیالتیضعف جنبه .1

 ؛فقدان یا ضعف نهادهای سیاسی کارآمد .6

 ؛شدت برخوردهای اجتماعی و طبقاتی .1

 .نظامیان ای شدن  حرفه .4
توان اند، میعنوان گرایشات میلیتاریستی شناخته شدههایی که بهپدیده تاریخی   طورکلی با مرور موارد  به

شاید نتوان واژهای آنگفت ویژگی ست و  سم یا نظامی ۀها از یک مورد به مورد دیگر متفاوت ا گری میلیتاری
شتر باید میل ،تقلیل داد خاص ۀرا به یک پدید سم را بهبلکه بی سب برای ا بعنوان یک بخش کلی و یتاری برچ

ست خارجی بهبههای مرتبطپدیده تعدادی سیا سلیحات و یهایکار برد. پدیدههم در   مثل رقابت در خرید ت
ــ های صنعتیرشد مجموعه ، های نظامینظامی بیشتر از رشد اقتصاد ملی، افزایش شمار نظامیان و هزینه ـ
لی، الملای و بینهای نظامی منطقهامنیتی بر همکاری اقتصادی، ورود به ائتالف های نظامیتقدم همکاری
صل نظامی اختالفات تا حل  گرایش به حل سالمت وف  تبلیغ ایدئولوژیک اختالفات درنهایت،و  ،هاآمیز آنم

به با آن  له  نه کردن  و ضــرورت مقاب هادی در محیط هابزی  فرهنگ   عنوان یک تهدید بین افکار عمومی و ن
 ند.اهای گرایشات میلیتاریستی در سیاست خارجیاجتماعی یک منطقه از شاخص

شاه بود. وی پهلوی اول حس   ۀویژگی عمد ،در ایران ضا ستی ر ست ۀدور طی  در ،عمیق میلیتاری  ۀالسبی



 

  

صدارت سلطنت   ،وزارت،  شاع ،خود و  ش ۀبر تقویت ارتش و ا صرار می ۀاندی ستی ا شامیلیتاری ه ورزید. 
ین هدف ا شدن   یابد و عملیمدرن صرفًا با تأسیس دولت متمرکز و مقتدر تحقق می ۀعتقد بود دولت مطلقم

ــت.  کردن   فقط در گرو نظامی ــوی دیگردولت و جامعه اس ــتیابی به یکپارچگی و وحدت ملی به  ،ازس دس
 ۀاه در آســتانتأســیس ارتش ملی و قدرتمندی وابســته اســت که بتواند حکام محلی را حذف کند. رضــاشــ

ستی بهرهقدرت ست دماگوژی سیا سلطنتگرفت و پس گیری از یک  سریر  ستقرار بر  شعمل و ان ،از ا  ۀدی
گری او برای مدت محدودی میلیتاریســتی را در تمام ابعاد به صــحنه آورد. شـــاید اعمال و رفتار نظامی

سلط بر قدرت و حذف کانونبه شتمنظور ت  باه وی این بود که مبانی نظری وهای رقیب موردقبول بود، ولی ا
سترش  ستی را افزایش و گ ستگی و رغبت مردم رفتاری میلیتاری سطح همب شد هر روز  داد و این امر باعث 

 هر نوع مشــارکت و حق   ۀداد و اجازقدرت خود را افزایش می ۀبه او کاهش یابد. شــاه هر روز حوزنســبت
چنین وضــعیتی، مردم فاقد هرگونه اختیار بودند و به همین کرد. در هرگونه اظهارنظر را از مردم ســلب می

 .1کردندگونه مسالولیتی دربرابر  دولت احساس نمیهیچ ،دلیل
راحتی هارتش ب ۀتنها پیکرکه متفقین کشور را تهدید و اشغال کردند، نه، زمانیشمسی 2110 در شهریور

بدون ابراز هیچ که مردم  خت، بل نهفروری خا فاعی در  چه رخ گونه واکنش د یا از آن ند و گو ند ما های خود 
تی و های توتالیتاریسخشنود بودند. شاه نیز حقیرانه خاک وطن را ترک کرد. این سرنوشت تمام رژیم ،دادمی

 و خواهد بود. است میلیتاریستی بوده
سی 2111مرداد  15نیز در  ،شاهفرزند وی، محمدرضا  جهت  درمصدق  ملی   دولت   ، با برانداختن  شم

برای  او را ها اعتماد کند. شـــاه که پدرشآن ۀهرچند نتوانســـت به هم ،بر نظامیان تکیه کرد ،حفظ خود
شکد صیل به دان ستاده بود ۀتح شت به ایران ،نظامی در اروپا فر ش نهمواره اونیفورم نظامی ت ،از هنگام بازگ

سرعت مدارج اروپا رفته بودند یا هنگام بازگشتش به ایران به او پیوسته بودند بهبود و کسانی که همراهش به 
 و به باالترین مقامات کشوری و لشکری رسیدند. ندمختلف را طی کرد

 نژاد، محمدباقرمحمود احمدیهمچون  ،بسیاری از نظامیان و پاسداران انقالب ،در دوران بعداز انقالب
مناصب سیاسی مهم کشور را در دست گرفتند. بسیاری  دیگران، قالیباف، علی الریجانی، محسن رضایی و

زیادی نیز به مجلس  ۀعنوان اســتاندار و فرماندار انتخاب شــدند و عداز نیروهای ســپاهی و بســیجی به
یافتند. در مجلس قانونقانون حاجی دلیگانی،  گذار کنونی، افرادی همچون الیاس حضــرتی،گذاری راه 

سعیدی، حسن  اکبرپور،دی، محمدحسین فرهنگی، نادر قاضیدامیرزایی نیکو، احمد سالک، سلمان خدا
فر، محمد دهقانی، کامرانی، عزیز اکبریان، داریوش اســماعیلی، غالم محمدزارعی، رمضــانعلی ســبحانی

پور کسـانی دل هاشـمیو ع ،مجتبی ذوالنوری، جواد کریمی قدوسـی، سـهراب گیالنی، غالمرضـا شـرفی
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سابق شتر  ستند که پی شته ۀه سداران را دا سپاه پا ضور در  ضور نظامیح شان از ح ضوع فوق ن ها در اند. مو
آنچه در باال تحت عنوان حضور و دخالت نظامیان در سیاست شرح داده شد  اصطالح  سیاسی و به ۀعرص
  دارد.

 

 
ستی در این دوران گروه سیرهای میلیتاری ست که جدا از فعالیتیکی از م سیجی ا سوم به ب های های مو

که چنانآن ،دارند نیزاستفاده از اسلحه را  در بسیاری از مناطق کشور توان نظامی و حق   ،اصطالح فرهنگیبه
ها های آنناچار به خواستهبه نیزکنند و عموم مردم در بسیاری از امور کشور مداخله می ،واسطۀ همین امربه

 توجه دارند.

 

 
 

 خوزستانر از پژوهشگی، عبدالقادر سوار 
 

 .شاهد یک ساختار میلیتاریستی دیکتاتورشیپ هستیم ،لحاظ ساختار سیاسیاز 

 مهاباد )آذربایجان غربی( ازعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مدرس و د، مهری پاكزا

لد کند که چیزی بخود اعتراف می ،آمده ارگانی ازکه دارم که به اعتبار این یدانشجوی دکتر
 نیست و من هم مجبورم به وی نمره بدهم. 



 

  

 
 مصاحبه با مهری پاكزاد: 03-3 ۀشمار  ریتصو  .54

ست سیا سیاری از  ستای قدرتب شتر آنهای حکومتی نیز تعمدی یا غیرتعمدی در را سیابی بی ت. در ها
وگویی در اردیبهشــت در گفت ،رئیس بســیج ســازمان عشــایری ایران ،ســردار پاشــا محمدی ،همین رابطه

ا بسیج  عشایر را ب»غرب و شرق ایران خبر داد و چنین بیان کرد: شمال عشایر   از مسلح کردن   شمسی، 31
سالحهای تولید داخل که ازطریق  وزارت دفاع تأمین میسالح این عزیزان  دراختیاره ای کهای ویژهشود و 

ســرزمینی خود، در امنیت کلی کشــور نیز ســهیم  ۀبر تأمین امنیت حوزکند تا عالوهدهد مســلح میقرار می
شند شمال . … با شرق و  ستر جامعدر  سالمی بر ب سداران انقالب ا سپاه پا شور،  شایری و مردم  ۀغرب ک ع

شور امنیت پایدار مردمی را پیاده ی ما با های امنیتپایگاه ،به عبارت دیگر .رده استسازی کبومی و محلی ک
بنیان نهاده شــده و امروز  ،یاعم از شــیعه و ســن   ،و بومیان منطقه ،محوریت ســران طوایف، ایالت، عشــایر

غرب کشــور دارای امنیت پایدار مردمی هســتیم. ایشــان توانیم ادعا کنیم که در مرزهای شــرقی و شــمالمی
هزار نفر از اقوام ترک آذربایجانی، دویســت میلیون و  عیتی بالغ بر حدود یکعشــایری کشــور را جم ۀجامع

نشینی دارند طایفه زندگی کوچ ۹۹۱ایل و  ۴۱۱و فارس بیان کرد که در قالب  ،لر، کرد، عرب، ترکمن، بلوچ
ستند و در قالب چهار گردان بیت ۹۲۹و بالغ بر  سیج ه سازمان ب ضو  شایر ع س، المقدهزار نفر از این ع

 .1اندو الکوثر سازماندهی شده، عاشورا، الزهرا
شهر باال می ۀنتیج ضعیتی این خواهد بود که پلیس و نیروهای امنیتی از درودیوار  به هرجا  .روندچنین و
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سرت را برگردانی شگاه، اداره ؛بینیها و نیروهای امنیتی را میپلیس ،که  پر از  اجهمه و ،کوچه، خیابان، دان
ــت.مأموران انتظامی و امنیتی  ــدوربین اس ــمان تیزبین خود تمام حرکهای مداربس ا مردم ر هایتته با چش

ند کنو اقتصادی دخالت می ،زیرنظر دارند و در امور مختلف سیاسی، ورزشی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی
 کنند.ها و مناسک قومی و مذهبی اقدام میو علیه برنامه

 

 
 

 

 
کید دولتمردان ایرانی بر لزوم پای باوجود   روع های مشساالری دینی( و آزادیبندی به دموکراسی )مردمتأ

ن کرد ازسوی برخی مسالوالن حکایت از نوعی عالقه برای نظامیدر جامعه، اما هنوز هم بسیاری از رفتارها 
س پادگانی کردن   ،و یا به عبارتی سم در ب سجامعۀ ایرانی دارد. این میلیتاری سیا ضای  ی نیز یاری از موارد به ف

ست ورود پیدا کرده شت ا سیاری از افرادی که گذ ضور در جبههها نظامیزندگی آن ۀو ب های جنگ گری و ح
کنند و خواهان حضــور در عنوان کاندید ورود پیدا میبه ،مواقع برگزاری انتخابات ســیاســی در ،بوده اســت

ــی و هنگام جنبشد. اینان همچنین در مواردی دیگر و بهنامقننه ۀمجریه و قو ۀنهادهایی نظیر قو ــیاس های س
هارنظر می ئمدنی مختلف اظ به ارا ند و  کار می ۀکن ـــان از وجود نوعی راه مۀ این موارد نش ند. ه پرداز

این نیروهای نظامی مخفی همچون بسیج  های قومی وجود  میلیتاریسم در ساخت داخلی کشور دارد و گروه
 دانند.رل و حاکمیت دیدگاه امنیتی علیه خود میرا عاملی جهت کنت

 انحصار فرهنگی. 7-5-3

و درکل همســانی و  ،ســازی ذوق و ســلیقه، آداب و مناســکویکم، یکســانهای مهم قرن بیســتاز ویژگی
های هتواند گروهای مختلف است. در سطحی دیگر این همسانی و یکسانی مییکسانی سبک زندگی انسان

و تحلیل روند و شــوند های مختلف قومی در یک فرهنگ قومی واحد ذوب بگیرد و گروه دربر نیزقومی را 
 سبک فرهنگی غالب شود. ینوع

 اشنویه )آذربایجان غربی( ازفعال اجتماعی ، یصابر رستم
 

ر و دو نفهشد، یهنظارت شدیدی می ؛رفتم مدرسهد داشتم میآسوری یادم میچهارشنبه تو
گم. این تون میهد بیخوام کردن. گفتم چی میی انگار مجرم گرفته بودن بازرسیدارگ

  !مشدچطور از کنار شما رد می ،چیزی داشتم هبرخوردشون بود. هیچی هم نداشتم. گفتم اگ

 ی(ومشهد )خراسان رض ازشناس روانی، علی صاحب

 
چ رقیبی که هی هکه بخش بزرگی از اقتصاد کشور دست نیروهایی هقدر چندمرجعیتیناوقدرت 

 ه.و هم زور دار هاین بخش هم اسلحه دار ،جمهورو به قول رئیس هندار
 



 

  

های چندخطی، شـهرهای مسـتحکم و دورنمای راهخاکی سـفر کنیم، بزرگ ۀامروزه به هر کجای این کر
، های هالیوودیهای حاضری، فیلمغذا ۀکارهای خاکستری، زنجیردهندۀ لباسیابیم که نشانفرهنگی را می

و عالمت سیگار مارلبرو تصاویر  ،باربی، مادونا ،زمین ۀ... است. در دورترین زاوایای کر و ،های همراهتلفن
ــی ــتند. اخبار س ــنایی برای همگان هس ه ک دهدمیان از کلیوند تا قاهره و کاراکاس را تحت تأثیر قرار انآش

 و ویژه بر سطح جهان دارد. خاص دگی  زن یک سبک   نشان از غالب بودن  
ید دنیا بهســبک فرهنگی غالب و انحصـــاری به ما می زودی هرکس قادر واســطۀ این واقعیت که بهگو

سانی خود را به صرفیخواهد بود تمایالت ذاتی ان شیوۀ زندگی غربی، م سوق دهد،  ،سوی یک  شهری  و 
ن دستیابی به یک وحدت متوازن بی جشنوارۀن شدن است. غرب بهترین است و پیوستن به ای درحال متحد

صرف صلحم ست، عقالنیکنندگان  ساس این جهانتر میساالر را هرچه نزدیکو مردم ،دو  بینی،سازد. برا
و درصورت رفع این  استگذشته با  و باورها محرک برخورد ،هاها، ارزشفرهنگبرهم وتنوع آشفته و درهم

یت و وفصــل خواهد شــد. در این نوع جهانیها، اختالفات بین ما نیز حلتفاوت بینی، کســانی که از هو
ها شــود که این نوع بحثگیرند و این باور در اذهان تلقین میکنند مورد هجمه قرار میقومیت بحث می

ــاززمینه ــورش س ــتهای قومی و عدم اتحاد ملی ش  ۀدایر ،ممکن کنند که تا حد  تالش میها و حکومت اس
 د.نتر گرد آوربزرگ ۀها را در یک دایرهای قومی را بشکنند و همۀ آنمحدود هویتی گروه

 

 
ها در سراسر جهان در یک های فرهنگی آنو سنت ،ها، جوامع روستاییچنین نگرشی، دهکده ۀدر نتیج
شار نیروهای بازار جهانیمقیاس بی سال سابقه و تحت ف صدها  ستند. جوامعی که  سازی درحال نابودی ه

سیختگی میسادگی دچار ازهماند بهکردهخود را حفظ  ستگی فرهنگی به شوند.گ لحاظ تاریخی، زوال پیو
گاهان سعه ۀیکی از اهداف آ ست. بهتو ستعماری بوده ا سه در  ،گولت ،عنوان مثالگران ا شاور دولت فران م

صیه کرده بود که  ستعمرات، چنین تو سنتی باید به»امور م شوند که مردم  سوق داده  حال ها درآنسوی این 
مادگی روانی جهت تجدد نمی به آ که منجر  ند  «  گرددزندگی در شــرایط غیرطبیعی و غیرانســـانی هســت

 (.241 ص ،2151 )نوربرگ،
چالش  ـــار فرهنگی را برخی  گامیبرانگیز میانحص ـــًا هن ند، خصــوص نگ دان یک فره ناصــر  که ع

ــوداقلیت  ــتفاده ش ــلط اس ــوی فرهنگ اکثریت مس ــ ،ازس ــت فرهنگ اقلیت یا چراکه این را س رکوب نادرس
صارادانند. بنابر دیدگاه منتقدسازی آن از هویت گروهی و حقوق مالکیت فکری خویش میمحروم  ن، انح

  ن شرقی()آذربایجا تبریزاز نویسنده  و فعال كارگری ،اجتماعی ـ سیاسی فعالب، اشکان زهتا
 

عملکرد مطالبات قومیتی در راستای مطالبات قومیتی در راستای هژمونی حکومت است. 
 رود.اختگی و عدم اتحاد پیش می

 



 

  

ــازی فرهنگی از این نظر که پذیری یا همگونفرهنگی با فرهنگ ــار»س ــ به اختیار کردن  « انحص  ر  این عناص
شیوه صورت میفرهنگی به  ستعماری  صری از فرهنگ اقلیت  .دارد گیرد تفاوتای ا ضای عنا سوی اع از

 ۀگاهی حتی متضاد آمال ابرازشد شاناصلی ۀزمینشوند و این عناصر خارج از پیشفرهنگ مسلط کپی می
 .1شوندکار گرفته مینمایندگان فرهنگ اصلی به

لحاظ به های مدرن نقش اساسی دارند.دولت رنگی  دهنده به این یکسانی و همعوامل شکل درخصوص  
شورها موجب می ،نظری صلت چندقومی اکثریت ک شتر خ شود که نهادها و قلمروهای دولت مدرن در بی
ی قومی هانمایندگی دولت ملی باال بکشــند و درنتیجه، بر اقلیت پایگاه یک اقلیت قومی را در حد   ،مواقع

یرند. بگ دراختیارعناصــر فرهنگی را  ۀحاشــیه برانند و خود انحصــار همها را بهو آن بدارنددیگر تبعیض روا 
یت ملی در جوامع چندقومی»دانیم که می  تبدیل شـــدن   در معنای دقیق خود جز از رهگذر   «فرهنگ و هو

عه یت ،های فرهنگی، هویتیای از آموزهمجمو به مطلوب عه  جام تاریخی اقوام مختلف  های عمومی و 
 «قوم مرکزی»های ای از مؤلفهتنها مجموعه ،ایرانگیرد. در اکثریت مطلق ســاکنان آن ســرزمین شــکل نمی

صهبه صی ضه میعنوان خ تنوعات واقعًا موجود در جامعه  ۀدهندشود که قاعدتًا بازتابهای هویت ملی عر
دهد. بنابراین زبانان قرار میانحصــار فارس عناصــر معنایی فرهنگ ایرانی را در ۀهم ،نیســت. به عبارتی

ــار فرهمی ــوالت و تولیدات   ۀهم گرفتن   دراختیارنگی به معنای توان گفت انحص ــایر   فرهنگی   محص  اقوام   س
ــت. عمد ــور  ۀایرانی در خدمت این گروه اس ــالوالن کش ــورت  نیزتالش مس ــر این گروه ص برای حفظ و نش

ومی های قیتی گروهموضـوعی که نارضـا ،شـودکه باید توجه نمیچنانهای زبانی آنگیرد و به دیگر گروهمی
 داشته است. لیت را درپیاق

 

 
و هنوز هم وجود دارد که تالش دارد تا فرهنگ ایرانیان را  اســـت در ایران روندی وجود داشــته درواقع،

ها دوران رضاشاه، اوج اعمال این سیاست خصوصبه ،پهلوی های آخر حکومت قاجار وند. سالکیکسان 
 بود و تا به امروز نیز ادامه دارد.

                                              
1. www.dictionary.abadis.ir  

 اصفهان ، نویسنده و فعال مدنی ازدامپزشک، شاهین سپنتا

 
 م که فرهنگستان زبان فارسی تغییر نام دهد به فرهنگستاناهم و نامه نوشتاهبارها گفت یمن حت

 که به زبان فارسی توجه شود. دجور نباشزبان ایرانی و فقط این
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C


 

  

 

 
 .1کردندرسمًا این سیاست را تبلیغ می آینده و ،فرنگس ان، ایرانشهر هایهمجل ،در این بین
کاظمرا  ایرانشییهر فارت ایران در  ،زادهحســین  ـــابق ســ مات س ندندیپل ـــال ،ل تا  ۴۹۱۴های در س

ــی، ۴۹۱۶ ــمس ــار میو از همان ش ــیلۀبه فرنگسیی انداد. جا انتش ــفق کاظمی وس ــو جوان هیالت  ،مش عض
سی، ۴۹۱۹تا  ۴۹۱۹از  ،دیپلماتیک شر می شم شار یزدیرا  آیندهشد و در آلمان منت ستاد  ،محمود اف علوم ا

 در تهران بنیاد گذاشت. شمسی، ۴۹۱۱در سال  ،اروپا ۀکردتحصیل سیاسی

 :داشتلیت بیان دربارۀ مذهب و مای در مقاله ایرانشهر
ــالل ــد، ملیتش را  ۀمس ــفر کرده باش ــت که هرگاه از یک ایرانی که به خارج س قومیت چنان جدی اس

سند، به شورشبپر های های محلی، گویشبرد. ما باید فرقهاز زادگاهش نام می ،جای نام پرافتخار ک
 . های محلی را ازمیان برداریم...و حساسیت ،محلی، لباس محلی، آداب محلی

اما بیشتر به ضرورت ایجاد دولتی مرکزی و هویت ملی  ،نیز به همان مضمون بود آینده ۀمحتوای ماهنام
کید داشــت. مؤســس و نگارنده مطلوب ما: وحدت ملی »ای تحت عنوان مجله را با مقاله اشیکپارچه تأ

 کرد:آغاز چنین « ایران
)که موجب تشــکیل …  ن اســـتل یا مطلوب اجتماعی ما حفظ و تکمیل وحدت ملی ایراآهاید

ست که …  و ،، ایطالیاآلمانامپراتوری و ملت بزرگ  شد(. منظور از کامل کردن وحدت ملی این ا
سی عمومیت یابد، اختالفات محلی از حیث  ،در تمام مملکت و غیره محو  ،لباس، اخالقزبان فار

با هم فرق شــود و ملوک کاماًل ازبین برود. کرد و لر و قشــقایی و عرب و ترکمن و غیره  الطوایفی 
ی از تا در ایران وحدت مل ،ما ۀبه عقید . نداشته، هریک به لباسی ملبس و به زبانی متکلم نباشند...

ای استقالل سیاسی و تمامیت ارضی هر لحظه بر ،حیث زبان، اخالق، لباس، و غیره حاصل نشود
ــد. اگر ما نتوانیم همما احتمال خطر می ــکنی دارند  ۀباش نواحی و طوایف مختلفی را که در ایران س

ه ها که بتاریکی در جلو ماســـت. آن ۀمعنی ایرانی کنیم، آیندتمامیکنواخت نماییم، یعنی همه را به
ها که به مذهب خاطر دارند، آنرســی و ادبیات آن تعلقها که به زبان فاتاریخ ایران عالقه دارند، آن

ستند باید بدانند که اگر رشتشیعه عالقه شود ۀمند ه سیخته  اقی هیچ ب ،وحدت این مملکت ازهم گ
سی در تمام نقاط  شش کنیم که زبان فار صدا بخواهیم و کو نخواهد ماند. پس همه باید یکدل و یک

سر نمی سیس مدارس ابتدایی در همهمگر به ،شودایران عمومیت پیدا کند. این کار می سیلۀ تأ جا، و

                                              
1. https://fa.wikipedia.org 

یخ و حقوقدان بیناسعد اردالن  سنندج )كردستان( از الملل، پژوهشگر تار

 
فارسی  تابلو   ،باعث شد در مدارس کردستان 2124و  2106سیاست رضاشاهی در 

 صحبت کنید نصب شود.
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%82_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%82_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86


 

  

زبان فارسی و  تدریس .وضع قانون تعلیم عمومی اجباری و مجانی و فراهم آوردن وسایل اجرای آن
ست. باید هزارها کتاب و رسال ۀتاریخ ایران در تمام مملکت چار بها دلنشین و کم ۀاصلی و قطعی ا

سی در تمام مملکت به صوصبه زبان فار شر نمود. باید کم خ ستان منت شآذربایجان و خوز رایط کم 
شار روزنامه ست مهای کوچک ارزانانت ملکت فراهم آورد. قیمت محلی به زبان ملی در نقاط دورد

شتمام این ست و باید ازروی نق شد. می منظمی ۀها محتاج به کمک دولت ا ضی ایالت با توان بع
آن نقاط  زبانایالت بیگانه ،نشین کرد و درعوضجا دهزبان را به نواحی بیگانه فرستاد و در آنفارسی

ــیجای آنرا به ــاها به نواحی فارس ــاکن نمود. اس های می جغرافیایی را که به زبانزبان کوچ داد و س
 وتاز چنگیز و تیمور است باید به اسامی فارسی تبدیل کرد. خارجی و یادگار تاخت

اعم از خطر سرخ )شوروی(، آبی )انگلیس(، زرد  ،افشار نیز با این هشدار که کشور را خطرهای زیادی
داشت که وظایف اساسی ایجاد یک می کند، اعالمتهدید می ،ها(، و سیاه )روحانیت()ترکیه(، سبز )عرب

عرب و ترک از  قبایل   زبان فارســی در میان جوامع غیرفارس، و انتقال دادن   ۀدولت قدرتمند مرکزی، اشــاع
 نقاط مرزی به مناطق داخلی است. 

سال سی ۴۹۱۹ در  ست ، مجلس  لباس قدیم اقوام ایرانی را غیرقانونیشم ستثنایبه ،مردان را ۀو هم دان   ا
این کاله  ،. هشت سال بعدواداشت« کاله پهلوی» غربی و گذاشتن   لباس   به پوشیدن   ،شدهنامن ثبتاروحانی

پایی داد. رضـــاشـــاه این کاله را نه شـــاپو   جای خود را به کاله   یت فقط برای زدودن  ارو های قومی بلکه هو
سالم  ـــهمچنین برای دخالت در آیین نماز در ا ست ادن  اش بر خاک نهکه الزمه ـ شانی ا ـــ پی برگزید. او  ـ

 نام بسیاری از شهرها را تغییر داد. ،بر اینعالوه

 محورحاشیه رانده شد و نگاه توسعهچنین تفکری به شمسی، 2111با پیروزی انقالب اسالمی در سال 
انون ق ها درحقوق آن ۀنشــین مورد توجه قرار گرفت و اصــول مختلفی در زمینتری به مناطق اقلیتو عادالنه

سی لحاظ  سا سالشا صوص در مقطع کنونیها و بهد. درطول  تمام این  زدایی از نگاه به اقوام و تبعیض ،خ
ــدر برنامهها بیشاقلیت ــته مورد توجه و در ص ــل از گذش  پانزدهمها قرار گرفت. یکی از این موارد مهم اص

ست. برخالف شتن به زبان مادری ا ضوع خواندن و نو سی و مو سا سی آمده در قانون که  قانون ا سا صول ا ا
صیلی را برای گروه ۀخواندن و نوشتن به زبان مادری در هم حق   ست، همقاطع تح سته ا ای قومی محترم دان

باشد  های قومیکه باید و موردپسند گروهچنانن امر، این حق آنای مسالوالرفتارهای سلیقه بروزو با  درعمل
 عملیاتی نشده است.



 

  

 

 
سال از عمر  15و با گذشت  شمسی 2131در سال  ؛اقداماتی هم انجام گرفته است ،البته در این بین

 های دانشگاهی در دو دانشگاه کردستانرشتهعنوان ترکی به و زبان و ادبیات کردی ۀدو رشت ،انقالب اسالمی
 ۀگیزترین انجاکه مهماما ازآن ،ن کنکور سـراسـری قرار گرفتاداوطلب ۀهای انتخاب رشـتو تبریز در دفترچه

ستقبال زیادی از آن ۀشغل و آیند کنندگان در این آزمون پیداکردن  شرکت ست، ا سب ا صورتکاری منا  ها 
و  دانشگاهی راضی نشدند ۀهای قومی به ایجاد این دو رشتن و نخبگان گروهن شد که فعاالآیجه نگرفت. نت

کید دارند ــطح مدارس تأ ــل و تدریس آن در س دانند اگر این حق  مطالبه می زیرا ،همچنان بر اجرای این اص
دانند که در ها میآن فراموشی سپرده خواهد شد.ها آسیب زیادی خواهد دید و بهفرهنگ و ادبیات آن ،نشود

تواند نقش زبانی نمی ــــ مضامین فرهنگی ۀسینبهعصر کنونی که عصر کتابت و نوشتار است، انتقال سینه
شد. شته با شی از برنام»گوید: در این باره می 1اتپجوزف  چندانی در ماندگاری آن دا  ۀزبان تا وقتی که بخ

شد سی نبا ست ،در ست. حق   یاد دادن   زبان   ی ازبین بردن  بهترین روش برا« .درمعرض  خطر ا  زبان دیگر ا
شوند هایی که در مدارس آموخته نمیشود تا زبانزبان ملی بر آموزش باعث می صدیکانحصاری حدودًا 

حدود و  مه م عا نگ  نه و فره خا تًا از محیطبه  های ند ن نده شـــو یه فرهنگی بیرون را غذ های ت
آمده هم نشان از وجود دو مشکل دستهای به(. یافته51 ص ،نبه نقل از معینیا ،11 ص ،2113 )بارت،

های های قومی چندان مساعد نیست و کتابکه فضا برای کتابت به زباناول این :اساسی در این زمینه دارد
شورند چاپ میگروه سان با داخل ک سایه که دارای گروه قومی هم شورهای هم شتر در ک شود. های قومی بی

بانابه مخاطب نیزموضــوع دوم  بن این ز بمیازهای قومی  که  بانی خود هگردد  یل عدم آموزش الفبای ز دل
 ها را مطالعه کنند.توانند این کتابنمی

                                              
1. Joseph Part 

 خوزستانه از دانشگا مدرس ی،حمید حماد
 

زنن و فارسی باهاش حرف می ،مدرسه هر، اما میهکننه عربی صحبت میوخ توما  ۀبچ
عامل  هاین ی ه،شباستفاده  شدرصد 10، هدرصد 200استعدادش بگیم  ه. اگهاین ظلم

، دارن نیسن ونشوکه زبهای ما با اینبینیم بچه. میهشآموز میندگی علمی برای دانشومعقب
عیت موق توکنم ما فکر نمی نهن خودش درس بخووبه زب هیعنی اگ ؛شندرخشن و موفق میمی

 تر باید باشیم.فعلی باشیم و پیشرفته



 

  

 

 
 

 
یز: 04-3 ۀشمار  ریتصو  .55  مصاحبه با عبدالرشید تر

انحصار فرهنگی  ۀهای مختلف قومی در زمینبا گروهاین تحقیق های از دیگر موارد مهمی که در مصاحبه
د کردنها بود که اشاره میزندگی این گروه و محل   ،گذاری شهرها، معابر، کوی و برزننام شدبحث  دربارۀ آن

 .ها کنندرا جایگزین آناسامی فارسی  های محلی را تغییر دهند ونامدارند تا نهادهای حکومتی سعی 

 

 
ستنتایج به ،در این زمینه صاحبهد شان از وجود مقاومت گروهها آمده از م  برخالفدارد که  های قومین

ــمی، در ادبیات محاورهگذارینام ــتفاده میها آن ،های رس ــامی بومی و محلی اس کنند. این همچنان از اس
های زبانی فقط درصورتی کارایی خواهند داشت که با که سیاستمهمی است و آن این ۀموضوع حاوی نکت

ها صــالحات را برخالف میل مردم به آنتوان زبان یا اندرت مید. بهنافکار عمومی جامعه هماهنگ باشــ

 بلوچستان سیستان و ازاجتماعی  ـ فعال سیاسیو  پژوهشگر تاریخ، مذهبیمولویز، عبدالرشید تری

ند توانندرت مینشده و نسل ما به اش است پرداختهطور که شایستهبه زبان بلوچی آن
اپ خیلی کم چ ،شود بخوانند. در ایرانهای بلوچی را که بیشتر در پاکستان چاپ میکتاب

بر فرزندان عالوه ]که[ شوند. ما هم برای خودمان و هم سایر اقوام این حق را قائل هستیممی
 گارند و بخوانند.طور کالسیک زبان را بیاموزند و بتوانند بنبتوانند به ،صحبت

 

 سقز )كردستان(ی از های تحقیقاتی دولتی و خصوصمشاور طرح ی،سردار فتوح

لو )شاهین( است. ولی اآلن به اسم جمهوری اسالمی شناخته حاضر میدان هه میدان
شود. زبان از لو گفته مین میدان ههاهم ،کندجا مقاومت میشود. زبان یا فرهنگ در اینمی

 کند. قدرت فرار می



 

  

شکرتوان از زبانی حمایت تحمیل کرد. آیا می صرفًا خود  ورد که گوی ستند؟ موضوع   ان آن دیگر خواهانش نی
ــت ــوران آن برایش قا ،زبان نیس ــت. زبانالئبلکه اهمیتی که گویش که یندلیل اها عمدتًا بهند نیز مطرح اس

جنگ  شوند. اصطالحکنند ناپدید میمینرا به فرزندانشان منتقل  هارند و آنگیمی هامردم تصمیم به ترک آن
ستزبان سبی ا ستعارۀ منا ستند که خودیها بهاما زبان ،ها ا ستند جنگی برپا کنند. این مردم ه خود قادر نی

با یکدیگر تالش می ،برای مبارزه، جنگ به رابطکنند. مییا توافق  با نگاهی  بان ۀتوان  به  ایهبین ز مردم 
 (.2113 روابط تضادآمیزشان پی برد )کالوه،

ــی یکی از پیامدهای قوم ــات و پذیریفرهنگناتوانی در کش ــت که دراثر   گرایش ــار فرهنگی اس ن آ انحص
یت و قومیت گروه اجتماعی ازبین میبه ای از ظواهر ســطح رود و جای خود را به مجموعهمرور زمان هو

شی بهدهد. واژۀ قومفرهنگی می سیلۀ ک سالمردمو سی به نام روبر ژولن در  جا افتاد و  2310 ۀهای دهشنا
ع هدف آنروش ۀبه مجمو که  ید  یان بردن  هایی اطالق گرد نگ   ها ازم با  فره جایگزینی آن  یک قوم و 

ست )برتون،فرهنگ صطالح قوم253 ص ،2134 های دیگر ا سل(. ا شی را نباید با ن شتباه کرد. ک شی ا ک
جامعه  راد  اف کشی ازبین بردن  که نسلدرصورتی، قومی است فرهنگ و هویت   به مفهوم ازبین بردن   کشیقوم

سل یک قوم )به ستهو قطع ن شتار د سیلۀ ک شیوع بیماریو و  ،های واگیردار و رواج نامحدود الکلجمعی، 
 (.221 ص ،2145 االمینی،باشد )روحهای آن فراوان است( میمخدر که نمونه مواد  

تر شود عمومًا فرهنگ فاتحان یا استعمارگران یا فرهنگ قویکشی، فرهنگی که جایگزین میدر روند قوم
ک گروه مثابۀ یآن قوم به درنهایت، ،زدایی از یک قومفرهنگ فرایند   با کامل شـدن   ،ملی اسـت. به این ترتیب

ــایر اقوام ازمیان می ــود. این همان فرایندی تری ادغام میبزرگ ۀناچار در مجموعزیرا به ،رودمتمایز از س ش
ود های خو زبان ،که از نهادها، ادیاناز آناین جمعیت پس ؛پوسـتان آمریکا اتفاق افتادبود که درمورد سـرخ

ــدند، به ــادی قرار گرفتند و تا اندازمحروم ش ــتثمار اقتص ــدت تحت اس ــیلۀ ازدواجزیادی نیز به ۀش های وس
 یگر ادغام شدند.های دقومی در گروهبین

ــر ایران نشــان داد، میدرمجموع ــاشــاه،  ۀدر نتیج که توان گفت تاریخ معاص اصــالحات آموزشــی رض
ــدند. کتابخانهمکتب ــنتی مذهبی با مدارس ابتدایی نوین جایگزین ش های مدارس جدید، همه به های س

ــی بود و در تهران چاپ می ــدند. این کتابفارس ــیک و ش ــابقًا ها جایگزین متون کالس ــدند که س قرآنی ش
شــدند. در این دوران، آموزش دیگر عالمان دینی و محلی تدریس می وســیلۀبهصــورت غیررســمی و به

ــی نهزبان ــد. فارس ــتفاده در ایران ممنوع ش های اقلیت زبان ۀایران بود، بلکه هم زبان ملیتنها های مورداس
شمسی  2126 دیگر در کشور ممنوع شدند. چاپ کتاب و روزنامه به زبانی جز فارسی ممنوع بود. در سال

اش را به مجلس معرفی کرد و فرصـــت یافت تا تأســیس یک کابینه محمدعلی فروغی، میالدی( ۴۳۹۹)
ستان جدید را اعالم کند. وظیف ستان ۀفرهنگ سی جدید برای  فرهنگ سی با معرفی لغات فار پاالیش زبان فار

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C


 

  

بان ۀهم ،جایگزینی لغات عربی و خارجی بود. در چنین شــرایطی های بومی و محلی در ها و فرهنگز
سی قرار گرفت. در دوران بعداز انقالب صار زبان و فرهنگ فار شتر ،انح صار فرهنگی همچنان  بی موارد انح

که در دوران پهلوی، این این دیگر ۀزمان پهلوی نبود. نکت ۀاندازولی شـــدت و حدت آن به ،ادامه داشـــت
چراکه بســیاری از مظاهر فرهنگی و  ،یاد جای نگرانی نداشـــتهای قومی زانحصـــار فرهنگی برای گروه

ت. اما یافهای بعدی انتقال مینسلسینه به بهصورت شفاهی و سینهبهها همچنان ورسوم و فولکلور آنآداب
هی و یا توجبه بیها نسبتبا اهمیتی که موضوع آموزش و کتابت پیدا کرده است، واکنش ،های اخیردر سال

شدت پیدا کرده توجهی به ادبیات و فرهنگ گروهکم سی  صار فرهنگی فرهنگ و ادبیات فار های قومی و انح
 کنند.به این وضعیت استفاده میکشی نسبتای از تعبیر قومجا که عدهاست تا بدان
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رو بوده است. این افراد بر این تلف روبهنظران مخایران همواره با انتقاداتی ازجانب صاحب ۀسیاست خارج
ست آن سته ا سی کنونی نتوان سیا ستم  سی ستچنانباورند که  سته ا شای سطح جهانی و چه در ،که   چه در 

هنگام کارزارهای مهم همچون وگو بشــود و بهبا کشــورهای مختلف وارد تعامل و گفت ،ایســطح منطقه
شوبحث تحریم ضی از ک شمنی بع ستانی که بتوانند های ظالمانه و د لت درکنار  مرهای قدرتمند جهانی، دو

ــت نایران قرار بگیرند وجود ندار ــر کار هایی هم که دولتدر زمانکه د. این دیدگاه بر این باور اس هایی برس
های افراطی از داخل کشــور مانع اند، اندیشــهایجاد این تعامل و دوســتی تالش کرده اند که درجهت  بوده

ستا هموفقیت آن ستوجود . درنتیجه، این باور بهشده ا صدای  آمده ا شور فاقد  ست خارجی ک سیا که 
ست و قدرت گروه سایه»های تحت عنوان واحدی ا سالوال «دولت در ن دولتی کمتر در این زمینه از قدرت م

های مختلف هرکدام براســاس منافع گروهی و فردی چنین وضــعیتی این خواهد بود که گروه ۀنیســت. نتیج
ماتی میخ قدا به ا بانی منافع فردی و گروهی خود ود دســـت  که مصــلحت و منفعت عمومی را قر ند  زن

 کنند. می

 

 
سال ست که در آن ،اخیر هایدر  شده ا سی تبدیل  سا ه زنان ب ،جنبش زنان نیز به یک موضوع اجتماعی ا

ین و فعال گردشگری ل، زهرا خزاع  آبادان )خوزستان( ازكارآفر
 
 
 
 

 ساله، كارمند، از مشهد 35رد 

نای رفتم به زما خودمون تونستیم توی روستامون خیلی کارا انجام بدیم. من خودم یه روز 
ــته ــتی و بس ــنایع دس ــتا گفتم باید یک کاری بکنیم؛ از تولید ص لی کارا بندی خرما و خیروس

سافرا  شگری تبدیل کنیم و م ستا رو به منطقۀ گرد ستیم این رو شدیم. اآلن تون کردیم و ناامید ن
ــفر می م تغییر یتونکنیم. پس خودمون اگه بخوایم میکنن و ما از اونا پذیرایی میبه این جا س

 ایجاد کنیم.



 

  

ــیتی ــود معترضها اعمال میکه علیه آن ایتنگناهای جنس ــوراش  ،ند و بر این باورند که تعمدًا در داخل کش
صدد حذف و کنارهتالش ست که در شته  زنانگیری هایی درحال انجام ا ست.از بطن جامعه همچون گذ  ا
ست آمیز نبودههایی که عمدتًا موفقیتتالش ست کردن  و به ا سیتی   ساختار   جای یکد شور به ک قومیتی و جن

خصوص در چند سال اخیر انجامیده است. در ها بهفراگیری نارضایتی و تشدید مطالبات مردمان این گروه
ی آلود ماهاند تا از آب گلدر تالش بوده ،قولیه اند که بهای قومی نیز بودهچنین شــرایطی، افرادی از گروه

 وهای مختلف اقتصــادی، اجتماعی، ســیاســی، هایی که در عرصــهبگیرند و با دســت گذاشــتن بر نابرابری
ــور وجود دارد ــت به اقدامات افراط ،فرهنگی در کش ــکلبزنگرایانه دس یری گند. همین فردگرایی منفی و ش

ض صهف شاهد بود. یکی از مهمها نیز میای رقابتی را در دیگر عر صه ترین  توان  ضای قومیتی واین عر  ها ف
ــاس ــت که بر این اس ر این ب دیگر اقوام و ،های قومی نظیر ترک، کرد، بلوچ، عربپیروان اقلیت ،مذهبی اس

ها انجام ذف مبنای هویتی آنازبین بردن و ح جهت  درهای زیادی تالش ،گذشته ۀباورند که درطول  چند ده
ست که در همۀ آن موارد بیان شده ست. واقعیت این ا سالوال ه،شدا سی وجود دارد که م سا شکاالت ا ن ا

به فروپاشـی اجتماعی منجر شـود. وجود  مکن اسـتم ،رفع آن تالش نکنند جهت  درسـیاسـی کشـور اگر 
های درسایه، تعامل با جهان، وجود دولت ۀنحو ،دهشبیان موارد   درکنار  هم قرار گرفتن  این شرایط و ۀ مجموع

اشــی گرایی و فروپها، فراگیری نارضــایتی و تشــدید مطالبات، افراطمنافع فردی و اجتماعی، حذف فرهنگ
سی و اجتماعی تواند به بحراناحتمالی می سیا شتر هریک از آن ،شود که در ادامهمنجر های  ضیح بی ها تو
 خواهد آمد.

 تعامل با جهان ۀنحو  .8-7-3

سطوح منطقه صر را باید در  شورها در تاریخ معا سایر ک ست، در روابط ایران با  ای، تمدنی و جهانی نگری
صاد و ایجابشکل ست بینگیری و تداوم این روابط متغیرهای مذهب، اقت سیا الملل نقش ایفا نموده های 

ست.  سالمی ایرانا ساس مبانی نظری در قانون جمهوری ا ست خارجی ایرانتوان می ،برا سیا صول   بر را ا
 :(15 ص ،2155 ،القلمدانست )سریع ذیل اصول ۀپای

کید و اجرای استقالل سیاسی در برنامه .2  ؛گذاریریزی و سیاستتأ
 ؛المللها در روابط بینها به دولتها و نهضتملت ترجیح دادن   .1
 ؛استقالل روابط خارجی سیاسی از روابط خارجی اقتصادی ایران .1
 ؛ارزه با اسرائیل و دفاع از نهضت مردمی فلسطینمب .6
 ؛هااهمیت دادن به عدالت سیاسی در روابط بین دولت .1
 ؛های بزرگ سیاسیاستراتژیک از منافع قدرت فاصله گرفتن   .4



 

  

 ؛آمیز وتو در سازمان ملل متحدمبارزه با قانون تبعیض .1
 .ایران عقیدتی است ماهیت قدرت سیاسی در ایران عقیدتی است و درنتیجه، سیاست خارجی .5

شورها دوام نمی شوری بدون رابطه با دیگر ک ست که امروزه هیچ ک سعبدیهی ا شورها بدون  ۀآورد. تو ک
ــت و گذر از بحران ــوار جلوه میهای مختلف بدون کمکیکدیگر ممکن نیس ــیار دش . ندکهای متقابل بس

صت شورها باعث ایجاد فر سی با دیگر ک سیا صادی و  شور میهایی ارتباطات اقت شمگیر برای ک شود و چ
 ها نیز بهبود خواهد بخشید.ها را در دیگر بخشاقتصاد، شاخص ۀافزون بر حوز

سالمیپس ساس ارزش ،از انقالب ا ست خارجی ایران عمدتًا برا  مانکاهای ایدئولوژیک حگذاریسیا
شکل گرفت و تغییر ماهیت داد. بعداز انقالب  سی 2111سال شیعه  سالمی  ، حکومت جمهوریشم ا

ــال ــرائیل و آمریکا را برگزید و لحن تهران در اولین س ــمنی با اس از انقالب و زمان وقوع جنگ های پسدش
اتخاذ ســیاســت امنیتی مســتقل  از انقالب و اســتقرار حکومت، درجهت  تندتر شــد. ایران پس ایرانو  عراق

 شرق و غرب تعریف کند. ها و رویکردهای بلوکراهبردحرکت کرد و سعی کرد تا خود را خارج از 
وابط برانگیزترین بخش رعنوان چالشاگرچه روابط ایران با کشورهای ایاالت متحده آمریکا و اسرائیل به

سالمی، منطقخارجی ایران مطرح بوده  شورهای ا ست، ولی روابط ایران با ک سایگانش  ،خاورمیانه ۀا و هم
شیبنیز  ست. قطع موقت رواهایی بوده دچار فرازون ستان پسا سی ۴۹۶۶ سال حج ۀاز واقعبط با عرب ، شم

ا تنب کوچک و ابوموسی، تیرگی روابط ب و تنب بزرگ ۀاختالف با امارات متحده عربی در مالکیت سه جزیر
بحرین درپی  اتهام بحرین مبنی بر حمایت ایران از شـیعیان ناراضـی این کشـور، قطع روابط با مصـر درپی  

سالمبولی، تیرگی روابط با کویت به حمایت ایران از اقدام خالد ابط با ، تیرگی روایرانو  عراقموجب جنگ ا
به رفتار ســرکوب ناردن، اعتراض  با شــیعیان یمن که  ۀگرا به نزاع یمن منجر شـــد  درنهایت،دولت یمن 

 .ستهاای در این سالهایی از روابط ایران با کشورهای اسالمی و منطقهنمونه
های مشــخصــی را ها و گرایشها، پژوهشــگران  گفتماندر این میان و بر مبنای تغییرات رویکردی دولت

صالحاتره تعریف کردههردوبرای  ش ،اند. در دولت ا ساس اندی ست خارجی نیز متأثر از  ۀبرا سیا سی،  سیا
صالحات  محور در آن نمایان است. ا« هاوگوی تمدنگفت»که مبحث  است بوده« سیاسی ۀتوسع»مباحث 
زدایی پیش برد. اما به همان و جنگ ،زداییآلیســم، تنشســمت ایدهخارجی به ۀهای خود را در حوزفعالیت

ــت ــیاس ــبت س ــالحات با مخالفتهای تنشنس های زیادی همراه بود. روابط زدایانه و تعاملگر دولت اص
داشــت و توســعه را از مســیر غربی آن  دیپماتیک و تعامل ســازنده با جهان در این دوران توجه ویژه به غرب

وان تت میئامروز به جر: »کرده بوددر این باره بیان  ،رئیس دولت اصالحات ،داد. محمد خاتمیترجیح می
یایی کرده اســت، هیچ تحول کارســازی پدید نخواهد آمد  مگر ،گفت در زندگی قومی که عزم تعالی و پو

شرط دگرگونآن شنایی با غرب و لمس روح آن تمدن یعنی تجدد که از متن تمدن غرب بگذرد و  سی آ سا ی ا



 

  

ــتند، هرگز به پدید آوردن   ــنا نیس ــانی که با این روح آش ــت. کس ــودمند در زندگی خود توانا  دگرگونی   اس س
 1«.نیستند

سال این روند مقدمه شد برای انتخابات  سی 2156ای  ستی و با ادعاهایدولت ،آن که از دل   شم  ی را
های اوایل که خواهان بازگشــت به ســیاســتســربرکشــید  نژادبا ریاســت محمود احمدی و انهمحورعدالت

با شــعارهای دولت  ،از همه نمایان اســت. بر این اســاسدر آن بیش« اســکتبارســتیزی»انقالب بود که 
محور جای نگاه به کشورهای توسعهبهو پوپولیستی که اقشار طبقات پایین را هدف قرار داده بود،  انهمهرورز

ستند به شورهای آفریقایی، آمریکای جنوبیکه عمدتًا غربی ه سطینترین آنو مهم ،سمت ک و  ها یعنی فل
شت. نتیج سراییل گام گذا سال  ۀرویارویی با ا سفارت بریتانیا در  بود.  2در تهران 2130این تفکر حمله به 

یی دولت محمد خاتمی اعتقاد زدادر انتقاد از ســیاســـت تنش ،جمهوری ایرانرئیس ،نژادمحمود احمدی
سایۀ  شت که در  ست تنش»دا ست پس ،«زداییسیا سیا شد و این  شرارت نامیده  از پیروزی ایران محور 

أسیسات زدایی، تدلیل همین سیاست تنشسابقه به مردم ایران تحمیل کرد. بهتحقیری بی ،انقالب اسالمی
های متعددی نیز در اقتصـــادی و مالی، قطعنامه هایبر تشـــدید تحریمهروموم شـــد و عالوهاتمی ایران م  

شت. محمود احمدی صادر گ شر در ایران  شن اعتراض به نقض حقوق ب نژاد خروج غرب از ایران را روز ج
 .3ملی نامید

از و پس 2131ســال  ۀمیان ســیری اســت که دولت یازدهم از تعامل ســازنده با جهان  چارچوب و خط  
ست گرفتن  به شور برگزید تا وعده اجرایی   ۀادار سکان   د سن روحانی»های ک ولت . دبه تحقق بینجامد« ح

گرایی را درپیش گرفته بود تعامل ســازنده با جهان را عامل پیشــرفت و توســعه روحانی که رویکرد اعتدال
ست. با توجه به گفتمان نرمش قهرمانهمی سوی دان شده بود، رهبریای که تجویز آن از ا در مذاکره ب اعالم 

گرای وی با جهان غرب وارد مذاکره غرب و آمریکا، حسن روحانی همراه محمدجواد ظریف و گروه اعتدال
صول آن  سته»شد که مح شناختهتوافق جامع و نهایی ه سمی برنامای وین با عنوان  جامع اقدام  ۀشده و ر

شترک یا برجام سته ۀبرنام رویبود. توافق جامع « م ستهبه و ای ایرانه سهدنبال تفاهم ه شنبه ای لوزان، در 
سی ۴۹۳۱تیر  ۲۹ شامل ) ۹+۴اروپا و گروه  ۀاتحادی و بین ایران ،در وین اتریش ،(م ۲۱۴۹ژوئیه  ۴۱) شم
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برخی از بسیجیان صورت گرفت. این افراد  وسیلۀبه شمسی، ۴۹۳۱آذر  ۳شنبه در سه ،سفارت بریتانیا در تهرانحمله به . 2
سفارتخانه به بیرون  ساختمان  ضی مدارک را از درون  شیدند و بع شدند، پرچم بریتانیا را پایین ک سفارت  ساختمان  وارد 

سفارت شابه و در حمله به باغ  سی به گروگان گ ششقلهک،  ۀبریتانیا در منطق پرتاب کردند. در اقدامی م رفته کارمند انگلی
 چند ساعت و با حضور پلیس دیپلماتیک آزاد شدند. ازپسشدند که 

3. https://www.aparat.com 



 

  

این  ۀو آلمان( منعقد شـد. در نتیج ،آمریکا ۀچین، فرانسـه، روسـیه، پادشـاهی متحد بریتانیا، ایاالت متحد
 ۀهای شورای امنیت ملل متحد، اتحادیهمراه دارد، ایران از تحریمن آن را بهار متعهدپایدا ۀییدیأتوافقنامه که ت

پا با )تحریم ه علیه ایرانو ایاالت متحد ،ارو یه( بیرون خواهد آمد. برجام ســرآغاز تعامل ایران  ثانو های 
 یک دهه عدم رابطه بود. ازجهان بعد

 لزوم تعامل با جهان بیان کرد: دربارۀ ،خوددر مراسم تحلیف دور دوم انتخاباتی  ،حسن روحانی
ــلهامروزه ملل جهان به  ــی، در و اختالف ،های فرهنگیهای جغرافیایی، تنوعرغم فاص ــیاس های س

سایگی یکدیگر قرار گرفته ،تنیدهشدت درهمجهانی به سعاند و نمیدر هم  ۀنپایدار و عادال ۀتوان تو
ز انداز نیاز تعامل سازنده و مؤثر با جهان که در سند چشم اعتمادیروشن و قابل ۀملی را بدون برنام

کید شده است میسر ساخت. گذر از دشوارترین تحریم  ها، با ترکیبی از قدرت دیپلماسی وبر آن تأ
دفاعی، اولین گام در چنین مسیری بوده است. نظام جمهوری اسالمی  ۀبرخورداری از توان بازدارند

ــر عزت ــور را پرداخته و می ۀهزین ،یمندایران اگرچه از س ــتقالل کش گاه تحمیل پردازد، اما هیچاس
عدم مشارکت فعال ایران در  پذیرد و تسلیم خواست بدخواهان درجهت  ازسوی دشمنان را نمیانزوا 

بشری را نخواهد پذیرفت. برجام  ۀماندن از تحوالت و دستاوردهای تجرب دورنظام جهانی نشده و به
المللی بوده و می ایران برای تعامل ســازنده و مؤثر در ســطح بینالهوری اســنیت جمنشــان حســن

 .1هست

و  ســتاکه اوضــاع اقتصــادی طبقات پایین اســفناک جاو ازآنو با توجه به ایجاب موقعیتی ایران  درنهایت،
زایی فاقد پویایی حداقلی برای ایجاد حداقل تکاپوی امیدبخش به اقتصــاد و های اقتصــادی و اشــتغالبنگاه

ست شور ا صادیمی ،اجتماع ک سی، اقت سیا شرایط  سیر ک کندالمللی ایران ایجاب میو بین ،توان گفت  ه م
رخ بســیار باالی دالر شــواهدی چون نها قرار گیرد. ســیاســت خارجی دولتدر اولویت با جهان  تعامل

انفکاک اقتصــاد داخلی از اقتصــاد  داخلی   های تولید  فعالیت صــرفه نبودن  عنوان ارز مرجع جهانی و بهبه
یت می نیز تهدیداتی چون ونزوئالیی شـــدن   این مســاللهزند و جهانی را رقم می کند. با این کشــور را تقو

کند و در گیر کرونا این امر را تقویت میبیماری همههای جهانی حاصل از بروز بحراناین روزها، اوصاف، 
های ارکتکه پایگاه مردمی مش ،این طبقات عالوه،بهبینند. اقشار پایین جامعه بیشترین لطمه را می ،این بین
ــ سیاسی یازدهم  کردند، در انتخابات دورۀوپا میانتخاباتی برای ابقای مشروعیت سیستم سیاسی را دست ـ

ها نیز گسترش یافته است. باید گفت اسالمی، نشان دادند که ناامیدی به سطح اجتماعی آنمجلس شورای 
های مختلف در ســیاســت خارجی کشــور، کلیت نظام تنوعات فکری دولت ۀهم برخالفو  درعملکه 

سطح جهانی و منطقه ۀسالچهلدرطول  عمر  ست در  سته ا ستانی ای بهخود نتوان خوبی یارگیری کند و دو
ــ ــولچنانآن ،ب و پایدار برای خود پیدا کندمناس ــباح یزدی اللهگرا، آیتکه روحانی اص ــتان، مص   در تابس

                                              
1. http://www.president.ir/en/99893 



 

  

سی 2131 ست در زمان زمامداری دولتی که داعی شم به تعداد »کند: تعامل با جهان را دارد بیان می ۀو در
ست در دنیا نداریم ست دو شتان یک د ستهای بهیافته 1«.انگ ستی در این آمده در د شان از کا تحقیق نیز ن

 تعامل مناسب با جهان خارج دارد. نبوداین زمینه و نوعی نارضایتی از 

 

 
 

 
 عبدالسالم محمودیانماموستا مصاحبه با : 05-3 ۀشمار  ریتصو  .55

کیداتی ازاین ست، چنانشواهد این تحقیق نیز حاکی از تأ ست ا  ۀترین راهکارهای توسعمهمکه اغلب د
 ولی. اندبیان کرده گذاری خارجیجذب ســرمایهرا رکود و اشــتغال  ۀمســالل ویژه حل  اقتصــادی کشــور و به

ست که  سرمایهمبرهن ا ستردهمگر این ،گذاری خارجی رخ نخواهد دادجذب  ای با جانبهو همه که تعامل گ
شرکت شورها و  سرمایهجهان خارج و با ک صورت های خارجی برای  شور  صادی ک سترهای اقت گذاری در ب

 پذیرد.
شارکت  صادیاند که کنندگان تحقیق ابراز کردهدر این باب، دیگر م که  صادرات کاالهایی ،از منظر اقت

ست. همچنین هنگامی ۀهمنفع شوند و واردات کاالهای باکیفیت بهبهتر تولید می شورهای دنیا ه روابط کک
یاست و س ۀیک کشور در عرص شود. منزوی شدن  تر میاقتصادی گسترش یابد، ارتباط سیاسی نیز محکم
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 سردشت )آذربایجان غربی( از فعال مذهبیو  روحانین، عبدالسالم محمودیا سید

 
شیم و اون تفاهم و سازشی خواسته یا ناخواسته با خیلی از کشورای جهان داریم درگیر می 

شیم و خب کشوری هم که باید بین انسانیت باشه نیس. از خیلی جاها داریم تهدید میکه 
 .شهش اینه که از هر لحاظی آسیب بهش وارد مینتیجه ،منزوی بشه

 



 

  

 های آن محدود شود.شود تا ارتباطالملل باعث میاقتصاد بین
ه تعامل با جهان برای ماندگی خود ناچار باقتصــادی و جبران عقب ۀاز این گذشــته، کشــور برای توســع

ست.واردات فناوری شرفته ا ست که امروزه فناوری های پی شورهای درحال دراختیارها واقعیت این ا شک د ر
ت برخی ممکن اس ،نمونه رایفناوری نیستند. ب ۀنیست. حتی برخی کشورهای صنعتی اروپا هم تولیدکنند

ز تکنولوژی ا ،های تولیدی و اقتصادییگر بخشاما در د ،تسلیحات پیشرفت داشته باشند ۀکشورها در زمین
های بزرگ اقتصـــادی جهان قرار نگیرند و مجبور به میان قدرت ،روز کم بهره برده باشــند و به همین دلیل

ندارد  اردراختیفناوری نیســت و منابع موردنیاز آن را  ۀکه ایران تولیدکنندتعامل با جهان خارجی باشــند. این
ست. بناب صادی و جبران عقب ۀراین برای توسعیک واقعیت ا ست ماندگی، ناچاراقت دات با جهان برای وار ا

 .تعامل کندهای پیشرفته فناوری

 

 
سازی ایرانۀ سازی آن  پروژالمللی علیه ایران و منزوییکی از ابزارهای ایجاد اجماع بین سی و معتبر هرا

ایران و عدم تعامل و مذاکره با  ۀســیاســت تقابلی و ماجراجویان ،ایاز توافق هســتهتهدید ایران اســت. پیش
ــیدن  جهان خارج و به ــبرد پروژ نوعی کش ــایانی به پیش ــور کمک ش ــی ایرانۀ دیوار به دور کش ز د. اکرهراس

سان از یک چیز روانلحاظ  شی از ترس و هراس ان سی، بخ شنبهشنا سبتسبب عدم  گاهی ن به اخت و آ
. ستا المللی برساخت شدهلحاظ بینبرای ایران به ناشی از ناشناختگی این وضعیت  چیز است. کلیت آن 

های شــناخت راه بندد و جلو  که یک کشــور درهای تعامل و تبادل را به روی خود میطبیعی زمانیطور به
ازســوی دشــمنان و ترین تبلیغات منفی کوچک ،گیرد، در چنین شــرایطیدیگر کشــورها را از خود می

رو، تعامل با ازاینهای آنان از عمق نفوذ و باورپذیری باالیی در جوامع هدف برخوردار خواهد بود. رســانه
بادل هان و ت حل  ج قههای فیچالش نظر درمورد  نهمابین منط هانی  بتای و ج هان را نســ ها ج به تن

شارکت سالولیتم صلح منطقهبینپذیری جویی و م گاه خواهد المللی ایران درقبال   ای و جهانی باورمند و آ
سی و منزویایران باهمراه ه ثبات و امنیت منطق ۀبلکه پروژ ،ساخت سازی ایران را در نطفه خفه خواهد هرا

 خوبی عمل کند.د. کشور ایران در این زمینه نیز نتوانسته است بهکر

 تهران الزهرا از دانشگاهشناسی جمعیت ی، مدرسمحمدتقی شیخ

 
تری داشته باشیم و کمک بگیریم. جایی مثل وعلیک نرمالزم است با جهان بیرون هم سالم

باز کردند و با  امدند و درها رآن اولی به خودش ،همین اواخر درهایش بسته بودچین تا 
 .شودشان افزوده میهای اقتصادیکشور دنیا رابطه دارند و هر روز به ارزش بیست و صد

 



 

  

 

 
 

 

 
 های موجود موردها و چالشبحران ای و حل  و مهم ایران در ثبات منطقه نشدنیانکار از برجام، نقشپس

کید و مطالب یرگذار اند. استقبال از نقش تأثکه به تهران سفر کرده است های خارجی بودهبسیاری از هیالت ۀتأ
ای آن در ن منطقهازسوی بسیاری از کشورها، در شرایطی که آمریکا و متحداساز ایران در منطقه و ثبات

میت انزوا بکشانند، بسیار اه و به نندساز در منطقه تحریم کثباتاقدامات بی ۀبهانند که ایران را بهاتالش
نیت ایران ازطریق  جدی و حسن ۀدهد که تعامل گسترده با جهان و منطقه و اراد. این مسالله نشان میدارد

 کننده وتنها خنثیشده تروریسم، نهویژه چالش جهانیای بهههای منطقها و چالشبحران مذاکره برای حل  
بلکه  ،ثباتی و تنش در منطقه خواهد بودعنوان عامل بیهای دشمنان ایران در معرفی آن بهتالش ۀاثرکنندبی

ای جمهوری اسالمی ایران نیز کمک خواهد کرد. براساس نظر های منطقهبه پیشبرد هرچه بهتر سیاست
که جزو همسایگان قدرتمند  ـاکنون کشورهای عربستان سعودی و امارات هم ،یاسی کشورن سمسالوال
ترین دشمنان کشور هستند و بارها رهبران این دو کشور درطول  چند سال اخیر از بزرگ ـ نداای ایرانمنطقه

 اخیر ۀدهدلیل این دشمنی و دودستگی به حوادث یک  ؛اندسیاستمداران کشور قرار گرفته ۀمورد حمل
گردد که هرکدام از این کشورها دیگری را عامل ناامنی میازو بحرین ب ،ای نظیر سوریه، یمنکشورهای منطقه

 دانند.و خود را حامی واقعی مردم آن کشورها می

و  ستانی)س رانشهریاز ا یاجتماع ـ یاسیال سفع ،یتمندان یبخش كرد میكر 
 بلوچستان(

م که کنیاش را بر هرچیزی ترجیح دهد و ما تصور میهر کشور و دولتی باید مصالح ملی 
ی و مذهب دنبال منافع خاص  به ،شود و ما بیشتر در دنیامصلحت ملی ما درنظر گرفته نمی

نش همه با دنیا تاین ،گرفتیممان را درنظر میهستیم و اگر ما آن مصلحت ملی تفکرات خاص
ای بینیم که روزی با هم جنگ کردند و آمریکا ژاپن را بمباران هستهنداشتیم. کشورها را می

ا داریم به تمام دنی است سالچهل اند. ما ولی اآلن باهم دوست ،کرد و بیشترین آسیب را زد
ها را در دنیا برعلیه نگاه ۀموشکمان هم دهیم. شعار مرگ بر یک کشور بررویپیام مرگ می

 دهد.طلب نشان میعنوان یک کشور جنگکند و ما را بهکند و ما را در دنیا منزوی میما می
 

 كرمانشاهش از وپرور آموزش ۀبازنشستی، الله مستوفحبیب
 

 .حل استوگو بهترین راهدر سیاست خارجی، تعامل و گفت
 



 

  

 

 
دار المللی برخوربین ۀتوان یافت که از پرســتیژ و منزلت باالیی در صــحنهیچ کشــوری را در جهان نمی

ــد ــداهل تعامل نب ،حالدرعین، و باش ــتن   اش ــترده و عمیق با جامع روابط   و از داش جهانی دوری کند.  ۀگس
ستیژ بین سب و حفظ منافع ملی  یالمللی و ارتقاافزایش پر شایانی به ک شورها کمک  ستراتژیک ک منزلت ا

المللی، رغبت کشورهای د. این مهم ازطریق  دعوت از آن کشور برای حضور در مجامع مهم بینکنآنان می
روابط با  ۀآن کشور، تمایل برای برقراری و توسع به میزبانی ییهانشست و مختلف برای حضور در اجالس

های های خارجی و تمایل مردم و نخبگان جهان برای شناخت هرچه بیشتر پتانسیلآن کشور، جذب سرمایه
منافع ملی کمک  یو به ارتقا ســازدمیاقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی موجود در آن کشــور، خود را نمایان 

ضرورتکند. بنابمی سازی و ارتقاراین یکی دیگر از  سترده با جهان  باز ستیژ بین یهای تعامل گ المللی و پر
شور است. در این زمینه نیز مسالوال شور نتوانستهمنزلت استراتژیک ک ملت ایران  ۀکه شایستچناناند آنن ک

 ه و پرستیژ کسب کنند.هها وجاست برای آن

 

 
های تهرو از یافمنطقی با مشــکالت پیش ۀکید بر تعامل با جهان برای مواجه، باید گفت که تأنهایتدر 

 وندنورعلیآن شــرایط و الزامات ذکر شــده اســت، از نظر  ۀاســتنباط اســت که دربارکنندگان قابلمشــارکت
 صورت زیر است:این الزامات به (25 و 21 ص ،2134)

ست خارجی:. 8  سیا صدای واحد در  سجام داخلی و  متولی امر تدوین و  ،در غالب کشـورها ان
بسـته به سـاختار سـیاســی  ،لحااجرای سـیاسـت خارجی رئیس دولت و وزارت امور خارجه اسـت. بااین

یخ ی، امیر سجاد  سقز )كردستان( ازدبیر تار

ماعی بین رفته است. اجبلکه حاشیه امنیتش از ،تنها یارگیری نکرده استایران در منطقه نه
 خاورمیانه است. ۀای وجود دارد که ایران تهدیدی علیه منطقمنطقه

 

 سنندج )كردستان( از شناسروان و مشاوری، هادی نقد
 

ها که سیاست کالن ما مبتنی بر کنار آمدن در راستای منافع ملی با تمام اینمتأسفانه چون
است  این مسالله سبب شده ،شکلی بوده که ما با گروهی بودیم و با گروهی نبودیمنبوده و به

م مثل آمریکا که ما را تحری .مورد فشار قرار بگیریم ،ما ازطرف گروهی که همراهشان نیستیم
مختلف هم حکومت  شکالکند و به اَ ی صادر میأدر جاهای مختلف برعلیه ایران ر ،کندمی

ی بد ۀکشورهای دیگری از رابط ر،دهد و ازطرفی دیگو هم ملت ایران را تحت فشار قرار می
یه و مثل روس ،نداهتفاده کردایم از ما سوءاسکه ما با آمریکا داریم و ما ناچارًا به آنان پناه برده

 .چین

 



 

  

ۀ عاتی و امنیتی نیز در حوزالهای اطگذاری و سازمانازجمله مجالس قانون ،کشورها، برخی نهادهای دیگر
ست به اقدام زده و به موضع سیاست خارجی، د های گیریپردازند، اما اقدامات و موضعگیری میتاکتیکی 

ــیآنان در چارچوب راهبرد کلی و خط ــت که رئیس دولت و وزارت امور خارجه تعیین کرده مش اند. این اس
متولی و مسالول سیاست خارجی، صدای واحد و رویکرد شفافی  بودن   شود که ضمن مشخصر سبب میام

شورها به تعامل بهتری با  ۀدر زمین شده و درنتیجه، دیگر ک ست خارجی از آنان به جهان خارج منتقل  سیا
ست خارجی  ،آنان بپردازند. در ایران سیا سویاگرچه راهبردهای کالن  وری تعیین و جمهرهبری و رئیس از

های اما از نهادها و تریبون ،هاســتســازی و اجرای آنشــود و وزارت امور خارجه متولی پیادهتدوین می
ــ موازی متعدد مواضع ناهمسو و  ـــ سیاست خارجی کشور ندارند ۀکه لزومًا هم نقش و مسالولیتی در حوز ـ

تنها این مواضع آنان بر سر که نه شودمسائل سیاست خارجی کشور شنیده می ۀناهماهنگ بسیاری در زمین
بلکه کشورهای خارجی  ،کندازسوی وزارت خارجه مانع ایجاد میها سازی راهبردها و سیاستراه اجرایی

را با نوعی عدم انسجام و وضعیت ضدونقیض برای برقراری رابطه با ایران مواجه ساخته که تعامل سازنده را 
 سازد.رو میهایی روبهدشواریدر این شرایط با 

ماتبه. 0 لد و دانشكارگیری دیپل كارب ته:های  ـــت آموخ یاس که راهبرد و ســ قدر هم  های هرچ
که ازسوی مقامات مسالول و باالدستی دقیق و برآمده از نیازها و شرایط روز کشور باشد تا زمانیشده تدوین

ستو مجهز به دانش روز وجود ند ،فکر، پرانرژیهای کاربلد، خوشدیپلمات سیا شند که این  شته با ها را ا
ش ۀگرایی در حوزویژه سیاست تعاملنحو احسنت اجرایی نمایند، سیاست خارجی و بهبه کل عملیاتی با م

شورها و مناطق خاصمواجه خواهد بود. گزینش دیپلمات ساس میزان توانمندی  ها برای مأموریت در ک برا
های کارگیری دیپلماتاقتصادی و فرهنگ آن کشورها، لزوم بههای ها از نظام سیاسی، پتانسیلو شناخت آن

ارجی سیاست خ موضوعی خاص   ۀهای سیاسی، تربیت کادر دیپلماتیک در حوزدرکنار  دیپلماتاقتصادی 
بان با ز نان  نایی آ خاص، آشــ یایی  ناطق جغراف یا م یک بینو  مات قهای دیپل بان منط حل   ۀالمللی و ز  م

سلط مأموریت  ست بیندرکنار  ت سیا های ماتکارگیری دیپلالملل و همچنین لزوم توجه به بهآنان به ادبیات 
ستندبه ،زن شی از مهمانان خارجی زن ه ست آاز الزامات کار ،ویژه در مواردی که بخ سیا مدی هرچه بهتر 

 تعامل گسترده است.
ــســت. 3 ــتانداردهای دیپلماتیک آن: های بینبرگزاری نش م تحلیف مراســالمللی و رعایت اس

ــت ــور  ۀجمهوری دورریاس ــدیکدوازدهم و حض ــور و ن   پنج و ص ــازمان بینکش ــان داد که ه س المللی نش
ست ش سالمی ایران ظرفیت برگزاری ن سطح مقامات بلندپایه جهانی را های بینجمهوری ا المللی بزرگ در 

 ۀمذاکرات دوجانب ،آن ۀداراست. این مراسم یک شروع خوب برای دیپلماسی دولت دوازدهم بود و در حاشی
 ۀمی با مقامات بلندپایالو ریاســـت مجلس شــورای اســ ،جمهور، وزیر امور خارجهمتعددی میان رئیس



 

  

های داخلی به حواشی این خارجی حاضر در این مراسم صورت پذیرفت. متأسفانه در این بین، توجه رسانه
سم ای آن در و بازتاب رسانه 1ا خانم موگرینیمجلس ب نمایندگان   سلفی   عکس   نظیر پررنگ جلوه دادن   ،مرا

شور سم را بههای دیپلماتیک و اهمیت بینپیام ،خارج از ک شیه برد. برگزاری متعدد چنیالمللی این مرا ن حا
ای رفهای حدرکنار  لزوم توجه به آداب و عرف دیپلماتیک آن و همچنین توجه به دیپلماسی رسانههایی مراسم

 مدی سیاست تعامل گسترده با جهان است.آمناسب آن در جهان از دیگر الزامات کاربرای بازتاب خبری 
امروزه اهمیت دیپلماسی اقتصادی و روابط اقتصادی میان کشورها به  تقویت دیپلماسی اقتصادی:. 4

ــهیل ــور تس ــادی باال میان دو کش ــت که روابط اقتص ــت و ۀ کننداین دلیل اس ــی میان آنان اس ــیاس روابط س
ی که از ســطح باالیی از مبادالت اقتصــادی برخوردارند روابط ســیاســی میان آنان نیز کمتر دچار کشــورهای

ه با جانبدنبال تعامل گسترده و همهگیرد. این امر برای جمهوری اسالمی ایران که بهنوسانات مخرب قرار می
 رود.شمار میجهان است یک الزام کلیدی به

 های درسایه . وجود دولت0-7-3

ــالمی ایران در نحو در ــد که دولت جمهوری اس ــان داده ش ــته  ۀبخش قبلی نش تعامل با جهان خارج نتوانس
نجام ا گردد که از داخل در این زمینهمیازهایی بکارشکنیبه است چندان موفق باشد. یکی از دالیل این امر  

واحدی داشــته باشــیم و ایم صــدای ن دارد که در ســیاســت خارجه نتوانســتهآامری که نشــان از  ،گیردمی
شورهای خارجی نیز در این صمیمک شده ۀگیرندکه ت ست دچار ابهام  شور کدام نهاد ا صطالح نهایی ک اند. ا

صاحب صیف گروهی  سی و تالوری توطاله برای تو سیا سایه اگرچه در معنای منفی  شتدولت  پرده نفوذ و پ
های مثبت و رایج در نظام ۀعنوان یک پدیده بهاند، امروزشود که یک دولت مخفی را تشکیل دادهاستفاده می

جایگاهی برای مخالفان دولت رســمیت پیدا کرده عنوان بهســیاســی برخی کشــورهای دموکراتیک جهان و 
ست.  سیا سیا صطالح  سایه نوعی هی ،در ا ست گرفتن  ت دولت رویالدولت  ست که برای در د  کارنیامده ا

ــر میتظار بهدر اندولت در واکنش به یک حادثه  کنترل   های پارلمانی چند در نظام ،های اخیر. در دههبردس
عنوان گیرد بهکشــور جهان اغلب حزبی که بعداز برگزاری انتخابات ســراســری در جایگاه دوم قرار می

 نامد.و خود را دولت درسایه می شودمیترین حزب مخالف مطرح بزرگ

ه در پارلمان انگلیس دولت درسایه توسط رهبر وقت بود ک ۴۳۹۴نخستین بار در سال  ،لحاظ تاریخیبه
ــیون ــکول ،اپوزیس ــت ،2یعنی هیو گایتس ــیاس ــتدر مخالفات با س ــتون  ،وزیر وقتهای نخس یعنی وینس

ارلمانی های نظام پعنوان یکی از مؤلفهدرسایه به ۀکابین ،حال حاضر در انگلیستشکیل گردید. در ،3چرچیل

                                              
1. Mogherini 

2. Hugh Gatescule 

3. Winston Churchill 



 

  

شکل از یک گروه از ست و مت ضای بلندپای مطرح ا شود. این یک فرایند تحت رهبری حزب مخالف می ۀاع
شود. در آلترناتیو برای دولت حاکم تشکیل می ۀرهبر حزب مخالف اصلی است که در جریان آن یک کابین

شــوند. اعضــا و وزرایی معادل وزرای دولت اصــلی با عنوان وزیران درســایه انتخاب می عیناً  ،این کابینه
ضای کابین شه، زمانید ۀاع سایه اغلب و البته نه همی شان دولت را بهر ست بگیردکه حزب س   ،د ت َم در همان 

صوب می ۀدر کابین صلی من ضا انتقاد از  ۀدر کابین ،لحاشوند. باایندولت ا صلی اع سالولیت ا سایه، م در
ــت ــیاس ــنهاد دادن  ها و اقدامات دولت و وزیر معادل آنس ــت های جایگزینبرنامه ها و همچنین پیش . 1اس

شور انگلیس، امروزه در بقیهمان شد، جدا از ک شورهای دموکراتیک جهان نیز دولت درسایه  ۀطورکه بیان  ک
سیون  به صلی   عنوانی اپوزی شدهحاکمیت عمل می جریان   ا ست کند و همین امر باعث   عنوان یک امرتا به ا

 مثبت به آن نگاه شود.
که با  ،شمسی 2134جمهوری سال بعداز انتخابات ریاستاولین بار اصطالح دولت درسایه  ،در ایران

 ایگرا و کاندیدســیاســتمدار اصــول ،ســعید جلیلی وســیلۀبهپیروزی مجدد جریان اعتدال همراه بود، 
ست شار بیانیه ،2131انتخابات سال  ۀخوردشک شان به مقری برای ای باب شد. در قالب انت امروزه دفتر ای

س ست که هر هایهبرگزاری جل شده ا سایه تبدیل  عملکرد یکی از وزرا عمدتًا  ،بار چند وقت یک دولت در
 .گیردمورد بررسی قرار می باشندرود وزرای همسو دولت درسایه کسانی که احتمال می وسیلۀبه

یند باگر می ،ضمن رصد دقیق مسائل کشور ،دولت سایه یعنی هر فرد و مجموعه» ،از نظر سعید جلیلی
ستی انجام مییک کا ست را رقیبش انجام میر خوب و در باید آن کار و عمل  ،دهدگیرد و حتی این کار در

سطح ملی و محلی ست را تقویت کند. در  سی کار خوبی انجام می ،در ست که  ۀدهد، وظیفاگر ک ما این ا
سی کار خطایی انجام میهمچنان ؛به او کمک بکنیم شویم ودهد، آن خطا رکه وظیفه داریم اگر ک  ا متذکر ب

 .2«و مبتنی بر تقوا اقدام کنیم ،شکل قانونی، اخالقیبرای تصحیح کار غلط به
سنجانی شمی رف سن ها سازندگی ،مح شد حزب کارگزاران  ضو ار شهر تهران و ع شورای  در  ،رئیس 

لت دوگاهی »کند: ســایه بیان میدردربارۀ عملکرد دولت  ،تر و خالی از تعارفات ســیاســیتعریفی دقیق
گیرد روابط خود را با فالن کشــور بهبود ببخشــد و مشــکالت را رفع کند، اما این گروه درســایه تصــمیم می
گیرد که کاری بکند تا میان دولت و دولت مقصد دعوا شود و روابط میان ایران و آن کشور خوب تصمیم می

م هبط میان ایران و آن کشور را بهگیرد کاری بکند تا روانشود. این همان دولت درسایه است که تصمیم می
 3«.بزند
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ستهای بهیافته صدایی وجود  آمده در تحقیق کنونی از د شور نوعی چند صمیمدر ک یری در گدر فرایند ت
هنگام ورود مسالولی در مواردی مشاهده شده است که به کهدهد؛ چنانخبر میتعامل با جهان خارج  ۀنحو

به کشــور به اســتقبال   ،ر خارجهجای وزیر اموبه ،خارجی   خارجی مهمان   افراد دیگری از دیگر نهادها 
و حتی به اسـتعفای  اسـت داشـته کشـور را درپی ۀاعتراض وزیر امور خارج ،امری که در مواردی ،روندمی

ست. در مواردی دیگر و به شان نیز انجامیده ا سالوالهنگام گفتای شورهای وگوی م ست خارجه با ک سیا ن 
 ر داخل با انجام اقداماتی سعی در کارشکنی دارند.غربی، افرادی د

 

 
نژاد و اصـل جمهوری محمود احمدیمطرح در دوران ریاسـت «سـازیخصـوصـی»در جریان گفتمان 

حکومت مانند سپاه واگذار شدند و به  ۀهای بسیاری به نهادهای وابسترکتقانون اساسی، ش وچهارمچهل
صولتی»ها را آن ،همین دلیل سانه ،نامند. این نهادها دارای پول، قدرتمی «خ شمگیری او ر ند و قدرت چ

ست سیا صالحدر  سی های داخلی و خارجی ایران دارند که بارها مورد اعتراض جناح ا سیا طلب و نخبگان 
شور  سا اند. این جریانقرار گرفتهک سی و ا سا ساس قانون ا ست که برا شکیالتی، حنامهسمعتقد ا افظ های ت

صه سالی در تمامی عر ست. کیان نظام جمهوری ا سفارتخانها سولگری  ۀحمله به  سعودی و کن ستان  عرب
شهد در دی ماه  شور در تهران و م سی 2136این ک سن روحانی تالو درست در زمانی شم ش که دولت ح

روابط متشنج تهران و ریاض را بهبود بخشد و نیز انجام آزمایش موشکی با شعار نابودی اسرائیل  تا کردمی
های با دولت واقعی در سالدر مقابله هایی از اقدامات این دولت درسایه بالفاصله بعداز توافق برجام نمونه

 اخیر بوده است.

 

 
 نیزرد و میانی در ســطوح خ   ،شــده را جدا از ســاختار کالن و ملیوجود دولت درســایه با قالب تشــریح

شور ایرانمی شاهده کرد. در ک ستان ،توان م ستان ا ستان و بلوچ سی ستان،  هایی نظیر آذربایجان غربی، خوز

 خوزستان از فعال حوزۀ میراث فرهنگیخبرنگار و ی، مجتبی گهستون
 

کشوری ر[ ]دایم با دنیا تعامل کنیم. ایم و نتوانستهدر سیاست، شکست خورده طورکلیبه
وجود بههای درسایه دولت ،که حکومت دست یک حزب و دولت دست حزب دیگری باشد

گیرند های متعدد درسایه داریم که تصمیم میبلکه دولت ،تنها یک دولت نداریمآید. اآلن نهمی
 توانیم احساس کنیم.تناقض را می و این

 مشهد )خراسان رضوی( ازطلب صالحو فعال انگار روزنامه، مقدم  یآملناصر 
 

پارسال یک تیم فرانسوی برای مذاکره با وزارت صنعت به ایران آمدند و همان زمان چند 
 چیز روی هوا رفت.موشک آزمایش شد و همه

 



 

  

 هاهای زبانی و مذهبی متفاوت در آنکه مردمانی از گروهایگونهبه ،داندارای بافت قومیتی و مذهبی ترکیبی
ها قرار دارد که عمدتًا از یکی از این گروه دراختیارها معمواًل قدرت اداری کنند. در این اســتانزندگی می

هایی که بســیاری از امتیازات و ردیف بودجه ،اســت. در چنین شــرایطی همســو لحاظ مذهبی با حاکمیت
ــتان دراختیاردولتمردان ازجانب  ــهرهای مختلف ها قرار میاین اس ــورت عادالنه توزیع بهگیرد تا میان ش ص

ستان،  اقلیتبه اعتقاد افراد قوم ، شود شتری  درعملدر ا ستان دراختیارسهم بی شهر سوبرخی  از  های هم
هنگام برگزاری مراســم و مناســبات گروه گیرد. همچنین بهکنندگان قرار میلحاظ زبانی و مذهبی با توزیع

منعی برای  ،که از لحاظ قانونیدرحالی و شــودمیای ها برخورد ســلیقهتر، با آنقومی و مذهبی ضــعیف
هرحال، فارغ از ارکان انتخابی . بهآورندعمل می ها ممانعت بهآن مراســم ن وجود ندارد، از اجرایاجرای آ

ست ستان، جریانقدرت مانند ریا شهر ها و جمهوری و بدنۀ اجرایی آن )دولت( و نمایندگان مجلس در هر 
شه دارای قدرت و تعیین ستافرادی همی سیا صیص بودجهکنندۀ  صابات، تخ مین اند. ه... بوده و ها،ها، انت

ساقط  سفی خود  ست که در نظر اکثریت زیادی از مردم، هر نوع انتخابات از ماهیت فل شده ا امر نیز باعث 
 شده باشد.

 

 
های قومی و مذهبی را با یک اقلیت ،دنمذهب رسمی کشور دارایکه  ،کارگزاران دولتی ،هادر این استان

سعهنگاه امنیتی محروم نگه می سهیمنیافتگی آندارند و در تو های بندهای قانونی و گفتمان برخالفند. اها 
رشد و پیشرفت و احقاق حقوق گروه  ۀصورت غیررسمی اجازرایج مساوات و عدالت، این گروه همچنان به

 دهند.غیرهمسو )مخصوصًا از لحاظ مذهبی( را نمی

 منافع فردی و جمعی .3-7-3

در قلب  ،به تعبیری ،داری استفردگرایی یا اصالت فرد یکی از ارکان مهم تالوری لیبرالیسم در جهان سرمایه

 ستان(و بلوچ ستانیاز زاهدان )س یونیز یو تلو  ییو یساز رادزاده، برنامهعبدالسالم بزرگ

و حاکمیت  ،حاکمیت جمهوری اسالمی :ما در استانمون دو تا حاکمیت داریم
گم. ن این جمهوری سیستانی رو دیگه نگم، اما میجمهوری سیستانی. از من تعهد گرفته

جمهوری از این تعداد پرروی  هدرصد هستن ی 1استان حداکثر  توقشری که  هی تو
ی، سدرت سیاق ،بعد انقالب با شرایط خاص   ،بودن یمذهب یندلیل همکه به هخواهتمامیت

ا ن. ما بلوچا ازشون متنفریم. چرن گرفتهودستش تو وچی این استان راقتصادی، اداری و همه
درصد  35سر اون  ین تا بزنن تواینا با هم جمع شده ۀچون هم ،گم جمهوری سیستانیمی

عنوان ضدانقالب از دور خارج کنن و بهو بلوچای بدبخت ر ،اختالف ایجاد کنن ،دیگه
 .ندن رون ودلسرد کنن و جواب سالمش هنودست خودش توادارات که  رو تون وداراشسرمایه



 

  

از فردگرایی آلمانی و فرانسوی گرفته  ،های مختلفی از فردگرایی وجود داردنظام بازار آزاد جای دارد. خوانش
کایی تا فردگرایی گســترش ،تا فردگرایی انگلیســی و آمری ـــارگرا  رایی از فردگ ،خواهاز فردگرایی انحص

شترک میان این خوانشای. معناشناختی تا فردگرایی ملکی و ذرهشناختی و معرفتروش رد ها مفهوم فی م
صر لیوکس ) شمند معا ست. دان شخیص(Lukes, 1973ا  داده ، حداقل یازده معنای ممکن برای این واژه ت

ست ستر ا ستقالل اشییمعنا ۀکه گ سانی، ا صی را  ،از احترام به ارزش ان شخ و آزادی عمل تا حرمت امور 
 دهد. پوشش می

سو، جمع ست که بر نوع تعامل رفتاری بین افراد، گروهواژهگرایی از دیگر  یا اقوام مختلف اطالق ،هاای ا
مقابل فردگرایی اســت.  ۀگرایی نقطشــود. جمعشــود که بر رفتار گروهی و تعامل گروهی اســتوار میمی

ستهدرحالی ،شودگرایی بر جامعه و گروه متمرکز میجمع ستوکه فردگرایی بر فرد و خوا صی او ا ار های شخ
ــت. جمعا ــاس همین گروهس ــب هویت از جمع و رفتار طبق الگوهای گرایی براس ــتار کس گرا بودن، خواس

ــدتعیینازپیش ــت ۀش ــت و خودانگاش ــتهای گروهی خودجمعی اس ــا را انگاش وجود بههای فردی اعض
 .1آورندمی

کید دارد و در ســیر تطور و شــکل ناف خود، اصــگیری مکتب لیبرالیســم بر تقدم فرد و منافع فردی تأ
ترین بنیادهای اندیشــۀ گوناگونی از فردگرایی را معنای اندیشــگی خود قرار داده اســت. اصــالت فرد از مهم

فردباوری لیبرالی ارزش مطلق هســتی فردی را مطرح » ،2بوردیو یرپیآید. به تعبیر حســاب میلیبرالیســم به
ست3الک ۀ(. در نظری31 ص ،2115 )بوردیو،« کندمی صی تلقی ، برای نخ صو ین بار، فرد دارای حوزۀ خ
عم ا ،ای که امکان ورود به آن برای هیچ قدرتیحوزه ،فردیت اوست شود که این حوزۀ تخصصی مختصمی

سی سیا صادی ،از مذهبی،  سا و  ،یا اقت وجود ندارد. این نگرش به معنای نوعی واکنش درقبال  حاکمیت کلی
 شود.خصوصی اتباع تعریف می نیز مداخالت محتوایی قدرت سیاسی در زندگی

 امر   ردی شدن  ف فردگرایی لیبرالی تحت تأثیر سکوالریسم و در روند   ،توان گفت در آغازبه این ترتیب می
 و به منافع فردی گرددمیمنافع جمعی خارج  ۀبه این معنی، مســائل دینی از حوز ؛دینی شــکل گرفته اســت

 شود.صورت راهی شخصی و یگانه تفسیر میبهتماعی که شود و رستگاری نه در قالب امری اجمی مختص
شه سوی دیگر، اندی ستی به نفی فردیت قائلاز سیالی سو ستی و  سی صالت را به جاهای مارک مع و ند و ا

 یابد و متعلق به کل  دهند. در دیدگاه مارکس، هر نوع مالکیتی در حوزۀ عمومی و جمعی معنا میجامعه می
ست و الزمۀ عدا سته می لت  جامعه ا صوصی دان سیلهشود. ابزار اجتماعی بهنفی مالکیت خ برای  ایمثابۀ و

ست  حوزه تمامی   زبان آمدن  بیان و به صی و حوزۀ عمومی ،فرد های زی صو چارچوبی برای  ،اعم از حوزۀ خ
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 کند.اش ایجاد میبه خود و جامعهنقد مداوم فرد نسبت
و بعدها در دوران جنگ تحمیلی  11از پیروزی انقالب در سال قبلها از ماه ،فرایند سیاسی جامعۀ ایران

 ها داشت. با اتمام شرایطگرایی بر فردگرایی در آن سالجمع ۀاندیش ۀنشان از غلب ،های آن دورانو ایثارگری
شعار  نالولیبرال   دولت   آمدن   جنگ و با روی کار سنجانی که با  شمی رف ست  «سازندگی»ها قدرت را در د

صادی بعداز جنگ گرفت  شور از لحاظ اقت شتو بیشتر به بازسازی ک کید داشت، بنیان خود راه بر  ساله تأ
(. در چارچوب این 13 ص ،2111 استوار کرد )تارو،« سود فردی»و حداکثرسازی « اصالت فرد» ۀفلسف

د. حساب آیبه« افراد»تک گونه اصالتی ندارد و نباید چیزی جز مجموع تکهیچ« جامعه»یا « کل»نگرش، 
خواهند در معنادار یکایک افرادی اســـت که می ۀتجلی اراد ،از هرچیزجامعه )ملت(، قبل ،در این قالب

ــاختی زندگی کنند )فروند، ــت که در چارچوب چنین رویکردی، 211 ص ،2141 چنین س (. طبیعی اس
و  ارسازی نیستمصلحت جمعی یا هرچیزی که بر هویت جمعی منطبق باشد چیزی جز یک پندار یا اعتب

صی و انگیزه شخ ستقالً این نفع  ست که م ضوعیت دا های فردگرایانه ا افرادند  تکو تنها تک ردواقعیت و مو
 شوند.که یک موجود قائم به ذات و واقعی محسوب می

 

 
 

 

 
محمد خاتمی، در چارچوب آنچه به نام  ســیدجمهور جدیدی به نام با تغییر دولت و انتخاب رئیس

اظهار شد که رویکرد جدید به مسائل اقتصادی دیگر  خوانده شد، صراحتاً « طرح ساماندهی اقتصاد کشور»
ریح بسیار ص ،اجتماعی است. در طرح ساماندهی ـ نگرش اقتصادی محض نیست، بلکه نگرشی اقتصادی

ضـی میان رویکردهای معطوف به افزایش تولید و دسـتیابی به تعار شـود که هرگاه احیاناً و روشـن اظهار می
سالل صادی و م شد اقت شد، دولت بهدرآمدها و ثروت ۀتوزیع عادالن ۀر نفع عدالت اجتماعی و وجه ها پیدا 

 تهرانا از عضو هیئت علمی دانشگاه الزهر و  شناسجامعهی، یعقوب موسو
 

ما دچار یک نوع فردگرایی کاذب و فردباوری نابالغ هستیم. فردگرایی موجود در ایران آفت 
 .که باید سرکوب شود ]است[ اصالت دادن به منافع فردی به معنایست. فردگرایی ابزرگی 

 

 سنندج دانشگاه مدرس ه،مسعود بینند
 

و منفعت  دکنتالش می دخودش داریک نوع فردگرایی منفی رشد پیدا کرده که هرکسی برای 
میزان مشارکت در امور اجتماعی، میزان مشارکت روزانه  درواقع،و این  دکنلحاظ می افردی ر

ست این میزان را اها، در مسائلی که مربوط به منفعت عامه NGOالمنفعه در در امور عام
 .دهدکاهش می



 

  

 نظر خواهد کرد.صرف« رشد»اقتصادی آن از 
ــین راغفر  هایوجه غالب دولتمنی بر این باورند که ؤو فرشــاد م ،متفکرانی چون یوســف اباذری، حس

فردیت و منافع  ،نژاد و روحانی بازگشــت به همان اصــول نالولیبرالی دوران هاشــمی اســت که در آناحمدی
باور شــکل گرفت که حتی مســالوال ،گرایی ارجحیت پیدا کرد. در این دورانفردی بر هرگونه جمع ن این 

شور نیز به صادی ک سی و اقت شتر ،جای توجه به منافع ملی و مردمیسیا صی خود را درنظ ،بی شخ ر منفعت 
ستا گام برمی سطح جامعه  ،دارند. در همین زماندارند و در این را صادی این افراد در  ساد اقت مواردی از ف

 د که باوربخشی به این دیدگاه را تقویت کرد.شمنتشر 

 

 
ضعیتی که امروزه  ضعیتی فردگراو  نیمبتمحور طرد الگوی جمعبر و  ستجامعۀ ایران در آن قرار دارد و

یرانی اهای ســنگینی را بر جامعۀ غلبۀ نگاه فردگرایانه و تعقیب منافع حداکثری در حوزۀ فردی هزینه. اســت
در دستگاه قدرت سیاسی و اقتصادی ایران نیز نمود پیدا کرده است و  حتی این وضعیتتحمیل کرده است. 

جایی که یعنی آن ،1وضع طبیعی هابز ،وجود آورده است. به این دلیلبهای را فساد اداری و سیاسی گسترده
 عکند. امروزه در ایران، برتری منافع فردی بر منافع جمدر ایران امروز صدق می ،است «انسان گرگ انسان»

صاد ستو قدرت به ،در نهاد خانواده، اقت شده ا سالولیتی وشاید نوعی بی ،ین دلیلهمبه  .خوبی درونی   م
سوی فرد و جامعه از همتفاوتی بی شاهده می ۀاز سی و اجتماعی آن م سیا شهروندانی پرتوقع، ابعاد  شود. 

سودجو، و بی ستندتنبل،  صل بالندگی چنین نظامی ه سمی هکنترل ،ننظامی که درآ ،تفاوت حا م از های ر
از  نیزو نظایر آن  ،خوارییابد. فســـاد اداری، اختالس، رانتلحاظ حجم و هم از لحاظ عمق افزایش می

حاصل وجود و شیوع تقدم منافع فردی بر منافع  چنینهای بارز تقدم منافع فردی بر منافع جمعی و همنمونه
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1. Hobbes 

 سردشت )آذربایجان غربی( ازفعال مدنی ی، رئوف آذر 
 

ترین بانک کشور که مدیرعامل مهموقتی ،کشور مشاهده کنیماگر در ساختارهای کالن 
دهد، منفعت عموم ترجیح می بر اکند و منفعت شخصی خودش رراحتی اختالس میبه

ی سرخاطر یکهکه نمایندگان مجلس ما متأسفانه فقط بکه سیاسیون ما، وقتیوقتی
مردم یک شهری فقط  ۀکه نمایندگذرند، وقتیهای شخصی از منافع عمومی میمنفعت

انست تونفع مردمش میکه به اخاطر منفعت شخصی خودش بسیاری از آن اصول اساسی رهب
م است که منافع فردی بهو پشت گوش می دکنتوجه نمی آن به دباش بر  شدتاندازد و مسل 

 .متأسفانه ،در ایران ما ،چربدمنافع ملی قومی و منافع دینی ما می



 

  

های افراد برای کســب ســود بیشــتر اســت و درنتیجه، منافع جمع را خودخواهی ســببایرانی وجود دارد به
 اند منافع جمعی را به منافع فردی بفروشند.و حاضر شده اندخطر انداختهبه

منافع  ۀمنافع فردی و بهترین گزین ۀدرصــورت وجود تضــاد بین بهترین گزین ،جوامعی که شــهرونداندر 
ــای بهترین گزین ،جمعی ــفاتی نظیر فردگرایی خودخواهانه، ناامن،  ۀتقدم را به ارض ــوند، با ص فردی قائل ش

شخیص ،ای، ناکارآمدقطعه ضاد بی» که گیرند و اگر پرسیده شودقرار می و غیره، مورد ت ن چرا در وضعیت ت
نافع جمعی ترجیح می نافع فردی را بر راه م قدم م ندان راه ت نافع جمعی، شــهرو نافع فردی و م ندم  ،«ده

سطوح و فازهای مختلف بدنمی شیوع انواع اختالالت در  عنوان عوامل اثرگذار اجتماعی را به ۀتوان وقوع و 
 احتمالی شناسایی کرد.
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شکل ،های موقعیت فعلی ایران، همهویژگی شانگر  های باطل در رابطۀ فرد و جامعه و بین گیری چرخهن

یزی شهدان و مدرس برنامهسیروس شفقی، جغرافی  ری دانشگاه از اصفهانر

 
که  ایهای مادیاستفادهءالشعاع قرار داده و سومنافع شخصی همه رو تحت ،کشور ما تو

ملی  که منافع شخصی به هاین ۀدهندن، اینا نشونها بارها گفتهو رسانه هگیرکشور ما انجام می تو
 .هبرتری دار

 تهراناز  و پژوهشگر سیشناجامعه ی مدرسمحسن گودرز 
 

طلب را شاهدیم که هر موضوع اجتماعی را با جامعه، ظهور و رشد فرد منفعت ۀدر صحن
 .سنجدمتر امیال و منافع خود می

 



 

  

نهادهای حاکمیت موجب تعدی افراد به حقوق  ازســویقدرت و جامعه اســت. عدم رعایت حقوق افراد 
ه تعهدی فردی بدید بیشتر حقوق افراد، بیهحفظ حقوق جامعه ازطریق  ت جامعه شده است. تالش درجهت  

شدید کرد ست. تظاهر حقوق جامعه را ت شده ا سبب  سل  چرخۀ باطل فردگرایی منفی را  سل ست. این ت ه ا
ضعیت را می سترش ناهنجاری اجتماعی مالحظه کرد. بر بیرونی این و شی اخالق و گ سای توان در روند فر

سیاق، نبود   شارکتشهروندی  ذی نهاد   همین  سش ،جوحق، م شده و پر گر موجب تمرکز قدرت در دولت 
وژی، ایدئول ۀت به پشــتوانۀ درآمد مســتقل از فعالیت اقتصــادی آحاد جامعه و به پشــتواناســت. تمرکز قدر

شهروندان به دولت را سبب شده است. دولت هم در  نهادهای اجتماعی و اقتصادی و آحاد   وابستگی  بیشتر  
صورت نمیپیوند فردگرایی با جمع ۀزمین شی  شان دهد و نتایج یافتهگرایی تال د هدیمهای تحقیق کنونی ن

 دارد.فردگرایی گام برمی یدر راستا دولت که خود  

 

 

 
ردی شد این بود که منافع فپاسخگویان شنیده می بیشترکه از  ای شاخصگرفته، جملهدر پژوهش انجام

ــتدر ایران بر منافع جمعی اولویت دارد ــیاس ــورت که در س ورزی کالن حکومتی، افراد باید تایع . بدین ص
د، ولی در مرحلۀ اجرا، این منافع افراد خاص اســت که کند که مصــالح جمعی ایجاب میباشــدســتوراتی 

ــت و همین  ــاد  تفاوتی اجتماعی در بیننوعی بیتعیین کننده اس ــیوع فس ــت که خود بر ش مردم رقم زده اس
صادی، و ست. پایین آمدن   ... همچنین اداری، اقت سان به سرمایۀ اجتماعی دامن زده ا جود عنوان یک موان

ستی، روانیمدنی برای رفع نیازمندی شارکت  ،و اجتماعی خود نیازمند توجه، تعاون، همکاری ،های زی و م
ساعی و همیاریبا هم ست. میزان توجهات م ساننوعان خود در اجتماع ا ستانه میهای ان تواند در طیف دو

سیعی از یک نگاه مهربانانه، دلجو سالمتیو ساعدتی م شتوانهکمکهای یدی، آمیز، م های مالی تا ها و پ
شتگی قرار گیرد. اجتماعی بودن   شکل ازخودگذ سان و لزوم تعاون و همکاری در قالب  سیم کان ار گیری تق

 عنوان امریتفاوتی اجتماعی بهانســانی ســبب شــده اســت تا بی ۀهای اولیاجتماعی برای رفع نیازمندی
مدنظر قرار بگیرد. در جوامع فردگرا،  تار افراد اســـت. این  ۀکنندهدایت« ما»جای به« من»غیرمقبول  رف

ای دهد. اما پدیدهدرحالی اسـت که اسـاس هر نظم اجتماعی را عاطفه و تعهد به اهداف جمع تشـکیل می
ــاســی و بدبینی اســت. بدبینی به ســیاســتتفاوتی اجتماعی بیانگر بیمانند فردگرایی و بی های کالن احس

 هرانتس از شناماعی و انسانو اجت یمطالعات فرهنگ ۀپژوهشکد یعلم یئتعضو هی، جبار رحمان

 .منافع ملی و فردی را پیوند دهد نداریمما در ایران سیستمی که بتواند 
 

ی م شاید یکه این منافع ملی ما با منافع شخصی به تضاد رسیده و این خطرناک است. و
افتادگی ما باشد که ما همیشه فردی فکر کردیم و نه جمعی و ملی. به ما یاد ندادند از رموز عقب

 این همیشه تفکر فردی حاکم بوده تا جمعی و ،های ما و در گویش ماو در فرهنگ ما و در بازی
 ست.اجریان خطرناکی 



 

  

شــمار هبتفاوتی اجتماعی و فردگرایی در ایران ومی از عوامل اســاســی بیهای متفاوت قکشــوری و تبعبض
 توان توقع داشت که منافع فردی و جمعی همسو باشد. . بنابراین نمیرودمی

د. ندهمنافع فردی و جمعی را نشان می ینگرش به همسوی 1-10نمودار شمارۀ  و 1-23نمودار شمارۀ 
درصــد از عوام معتقدند که بین منافع فردی و جمعی  12.2 درصــد از نخبگان و 55.1 ،بر این اســاس

 همسویی و هماهنگی وجود ندارد. 
 
 

 

 
ست شرفت ا سی برای توسعه و پی سا شک یکی از لوازم ا در  و ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی بدون 

ــ طراحی الگوی اسالمی های اصلی طراحی یکی از مواردی که باید درنظر گرفت و یکی از دغدغه ،ایرانی ـ
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ه امری ک ،سـازی کنیمتوانیم برای این کار و با چه سـازوکارهایی فرهنگچگونه مین اسـت که ما آاین الگو 
آن و ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی دارد و این امر  تآمده نشـــان از غیبدســـتهای بهبراســـاس یافته

 کشور را گرفتار مسائل و مشکالت زیادی کند. ،تواند در آیندهمی

 تنگناهای جنسیتی .4-7-3

های فیزیولوژیکی میان زن و که جنس به تفاوتدارد. درحالی 2معنا و مفهومی متفاوت از جنس 1جنســیت
که هیچ ـــاره دارد  فاوتکدام از آنمرد اش عه و ت جام گاه  به ن یت  ندارند، جنســ یاری در آن  های ها اخت

ــناختی، اجتماعیروان ــاس ،ش ــاره دارد که بر این اس ــورات ،و فرهنگی بین زنان و مردان اش ا ی در رابطه بتص
بهوظایف و نقش یک از این دو جنس را  فهوجود میهای هر یت یکی از نخســتین مؤل های آورد. جنســ

یت افراد اســـت که از تولد و ابتدای زندگی به شــکل زنانگی یا مردانگی به بخش مهمی از برســـاخت هو
در کتاب  ۴۳۱۳ال در ســ ،3بووار ســیمون دو شــود.خود و جامعه تبدیل می ســـاخت هویتی فرد درنزد  

شهورش با نام  ست ،جنس دومم سش که زن چی سخ به این پر کند که زن چیزی جز نتیجه و بیان می ،در پا
(. در جامعۀ ایرانی خانواده یکی از 2131 ر،وابوو محصــول نیروهای اجتماعی و اقتصـــادی نیســـت )د

ستنیروهای اجتماعی مهم در این زمینه  ستیابی به نقش خود بهها از ابتدا دختران . خانوادها عنوان را برای د
ن سازند. به ایعنوان سرپرست خانواده آماده میدهند و پسران را برای قبول نقش مردانه بهیک زن آموزش می

 شود و آنان برحسب دختر یاازسوی خانواده به کودکان القا میهمان اول زندگی  ها درترتیب، تفکیک شغل
شــوند. نظام آموزشــی و مدرســه از دیگر نهادهای اجتماعی در آینده تربیت می پذیریپســر بودن برای نقش

شکل ستند. در کتابمهم در  سیتی ه صیت ،های درسیگیری الگوهای جن دهقان »های قهرمان مانند شخ
عنوان مادری فداکار و مهربان و دختری با نام به« کوکب خانم» ،مقابلمذکرند و در« پتروس»و « فداکار

اند. عنوان نماد زن معرفی شدهبه است هایش را کجا گذاشتهداند کتابکه فراموشکار است و نمی« کبری»
سانه ۀدر حوز سانهای و بهر صوص ر صویری نیز بهخ صوتی و ت هنگام تبلیغات بازرگانی از زنان برای های 

 ... و ،لفن همراه، رانندگیهای مدیریتی، تبلیغ تتبلیغ لوازم خانگی و آشــپزی و از مردان برای بازی در نقش
 شود. استفاده می چنینیامور این

 

 

                                              
1. Gender 

2. Sex 

3. Simone de Beauvoir 

 سنت زاهدان )سیستان و بلوچستان(جمعۀ اهلموالنا عبدالحمید اسماعیل زهی، امام

 
 
 

 ساله، كارمند، از مشهد 35رد 

 طور است.جا هم طبعًا همیندر کل  ایران برابر نیستند و شکایت هم دارند. این زنان

 
 



 

  

 

 

 
پســر »، «دختر متعلق به دیگران اســت»هایی مانند در ســطح جامعه نیز رواج گزاره ،جدای از این موارد

هایی برای ایجاد ... محرک و ،«کندنام فامیلی خانواده تنها با پســر ادامه پیدا می»، «آور خانه اســـتنان
 هویت هریک از زنان ،شوند. مبرهن است که در چنین شرایطیها و تنگناهای جنسیتی قلمداد میسوگیری

 واقعی فرد تعریف خواهد شد. ها در خود  و مردان براساس تصویر این انگاره
سیهو شکیل میمالحظهکه بخش قابل ،یت جن سان را ت صویری  ۀدربردارند ،دهدای از هویت هر ان ت

ست که هر فرد به شده باید عنوان یک مرد یا زن از خود دارد. فرد میا آموزد از آن حیث که مرد یا زن آفریده 
شیوه شد، رفتار کند ای خاصبه  ساس نماید )یوربرگ، ،بیندی ستهای بهفتهیا (.2 ص ،2316 و اح آمده د

شان میاز  شکلتحقیق کنونی نیز ن ساس  شتن   ۀگیری همین انگاردهد که برا س ضعیف پندا طح زنان، در 
ضای کاریهای زیادی میها اجحافبه آن ،اجتماعی که برای یک نیروی خانم در جامعه وجود  ایشود. ف

ست. جدا وجه قابلهیچدارد به ضای کاری، در بخش مورددر ،از این نابرابریقیاس با نیروی کار آقایان نی  ف
زن  هنگام ازدواج یکوجود دارد. این نابرابری به زنان ی کارحقوق و مزایا نیز نابرابری شــدیدتری علیه نیرو

سفر حق  تحصیل،  ۀادامحق  حضانت فرزندان، حق  طالق،  حق   زن از داشتن   ،یابد و در ازدواجنیز ادامه می
هنگام عقد، چنین حقوقی را از همسر که بهمگر این ،... در شرایط عادی محروم است و ،به خارج از کشور

 افتد.ندرت اتفاق میخود مطالبه کند که آن نیز به

 

 
 

 دختری جوان از سمنان

 
 
 

 ساله، كارمند، از مشهد 35رد 

های تلویزیونی، زن را درحال کتاب خواندن و ورزش کردن و کار وقت، در سریالشما هیچ
 دهید.هنری نشان نمی

 

 
 

یال حسام  نقده )آذربایجان غربی( از فعال ادبیی، ژ
 

ال غتاشپسنده. توزیع ولی جامعه نمی ،تونم انجام بدمسری شغال وجود داره که من میهی
م ازدواج وخان ه. وقتی یزنان اصالً  ۀدر حوز ه،کشور عادالنه نبود و ثروت و منزلت در کل  

قوقش ح ،کنهفروشگاه کار می تومی ووقتی خان ای؟!چه برابری ،طالق نداره وقتی حق   ،کنهمی
 زشغل یکسان همیشه بیشتر ا هی توآقا  ه. حقوق یهکنجا کار میناو توکه  هنصف همون مردی

 زنان بوده.

 



 

  

 

 
هم و م ذیلعامل  چهارهنگام بحث از شکاف جنسیتی یا تنگناهای جنسیتی، در سطح جامعۀ ایرانی و به

 های کارآموزیو دوره ،دانشگاهی ،سطح تحصیالت ابتدایی، متوسطه که شامل اول آموزش :اساسی است
ها و توانایی زنان و مردان جامعه، میزان مشارکت در نیروی فرصت که شامل دوم مشارکت اقتصادی ؛است

ن در و توانمندی زنان و مردا ،جایگاه ،تعداد که شامل سوم قدرت سیاسی ؛است و درآمد ،کار، نوع شغل
ت و کیفی ،ها، دسترسی به درمان، طول عمربیماری که بهداشت و سالمت چهارم ؛است های سیاسیپست

 .گیردرا دربر می سالمتی زنان و مردان
ست و تفاوت نرخ  سیتی میان زن و مرد را دارا شکاف جن سطح آموزش، جامعۀ ایران کمترین میزان  در 

یران بسیار ناچیز است. براساس سرشماری عمومی نفوس و باسوادی و سطح تحصیالت زنان و مردان در ا
که در مناطق شهری  بود درصد 52و  55ترتیب نرخ باسوادی مردان و زنان به شمسی، 2130مسکن سال 

سال و  لچهمردان در این زمینه به گروه سنی  درصد   شود. البته بخشی از باال بودن  ها کمتر نیز میتفاوت آن
نابرابری آموزشی شدیدی در رابطه با موضوع جنسیت وجود داشت. در بخش  ،که در قدیم گرددباالتر برمی

صیالت عالی شمگیر بوده ،تح سیار چ شارکت زنان ب ست م صد زنان از کل   ا شگاه و در شجویان دان ها و دان
صیلی  1/15مراکز آموزش عالی از  سال تح صد در  صیلی  6/11به  14-11در سال تح صد در  -51در

سترسیده  54 ضر ا شگاهدرصد فارغ ۶۱از زنان بیش ،و درحال حا صیالن دان شکیل میها التح . دهندرا ت
ی، بندی جنسیتهایی مثل ایجاد سهمیههایی که در این زمینه وجود دارد در مؤلفهنابرابری ۀعمد این، باوجود  

 گردد. میازب نینیچمسائل این های دانشگاهی ومنع و محدودسازی زنان برای شرکت در برخی از رشته
صادی ۀدر حوز شدید می ،اقت سیتی میان زنان و مردان ت سیار شکاف جن سهم زنان در این بخش ب شود و 

شور بازمی صادی ک ضعیت به قوانین اقت ست. یکی از دالیل مهم این و شتغال و درآمدزگردد که ناچیز ا ایی ا
همچنین شـوهر نیز در منع اشـتغال زنان  .داندای زنانه میرا حقی مردانه و خدمات رایگان خانگی را وظیفه

ست.  شده ا شاهده میترین تفاوتیکی از مهممختار  شود تفاوت هایی که بین زنان و مردان در بازار کار م

 شناسی دانشگاه فردوسی، دانشجوی جامعهیپسر جوان كرد ُكرمانج

 
 
 
 

 ساله، كارمند، از مشهد 35رد 

صت برابر به زنان شه ندارن. از آموزشفر جا وپرورش که بگذریم هیچشکلی که باید با
شون هم نمی شگاه ما، در رابطه برابر نیس. زنان جامعۀ ما هفتاد درصد  خود ستاد دان خوان؛ ا

با زدوخوردی که از گشت ارشاد در کالس مطرح بود، گفت به نظر من، زن بیشتر از لیسانس 
تا  که فقط ســـهوقت هم نباید بکنه. حاال کالس ما چهل و پنج نفره مامنباید بخونه و کار ت

سریم. از بین دختر ستاد رو قبول داریم.پ شون گفتن ما حرف ا شت تا سی و هفت، ه رد د ا 
 جاست!این

 
 



 

  

دسـتمزد و تبعیض یکی از مباحث موردتوجه اقتصـاددانان و  جنسـیتی   میان آنان اسـت. تفاوت  در دسـتمزد 
ست ست و بهاخ هایسال اران درطی  ذگسیا ستیر ا به این  .عنوان یکی از عوامل ناکارایی در بازار مطرح ا

سرمایمعنی که وجود تبعیض باعث می سانی  ۀشود منابع محدود  صیصبهان ا نکند. پید صورت بهینه تخ
ساله و َدهنرخ مشارکت مردان و زنان در جمعیت  شمسی، 2130براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 

رقمی که نشان از اختالف شدید در این زمینه دارد  ،درصد بوده است 1/21و  1/41رتیب بیشتر کشور به ت
ست سیا سالوالو با این میزان اختالف و  شدن   ،نهای کنونی م ید نزدیک بع ۀاختالف در آیند این میزان   کم 

 رسد.نظر میبه
مشـارکت و حضـور زنان در رسـد. میزان اوج خود میشـکاف میان زنان و مردان به ،سـیاسـت ۀدر حوز

نمادی از واقعیت شکاف جنسیتی در  های مدیریتی، و دیگر مقامعنوان وزیر، فرماندار، شهردارمجلس یا به
با اینۀحوز قوانین و  ۀولی دو عامل عمد ،جامعه نقش فعالی دارند ۀکه زنان در بدنه ســیاســی اســـت. 

 زمینه شده است.توانمندی زنان در این بروز ایدئولوژی حاکم مانع از 
شت ۀباالخره در حوز سیتی میان زنان و مردان دوباره کاهش می ،سالمت و بهدا شکاف جن توان گفت 

ــی و باروریکند. هرچند در حوزهپیدا می ــت و از  ،هایی نظیر حقوق جنس ــب نیس حقوق زنان چندان مناس
مان حق   عداد و نوع زای باروری، ت مان  خاب برای ز ند. همچنین امحروم و همچنین ســقط جنین ،انت

صت شی با مردان دارد که بفر شی برای زنان تفاوت فاح سد در این زمینه نیز قالبنظر میههای ورز ای هر
 فرهنگی و سنتی از اهمیت زیادی برخوردار است.

 توان یافت.می ذیلشوندگان در قول یکی از مصاحبهبندی آنچه در این زمینه مطرح شد را در نقلجمع

 

 
قانون  ویکمبیستو  بیستمقوانین کشور در موارد متعددی به موضوع حقوق زنان ورود کرده است. اصل 

صاص سی در پنج بند به حقوق زنان اخت سا ست. در بند یک آن ا ساعد برای ر ۀبه ایجاد زمین ،یافته ا شد م
امور برابر دانســته اســت. همچنین در اصــل  ۀپای مردان در همو زنان را هم اســت شــخصــیت زن پرداخته

ر سند اصول حاکم بکه بدان مایل است برگزیند. را بیان شده است که هرکسی حق دارد شغلی  وهفتمبیست

 بوكان )آذربایجان غربی( ازنویس مترجم و داستان ،مدرس زبان انگلیسیی، رمضانمحمد 

ا کار حقوق کم به زنان ب .برنددردناک سکسیم یا نابرابری جنسیتی رنج می ۀزنان از پدید
ری برای فرصت کا ،گیرددر جامعه بیشتر تحت ظلم قرار می ،مردان بهنسبتبهتر و بیشتر 

 ۀنا. بعد در خدشنوازسوی والدین زور می ،پدر است ۀاست. زن تا در خانها محدود خانم
زن هم در خانواده و هم در مقیاس  درواقع،. دنویگزور می او شوهر و بعد فرزندان ذکورش به

 .جامعه موردستم است
 



 

  

ــم ــعچش ــت ۀانداز توس ــالبیس ــور و به ۀس ــوص برنامکش ــعه که مربوط به  ۀخص ــم توس ــش ــالچهارش  ۀس
سی 2134-2600 ساس احکام برنام شم کید دارد. برا سیتی تأ ست نیز بر برابری و عدالت جن شم ش ۀا
سعه صول به ،تو ست، دهممنظور تحقق اهداف مندرج در ا ستو  م،بی سند  ویکمبی سی، اهداف  سا قانون ا
شــشــم مبنی برتقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و اســتیفای  ۀهای کلی برنامانداز و ســیاســتچشــم

مندی منظور بهرهآنان و نیز به ۀها و توجه ویژه به نقش ســازندعرصــه ۀحقوق شــرعی و قانونی زنان در هم
ــرمای ــانی زنان در ف ۀجامعه از س ــعانس ــتگاه ۀپایدار و متوازن، کلی ۀرایند توس ا ند باهای اجرایی موظفدس

ــبت ــتگاه، نس ــازمانی امور زنان و خانواده در دس ــازماندهی و تقویت جایگاه س به اعمال رویکرد عدالت س
و ارزیابی آثار تصــمیمات خود در آن چارچوب،  ،ها و طرح های خودها، برنامهجنســیتی در ســیاســت

ــاخص ــاس ش ــتاد ملی زن و خانواده اقدام  هایبراس ــنند. کابالغی س ــکاف ۀبا مقایس ها و تنگناهای این ش
شور، مثل هم سیتی با قوانین مدون ک صله میان آنچه در قوانین وجود دارد  ،موارد دیگر ۀجن  ومتوجه نوعی فا

تبعیض  ۀوجود این شــکاف میان قوانین و عمل و برقراری انگار .یمشــومیافتد آنچه در عمل اتفاق می
 زنان از امکان توان برکنار ماندن  جنســیتی عواقب و پیامدهایی برای جامعه دارد. نخســتین پیامد آن را می

 هاینمایی در این عرصهو قدرت ،فرهنگی، اقتصادی ـــ های سیاسی، اجتماعیحضور در بسیاری از نقش
تبعیض »ه آســیب بزرگی چون های جنســیتی بگوناگون دانســت. به عبارت دیگر، تداوم و تحکیم ســوگیری

سیتی ستانجامید« جن سیب ه ا سطه در بروز دیگر آ شونت علیه زنان از دیگر که خود متغیری وا ست. خ ها
سوگیری شدید  ست. زمانیآثار و نتایج ت سیتی در جامعه ا سلط بر جامعه مرد را که الگووارههای جن های م

بار می با تفکر آورصـــاحب قدرت و زن را موجودی ترســو در کودکی  باید انتظار داشـــت مردی که  د، ن
شده ساالری بزرگ  ست زور  ای دیگر راپندارد در برخورد با زنان رویهتر از جنس مخالفش میو خود را بر ا

این  ســببهایی که امروزه بهو جنســی علیه زنان و طالق ،های کالمی، جســمیدرپیش گیرد. خشــونت
شونت صدا ،خود ،دهدها در جامعه رخ میخ سیتی م ستق بارزی از پیامدهای منفی الگوهای جن که در  ا

ها و روابط مردساالری در جوامع سنتی شدت در ذهن افراد شکل گرفته است. این خشونت ،دوران مختلف
 بیشتری دارد.

 

 
تی جنسی ایهها و سوگیری، نقاط مختلف جهان شاهد نگاهمیالدی ویکمبیستزندگی در قرن  برخالف

 بلوچستان سیستان و ازاجتماعی  ـ فعال سیاسیو  پژوهشگر تاریخ، مذهبیمولویز، عبدالرشید تری

 ۀشویم و این قضیمردساالر بزرگ می ۀها با یک ذهنیت مردساالر و جامعما ایرانی کالً 
 در جایی مثل سیستان بلوچستان ،کندمردساالری و عینیت مردساالر که ظهور و بروز پیدا می

 .شودچند برابر می
 



 

  

ه ک ــــجنس غالب  ،شود و در آنو حقوق براساس نگاه مردساالرانه تعیین می ،است و امکانات، تسهیالت
ری زمین شدت بیشتخصوص در مشرقاز حقوق انسانی بیشتری برخوردارند. این موضوع به ـ مردان باشند

ری گیرو هســتند. عوامل مختلفی در شــکلزنان در تمامی امور با تفکیک روبه ،جاپیدا کرده اســت و در آن
ضعیتی دخیل شورترین آنند که مهماچنین و شور ایرانهاها قوانین حاکم بر ک ساس قوانی ،ست. در ک ن برا

 2243 ۀحضانت فرزند )ماد  حق  قانون مدنی(،  2211 ۀطالق )ماد   حق   ،در روابط میان زوجین ،مختلف
 قانون مدنی(، حق   2201 ۀتحصــیل )ماد   قانون مدنی(، حق   2221 ۀاشــتغال )ماد   ن مدنی(، حق  قانو

شور ساس این قوانین میا( حقوقی مردانهبند 25 ۀ)قانون گذرنامه ماد   خروج از ک توانند زنان ند و مردان برا
ستمنع کنند. نتایج به حقوقاین از خود را از برخورداری  صاحبه باد های مختلف قومی نیز گروه آمده از م

 شوندگان است.مصاحبه نگاهید اهمیت این موضوع از ؤم

 

 
که  اســت یو فرهنگ ی،های دینی، ســنتاین نه قانون بلکه عرف جامعه در قالب ارزش ،در موارد دیگر

ناعدالتی د با افراط همراه نگرشد. در جوامعی که شــور روابط میان زنان و مردان میموجد  های مذهبی 
ستند شش و چه از لحاظ فعالیت و درس خواندن، نازن ،ه شوند. همچنین در محدود می ،چه از لحاظ پو
فعالیت در بیرون از خانه و در درون اجتماع داده  ۀکه به دختران و زنان اجازفارغ از این ،های ســنتیخانواده

سیاری موارد ،شودنمی دهند. ها را در سنین پایین شوهر میشوند و آنیل هم محروم میتحص از حق   ،در ب
شغلی شغلی برای زنان فراهم می ،از لحاظ فرصت  د، نابرابری از لحاظ حقوق و شودر مواردی که فرصت 

صاحبهمزایا اتفاق می کید م ست که موردتأ ضوع یکی دیگر از مواردی ا  ،ه در آنک بودشوندگان افتد. این مو
سطح  ضی بودند. خ  جدا از  سطوح کالن و مدیریتی نیز نارا ر مواردی که داز دیگر رد، از ایجاد نابرابری در 

صاحبه کید م سالولیت سپردن  ن بودشوندگان این زمینه موردتأ ستی بهیهای باالی مدیرم تاندار، عنوان وزیر، ا
 زنان بود. ۀبه جامع های ارشددیگر مقامو  ،فرماندار، شهردار

 های اجتماعی آنان تأثیرگذاررو هستند و بر موقعیتمسائلی که زنان در جامعه با آن روبه یکی از درواقع،
ضای یک جامعه دامن ست. تفاوت بین اع سیتی ا ساس نابرابری جن ست اح سترده ۀا سیار گ که با  ای داردب

های ز ویژگییابد. جنسیت ااجتماعی پایان می ـــ های اقتصادیشود و با ویژگیهای طبیعی آغاز میویژگی
در  ها بین زن و مردو پاداش ،هاها، فرصتتوزیع نابرابر امکانات، موقعیت ۀاجتماعی جنسی، پای ـ فرهنگی

یر   خوزستاناز  نویسنده و كنشگر سیاسی ،وكیل دادگستریی، جواد طر
 

طالق  ۀاجاز نچون به او ،دیدم که ناشی از عدم میل زن به همسرش بود ومن قتالی زیادی ر
قانون ما  تو وسفر این ر ۀاجاز اختیار طالق، حق   حضانت بچه، حق   دادن. مواردی مث  نمی

 ده که فرصتا برای زنان برابر نیست.نشان می
 



 

  

ست. به ست که از نابرابر بودن  جامعه ا سی ا سا سیتی اح ساس نابرابری جن ش طورکلی اح  تن  زن و مرد در دا
صت صبغهای موجود حکایت میامکانات و فر ساس این  عنوان فکری جایگاه زنان را در جامعه به ۀکند. ا

 دهد.موجوداتی فرودست نشان می
ــعیت اجتماعی زنان در دهه وجود  با ــور آنبهبود وض ــهها بههای اخیر و افزایش حض های ویژه در عرص

 تا رسیدن به موقعیت مطلوب برای زنان فاصله دارد.جامعه چنان گاهی، همعلمی و دانش

 

 
شمارۀ  شمارۀ  و 1-12نمودار  صت 1-11نمودار  شان می هایفر سه با مردان را ن د. ندهزنان در مقای

های درصد عوام باور دارند که فرصت 11.5درصد نخبگان و  31های پژوهش حاکی از آن است که یافته
 . استزنان در مقایسه با مردان نابرابر 

 
 
 
 
 
 
 
 

 دانشگاه الزهرا یعلم یئتشناس و عضو هجامعه ی،موسو یعقوب

 
 
 

 ساله، كارمند، از مشهد 35رد 

سطح مل شکل دار یدر  سطح قوم یمم ست. در عرص ینا هایتو در  ضاعف ا زنان  ۀم
 یییراتو انقالب، تغ یتحوالت جهان یلدلاســـت. ناگفته نماند که به یادهم مشــکالت ز

س یجادا شنا عد جامعه  گاه ی،شد؛ از ب  ست. ا یانقالب انفجار آ انتظارات  ینو انتظارات ا
سع یجهان التو همراه با تحو یجادا هایتدر قوم سانه ۀو تو شار یار از  یشد. زنان هم اق

اعر و نبود و زنان شــ شــدهیزیرتحوالت برنامه ینکه البته ا یافتندشــکل تحول  ینها به اآن
 هایهیو سرما یتاما به نسبت جمع یم،دار یشافزا رو به هایتو استاد و ... در اقل یسندهنو

ــع یخیتار ــاد یتوض ــت. به برکت ارتباطات، عکس عهفاج ییزنان، جاها یاقتص ا و هاس
بار زنان و  یانخصــوص در مبه هایتدر قوم یادیز هاییتکه محروم گیریمیم یاخ

 .دختران وجود دارد
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فه، میدرمجموع به مؤل ند توجه  یازم های جنســیتی ن نا کاهش تنگ فت  ـــتتوان گ   ،های مختلفی اس
گاهی جامعه، چون توانمندی زنان در ابعاد مختلف، تغییر قوانین تبعیضهمهایی مؤلفه شد رآمیز، افزایش آ

ــازمان ــت.و جنبشهای غیرانتفاعی س ــالح  های کارآمد زنان ازجمله این موارد اس ــتا باید با اص در این راس
صوص شی و تربیتی مانند خانواده که نقش پررنگی در این خ سنت در نهادهای آموز ز د و نیندار فرهنگ و 

های مختلفی در این راســتا قدم ســـازیبا انجام فرهنگ ،س امور قرار دارندأگذاران و افرادی که در رقانون
شت. همچنین زنان نیز با اعتماد سو گام بردارند و جنبش جهتنفس در این بهبردا های زنانه هماهنگ و هم

 نند.کرفع این تبعیض اقدام  جهت  با یکدیگر در

 اگیری نارضایتی و تشدید مطالبات فر . 5-7-3

وابســته اســـت.  ،ی و اعتراض دارندأر امنیت و ثبات هر کشــوری به مردمان آن، یعنی کســـانی که حق  
صورتی صدای آندر شوند و  شودکه مطالبات مردمی نادیده گرفته  شنیده ن ض و ناآرامی ابه ظهور اعتر ،ها 

ضایتی در ایران مانند هر جامع شود.میمنجر  شکار و پنهان دیگری به ۀنار شته دهه طی  درشکل آ های گذ
ته ه اســـت وجود داشــ یک د نده ۀو در  یدا کرده اخیر شـــدت فزای بات اســـت. ای پ خا یان انت عداز جر ب

 ،الس بیشتر نقاط کشور را فراگرفت و حدود یک یحرکتی اعتراض شمسی، 2155جمهوری سال ریاست
ها تا دی ماه ســـال این نارضـــایتی ا فروکش کردن  فضـــای خیابانی و دانشــگاهی کشــور ملتهب شـــد. ب

های مجددًا ناآرامی ،2134ی تقریبًا آرام بر کشور حاکم شد. در پاییز و زمستان سال جو   شمسی، 2134
ن بود که بســیاری از نقاطی که در آها این ناآرامی ای در مناطق مختلف کشــور روی داد. نکتۀ مهم  گســترده

سال ۀسالچهلعمر  ضی در آن یمی حرکتانقالب ا یوستند. ن پامعترضۀ به جرگ نیز ها اتفاق نیفتاده بوداعترا
که همواره به همســویی با  ،هاو عشــایر آن ،در مناطقی نظیر خوزســتان، لرســتان، کهگیلویه و بویراحمد

شته شور دا سی در امنیت ک سا شهور بودند و نقش ا شکل  هایاند، حرکتحاکمیت م سیعی  ضی و اعترا
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 گرفت.

 

 
و دانشجویی  ،های قومی، مذهبیبود که جدا از گروهن آاعتراضی  هایاین حرکت بارۀمهم دیگر در ۀنکت

شترکه  صورت میقبلی ازجانب آن هایاعتراض بی صنفها  هایی نظیر کارگران، کولبران، بازاریان، گرفت، 
ــپرده ــاحبان س ــتگان، ص ــس ــ هادیگر گروه و ،های بانکیکامیونداران، معلمان، بازنش ن انیز به جمع معترض

امری که نشان  ،شودشنیده می ازگاهیها و اصناف هرهنوز هم تا حدودی صدای اعتراض این گروه .پیوستند
 های مختلف قومی و مذهبی دارد. آن در میان اصناف و گروه از گسترش نارضایتی و فراگیرشدن  

 

 
ویژه کارمندان و ســـابقه و کاهش قدرت خرید مردم بهها و بیکاری کارگران، تورم بیتعطیلی کارخانه

بازار، رکود مســکن، گرانی بیشمعلمان، افزایش نرخ دالر و کاهش واردات و  یه،  ازحد  رکود  کاالهای اول
 ن  زنان، تمرکزگرایی، بســته شــد حقوق   گرانی ماشــین، احتکار، بحران آب، اختناق ســیاســی، نادیده گرفتن  

 محیطی، ناامیدیمرزها، تیراندازی به کولبران، مدارس کپری در ســیســتان و بلوچســتان، بحران زیســت
ــاد علمی و تق ــاد مالی، ریا و دروغ و بیعمومی، فس ــای لب، فس تفاوتی اجتماعی، اعتیاد به اینترنت و فض

گر دی و ،، افزایش تجرد قطعی و طالق، افزایش روســپیگری و فحشــامربوط به آن مجازی و افزایش جرایم
 شده است. منجر  هایی است که به نارضایتی عمومیازجمله بحران مشکالت

 

 
فســاد دامن  شــدن   عدم مجازات متناســب با مجرمان اقتصــادی از جمله مشــکالتی اســت که به فراگیر

شترجاکه ازآن زند.می صادی، اجتماعیپدیده مزبورموارد  بی ضعف آن و ،های اقت شدت و  ستند و  ها ... ه
گیرند و ها قرار میدرکنار  مطالبات ســیاســی این گروههای مختلف قومی متفاوت خواهد بود، میان گروه

 تهران، مدرس دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی از امیر نبوی
 

اعتراضات دی ماه، ما اغتشاش در مناطقی را داشتیم که اگر به اطلس امنیتی  درخصوص  
 اند. شاهد اتفاقات و حوادث سیاسی نبوده ،توجه کنیم، هیچ زمانی در تاریخ

 

 سنندج )كردستان( از فعال فرهنگیی، ناصر باغیش

 ،طالحاصحاکمیت و به ۀنیست. حتی در بدن در شرایط فعلی هیچ بخش یا صنفی راضی
 .شودها دیده میاقوام برخوردار هم این نارضایتی در میانها نیز ناراضی وجود دارد. خودی

یزی شهری دانشگاه از اصفهانمدرس برنامهدان و سیروس شفقی، جغرافی  ر

 
 کسانی ی واست که کس ینما ا ینبزرگ قوان یرادهایاز ا در رابطه با فسادهای اقتصادی، یکی

 شود.ینم یهکند تنبیم یمال هایاستفادهءکه سو
 



 

  

ها ناشــی از عدم مدیریت و شــود. این بحرانیابد و به بحران تبدیل مینارضــایتی شــدتی مضــاعف می
انجامیده اعتمادی عمومی بین دولت و ملت که به بی اســتهای اجتماعی در ایران کارآمدی ســیاســتنا

 د.بین نیستنا خوشهآن ها و امید دولت به حل  این بحران که بسیاری به موقتی و گذرا بودن  چنانآن است،
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شکلاما  ست که می هاگیری این تجمعدربارۀ علل  شده ا ها را تحت توان همۀ آندالیل مختلفی مطرح 
ــته»عنوان  ــله بین انتظارات و داش ــی، فرهنگی، « های مردموجود فاص ــیاس ــادی، س ــطوح اقتص در همۀ س

اگر سطح کارکرد حکومت از سطح نیازهای  درواقع،... خالصه کرد.  و ،محیطیاجتماعی، مذهبی، زیست
ثباتی یا واگرایی ظهور پیدا کند صــورت بیبهتواند شــود که مییجاد میاتباع عقب بماند، نارضـــایتی ا

 (.41 ص ،2131 )محمدی لرد،
صله نخبگان س و وجود این فا شگاه تادانا ضا زائریاو حوزوی هادان شت. محمدر از  1ن را به واکنش وادا

 گوید:ن تشیع در این باره مییاروحان
سمًا نمی سالنمی فهمند، ر ضعیت درویشنفهمیدهها فهمند!  های گنابادی را اند و حاال بدتر! نه و

                                              
1. https://www.instagram.com/p/Bl0fGnEHjQG/ 

 بانه )كردستان( ازفعال مدنی ر، پو حسن تافگه
 

ماعی را بستگی اجتو هم ،که یک نظم اجتماعی، پیشرفت و اعتمادبین نیستم به اینخوش
ــور ببینم ــاس ناامنی خودم و دیگران که در اطراف ما زندگی میدرحدی ؛در کش کنند که احس

 ای ربینکنم وضعیتی که این پیشکه حس میخاطر اینهبرای من محسوس و مشهود هست، ب
 .ندهاخیلی ریشه دو ددر ذهن من ایجاد بکن

 



 

  

درک کردند، نه آشفتگی آب کشاورزان اصفهان را، نه آشوب کازرون را، نه اعتراضات صنفی معلمان 
 دری کولبرانهای بانکی را، نه درماندگی کامیونداران را، نه ناکامی و دربهرا، نه درد صــاحبان ســپرده

آموزان های دانشمطیعی را، نه خشــم خانوادهملک ۀی مردم در تشــییع جنازمظلوم را، نه شــعارها
سه ستفاده قرار گرفته بودند...ای را که بچهمدر سوءا شان مورد  صوم فهمند! امروز هم نمی . های مع

دگی شود! افسرذره آب میآشفتگی بازار و زندگی مردم را، درماندگی بیماری که با این قیمت دالر ذره
سالکه دیگر هیچ امیدی به ازدواج ندارد، یأس جوانی  ستگی خواب خانه ۀی که در دورمیان ش دار بازن

ست! نمیشدن هم نمی شان نی صیر خود سماً بیند! تق ! بینندشنوند، نمیفهمند! نمینمی فهمند! ر
ق  یَ  م  اَل ه  فَ » ؛کورند و کر...  .1«وَن ل  ع 

ــگاه، فعاالن اجتماعی، نخبگان راهکارهای ویژه  ۀارائتذکرات و  تاکنون و باوجود   ــاتید دانش ــوی اس ازس
سی و روحانیون، نه صورت نگرفتهسیا صالح امور  شدید  ،تنها تغییراتی جهت ا ساعد ت ضاع نام  وبلکه او

سالوالفراگیر  ست. م شده ا شرفتهم  صادی، تکنولوژیکن همچنان از پی صحبت  و ،های علمی، اقت  ...
کنند. این درحالی اســت که ای با آن برخورد میصــورت مقابلهبهگیرند و را نادیده میها کنند و بحرانمی

ذاتًا مخرب تلقی های های اجتماعی پدیدههای ســیاســی باید درنظر داشــته باشــند که جنبشدســتگاه
کردی به رآیند و اگر از منظر کاحساب میتقاضاها و مشکالت اجتماعی به ۀشوند، بلکه نوعًا بازگوکنندنمی

اجتماعی را افزایش داده و باعث توزیع  ـ پذیری و ماندگاری نظام سیاسیقدرت انطباق ،ها نگریسته شودآن
 (.411 ص ،2151 ها خواهند شد )شفیعی،مجدد فرصت

د که بر این ندهمدت را نشان میکوتاه ۀامید به اصالح آیند 1-16نمودار شمارۀ و  1-11نمودار شمارۀ 
ساس صد از نخبگان و  31 ،ا صد از عوام بر این باورند که بحران 53.1در مدت حل های ایران در کوتاهدر

 نخواهد شد. 
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م اَل : »212. سورۀ بقره، آیۀ 1 می  َفه  کم  ع  مٌّ ب  َداًء ص  َعاًء َو ن  الَّ د  َما اَل َیسَمع  إ   ب 

ق  ی َینع  ذ 
وا َکَمَثل  الَّ یَن َکَفر  ذ 

وَن  َو َمَثل  الَّ ل  ؛ «َیعق 
از آن آواز جز صــدایی نشــنود، کفار هم کر و گنگ و کورند، زیرا و مثل کافران همچون حیوانی اســت که آوازش کنند و او 

 کنند.تعقل نمی
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دهد. مدت را نشان میبلند ۀامید به اصالح آیند همچنین و 1-14نمودار شمارۀ و  1-11نمودار شمارۀ 

های ایران در درصـــد از عوام بر این باورند که بحران 11.1درصـــد از نخبگان و  11.3 ،بر این اســـاس
 بلندمدت حل نخواهد شد.
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مدت و نه در ند که نه در کوتاهبودو عوام بر این باور  شــود هردو گروه خواصمشــاهده می کهطورهمان
صالح بحران سیع ناامیدیبلندمدت امید زیادی به ا روند مهاجرت از  ،های متعدد در ایران ندارند. حجم و

های روحی و روانی را تســریع بخشــیده اســت. های اجتماعی و جرایم و بزهکاری آســیبکشــور، آســیب
شهروندی، تخریب تنوع بحران سی و  سا هایی مانند بحران تأمین آب، بیکاری، بحران آلودگی هوا، حقوق ا

رای های تغییرات اقلیمی بپیامدهای زیستی جانوری، فساد و تقلب علمی، ها و گونهزیستی، مسائل جنگل
ــرف مواد، چالش ــوءمص ــتایران، س ــیاس ــاد اداری و مالی، س ــالمت، فس زدگی، تمرکزگرایی، های نظام س

یری سمت پنشینی شهری، مسائل ازدواج، حرکت بهمشکالت سالمت ناشی از سبک زندگی جدید، حاشیه
سکجمعیت، چالش سترش ری سیهای قومی، گ سا و ،پذیری جن ضمام بحرانبه ئلدیگر م سیان سیا  های 

ــبب ناامیدی فزایندههای بینداخلی و خارجی مانند تحریم ــت. المللی س ــده اس ــوی دیگرای ش عدم  ،ازس
ست  شده ا سبب  صحیح بحران و ناکارآمدی مدیران  صالح امور در  تامدیریت  عموم مردم و نخبگان به ا

 بین نیز باشند. و حتی بد نباشند بینمدت و بلندمدت چندان خوشکوتاه

 گری یافراط .5-7-3

های افراطی قومی، به عواملی همچون منزلت متفاوت اجتماعی شناختی در ظهور جنبشدر رهیافت جامعه
گاهی از این محرومیت، تصــلب ســـاخت اجتماعی در گروه های قومی در جامعه، محرومیت عینی و آ

عت از بهره مان ندی گروهم یاب،م نابع کم نال های قومی از م کا جاری و  قدان م حلو ف ـــل وهای  فص
سالمت ست. تمام این موارد را میم شده ا شاره  ساخت »توان ذیل عنوان آمیز اختالفات اجتماعی و قومی ا

عی ما ت ج بر ا برا همبه« نا م نوان  بشع ن ج هور  ظ تر  ـــ ین بس قرار داد تر می  قو طی  فرا های ا
 (. 111 ص ،2150 )مقصودی،

بحران در خاورمیانه ســاختاربندی جمعیتی با پراکندگی های بارز کشــورهای دســتخوش یکی از ویژگی
  از کشورهای این . بسیاریشوندعوامل داخلی و خارجی تشدید می ازطریق  که  قومی و مذهبی فزاینده است
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شده خاص چندین قومیت   درکنار  هم قرار دادن  با  منطقه درعمل شکیل  جوامع که از ناهمگونی اند. در این ت
جامعه و  تواندهانتینگتون، هیچ نیروی اجتماعی واحدی نمی ۀو پیچیدگی خاصــی برخوردارند، بنابر گفت

ند، مگر آن پا ک یاســی را بر ماعی ســ های اجت قل از نیرو ند مســت که بتوان ند  یافری هایی را ب هاد که ن
م ۀوجودآورندبهاجتماعی  هادها ادا یات دهند )هانتینگ ۀآن ن وجود چندگانگی (. ۴۳ ص ،۴۹۳۶ تون،ح

در برخی از این کشورها، همراه با وجود و  ،های جدا از همقومی و مذهبی و حضور جوامع قومی در بخش
ستمرار حکومت شور را به یک قومیت خاصهای بها صطالح نژادی که منابع ک صاص ا دهند ایجاد می اخت

قدرت  موجب تقویت  رقابت   ها در شرایط  تعدد این شکافهمراه خواهد داشت. های اجتماعی را بهشکاف
ستکه از دیگر ویژگی ،ثباتهای بیشده و درنتیجه، دولت های قومیهویت شورهای این منطقه ا  ،های ک

سی و سیا ۀیعنی ایجاد مفهوم جامع ،نظر داخلی موردنظر هانتینگتونشوند. به بیانی دیگر، اجماعظاهر می
، در این (های باثبات است )همانهای ایجاد دولتمشروعیت عمومی که یکی از راه حکومت برخوردار از

 قدرت میان رقابت   شــرایط   ماند. وجود  عقیم می ،مانند لبنان ،گیرد یا در بهترین حالتمناطق شــکل نمی
گیری اتحادهای های عدم شــکلهای مختلف در کشــورهای دســتخوش بحران این منطقه زمینهقومیت

دولت وحدت ملی را فراهم کرده است. باید اذعان کرد  ،اصطالحهای ائتالفی یا بهمی و سستی دولتفراقو
طور عمده ناشــی از ضــعف برند که بهکشــورهای این منطقه از معضــالت امنیتی داخلی رنج می بیشــترکه 

ـــ روندهای دولت ست. ب ـ سازی ا شکالت فرقه رایملت  شکالت ترکیه با کردها، م پیچیده در ای مثال، م
قومی در ایران، و  ۀخواهانهویتهای های قبیلگی و مذهبی عمیق در عراق، برخی از گرایشسوریه، شکاف

ــکاف ــدههای داخلی طوالنیای چندالیه در لبنان که به جنگهای مذهبی و فرقهش  ،تنها ،اندمدت منجر ش
 اند.دادهری را شکل گهای ملی بحران و ناامنی در خاورمیانه و افراطیبرخی از جنبه

شکل شکافدرکنار   از عامل دیگری به نام فقدان قدرت و یا خأل قدرت  ،های قومی و مذهبیگیری این 
میزان  تناسبهای تمرکزگرا و استبدادی، بهتوان نام برد. در نظامهای افراطی قومی میگیری حرکتدر شکل

مین یابد و درنتیجه، امکان اقدام و بسیج به هافزایش می اقدام و تحرک سیاسی ۀتمرکزگرایی و استبداد، هزین
سر هیابد. اما در شرایط بحران سیاسی و اقتصادی که مرکز سیاسی در بحران شدید قدرت بمقدار کاهش می

سبی برای این اقلیت ایجاد میمی ستهبرد، امکان منا ستیابی به خوا شوند و امید به د های گردد تا وارد اقدام 
کند و درنتیجه، تحرک اقدام کاهش پیدا می ۀیابد. با توجه به ضــعف قدرت مرکزی، هزینفزایش میها اآن

طلبی و سمت استقاللها را بهنظامی هستند و اقلیتها اساسًا برونشود. این تحرکقومی بسیار محتمل می
 (.11 ص ،2111 دهند )ایوبی،خودمختاری سوق می

های گوناگونی زبانی )فارس، ترک، ها و گروهملیتمتشــکل از اقوام،  جامعۀ ایران همانند دیگر جوامع
 و ،( و دینی )اهل تشیع، تسنن، مسیحی، کلیمی، آشوری، ارمنیدیگر اقوام و ،کرد، عرب، لر، بلوچ، ترکمن



 

  

خود را دارند که دوام و استمرار هویت فرهنگی ایرانی درطول   ( است که هریک فرهنگ خاص  دیگر مذاهب
به آن غنا و  ،های هویتی فرهنگیالیه با افزودن   ،هریک زیرا ،ها بوده اســـتمدیون همۀ این گروه تاریخ

خصــوص بعداز اجرای صـــد ســـال اخیر و بهاما این تمام ماجرا نیســـت و در یک اند.عظمت بخشــیده
ها نخبگان آن های قومی وجامعه، گروه ایالت و متمرکز کردن   های مدرنیته رضاشاهی و ازبین بردن  سیاست

مداری افراطی را درپیش گرفتند. در راه قوم ،خود مذهب و زبان   با سیاسی کردن   ،المللیکمک عوامل بین به
گرایی وجود دارند که با دســت گذاشــتن روی اصــول منطقی و قومهای پانعصــر حاضــر نیز همچنان گروه

ضاهای به سعهمچون وجود نابرابری ،حقتقا صادی )تو صنعتی مناطق قومی و  ۀهای اقت صادی و  پایین اقت
 های سیاسی حساسردهقومی در  نخبگان   های صنعتی در آن مناطق(، سیاسی )منصوب نشدن  نبود کارخانه

شگاه( و نیز اجتماعی و فرهنگی )برخورداری  سازمان و رئیس دان همچون مقام وزیر، معاونت وزیر، رئیس 
 دیگر(، درپی  پیش بردن   های قومی  گروه حاشــیه راندن  تر و بهاز امتیازات بیشــ های خاصبرخی از گروه

نافی وحدت ملی و انسجام اجتماعی باشد و گسترش تواند امری که می ،منفی خودند ناسیونالیستی   اهداف  
ستیتواند زمینهآن حتی می شد.و جنگ و خون ،ساز نفرت اجتماعی، رویکردهای تروری راین و بناب ریزی با

های گرایی به حاکمیت و بستن روزنهگیری این افراطتوان گفت بخشی از دالیل شکلمی ،د دیگرعدر یک ب  
 گردد.میازمسائل و مطالبات قومی از این مجرا ب وگو و حل  دموکراتیک گفت

 

 
شور شرایط مناطق مختلف ک سی  صوص در ب  نوعی از نابرابری )به ،با برر صادی( در خ ن آن میاعد اقت

، هایی نظیر تهرانکارخانجات و صنایع تبدیلی کشور در مناطق مرکزی و استان ۀشود. عمدمناطق دیده می
در این  و جنوب کشور ،... قرار گرفته است و مناطقی نظیر کردستان، بلوچستان و ،مرکزی، اصفهانسمنان، 

صادیحرومیتای موجب بازتولید مهای منطقهمحرومیت اند.زمینه محروم مانده ـــ های اقت اجتماعی در  ـ
 است.شده این مناطق 

 

 

 سنندج )كردستان( ازادبیات كردی  ۀفعال حوز ی، منصور رحمان
 

شده و  میکوفضا آنیزاسیون و توجه به مطالبات مردم پیش نرود، دموکراتسوی اگر روند به
حاشیه خواهند رفت و دیالوگ و به گوش خواهد رسیدردمدار کمتر بهطبیعتًا صداهای جدی خ  

 .جای خود را به خشونت خواهد سپرد

 

یخ  دانشگاه از اصفهان ۀدان و مدرس بازنشستمهدی كیوان، تار
 

سع یت  امن صاد ۀمحرک تو سالله اقت ست. مناطق محروم و پرم   داریهسرما ندارد. یتامنی ا
 .اردد یتچون امن ،رودیم یزدبه کاشان و  یول ،رودیجا نمنآ



 

  

صادی و منزلت   صب و تبعیض یکدیگر را  ۀوجودآورندبه نابرابری در برخورداری اقت ست. تع صب ا تع
جب بخشــد و موکند و تعصــب تبعیض را مشــروعیت میکنند. تبعیض تعصــب را تولید میتقویت می

 (.121 ص ،2151 شود )گودرزی،احساس تنفر از گروه حاکم و پرخاشگری علیه آن می

ی کشور ن سیاسها را عمدتًا مسالوالتوان عامل وجود این نابرابریکشور می اقتصاد   ی بودن  با توجه به دولت
تواند به عاملی اساسی جهت امری که می ،کنونی نیز مؤید چنین دیدگاهی استهای پژوهش دانست. یافته

 شود. تبدیلمردمان ساکن این مناطق  آمیز و افراطی در میانایجاد رفتارهای خشونت

 

 
ی و شیعه دو گروه مذهبی مهم در کشور   ،این دو گروه مذهبی دین اسالم است. منشأ مشترک است سن 

ز گردد که هرکدام امیازســال پیش و زمان فوت پیامبر اســالم ب 2600اختالف این دو مذهب به  ۀاما ریشــ
دانند. پیروان زمامداری امت اسالمی می افرادی را مستحق   ،روایات تاریخی تعدادیبراساس  ،این دو گروه

بر این باور هســتند که پیامبر در آخرین ســال عمر خود و بعداز  ،براســاس روایت تاریخی خود ،تشــیعاهل
از  .خود انتخاب کرده است عنوان جانشینبرگشت از مراسم حج در محلی به نام غدیر، حضرت علی را به

. 1سنت معتقدند که پیامبری در زمامداری حکومت بعداز خود دخالت نکرده استاهل ۀجامع ،دیگر سوی
دهد که پیروان این مذاهب پژوهش کنونی نشان میاز آمده دستاین اختالف تا به امروز ادامه دارد. نتایج به

واکنش  ،ند و در مواردی در این زمینهانوع نگاه حســـاستفاوت در این ممذهبی  به انجام مراســم خاص  
 اند.دادهافراطی از خود نشان 

                                              
 که در بســتر بیماریهنگامیســنت بر این باورند که پیامبر در آخرین روزهای عمر خود و به. البته گروهی از پیروان اهل1

 عنوان جانشین خود پیشنهاد کرده است.ابوبکر را به ،صورت غیرمستقیمبه ،بود

 سقز )كردستان(  ازشغل آزاد  ،ساله42مردی 
 

 .ی شدهبینم و اآلن بیشتر مرکزگرایسایر اقوام عادالنه نمی بهنسبتتوزیع اشتغال و ثروت را 
ها را مانند کردستان و بلوچستان، این ،منابع ایران در مرکز ایران انبار شده و سایر مناطق ایران

زیان م بهو فکر کن ودشدنبال می ددار است که خیلی وقت محروم نگه داشته و این سیاستی است
 .دایران و مملکت باش کل  



 

  

 

 
ــب و اقدامات افراطی داردمذهب  نقش متفاوت و متناقض  ۀوجودآورندتواند بههم می ،نمایی روی تعص

ر از نظصرف امابه درک و تلقی افراد از مذهب بستگی دارد.  امر این .تعصب باشد و هم مانع ایجاد آن شود
صبات افراد باقی میاین صبات که مذهب و عقاید مذهبی چه تأثیری روی تع شی از تع گذارند، همواره بخ

که شما چه کسی هستید )قوم شما، تعریف اجتماعی از این درواقع،قومی ناشی از نوع نگاه مذهبی است. 
شما ستید و  و ،مذهب  سی نی شما چه ک « ما»همین دوره، مفهوم  طی  در...( داللت بر این تعریف دارد که 

ر که درف تجربه و ادراک فرد از اینصــ   بنابراینشــود. گروه( متمایز می)برون« هاآن»گروه( از مفهوم )درون
یعنی این تمایل را در فرد  ؛گروهی او را افزایش دهدتواند تمایالت و تبعیضــات دروناســت میکدام گروه 
یت می بالدتقو ند، بر گروه خودش ب بدا یا از  ،کند که خصــوصــیات گروه خودش را مطلوب و مطبوع  و 

ید. گاه این فضــای تبعیضبگروه بیزاری برون با  ،آن درکند که ای نمود پیدا میآمیز در فضــای رســانهجو
یک گروه دینی و بی مان  به مرد به بزرگان آنتوهین  نه برای انجام واکنشحرمتی  های افراطی فراهم ها زمی

 شود.می

 

 
ــر میهای مختلف قومی بر این باورند که اگر رفتاری افراطی ازجانب آنالبته گروه ل عمده دلی ،زندها س

ستآن متوجه گروه مقابل  ستعمار آن ا ستثمار و ا سعی در ا  زبانی و های مختلف فرهنگی وها در جنبهکه 
ای گروه مقابل، در موضع دفاعی قرار های استحالهسیاست ها درمقابل  ... دارد و آن اجتماعی و اقتصادی و

 دارند.

 سیستان و بلوچستان از های مستند اجتماعیتئاتر  ، كارگردانیامین میر 
 

جا وقت هیچ عملیاتی در آنهیچ ،سیستان و بلوچستان است ۀترین نقطکه امن ،در چابهار
جا عملیات انتحاری کرد عبدالمالک ریگی بوده که در روز در آن وجود نداشته. تنها کسی که

عید غدیر را در چابهار به ن سال، اهم به این خاطر که در همنآ ،عاشورا این کار را کرد
 ترین شیوه برگزار کردند و او برعکس عمل کرد.باشکوه

 

و  ستانی)س رانشهریاز ا یاجتماع یاسیفعال س ،یتمندان یبخش كرد میكر 
 بلوچستان(

پذیرد و به اعتقادات نمیست ما را اکنیم که آن مذهب که مذهب رسمی وقتی احساس می 
قتی . وودشتنفر در ما ایجاد میحس  یک  ،کندهایش بد تبلیغ میکند و در رسانهما اهانت می

که مذهب جای اینآن مذهب است، به دراختیارمن احساس کنم که آن تریبون و منبری که 
در  ؛ ]این[دهدمیتازد و مذهبم را بد جلوه به مذهب من می ،خودش و یا اسالم را تبلیغ کند

 .کندقدرکه او تنفر را تبلیغ میهمان ،کندمن تنفر ایجاد می
 



 

  

 

 
کشــورها، بر وجود روابط نابرابر فرهنگی بین ، با تعمیم مناســبات اســتعماری به داخل 1مایکل هکتر

طه ل ـــ نگ س نگفره فره میگر و  ید  ک تأ می  قو ند چ مع  جوا طه در درون  ل ـــ یرس کنـد های ز
(Ramezanzade, 1996, p. 7کاف ـــ جود ش که و باور اســـت  ین  بر ا تر  ک ه می در (.  قو های 

سلط ،دموکراتیک و غیردموکراتیک ،لتیهردو سی از  ستی یک گروه قو ۀانعکا های دیگر می بر گروهامپریالی
ــت که ازطریق  نهادهای دیوان ــاالری و دولتی تحکیم میاس ــلطه به توزیع نابرابر ثروت بین س گردد. این س

و  گروهیزند. همین نابرابری موجب افزایش ارتباطات درونعدالتی اجتماعی دامن مینواحی مختلف و بی
گاهی قومی را از موقتشدید همبستگی قومی می و مسلط و مناطق تحت سلطه  یعیت مراکز مرکزشود که آ

یت تفاوت ،و پیرامون درپی دارد. در این شــرایط یت قومی را تقو های قومی بین این مناطق احســـاس هو
 (.Ibid, p. 28همراه خواهد داشت )های قومی را بهو ظهور جنبش کندمی

 ها حذف فرهنگ. 7-7-3

ن که فرهنگ  ارزش م  مفهو  ۀکنند و کلیکنند، کاالهای مادی که تولید میی میاز آن پیروهای یک گروه معی 
ساختمانهای فکری و تمام زمینهشکال زندگی یک قوم، پایهاَ  سه،  و  ،های فنی موجودیت آن قوم ازجمله الب

(. هر گروه اجتماعی دارای تاریخ، ضـوابط خویشـاوندی، 201 ص ،2151 گیرد )وحید،ابزار را دربر می
به خود است. این خصوصیات که  و هنر مختص ،مقررات، مناسک اعتقادی، زبان، ادبیات اقتصادی، ۀشیو

سنامسازد، معر  فرهنگ یک جامعه را از جوامع دیگر متمایز می شنا ست. به عبارت  ۀف  فرهنگی آن جامعه ا
شت س ۀدیگر، گذ سنت ۀتاریخی، حما سرزمین نیاکان، زبان مادری، باورها و  ، ایفههای طایآبا و اجدادی، 

 دهند.... هویت فرهنگی جامعه را تشکیل می و ،های قومی، هنر و ادبیات موروثیمفاخر ملی، عصبیت
ــت. افراد و گروهترین منبع هویت انســانتوان مهمفرهنگ را می ها با توســل به اجزا و عناصــر ها دانس

                                              
1. Michael Hecter 

 سنندج )كردستان( از شناسروان و مشاوری، هادی نقد
 

که انگار یک برتری طوری ،خواهیم به هویت فرهنگی خودمان خیلی دامن بزنیمما نمی
 هایفرهنگی فرهنگ ۀاشاع که درمقابل  ولی وقتی ،و بخواهیم آن را اشاعه بدهیموجود دارد 

گاه در ما شکل میبهقاعدتًا یک رفتار دفاعی  ،گیریباالدست قرار می گیرد و صورت ناخودآ
ترش بیش ،بینمدر بسیاری از فعالین فرهنگی و مدنی کرد می ،تنها خودمنه ،آنچه که در من

نش، واکنشی به تحمیل از باالست تا ایک واکنش  از  و ترس ،هاتحمیل سایر فرهنگ ،ک 
 ن  ازبین رفت فرهنگی، ترس   ۀحاال شاید نابودی درست نباشد، ترس از استحال .نابودی

 مناسب و ارزشمند زیست امروزی انسان است. درواقع،های فرهنگی که چارچوب
 



 

  

شمگیری در تأمی ،یابندفرهنگی هویت می صر توانایی چ سانزیرا این اجزا و عنا ودن و ها به ممتاز بن نیاز ان
ــدن در جمع دارند. به بیان دیگر، فرهنگ هم تفاوت ــجامادغام ش ــت و هم انس ــالحی آفرین اس بخش )ص

   (.۹۳ ص ،۴۹۳5 امیری،
نب  جا تاریخی از قاطع مختلف  مت در م یک حکو مانروایی  وجود تنوع قومی و فرهنگی در قلمرو فر

بهحکومت بۀ مؤلفهها  ی اســـت آفرین نگریســته شـــدهیا فرصـــت های تهدیدزامثا پا این نگرش،  ۀو بر 
ست ـــ هایی برای مدیریت راهبردی تنوع قومیسیا ستای منافع حکومت ـ شدهفرهنگی در را  ها پی گرفته 

سالل صرفًا از منظر دید حکومت ۀاست. بر این اساس، م سها و منافع و امنیت آنتنوع قومی و فرهنگی  ت ها
 ل شده است.ای مهم تبدیکه به مسالله

فاوتی در رویکرد دولتحابااین بتل، ت جدید نســ قدیم و  لهای  فرهنگی  ـــــ تنوع قومی ۀبه مســال
 ۀدر جهان قدیم، صــرفًا ســعی در مدیریت و کنار آمدن با مســالل ،هاکه دولتاســت و آن این تشــخیصقابل

ــــ تفاوت قومی ــرزمینی خود و در قالببهفرهنگی  ـ ــورت تهدید یا فرصــت در قلمرو س رقابت با دیگر  ص
شتنددولت شدن در آنهای مدرن، بهکه دولتدرحالی ،ها دا ها در ویژه در جوامع غیرغربی که فرایند مدرن 
جوش و ساختاری نبوده و فرایندی های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی فرایندی درونحوزه
ستیابی به یکپارچگ ،ال به پاییندولت از با ۀیعنی از مجرای مداخل ،زا و کارگزارانهبرون ست، برای د ی بوده ا

اند. به همین فرهنگی داشته ــــ های قومیتفاوت ملی و ادغام و نفوذ سیاسی و اداری، سعی در ازمیان بردن  
شارکت، بر رویارویی با بحرانعالوه ،های حاکم بر چنین جوامعیدلیل، دولت شروعیت، م های مختلف م
 ،حرانکه این بچنان ،اندرو بودهتنوع قومی نیز روبه ۀبا چالش و بحران حاصل از مسالل و ادغام، ،توزیع، نفوذ

سی و امنیتی چنین دولتدر تلفیق با این بحران ،خود سیا سائل  ستهای پنجگانه، بر م . بدین هایی افزوده ا
 رو بوده است. های مختلف روبهسازی در چنین جوامعی با چالشملت ۀترتیب، پروژ

سام فرهنگدر ف ست که مدترهنگ ایرانی، انواع و اق شه موجود ا صداهای گوناگون اندی ست در ها و  ها
ــرزمین به ماندگاری خود ادامه  ــینۀ تاریخی ایران حاکی از احترام متقابل بین فرهنگ انددادهاین س ها و پیش

ــل آن   ــت و حاص ــته اس ــم فرهنگی جریان داش ــت و در آن، پلورالیس ــاس تعلق گروه اس های مختلف احس
ست، هرچند  ستهبرخی از این فرهنگاجتماعی، قومی، مذهبی، و ... بدان ا اند خود را با دنیای ها هم نتوان

ن اند. اما مجموع همیهشدکلی فراموش یا به اندیا در فرهنگ دیگر انحالل رفته درنتیجه، کنونی وفق دهند و
شکل کنونی رسانده است. اگر بپذیریم که هر جامعه، هر قوم، ر را بهکه موجودیت کشو است ها بودهفرهنگ

ــتدر هر مرحله ،ایو هر طبقه ــانیت که هس ــت، می هنوز ناقص ،ای از انس توان نتیجه گرفت که هیچ اس
و پســـت بخواند و  ،کنندهای حق ندارد عقاید و افکار دیگران را آمیخته به خطا، گمراهو طبقه ،جامعه، قوم

سابق ،ایران شریهای فرهنگینگرش به ،اشهزارسالهچندین ۀبا توجه به   هانگریتر و خارج از تعصبات و ق



 

  

سفانه درعملنیازمند ا سخر جلوه ،شاهد نوعی مقابله، حذف ست. اما متأ های فرهنگی اقوام مختلف یا تم
های توان در برنامهمیها را نوعی از این حذف کردن هستیم. هنگام مناسبات خاصدر سطح عمومی و یا به

ــاهده کرد که گاه در پخش برنامه ــیما مش ــداوس ــریالص موجبات اعتراض اقوام مختلف  ،های خودها و س
هنگام اجرای ها بهآورد و نوعی دیگر از حذف کردنرا فراهم می دیگر اقوام و ،ازجمله، ترک، لر، بلوچ، کرد

صــورت گروهی داده به این مراســمانجام  ۀجازافتد که امناســبات و مناســـک قومی و مذهبی اتفاق می
مان این گروهنمی که تالش میشــود. مرد یانی وجود دارد  که جر باورند  ظاهر های قومی بر این  تا م ند  ک

ـــ فرهنگی شم جوانان بیندازد و درعوض ـ در ذهن  فرهنگی خاص ۀگذاری یک گونبه ارزش ،قومی را از چ
 تر شود.ها آسانو مدیریت آنها بپردازد تا همه را همانند کند آن

 

 
 

 

 
 

یز )آذربایجان شرقی( دانشگاه و مدرس شناسجامعهن، اصغر ایزدی جیرا  تبر
 

ها ها در سریالدار است و بازنمایی ترکهای صداوسیما خندهترکی صحبت کردن در برنامه
 با تحقیر همراه است.

 

 سقز )كردستان( از و فعال فرهنگی دبیر علوم اجتماعیی، خالد شیخ

 
شورای شهر مطرح کردیم که مراسم نوروز را مانند کردستان  ۀدر جلس ،یکی دو سال قبل

ا لباس و یم و بیباز برگزار کنیم و از مردم دعوت کنیم که به فضای بازی بیا ۀجنوبی در محوط
 رو شدیم.آواز محلی مراسم نوروز را شروع کنیم که با مخالفت روبه
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سیارنوعی دیگر از حذف فرهنگی که در پژوهش کنونی   های قومی قرار گرفتمورد توجه و بحث گروه ب
ضوع زبان مادری ب صل  ،گردد. در این زمینهمیازبه مو سی پانزدهما سا  هایحقوق اقلیت ،ظاهربه ،قانون ا

ست، اما درعملقومی را به شناخته ا سمیت  سمی ر سی برروی این حق زبان   کردن   با ر  سایه انداخته ،فار
ست  ،دهد. در نوعی دیگرهای قومی را نمیشکوفایی زبان ۀو دولت اقتدارگرای مرکزی با نگاه امنیتی اجاز ا

صل  3در بند  سی سوما سا ضا ،قانون ا ت ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه، تحت عنوان رفع تبعی
 اتفاق افتاده ولی آنچه درعمل ،داندهای مادی و معنوی را ازجمله حقوق شــهروندان ایرانی میتمام زمینه

ست ست که توجهی به هویت فرهنگی و اقلیتبی ا ود. شحذف فرهنگی را سبب می درنهایت،های قومی ا
سازمانتعطیلی انجمن شکل ظاهری هنرمندان، های مدها و  سیت داشتن بر پوشش و  سا نی و فرهنگی، ح

 زمان فرهنگی در مجالت فرهنگی و رسمی، عدم اختصاص ن  فعاال عملکرد   نظارت شدید و سیاسی دیدن  
و موارد متعدد دیگر را  ،های ملی و محلیورســوم و فرهنگ اقوام در رســـانهمناســـب جهت نمایش آداب

 قلمداد کرد. «هاحذف فرهنگ»تار مبتنی برهایی از رفتوان نمونهمی

 

 
 

یال حسام  نقده )آذربایجان غربی( از فعال ادبیی، ژ

 
تعطیل  ،انجمن داریم هرو بودیم. ما یمراسمات هنر و فرهنگی با ممانعات روبه ۀحوز تو

از شعرای شهرستانای اطراف  ،سری مراسمات بودهشد. انجمن ادبی عرفان تعطیل شد. حتی ی
 ولی ممانعت شد. ،دعوت کردیم و هچ مشکلی نبود

 



 

  

 

 
سم و آیین حق   شری مورد توجه  ،های فرهنگی، قومیبرگزاری مرا سناد حقوق ب سیاری از ا و مذهبی در ب

بهازجمله می ،قرار گرفته اســـت به اقلیت ۀاعالمی» توان  یا قومی، مذهبی و حقوق افراد متعلق  های ملی 
ها حق دارند در خود عنوان کرده اســـت که افراد متعلق به اقلیت ۲ ۀاشـــاره کرد که در بند دوم ماد   «زبانی

 ۲ ۀماد   و دولتی مشــارکت کامل داشــته باشــند. بند چهارم ،حیات فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اقتصــادی
به اقلیت اســـت ها را موظف کردهمذکور نیز دولت ۀاعالمی تتا تدابیری برای افراد متعلق  ا ها اتخاذ کنند 

سطۀ آنبه سنت ،وا سوم و نیز آداب ،هاافراد بتوانند فرهنگ، زبان،  صی که  جز درمورد اعمال ،خود راور خا
 فتموهبیسترش دهند. همچنین مطابق اصل ناقض قوانین ملی و در تضاد با هنجارهای جهانی است، گست

سی، برگزاری اجتماعات به سا ست. قانون ا شد آزاد ا سلحانه نبا سالمی و م شرطی که برخالف موازین ا
 .استهای مذهبی و قومی نوعی نقض حقوق شهروندی ممانعت از برگزاری آیین

شوری دارای تنوع قومی و مذهبی  ستایران ک سم و آیین ا های برای اقوام ها محدودیتکه در برخی مرا
یا عید فطر که عمومًا اهلشــود. مثاًل در برگزاری آییناعمال می مانند عید قربان  ســنت و های مذهبی 

زطرف ولی ا ،گیرندسنت با کشورهای عربی عید فطر یا عید قربان را جشن میاهل ،تشیع اختالف دارنداهل
 دهند که اعالن عمومی نکنند.سنت اخطار مین اهلاشورای روحانیت به روحانی

 

 
ــم ــتهبههای عمومی و مانند نوروز در محیط یدر برگزاری مراس ــورت دس جمعی محدودیت برگزاری ص

روز »ازسوی حکومت در برگزاری مراسم فرهنگی همچون هایی حساسیت ،شود. در برخی مواردایجاد می
مارس( وجود دارد. روز جهانی فرهنگ  ۲) «روز جهانی فرهنگ بلوچ»فوریه( و  ۲۴) «جهانی زبان مادری

ها جشن لوچب وسیلۀبه صورت رسمی و بسیار پررنگبهتان در بلوچستان پاکستان و در افغانس که ــــبلوچ 
ــ شودگرفته می ما ا ،شودهای حکومتی برگزار نمیعدم اطالع عمومی و حساسیت سبببه ،در داخل ایران ـ

سم شنوارهحالت که  یجدا از این مرا ساکن در ایراناج سم  ی و گروهی دارد، اقوام مختلف  در برگزاری مرا

 بلوچستان سیستان و ازاجتماعی  ـ فعال سیاسیو  پژوهشگر تاریخ، مذهبیمولویز، عبدالرشید تری

کمترین برنامه به زبان بلوچی  ،انددرصد آن بلوچ 50-10که  ،در صداوسیمای این استان
ن و به فعالیشود بلوچستان انجام نمی ۀگذاری روی فولکلور و فرهنگ عاموجود دارد و سرمایه

 شود.میدان داده نمی

 هرانتس از شنای و انسانو اجتماع یپژوهشکده مطالعات فرهنگ یعلم یئتعضو هی، جبار رحمان

خواهی هم برای تحول و پویایی خودش و هم برای دیگر دلیل تمامیتمذهب رسمی به
 کند.مذاهب دردسر ایجاد می

 



 

  

بهبا محدودیت آن ،عرفی شـــادی و عزای خود رو نیســتند. تقریبًا در همۀ مناطق قومی، مراســم چنانی رو
بدون اعمال  ،شــود و در مواردی مثل کردســتانای برگزار میهای منطقهعروســی براســاس فرهنگ و ارزش

سالن جم سیتی، زنان و مردان در یک  ساس تفکیک جن ضای محیطی برا سشوند و ع میف م به برگزاری مرا
ممنوعیتی علیه آن  کنوناما تا ،های دینی حکومتی اســـتامری که هرچند مغایر با ارزش ،پردازندخود می

ساس فرهنگ و هنجارهای  شدهانجام ن شکل، هریک از مناطق قومی برا سم عزا نیز به همین  ست. در مرا ا
 دهند.خود را انجام می مناسک خاص ،بیرونیهای گذاریدور از سیاستای خود و بهمنطقه

شمارۀ  شمارۀ و  1-11نمودار  سم قومی و مذهبیوجود میزان  1-15نمودار  از دید  محدودیت در مرا
درصد از عوام بر این  61.6درصد از نخبگان و  63.1 ،د. بر این اساسندهرا نشان می شوندگانمصاحبه

درصـد از  64.2 ،لحاذهبی و قومی محدودیتی وجود ندارد. بااینها و مراسـم مباورند که در برگزاری آیین
 ند. ادرصد از عوام معتقدند که در برگزاری مراسم با محدودیت مواجه 14.2نخبگان و 
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نوع مدل بحث  ســـه( جهت بررســی روند تحوالت کشــورهای چندقومیتی از 2151آنتونی گیدنز )
ــوم اولیۀ گروهیکی از آن :کندمی ــت، به این مفهوم که عادات و رس های قومی کنار ها مدل همانندگردی اس

آمیزی است. ها و هنجارهای اکثریت شکل دهند. مدل دوم درهمزده شوند و رفتارهایشان را در قالب ارزش
سنتجای اینبه ،در این مدل شودهای قومی در ارزشکه  سلط محو  شوند تا آمیخته می همه با هم ،های م

گرایی فرهنگی است. در این مدل سوم مدل کثرت ای را شکل دهند.الگوهای فرهنگی جدید و تکامل یابنده
اعتبار مســـاوی  ،چندقومیتی اســـت که در آن ۀیک جامع ۀترین مســیر  کمک به توســعدیدگاه، مناســـب

 رسمیت شناخته شده است.های متعدد گوناگون بهفرهنگخرده
ــاس ــآنچه بیان  براس ــورنظر میهتوان گفت بمی ،دش ــی کش ــیاس ــتگاه س ــد دس ــهاز میان  ،رس مدل  س

های فرهنگی اقوام در مدل همانندگردی و تحلیل گونه ،گرایی فرهنگیو کثرت ،آمیزیهمانندگردی، درهم
. این ستعنوان راهکار خود جهت مقابله با گوناگونی فرهنگ قومی ایران انتخاب کرده افرهنگ مرکزی را به
ست که ب سد مهمنظر میهدرحالی ا شرایط کنونی جامعۀ ایرانی مدل کثرتر نگی گرایی فرهترین الگو برای 

 باشد.
ــت بهفرهنگی به گراییگرایش به کثرت ــیاس ــترالیاعنوان یک ایدئولوژی و س و  ،طور جدی در کانادا، اس

میالدی، سیاست کثرت فرهنگی را در قالب  ۴۳۹۴در سال  ،نیوزیلند پیگیری و اجرا شد. دولت فدرال کانادا
سترش شان، گها در صیانت از همبستگی فرهنگیبا هدف کمک به اقلیت ،دو زبان ملی رسمیت شناختن  به

صادی سات اجتماعی و اقت س سی به مؤ ستر ساوات قومی در د سطوح  ،م ضات قومی در تمام  و رفع تبعی
ــت ایجاد کثرت فرهنگی نیز متعاقباً  ــیاس ــت. س ــت دوفاکتو اجتماعی اعالم داش ــیاس به  راز حالت یک س

شروطمجموعه  ،که این سیاست، امروزهایگونهکانادا بدل شد، به ۀای از قوانین رسمی و مصوب در نظام م
ــطح ملی مطرح اســت. در این الگو هایگیریهمانند یک عامل مهم در تمامی تصــمیم هر گروه دارای  ،س

، اما مشترکات دیگری نیز با دیگر استهای عمومی زندگی متمایزی و شیوه ،مذهب، عقاید، رسوم، نگرش
صیانت نظامهای قومیگروه کیددارد. به عبارت دیگر، تکثرگرایی فرهنگی بر  دارد و  های فرهنگی متفاوت تأ

سبت امل فرهنگی عنوان الزمۀ تعپذیرد. پذیرش تکثرگرایی بههای دیگر را نمیفرهنگ بهبرتری یک فرهنگ ن
ایی ای بین تکثرگرچراکه مراتب مفهومی ،سازدافزایی فرهنگی را به ذهن متبادر میهم در عصر جهانی شدن  

 عد فرهنگی و در سطح درونی آن در حوزۀ قومیت وجود دارد.افزایی در ب  و هم
به فراگیری  ،های قومیگروه کردن   جای همانندبه ،هاییچنین ســیاســت ۀآمد که نتیجدر ادامه خواهد 

 گرایی انجامیده است.نارضایتی و تشدید مطالبات و حتی افراط

 فروپاشی اجتماعی. 1-7-3

 ،و اقوام گوناگون بوده اسـت ،هاها، دولتو فروپاشـی مسـتمر حکومت ،گیری، رشـدتاریخ شـاهد شـکل 



 

  

هرگاه  ،1که تحت تأثیر روندها و علل و عوامل متفاوتی دچار فروپاشی شدند. از نظر دورکیمهایی حکومت
های فردی دیگر گرایش جامعه بر ۀکنندازهم گســیخته گردد، نفوذ نظارت 2های اجتماعیتنظیم ۀشــیراز

شد که چنین ییاکار شان واگذار خواهند  ست خواهد داد و افراد جامعه به حال خود ضعیتی را اش را ازد و
شــوند و خواند. در این موقعیت، آرزوهای فردی دیگر با هنجارهای مشــترک تنظیم نمیمی 3هنجاریبی

کند اش را دنبال میهای شــخصــیمانند و هرکســی تنها هدفدرنتیجه، افراد بدون راهنمای اخالقی می
ش 4(. مرتون231 ص ،۴۹۳۱ )کوزر، سایل م ضعیت از اهداف و و ضیح این و سیدن به آن برای تو روع ر

پایدار را نوعی تعادل میان اهداف اجتماعی و فرهنگی و وسایل دستیابی  ۀجامع ۀراند. وی شاخصسخن می
هم میان اهداف و وســایل به ۀشــود که رابطبا نظریات مرتون، مســالله زمانی شــروع می .داندها میبه آن

ست میاین را ،(. در چنین حالتی2131 خورد )جوادی و همکاران،می شروع خود را ازد  دهدبطه تطابق م
 .دشوهای دیگری را موجب میل وضعیتو ناهمگونی و عدم تعاد

کشـور ایران نتوانسـته اسـت در سـیاسـت خارجی چندان ها اسـتنباط گردید، که از بیشـتر یافتههمچنان
دای موفقیت نبود صناسب عمل کند و تعامل مناسبی با جهان خارج داشته باشد. یکی از دالیل این عدم تم

شد. ازطرفی دیگر سته  شد که فردگرایی منفی ،واحد در این زمینه دان ست کبیان  شور را فراگرفته ا ه بر ای ک
 دولت ،آمدهدستهای بهجمع و گرمای همکاری جمعی تفوق پیدا کرده است. براساس یافته ۀهر نوع روحی

ــت چندانتعامل با گروه ۀدر زمین ــته اس ــب عمل کند و به های قومی نتوانس ــنیدن  مناس مطالبات و  جای ش
ست. نتیجآن عمدتًا درپی  حذف و همانند کردن   ،هاهای آنگفته ضعیتی درپیش گرفتن   ۀها برآمده ا  چنین و

سیر   شماری از مردمان این گروه م ست. مردمان گروهافراطی ازجانب  های مختلف قومی، های قومی بوده ا
صناف شروع داده نمیبینند به مطالبات آنکه می امیهنگ... به و ،مذهبی، ا سخی م شود، تعادل میان ها پا
 گیرد.خورد و جامعه در مسیر نابهنجاری قرار میم میهها بههای آناهداف و خواسته

 

 
شمندان و  سیاری از اندی شور یک  ۀنظران حوزصاحبب شرایط فعلی ک علوم اجتماعی عقیده دارند که 

شدن   ست  س ست و از  سجام اجتماعی یاد میاجتماعی و ازهم نظم   شرایط آنومیک ا سیختگی ان کنند گ

                                              
1. Durkheim 

2. Social order 

3. Anomie 

4. Merton 

 امیر نبوی، پژوهشگر علوم سیاسی و مدرس دانشگاه
 
 
 
 

 ساله، كارمند، از مشهد 35رد 

ضع سی،س یهااز بحران یبیترک یرانا یتو صاد یا ستو ز یاقت ست که هر یطیمحی  کیا
 .شوندیرا شامل م یایچیدهپ ئلمسا ییتنهابه



 

  

به موضــوع شــمســی،  50 ۀدر ده ،(2151طور جدی، اولین بار عباس عبدی )به (.2131 )اباذری،
شی اجتماعی پرداخت. محمود احمدی ستند که در این اواخر 1نژادفروپا سانی ه  ،و همفکرانش از دیگر ک

شی اجتماعی جامعۀ ایرانی را مطرح کردند.  ضوع فروپا شی در حوزهمو ساس نظر این افراد، فروپا  هایبرا
ن عاالف اتفاق افتاده است. هادیگر حوزه و ،محیطیمختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، زیست

ساعد میحوزه شور را نام شرایط کنونی ک شور درپ ۀبرای آیند را تواند خطراتیدانند که میهای مختلف   یک
 ست.یی اهابحران چنینپژوهش کنونی نیز مؤید وجود  از آمدهدستهای بهیافته داشته باشد.

 

 
ست که عامل این ناکارآمدی صور این ا شت اتهام همواره بهت ست و انگ رود. در می اوسوی ها دولت ا

عنوان نهادی سیاسی بر بسیاری از نهادهای دیگر همچون خانواده، آموزش، دین، حاکمیت به / ایران دولت
ــاد ــتقیمًا به این نهاد دیگر نهادها و ،اقتص ــعف هرکدام از این نهادها مس ــی نظارت دارد و قوت و ض ــیاس   س

ــویه در عهای تکبنابراین پرهیز از تحلیل گردد.میازب  های موجود اهمیت زیادیبور از بحرانبعدی و یکس
 دارد.

ز مفهوم گیری اپردازانی بود که با بهرهترین نظریهدرمورد ماهیت دولت در آسیا، مونتسکیو از اولین و مهم
و از این  3اسـت های اروپایی برآمدههای آسـیایی با حکومتحکومت ۀدرصـدد مقایسـ ،2اسـتبداد شـرقی

بهمی ،طریق هد  لخوا تداوم دو لت  تدارگرا در جوامع شــرقی پی ببرد. او ویژگی تع یایی اق های جغراف
گیری های استبدادی و مبتنی بر زور و شکلرا عامل ظهور حکومت ،ازجمله وسعت سرزمین ،زمینمشرق

ســطی اما چون جوامع اروپایی از وســعت خاک متو ،داندتعبد و بردگی درمردم این ســرزمین می ۀروحی
مت ند، حکو قانونهای رویبرخوردار یه مبتنی بر  ناح مده در این  به اکارآ یل  ما ند و مردم آن نیز مت

                                              
 3251ش، شمارۀ  23/2/2131، رسالت . روزنامۀ1

2. Oriental despotism 

معلول  ی،ی از کشورهای کشاورزبسیاردر را  ۀ حکومت استبدادیریش ،اس بداد شرقی،. کارل ویتفوگل در کتابی با عنوان3
ستم سانیآب سی ست و مدیریت آن می ر سی تطبیقی قدرت تام ،(۴۹۳۴) ،تفوگلیوداند )کارل آگو شرقی: برر س بداد  ، ا

 .تهران: ثالث(

 مشهد )خراسان رضوی( فردوسی دانشگاهاقتصاد  مدرس ی،مهدی فیض

 
های ساعتی رچالش در کشور داریم که مثل بمببَ اَ  درواقع،ها و ها و چالشسری بحرانیک

و  ،بحران آب، بیکاری، طالق های بازنشستگی،ها تا صندوقانفجارند. از بحث بانک ۀآماد
تر خطرناک ،گیرنددرکنار  هم قرار میند و وقتی اها خطرناکمشکالت دیگر. هریک از این

 تواند بقیه را هم منفجر کند، ترسناک است.انفجار یکی می ؛شوندمی
 



 

  

ساعی،خواهیآزادی سکیو، ویژگی .(110 ص ،2130 اند ) ستبداد هگل نیز در تکمیل مباحث مونت های ا
اض و مقاومت علیه شــرقی را در نبود حقوق فردی و صــنفی دربرابر  دولت و نفی هرگونه حقوق برای اعتر

نظام ســیاســی ایران از داخل و خارج » ،(. براســاس این دیدگاه14 ص ،2151 داند )برزگر،دولت می
رو است، مزایای حکومت برای همه نیست و بهدرمعرض  فشارهای اساسی است و با کسری مشروعیت رو

سیب ستور کار ندارد. دراهبردهای بنیانی درمانگر آ ضع، جامعۀ های اجتماعی را در د صورت تداوم این و ر
گینی های سنهزینه« شود و تا استقرار نظام جدیدرو میهای مستمر روبهدولتی و ناامنیایران با وضعیت بی

 (.46 ص ،2151 پور،بر کشور و جامعه تحمیل خواهد شد )جالیی
کاماًل تضــعیف  2نهادی ۀو ســرمای 1ایرابطه ۀدو عنصــر مهم اجتماعی یعنی ســرمای ،در چنین شــرایطی

سرمایشوند. مهممی های ...( و ارزش و ،)به خود، به حکومت، به دیگران 3اعتماد ،ایرابطه ۀترین ویژگی 
سرمای ست.  سازمان ۀاجتماعی و رفتاری ا شامل نهادها و  ستقل از حکومت و نیز نهادی نیز  های مدنی م

 های متنوع مشارکت مدنی مردم است. شیوه
از امنیت باشــد. این مهم  مملوفضــایی  ند مدعی ثبات ســیاســی مطلق و داشــتن  تواهیچ کشــوری نمی

ازجمله کمبود منابع، اقدامات قدرت حاکم، رقابت برای  ،رشــد ســیاســی جوامع به دالیل مختلف باوجود  
سب قدرت سان ،ک شور درطول  تاریخ زندگی ان شرایط حاکم بر ک شیب ،و  های فراوانی برخوردار از فرازون

ها و جوامع را دستخوش با شدت یا ضعف خاص، حکومت ،و با توجه به شرایط زمانی و مکانی است بوده
های تواند ناشی از بحرانشوند، میرو میمردم و حتی دولت با آن روبهۀ ده است. مشکالتی که تودکرتحول 

یاسی س ۀوند توسعها بر ریک از این بحرانکه کدامو نفوذ باشد. این ،هویت، مشروعیت، مشارکت، توزیع
ــته ــت تأثیر داش ــرایط خاص  با توجه به موقعیت زمانی و مکانی حکومت اس ــیر و  ها و ش جامعه قابل تفس

ها آن ۀتواند تلفیقی از همهای سیاسی ناشی از یکی از موارد یادشده و گاهی میارزیابی است. گاهی بحران
شرایط شد که در این  شده/  بدترین نوع بحران بر جامعه ،با ست سازمان حاکم  ها یا دولت / هاو حکومت ا

                                              
  جودو درمورد بد اریبس احساس ای ندیناخوشا یهاتیواقع زانیم ای یاجتماع یهاارزش وجود ۀدربار مردم دیشد ینیبدب .1

 یمناسب یاارهیمع...  و ،یاجتماع رتیبص فقدان نده،یآ ۀدربار زین و یقوم یعدالتیب قانون، در یبرابر ،یبازیپارت عدالت،
 .هستند یارابطه یۀسرما نبود   دادن   نشان یبرا

 نیا غالب و میباش یفروپاش و لالاضمح نیا شاهد توانیم زین...(  و ،نید آموزش،)خانواده،  ینهاد یۀسرما ۀنیزم در. 2
 وانستهت نفت به وابسته یمال یۀسرما و زور، قدرت، با که است یدولت نهاد تنها نیا و اندداده ازدست را خود استقالل نهادها
 .دهد شکل را یکیمکان و یمصنوع نظم ینوع ،خودجوش و کیارگان نظم یجابه و دارد نگه را هاآن است

ــه رویکرد خ  . 3 ــطح خ  دیدگاه .توان یاد کرددر بحث اعتماد می و تلفیقی ،رد، کالناز س  ابیک ویژگی  را رد، اعتمادهای س
با  رویکرد سوم، .داندمی جزئی از شخصیت وویژگی نظام اجتماعی  را آنرویکرد کالن  .گیرددرنظر می خصوصیت فردی

 دهد.میتری از مسالله ارائه یکدیگر، تبیین کامل کالن درکنار   سطح   رد وخ   سطح   عوامل   درنظر گرفتن  



 

  

 سازد. میمدیران سازمانی همراه  / کم تغییر هیالت حاکمها را با براندازی یا دستسازمان
با موجی از مخالفان داخلی و خارجی  شــمســی 2111نظام جمهوری اســالمی ایران بعداز انقالب 

ــت. روبه ــتن  رو بوده اس ــر نداش طلب در مرزهای های فدرال یا تجزیهائیل و وجود گروهرابطه با آمریکا و اس
ــور در حل   ــی داخلی کش ــیاس ــادی و اجتماعی و بحران ایران و همچنین ناکارآمدی مدیریت س های اقتص

ست سترده  و محیطی زی ساد گ ست. همچنین نبود رسانه ف سی تبدیل کرده ا سیا های هر حرکتی را به بحرانی 
ــی در مواردی مانند مشــروعیت زبان مادری و حضــورآزادی بیان، عدم ت نبودآزاد،   مکین به قانون اســاس

اسی های سیاز موارد بحران و نبود احزاب آزاد و مستقل   ،مدیریت سیاسی کشور ۀنخبگان در صحن نداشتن  
 .  استکشور 

تامی درمجموع، مان پهلوی  لت مرکزی از ز فت دو قدام عملی کنونتوان گ هت  در ایکمتر ا جذب  ج
با اقوام   راهبردعمومی اقوام انجام داده اســـت و  اعتماد لحاظ ها بهآن عقب نگه داشــتن   آن جهت مقابله 

ستفاده از قو صادی یا ا ست. اگر هم در مو ۀاقت ستالردی نظیر اعزام هیاقهریه بوده ا ان تی به مناطقی نظیر کرد
سنت در قالب شورای مرکزی اهل های بعداز انقالب و مذاکره با حزب دموکرات یا مذاکره با بزرگاندر سال

 ،این موارد بیشــترو در  اســت با شــکســت همراه بوده ،وگویی صــورت گرفته اســتســنت )شــمس( گفت
های مرکزی درطول  دولت درواقع،اند. زندان یا تبعید شـــده ۀهای قومی و مذهبی روانکنندگان گروهمذاکره

صــر های خود م  د، همچنان بر حفظ ایدئولوژیننکووعیدهایی که بیان میهمۀ وعده برخالفاین دوران، 
سیدن به اتحاد انجام نمی ستند و اقدامی عملی برای ر ا د اعتماد اقوام مختلف رندهند تا از این طریق بتوانه

 جلب کنند.
شمارۀ  شمارۀ  و 1-13نمودار  شور  درمورددیدگاه نخبگان و عوام را  1-10نمودار  سی ک سیا ضعیت  و

شان می ساسد. بر اندهن صد از نخبگان و  52.1 ،ین ا ضعیت  16.1در صد از عوام بر این باورند که و در
 سیاسی کشور بحرانی است. 



 

  

 

 
ــی که مورد بحث قرار گرفت، دین نیز بهجدا از ب   ــیاس عنوان یک نهاد اجتماعی تأثیرگذار، در تاریخ عد س

شیب ،ایران ست. در تاریخ ایرانفرازون شته ا سالمی ایران و در های زیادی دا صفویه و جمهوری ا  ،دوران 
ست وتر از هر زمان دیگری بودنهاد دین قوی خود را عامل اجرای دین و رهبری دینی  که زمامداران  زمانی ه ا

 کند.دین در هر امری ورود پیدا می ،دانندجامعه سیاسی می
که در بعداز انقالب اسالمی  است ای متکثر از لحاظ دینی و مذهبی بودهکشور ایران جامعه ،از دیگر سو

سی، 2111سال  سمی شم شر تبعیضاثنی ۀشیع مذهب   کردن   با ر شتهایی علیه برخی اقلیتع ه ها روا دا
میان  دهندگانپاسخ ،گرفتههای انجامهاست که براساس مصاحبهسنت یکی از این اقلیتاست. اقلیت اهل

جام و تواند تبعاتی برای انســکنند که میمذهب خود و مذهب رســمی کشــور نوعی شــکاف احســاس می
شد. محدودیت در شته با شور دا شتن   برگزاری یکپارچگی ک سم مذهبی، ندا سجد   مرا  سنت دراهل ۀویژ م

ن دینی جهت انجام مناســـک مذهبی براســـاس تقویم تاریخی اشــهرهایی نظیر تهران، فشـــار به روحانی
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ه خود را افرادی ک وســیلۀبهســنت، فســادهای ســیاســی و اداری، ناکارآمدی حکومت در امر ســیاســی اهل
 این اقلیت است.ۀ از موارد مهم مورداشار چنینیموارد این و ،دانندمتصف به دین می

 

 
 خصوص در بخشانحرافات اساسی )به ،ازسوی افرادی که در مواردیدین و تبلیغ آن  دار کردن  بخشنامه

شود سبب شده است که نهاد دین در ایران با ها در فضای مجازی منتشر میاقتصادی( زندگی شخصی آن
 ،سمریسم، مارکسییسم، سکوالالفکری مانند آت یهامکتب ،رو شود. بر همین اساساختالل کارکردی روبه

شنیده می هادیگر مکتب و صی  صو شته در محافل عمومی و خ شتر از گذ شاهد آن  بارهشوند. در این بی
سال ستیم که در  سانه ،های اخیره ضای مجازیها و بهدر ر شده  ،ویژه در ف شته  شتر از گذ توهین به دین بی

سجد ست، م شدهخالی هاا صادی و اجتماعی را از تما ،صورت افراطیبه ،ایعده و اندتر  شکالت اقت م م
 هادانند. تعرضو اقتصادی می ،س امور سیاسی، اجتماعیأدار اما در ردانند که خود را دینمنظر افرادی می

زیرا گیرند، ها مورد حمله قرار میها در خیابانآن گاه ن زیاد شــده اســت واشــدید به روحانی هایهو حمل
سبب اروحانی ایعده ضعیت موجود مین را م شی از اختالل در کارکرد و ضعیت نابهنجار که نا دانند. این و

 نگر نوعی فروپاشی اجتماعی ناشی از اختالل نهاد دین در جامعه است.ادینی است نمای
سی و عدم تعادل بین جامع سیا سو، دخالت امور دینی در امر  سبب   ۀاز دیگر   پدید آمدن   دینی و مدرن 

صوابی ،رآمدیهای نظارتی ناکاروش ست شکل  ،مانند نهاد ا ست که گردش نخبگان در جامعه را با م شده ا
 ۀدر حوز ،مثال رایوجود آورده است. بمواجه کرده است و اختالل کارکردی در دولت و مدیریت کشور را به

که  یکنندگان دارد تا جاینامانتخاباتی، شورای نگهبان نهادی است که شدت و دقت خاصی در انتخاب ثبت
  ند رد  ودب انتخاب شده نیز و ازجانب مردم تأیید شده بودندهای قبلی افرادی که در دوره ،در بسیاری از مواقع

ست !شوندصالحیت می صوص عمومًا اقلیت قومی و به ،سطح باال های مدیریتی و دولتی  در پ   اقلیتخ
اال ب اری از افراد با دانش و تخصصبسی تا شودکه باعث می است اموریها اینشوند. مذهبی انتخاب نمی

 نتوانند به آنچه استحقاق آن را دارند برسند.

 سردشت )آذربایجان غربی( از فعال مذهبیو  روحانین، عبدالسالم محمودیا سید

 
ولی  ،یعنی از لحاظ تالوری هیچ مشکلی نیس ؛شنویمخیلی میو بحث وحدت ر ،ایران تو 

ون خودش ۀتشیع برای تبلیغ عقیدکه اهل ایشیم، شاید اون آزادیعمل می نووقتی وارد مید
قرمزایی برای ما هس که  خط   هشیم. یسنت نداریم و خیلی وقتا بازجویی میما اهل ،دارن

صورت یکسان از این آزادیا و کاش برای ما هم نبود و همه به .برای مذهب رسمی کشور نیس
 !شدنمند میحقوق بهره

 



 

  

 

 
سیم صوابی عامل تق ست شدهنظارت ا ست بندی افراد به خودی و غیرخودی  ات برگزاری انتخاب ۀو زمین ا

صمیم ست. این ناکارآمدی نهادهای ت شده ا سته به باز و آزاد با محوریت مردم فراهم ن گیری و ورود افراد واب
میانه و حتی مدیریت مدیریت کالن کشــوری و واگذاری و  شــودمیســبب رانت اطالعات  جناح خاص

تعهد به جناح و عقاید  داشــتن  وط به ها منیید صــالحیت آنأافرادی که ت بهها ترین بخشجزئیمدیریت 
ساالری ازبین برود، انسداد فکری شکل بگیرد، ریا و نفاق در شود که شایستهمیخاصی است موجب این 
با دانش  افراد زیادی ،س امور قرار گیرند. در این شرایطأو افرادی ناشایست در ر ،بین سیاسیون افزایش یابد

بینند و شــوند و خود را از جریان حاکمیتی دور میدفع می ،که جذب گردندجای اینبه ،باال و تخصــص
 شود.خبرگان جامعه با نظام حکومتی ایجاد می / نوعی شکاف میان نخبگان

ــوع نه ــی بلکه در بخشتنها در بخشاین موض ــیاس ــادی جامعه های س ــدق کند و عدم  نیزهای اقتص ص
سبب ناکارآمدی ای شدهگردش نخبگان  ست ن نهاد  صادی  بروز و ظهور و موجبات ا ایران را در بحران اقت

ی هاسیاست و نبودارز،  مردم، گران شدن   خرید   قدرت   ارزشی پول ایران، پایین آمدن  فراهم آورده است. بی
صاد ایران از مهم شی از ناکارآمدی اقت صادی پولی و بانکی نا ست. در اقت صادی ا شی اقت ترین عوامل فروپا

ضوعب صادهاین این مو ضوع اقت شتر از انواع به ،، مو ستقیم بر زندگی مردم، بی سوس بودن و تأثیر م دلیل مح
 موارد است.  ۀتر از بقیها به آن سریعگیرد و واکنشدیگر مورد توجه قرار می

 

 
 

 

 

 سنندج )كردستان( از شناسروان و مشاوری، هادی نقد
 

 ۀهای انتخابی دارند وارد عرصشود که نخبگانی که گرایشنظارت استصوابی مانع از این می
عنوان مدیران سیاسی شناخته بینیم که کسانی که بهرو، ما میازاینقدرت در ایران بشوند. 

 شوند کسانی نیستند که شایستگی آن جایگاه را داشته باشند.می
 

 غربی( مهاباد )آذربایجان ازكشاورزی و مرغداری  ، بخشفعال اقتصادی ی،رضا سوار 
 

قد سود بگیره. ( ایندارامجبوره از ما )تجار و کارخانه ،دهدرصد سود می 25بانکا وقتی 
یرن. همه به گازت پول می ،تمام دنیا پولت تو بانک باشه توسیاست بانکی ما باید عوض بشه. 

 سیستم بانکی بدهکارن.

 غربی(مهاباد )آذربایجان از و عضو شورای شهر  یفعال اقتصادا، سامان رهنم
 

 تونه بخره. میلیون نمی 400حاال  ،میلیون تومن دوستم خونه فروخته 110 ،سه ماه قبل

 



 

  

ها و فشــار اقتصــادی در کشــور افزایش شــدیدی پیدا کرده اســت. تعدادی از بانک ،در چند ســال اخیر
همیار وکار، کســب ۀتواند در رونق و توســعتنها نمیدولت نه .اندســســات مالی ورشــکســت شــدهمؤ

شدکارخانه سع ، بلکهداران و تجار با شد و تو ستم بنگاهها هم جلوگیری میکارخانه ۀاز ر سی ی راه دارکند و 
ــت انداخته ــترنحوی که به اس ــدهها و کارگاهکارخانه بیش ــت ش ــکس  هایکه برای جبران وامنیا آاند ها ورش

نظر تنها ناکارآمد بهتصـــاد دولتی ایران نهاند. اقها را مصـــادره کردهغیرمنطقی و غیرشــرعی خود کارخانه
شده است. چنین وضعیتی اختالل نهاد اقتصادی را تدریج فساد هم به آن اضافه رسد، بلکه متأسفانه بهمی

شان میبه ضوح ن صالحو صورت ا شدن   دهد که در شی اجتماعی آن، نتیجه ن نخواهد درپی ای جز فروپا
 داشت.

 

 
شتر  سطح نمایندگان انتقادهایی که از دولت بهبی سطح عمومی و چه در  عنوان مجری انتقادات، چه در 

سی، 2131شود. در مهرماه شود به همین زمینه مربوط میانجام می ،مجلس رئیس دولت در واکنش  شم
ضعیت   به بحرانی خواندن   صادی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم، بی و شوراقت شی پول ک ان ... بی و ،ارز

کشور تنها در شرایط  ،از نظر وی درواقع، 1«.ما در شرایط بحرانی نیستیم، اما شرایط  عادی نیز نیست»کرد: 
 بحرانی نرسیده است. ۀآسیب قرار دارد و هنوز به نقط

سیختگی وحدت ملی شی اجتماعی گ ـــ یکی دیگر از وجوه فروپا ست سرزمینی ـ سرزمین ایرانا  ،. در 
یت ناگونی های همواره جمع کدیگر زندگی کردهگو نار  ی بتدرک ند، رقا یاری بین این ا بارزات بســ ها و م

ــت. در جلوه ــته اس ــت حاکمیت را به یک گروه خاص   ،ایرههردوهای مختلف قومی ایرانی وجود داش دس
و موضــوع اصــلی در این  اســت یک گروه هیچگاه به معنای حذف دیگران نبوده و قدرت گرفتن   اندگرفته

که در  توان یافتبر ســر ایرانی بودن یا ایرانی نبودن نبوده اســت. یک مورد تاریخی نمی هاهها و مبارزرقابت
 ســؤال بردن   های دیگر و زیریک گرایش یا حاکمیت با کســـب قدرت ســعی در تصــفیه کامل گروه ،آن

  ،این دوران تاریخی ۀعنوان یک ایرانی داشــته باشـــد. ولی واقعیت آن اســـت که در همها بهموجودیت آن
ه ک اســت وجود داشــته دیگر ابعاد و ،های قومی در ابعاد اقتصــادی، ســیاســی، فرهنگی، اجتماعیتبعیض

 است. سرزمینی ـ وحدت ملیتهدیدی برای گسیختگی 
                                              

  ۹۹۹۲۶۹ اسۀ خبر:شنفرارو،  .1

 ساله از مشهد35ردی م
 
 
 
 

 ساله، كارمند، از مشهد 35رد 

مملکت ما واقعًا یه جورایی درحال خراب شــدنه. از یه طرف، اختالســای چندمیلیاردی 
ــی نمیاتفاق می ــت و پا له افته و کس تونه جلوش رو بگیره. از اون طرف، یه عده دارن زیر دس

 کنه.شن. فشار اقتصادی داره اکثریت رو له میمی
 
 
 
 
 



 

  

 یاو د یک، ،توسعه، از نظر خدمات عمومی و شکوفایی اقتصادی و اجتماعیحالدر بیشتر کشورهای در
صلی را در ایجاد درآمد و تولید ملی ایفا می قهچند منط یت،درنها سبی دارند و نقش ا ضعیت منا که  کنندو

شور تمام می مناطق   داشتن   نگهبه بهای عقب  شود. دیگر و افزایش شکاف و نابرابری بین مناطق و نواحی ک
ق ها مناطمیت آنویژه برای آن دســته از کشــورها که قلمرو حاکمســاللۀ نابرابری در بســیاری از کشــورها، به

شامل می سیع را  ست و این نابرابریجغرافیایی و سعه ا سیر تو سی در م سا ها تهدیدی جدی شود، چالش ا
سعۀ متعادل و متوازن مناطق  ستیابی به تو ستیابی به وحدت و یکپارچکی ملی را رودشمار میبهبرای د  و د

 کند. دشوار می

 

 
شوری همچون ایران که به یک و دو  ۀلحاظ قومی متکثر است، اگر دولت  اقوام را به شهروندان درجدر ک

این نگاه موجب افتراق اقوام ایرانی و رشـــد  عمالً  ،و تابع ســیســتم اقتدارگرای مرکزی بداند کند تقســیم
شد سیع و پربرکت به هم ،رویکردهای مرکزگریز خواهد  سرزمین و ساکنان آن تعلق دارد و تنها با  ۀزیرا این 

ی اما اقتدارگرای ،ندتواند از گزند هرگونه تهدید و حادثه ای مصون بمامشارکت و بسیج همگان است که می
که نتایجی  است ها شدههایی مانند حذف فرهنگسبب سیاست خاص   مذهبی   ــــ مرکزی و نگرش قومیتی

واند تشــوندگان میامری که به باور مصــاحبه ،داشــته اســت گرایی را در میان اقوام ایرانی دربرمانند افراطی
 تصویر بکشد.های اخیر اتفاق افتاده را بهچیزی همانند آنچه در سوریه و عراق و یمن در سال

 

 
ــامانی ــی ناظر به نابس ــتدر این دیدگاه، فروپاش ــودبلکه گفته می ،های اجتماعی نیس جه به با تو که ش

ضایتی های ها(، تبعیضو ترکمن ،هاها، بلوچهای، کردها، عربهای موجود در اقوام ایرانی )مانند آذرینار
شــده برای اقوام یابی در جهان  جهانیامکانات جدید هویتهمچنین و ســیاســی،  ،اقتصــادی، فرهنگی

ست تا محذوف  شده ا ستمر بینسبب  شارهای م شری بف  تن  گرفشدت  ر حکومت امکان  المللی و حقوق ب
نام پاشــی در این معنا شـــدت بخشـــدبرده را بحران در مناطق  یان دیگر، فرو به ب هم ریختگی به همان. 

 ملی ایران است. ـ قومی

 ارومیه )آذربایجان غربی( ازفروش فرش، احمد
 

لندمدت ب توشه و مدت انزجار افراد زیاد میشه. تو کوتاهایران تجزیه می ،همه تبعیضبا این
 .انجامهبه فروپاشی و تجزیه می

 

 مشهد )خراسان رضوی( از فردوسی دانشگاه ی شعبجره، مدرس علوم سیاسیاسالماله روح
 

ا چیز رهمه دناتووضعیت مناسبی نیست و ما روی گسل قرار داریم که می وضعیت اصالً 
 ست.دور از ذهن نی اصالً  ودکه ایران مثل عراق و سوریه و افغانستان بشاحتمال این . ...دویران کن

 



 

  

شــود، فضــای الزم برای اجتماعی میان اجزای جامعه دچار اختالل و غیرکارکردی می ۀکه رابطهنگامی
کنند و تحت فشــار قدرت رود و افراد کمابیش در موقعیت طبیعی جامعه رشــد نمیفرد ازمیان می شــدن  

سبت سی حاکم ن  کومتی  ح ساختار   زنده بودن   کنند. این دیدگاه  به یکدیگر تعاملی ظاهری را تجربه میسیا
تفاده از قدرت آن وجود فروپاشــی اجتماعی، در تنظیمات نهاد ســیاســی و اســ بهرغم باور علی ،کشــور را

چنین وضعیتی را دارد و چنین  نگه داشتن   داند. این درحالی است که چسب قدرت سیاسی تا حدی توان  می
فضای جامعه، اختالل ارتباطی  خود را دارد. ساختار سیاسی انسدادی با بستن   نگهداشتی هم عواقب خاص  

شدن را موجب می شده ا چقدرهر  .شودو اختالل در امر اجتماعی  سداد ایجاد سوی حکومت دارای ن از
شود. منظور از عمق انسداد، میزان استبداد و تر میتر و خطرناکبیشتری باشد، اختالل عمیق ۀعمق و گستر

انســداد وجوه اجتماعی اســت که  ۀجویانه برای مردم اســت و منظور از گســترهای رفتاری و مشــارکتمنع
شامل آن می سداد  سی اعمال میحکومت مثاًل برخی از .شودان سیا ساختار  سداد را فقط در  کنند و به ها ان

ســـاختارهای دیگر ازجمله اقتصـــاد و اجتماع و تا حدی فرهنگ کاری ندارند یا در دو وجه از چهار وجه 
شــوند، زیرا تعامل اجتماعی در هایی کمتر با فروپاشــی کامل مواجه میچنین نظام .کنندانســداد ایجاد می

ــداد کمابیش و  وجوه آزاد از ــورت طبیعی رخ میبهانس دهد و نهادهای اجتماعی و مدنی الزم خود را نیز ص
سع .کنندایجاد می شدن   ۀدرنتیجه، دیر یا زود تو سدادی برای باز  شار الزم به وجه ان ضا را وارد جامعه ف  ف

پاشــی منجر به فرو ،اما درهرحال ،هایی هم صــورت گیردکند و حتی ممکن اســت انقالب یا جنبشمی
پاشــی عمومًا گریبان نظام یک که در همنخواهد شـــد. بنابراین فرو وجوه جامعه دخالت  ۀهای ایدئولوژ

هایی زیاد شد، حتی اصالح ساختار سیاسی هم که عمق انسداد در چنین نظامگیرد و هنگامیکنند را میمی
 (24 ص ،2151 پذیر نخواهد شد )عبدی،امکان

حال، تأثیرگذارترین و درعین ترینمهمبق شــواهد گوناگون، مســائل قومی از توان گفت طمی درمجموع،
سوب می صر مح سی در دنیای معا سیا سائل اجتماعی و  شواهد، بهتوجه  شود. بام  نظربه برخی قرائن و 

های قومی یکی از بارزترین مظاهر دینامیسم سیاسی و اجتماعی ایران در ها و پویشرسد تشدید هویتمی
ــالله عبارتآینده ــت میان هویت ملی و قومی، ای نزدیک خواهد بود و عوامل این مس ــس ــدید گس اند از: تش

ها ها، نهادها، انجمنسازمان ۀمنزلتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، رشد فزایندتصاعد مطالبات اجتماعی
گرایانه افراطی در میان برخی از نخبگان، روشــنفکران و احزاب و مراکز قومی، تکوین احســـاســـات قوم

سیاسی، افزایش بیگانگی سیاسی و ایجاد فاصله میان اقوام و نظام سیاسی، بروز و ظهور مطالبات قومی در 
 (. 155 ص ،2131 مله، محلی )کریمیهای انبساط سیاسی مانند انتخابات ملی و فرصت

 عبور از بحران . 1-3

سخن به ،در بخش قبلی شان از وجود بحراناز مواردی  سیمیان آمد که ن سیا ـــ های  شور  ـ اجتماعی در ک



 

  

ساس نتایج به شت. در این بخش و برا ستدا تحقیق، راهکارهای موردنظر جهت عبور از این  این آمده درد
یت قومی اقوام در قالب نگرش مها خواهد آمد. مهبحران ترین موضــوع در این مســالله کمک به حفظ هو

ست. خود   سرزمینی ایران نیز همواره به ایرانی بودن   تکثرگرایی فرهنگی ا ساکن در جغرافیای   اقوام مختلف 
سو با منافع ملی عمل کردهخود افتخار کرده ضوع مهم دیگر در این اند و هم س بارهاند. مو سا و  یبازنگری ا

ــه ــاختاری در باورها و تعدیل در اندیش ــور دارای های جزمیس ــی کش ــاس ــت. قانون اس گرایانه کنونی اس
ست که یافتهظرفیت سی ا سا ستهای بههای دموکراتیک و ا سیاری از مطالبات  ۀآمدد شان داد ب تحقیق ن

تعدادی از  ،تحقیق این آمده دردســـتهای قومی و مذهبی در این چارچوب قرار دارد و بنابر نتایج بهگروه
دانند. بنابراین شـــایســته خود می ۀها اجرای بندهای قانونی موجود در آن را نهایت مطالبمردمان این گروه

های دموکراتیک گرفته از این ظرفیتالزم  ۀبهر ،در بخش قبلی مزبورهای اســـت که جهت عبور از بحران
عبور از  تواند درجهت  از دیگر مواردی اسـت که میشـود. موضـوع حقوق شـهروندی و باور و احترام به آن 

رسان باشد. بحث مهم دیگر در این زمینه رعایت اعتدال و پرهیز از هر اجتماعی کمک ـ های سیاسیبحران
ست. رعایت این مواردگروه بارۀگرایی درنوع افراط سیر اعتدال ا شور را در جای اینبه ،های قومی از م که ک

 وقسسرانجام آن را به آشتی ملی و صلح پایدار  ،قرار دهد ـــ در بخش قبلی بیان شد که ـــمسیر فروپاشی 
 .شدتر بحث خواهد صورت جزئیبه مذکورموارد  زهریک ا ،در ادامهخواهد داد. 

 حفظ هویت قومی. 8-1-3

 ، نژاد، تاریخ، ســرزمین، فرهنگ، دین، ادبیات،أهاســـت که خود را از لحاظ منشــقوم گروهی از انســـان
ورسوم، اعیاد و مناسک جمعی، عادات، سبک غذا خوردن و لباس همسرگزینی، آداب ۀموسیقی، زبان، دایر

شیدن شترک دارای هویتی متفاوت و متمایز از دیگر اقوام و گروه ،پو شت م سرنو دانند های اجتماعی میو 
واقعی، نام  مشــترک   نیاکان   ترین خصــوصــیات یک قوم را داشــتن  مهم (.164 ص ،2150 زاده،)حســین

 دانند.های مشترک میمشترک، سرزمین و زبان مشترک، فضاهای مشترک سرزمینی، ارزش
  ویژه نخبگان چندان در مرکز توجه نیست.هویت قومی در میان بسیاری از افراد و به

 

 
سیهویت اجتماعی در یک معنا به ویژگی یکتایی و فردیت، یعنی تفاوت سا شخص ایهای ا را  که یک 

 از سمنان بازنشسته و كارگردان تئاتررحیم موسوی، 
 
 
 

 ساله، كارمند، از مشهد 35رد 

 یم، ماپوشــیلباس پدرانمان را نم ما الً ثم رفته. ینازبها در معنای ســابقش پرداختن به این
لباس و مشاغل  .موجب فاصله گرفتن از آن فرهنگ است هایناتمام  و یمها را ندارمشاغل آن

ش شان م ییدگیسا ،ترازدواج و از همه مهم یهایوهمن و  دهد که ما مثل پدرانمان یزبان ما ن
 تیم.یسن

 
 
 



 

  

یت بهاز همۀ کســان دیگر  به ویژگی  ،کند، اشــاره دارد و در معنای دیگرمتمایز می« خودش»واســطۀ هو
 ،ازطریق  گروه یا مقوالتپیوســته باشــند یا همتوانند بهمی اشــخاص ،که در آن ای داللت داردهمســانی

سته شترک برج صور م ساس  وجه به این با تبه دیگران بپیوندند.  دیگر موارد، های قومی وای نظیر ویژگیبرا
توان گفت که منابع و ابزارهای هویت اجتماعی عالقه به فرهنگ مشترک، سرزمین مشترک، می ،توضیحات

 جهان یتواند خارج از مرزهای قراردادمشــترک می زبان مشــترک و تاریخ مشــترک اســت. این تاریخ و زبان
 امروزین باشد.

فرایند دستیابی فرد به احساس و برداشتی کامل از خویشتن را  ،برای تعریف هویت ،1جورج هربرت مید
سی می شتن»هر فرد هویت یا  ،کند. از دیدگاه میدبرر سازماندهی نگرش« خوی های فردی خود را ازطریق  

سازماننگرشدیگران در قالب  شکل میهای  صویری که یافتۀ اجتماعی و یا گروهی  دهد. به بیانی دیگر، ت
سبتفرد از خود می سی که ن سا ست که دیگران از او دارند به خود پیدا میسازد و اح شی ا کند بازتاب نگر

ه در آن ای ک(. افراد بشــر ســعی دارند خود را مطابق عرف و هنجارهای جامعه2151 )نظرپور و همکاران،
 کنند تعریف کنند.زندگی می

ساس نظری ،2هنری تاجفل ساسهویت را  ،بندیمقوله ۀبرا ساس اح ی کند. بدین معنتعلق تعریف میبرا
نیست  ها متعلقگروه و مقولۀ مثبت و کسانی را که به آنعنوان درونتعلق دارد به هاکه فرد کسانی را که به آن

سد. گروه میتحت عنوان برون ن شناختی تمایز بیهای روانمنظور درک پایهبه ،طور عمدهبه ،این نظریهشنا
ساس آنها بهگروه شرایط حداقلی را تعیین کند که برا ست. تاجفل تالش دارد  ضای یک ،کار رفته ا گروه  اع

ــتند و درمقابل  درون هویت  ،همین مبنا گیرد متمایز کند. برگروه قرار میبرون گروهی را که به آن متعلق هس
ضویت در یک گروه  گاهی از ع شناخت و آ سبت  شت یک فرد از خود به ن ست از: بردا اجتماعی عبارت ا

ضویت )تاجفل،همراه ب  به سی مرتبط با آن ع سا شی و اح صر به 41 ص ،2315 عد ارز (. مجموع این عنا
ــکل ــویت گروهی گیری یک مقولهش ــود. مقولهمیمنجر بندی از عض ــیوهش ی را موجب هایبندی افزایش ش

 ند.هست بردارگروه هزینه گروه مطلوب و در بیرون   شود که در درون  می
ود. به شها از یکدیگر میافراد و گروه از دیدگاه کارکردگرایان، هویت آن چیزی است که باعث تشخیص

ان یگررا وجه تمایز خود از د وســیلۀ برخی مشــخصــات ثابت خود را معرفی کرده و آناین معنی که افراد به
وه خود با گر ۀدانند. پیروان این مکتب معتقد هســتند که افراد برای اثبات برتری گروهی خود به مقایســمی

 .(52 ص ،2151 به نقل از ایمان و کیذقان، ،3 ص ،2353 پردازند )شوینگتون و بیکر،گروه بیگانه می
یت اجتماعی عبارت اســت از دریافت ما از این ،از نظر متفکران مکتب کنش متقابل نمادین چه  کههو

                                              
1. George Herbert Mead 

2. Henri Tajfel 



 

  

که مردم چه فهمی از خودشان و دیگران دارند )که شامل چه کسانی هستند و نیز این ناکسی هستیم و دیگر
 ۀشود(. بنابراین هویت اجتماعی حاصل توافقات و عدم توافقات است. پیروان این مکتب به رابطما هم می

 افراد در ابتدای زندگی ۀای داشته و بر این باور هستند که همویت اجتماعی توجه ویژهمیان هویت فردی و ه
جتماعی کنش متقابل ا پذیری و طی  تواند تغییر یابد و در فرایند جامعهاز هویتی تجربی برخوردارند که می

یر مان و در فضــا تغیز تواند درطی  بلکه می ،هویت ثابت نیســت ،هاای تبدیل شــود. از نظر آنبه هویت تازه
این دیدگاه بیان  ،(. به زبانی دیگر11 ص ،2154 طور مســتمر نو گردد )دوران،یافته، گســترش یابد و به

اند و افراد این اختیار را یافته است دارد که امروزه مبنای هویتی از حالت انتسابی و سنتی خود خارج شدهمی
ست ستهای به. یافتهرخیزندوجوی مبانی هویتی خود بتا خود به ج شان میاین آمده در د د که دهتحقیق ن

شتر در میان فارس ستر «مای هویتی»زبانان وجود دارد که چنین حالتی بی سط دهندش میخود را گ ح و در 
شوری یا جهانی تعریف می شگران این گروه جهت بازتعریف مبنای هویتی ،انی دیگریکنند. به بکالن ک  کن

 شده از اجداد خود هستند. ی سنتی و گرفتههاشهدنبال ریخود کمتر به

 

 
های دیگر جامعه یا دانند که خودشــان را از گروهیی از مردم میهاهای قومی را دســتهگروه 1وارمز و ناندا

های دیگر در جامعه یک گروه قومی میان خود و گروه. کنندعنوان یک کل متمایز میتر بهای بزرگاز جامعه
سیم مرزهای قومی می ستگی دروند که چنین مرزبندینپردازبه تر سبب تقویت همب مل گروهی و عاهایی 

شترک، . شودهای دیگر میشان از گروهجدایی این مرزها باید مبتنی بر یک زبان، میراث نژادی یا مذهب م
ت ای ذهنی و فردی اسبنابراین هویت قومی تجربه. یا یک وطن مشترک باشند ،های مشترکمناسک، ارزش

شخص سته می یک گروه قومی خاص را به که  ساس (. 101 ص ،2335 کند )وارمز،واب فرد هم در آن اح
ــت.می ــده مرکز و کانون فرهنگ در جهان اس ماکس  ،در همین رابطه کند که فرهنگی که وی در آن متولد ش

ـــت های قومی را گروهوبر گروه ته اس جداد مشــترک دانســ به ا های ذهنی  باور ـــانی دارای  های انس
 (.۱۹ ص ،۴۹۳۹ )اردکانی،

ــی از مفهوم فرد می گاهیتاجفل هویت قومی را بخش ــبتداند که از آ ــویت در یک گروه اش نس به عض

                                              
1. Warmrs & Nanda 

 استان خوزستان نگار ازروزنامهو  شناس، جامعهیشهرام گراوند
 

خاطر به من باور و تعلق ،عنوان یک انسان امروزی که یک سیری و مدارجی را طی کردهبه
دانم که شهروند جهان ای میدانم. خودم را ایرانیقومیت ندارم و خودم را یک آدم جهانی می

 هستند.
 



 

  

هویت قومی را احساس تعلق فرد به یک  1شود. هلمزها و احساسات مربوط به آن ناشی میقومی با ارزش
می می  قو گی، ارزشگروه  ن فره یراث  م گروه  ین  که ا ند  نش ،هادا م خاص  و  خود را دارد  های 

 (.112 ص ،1001 )فینی،
و نفسانی  ،از عوامل عینی، ذهنی، فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی ای خاصهویت قومی مجموعه درواقع،

ـــانی متجلی می یک گروه انس که در  ـــت  بتاس مایز میبه دیگر گروهشــود و آن را نســ ـــازد ها مت س
توان باورهای مشترک و احساس تعلق براساس میرا هایی از این عوامل (. نمونه213 ص ،2151 )الطایی،

های قراردادی امروزین و خویشـــاوندی فارغ از مرزبندی ،های خونی، نژادی، زبانی، تاریخیوابســتگی
ست که باعث می شتر دان ضا بی سبت گرددشود روابط عاطفی میان اع شتری ن ستی بی به و همگنی و یکد

و عرب  ،کرد، آذری، بلوچ آمده از هریک از چهار گروه قومیستدهای بهکل بر آن حاکم شود. یافته ۀجامع
شان از این عالقهکه هم شور ایران دارند ن قوم خود مندی به مردمان همزبانانی در خارج از مرز جغرافیایی ک
ها برای تعریف هویت قومی خود به کشــورهای به عبارت دیگر، گروه قومی ترک ســوی مرزها دارد. در آن

شورهای عراق، ترکیهآذربایجا ست. بلوچ ،ن و ترکیه نظر دارند. نگاه کردها به ک سوریه معطوف ا ود را ها خو 
 هویتی خود را تمامی ۀزبانان خوزســتان دایردانند. عربنوعانشــان در پاکســتان و افغانســتان یکی میبا هم
ها بر این باورند که روهمان این گددانند. مرفارس می خلیج ۀخصوص کشورهای حاشیهای جهان و بهعرب

کند ها را شاد و خرسند میشان آنیهاها و شادیخاطر و خوشیها را آزردهزبانانشان آنهای همدردها و رنج
ها را از هم و نیای مشترکی هستند و تنها مرزهای سیاسی آن ،ها، میراثهای خود دارای ارزشقومیو با هم

 ها خواهد آمد.از این مصاحبههایی نمونه ذیل،در  جدا کرده است.

 

 
 

                                              
1. Holmes  

 سنندج )كردستان( از فعال فرهنگیی، ناصر باغیش
 

در کردستان ترکیه و سوریه ما ارتباط فامیلی نداریم. اما بدون شک  ،به نسبت سایر کردها
یشتر مراتب بپوشانی فرهنگی و تاریخی من با یک کرد در قامشلو )کردستان سوریه( بههم

چون با قامشلویی تاریخ مشترک،  ،است در اردبیل یا یک فارس در قزویناست از یک ترک 
ترک مشحس  و حتی اتوپیای مشترک داریم. این  ،اهداف مشترک، درد مشترک، زبان مشترک

رمانجی را یاد بگیرم و حتی آن را تدریس کنم.  کردی   باعث شده من خواندن و نوشتن    ک 
 



 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

یال جلیل  آذربایجان شرقی از عرفان و ادیانفلسفه،  پژوهشگر ،زادهناز

 
های بیرون ایران قرابت فرهنگی زیادی در رفتارهای اجتماعی داریم که خیلی ملموس با ترک

 است.

 خوزستان از پژوهشگر و فعال قومیر، كثیقاسم آل
 

لحاظ فرهنگی سوءتفاهمی احساس قرابت زیادی در تمام جهان عرب داریم. به
شناسند. جهان ها جهان عرب را نمیجهان عرب دارند و آن بهنسبتروشنفکران ایرانی 

یک جهان است. عرب یهودی، مسیحی،  ،است طورکه از اسمش مشخصهمان ،عرب
فصل مشترک  ،در بعضی موضوعاتی و انواع مدل عرب شیعی داریم. انواع مدل عرب سن  

در ذهن عرب عراقی  «دیگری»های بسیار هم داریم. مثاًل تعریف ولی تفاوت ،با هم داریم
ترک های مشبا عرب اهوازی با عرب خلیجی یا عرب آفریقایی بسیار تفاوت دارد. اما فصل

 که درجا همان است . موسیقی ما اینودتر بشواسطۀ وجود رسانه توانسته مستحکمبه
 .بینیمرویم و برنامه را میبا هم پای ماهواره می زمانهمدهند و فلسطین گوش می

 

 زابل )سیستان و بلوچستان(از تکنسین داروسازی ی، سردار ساران
 

نشریات پاکستان و افغانستان، شعرها از شاعران بسیار خوب و اساتید دانشگاه کویته 
 خوانم.کنم و میدنبال می ،بله ،دار زبان بلوچی راکرسی
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بارۀ های قومی، درهجای مرزهای داخلی و مرکزی جدا از گروسوی مرزها به این نوع نگرش و نگاه به آن
به آن  مرزی بیشتر نمذهبی با همسایگا اشتراک   داشتن   دلیلهنیز بها سنت نیز صادق است و آنپیروان اهل

سیتامری که می ،سوی مرزها نظر دارند سا شور ح سی ک سیا ستگاه  شد. در چنین تواند برای د برانگیز با
های جای نگاه ســیاســی و امنیتی به این مراودات میان گروهبه کهتالش حکمرانان باید این باشــد  ،شــرایطی

ها آن کردن   های هویتی و همانندجلوه رنگ کردن  ها ازطریق  کممقابله با آن قومی و مذهبی و تالش درجهت  
شد. نتایج به شته با شتر به آن نگاه فرهنگی دا ستدر قالب مرکزی بی شان داد کد ه آمده در بخش بعدی هم ن

و همسو با منافع ملی عمل  است های قومی و مذهبی همواره به داخل مرزهای کشور محدود بودهگروه نگاه
 اند.کرده

شمارۀ  شمارۀ  و 1-12نمودار  سانه 1-11نمودار  ستفاده از ر شورهای هم هایها و ماهوارها قومی در ک
شان می شبکه 46.2د. ندهمجاور را ن ستفاده از  صد از نخبگان به ا هم  ترجیحاً  ای  خارجی ماهوارههای در

 مشاهده است. وضوح قابلاین امر به ،درصد 41.1زبان گرایش دارند و در میان عامه نیز با 
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 ،حال حاضرتوان ادعا کرد که درمی .گیری مفاهیم و معانی بسیار مؤثر استها در شکلتولیدات رسانه
های جمعی گوناگون تغییر و تحول از رســانه یهای ارســالفرهنگ جوامع بشــری با توجه به محتوای پیام

خارج از ی ای تولیدهای ماهوارههای شــبکههای تلویزیون داخلی و برنامهچشــمگیری خواهد یافت. برنامه
توجهی از بخش قابلۀ کنندتعیین ،دارد و در یک منظر کلیتأثیر ایران بر اذهان و ابدان مخاطبان داخل ایران 

 .ستهاو جمعی آنهای رفتاری فردی شیوه
ست سیماسیا صداو سان ،ویژه درمورد اقوامبه ،های  ستای یک سازی و حذف تنوع فرهنگی بوده در را

شتر مرکزگرا ستانی بی سیمای ا صداو ست.  سب چندانی ندارد. ست ا سوی دیو با فرهنگ بومی تنا  ،گراز
مناسب است که میزان گرایش به چنان در صداوسیمای استانی و ملی نا... آن و ،های سرگرمی، علمیبرنامه
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هنگ . بخشی از فراستای ملی و استانی مار بیشتر از صداوسییها بسای و اطمینان به آنهای ماهوارهکهبش
به آن یا صـــدای مخالف که در صـــداوســیما توجهی  ای های ماهوارهشــود ازطریق  کانالها نمیقومی 

به  اولویت ،پخش شــود هکه از ماهوارخبر درصــورتیو تحلیل  ،یالرســ ،فیلمدرمورد دســتیابی اســت. قابل
سور، عدم توجه به فرهنگ بومی و قومی، کمبود برنامها ایهای ماهوارهشبکه سان ستانی با زبانست.   های ا

زبان در ای همهای ماهوارهها و مراســم قومی ســبب گرایش به شــبکهعدم پخش برخی از آیینو قومی، 
 ت. سده اشکشورهای دیگر 

 همسویی منافع قومی و ملی. 0-1-3

جهان انسانی متشکل از اقوام و ملل گوناگون است که در سرتاسر آن با توجه به شرایط محیطی و جغرافیایی 
شده سیپراکنده  شان میاند. برر شور جهان اقلیت قابل ۴۱دهد که فقط در ها ن توجهی وجود ندارد و تنها ک

م 6 گی  ند یی ز ها ـــور یا در کش ن مردم د تنـد یدرصـــد  ـــ می هس قو گروه  یک  که دارای  ند  ن ک
 (.114 ص ،2151 )امیدی،

یا،  بندیگروهها چندین جوامع چندقومی جوامعی هســتند که در آن تان قومی بزرگ وجود دارد. در بری
ــیایی، هند غربی، ایتالیایی ــتند که اجتماعات قومی و یونانی ازجمله گروه ،مهاجران ایرلندی، آس هایی هس

صی را در د شخ شکیل رون جامعۀ بزرگم ستاند. ایاالت متحده از نظر قومی متنوعدادهتر ت و  تر از بریتانیا
شه ست.اجتماعات مهاجری را از گو سی و بندیاین گروه وکنار دنیا در خود جای داده ا سیا ها در یک نظم 

مایز هســـتنـد کدیگر مت یادی از ی ندازۀ ز تا ا هات دیگر  ما از ج ند، ا کت دار  اقتصـــادی مشـــار
 (.115 ص ،2151 )گیدنز،

های گوناگون زبانی )فارس، ترک، کرد، عرب، لر، بلوچ، و گروه ،هاملیتمتشــکل از اقوام، کشــور ایران 
ت ( اسدیگر مذاهب و ،( و دینی )اهل تشیع، تسنن، مسیحی، کلیمی، آشوری، ارمنیدیگر اقوام و ،ترکمن

یت فرهنگی ایرانی درطول  تاریخ مدیون همۀ خود را دارند که دوام و  که هریک فرهنگ خاص   اســتمرار هو
  اند.به آن غنا و عظمت بخشــیده ،های هویتی فرهنگیبا افزودن الیه ،هریک زیرا ،ها بوده اســتاین گروه

ای بارز از این تالش جمعی برای هدفی ها در انقالب مشروطه نمونهو گیالنی ،هاها، بختیاریحضور آذری
ست که هو شترک ا شروطهم شروطه و م سی فرهنگی م سیا سالمی و یت  شید. انقالب ا شکل بخ خواهی را 

سال دفاع مقدس   شت  سی و فرهنگی گران ه سیا ست که تمام اقوام ایرانی خلق کردند و هممیراث   ۀبهایی ا
و ارمنی نقش اســـاســی و محوری در خلق آن  ،مســیحی، کلیمی، عرب، ها اعم از آذری، کرد، بلوچآن

 اند. داشته



 

  

 

 
تی های ناسیونالیساتحاد ملی بر دیدگاه ،از یک منظر :بررسی استاز دو منظر قابل« اتحاد ملی»موضوع 

ــت که یک جامعه ملیت خود را با هالهو ملی ــتش درمیگرایانه افراطی مبتنی اس زد و آمیای از تقدس و پرس
ــایر ملت ــان با آن بلکه در درجهها را نه همملیتها و س ــت و بیعرض ملت خود و همس ارزش ای فرودس

ستلزم تفاخر و برتریانگاردمی شترکنه بر مبنای ارزشطلبی . در این منظر، اتحاد ملی م صیل و م که  های ا
 هاست.نآ ها و ابزاری دیدن  سلطه بر سایر ملت مشروع دانستن   آن   ۀاست و نتیج تعصب قومی و ملی ۀبر پای

ــعیف یا ازبین  ــ هویت   رفتن  طرفداران این دیدگاه معتقدند تقویت هویت ملی در گرو تض ت و قومی اس
. از منظری دیگر، اتحاد انجامید چنانچه هویت قومی تقویت شود به تضعیف هویت و انسجام ملی خواهد

های ناشی از ها و شکافهای ملت و کاهش فاصلهها و توانمندیمعنی خودباوری و تکیه بر سرمایهملی به
سرزمینی شرها مو زبانی درون آن به ،تفاوت مذهبی، قومی،  ستگی و همدلی و همکاری ق نظور تقویت همب

بد یاتعلق قومی و ملی هرگز ارزش ذاتی و مطلق نمی ،و افراد ملت در راه رشد و تعالی آن است. در این نگاه
ه دیگران را بطلبانه نســبتو تعصــب را درپی ندارد و تعلق به یک ملت و ســرزمین هرگز نگاه منفی یا برتری

ــتبرنمی ــتر ۀانگیزد. خواس ــت. قومیت بیش ــودر این دیدگاه بیان می درواقع،های ایرانی نگاه دوم اس د که ش
های بومی و منطقه در جهان جدید، این امر در تعارض با هویت کالن و ملی توجه بیشتر به هویت برخالف

 قرار ندارد.

 

 
 

 خوزستاند از كارمنفعال مدنی و  ،سعید باوی
 

شان ایرانی است و در این کشور زندگی ریشه ،ها هم حضور داشتنددر جنگ با عراق این
 اند.درکنار  ما بودهها با ما فرق کنند. در تمامیت ارضی این ،کنند. حاال شاید از نظر عقیدتیمی

 شناس، پژوهشگر و مدرس دانشگاه از تهرانمحسن گودرزی، جامعه

 
ی هاها و گروههای اصلی که تا حدی منافع بخشبندیبزرگ سیاسی مثل جناحهای هویت

تر رد و کوچکهای خ  جای آن هویتکنند و بهکردند، عمل نمیبزرگ جامعه را نمایندگی می
 .اندو رفاقتی رشد کرده ،خویشاوندی ،ایمنطقه ،قومی
 



 

  

 

 
ران این دیدگاه بر این باور هســتند که تقویت هویت قومی لزومًا منجر به تضــعیف هویت و ظنصــاحب

گرو تضــعیف هویت قومی نیســت، بلکه ممکن اســت شــود و یا تقویت هویت ملی در انســجام ملی نمی
شند، حتی این امکان  درعین   تقویت هویت ملی در یک جامعه، افراد از هویت قومی باالیی نیز برخوردار با

 (.102 ص ،1002 زمان ضعیف شوند )فینی،طور همفراهم خواهد شد که هویت ملی و قومی فرد به
ر فرایند همگرایی و واگرایی جوامع نادیده گرفت. اهمیت این توان اهمیت مســائل قومی را دامروزه نمی

و  ،های جامعه اعم از ســیاســی، اقتصــادی، فرهنگیموضــوع از آن جهت اســت که این مســالله تمام حوزه
 و حفظ وفاق ملی و هویت کالن ،اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین در اوضاع و احوال کنونی

ساییکپارچه و متحد ایر ستقرار مدیریت توانمند و بازنگری انتقادی ،تدبیر ۀانی در  ـــ ا س ـ صالحی  ست ا یا
ضوع ،داخلی و خارجی شرایط برابر برای آحاد ملت از مو ست. ناممهم و قابل هایو ایجاد  گذاری اهتمام ا

سال سال برخی از  سی همچون  شم سی 2156های  شارکت عمومی»به  شم ستگی ملی و م سال « همب و 
سالمی»به  سیشم 2154 سجام ا ستگی  بر ییدیأازسوی رهبر ایران ت« اتحاد ملی و ان ادعای اهمیت همب

ــوعی که یافته ــت. موض ــت که اقوام مختلف موردمطالعههای تحقیق کنونی بهملی اس ــت داد این اس   ،دس
ضعیت خود و باور هایاعتراض ۀهم باوجود    ان،شعلیهشده های اعمالوجود نابرابری و تبعیض بهشان به و

 دانند.گاه خود را از کلیتی به نام ایران جدا نمیهیچ

 

 
 

 خوزستانه از نویسند و فعال فرهنگی و میراثی، اشکان زارعی

 
شکلی بوده که وابستگی قومی نداریم و اگر در سطح تربیت من خواسته یا ناخواسته به

ود. ها باید حفظ شفرهنگبند هویت ایرانی هستیم. من معتقدم خردهپای ،تر نگاه کنیمکالن
اش ست که شاخ و برگ آن اقوام هستند و ریشهاسالی بهتر بگویم ایران مانند درخت کهن

گیرد. برای من همان ایران مهم بوده ن ایران است که آن شاخ و برگ از همان ریشه جان میهما
 ها هم حفظ شود.ها و گویشفرهنگو باید خرده

یخ مدرسی، عباس قدیمی قیدار  یز شگاهدان تار  )آذربایجان شرقی( تبر

اقوام  ۀقوم فارس که شما گفتید موافق نیستم. ما کلیتی به نام ایران داریم که مجموع ۀبا کلم
کید مییکی از این مؤلفههای افراطی بر را شکل داده. گاهی جریان که یدرحال ،کنندهای قوم تأ

 . ... و ،ایرانی است که کرد و عرب این مؤلفه محصول تاریخی است. یک ترک به همان اندازه
وطن با وجوه اشتراکات یک همحس  ام. ها ارتباط داشتهو بختیاری ،ها، لرهابا کردها، گیلک

 ام.فراوان با دیگر اقوام داشته



 

  

 

 
ــت نیز پژوهش ــده اس ــور انجام ش ــطح کش ــت که در ایرانهای مختلفی که در س  ،مؤید این مطلب اس

نافع ملی حرکت کردهگروه با م جایی اعتراضهای مختلف قومی همواره همســو  ند و اگر هم در   هاییا
 داشته است. نوعدالیلی همچون احساس محرومیت نسبی و موارد دیگری از این  است، صورت گرفته

های دولتی ترک، میان دانشجویان دانشگاهپژوهشی در  دادن   ( با انجام2155علی ربانی و همکارانش )
ط ،کرد یت قومی راب یت ملی و هو که بین دو متغیر هو ند  ید جه رســ به این نتی بت، هم ۀو عرب  و  ،افزامث

ارد منفی نسبتًا باالیی وجود د ۀمتوسطی وجود دارد. بین متغیر احساس محرومیت نسبی و هویت ملی رابط
بت و در حد  ضعیفی بوده است. به این معنا که هرچه میزان محرومیت و این ارتباط با متغیر هویت قومی مث

و  میشود و همگرایی قوها کمتر میآندر ملی تعلق و وابستگی  حس   ،های قومی بیشتر باشدنسبی در گروه
بر  ر آنروابط بین قومی و تأثی»ای با عنوان علی یوسفی در مقاله ها نیز بیشتر خواهد شد.آن نیز واگرایی ملی

ـــ «هویت اقوام در ایران ساس تحلیل ثانوی ـ سال داده ۀکه برا سی 2111های تجربی یک پیمایش در   شم
فارس به ،روی پنج گروه قومی بلوچ، ترک، کرد،  ندو لر  ـــا جام رس جه می ـــــ ان با افزایش نتی که  گیرد 

تعلق  ،است و معیشتی اقوام حاصل شده ،فکری، عاطفی ۀقومی که از ترکیب سه نوع رابطهای بینهمکاری
های قومی، و خصــومت هابا افزایش تعارض ،یابد و درمقابلو وفاداری اقوام به اجتماع ملی افزایش می

ضعیف می شان میشود. یافتهتعلق و وفاداری اقوام به اجتماع ملی ت صرهای وی ن  دهد اقوام پنجگانه به عنا
ــرزمین تعلق و وفاداری باالیی دارند. در بین اقوام  ،، مفاخر فرهنگیهویت ملی مانند دین و آیین، مردم و س

  .و آذری است ،از اقوام فارس، کردها و لرها به عناصر هویت ملی بیشپنجگانه، ابراز عالقه و وفاداری بلوچ
ی ن( نیز رابطه و نســبت گرایش به هویت قومی و گرایش به هویت ملی در میان اقوام ایرا2151حاجیانی )

ست. نتایج مطالع ،هاها، ترکنها، عربها، آذری)کردها، بلوچ شان می ۀو لرها( را مطالعه کرده ا دهد وی ن
یان اقوام ایرانی یت قومی و ملی در م یان آنأطور توبه ،که هو قدرت و برجســتگی دارند و در م  ،هامان، 

طه عارضراب ندارد. همچنین گفتنی اســـت میانای ت یت  آمیز و قطبی وجود  عاد فرهنگی و اجتماعی هو اب
نفی م ۀاما ابعاد ســیاســی این دو نوع هویت با یکدیگر رابط ،مثبت و قوی برقرار اســت ۀقومی و ملی رابط

یخ  دان و مدرس بازنشستۀ دانشگاه از اصفهانمهدی كیوان، تار
 

دانند و ن را ایرانی میاها همه خودشم و ایناهو بلوچ داشت ،شاگردهای فراوان کرد، ترکمن
ه ک است های اقتصادیست، گالیهاهای فرهنگی ها گالیهاین ،بینیاگر امروز شما چیزی می

الواقع کنند که فیطلبی میدرآمده است. مثاًل صحبت از جداییهای سیاسی شکل گالیهبه
ها خود را دانند و یا آذریترین میایرانی ان راطلب نیستند. کردها خودشها جداییاین

 . شده... هاآن هایی که بهخاطر توهیندانند. بهترین میایرانی



 

  

شتی و محمد حق دارند. ساس تعلق به ایران »تحقیقی با عنوان دادن  ( با انجام 2134مرادی )صمد به اح
م احساس ، تمامی اقواگیری کردند که درمجموعنین نتیجهثانویه چبا استفاده از تحلیل  «در میان اقوام ایرانی

چه در برخی اقوام نظیر عرب به ایران دارند و آن یادی  هلتعلق ز های ا تســنن، میزان این تعلق را ها و کرد
ــارکت کم آنکاهش می ــاس نابرابری و مش ــب آندهد احس ــهم نامناس ــی و نیز س ــیاس ها از ها در قدرت س

سعه ست. یافتگی درتو سایر اقوام ا سه با  ضوی آل مقای شم و همکاران )ر ای با عنوان ( در مقاله2155ها
ــجام اجتماعی، امنیت ملیهویت» ــت حذف، ادغام «های قومی، انس ــیاس ــیدند که س و  ،به این نتیجه رس

اند که ادغام شــهروندان در یک ملت واحد ها عنوان کردهپذیر نیســت. آنها امکانهمانندســازی قومیت
ــترمانآ ــیونالیس ــت که دربرابر  اقلیتهای ناس ــیک اس ــکیباهای کالس ــتهای قومی ناش و در تاریخ با  س

 کند. ناسیونالیسم جدید بههای ملی را به اجبار و سرکوب وادار میکه اقلیت است هایی پیوند خوردهدولت
ترکیبی از همگرایی و انسجام اجتماعی متکی است که جامعه باثبات را بر مبنای یک پلورالیسم فرهنگی در 

زش اکند. تجربه نشان داده است هرجا که رهبران درصدد سیک دولت چندملیتی مبتنی بر دموکراسی بنا می
شده به حل   ،اندها بودهبا منافع قومیت شیوۀ ادغام قومیتمنازعۀ قومی نزدیک  سلط اند.  ها در یک قومیت م

 .ای شکست خورده استتجربه

 بازنگری در باورها. 3-1-3

ــرمای ــی، کاهش س ــیاس ــکاف اجتماعی، ناکارآمدی مدیریت  ۀناکارآمدی س ــترش ش اجتماعی ملی، گس
سترش ناهنج صادی ملی، گ ضوع ،های فرهنگیاریاقت سقوط اخالقی مو ستند که این روزها در  هاییو  ه

شتر سی با گرایش بی سیا ست. درونمحافل  شتر ۀمایهای مختلف مورداجماع عمومی ا گوها، واین گفت بی
سترده سردرگمی گ سی و  سیا سداد  ست که بهان سنگین نیروهای اجتماعی اعم از نخبگان ای ا شکل انفعال 

 مشاهده است. شان قابلبیرون آن و مردمان عادی در زندگی روزمرهدرون حاکمیت و 
ــتگو ــاف، عدالت، راس ــعف مفرط دولت به مفهوم عام آن در مراعات قواعد اخالقی نظیر انص و  ،ییض

ســمت و ســوی ریا و دورویی در روابط اجتماعی ســوق داده اســت. عدم اعتبار قانون در  مدارا جامعه را به
سترده به نهادهای مدنی و عمومی عیان اعتمادیجامعه و بی شد. گ شته با ست که نیاز به اثبات دا تر از آن ا

شهروندان در  شترخریدوفروش حقوق  شور تحت عنوان تغییر کاربری و یا خرید تراکم شهرداری بی های ک
شهرسازی ضوابط معماری،  سایر  ضافی و یا  ساختمانی و انواع مداخله ،ا ی های دولت در زندگو مقررات 

روزه شهروندان ایرانی در زندگی هایی هستند که همهنمونهدست ازاینو سایر مسائلی  ،ورزانای حرفهحرفه
با آناجتماعی بهشـــان  بند. اینهســت روها رو هایی چون حقوق مالکیت مفهوم اگونه اقدامات آشــکارا 

صی، آزادی مبادله صو سیاق، محدود ،خ صول رقابت در بازار مغایرت دارند. بر همین  حقوق  ساختن   و ا
ضع انواع معیارهای کیفی که موجب محرومیت گروه کثیری از مردم از دهندگان و انتخابیأر شوندگان با و



 

  

شهروندی ضایی و آن ،شودشان میحقوق  ستعالم از یک مرجع غیرق سخ ا صرفًا بر مبنای دریافت پا هم 
های صالحه، نمونۀ دیگری از عدم رعایت حقوق اساسی شهروندان است. دریافت عمومی ی دادگاهأربدون 

ست که هر مقرره سطح جامعه آن ا ست. فارغ از اینغالب در  سته به موقعیت و مکان دارای قیمتی ا ه کای ب
ص   ست،  صحیح ا شهاین باور تا چه اندازه  شهروندان به ای به مفهوم عدم باور عمرف وجود چنین اندی ومی 

ــت. ازکف رفتن   ــت اعمال حکومت قانون اس ــکس  امکان تأمین حقوق خود از مجاری قانونی و به مفهوم ش
های ها و نیروهای ملی شده است. نشانهاجتماعی در ایران موجب نگرانی گروه زیادی از شخصیت ۀسرمای

و موقعیت اجتماعی بدون  ،زیادی برای این مشـــاهدۀ اجتماعی وجود دارد. امکان کســـب ثروت، قدرت
ستگی، در زمان کوتاه و به روش شای سالمهزینه و  شهروندی و اخالق عمومی پایه ،های نا های هنجارهای 

 را در جامعه متزلزل ساخته است. 

صحت و کارآیی آن آزموده شده است  ،ثری است که در بسیاری جوامعؤهای مجمله شیوهراسی ازتکنوک
 ست.های ناسالم موجود راهگشاو روالها برای خروج از شیوه ،و در جامعۀ امروز ایران

 

 
های مشروع و غیرمشروع، واقعی و غیرواقعی فرصت تمام   کردن   نحوی است که افراد را به نقدشرایط به

زدایی از مدت موجب زشــتیکند. این روند در میانترین زمان تشــویق میدر اولین موقعیت و در کوتاه
شوه، تقلب، حقرفتارهای عمومی غیراخالقی همانند دروغ، حرص،  شی و عدم رعایت حقوق دیگران، ر ک

ساد، خرید ر ستأف ضداخالقی میی، طمع به مال دیگران، د سایر رفتارهای  شود. یازی به اموال عمومی و 
ران گریزی، بحقانون یزشــتعدم های مالی و مالیاتی، های کور ترافیکی، تقلبعالئم این بحران را در گره
.  1توان دیدسادگی میهقضایی در جامعۀ ایران ب ۀها پروندهای اجتماعی و میلیونخانواده، رشد انواع آسیب

ای هتحقیق هم نشان از وجود این حجم از مشکالت و نارضایتی در میان گروهاین آمده از دستهای بهیافته
 قومی موردمطالعه دارد.
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یزی شهری دانشگاه از اصفهاندان و مدرس برنامهسیروس شفقی، جغرافی  ر

 
 

جامعه موفق خواهد شد.  ،ها استفاده کندمختلف و دانش آن یاگر حکومت از تمام قشرها
 .از تخصص درست استفاده کند یدنه. با ،گروه خاص باشد یکبه  یاما اگر متک

 



 

  

 

 
سیاستی نظریۀ راهبردی برای حکمرانی ملی، بی نبود  ی این وضعیت را در هابسیاری از اندیشمندان ریشه

ــمیمو بی ــریگیریثباتی در تص ــتفادها، قش ــمی و اعالمابزاری از دین، قانون ۀگری و اس ــگریزی رس ده، ش
انضــباطی مالی مکرر و عدم توانایی اعمال کنترل نهادهای نظارتی چون مجلس شــورای اســالمی یا بی

ــانه ــعف مطبوعات و رس ــایی، ض ــتگاه قض گرایی با ظاهر های گروهی در اعمال نظارت عمومی، افراطدس
سازی ریزی، ویراندوستی، خدمت، انحالل نهادهای برنامهای بنیادین چون عدالت، نوعهتمسک به ارزش

س دولت و عدم نیاز به پاســخگویی در بســتر جامعۀ أها در رگیریســاالری و تمرکز تصــمیمنظام دیوان
 کنند. همۀ این تحوالت نشان از سرسختی و تمایل شدید به حفظوجو میگذاری چون ایران جست درحال

تمرکز قدرت در دست دولت و گسترش میزان وابستگی کنشگران اجتماعی و اقتصادی به دولت دارد. جدا 
سطح عمومی از این موارد مطرح ـــشده در  شدطورکه در بخشهمان ـ شین نیز بیان  ـــ های پی نوعی از  ـ

ـــایتی درمورد گروه یده مینارض مذهبی نیز د به ســرســختی و های مختلف قومی و  نان نیز  شــود و آ
های مختلف اقتصادی و ها در بخشند. این نوع از اعتراض ازجانب آناناپذیری حکمرانان معترضانعطاف

ستردوجود نابرابری ورسوم قومی و محلی، دینی و فرهنگی و عدم بها به آداب ۀای در این زمینمنطقه ۀهای گ
ــیاری از باورهای مذهبی آنهای اقلیت و اعمال محدودیت علیه آناعتنایی به گروهبی ها ها جهت انجام بس

شــود. وجود این حجم از مســـائل و می نوعبراســـاس تقویم و تاریخ مذهبی خود و موارد دیگری از این 
 طلبد.حکومتی را مین های اساسی ازجانب مسالوالمشکالت لزوم بازنگری

 

 
 

 سنندج )كردستان( از منتقد اجتماعی و شناسجامعه ،نگارروزنامهی، مرادمحمد حق

یعنی بدون تغییر ساختارهای سیاسی و  ؛بین نیستممن متأسفانه خوش ،با روال موجود
 ۀدیعنی ما قطعًا آین ؛این روند به نظر من خوشایند نیست ۀحقوقی و اجتماعی و اقتصادی ادام

ر تغیید و اگر ما آوروجود میبهخوبی نخواهیم داشت. مشکالت داخلی فشارهای اقتصادی 
خیال از کنار این با یک بحران دائمی مواجه خواهیم بود و اگر بی ،اساسی ایجاد نکنیم

 د. آیوجود میبهاعتراضات مردمی  ،یمومشکالت رد بش

پو   ان(اهواز )خوزستدانشگاه عضو هیئت علمی و مدرس ژئوپلیتیک ر، علی بختیار
 

می این وروند مناسب و آر ه. بایستی با ی ...دگردیسی هستیم همن اعتقاد دارم که ما درحال ی
ولی من مطمالنم ما مجبوریم،  ،هبراین زمان می رنم چقدودنمی . ...هدگردیسی صورت بگیر

 موظفیم که تغییر کنیم. یحت
 



 

  

 

 
ن در تغییر پارادایم بنیادیکه جامعۀ ایران نیاز به یک  اندتهای این نوع از تحوالت ناظر بر این حقیقآموزه

هروندی ش ناشدنیگرایی به فردگرایی مثبت مبتنی بر حقوق انکارزیربناهای فکری خود جهت عبور از جمع
گاهی پیدا کنند که قدرت تمیز بین ســیاســتدارد. نهادهای اجتماعی و اقتصــادی ایران باید آن ی هاقدر آ

شته بمبتنی بر جمع شند. آنگرایی و فردگرایی مثبت را دا ستا سیا که  را دولت های حمایتیها باید بتوانند 
ــمین میمنافع کوتاه دانند ها باید بطرد کنند و داوطلبانه از دریافت آن امتناع نمایند. آن کندمدت آنان را تض

ست سیا ست و قدرت تحرک و که نتیجۀ  صادی به دولت ا ستگی نهادهای اجتماعی و اقت های حمایتی واب
ــلب میآنپویایی را از  ــتها س ــیاس ــامانهای ملی که از دل  گفتکند. لیکن س اجتماعی  ۀیافتوگوهای س

شبرنده شهروندی، پی ضامن حفظ حقوق  شند،  ست. یک قرن  ،درآمده با سعه و بالندگی ملی ا و موجب تو
و  اندیشــی دولتی ســترونهای حمایتی مبتنی بر مصــلحتآموخته باشــیم ســیاســت تاتجربه کافی اســت 

کارآمد پارادایمنا به یک تغییر  به حکمروایی  یند. همچنین ایران  یاز از حکومت  ناظر بر ن دارد. حکومت 
که حکمروایی ناظر بر فرایندهای مشـــارکت شــهروندان و های مقامات اجرایی اســـت، حال آنتصــمیم

ی، انتخاب و تنظیم نظام اجرایی، اجرای گیربعث از حقوق شــهروندی در تصــمیمنهادهای اجتماعی من
صمیم ستت سیا ستاییها و نظارت بر اجرای  ست. انگارۀ حکومت همراه با توقف، ای و درجا  ،های ملی ا

بهحال آن ،تاریخی اســـت زدن   یایی و نگاه  رو به حکمروایی حامل پو جلو و پیشــرفت اســـت. که گذار 
ستم گفت سی سامانحکمروایی یک  صول غلبه وگوی اجتماعی  شی از آن مح ست و قدرت نا فتمان  گیافته ا

کنند هویت پیدا می ،در چارچوب حکمروایی  خوب ،است. شهروندان کارآمدتر در زمان و مکان مشخص
ست که مفاهیمی چون آزادی، عدالت، برابری، همهو می  شمولی،توانند ایفای نقش نمایند. در این انگاره ا

 کند.و پاسخگویی معنی پیدا می ،مشارکت، اجماع
 ۀبدین معنا که دربردارند .گرایی هستندسوی چندفرهنگروز درحال حرکت بهزبهامروزه جوامع زیادی رو

ها و توجهی از شــهروندان به فرهنگی تعلق دارند که بنیانند. شــمار قابلیبقا خواهان   از یک اجتماع  بیش
های اقلیت« حاشیه رانده شدن  به» جا کنار آمدن با احساس  اصول اخالقی ما را پذیرا نیستند. مشکل در این

 .فرهنگی است

 ناز اصفها شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه خوراسگانی، جامعهنوشمجتبی شاه

 
 راستای اصالح داخلی قرار بدیم تو ومتری هم که شده شرایط رکه میلی هبهترین آرزوم این

کنن. به بخشای مخالف مقدار سر عقل بیان و احساس کنن که دارن اشتباه می هو آقایون ی
استای ر توتحولی  ه،و بپاش هکه تعادل جامعه ازبین بربدون این .نَد فعالیت ب   ۀخودشون اجاز

 .هپیشرفت کشور صورت بگیر



 

  

، نخســتین قدم  بازنگری در ی عملیوگوبرای رســیدن به وضــعیت مطلوب صــلح پایدار از رهگذر گفت
است و برای تحقق چنین امری، بازنگری در  ،چه در سطح حاکمیت و چه در سطح ملت، ناباورهای ایرانی

 رسد:نظر میمحورهای زیر ضروری به
مه. پرهیز از تمســخر قومی د2 تا برنا ماعی روزمره  حاورات اجت ماعی، از م مام ســطوح اجت های ر ت

 .استاهمیت دارای ها دولتمردان و شخصیتصداوسیما و ادبیات 
سیدن به گفت1 ضرورت دارد. . اجتناب از خودبرتربینی قومی برای ر صلح پایدار   رواقع،دوگو و ایجاد 

تمام اقوام وجود دارد )در اقوامی مانند کرد و ترک بیشتر خودبرتربینی در اقوام ایرانی که با شدت و ضعف در 
 .و در بقیه کمتر( مانعی جدی در تحقق صلح پایدار و آشتی ملی است

به برابری حقوق اجتماعی برای پیروان تمام ادیانی که در قلمرو  باورمندیمذاهب و و . احترام به ادیان 1
 .، اهمیت داردنداجغرافیایی ایران ساکن

 

 
 

 

 
ب. پرهیز از تبعیض 6 باالیی دارد. این تجر با دیگر اقوام اهمیت  تاری  ند را  ۀرف اقوام  ربیشــتناخوشـــای
شت ست. قومیتهدا صی نی صر به قومی خا سند فارس هایها از رفتاراند و منح روه این گدر مرکز با  یهاناپ

ستد ۀها از تجربتهرانی ،گویند. درعوضمی اقلیت ها میتان قو... از زندگی در می و ،تبعیض در رفتار، دادو
 گویند.می

صادی و اجتماعی های حاکمیتی به. تغییر رویه1 میت برای تمام ایرانیان حائز اهمنظور تحقق برابری اقت
 .است

بازنگری در های نخبه که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتهدر میان گروه بازنمودهای مثبت  اند، 

 اردبیل و نوازنده از هدانشگا مدرسر، پو ان ناصحپیم

 
باید ادامه یابد و اشکالی ندارد که یک مسیحی که بر ایرانی  Reformدرمورد مذهب رسمی 

تسنن که جای خود را دارند. تالطم ایران امروز اهل ،جمهور شودبودنش پافشاری دارد رئیس
 فرهنگی خیلی زیباست. Revolutionنشان از یک 

 

 ساله، مهندس معمار از تهران42 یزن

 
ید دین دیگری را هم تحقیر و همان با ماســـت، ن ناهگاه  ما گرامی و پ ما برای  طورکه دین 

 تیم،ها برتریم. ما برتر نیسکسی را هم نباید طرد کنیم و بگوییم ما از آنمسخره کنیم. دین هیچ
 کس برتری ندارد.هیچ



 

  

 خورد.میچشم ها بهها و ایجاد همسویی میان آنارزش

 

 
 های دموكراتیکتاستفاده از ظرفی. 4-1-3

ست که در آنو باطراوت جامعه ،آزاد، نیک جامعۀ شهروندان هم میان فرد ،ای ا جامعه روابط اخالقی و فرد 
سایلی فراهم می ،مدنی وجود دارد و هم در آن و فرهنگی آن  ،گیری از منابع تاریخی، اخالقیشود که بهرهو

ساختن  ،سرزمین و نیز تجربۀ دیگر جوامع شری برای  صر جوامع و چه تالش تاریخی تمدن ب  چه تجربۀ معا
 سازد.را ممکن می ،ترتر و عادالنهآزاد و ای بهترمنظور تحقق جامعهبه ،ای نیکجامعه

و تعالی دموکراسی در سطح کلی و نهادهای مدنی و دموکراتیک  ،به سخن دیگر، حفظ، توسعه، شادابی
شخص سطح عینی و م شهروندان  ،زیادی در پیوند با توانایی، خالقیت، اخالقی بودن تا حد   در  و فرهنگ 

ــمرد ــته کردن، عزیز ش ــت که ازطریق  برجس های دموکراتیک وگو دربارۀ ارزشو بحث و گفت ،نجامعه اس
 رسد.ظهور میفرهنگی به

و  ،های مسـتبد، دیکتاتورنظام هایی که به کشـور ایران وجود دارد این اسـت که آن را در حد  یکی از نگاه
شور ،دانندتوتالیتر می صور که در این ک شکل ،با این ت سی آزاد وجود ندارند، احزاب و ت سیا دیکا و سنهای 

ضعیفاتحادیه سیار  صنفی یا وجود ندارند و یا ب سانهاهای  فعالیت ندارند، از جامعه  ۀهای آزاد اجازند، ر
ی نادیده گرفته و مذهب ،های زبانی، دینیهای قومی و اقلیتمدنی در آن خبری نیســت، حق و حقوق گروه

 شود.ه می، تنها یک صدای واحد ایدئولوژیک در آن شنیدشود و درمجموعمی
های اقلیتی در قانون اســاســی کشــور اما به باور گروهی دیگر از افراد، بســیاری از مطالبات اقوام و گروه

ــت و تنها  مشــکل اجرای آن وجود دارد. قوانین مختلفی نظیر آزادی فکر و اندیشــه، حق   ،لحاظ شــده اس
کل هایاعتراض و تجمع جاد تشــ هب، ای مذ مادری، دین و  بان  ماعی، اعتراضــی، ز های فرهنگی، اجت

 شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرایعقوب موسوی، جامعه
 

 یمذهب یشاتکه گرا یباوجود م.اهآزاد گذاشت یمن خودم را در استخدام عناصر فرهنگ
سالم سمپات انقالب ا شتم و  س یهم دا شگر  سیو کن سداد ، بودم یا اما خودم را دچار ان

نمع ۀشاخص یک یینها تعیعلوم اجتماعما  یراب نکردم. یسمو دگمات یفرهنگ  وص  درخص ی 
ــ یرانا یمن حول محورها یفرهنگ یهایهما دشوار است. یتهو ــ اسالم ـ غرب دور زده  ـ

 یکام کرده یها ســعینبوده و من در کشــاکش ا یمذهب یا ی،،مل یجهان یوقت یک اســت.
ستان و انگل ،اصفهان در تهران، یلتحص یلدلاقوام به یگرمراودات من با د کنم. یجادتعادل ا

ــمال ی، عرب،جنوب کرد، بوده و با ترک، یادز ــ یو ش ــته یخوب یارها ارتباطات بس ام و داش
 خصوص ندارم. یندر ا یتعصب خاص

 



 

  

دلیل  ،در قوانین کشور لحاظ شده است. به باور این افراد های دیگریقانونماده و ،محیطی، سیاسیزیست
 .استربط ن ذیای و فردی مسالوالاجرای این قوانین بیشتر برخوردارهای سلیقه معطل ماندن  
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های دموکراتیک در ساختار حکومتی کشور وجود ظرفیت بارۀهای خود دربرای استدالل گفته ،این گروه
سی،  سا صول مختلف قانون ا صل  ازجملهبه ا سیونهم پنجاها سا شاره می ،قانون ا ساس آنا  ،کنند که برا

سنجش میزان اعتبار آن در جامعه می ضوعی در جامعه مورد اختالف قرار بگیرد، جهت  ان آن را توهرگاه مو
ــل نیز تاأبه ر ــت. هرچند این اص ــت قانون باقی مانده فقط در حد   کنونی عمومی گذاش  چهلو درطول   اس

 . 1اجرا دربیایدکه این اصل به است سال عمر انقالب اسالمی موردی نبوده
                                              

 جمهور کشور، ایشان در چندین سخنرانی بر معطل ماندن  عنوان رئیس. در چند سال اخیر و با انتخاب حسن روحانی به1

 خوزستان از معلمب، مرد عر 
 

 ۀست و حقوق هماقانون جمهوری اسالمی ایران بسیار قانون کامل و مدونی  ،به نظر من
آیند هایی که سر کار میمنتها دولت ،کافی برقرار کرده ۀاندازاقوام را رعایت کرده و عدالت را به

 شود.وزیاد میتا حدی این کم

 مهاباد )آذربایجان غربی( ازنگار فعال مدنی و روزنامهو، الدین خدیصالح
 

انقالبی  ،در ایران ،قدر حق که در قانونی اساسی به شهروندان داده شده اجرا گردداگر همان
 افتد.اتفاق می



 

  

ــیاری، در قوانین ایران ــی که میثاقحقوق و تکالیف اقلیت ،بنابراین به باور بس ــاس ملی  ها بنابر قانون اس
ن و مشخصاست به و مبنای این تعریف نیز مبانی علمی و حقوقی با  شده است طور عادالنه و شفافی معی 

 رعایت حقوق اسالمی است که مبنای نظام حاکم بر جمهوری اسالمی ایران است.
یت دموکراتیکی که در آن وجود دارد را در دو قســمت ها در قانون اســاســی و ظرفموضــوع حقوق اقلیت

ل :توان مورد بررســی قرار دادمی به ،نخســـت ۀدر وه که  محقوقی  عام برای ه له  ،مردم ایران ۀطور  ازجم
ها در برخورداری از به تســاوی اقلیت ،گونه تفاوتی درنظر گرفته شــده اســت و در آنبدون هیچ ،هااقلیت

سی وحقوق و آزادی سیا ست. با مالحظ های  شده ا شاره  سی،  ۀعدم تبعیض ا سا صول قانون ا سیاری از ا ب
ست آورد که حقوق و آزادیکلی را بتوان به شاید این دید   سی برای کلید سا  شهروندان و اتباع ایرانی ۀهای ا

و  ،بدون توجه به وابستگی قومی، نژادی، زبانی ،و آنان در برخورداری از این حقوق است درنظر گرفته شده
ساوی ،حتی مذهبی سیام سا صول قانون ا سیاری از ا و  ،«هر ایرانی»، «همه»، «هرکس»عنوان  ،ند. در ب

ــت. چنانچه در بند  ــوع حکم قرار گرفته اس ــی ایران 26و  ،3، 5نظایر آن موض ــاس ــوم قانون اس ــل س  ،اص
شارکت عام صادی، اجتماعی ۀم سی، اقت سیا سرنوشت  ضات تبعی و فرهنگی خویش و رفع ،مردم در تعیین 

افراد از  ۀجانبهای مادی و معنوی و تأمین حقوق همهناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه در تمام زمینه
ضا صل یزن و مرد و ایجاد امنیت ق ست. در ا شده ا کید  ساوی عموم دربرابر  قانون تأ ی عادالنه برای همه و ت

ز هر قوم و قبیله که باشــند از حقوق مســاوی مردم ایران ا»نوزدهم این قانون نیز تصــریح شــده اســت: 
مقرر شــده  ودومبیســتدر اصــل  «ها ســبب امتیاز نخواهد بود.و مانند این ،برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان

ست:  سکن»ا شخاص ،حیثیت، جان، مال، حقوق، م شغل ا ست، مگر در مواردی که  و  صون از تعرض ا م
هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف » ،وهشتمبیستاصل  براساس« .قانون تجویز کند

ــت با رعایت نیاز جامعه به  ــت برگزیند. دولت موظف اس ــالح عمومی و حقوق دیگران نیس ــالم و مص اس
. «کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نمایدامکان اشتغال به ،افراد ۀمشاغل گوناگون، برای هم

ند خدمات کداند و دولت را مکلف میبرخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی می ونهمبیستاصل 
ید: می امســییک افراد کشــور تأمین کند. اصــل های مربوط به تأمین اجتماعی را برای یکو حمایت گو

سا» ست و سازد ۀملت تا پایان دور ۀوپرورش رایگان را برای همل آموزشیدولت موظف ا  «.متوسطه فراهم 
اصــل  براســاسداند. هر فرد و خانواده ایرانی می مســکن متناســب با نیاز را حق   داشــتن   ویکمســیاصــل 

ست و هرکس می دادخواهی حق   وچهارم،سی م هر فرد ایرانی ا سل  های منظور دادخواهی به دادگاهتواند بهم
م هر فرد ایرانی است و  تابعیت کشور ایران حق  »نیز آمده است:  ویکمچهلند. در اصل کصالح رجوع  مسل 

ــت خود اودولت نمی ــلب تابعیت کند، مگر به درخواس ــورتی ،تواند از هیچ ایرانی س یت که به تابعیا درص
                                              

 .گرایان تندرو را درپی داشته استخصوص اصولهای افراطی و بهموضوعی که البته واکنش گروه ،انداین اصل اشاره داشته



 

  

شور دیگری درآید صل « .ک ستگیر کردکس را نمیهیچ» دوم،وسیطبق ا که  مگر به حکم و ترتیبی ،توان د
ن می صل  «کندقانون معی  سوم،سیو در ا ست.بیر درمورد تبعید و اقامت اجباری بههمین تع و در  کار رفته ا

 رف داشــتن  توان به صــ  کس را نمیتفتیش عقاید ممنوع اســت و هیچ»نیز آمده اســت:  وســومبیســت اصــل
 «.ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار دادعقیده

ناســـا به شــ که  یت اقلیتیبخش دوم حقوقی اســـت  های قومی گروه و های دینیی موجودیت و هو
صاص ساسد که کرباید یادآوری  ،دارد. در این زمینه اخت سالمی ایران برا سی جمهوری ا سا ان پیرو ،قانون ا

 شوند.رسمی و غیررسمی تقسیم می ۀها به دو دستمذاهب غیراسالمی و اقلیت
صل  سالم دوازدهما سمی را دین ا سی دین ر سا شری میمذهب جعفری اثنی و قانون ا داند. از پیروان ع

شدهدیگر  شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی به اقلیت تعبیر ن سالمی چون حنفی،  ست مذاهب ا ان و در هم ا
 ،که پیروان این مذاهب از احترام کامل برخوردارند، ولی پیداســت که به هرحالاســت عنوان شــده  ،اصــل

شیعهآن ساب میمذهب اقلیت مذهبی بهها هم دربرابر  اکثریت  صل ح ت و هویت موجودی دوازدهمآیند و ا
که در مراسم مذهبی خود و  است ها اجازه دادهرسمیت شناخته است و به آنها را بهها و حفظ هویت آنآن

  نند و در احوال شــخصــیه و دعاوی مربوط به آن نیزکآزادانه عمل  ،طبق فقه خویش ،وتربیت دینیتعلیم
 وازین عمل شود.بر همین منیز ها و در دادگاهکنند اجرا  را مقررات فقهی خودشان

حی و مسی ،ایرانیان زرتشتی، کلیمی»گوید: غیرمسلمانان، اصل سیزدهم قانون اساسی می موردو اما در
آزادند و در احوال  ،در انجام مراســم دینی خود ،شــوند که در حدود قانونهای دینی شــناخته میتنها اقلیت

 «کنند.برطبق آیین خود عمل می ،شخصیه و تعلیمات دینی
نی بر کلی مب بر دید  عالوه ،قانون اساسی براساس که توان گفتمی ،های دینیدرمورد این دسته از اقلیت

یت و بقای آن ۀتســاوی و عدم تبعیض، در زمین ها در ها نیز توجه شــده اســت و آنحفظ موجودیت و هو
شود. از ها حکم داده میآنات مذهبی ربراساس مقر ،آزادند و در احوال شخصیه ،مراسم دینی خود برگزاری

 نماینده در مجلس است. تشکیل انجمن و داشتن   دیگر حقوق این گروه حق  
ــه اقلیت دینی که بهبه ــدهغیراز این س ــناخته ش ــمیت ش ن های دینی و اعتقادی را قانوگرایش ۀاند، بقیرس

پیروان  .بینی نکرده استپیشها برای حفظ هویت آن نیزی مهیدشناسد و بنابراین تعنوان دین نمیاساسی به
سوب  وها و اعتقادات جزاین نوع گرایش شهروندان دولت ایران مح و تابع احکام و قوانین  شوندمیاتباع و 

سایی و اجرای قواعد و مقررات مذهبی آنل، حابااینند. اعمومی حکومت شنا ها ندارد و دولت تعهدی بر 
 صورت جمعی و علنی تضمین نکرده است.هبها را مراسم مذهبی آن برگزاریحتی آزادی 

نابراین براســـاس مجموع این قوانین و دیگر قوانینی که  بارۀب  ،های قومی و مذهبی وجود دارداقلیت در
ضوعی که در این وجود ظرفیت بهتوان می شور پی برد و مو سی ک سیا ساختار قانونی و  های دموکراتیک در 



 

  

 های زبانی و مذهبی است.ها ازجانب اقلیتآن ۀمطالب ۀیومیان مطرح است اجرای این قوانین و ش
صاحبه ساس م صل های انجامبرا شور که به موضوع زبان مادری و حق   پانزدهمگرفته، ا سی ک سا  قانون ا

اشاره دارد یکی دیگر از اصولی است که نشان از وجود ظرفیت دموکراتیک در زبان آموزش و تحصیل به آن 
ــور دارد. اما ــل تابه باور گروه قوانین کش  معطل مانده کنونهای مختلف زبانی مورد تحقیق، اجرای این اص

 است.

 

 
دهد که دست میاین تصویر را از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به مزبوراصول قانونی  ۀمالحظ

سله ،در این قانون سل ساوی دربرابر  قانیک  سی ازقبیل ت سا شغل و  ون، محفوظ بودن  حقوق ا جان و مال و 
ماعی، دادخواهی، آموزش تأمین اجت غل، برخورداری از  خاب شــ یده، انت وپرورش، مســکن، آزادی عق

 ۀها، برای همامور کشور و امثال این ۀتابعیت، مشارکت در ادار دادرسی، داشتن   ۀبرخورداری از روند عادالن
ت رســمینظر از هر نوع وابســتگی قومی، زبانی، و مذهبی بهفافراد و اتباع کشــور و شــهروندان ایرانی صــر

از  این تصــویری کهمند گردند. با توانند بهرهشــناخته شــده اســت و جملگی بدون تبعیض از این حقوق می
توان نتیجه گرفت که قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نگاهی بسیار می ،دست داده شدقانون اساسی به

یت به اقل نه  یا ظات نیز در برخی قوانین و مترق تأمالت و مالح ند برخی  ـــت، هرچ ته اس ها را درپیش گرف
رسد امروزه جمهوری اسالمی نظر میشود که بهآمیزند دیده میها که ظاهرًا تبعیضمقررات مربوط به اقلیت

 المللی اقدامات مؤثر وبندی به تعهدات بینپای گذاری و نشان دادن  بهبود وضعیت امر قانون جهت  یران درا
سیر قابل ستقبولی در این م شته ا اتباع  ۀحقوقی و فقهی، هم های نوین  حلراه رود با پیدا کردن  و امید می دا

 د حمایت قرار بگیرند.مورشوند و طور عادالنه مشمول قانون نظام جمهوری اسالمی به

 ایوان )ایالم( ازفعال فرهنگی و ادبی ی، علیرضا خان
 

توانند دهد و تصریح کرده که اقوام میاین اجازه را می پانزدهم،در اصل  ،در قانون اساسی
نند، اما این فقط نوشته شده و بعداز چهل سال هنوز این اجازه ابا زبان و لباس خود درس بخو

ردی درس بخوانیم.   به ما داده نشده که با زبان ک 

 



 

  

 

 
ان که از منتقد ـنظرانی همچون صادق زیباکالم های دموکراتیک است که صاحببراساس همین ظرفیت

بیان  ــــ های قومی و مذهبی دانسته استهای کشور است و همیشه خود را حامی اقلیتاساسی سیاست
خواهد سیستم سیاسی کنونی سرنگون شود و تنها خواهان اصالح ایرادات است. او در یک کند که نمیمی

 که حاضر است حتی با اسلحه از این سیستم دفاع کند.  است مصاحبه گفته

 حقوق شهروندی. 5-1-3

شوری را دارند و بهبه افرادی اطالق می« شهروند» سشود که تابعیت ک ایایی از حقوق و مز ،تگیتبع این واب
شهروندی یکی از فرایندهای جامعبرخوردار می صطالح  ستمدرن  ۀشوند. ا عنوان منزلتی اجتماعی و به ا

ع جام به  بهمدنی تلقی می ۀدر نگرش  که  قدرت فراهم شــود  کان برخورداری از حقوق و  موجب آن ام
 شود.می

ست که اهل یک  سی ا ست و از حقوق متعلق به آن این مفهوم از نظر لغوی به معنای ک شور ا شهر یا ک
ستبرخوردار  شهروندی وقتی ا شهروندی و حقوق آن ارتباط تنگاتنگی با حکومت و دولت دارد.  . مفهوم 
حقوق مدنی و ســیاســی برخوردار باشــند و همچنین به  ۀافراد یک جامعه از کلی ۀشــود که هممحقق می

عنوان های موردنظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. شهروندان بهفرصت
هایی را نیز های مختلف مشــارکت دارند و دربرابر  حقوقی که دارند مســالولیتاعضــای یک جامعه در حوزه

گیرند. شــناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در یجاد نظم برعهده میبهتر جامعه و ا ۀادار جهت  در
ساس نظم و عدالت دارد.شهروندی و ایجاد جامعه ۀارتقای مرتب ست که در ایران  ای برا شده ا شنیده  زیاد 

ماییبه یا راهپی بات  خا گام برگزاری انت به وهن ف ها و وقوع حوادث غیرمترق کمی ۀ خود... مردم وظی ند  ه دان
ضوع حق و مطالباما هنگامی ،دانندند و آن را یک تکلیف میکنشارکت م ستگاه ۀکه مو ی هاشهروندان از د

 .  کنندشود، معمواًل سکوت میدولتی و حاکمیت می

یخ ایران بعداز اسالم، كارشناس شاهد یرام  از اصفهان تار
 

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. 

 
 یاجامعهۀ شدیتست. من تربین یرانیمن هم ا یهایشهاند .یمو مرز ندار یوارد یگرما د

را که وجود  یزیچ هاو روابط و مناسبات آن هاقوم با برجسته کردن   هستم که مرز ندارد.
 شکاف دوجود دار یدر نظام جهان ی ]که[شکاف ینتریاصلیم. ندارد برجسته کرد یخارج

 ،هاکافش ینا نشدن   یدهو با د ودبش یدهد یدشکاف نبا ینا .یامردم دن ست با کل  ا یبانک جهان
 زنندیرا دارند دامن م یقوم یهاجنگ



 

  

 

 
شهروندی اولین بار در اعالمی صطالح حقوق  شهروندی» ۀا شر و  سه مطرح  2153سال  «حقوق ب فران

صویبشد که پس سپتامبر  ،از ت سی  سا صدر قانون ا شر که جها ۀقرار گرفت. اعالمی 2132در  نی حقوق ب
از  ،خود در بسیاری از مواد   کشورها رسید یدر مجمع عمومی سازمان ملل متحد به امضا، 2365در سال 

 (.2151 حقوق بشر و شهروندی فرانسه الهام گرفته است )آفنداک، ۀمحتوای اعالمی
 :نوع حقوق شهروندی قائل است سه به تشخیص ،1نظریات تی. اچ. مارشال براساس ،(2151گیدنز )

ست عبارت از حقوق مدنی شور گفته می اینوع نخ ست که به حقوق آمده در قانون هر ک این حقوق شود. ا
سیاری از ما آن ست که امروزه ب ست آوردن  دانیم، اما بهها را بدیهی میشامل امتیازاتی ا ها زمان زیادی آن د

 آزادی کنند، حق  جایی که انتخاب می افراد برای زندگی در هرطول کشیده است. حقوق مدنی شامل آزادی 
دادرســی یکســـان دربرابر  قانون اســـت. دومین نوع حقوق  مالکیت، و حق   بیان و انتخاب مذهب، حق  

ست. حق   سی ا سیا شدن از ویژگی شهروندی حقوق  های این نوع حقوق شرکت در انتخابات و انتخاب 
ــت. این حق نیز به ــانی و بااس ــرعت به آس ــت. در آمریکاس ــت نیامده اس به  این حق در ابتدا مختص ،دس

 های قومی وبســیاری از گونه ،جز زنانبه ،هاســفیدپوســتان و مردان بود. در کشــورهای اروپایی نیز تا مدت
شورهای دیگر نیز این حق تنها با ازمیان رفتن   سیاری از ک ستعمار نژادی از این حق محروم بودند. در ب در  ا

ر طبیعی ه دست آمد. سومین نوع حقوق شهروندی حقوق اجتماعی است. این حقوق به حق  ن بیستم بهقر
شــود. این حقوق شــامل از یک حداقل اســتاندارد رفاه اقتصــادی و امنیت مربوط می یمندفرد برای بهره

ت. ستمزد اسحقوقی مانند مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی درصورت بیکاری و تأمین حداقل د
ــخنی دیگر به ــتر جوامعحقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می ،س ــود. در بیش حقوق اجتماعی  ،ش

وق ویژه حقن بود که دســتیابی به حقوق مدنی و بهآآخرین حقوقی بوده که پدید آمده اســت. دلیل این امر 
 سیاسی اساس مبارزه برای کسب حقوق اجتماعی است.

توان گفت حقوق شــهروندی پیوندی اســت میان دولت و مردم که بر می ،شــدهحبا توجه به مباحث مطر
ی دادن و مسالولیت انتخاباتی، خدمت أها حقوقی برعهده دارند. مواردی همچون رهرکدام از آن ،این اساس

ــودهر مردی که توانایی بدنی دارد برای جنگ فراخوانده می در ارتش که در زمان جنگ ــلح  ش و در زمان ص
 کنند، احترام به قانون و حقوقپیدا می خدمت اجباری سربازی یا داوطلبانه در نیروهای مسلح حضوربا نیز 

                                              
1. T. H. Marshall 

 سنندج )كردستان( از دانشگاه مدرسه، حسین محمدزاد

 
لیف نزد ما بیشتر تک .یعنی هم حق و هم تکلیف داشته باشد ،شهروندی حق و تکلیف است

 اما تکلیف بیشتر خودنمایی کرده است.  ،چرا بوده ،که حقی نبودهنه این ،است تا حق

 



 

  

هایی هم مسالولیت ،های فردی هر شهروند است. درعوض... ازجمله مسالولیت و ،دیگران، پرداخت مالیات
، بهداشت و سالمت، آموزش، نگهداری، تعمیر و شهروندان امنیتحفاظت از جان و مال و حقوق و نظیر 

جاده خت  ـــا بانها، بزرگراهس یا بانی از آهن، ها و راهها و خ ظت و نگه فا نابع طبیعیح گل، م و  هاجن
ستمحیط سیاندازها با سحفاظت از پ ،زی ساب هابانکاز  بازر ضمانت ح کمک و جبران ، های بانکیو 

سارات در موارد پیش شده مانند بینیخ سالیو  زلزله، سیلن شک سالولیت خ ا های دولت در رابطه بازجمله م
 حقوق شهروندی است.

 

 
ضمین شهروندی ت شهروندان در یک جامعه می ۀکنندحقوق  ست که  مند از آن بهره دبایتمام حقوقی ا

سانی، بر که ند. نظر به اینشو سی به کرامت ان ستر سی آزاد به اطالعات، حکومت مردمی و د ستر آزادی، د
ساوات امنیت، حق   عدالت و دادرسی عادالنه، حق   سی و برابری به ،م سا شهروندی در قانون ا عنوان حقوق 

کید   عنواندولت اســت. حاکمیت قانون به ۀاجرا و صــیانت از این حقوق وظیف ،اســت شــدهو قرآن کریم تأ
 رود.شمار میتأمین حقوق شهروندی و اجرای آن به ۀیزیربنای اصلی و اول

 

 

به نان را  ندگی آ یت ز ندی کیف ندان از حقوق شــهرو یت شــهرو هدشـــدت تنزل میمحروم   د
(Lauer & Lauer, 2002, p. 297)مذهبی بر این. و گروه که این حق  های مختلف قومی و  ند  باور

های قومی و از ظرفیت نکردن اند. اســتفادهو از آن محروم مانده اســت ها داده نشــدهکه باید به آنچنانآن
دیگر  جمهوری، وزارت، اســتانداری وهای مهم و اســتراتژیک مملکت نظیر ریاســتمذهبی در ســمت

قام مدیریتیهای ردهم یت نبودن   ، برخوردارباالی  ب هااقل گاه دینی نظیر از ع جد  نبود  ادت روان پیبرای مســ

یست از نقده )آذربایجان غربی(محیطغالمرضا جعفری، فعال   ز

 
 
 
 

 ساله، كارمند، از مشهد 35رد 

برای سایر اقوام شدت و ضعف . ودشحقوق شهروندی برای شهر و ما اجرا نمی ۀدر حوز
ست امپیش ش( ترک)کنم مطالبات من که من فکر می است جا اینترین نقص ما اینبزرگ. ددار

نقض حقوق همدیگر ادامه  ،بین نبریماز ااین ذهنیت ر تا. است و مطالبات شما پیش من
 ! کو؟. تازه تدوین کردند ،انقالب ۀده چهاربعد از  ،مورد حقوق شهروندیدر. خواهد داشت

 

یعت  دان و مشاور حقوقی از تهراننیا، حقوقیحیی شر
 

حقوق شهروندی در ایران تا اطالع ثانوی فیک و یک توهم است. حقوق شهروندی یک 
چندان توان بخشی از آن را برداریم. فردیت و حقوق شهروندی در ایران منظومه است و نمی

ود چه شدانیم وقتی حقوق شهروندی در تولید صنعتی رعایت نمیارجحیت ندارد. مثاًل ما نمی
 شویم.ای را متحمل میهزینه
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ــنن در شــهر تهران اهل ن فعاال و زنان و در این شــهر، حذف فرهنگی هنرمندانآنان تعداد زیاد  وجود  باتس
عنوان های قومی بهموارد مهمی بود که ازجانب گروه های قومی و مذهبیاقلیت زیســتیاجتماعی و محیط

 ث و اشاره قرار گرفت.ها مورد بحنقض حقوق شهروندی آن

سائلاز شهروندۀ که در مواجه یجمله م ش توجهمورد یبا مفهوم حقوق  ست   رییکارگو به یینتب هاییوها
ست. بر ا ینا ساس ینمفهوم ا شهروند ،ا ست که در پرداختن   یعدمفهوم چندجانبه و چندب   یک یحقوق   ا

ضرورت دارد. تلق ینآن توجه به تمام ا به شیناقص و گز هاییابعاد  سائلزمفهوم ا یناز ا ین ست ا یجمله م
 بدان اشاره داشتند.شوندگان که مصاحبه
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ضعیف پیوند اجتماعی می هاسازی اجتماعی اقلیتمحروم شهروندی را بهموجب ت عنوان شود و قوام 

یوان )كردستان( از فعال مدنیی، پروین ذبیح  مر

 
مثاًل  دکنی. بعد وقتی نگاه میدکننتهران خراب می در اتسنن رشما حساب کنین مسجد اهل

ی سن   کرد   زن   ، من  دناتو، یک زن نمیودجمهوری بشکاندید ریاست دناتوتسنن نمیفرد اهل کی
 ام.بهرهای سیاسی و شغلی بیهاز تمام فرصت

 

 اردبیل ه و نوازنده ازدانشگا مدرس ،پورپیمان ناصح

 
دهند نقض حقوق شهروندی نمی همین که سازم را ]در تلویزیون[ نشان ،عنوان نوازندهبه
 است.



 

  

عیک نیروی همگرا جام نده در  عاصــر زیر ســؤال می ۀکن یتمحروم .بردم ـــازی اقل قومی از های س
جنس، نژاد، طبقۀ اجتماعی و  ،هاگیرد که در آنهایی صــورت میواســطۀ اعمال و گفتمانبهشــهروندی 

همراه پیامدهای مهمی را با خود به شــوند. این امر  دیگر مرتبط مییک رعنوان عوامل تأثیرگذار بفرهنگ به
ستیابی به براشده نمیهای محرومآورد. گروهمی شهروندی کامل توانند فقط با د صوری( به  سمی ) بری ر

وجه ند که با تایشکال خاصی از نمایندگای از حقوق و اَ ویژه ۀهای اقلیت نیازمند مجموعتبدیل شوند. گروه
 های اقلیت در قالب آن تحقق یافته است، شکل بگیرد.سازی و سرکوب گروهکه محروم ،به سوابق تاریخ

ای مشــروع و حفظ حقوق هاحترام به آزادی»با عنوان  قانونی شــمســی، 2151در ســـال  ،در ایران
سیدبه« شهروندی صویب مجلس ر شنام»و به نام  ت شهروندی ۀبخ ضاییه،  ۀدر قو« حقوق  ستدر ق ار کورد

و تدوین منشور حقوق  شمسی 2131ترین بحث از حقوق شهروندی به سال . اما مهمقرار گرفتواحدها 
سن روحانی ،جمهورشهروندی رئیس شور ببه ،ح شور در گرددمیازعنوان باالترین مرجع اجرایی ک . این من

ست.  11ه و ماد   210 شده ا صل تدوین  سالمت و کیفیت زندگی حق  سرف کرامت و برابری  حق  ، حیات، 
، شایسته و حسن تدبیر ۀادار حق  ، مشارکت در تعیین سرنوشت حق  ، آزادی و امنیت شهروندی حق  ، انسانی

ــه و بیان حق   ــی به اطالعات حق  ، آزادی اندیش ــترس ــای مجازی حق  ، دس ــی به فض ــترس حریم  حق  ، دس
تشــکیل و  حق  ، وآمدتابعیت، اقامت و آزادی رفت حق  ، تشــکل، تجمع و راهپیمایی خصــوصــی، حق  

، مســکن حق  ، اقتصــاد شــفاف و رقابتی حق  ، برخورداری از دادخواهی عادالنه حق  ، برخورداری از خانواده
سته حق  ، مالکیت حق   شای شتغال و کار  شارکت فرهنگی حق  ، رفاه و تأمین اجتماعی حق  ، ا سی و م ستر   ،د
سعمحیط آموزش و پژوهش، حق   حق   سالم و تو ست   ۀازجمل صلح، امنیت و اقتدار ملی و حق   ،پایدار ۀزی

 ها هستند.این سرفصل
سن روحانی در بیانی شهروندی در  ۀح شور حقوق  سی 2131آذر  13 تاریخرونمایی از من موارد  شم

   :پراهمیت زیر را بیان کرده است
شهروندی بر اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی سلب، های غیرقابلحقوق 

ــان   ۀحاکمیت مردم، برخورداری هم ــاوی، منع تبعیض و حمایت یکس ــانی مس مردم از حقوق انس
 افراد ملت مبتنی است. ۀقانون از هم

س سترسی به اطالعات و تیفای حقوق و آزادیا سی ازجمله آزادی اندیشه، بیان و د سیا های مدنی و 
ســکونت و آزادی  نقد و نظر و نظارت همگانی، حق   ها، حق  تبادل آن، آزادی مطبوعات و رســـانه

شت و ادار برخورداری از تابعیت، حق   وآمد، حق  رفت سرنو ست ۀتعیین  شور به اتکای  ۀشای امور ک
شفاف و رقابتی و همهآر سالم،  سی آزاد، حق  ای عمومی ازطریق  نظام انتخاباتی  سیس، اداره،  پر تأ

یت و فعالیت در تشــکل شــرکت آزادانه در  های مدنی و صــنفی، حق  ها، احزاب و انجمنعضــو
ــالولیت ،هاپیماییاجتماعات و راه ــایر حقوق تنها با تعهد، مس ــی دولت  ۀو اراد ،پذیریو س ــیاس س



 

  

 پذیر است.امکان

 ۀای نباید حاشــیو رســانه ،دنبال منافع کشــور و حکومت قانون هســتیم، هیچ فرد، نهاد، گروهاگر به
شد شته با شمی . … امنیتی دا ستثنا، نورچ ستند و در قانون ا ساوی ه رد و و ف ،همه دربرابر  قانون م

 گروه وابسته به این طرف و یا آن طرف وجود ندارد.

ــی ــاور رئی ،علی یونس ــر  ۀیک روز بعداز ارائ ،های قومیجمهور در امور اقلیتسمش ــور حقوق بش منش
 لزوم اهمیت این حقوق بیان کرد:  دربارۀ ،حسن روحانی وسیلۀبه

های مختلف جامعه به الک خودشان بروند. شود که بخشعدم توجه به حقوق شهروندی باعث می
سل شاهد بدبینی و اختالف گ شود و  شیه خواهیم بود. اقوام و احزاب ملی بههای زیادی ایجاد  حا

سبب میرانده می سکوت شوند و  شند که این  ساکت با سایرین  شده و  شود جمع محدودی حاکم 
شارکت ملی امنیت ملی را به ست. م سیار خطرناک ا شهروندی به معنای ارمغان میب آورد و حقوق 

ها را در حاکمیت آن ۀکه ما همهاســت و زمانیقومیت ۀمردم ایران شــامل هم ۀرعایت حقوق هم
 ایستند.ها نیز پای دفاع از این کشور میشرکت دهیم، آن

آید و بودنش به نبودنش حســاب میعطفی در تاریخ حقوق کشــور به ۀهرچند تدوین این منشــور نقط
رساند. ینوعی شعارزدگی را م ۀزند و بیشتر شائبتدوین اصول آن با عنوان منشور چنگی به دل نمی ،ارزدمی

هان ازایی برای آن در جرسد این اصول صرفًا چارچوب نظری شیک و منظمی هستند که مابهنظر میبیشتر به
شور بایخارج نمی ضمانت اجرایی این من ضمین دتوان پیدا کرد. جهت  ضمانت اجرا هایت ی برا ییالزم و 

شود و بندبند آن در ارکان قدرت نها ضان این حقوق درنظر گرفته  شود یا اینناق سمجریه  ۀکه قودینه   کمتد
 های زیرمجموعه خود برآید.ها و دستگاهدرصدد بنیان نهادن آن در سازمان

شمارۀ  شان می 1-11نمودار  شهروندی از منظر نخبگان را ن ضایت از حقوق  صد از  31.1دهد. ر در
ضایت ندارند و تنها  ۀنخبگان از نحو شهروندی ر صد از آن 1.5حقوق  شور در شر ک ضاع حقوق ب ها از او

دهد قومی را نشان می ــــ میزان حس  تبعیض حقوق شهروندی 1-16نمودار شمارۀ اعالم رضایت کردند. 
صــورت برابر از حقوق شــهروندی برخوردار درصــد از نخبگان معتقدند اقوام به 11.6که براســاس آن نیز 

ــ ــترجاکه تند. ازآننیس ــاحبه بیش ــهروندی مص ــوندگان در بخش عوام معنا و مفهومی واقعی از حقوق ش ش
ها از حقوق شهروندی در ذهن دارند شد که آنچه آن دربارۀ این مفهوم مشخصهنگام توضیح نداشتند و به

 د. شف ی مربوط به عوام در این بخش حذهای کم  با معنای واقعی آن فاصله زیادی دارد، یافته



 

  

 
 

شــود و شــهروند مدنی تلقی می ۀعنوان منزلتی اجتماعی در نگرش به جامعبهامروزه مفهوم شــهروندی 
ضو یک جامعبه ضویت  ۀعنوان ع ست که دارای حقوق و وظایفی در ارتباط با این ع سی فردی ا سسیا . تا

و استمرار نظام سیاسی حاکم را فراهم خواهد  ،ای قوام، مشروعیتتوجه به حقوق شهروندی در هر جامعه
صادی، اجتماعی، فرهنگی آورد. این سی، اقت سیا ضا ،حقوق دارای ابعاد مدنی،  ستی یو ق و چگونگی  ا

ــه ،در هر جامعه ،مندی از آنکمیت و کیفیت بهره ــاخص ــعه و از مؤلفهاز ش های حکمرانی خوب های توس
 .است

شهروندی یکی از اولین قدم سیلۀبهها برای رعایت حقوق  سعی در درونی و معه و سازی آن در جامردم 
گاهی صاحبهستهاافزایش آ شخص ،ها. در م صویر مبهمی ا م شهروندی حتی در ذهن  زشد که ت حقوق 
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های مرتبط با متن مصادیق و حتی عدم همخوانی دستورالعمل کردن  ن مشخص علتنخبگان وجود دارد. به
سی سیا سی درمورد حقوق مدنی، اجتماعی،  سا صادی ،قانون ا ضایتی این امر  ،و اقت و ایجاد حس  به نار

 است.  انجامیدهتبعیض در بین اقوام 
خواهند از آن رســد حقوق شــهروندی یک امر ســیاســی و شــعاری اســت که ســیاســیون مینظر میبه
ــه ،اما یک امر واقعی، اعتقادی ،برداری حزبی و جناحی کنندبهره ــت که ریش یی محکم در هاو حقوقی اس

سایر قوانین دارد و یکی از سی و  سا ست. همضروری قانون ا شهروندان  ۀترین اقدامات  آموزش عمومی ا
گاه باشند تا نقض حقوق شهروندی کمتر اتفاق بیفتد. در این زمینه عموم  و ماصداوسی ،باید از حقوق خود آ

 بیشتری برعهده دارند.  ۀها رسالت و وظیفرسانه

 

 
منشــور حقوق  ۀها ازجانب دولت و تهیهمۀ این بحث شــدن   از انجامترین نکته قبلمهمرســد نظر میهب

گاهی...  بشری و شان ن کنونی ۀهای مطالعیافته ، زیراباشد بخشی عمومی در زمینۀ حقوق شهروندیباید آ
صاحبه شمار زیادی از مردم داد که بنابر نظر م شمعنا و مفهوم این واژه با شوندگان هنوز  د نایند و مردم بایناآ

گاهی بیابند  و آن را مطالبه کنند. نمایند آن صحبت دربارۀبعد بخواهند  ۀتا در مرحل ابتدا درمورد آن آ

 

 
 

یز از یک دادگستریلیال شفاعی، وكیل پایه  تبر
 
 
 

 كارمند، از مشهدساله،  35رد 

به  بدیهی اســـت. ما نیاز  یادی را درپیش دارند  که زنان ما هنوز راه ز له  ببینید این مســال
توانیم در ها داریم. بهترین کاری که میهای زیاد ازجانب زنان و همراهی جامعه با آنتالش

 های جدید است.این زمینه انجام دهیم آموزش صحیح نسل

 
 
 

یاض علی فرهان  خوزستانی از فعال اجتماعی، ر
 

 اش چیست!داند دقیقًا حقوق شهروندیهدف نمیۀ هنوز جام
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شهروندی قبل بنابراین ضوع حقوق  شی از این از هرچیزی نیازمند آموزش و فرهنگمو ست. بخ سازی ا
ــوع وظیف ــهروندی در افزایش کیفیت  ۀموض ــت. آموزش رفتارهای ش فعاالن اجتماعی و نهادهای مدنی اس

ها به تقویت اخالق اجتماعی و بسط همبستگی این آموزه .نی بسیار تأثیرگذار استهای مدعملکرد سازمان
ــطح محلی، ملی ــوع وظیف ،اجتماعی یک جامعه در س  ۀو جهانی کمک خواهد کرد. بخش دیگر این موض

دیگر  و های ملی و محلیگذار، ســازماندولت و نهادهای قانون درواقع،دولت و نهادهای دولتی اســت. 
شهروندی و مهارت هاارگان شهری ازطریق  آموزش حقوق  صول مدیریت  شناخت ا های زندگی جمعی و 

گاهی از حقوق  ۀســـازی در زمیننقش بارزی در تربیت شــهروندان دارند. در راســتای آموزش و فرهنگ آ
آموزش رفتار شــهروندی به افزایش کیفیت زندگی جمعی و تقویت ســرمایه  هایمؤلفهشــهروندی یادگیری 

 ی در زندگی کمک شایانی خواهد کرد.اجتماع
ستهای بهاز دیگر یافته سی دیدن  بارۀ آمده درد سیا شهروندی برخورد قهری و   مطالبات   موضوع حقوق 

شور ایران جامعه ن  فعاال ست. ک ستای بهاین حوزه ا سیا ساسشدت  ست و بر همین ا به مطالبات  ،زده ا
ر کند و بســیاســی نگاه می با دید   هادیگر حوزه و ،محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصــادیمختلف زیســت

ساس صورت می ،همین ا ست. همۀ این موضوعبرخوردهایی که  سی ا سیا شان  هاگیرد برخوردهای تند و  ن
شهروندی ارائهنظر میهدهد که بمی شور حقوق  سد من شتر کارکرد تبلیغاتی دارد و  ۀشدر سن روحانی بی ح

شــده در اصــل ارائه بیســت و صــدیک ۀبینند با همعمل میمختلف قومی درهای ه مردمان گروهآنچه امروز
 ها فاصله دارد.منشور فرسنگ



 

  

 

 
یسمهزمین. 5-1-3  های سکوالر

ستین  سال  باربرای نخ سند میالدی، ۴۳۱۶در  سکوالر  ،1اوکبریتانیایی، جورج هالیۀ نوی ستفاده از واژۀ  ا
 تاریخ درطول   آن بنا شد ۀکه سکوالریسم بر پای ای. هرچند این اصطالح تازه بود، ولی مفهوم کلی آزادیکرد

( پیدا کرد. وی و پیروان 2رشــد )اورئوستوان در آثار ابنســکوالر را می ۀهای اولیاســت. ایدهوجود داشــته 
سفه بودند. ه سم معتقد به جدایی دین از فل سی  جدایی اجتماع از دین را بدون ۀاوک این ایدالیمکتب اوروئ

سم بر ،گرا بود و به نظر خودشاوک یک ندانمتالش برای انتقاد عقاید دینی مطرح کرد. هالی هانی سکوالری
سوب نمی سیحیت مح ستقل علیه م سم تنها به این نکته میبودشد، بلکه م سکوالری ست  پردازد که راه.  در

 سکوالریسم است. درحقیقت،
نای  ۀواژ به مع بان التین  هانیاین»ســکوالر در ز نه»، «دنیوی»، «ج یا با « گیت ـــاد  یا « دینی»و متض

گویند، معمواًل مقصــود هر عنوان یک آموزه ســخن میاســت. امروزه وقتی از ســکوالریســم به« روحانی»
های ها و روششکند و درپی  پیشـبرد دانای اسـت که اخالق را بدون ارجاع به جزمیات دینی بنا میفلسـفه

سم در جامعه سکوالری ست.  شری ا سی بهب شدن  شنا سته  نهادهای مذهبی در امور  نقش   طورکلی یعنی کا
سازمان ۀجامعه و واگذاری ادار  علم و با جدا ۀدر حوز های غیردینی و عرفی.نهادهای اجتماعی به دولت و 

 کار رفت. بر اینبهعلوم، اصطالح سکوالر درمورد دانش و علوم نیز  علم از دین و تجربی شدن   قلمرو   شدن  
 علوم از علم الهی و متافیزیکی خارج شد. ۀسرچشم ،در دیدگاه پوزیتویستی ،اساس

 یا جمع ســکوالر گویند فالن شــخصکار گرفته شــده اســت. وقتی میبهاین اصــطالح درمورد افراد نیز 
ست شتغال فکری ،ا صلی زندگی او یعنی مذهب  ا سم ا ست و در مرا به  ،ازدواج و تولد و چون مرگهم ،نی

کند که معنا و مفهوم سکوالریسم غیردینی است می تشریفات مذهبی کمتر توجه دارد. این دیدگاه مشخص
ضددینی. ساس تا  ست برخی از افراد موردبر این ا مطالعه در این پژوهش، مذهب پارامتری مرتبط با ، در زی

 است.فردی شهروندان تعریف شده حوزۀ خصوصی و
 شناختیای فلسفی و جامعههمختلفی از دیدگاه هایهنظری ،اروپایی جوامع   شدن   سکوالر درمورد روند  

                                              
1. George Holyoake 

2. Averroes  

 آذربایجان شرقی ازفعال سیاسی ق، مهدی حمیدی شفی
 

ارومیه بازداشت شدم.  ۀدربارۀ دریاچای حقوق شهروندی جا نیفتاده. من در جلسه ،در ایران
ه من را تظاهراتی شد ک ،نفر بودیم و دستگیر شدیم. درطول  مدتی که در زندان بودم نه و بیست

 که من زندان بودم.درحالی ،متهم به سازماندهی کرده بودند
 



 

  

 چرخد.های امیل دورکیم و ماکس وبر میحول اندیشه آرااین  بیشترکه  است مطرح شده
سانی به ست که جوامع ان ت، وتربیوی خود )همچون نهادهای تعلیمتدریج امور دنیدورکیم بر این باور ا

ــت دین بود و به ،همه ،...( را که در آغاز و ،حقوق، علوم گوناگون ــته می ،روازایندس ــدند مقدس انگاش ش
بشر این نهادها را از قلمرو مقدس و الهوتی  ،گرفتن دراختیارگیرند. با این تصرف کردن و خود می دراختیار

 دهد.به قلمرو غیرمقدس یا ناسوتی انتقال می

 

 
سم را به معنای جدا بودن   سکوالری سی می ۀدینی از جامع ۀجامع وبر   که دولت حق  ایگونهداند، بهسیا

بر این  . ویگونه اعمال قدرت در امور دینی نداشته باشد و کلیسا نیز نتواند در امور سیاسی مداخله کندهیچ
ــت که جوامع از دوران جادویی ــــ باور اس ــوی دوران عقالیی درحرکتمذهبی به ـ ند. برخالف جوامع اس

اعمال و کارهای انسانی  ،عقالیی ۀهاست، در جامعمذهبی که منظور اصلی از کار ارضای ارزش ـ جادویی
نی ا ــتیابی به اهداف معی  ــوندنجام میبرای دس ــتیابی به این اهداف نیز به حداکثر کارایی توجه ش . در راه دس

سات و عواطف دخالت داده نمیمی سا سنجیده می ،شوندشود و اح ضررها عقالنی  شوند و بر آن سود و 
و عقالنیت و عقل جای بسیاری از امور را  است ایی شدهزدچنین جهانی افسون بنابراینشوند. مبنا عمل می

 اند. ها پیدا کردهکه اهداف  اهمیت بیشتری از ارزشطوریبه ،گرفته است
سروش ست ،طورکلیبه ،عبدالکریم  سم را به دو د سی» ۀسکوالری سیا سم  سم سکوالری»و « سکوالری

 د:کنگونه تشریح میها را بدینو آن است تقسیم کرده« فلسفی
ســکوالریســم ســیاســی یا حکومت فرادینی یعنی انســان  نهاد دین را از نهاد دولت جدا کند و حکومت 

 ۀبه همرسمیت بشناسد و نسبتها را بهها و مذاهب نگاهی یکسان داشته باشد و تکثر آنبه تمام فرقهنسبت
 داند و نه جدا کردن  دین میحکومت از  طرف باشد. وی سکوالریسم سیاسی را به معنای جدا کردن  ها بیآن

 دین از سیاست.
سم پی شدن  اسکوالری سف مد روند الئیک  شه در فل سیته خود ری ست و الئی سم ب ۀجامعه ا ویژه هلیبرالی

سی و آموزش سیا سم  صنعتی و بهلیبرالی شنگری دارد. این نهال در خاک انقالب  سلهای دوران رو  ۀطدنبال 
منطقی به درخت تناوری در جهان غرب تبدیل شد. بنابراین  گرایی  مثبت ۀفلسف منازع علم و فراگیر شدن  الب

سان عواملی چون ساهل، محوریمداری، علمفردگرایی، عقل، محوریان  گریزی و نوگراییسنت، آزادی و ت

 ناطق، معمار شهرسازی از اصفهان ینام
 
 
 
 

 ساله، كارمند، از مشهد 35رد 

ن م یول ،به آن بپردازد یفرد یتواند در فضـــایدانم که هرکس میم یفرد یزچ یکرا  دین
 ،شــودیقدرت م ســـاخت گرفتن   که عامل   ین موقعآکنم. ینوعش نم یچاز ه یتیحما یچه

 نفسه عامل فساد است.یخودش ف
 

 
 



 

  

ــینو باالخره  ــت. مفاهیمی مانند  ۀتوان درزمررا می انگاری جهانماش ــم دانس ــکوالریس بنیادهای فکری س
 ۀجدایی دین از ســیاســـت، جدایی کلیســـا و حکومت در آمریکا، و الئیســیته در فرانســـه و ترکیه بر پای

 اند.سکوالریسم بنا شده
ت و دنیا را اسها پسندیده ارزش است که زندگی با درنظر گرفتن   دیدگاه سکوالریسم بر این پایه بنا شده

ا اســتفاده از دلیل و منطق، بدون اســتفاده از تعاریفی مانند خدا یا خدایان یا هر نیروی ماورای طبیعی ب
ــیح داد. به عبارت بهتربهتر می ،دیگری ــی دین خود را فقط در خان ،توان توض حق  و بداردخود نگه  ۀهرکس

شدندا ستهای بهدین خود را در جامعه تبلیغ کند. یافته شته با شد اور و ب ،ان داد که در موارد متعددیآمده ن
ها مخالف دخالت دین در آن بیشترشوندگان وجود داشت و سازی دینی در دیدگاه مصاحبهشخصی ۀاندیش
 سیاست بودند. ۀحوز

 

 
 

 

 
ستنی سکوالر بهدان شن در همین زندگی پیدا میهای  همین زندگی آزمون  توانند درشوند و میطور رو

 ۀسیاسی از سیطر دین و دولت در سکوالریزاسیون بدین معناست که مؤسسات خاص نهاد   شوند. جدا شدن  
ستقیم دین رها  ستقیم یا غیرم ست که پسم سیونشوند. این بدان معنا نی سکوالریزا ی دیگر نهادهای دین ،از 

نی های نهادهای دیتوانند درمورد مسائل عمومی و سیاسی حرفی بزنند، بلکه بدین معناست که دیدگاهنمی
ست سیا شوند یا مبنای  د تا دولت بای های عمومی قرار بگیرند. درعملریگذادیگر نباید بر جامعه تحمیل 

فاوت دینی بیامکان نســبت حد   مانع آنبه عقاید گوناگون و مت نه  ند و  نه مجری طرف بما باشـــد و  ها 
 (.11 ص ،2130 هایشان )محمودموالیی و همکاران،خواسته

ست که در ایران ضوع درحالی ا سؤال ،این مو سش از دین همواره از  صاحبهپر سی در م سا های های ا
های ن آزموناطلباست که از دوا هاییترین و اولین سؤالدولتی است. نوع دین و مذهب همواره جزو اساسی

سیده می ستخدامی پر شگاهی و ا سری دان نامی که ازجانب دولت برای های ثبتشود. همچنین در فرمسرا
 شود.شود همواره این موضوع دیده میامور مختلف توزیع می

 پاوه )كرمانشاه(از فرهنگی س، ابراهیم شم

 شود.چون باعث مشکالتی می ،مذهب نباید در سیاست دخالت کند
 

 تهران از دانشگاه شهید بهشتی ۀفلسف مدرس سفیدخوشمیثم 
 

 ۀتر و جامعکند. هرچه به عقباین است که مذهب کار نمی ۀدهندمذهب نشان رسمی بودن  
 .تر برگردیم، نیازی به اعالم مذهب رسمی نیستشکافکم

 



 

  

 

 
شان می شور بهتاریخ ایران ن سن  دهد که مردم این ک شیعه و  سطۀ آمیختگی ذاتی تفکر  سیوا ست و ی با  ا

صـورت بهاند سـتههای هریک از این دو گروه مذهبی نتوانگیری حکومت اسـالمی در دیدگاهاهمیت شـکل
ازسوی دیگر، حاکمان نیز از صفویه تا پهلوی معمواًل سکوالریسم را در اعصار مختلف بپذیرند.  ،یکپارچه

شتههمواره نمادهایی از رفتار دینی را به سم را  و این تنها خواص بودند نمایش گذا سکوالری بودند که عمق 
ــدرک می ــم د ۀکردند. فرایند تحولی اندیش ــکوالریس ــتر ایران را میس  ۀمرحل :توان در چهار مرحله دانس

شکل ست  صر قاجار و بهنخ ست که از ع سم ا سکوالری سالگیری  صوص  یعنی دوران  ،های آخر آنخ
ــروطیت ــکل مدونی به خود گرفت و تا قبل ،مش ــاه ادامه پیدا کرد. مرحلش ــاش دوم دوران  ۀاز حاکمیت رض

ست که دوران های حکومت پهلوی اول و دوم را دربر می سم ا سکوالری سوم هم که  ۀگیرد. مرحلحاکمیت 
گردد. میازب شمسی 2111گیری انقالب اسالمی سال دوران افول جریان سکوالریسم است به بعداز شکل

های اخیر است. براساس یافته ۀهای سکوالریستی در یکی دو دهیابی مجدد اندیشهقدرت نیزچهارم  ۀمرحل
ستبه شدت این موضوع در جدا از این ،آمدهد ست،  سطح عمومی جامعه درحال رشد ا که این گرایش در 

ستمیان پیروان مذهب اهل شتر ا سنن بی سمی زیرا ،ت شور و  مذهب   کردن   با ر سی ک سا شیع در قانون ا ت
ــی ک ــاس این مذهب و همچنین نقش ــیاری از امور براس ــریع بس ه برخورداری از این مذهب در جایگاه تش

 د.کننسنت در این زمینه احساس نوعی اجحاف مضاعف میتواند داشته باشد، اقلیت اهلشغلی افراد می

 

 
 و عوام شوندگان خواصدربارۀ مذهب رسمی کشور براساس نظر مصاحبهدست آمده ی بههای کم  یافته

ــمادر  ــمارۀ و  1-11رۀ نمودار ش ــت 1-14نمودار ش ــهود اس ــاسمش تنها  ،در بخش نخبگان ،. بر این اس
عشری در قوانین حکومتی کشور بودند اثنی ۀشیع مذهب   درصد از پاسخگویان موافق رسمی بودن   21.61

درصــد از  21.22بودند. در بخش عوام نیز  ایبخشــیها مخالف چنین رســمیتدرصــد از آن 41.51و 
سمیت یافتن   سخگویان موافق ر شیع و  پا سمیتی بودند. نکت 12.24مذهب ت صد نیز مخالف چنین ر  ۀدر

 استان خوزستاناز دانشگاه  مدرسی، حمید حماد
 

به  رسشنامهپ هی هبینیم که اگمتأسفانه می. یهشخص ۀمسالل هو ی همذهب نباید قانونی باش هی
 و این درست نیست. یهنوشته دین و مذهبت چ ،نَد شما ب  

 

 شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه خوراسگان از اصفهان، جامعهنوشیمجتبی شاه
 

 ۀمقدار زمین هچون ی ،ایران وجود نداشت تومذهب رسمی خاصی  دوست داشتم اصالً 
دست حکومت  توقدرت  . اآلن هم عمالً هکنفراهم می هاقوام دیگ بهنسبت وطلبی رتسلط
 ن.اسری پستا محرومهسنت از یاهل یناوس و حتی مسلمشیعه
 



 

  

صدی( بی 11.11تأمل حجم زیاد )قابل شود ازجمله دالیل آن را در شاید ب سؤال بود که  سخی به این  پا
سؤال خاص سخگویی به این  سبه ترس از پا صاحبه دلیل م ست، چراکه فرایند م طور کامل بهائل امنیتی دان

 د.شضبط می

  

 
 

این تنوع عامل غنای دینی و  ،ن و نخبگانازسوی برخی مسالوالکه  استایران دارای تنوع دینی و مذهبی 
ــتمذهبی  ــایر مذاهب و ادیان به موقعیت. اما برخی دیگر بهاس ــی س ــترس ــی و دلیل عدم دس ــیاس های س

یعه در ش مذهب   شدن   مذهب موافق نیستند. سابقۀ تاریخی رسمی با رسمی بودن   ،اجتماعی و تبعیض دینی
ــفوی بازمی ــی، 2111گردد. اما بعداز انقالب ایران به دوران ص ــمس که رهبری انقالب و با توجه به این ش

های بســیاری از مذاهب ها و مخالفتموافقت ،تشــیع بودتدوین قانون اســاســی تحت تأثیر مرجعیت اهل
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 اسالمی و سایر ادیان را درپی داشت.
آزادی ، محوریمداری، علمفردگرایی، عقل، محوریانسان چونهمعواملی  ،دشطورکه پیشتر بیان همان

باالخره  ،گریزی و نوگراییســنت، و تســـاهل کل جهان انگاری  ماشــینو  یادهای فکری در شــ گیری بن
 انصدپعیار فکری شکل گرفت که در حدود سکوالریسم نقش داشتند. همۀ این موارد بعداز یک جنگ تمام

ها شهاگر اساس این اندی ،طول انجامید. در ایرانبه میالدی قرن بیستم ۀهای میانس تا سالاز رنسانسال پیش
 آن برخورد ۀبا گویند ،احتمال زیادشد، بهسال قبل در سطح عمومی و محافل جمعی بیان می چهلتا حدود 

ساس این تفکرات چنان در اذهان عمومی  ،شدمی سل از آن زمان، ا شت یک ن اما امروزه و تنها بعداز گذ
به  ،های مختلفدر مکان ،ایها بدون هیچ واهمهآن کنندگان  رســوخ و گســترش پیدا کرده اســت که بیان

دًا های فوق حدوشـــهتوان گفت که اگر جامعۀ غرب برای اندیپردازند. بنابراین میبازگویی و دفاع از آن می
سال نهادینه شده است.  سیها در ایران در کمتر از سال مجاهدت فکری انجام داد، همۀ این اندیشه پانصد

نظر رفتارهای افراد از این م بیشتر  شاید بتوان دلیل این امر را حاکمیت شدید مذهب در این دوران دانست که 
ضاوت می صوص برای پیروان اد. این امر بهشوق تر از پیروان برخوردار از کنندهحتاهای مذهبی نارقلیتخ

ست شور ا سمی ک سلیقه زیرا ،مذهب ر صتبا اعمال  سیاری از مزایا و فر های اجتماعی و های فردی، از ب
ــادی محروم مانده ــطور باالاقتص ــلیقه ،اند. در س  ۀای علیه پیروان جامعمواردی از نگرانی و برخوردهای س

شان از سنت مورد بحث قاهل شریح خواهد. همۀ این موارد ن شتر ت ضوع بی رار گرفت و در ادامه نیز این مو
سیدن به جامعه سمیا ، بایدای برابر و آزاداین دارند که جهت ر شیه راندن  یکی از مذاهب و به کردن   ز ر  حا

 مذاهب دوری شود. ۀبقی

 ماندن در مسیر اعتدال. 7-1-3

دربارۀ حفظ و احترام به هویت قومی، همسویی منافع قومی آنچه در سطور باال  ۀهم راه و مسیر عملی شدن  
م های سکوالریسو زمینه ،های دموکراتیک، حقوق شهروندیو ملی، بازنگری در باورها، استفاده از ظرفیت

های قومی روی هم ازجانب حاکمیت و هم ازجانب گروهشــرح داده شـــد انتخاب مســیر اعتدال و میانه
 وتفریط است.دور از هرگونه افراطبه ینوان روشعبه

که در ســال  ایای نو در فرهنگ ســیاســی ما نیســت، ولی با توجه به تحوالت ســیاســیواژهاعتدال 
مرد ای پرکاربرد شواژهاتفاق افتاد و حسن روحانی با همین شعار به قدرت رسید، باید آن را  شمسی 2131

  ریزی کشــور جایگاه یافت.تداول روزمره فراتر رفت و در نظام برنامهکه از ســطح گفتارها و نوشــتارهای م
-د-ع» ۀشناختی، اعتدال مصدر وزن افتعال از ریشمیانه را گرفتن است. از منظر واژه اعتدال به معنای حد  

پذیرفتن  « ل به خود  یده اســـت  به مفهوم  پد یک  عدل در  یا اســتقرار  نه شـــدن  هادی عدل و ن
 (.31و  34 ص ،2142 )طباطبایی،



 

  

کاربردهای گوناگون خود به مفهوم  ۀاعتدال تقریبًا در هم ۀواژ ،آیدهای لغت برمیکه از فرهنگگونهآن
شتن و قرار قرار ست. برای نمونه دا سب ا ضع بهینه و برخورداری از تنا ی شعر معتدل به معنا ،گرفتن در و

گرم و نه ســرد، روز  آب معتدل به معنای نهکوتاه،  بلند و نه شــعر موزون، جســم معتدل به معنای جســم نه
معتدل به معنای  ۀقامت بودن و شـــاخبه معنای خوشمعتدل به معنای روزی با هوای معتدل، قد معتدل 

رو یا (. به عبارت دیگر، میانه611 ص ،22 ج ق،2626 منظور،کار رفته است )ابنبهدارای تناسب  ۀشاخ
ند خواســـتاز آن توان اخالقی است كهمعتدل کســی  که بتوا ها، آرزوها، غرایز، و ای برخوردار اســـت 

ها به ســراشــیبی آن ســرباالیی کندروی افتادن  از خواهی یا های خویش را مهار زند و از در فزونگیریجهت
   جلوگیری کند.

سیدن به اعتدال هم متوجه گروه ست. گروهر با یادآوری  دبایهای مختلف قومی های قومی و هم دولت ا
تاریخی خود، حاضــر به تکرار  ۀشــده در حافظهای ســیاســی ثبتهای افراد و جریانخاطرات تلخ تندروی

مســلحانه ازطریق   ۀریزی و مبارزدور از هرگونه جنگ و خونهای گذشــته نشــوند و بهنســلاشــتباهات 
ستفاده از روزنهگفت مدنی مطالبات خود را مطرح کنند. واقعیت  ۀو مبارز ،های قانونی نظیر انتخاباتوگو، ا

ست که با رویه ستی و آنهای بیآن ا شعارهای پوپولی ستناد به  صرفًا با ا جانات هم با تکیه بر هیسازمانی و 
ستهای بهیافته ،شود. در این زمینهها نمیجمعی چیزی عاید این گروه شان از این دارد که د شترآمده ن  بی

ــبات بیهای قومی پیروان گروه ــونتو مذهبی مخالف تعص ــتند و راه و جا و رفتارهای خش آمیز و ناآرام هس
ــتیابی به حقوق  ۀوگو و نیز تقویت فرهنگ قومی و مذهبی را طریقروش مبارزات مدنی و گفت ــب دس مناس

 دانند.خود می

 

 
 

 پیرانشهر )آذربایجان غربی( ازفعال سیاسی ی، عبدالرحمن احمد
 

سرنوشت و  لئمسا بهنسبتتفاوت بود ام، نبایستی بیهمیشه ]در انتخابات[ شرکت کرده
 ۀبایستی مردم را استثمار نکنیم. من از مبارز .شویمکاری نباید ناامید شویم و متهم به محافظه

 کرد. آرام می ۀمسلحانه بیزارم. گاندی مبارز
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ــو،داز  ــنت، ناهل یروانپ یرنظ یت،اقل یمذهب یهاگفتمان اعتدال در گروه ینهم یگرس رح ط ۀدربار یزس
 یشهما هفتمینویســتشــهرســتان زاهدان، در ب ۀجمعامام ید،. موالنا عبدالحمشــودیم یدهمطالباتشــان د

 جامعۀ»کرد:  یانبرگزار شـــد ب یشــمســ 2131 ینشــهر که فرورد ینطالب دارالعلوم ا یآموختگدانش

 اهواز )خوزستان( ازنویس داستانو  فیکگرا طراح نقاش،ی، سهام سجیران
 

کشی. تصویر نمی( ملتت را بهیهانویسند که چرا معانات )دردها و رنجدر اینستا برایم می
 ،تصویر بکشمکه دردها را بهجای اینکشند. من بهتصویر میهمه بهگویم دردها را اآلن من می

ش یجابه ،هویتم را بدهید ،که بگویم زبانم را بدهیدجای اینکنم. من بهدردها را برطرف می
 کنم.یک کتاب شعر کودکان چاپ می



 

  

ــاهل ــنت مس ــت و به یدهاعتدال را برگز یرس ــربلند ینخاطر ااس ــاس س  هاییافته .«کندیم یانتخاب احس
ــر ن یقتحق ــان م یزحاض ــونت هایتگروه مخالف  افراط و حرک ینا یروانکه پ دهدینش ــتند و  یزآمخش هس

 وگو را درنظر دارند.و گفت یمدن یهاکتاعتدال از دروازه حر یردر مس یشرویپ یشترب

 

 
شامل خ   ۀهای اعتدال در حوزمبانی و مؤلفه صاف، عدالتقومیت  شی و منش تعاملی  ،ردورزی، ان و م

وتفریط در ســهم طقومیت اســت. افرا ۀی ازجمله در حوزگذاراســت. انصــاف نیز شــرط هرگونه ســیاســت
قومیت در ایران است و اعتماد به اقوام ایرانی شرط اعتدال  ۀترین معضل پدیدمهم آنگذاری و تبیین سیاست
هاست. مردم هر قومی حق دارند به زبان خود بنویسند و بخوانند، نام فرزندانشان را از میان قومیت ۀدر حوز

سنتکانتخاب  خود خر قومیهای مفانام سیقینند، با  سوم، مو و آواز خود زندگی بگذرانند.  و رقص ،ها، ر
 ها جزو حقوق تفویضی نیستند، بلکه در مرکز حقوق ذاتی هر قوم و ملتی جای دارند.این

با اتخاذ نســبت دبایآنچه فعاالن مطالبات قومی می به آن اهتمام جدی نشـــان دهند این اســـت که 
حقوق شهروندی در  ۀطلب در حوزهای سیاسی معتدل و اصالحراهکارهای قانونی و همراهی سایر جریان

سته شروعیت و فوریت خوا شور، م ضافه کنندبرنامه ۀهای حقوق قومی را به مجموعک  .های اجرایی دولت ا
  ای الزم استفعاالن مدنی و سیاسی از هر قوم و قبیله ۀآنچه هم ،ریخی جامعۀ ایراندر این برهه از شرایط تا

گرایی، با پافشــاری روی حقوق مدنی و روی و افراطاین اســت که با احتراز از هرگونه تک بدان توجه کنند
 ل مهجور وهای قانون اساسی و اصوبا توجه به ظرفیت ـ آن است ۀکه مطالبات قومی نیز درزمر ـشهروندی 

 مغفول در آن، به اقدامات عملی بپردازند.
گاهی شــهروندان از حقوق بنیادین مدنی، ســیاســی ها اســتیفای آن خود و تالش درجهت   و اجتماعی   ،آ

گرایی و ازطریق  نهادهای اجتماعی موجد نیرویی عظیم جهت اصــالح وضــع موجود بدون توســل به افراط
ویژه تحوالت اخیر از مشــروطه بهایران از تحوالت تاریخی پس پرهیز از هرگونه خشــونت اســت. جامعۀ

گاهی و مطالبخوبی آموخته است که خشونت راهکاری پرهزینه و کمبه  ۀفایده است. دربرابر  آن، گسترش آ
 تر و پرثمرتر است.هزینهنسبت کمحقوق از مجاری نهادهای مدنی به

 سنندج )كردستان( اززنان  ۀفعال حوز  و شاعری، سیمین چایچ
 

ه تعصب که ضربه بزند ب اگر کسی خیلی تعصبی روی هر دینی داشته باشد، افراط در
مخالفت  آن های داعش داشته باشد، این را قطعًا من باکه دیدگاههای دیگر، مثل اینانسان

های مدنی باشد، چون من فکر ها و اعتراضاتها در حرکتدهم واکنشدارم. من ترجیح می
 دهد.مانی است که دیالوگ جواب میکنم اآلن زمی



 

  

 

 
 

 

 
 هایتای با مطالبات و حرکبه چه شــیوه به حکومت اســـت کهصــورت و وجه دیگر اعتدال مربوط 

ستگاه د ۀمقابل ۀهای مختلف قومی برخورد کند. متأسفانه در مواردی شاهد آن هستیم که شیواعتراضی گروه
سی با آن شنسیا سی نیز هیچو مقابله ،ها تندروانه، خ سیا ستگاه  ست و د شی ای ا حقق ت جهت  درگونه تال

دهد. متولیان حکومتی باید به این نکته توجه جدی داشته باشند که وحدت ها انجام نمیمطالبات قانونی آن
 هاها و تنوعاین تفاوت رسمیت شناختن  شود. بلکه با بهاقوام حاصل نمی سایر   حقوق   نادیده گرفتن   ۀدر سای

اجرای بخشی از  درموردتوان به وحدت دست یافت و نظامی که کثرت، می با افزایش همدلی ملی درعین   و
شان می ستی ن س سی تعلل و  سا صول مربوط به حقوق اقوام و پیروان مذاهب در قانون ا دهد و تعدد و تنوع ا

ر، عامل واقع امبه ،گیردگرفته در فرایند تاریخی یک ملت نادیده میعنوان یک امر طبیعی شــکلقومی را به
و ایجاد جدایی و نفرت در میان اقوامی است که هزاران طلب تجزیه و های تندروگیری گروهاصلی در شکل

 اند. در صلح و صفا زندگی کرده دیگرهم رسمیت شناختن  سال با به

روی به قدرت رســیده اســت و اقوام مختلف که با شــعار اعتدال و میانه ،دولت فعلی یازدهم و دوازدهم
وق دســتیابی به احقاق حق ۀشــتری در زمینتالش بی دبایمی ،اندنقش مهمی درپیروزی این گفتمان داشــته

 های قومی و مذهبی نشان دهد. اقلیت
های عبور از بحرانو  در این بخش از همین مجرای اعتدال موردبحث مطرح موارد   عملی کردن   ۀنتیج

 ،وفاق و برادری در سطح ملی خواهد بود. در بخش بعدی و در بخش قبلی و رسیدن به مسیر آشتی مذکور
 وع بیشتر تشریح خواهد شد.این موض

 آشتی ملی .1-1-3

جمهور رئیس ،محمد خاتمی ، ازجانب سیدشمسی ۴۹۳۹بهمن  ۴۳آشتی ملی عنوان طرحی است که در 
صالح ضو حزب ا سالله  ،طلبانسابق ایران و ع شد. از دالیل طرح این م شان این بود که در مطرح  ازسوی ای

شکالت فراوانی رنج می ،های اخیرسال شدن، میجامعۀ ایران از م صورت مهار ن تواند به بحرانی برد که در
آب، فرسایش  محیطی همچون هدر رفتن  اساسی تبدیل شود. این مشکالت از مسائل و معضالت زیست

 تهراناز  و فعال مدنی یک دادگستریپایه لوكین، پیام درفشا
 

 ست.اچون محصولش تخریب و بدبختی  ،من موافق براندازی نیستم
 

 تهران ازپژوهشگر دین و جنگ ی، محسن حسام مظاهر 
 

 ارم.ای ندهای مذهبی و فرقهدانم و تعصبی به مرزبندیخودم را متعلق به اسالم اعتدالی می
 



 

  

های اجتماعی همچون اعتیاد، طالق، گســترش و تا ناهنجاری اســت و آلودگی هوا شــروع شــده ،خاک
و  طور فقر و تبعیضرو هستیم و همینهایی که روزمره با آن روبهو دیگر بداخالقی ،افزایش رشوهخشونت، 

 یابد.طبقاتی ادامه می ۀفاصل
شان می ۀسالچهل ۀتجرب سالمی ن ضالت فوق  تنهایی قادر به حل  دهد که هیچ جناحی بهانقالب ا مع

ست و برای حل   سته هاآن نی شتی د ضوع به جمبه نوعی همکاری و آ ست. دلیل دیگر طرح این مو عی نیاز ه
خاطراتی ب که پسمیرم مدن  گردد  کار آ هدید می از روی  مپ، ایران را ت ند و رفع و دفع آنترا به ک یاز  ها ن

تنها برای آن است که ما نه« آشتی ملی» ۀاید مطرح کردن   سوم   نیروها دارد. دلیل   ۀهمکاری و هماهنگی هم
شکالت موجود بلکه حل   سائل جدید نیز نیاز به جراحی م  های بزرگ درهمچنین برای جلوگیری از وقوع م

تنهایی قادر به ها بهکدام از جناحهای مختلف داریم که انجامشــان مســتلزم وفاق ملی اســت و هیچعرصــه
که همواره  شمسی 2155جمهوری سال . حصر معترضان به انتخابات ریاست1تحمل این بار بزرگ نیستند

 .رودشمار میبهجمهور پیشین است از دیگر دالیل طرح این موضوع رئیس ۀشارموردا
یت له آ نهال ها  ،ای، رهبر جمهوری اســالمی ایرانخام عداز طرح این موضــوع در  َدهتن  تاریخروز ب

 :به آن واکنش نشان داد و بیان کردنسبت ،در دیدار خود با مردم تبریز شمسی،۴۹۳۹ بهمن ۲۳
هم قهرند؟ مردم با آن کسانی که روز عاشورا آمدند وسط خیابان  آشتی؟ مگر مردم باگویید چرا می

کردند و کتک زدند قهرند و آشــتی حیایی، جوان بســیجی را در خیابان لختو با قســـاوت و بی
 .2کنندنمی

اکنش شدت ونیز به طرح این موضوع به ،رهبری در شهر مشهد ۀجمعه و نمایندالهدی، امامعلم اللهآیت
 نشان داد:

سی که عملاین ستند؟ بوده می ۳۳فتنه  ۀکه ک شتی ملی معنایی ندارد. مگر مردم با هم قهر ه گوید آ
سال  ۀیک جریانی که بازند شی خیابانی و با فعالیت ۳۳انتخابات در  سی که بود با اردوک سیا های 

شکالت زیادی را ایجاد کردند و البته مردم با این سرائیل و غرب بودند، م شت آن اوباما و ا هر ها قپ
 .3ها متنفر هستندهستند و از آن

 رد:کنش نشان داد و بیان کشدت به طرح این موضوع وانیز به ،تلفهؤحزب م محمدنبی حبیبی، دبیرکل  
شتی ملی مطرح می ست که چهرآنچه تحت عنوان آ  را تبدیل «محارب»و  «گرفتنه»یک  ۀشود این ا
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 .1آب در هاون کوبیدن است ،این ،کنند «مصلح طلبکار»به یک 

سالمی نزدیک، جوان ۀروزنام سداران انقالب ا سپاه پا شتی بدون»در گزارشی زیر عنوان  ،به   تقال برای آ
ــریه«عذرخواهی ــالح، نش کند که در اقدامی هماهنگ و با وام طلبان را متهم میهای نزدیک به دولت و اص

ــخنان رئیس ــتی ملی را بهجمهور تالش کردهگرفتن از س ــبرد طرح آش ــران فتنه و پیش ان یک عنواند آزادی س
 .2اولویت جامعه جانمایی کنند

شنبه،  کیهان ۀروزنام شت روز یک شت: 31سال بهمن ماه  ۲۱نیز در یاددا شتی ملی واژه»خود نو ای آ
صحاب وطن ـــ آمریکایی ۀفتن فروشاست که این روزها ا صالحات و  ۳۳اسرائیلی  ـ و شماری از مدعیان ا

ــًا برای مقابله با تهدیدهای اخیر آمریکا اعتدال بر زبان و قلم دارند و ادعا می ــوص کنند که تحقق آن، مخص
 3«.تی داردضرورت حیا ،علیه کشورمان

بحث اندیشمندان و ها موردوفاق میان اقوام و گروه آشتی ملی از رهگذر ایجاد همنوایی و ،اساس بر این
سیون بوده ست.  سیا صاحبا ضوع واکنش تعدادی از  صالحات نیز به طرح این مو نظران جریان فکری ا

ــان دادند و به ــطالح   کاربردن  نش ــتی ملی اص ــعیت فعلی نمی ، آنآش ــب وض ــا را مناس ــتند. حمیدرض دانس
 پور در یادداشتی در این باره نوشت:جالیی

تر منتقدان را حســاس ،جای آشــتی ملی )که از هردو ســواگر جای ســیدمحمد خاتمی بودم اواًل به
وگوی ملی اســتفاده و گفت ،کند( از تعابیر پیشــنهادشـــده مثل همبســتگی ملی، اجماع ملیمی
از طرح آن در عرصــۀ عمومی هم تالش بیشــتری برای جلب حمایت مجموعۀ انیًا پیشکردم. ثمی

 . 4کردمنیروهای سیاسی و اقناع حامیان می

 بیان کرد:  بارهوله در همین وگو با دوویچهعباس عبدی در گفت
ح تواند طرایران مانده است. رهبری نمی ای شدن  طرح آشتی ملی زود است و حاالحاالها تا سوریه

شخص شتی ملی را با این عنوان م ضمنی یعنی قبول کرده که یکبه ،چون اگر بپذیرد ،بپذیرد آ  طور 
شتی ملی دارد. هیچ رهبری چنین چیزی را  سی در جامعه وجود دارد که نیاز به آ سیا شکاف عمیق 

شد ،پذیردنمی سوریه با ضاع مثل  ست .مگر او ست نی سًا در سا ر بود هتشاید ب .بنابراین این انتظار ا
بهآشــتی ملی گفته نمی فاهم ملی، گفتشـــد و  چنین چیزهایی گفته یا یک ،وگوی ملیجایش ت
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 .1پذیردبرانگیز بوده و پذیرشش برای حکومت سخت است و نمیشد. این کلمه حساسیتمی

های تند به طرح موضوع آشتی ملی ازجانب خاتمی این بود که وی این موضوع را این واکنشۀ دلیل عمد
صالحبه صرشدمنظور دفاع از ا سال  ۀطلبان ح سی 2155انتخابات  سال مطرح کرده بود.  شم ستان  در تاب

های خوزســتان(، های قومی )نظیر عرباعتراضــی خیابانی گروه هایتو بعداز یک زنجیره حرک 2131
سال ...( و نیز مذهبی )همچون دراویش گنابادی( که  و ،صنفی )کارگران، کامیونداران، معلمان  2134از 

سید سال به اوج خود ر شده بود و در دی ماه آن  شتی ملی مجددًا  ،نیز ادامه دارد کنونو تا شروع  ضوع آ مو
که از  ،محمدجواد حجتی کرمانی اللهآیت ،گرای معتدلاصــول بار روحانی   مورد بحث قرار گرفت. این

کرمان در مجلس شورای اسالمی  ۀو نماینده چند دور منتظری اللهآیتو  خمینی اللهآیت ۀشاگردان برجست
ــوع را  ،و مجلس خبرگان رهبری بود ــان این موض ــکالت حاد مملکت کنونی را  حل  راهمطرح کرد. ایش مش

شتی ملی عام به سرآ شکالت داخلی و خارجی عنوان کرد و در نامهآغاز برونعنوان  ای به رهبری رفت از م
 بیان کرد:

سال  ستدل خودم را که در پایان  ضح و م شن و وا شنهاد رو تحت عنوان  اطالعات ۀدر روزنام ۳۳پی
ارائه کردم، اینک با صداقت و جدیت و درخواست صمیمانه « برای آشتی ملی ،۳۱ ۀ، دقیق۳۱سال »

شتی ملی»آنم که  کنم و برتکرار می صیل اجرائی« آ شرح و تف ش»ای که تحت عنوان با  شور آ تی من
ها دولت ام، ملت ما را از شــر  همۀ دشــمنان دیرینه و کنونی و در رأس آنتقدیم حضــور کرده« ملی

س صدها امثال او و امثال نتانیاهو جمهوری فردی نامتعادل و کینهتآمریکا با ریا ورز مانند ترامپ و 
شتی ملی»سازی عملی ،حفظ خواهد کرد. باری ست « آ ست که نخ ستلزم آن ا شنهادی م دربارۀ پی
شنهاد، رایزنی صل پی ستدل انجام گیرد و پسا صور های م شکاالت و احتماالت مت از رفع و دفع ا

شود که ی، بییاجرامثبت و منفی  ستی دگر آمدکشتی»درنگ اعالم  سیا سی»و …  «بان را  است این 
ــامل عفو عام و دعوت عام انقالب از کلی« دگر ــت که طی این چهل ۀش ــانی اس ــاله، از آغاز کس س

ــده ،تاکنون ــان کردهاند یا پیادهاز قطار انقالب پیاده ش ن مقدمه دارد و آاند. چنین دعوتی یک پیشش
م شده باشد )الاقل از نظر رهبر معظم انقالب( که در رایزنی این است های پیشنهادی، مدلل و مسل 

شته عیب و علتی یا عیب و علتکه آنچه در این چهل سرانجام یهاساله بر انقالب گذ شته که  ی دا
جا رســیده که اکنون بســیاری از ها به اینها و شــهادتها و شــجاعتها و شــهامتهمه فداکاریآن
چرخد و ما در شالون فردی و اجتماعی ی کشور بر مدار مطلوب نمییی و اجرایادهای تقنینی، قضانه

ها و ها و ناهنجاریگرفتار نابســامانی ـــــ المللیدر ســطح ملی و بین ـــــو ســیاســی و اقتصــادی 
ضایتی ضای کلی جامعه و روابط بین افرادنار صوصبه ،های فراوانیم. از نظر ف ا، شهرهدر کالن خ

و تکاثر و بدتر از همه نوعی خصـومت و  ،ندوزی، تفاخراو طمع، مال ی، حرصیتفاوتی، فردگرایب
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معمول  هایی از اقتصــاد که از حد  در بخش گیری و عدم گذشــت و فســاد و تباهیدرگیری و ســخت
سیار فراتر رفته و به فاجعه ستاب شده ا سرطانی تبدیل  ضیلت ی دردناک و   اخالقی و هاینیز افول ف

صوصبه ،هویتیبی ضی  خ سنقیدی و الابالیها، و تزلزل در عقاید و بیجواندر میان بع ن گری در 
حرمت و تهمت و  ها و شــیوع روزافزون دروغ و هتکحرمت دینی و آداب اجتماعی و فروریختن  

ــب ــایعهبرچس ــخاصزنی و ش ــیت پراکنی و ایجاد بغض و کینه بین برخی افراد و اش ــخص  ها وو ش
و  آشــفتگی ،و در یک جمله…  هاهای ســیاســی و جز اینها و اقشـــار و احزاب و جناحگروه

ای از امور دینی و سیاسی و علمی و اخالقی مالحظهسروسامانی در شالون قابلریختگی و بیدرهم
ها به این…  هاو در روابط داخلی و خارجی و در بسیاری از مراکز علمی و دینی و سیاسی و جز این

سیاههیچ ست. ارائینماوجه  ست که روی انقالب عظیم اخالقی وسیاهی ۀی نی الهی  های واقعی ا
دســت رهبر ملی به آشــتی   عملی شــدن   حل  راه ،به نظرم…  دار کرده اســتخواهانه ما را لکهعدالت

قطار نیروهایی که از  ۀبهمن را به یک گردهمایی آزاد با حضــور هم 11توانیم انقالب اســت. ما می
 انقالب پیاده شدند، تبدیل کنیم.

 وجود انشقاق و به نیزن دارد که بطن جامعه آنشان از  این تحقیقهای آمده از مصاحبهدستهای بهیافته
و گروهی دیگر  اندگروهی مزایای فراوانی دریافت کرده ،که بر این اســـاس باور دارد های خاصبندیگروه

ضوع باندمحروم مانده ساس نابرابری کشود تا محروماعث می. این مو سو با  نندشدگان اح و خود را غیرهم
 آسیب ببیند.است جریان حکومتی بدانند و همبستگی ملی و آنچه آشتی ملی نام نهاده شده 

 

 
شورند. درنتیجه، هم ستقالل و ۀاکثریت جامعۀ ایرانی خواهان تداوم امنیت و ثبات در ک سانی که به ا  ک

ــرزمینی ایران اعتقاد دارن ــونتیکپارچگی ملی و س ــرند در چارچوب قانون، با نفی خش  ورزی و باد و حاض
ــ ــی فعالیت کنند، باید این امکان را بیابند که در عرص ــاس ــور ۀالتزام به قانون اس ــی و اجتماعی کش ــیاس  س

 ،خواهد مردمها بهره ببرند. دولت اگر میمشارکت فعال داشته باشند و ایران و ایرانیان بتوانند از توانمندی آن
خواهی های سیاسی، یک واحد ملی را تشکیل بدهند و یکپارچه دربرابر  زیادهنوعات فکری و تفاوترغم تبه

 .ندارد ،هاتمام تفاوت ، باوجود  رسمیت شناختنبدخواهان ایران بایستند، راهی جز به
و ند رسمیت بشناسکه نیروهای سیاسی یکدیگر را بهمعنایی ندارد، جز این« آشتی ملی» ،بر این اساس

سمیت یابد. صورت تکبهجامعه و حکومت  صدایی و تکثر ر شود و چند تنها  ،به این اعتبارصدایی اداره ن

 اصفهانه از دانشگا ۀبازنشستمدرس ن، مهدی كیوا
 

ها است که خودیخودی و غیرخودی تقسیم شده  این حکومت نشان داده است که به
خواهم این است چیز ندارند. من چیزی را که از دولت میها هیچچیز دارند و غیرخودیهمه

 .که همه را خودی فرض بکنند



 

  

ــت؛ یعنی پذیرش این ــی اس ــتی ملی همان پذیرش دموکراس ــیدن به آش که آحاد ملت از راه ممکن برای رس
ــند تا نتیج ــاحبه ۀبرابری حقوقی برخوردار باش ــتگی مل ۀتحقق ایدیعنی  گرفتههای انجاممص ی اوایل همبس

 ایم تحقق یابد.ها از آن دورشدهشوندگان اکنون فرسنگانقالب که به باور مصاحبه

 

 
سمت هوش نباشد و دست یاری بهامروزه وضعیت کشور بسیار خطرناک و پیچیده است و اگر دولت به

ــناختن  دراز نکند و برای بهاقوام  ــمیت ش ــور در آینده با  رس ــتراکات تالش نکند، کش کید بر اش یکدیگر و تأ
ــکالت و بحران ــد روبه یمراتب حادترهای بهمش ــاره ش ــطور باال به تعدادی اش ــت و در س رو از آنچه هس

ها در بســتر هنگی و تشــدید آناجتماعی و فر مســائل   های فرهنگی قادر به پدیدآوردن  فاصــله شــود.می
 رهنگی جامعۀ امروز ایران هستند.ف ـ قومی

 

 
 کردن   خصوص رسمیشود، بهمیان مذاهب مختلف دیده میهایی ها و اختالفشکافمذهبی ۀدر حوز

ست. در حوز شده ا سبب  صادی ۀیک جریان مذهبی موجبات جدایی مذاهب دیگر را  سانات اخیر  ،اقت نو
ــتعالوه ــتبر دس ــیصنبازار نقش دار داخلی که در ملتهب کردن   ۀپردهای پش بودجه و نقدینگی  د، تخص

شور در بخش دولتی و نهادهای خارج ست از کنترل دولت نیز تأثیرگذار بوده ک سالله چالش ا ها و و همین م
گشـــایی نوعی دســـت دولت را در حل و گرهو به اســـت های بســیاری برای دولت ایجاد کردهمحدودیت

 بوكان )آذربایجان غربی( ازنویس مترجم و داستان ،مدرس زبان انگلیسیی، محمد رمضان

های ها و مذاهب و گروهقومیت ۀکه انقالبی با مشارکت هم ،سیتسم سیاسی کشور
 عنوان یک عضو درمندانه باشد که همه بهتسخاو ایهغیرمذهبی انجام گرفت، قرار بود سفر
ه اند و متأسفانهای اول نشان داد که مردم در توهم بودهآن سهیم باشند که متأسفانه همان سال

شوند. درت الهی پشتیبانی میاقلیتی قرار گرفته که ادعا دارند ازطرف ق دراختیارمزایا  ۀهم
درصد و  2ها سیستم سیاسی اآلن مفاهیم خودی و غیرخودی را ابداع کرده است. خودی

 درصد مردم جامعه هستند. 33ها غیرخودی

 از تهران شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرایعقوب موسوی، جامعه
 

 یجادا تیدر اقل یهایتقوم]بین[  یاجتماع ـ یاقتصاد ینوع نابرابر یک یعیصورت طببه
 یخوانیتتوانم نیمن نم ،لهالمس ینا یلتحم یدر مرکز وجود دارد برا یاکه ارادهینشده. اما ا

بر  یفرهنگ یهافاصله .مثل قاجار و رضاشاه و امروز بکنم یخیتار یهادر دوره
را در  یواقع یگاهها جایتگذارد.من موافقم که قومیم یرثأکالن ت یهایگذاریاستس

 .اندیبغا ندارند و یگذاریاستو س یریتیمراتب مدسلسله



 

  

فقط مشــکل دولت و بخش اقتصــاد که کلیت نظام و مشــکالت کشــور بســته اســت. مشــکالت کنونی نه
 ،هازنیها، اتهامرو، دامن زدن به مشکالت و مقصریابیازاینده است و موجودیت کشور را نیز هدف قرار دا

ست، بلکه روزبهها نهو تخریب هاو توطاله شکالت میتنها عالج دردهای کنونی نی نچه افزاید. آروز بر بار م
ست یاری هم شتی ملی و د ست آ  رداندن  طورکلی دولت و نظام برای بازگو به ،ها، نهادهاجناح ۀامروز نیاز ا

ست قطار   سجام و اعتماد به ریل ثبات و تعادل ا ست که آحاد ملت از حقوق  .ان سر ا شتی ملی زمانی می آ
 برابر برخوردار باشند.

 صلح پایدار. 0-1-3

ین های علمی برای تبیدرازای زندگی بشــریت دارند. فارغ از تالشجنگ و صــلح تاریخی بســیار طوالنی به
جنگ  ۀالمللی برای تعیین محدودیت و مشــروعیت آن، پدیدهای بینگذاریمفهوم جنگ عادالنه و قانون

ــایند بوده اســت.  اند تا با های گوناگون علوم اجتماعی تالش کردهرو، دانشــمندان حوزهازاینهمواره ناخوش
د. ر دهنها قراها و ملتهای دســتیابی به صــلح فراگیر و عادالنه را فراروی دولتهای دقیق، راهپردازینظریه

ه بر ک اســـت صــلح دموکراتیک بوده ۀها آموزبرانگیزترین این تالشکم بحثترین یا دســـتتردید مهمبی
 شمول اتکا دارد.مفاهیم اخالقی جهان

 اســت. صــلح از مفاهیم یبرانگیزآمیز و بحثمجادله ۀکه صــلح واژ اســت گفته شــده ،در تعبیری دیگر
 «جنگ»که  ،آید که در سیروسلوک تاریخ از ضد خودشمی دستعقلی است و صورت مطلق آن وقتی به

ن به ای .باشد، رها شود و این میسر نیست مگر در عالم الهوت. در عالم ناسوت، صلح همیشه نسبی است
ترین آن از قلمرو خویش باشد. بنابراین در عام هرچند درپی  دور کردن   ،معنا که پیوسته با جنگ همراه است

منافع متعارض و  ۀطورکلی موازنصــلح یعنی همدلی، تفاهم، یگانگی و به ،و تصــور ترین معناو ســـاده
 .(20 ، ص2130استعدادهای متفاوت )فلسفی،

 های امانوئل کانتفیلسـوف یافت. اندیشـه های امانوئل کانت  توان در اندیشـهمفهوم صـلح پایدار را می
بی از ها، ترکیها و دولتی صلح و تفاهم میان ملتهای قطعها و شرطزمینهپیش ۀدرباب  صلح پایدار بر پای

ها هایی اســت که هرچند تحقق آنو همچنین ایده ،«های آزادفدراســیون دولت»گرایانه مانند های واقعایده
 .ساز پیشرفت نوع بشر در آینده باشدتواند انگیزهمی ،رسدنظر نمیآسان به

 داند: کانت اصول و شرایط تحقق صلح پایدار را شامل شش اصل می
صل اول صلحی که در آن به :ا شد هیچ پیمان  شده با ستاویزی برای جنگ در آینده حفظ  ضمنی د طور 

 معتبر نیست. 
... تحت مالکیت کشــوری  و ،هیچ کشــور مســتقلی نباید از راه وراثت مبادله، خریدوفروش :اصــل دوم
 دیگر درآید. 



 

  

 تدریج باید برچیده شوند. های ثابت بهارتش :اصل سوم
 مرزی همچون جنگ مقروض کند. واسطۀ امور برونهیچ کشوری نباید خود را به :اصل چهارم
 کشوری دخالت کند.  ۀهیچ کشوری حق ندارد با تمسک به زور در تشکیل یا ادار :اصل پنجم

ات تمسک به آن قبیل اقدام ۀوری دیگر به خود اجازهنگام جنگ با کشهیچ دولتی نباید به :و اصل ششم
یه میان طرفخصــمانه ناممکن میای را دهد که اعتماد دوســو ســـازد های درگیر را برای صــلح آینده 

 (61و  62 ص ،2136 پور،)براتعلی
 داند:اصل می سهکانت اصول قطعی صلح پایدار میان کشورها را شامل 

 باید جمهوری باشد. می ساختار مدنی همه کشورها :اصل اول
 باید بر فدرالیسم کشورهای آزاد بنا شود. قانون ملل می :اصل دوم

 (.61 ص ،باید پذیرش بیگانگان تلقی شود )همانشهروندی جهان می حق   :و اصل سوم
ساس آزادی هم سی حکومت جمهوری باید برا سا شود.  ۀبه باور کانت، قانون ا ضع  ضای جامعه و اع

 شهروندان باید برابر شمرده شوند. ۀگذاری پاسخگو باشند و همابر  قانون و قانونهمگان باید دربر
 گیرد: در این فرایند، محتوای قانون مردمان شامل هشت اصل اساسی شکل می

ها باید اند( آزاد و مسـتقل هسـتند و آزادی و اسـتقالل آناول مردمان )که با حکومت خود سـازمان یافته
 ورد احترام قرار گیرد. توسط مردمان دیگر م

 خود برابر و شریک هستند.  های خاصدوم مردمان در توافق
 جنگ را دارا هستند.  دفاع از خود و نه حق   سوم مردمان حق  

 چهارم مردمان باید متعهد به عدم مداخله باشند. 
 پنجم مردمان باید معاهدات و تعهدات را رعایت کنند. 

را رعایت  های خاص)که بنابه فرض، دفاع از خود است(، محدودیت ششم مردمان باید در هنگام جنگ
 کنند. 

 هفتم مردمان باید به حقوق بشر احترام بگذارند. 
شرایط نامطلوبی زندگی می سایر مردمانی که در  شتم مردمان وظیفه دارند تا به  شتن  ه  ژیم  ر کنند و از دا

 (.10 ص ،به نقل از همان 1001ی رسانند )ریولز، اند، یارعادالنه و شایسته محروم سیاسی و اجتماعی  
صلح در تاریخ  ،در ایران سی ۴۹۳۶آبان  ۲۳شورای ملی  شر شم  ،با فراخوان کانون مدافعان حقوق ب

ای جمهوری اســالمی هســته ۀنظامی به ایران در پاســخ به برنام ۀزمان با تشــدید خطرها و احتمال حملهم
سه شکیل گردید. در جل شر آری»عنوان  ای تحتایران ت صلح و حقوق ب دفتر این  که در محل  « جنگ نه، 

 :اندازی شورای ملی صلح را اعالم کرد و در این باره گفتتشکل برگزار گردید، شیرین عبادی پیشنهاد راه



 

  

اســت. مردم ایران در گذشــته جنگ و انقالب  ند و تاریخ آن را ثابت کردهاطلبمردم ایران صــلح
ایرانیان و افرادی که  ۀاز هم ،ما . … ندادنبال صــلح و آرامشها بهخســته از آناند و اکنون داشــته

کنیم بنشینند و با همفکری یکدیگر تعدادی از دعوت می ،خواهندایران را دارند و جنگ نمی ۀدغدغ
شورا رهنمودهایی را برای جلوگیری افراد را به صلح انتخاب کنند و این  شورای عالی  ضای  عنوان اع

 . 1ی حقوق بشر ارائه کندراز جنگ و برقرا

یارهای فرهنگ به مع چارچوب فرهنگی و  ـــت در  یدار اس پا به صــلح  چه مربوط  ی بخش مهمی از آن
هتبرمی با پذیرای شــ نده و  ید دربرگیر با فاوتگردد. رویکرد فرهنگی  نتها و ت مام ســ ها ها در ت

کند ها را ممکن میآن ها و حتی احســـاس غرور و لذت از داشــتن  که امکان اعتقاد به آنطوریبه ،باشـــد
 (.66-14 ص ،2152 )کورونگ،

های وگو اســت. موضــوع جنبشبحث تعامل و گفت ترین بحث در موضــوع صــلح  بدون تردید مهم
اجتماعی و قومی امری اســـت که غالب کشــورهای جهان درگیر آن هســتند. یکی از نمودهای عینی این 

 لۀوسیبهاعتراضی خیابانی است که در مواردی ممکن است  هایها حرکتگری این گروهها و مطالبهجنبش
 ۀآنچه مهم است شیو ،به انحراف و آشوب کشیده شود. در این بین ای و با استفاده از هیجانات جوانانعده

ست. در مواردی هایبرخورد با این حرکت ضی ا شونت و تهدید و این واکنش ،اعترا ستفاده از زور و خ ها ا
 ،آمدهدســتهای بهتواند راهکار باشــد. براســاس یافتهوگو میتعامل و گفت نیززندانی اســت و در مواردی 

وگو را دنبال کند و جدا از که باید مســیر تعامل و گفتچناناســی حکومت نتوانســته اســت آنســاختار ســی
 رد و بطن جامعه نیز خشونت در رفتار ایرانیان وجود دارد.حکومت، در سطح خ  

 

 

                                              
1. https://fa.wikipedia.org 

یر   خوزستاناز  نویسنده و كنشگر سیاسی ،وكیل دادگستریی، جواد طر
 

 یاگذارنیانبده تو حتی با تعامل کنی، نشون می خوبیوقتی نتونی با دراویش گنابادی به
تی فرصت . وق ترین آدما هستن نتونستی تعامل کنی...تشیع ایرانی که دراویش بودن و نجیب

خواهد بود؟  یخروجی من چ ،ورزی، نوازش فرزند و مطالعه ندارموگو با همسر، عشقگفت
 آد.سته و ناخواسته پدید میخشونت خوا . ... زنم، کودکم، همکارم و بهنسبتخشونت 

 



 

  

 
یری: 35-3 ۀشمار  ریتصو  .50  مصاحبه با جواد طر

کید میســـاموئل هانتینگتون بر اهمیت فرایندی گفت تأ  ۀســـاکنان هم»دارد که ورزد و اعالم میوگو 
ستیابی به ارزشها میتمدن شیوهدها، نهاباید برای د ساکنان دیگر تمدنهایی که در آنها و  شتها با  راک ها ا

ست سط آندارند، به ج شش کنند )هانتینگتون،وجو برخیزند و برای ترویج و ب (. 144 ص ،2150 ها کو
ستی برای تعامل و گفت ۀبه عقید سازد، های تمدنی را محدود میتنها درگیریوگوی پایدار نهاو، چنین خوا

 کند.مفرد را نیز تقویت می هایبلکه تمدن
ــوص   .2 :همراه داردوگوی پایدار منافع دیگری نیز بهگفت ،از این منظر   راه را برای کاوش جمعی درخص

گاهی هموار می  دهد و به ما در حل  اندازهای منظمی را شــکل میچشــم .1 ؛کندفرایند اندیشــیدن و خودآ
سردرگمی ضالتی که موجب حیرت و  سائل و مع شم ساندمان  در رفع منازعات محلی،  .1 ؛ده، مدد می ر

وگویی، (. و شرط حداقل برای برقراری چنین گفت31 ص ،2152 کند )پایا،و جهانی کمک می ،ایمنطقه
 حفظ احترام به دیگری است.

ــارکت بین ــبی برای مبارزه با منمش ــت. هیچ تمدنی از هیچ تمدن تمدنی زمینه و ابزار مناس محوری اس
ستغ ست و نه هیچ تمدنی فقیر مطلق. دیگری ا نای کامل ندارد. به عبارت دیگر، نه هیچ تمدنی غنی مطلق ا

ــت از جهتی ــد و از جهت دیگر ،هر تمدنی ممکن اس نیاز آن تمدن.  ۀبرآورند ،نیازمند به تمدن دیگری باش
 الت این نقشخود را تجســم حقانیت و کمال و تمدن دیگران را تجســم بط نمایندگان یک تمدن  تمدن  گاهًا 

 (.  11-3 ص ،2150 دانند )ملکیان،می



 

  

 

 
مام اقوام گویی زندگی ت ،م افراد و اقوام دیگر پیوسته استآموزد که زندگی ما با زندگی تماتاریخ به ما می

 (.  21 ص ،2130 ای نامرئی به یکدیگر پیوسته است )فلسفی،و جوامع انسانی با رشته
رفتار  ۀوجود ندارد و عمدهای مختلف قومی کشور متأسفانه در این زمینه نیز وضعیت مناسبی میان گروه

ــتهزا و جوک ،یکدیگرنیازهای  جای برطرف کردن  به ،هااین گروه ــخر و اس ــت. این بر تمس گویی مبتنی اس
خورد چشم میها نیز بههای دینی و مذهبی و پیروان آنهای قومی و زبانی درمورد گروهموضوع جدا از گروه

کید بر ریشهکه به دوران  تاریخی و حقانیت آن ۀبر گذشت ،بیشتر ،ت مذهبی خودی الهی و مشترکاهاجای تأ
کید می گاهی مؤثر تاریخی بدانیم شود. این درحالی است که تاریخمندی به ما کمک میتأ کند تا با ایجاد آ

وگوی فعاالنه از و دیگر اجزای تمدنی مجاور کامل نیســت. گفت ،که معرفت ما از خویش، تمدن خویش
شان دهد فهم تاریخی کمک می سجمفرهنگ»گیرد تا ن سکون اند، نه همگن، نه تکها نه من معنایی و نه در 

می ئها درگیر فرایند داو باز هســتند. فرهنگ ،آمیز، تغییرپذیرذاتًا چندســویه، کشــمکشها و آرامش. فرهنگ
ید یدًا تادشان مجدهای متنوع و غالبًا متضاگنجینه ،بازخوانی و بازنویسی و دگرگونی هستند که در جریان آن

صادر میشوند، دگرگونی میمی  گیرند وشوند، مورد مقاومت قرار میشوند، به مبارزه خوانده میپذیرند، 
فهمیم تمدن دهد تا ب(. فهم تایخی به ما این بصــیرت را می221 ص ،2152 شــوند )فی،بازتعریف می

 .وگوهای اثربخش بوده استیندی از گفتفرا ،خود ،و این است ثر متقابل بودهأکنونی حاصل تأثیر و ت

 

 
ه مهم بوده که چگون ۀمتوجه این نکت ،المللی، از گذشــتهســیاســی و بین ۀیکی از مســائل اســاســی نظری

فرمانروایی داخلی و فراگیر به ایجاد اخالق صــلح و صــلح پایدار کمک کرد. اندرو  ۀتوان در عرصــمی
های موجود در پردازش جهانی عاری از خشونت سخن نظریهاز نقصان  ،سیاست جهانیدر کتاب  ،1هیوود

 انداز آتی جهانی را در این زمینه امیدوارکننده ارزیابی نکرده است.گفته و چشم
 ۀها کارایی داشته باشد باید بر پایخواهد در سراسر جوامع و فرهنگهر معیار موردنیاز برای صلح که می

                                              
1. Andrew Heywood 

 از تهران و فعال مدنی یک دادگستریپیام درفشان، وكیل پایه
 

 یدباس پ یستند.ن یجز امور انتزاع یزیورسوم چدابآ یماست که بدان یندر ا یساننا یکمال
 فکر کنیم.به خیر جمعی و  یمکن یرا درون آمیز و مؤثرهای صلحها و رویهشیوه

 سقز )كردستان( ازهای تحقیقاتی دولتی و خصوصی مشاور طرحی، سردار فتوح
 

 ۀهای قومی با هم درحال جدال هستند و آیندههای اسالمی و ضداسالمی و گروجنبش
 .مدت وجود داردبینم. یک وضعیت آنارشیسم در کوتاهمدت مناسبی را نمیکوتاه
 



 

  

که ما چگونه به تدوین یک وشــنود خلق شــود. ایناجماع ناشــی از گفت ۀبر پای ،درواقعرضــایت آزادانه یا 
ی نهای ۀنتیج ۀاندازرسیم امری است که بهها میکاربرد در تمام جوامع و فرهنگاصول اخالقی قابل ۀمجموع

 ،اشـــدها بها در تمام ســنتها و تفاوتاهمیت دارد. رویکرد فرهنگی باید دربرگیرنده و پذیرای شــباهت
به آنطوریبه قاد  کان اعت لذت از داشــتن  که ام ـــاس غرور و  ـــازد. در آن ها و حتی احس ها را ممکن س

صاحبه صاحبهای انجامم صلح نظران گروهگرفته میان  ضوع عدم وجود  های مختلف قومی، عمدتًا به مو
الول این وضــعیت ها دولت و حاکمیت را مســآن بیشــترو  شــده اســتدر شــرایط فعلی جامعۀ ایران اشــاره 

 .دانندمی
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سیر   جای هموار کردن  به ،های غلط خوددولت با سیاست ریزی را راه دشمنی و خون ،صلح و دوستی م
ست. به عبارت دیگر سال، نتیج درطی   ،درپیش گرفته ا ست ۀاین چند  های وهای دولت با گرهای مقابلهسیا

ــت ها بودهدفع آن جهت  مذهبی بیشــتر درمختلف قومی و  تا جذب و شــکل دادن به یکپارچگی ملی.  اس
عمومی اســـت.  ۀاما در حوز ی عملیوگوهای جدید بازگشـــت به گفتنظریه ۀترین مؤلفبدون تردید مهم

جغرافیای فرهنگی ایران وجود دارد،  ۀو زبانی که در عرص ،های فرهنگی، مذهبی، قومیتمام تفاوت باوجود  
ها وهوگو و تعامل میان گرآنچه در رسیدن به صلح پایدار در ایران اهمیت دارد ایجاد بستر مناسب برای گفت

 سیستان و بلوچستان از مذهبیمولوینمایندۀ پیشین مجلس و ه، محمدنظر دیدگا

پاره بشه. دست خداست. ل تکهیهمون اوا ایران ممکنه مث   ،اگر اینا خودشون رو جمع نکنن
 ن باشه همینه. واگر این مید

 



 

  

 .و اقوام است
 



 

  

بندی و جمع فصل چهارم: -4

 گیرینتیجه



 

  

 مقدمه

یت درطول   و از زوایای مختلف و رویکردهای  اســـت تاریخ همواره در زندگی بشــر مطرح بودهموضــوع هو
ست. با این شده ا سانمتفاوت به آن پرداخته  سوفان، ان سانکه فیل شیوهو جامعه ،شنا سان هرکدام به  های شنا

شف جنبه صدد ک ضوع هویت مورد توجه وها و ابعاد آن برآمدهمتفاوتی در سؤال قرار  اند، ولی امروزه بازهم مو
شکیلاین .گیردمی صر ت ستیم و عنا ستیم و چه ه ست و چه چیزهایی هویت یا  ۀدهندکه ما که ه هویت ما چی

 ن داشتن  ها بدواگر قباًل انسان زیرا ،ای پیدا کرده استسازند اهمیت فزایندهمی کیستی و چیستی ما را مشخص
 های پیشــین و اجداد و پدرانش بهنســلمجبور بودند آنچه از وچرا و اما و اگر بدون چون و چندان زیادی اختیار  

دنبال تعریف و بازتعریف مبناهای هویتی خودند و دیگر آن را ها مستقاًل بهد، امروزه آننرسیده بود را بپذیر هاآن
سلصرفًا از  ساسگیرند. های قدیمی نمین شته هویت جنبهمی ،بر این ا سابی تای جبری و انتوان گفت در گذ

در این حوزه برای  اند، چراکه امکان رد یا گزینشان دچار چالش نبودهآن چند خصــوص  اســت و افراد در داشــته
ست.آن شته ا سان امروز پر ها وجود ندا شگر و دغدغهاما ان ست و درس صوص  مند ا ابعاد هویتی خود در  خ

و آنچه وی را از دیگران  ،وحیات فردر ،هاها، ویژگینگرش ۀهویت یا کیستی به مجموع ست.وجوی معناجست
خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی، روانی،  ۀشود. هویت عبارت از مجموعسازد گفته میمتمایز می

 نایبه معکه به رســایی و روایی بر ماهیت یا ذات گروه،  اســت و تاریخی همســان ،فرهنگی، فلســفی، زیســتی
ن بهدخالت کند و آن ،یگانگی یا همانندی اعضـــای آن با یکدیگر طور ها را در یک ظرف مکانی و زمانی معی 

گاهانه از سایر گروهو قابل مشخص  ها متمایز سازد. ها و افراد متعلق به آنقبول و آ
 (۴۹۳۱)رشیدی، دیدگاه علوم مختلف از هویت : 8-4 ۀجدول شمار  .78

 بحث یمحور اصل یتنوع هو  بحث یاصل محور لفعلوم مخت
 و علت یستیو چ یتماه یفرد یشخص یتهو منطق
 .تصورات است یرۀدا مرکز یتهو واست « وجود» یدرپ یو جمع یفرد یوجود یتهو فلسفه
 .داندیخداوند م را خدا و ازآن   ینراست یتهو یو جمع یفرد او یتهو عرفان

 یمل یتو رابطه با هو ،دولت، ملت و حکومت یجمع یمل یتهو یاسیعلوم س
گاه یرخود، من، ضم یفرد یفرد یتهو یشناسروان  یتفرد ۀمحدود ،ناخودآ

، هاگروهو  هاانواع جمع در یتهو یگران،شدن با خود و د یکی یجمع یجمع یتهو یشناسجامعه
 های مشترک و وجدان جمعیارزش

رد یهاگروه وها در انواع جمع یتهو یجمع یفرد یتهو یشناسمردم نظیر اقوام، قبایل،  خ 
 ها و...فرهنگدیگر 



 

  

هویت یکی از مفاهیم مهم علوم اجتماعی اســت که ابزار مناســبی برای فهم و تحلیل شــرایط اجتماعی و 
ضاع اجتر و اساسیهای عمیقتواند زوایا و الیهرسد مینظر میچراکه به ،فرهنگی تلقی شده است ماعی تتر او

ای اســت که جوهر و اســاس بســیاری از هویت مقوله ،از حیث مفهومی درواقع،ند. کو تعریف  هدرا گزارش د
شاخصبه آید ومیشمار های فرهنگی و اجتماعی بهپدیده سوب مییا علت آن مثابۀ  شود. به عبارت ها نیز مح

 عامالن انسانی اثرگذار است.دیگر، هویت بر نحوه و کیفیت کثیری از رفتارهای کنشگران و 
شان می شور ایران ن ست کرده ،دهد که در آنتاریخ ک شور ایران همواره اقوام مختلفی زی اند و بافت و قالب ک
 همزیســتیاند. همین درکنار  هم داشــتهآمیزی مســالمت همزیســتیکه  اســت ترکیبی از این اقوام مختلف بوده

ــرزم ــانهموجبات پایداری بافت جغرافیایی و س ــت. وجود افس ــده اس ــصینی ایران ش ــتان ها و قص ها و و داس
سطوره شترک، نمادهای و ارزشا سان وها و آدابها و خاطرات تاریخی م سوم و عرفیات هم  هادیگر مؤلفه ور

شان از این درهم شترک میان اقوام تنیدگی و ادغام ن ضعیت، گفتمان دیگری نیز و تاریخ م دارد. اما جدا از این و
ــعف متفاوت ردداوجود  ــدت و ض ــان ،که با ش ــعی در یکس ــازی و ادغام گروهس های قومی و مذهبی دارد. س

شور  سی ک سیا سجام و امنیت ملی و یکپارچگی  شت این گفتمان وجود دارد حفظ ان ستداللی که در پ  ستاا
رده اســت. نکتۀ فراهم ک را ســانســور و حذف هویت فرهنگی و ســیاســی اقوام در ایرانۀ رو، همواره زمینازاینو 

خطر های قومی در بهگذاری و نگاه به فرهنگن است که این شیوۀ سیاستآتوجه در این دیدگاه  مغفول و درخور
به منابع  هاآن و به احساس محرومیت اقوام و دسترسی نداشتن   است ملی تأثیر فراوانی گذاشته امنیت   انداختن  

و قدرت در میان اقوام  ،توزیع ناعادالنۀ ثروت، منزلت درواقع،ثروت و قدرت در کشــور منجر شـــده اســـت. 
ساس محرومیت در میان آن شدن  ها به پررنگمختلف و تقویت اح  اقوام و حاکمیت انجامیده میان   شکاف   تر 

ست سی را بههویتهای ها و گروهو ظهور جنبش ا سیا ست. عدم تدریس زبان مادری در طلب  شته ا دنبال دا
های کالن دولتی و اجرایی، غیاب احزاب جایگاههای های مذهبی، نابرابری در دریافتســطح مدارس، تبعیض

سی ـــ سیا سالمتی، پزشکی، فرهنگی و ـ ضور اقوام و ، دیگر امکانات قومی، کمبود امکانات رفاهی،   وعدم ح
ز ا یهایملی نمونه ۀخصوص رسانهای چاپی، صوتی و تصویری و بهدر رسانهها آن پارامترهای فرهنگی خاص  

دست حکومت مرکزی باعث طلب بههویتهای سرکوب این گروهطلب است. هویتهای مطالبات قومی گروه
رود شمار میکه تهدیدی جدی برای امنیت و انسجام ملی بهاست گرایانه و رادیکال شده تقویت احساسات قوم

ام ملت ن اخود ب قوم ازدر مواردی بینند و ر ایران میتا جایی که بسیاری از اقوام در ایران خود را فراتر از یک قوم د
 کنند.و اقلیت ملی یاد می



 

  

چراکه  ،اســت 1مســائل اصــلی کشــورهای چندقومیتی دیگر های قومی و هویت ملی ازنســبت میان هویت
ــ دیدگاه این دو نوع هویت اجتماعی نندۀ کای دارد و یکی از عوامل تعیینسیاسی به یکدیگر پیامدهای گسترده ـ

ــلح و  ــجام ملیص ــت. اگر هویت ،انس ــرزمین امنیت پایدار و کارآمدی دولت اس های قومی موجود در یک س
سرزمین به بتوانند خود را ذیل یک هویت کالن سجام ملی و بهرهو کلی تعریف کنند، آن  تمام  گیری ازسمت ان

ــاد و تعارض با هویت های قومی خود چنانچه هویت ،ای خود پیش خواهد رفت و درمقابلهظرفیت را در تض
 افتد.خطر میو یکپارچگی دولت به ،اقتصادانسجام اجتماعی، ها بدانند، امنیت ملی، ملی یا با سایر قومیت

ساس افراد بر عدم وجود عدالت در جامعه شد یا اح ای که عدالت در ابعاد مختلف نظام اجتماعی حاکم نبا
اجتماعی که افراد  .خواهد شد و تهدید گسستآن دچار بحران و تزلزل  یاجزا ۀداللت کند، هویت ملی در هم

. ندانند دچار همان حالت خواهند شــدآن جامعه  2«شــهروند»ی به معنایآن خود را عضــو و  ۀدهندتشــکیل
ــهروندی نیز ــالولیت، تعهد، عاطفه ،خود ،ش ــمن مس ــت.  ،متض ــوی دیگرو باور اس ــو یا همان  ،ازس افراد عض

سه میخود  شهروندان   ستفاده از امکانات، منابعکرا با یکدیگر مقای الب شده در قو امتیازات تعریف ،نند و در ا
ستحق   ست که  دانندمیدریافت آن  جامعه، خود را م ستارند. بدیهی ا و رعایت عدالت را در ابعاد مختلف خوا

عدم باور افراد به رعایت دولت یا نظام سیاسی جامعه است. درصورت  ۀای از اجرای عدالت برعهدبخش عمده
ــالولیت ــهروندی، باور، تعهد، مس ــتکه همگی تبلور هویت ملی آنان  ،هاآن ۀو عاطف ،عدالت، هویت ش   ،اس

در  ،بر همین اساس .رودتحلیل می کندظ میاجتماع حف پیوند باو نیرویی که این افراد را در  شوددار میخدشه
های قومی جهت تحقق عدالت اجتماعی از منظر صــلح گروهتا مطالبات مختلف  پژوهش کنونی تالش شــد

شود ست چراکه دولت ،واکاوی و تحلیل  شان بر این ا ش شونت جلوگیری  کهها تال ح صل ۀزمین نمایند واز خ
شانرا پایدار  شور شونت از یک ،نبود جنگ، منازعه به معنایصلح . فراهم کنند در ک و وجود امنیت،  ،سوو خ
 .استازسوی دیگر یا در سطح جهان  ،آمیز در یک جامعه، یک کشورتو زیست مسالم ،آرامش

جوامع در گذشــته و حال بوده اســت. در دورۀ معاصــر نیز  بیشــترتکثر و تنوع هویتی یک واقعیت موجود در 
ی بلکه به موضــوع ،تنها کاهش نیافتفرایندهای نوســازی و برقراری نهادهای مدرن، این تنوع هویتی نه باوجود  

شه و منازعات حول تمایزات و تفاوت برای ستمشهای هویتی بدل مناق ، دیمیال د. همچنین از نیمۀ دوم قرن بی
شدن سانه ،فرایندهای جهانی  سترش روزافزون ر شد و گ شدن  مانند ر صار خارج  کنترل و مدیریت  ها و از انح

گاهی ،هارســانه و اتفاقًا همگام با ســایر  کرد را فراهمها و امکان بازنمایی آن شــد های هویتیباعث رشــد آ

                                              
1. Multiethnic 

2. Citizen 



 

  

شتر کرد و  ،تحوالت اجتماعی و فرهنگی ، مذهب و مانند نژاد، دین ،درکنار  منابع دیرینتنوع و تکثر هویتی را بی
 دینی وهای شــبههای جنســی، ســبک زندگی، گروههای نوین مبتنی بر جنســیت، گرایشخواهیملیت، هویت

 .  داشتند و بهره مندی از حقوق و مزایای اجتماعی شدن رسمیت شناختهبهتقاضای  ،دیگر عوامل
شــود. حضــور و زندگی گفته می قومی ـــــ چندزبانی ۀنحوی اســت که به آن جامعترکیب جمعیت ایران به

ها در جوار ها و عربها، ترکمنها، کردها، لرها، بلوچها، ترکهای مختلف چون فارسزبان ـــــ هاقومیت
تر فرهنگی جامعۀ ایران است. تقریبًا بیش ــــ بیانگرتنوع قومی ،فیایی سیاسی واحدیکدیگر و در چارچوب جغرا

، برای مثال .و پیوندهایی فرهنگی و مذهبی با اقوام کشورهای همسایه دارنداند ساکناین اقوام در مناطق مرزی 
ستان، ترکمنها در منطقۀ جنوببلوچ شمالشرقی در مرز پاک سایگها در منطقۀ  ستان، شرقی در هم ی ترکمن
غربی، و ها در غرب و جنوبمرز با جمهوری آذربایجان و ترکیه، عربغربی و همها در شــمال و شــمالآذری

اند و مرزهای ســیاســی از گزیده اغربی کشــور در مجاورت عراق و ترکیه ســکنباالخره کردها در غرب و شــمال
ست. سرزمین جغرافیایی و درون  شته ا ساختار اجتماعی از این لحاظسکونتگاه این اقوام گذ اید ب ،و از لحاظ 

 کنندو مذهبی در آن زندگی می ،های مختلف قومی، نژادی، زبانیگفت ایران کشوری ناهمگن است که هویت
جوار نیز ســکونت دارند. از منظر مطالعات اجتماعی، های قومی در کشــورهای همو نظیر برخی از همین گروه
توانند در وجود دارند که می ،حواشــی مرزهادر ویژه بهبه طور بالقوه  ،مرکز در ایرانبرخی از نیروهای گریز از 

جوار های قومی مناظر در کشورهای همند. از دیگر سو، گروهشوهای بحران مطرح عنوان کانونبه ،برخی مواقع
عنوان توانند بهتان میها در پاکســو بلوچ ،ها در جمهوری آذربایجانها و کردها در عراق، آذریازجمله عرب

زبانی سیاست قومی ادغام یا  ــــ های ایجاد تنش و بحران مطرح باشند. مانند سایر کشورهای چندقومیکانون
ست که در برهه شده ا گیری و جبهه های قومیبه بروز تنش ،های تاریخی خاصحذف قومی در ایران نیز دیده 

رچند واقعیت تنوع و تکثر هویتی در ایران کمتر انکار شــده اســت. ه انجامیدهدر جغرافیای ایران  اقوام خاص
ست، به صادیدلیل تبعیض و نابرابریا سی، اقت سیا ساختار  شمکش ،های موجود در  ها و و فرهنگی جامعه ک

سه محور قومیت، زبانهای هویتفعالیت شته به ،خواهانه حول  سال گذ صد  ست. و مذهب در  سته ا وقوع پیو
تا تا پژوهش کنونی،در  ،در همین راســ یت تالش شـــد  جامع از هو در جوار هم و در  قومی هایتصــویری 

ــرزمین ایران، ــود  ارائه ،دیدگاه نخبگان بهبا توجه  چارچوب س ــویرش  ها واز چرایی محدودیت ،که در این تص
ستیزهتبعیض شده ،های قومیها در میان اقوام،  ست و پیامدهای آن بحث   ه به رفعک یراهکارهای درنهایت،و  ا

 و تشریح شده است. تبیین ،شودمیمنجر اجتماعی  ۀتوسع درنهایت،و  همبستگیتنش و ایجاد صلح و 



 

  

انجام شده  3ایبا استفاده از روش نظریۀ زمینه 2شناختی کیفیو روش 1دید تفسیرگرایی ۀاین پژوهش از زاوی
با مردم عادی  ،و در گام بعدیپرداخت  4شناسانه به مصاحبه با نخبگانبا رویکردی مردم ،است. در گام نخست

ــاکن در ایران )بهقومیت ــخصهای س ــدها( و فارس ،هاها، بلوچها، عربها، کردترک طور مش ــاحبه ش . مص
ساس ماهیت کیفی پژوهش شیو 5گیری هدفمندنمونه ۀشیو ،برا شباع نظری داده ۀبود.   صدیکاز انجام ها پسا

شونده صورت گرفت مصاحبه 121های بیشتری با تعداد بیشتر، مصاحبه دست آمد و برای اطمینانبه همصاحب
سیده ،تا در جامعیت شد پژوهش به اقناع ر سیر با صان روش  ،و البته در این م ص از نظارت و رهنمودهای متخ

عات و داده ته شـــد. اطال فاده از تکنیک مصـــاحبۀ عمیقکیفی نیز بهره گرف با اســت حاضــر  و  های پژوهش 
شـده با اسـتفاده از کدگذاری نظری های گردآوریها و دادهآوری شـده اسـت. مصـاحبهجمع افتهسـاختارینیمه
ها، ابتدا برای منظور گردآوری دادهتحلیل شـــدند و بهوتجزیهدر ســـه مرحله ( 8و گزینشــی ،7، محوری6)باز

ستیابی به مفاهیم و مقوله شارکتد صاحبۀ گفتهای مهم م سمیکنندگان، روش م شد. کار گرفبه وگوی غیرر ته 
ــتفاده از روش  ،در مرحلۀ دوم ــتها و مفاهیم به، مقولهاینظریۀ زمینهبا اس  جهتآمده در فرایند مصــاحبه دس

ها از این مرحله که خطوط کلی مصاحبهپس الزم، 9با لحاظ حساسیت نظری گیری نظری پیگیری شدند ونمونه
سشازطریق  مفاهیم و مقوله شکل گرفتند، پر صاحبۀ نیمهها  ستفاده از روش م صاحبه با ا فته ساختاریاهای م

شد و این فرایند تا  ستاندارد  سیدن بها شباع نظری ادامه یافت. در ادامه ر با  زمانبا اجرای کدگذاری باز، هم ،ا
کدگذاری محوری،  شــدن   دســت آمد. با انجامهای عمده بهها و مقولهزیرمقوله و ها، مفاهیمآوری دادهجمع

ی و فرایندی و پیامدی های عمده ربط پیدا کردند و نوع مقولهیکدیگر و به مقولهها به رمقولهزی ها از حیث عل 
شخص سیری انباشتی انجاویندهای تجزیه، فراواقعدر شدند. بودن م صم شد تا به مقولهتحلیل در م لی و های ا

 مرکزی منجر شوند. ۀپدید ،نهایتدر
ــی تا زمانی تحقق ــالح امور  حل   های عملی درجهت  که به تدوین راهبردها و برنامههر پژوهش ــالله و اص مس

به عبارتی دیگر، شــناخت و ارزیابی وضــع موجود تنها به عقیم و بی منجر نشــود، عمالً  فایده خواهد بود. 

                                              
1. Interpretationism 

2. Qualitative methods 

3. Grounded theory )GT(  

4. Elites 

5. Purposive sampling 

6. Open coding 

7. Axial coding 

8. Selective coding 

9. Theoretical sensitivity 



 

  

سالله از زوایا و جنبه ضر از این جهت که پردازد. طرح پژوهای مختلف میپروبلماتیزه کردن و طرح م شی حا ه
اقوام را ازطریق  متدهای نوین علمی مورد مطالعه و شناخت قرار  بارۀمسائل و شرایط داخلی و خارجی ایران در
و باید توجه داشت  راهبردهای مناسب فراهم کرده است ۀریزی و ارائداده است، مقدمات مناسبی را برای برنامه

 علمی است. های مناسبتخاذ روشبرد در گرو ابرنامه و راه ۀارائ که
مسالله دست  حل   جهت  توان به راهبردهای کلی درکه در دل روش مطالعه و شناخت این طرح مینظر به این
ای که مردم ایران با آن ترین مســاللهمالحظه اســت، عمدهشــده قابلاســتخراج نظری   طورکه از مدل  یافت، همان

اقوام و اقشــار  ازجانبعدالت  ۀگیری مطالبکه موجب شــکلند گســســت اجتماعی و ســیاســی اســت امواجه
ت قادر اس ،صورت عدم رسیدگی به ابعاد و زوایای آشکار و پنهان آنگسستی که در ،شده استمختلف جامعه 

ــورت ــایندی را رقم بزند که در آن ص ــد. ، مدیریت و کنترل آن درعمل غیرحوادث ناخوش این ممکن خواهد ش
توان شود و این مسائل را میو اقتصاد کشور و ایدئولوژی حاکم بر جامعه ناشی می وضعیت از تغییرات معیشت

 محور دانست. پدیده جامعۀ گیریعوامل اصلی شکل
ــکلبه ــعیت ش ــورت کلی وض ــت که هرکدام از این گرفته به کنشص ــده اس های راهبردی مختلفی منجر ش
 ۀدهنداجتماعی نشـــان ۀپیامد ثبات و زوال ســرمایها نیز پیامدهای متفاوتی را شــکل خواهد داد. دو کنش

 مدل نهایی تحلیل ،کنند. در تصــویر زیرهای آینده کشــور را ترســیم میاســت که چالش یســناریوهای متفاوت
ــده که ازطریق  نظریداده ــان داده ش ــت. در ادامهزمینه ۀها نش ــده اس ــتخراج ش ــناریوها و  ،ای اس ــی س به بررس

   راهبردهای پیشنهادی پرداخته خواهد شد.



 

  

 

ك یراندر ا یقوم یتهو  یبررس ی: مدل مفهوم8-4 ۀشمار  یرتصو  .70  ش(8301-8307بر صلح ) یدبا تأ

صل از گردآوری و تحلیل داده فوق   مدل صاد نابرابر از ویژگیمدل نظری حا ست. اقت هایی بود که اقوام در ها
ــتند ــاره داش ــرکتۀ بخش عمد ، چراکهایران به آن اش ــنگین ازجمله ش ــنایع س ــازی در ص های فوالد و خودروس

 جم درآمدهای اقتصادی بهو مرکزی قرار دارد و بیشترین ح ،زبان نظیر اصفهان، البرز، سمنانهای فارساستان
 دارد. ها اختصاصاین استان

شکلبدین شاهد  ستخراجگیری این دیدگاه حول همین مطالبهگونه  ساس آن، اقوام با گری ا ستیم و برا شده ه
شده تردید این مطالبهاند، بیشکال مختلف درپی  مطالبۀ حقوق خویشاَ  گری از نوع مطالبۀ مردم از دولت بیان 

ست و به شیهنوا گاهی حا ست که مرکز بهعی آ سبتآمیز صورتی تبعیضای بر جورهایی ا شتهروا داقوام  بهن  ا
 است. 

خصــوص در اســتان آذربایجان شــرقی از لحاظ زبانان، گروه قومیتی آذری بهبعداز فارس شــاید بتوان گفت



 

  

های صنعت دارای کارخانه دوم اهمیت قرار دارند. این منطقه نیز در بخش ۀتأمین درآمدهای اقتصادی در مرحل
شتغال سود و ا شیمیپر سازی، پترو شین  سازی، ما سطح میانه و خ   و ،زایی نظیر تراکتور ست و در  د نیز ر... ا

زبانان از حاکمیت چنین شــرایطی، نارضــایتی آذری ند. باوجود  اهای صــنعتی زیادی فعالها و شــهرککارخانه
ساس نکمتر از دیگر گروه ست. اح صه میابرابری آذریهای قومی نی ست این :شودها در دو امر خال که این نخ

نشین های آذریکه سهم استان ندد و بر این باورنکنزبانان مقایسه میگروه شرایط اقتصادی قوم خود را با فارس
ستان سه با ا سمنان، مرکزی، قم، البرزدر مقای صفهان،  ست. وجود  ،های مرکزی نظیر ا سیار ناچیز ا و تهران ب

صور آن ،چنین اختالفی ساس ت سبی بودن   بهبا توجه ها و برا ضعیت   ن ضایتی آن و صادی، موجبات نار ها را اقت
ست. نکت ست دومی که موجبات نارضایتی این گروه قومیتی از حاکمیت را فراهم کرده ۀفراهم آورده ا ن باور ای ا

و به  گرددمیازند به دوران حکومت قبلی باها فعالی که امروزه در مناطق آنبیشتر صنایعزمان ساخت که  است
 ها ساخته نشده است.ای مهم جدیدی در مناطق آنعمر انقالب، صنایع کارخانه ۀسالچهلدر این  ،هاباور آن

 

 
نشاه های کردستان، کرماب استان آذربایجان غربی گرفته تا استاندر مناطق کردنشین ایران، از شهرهای جنو

چنانی که درآمدزایی مناسبی داشته باشد و هیچ کارخانه و کارگاه و شهرک صنعتی آن ،و ایالم، در بخش صنعتی
ساس شغول کند وجود ندارد. بر همین ا سبی از جوانان این مناطق را به خود م ر دآمار بیکاری  ،بتواند گروه منا

های جهت امرار معاش به استان این مناطقنیروی فعال  بیشترمیان مردمان این گروه قومیتی بسیار زیاد است و 
شین و بهفارس صوص تهران و یا کارگاهن شرقی خ ستان آذربایجان  ـــهای آجرپزی در ا سختی کارهکه ب ـ ، دلیل 

بخش دیگری از جمعیت جوان آن نیز که عمدتًا دارای برند. پناه می ـ ها نیستندکار در آن مردمان بومی حاضر به
شگاهی صیالت دان شهرهای مرزی پناه اتح ستمزد روزان به ،جاو در آن برندمیند به  لی و حداق ۀکار کولبری با د

ل نبود دلیهب ،محصوالت بخش کشاورزی این منطقه نیز ۀپردازند. عمدای میشغلی و بیمه ۀگونه آیندبدون هیچ
صنعتیکارخانه ستان این مناطقصورت خام از وری و بهاگونه فربدون هیچ ،های  های دیگر منتقل خارج و به ا

ــایتی و نابرابری در میان مردمان می ــعیتی باعث ایجاد نارض ــود. چنین وض ــده این مناطقش ــت ش که نقش  اس
هرچند کردزبانان اســتان آذربایجان غربی واجد تمایز  دانند.حاکمیت را در پدیدآیی چنین شــرایطی مهم می

 زن جوان بلوچی از زاهدان
 
 
 
 

 ساله، كارمند، از مشهد 35رد 

ســری کارخونه هم بوده که ای نه چیزی. یهنداره. نه کارخونهجایی برای کار وجود هیچ
دیگه بســته شـــدن. اآلن نگاه کنی کجا مردها باید برن کار کنن؟ خیلیا دوســـت ندارن، اما 

َدن که دوست ندارن. اما باید خرج زن و بچه رو دربیارن.  مجبورن کارایی رو انجام ب 
 

 
 
 
 



 

  

شتن   اند و آن  گریدیگری در مطالبه شهروند درجدا ساس  ست. به عبارتی، آنهاح ها سوم و حتی بعداز آن نیز ه
صطالح های فارس / غیرفارس، به تبعیض ترک / کرد نیز قائلبر تبعیضعالوه ستعمار »اند و گاه در میان آنان، ا ا

 شود. کار برده مینیز به «ستعماردر ا
ــدهمان ــتانعرب ،طورکه بیان ش ــهرزبانان ایران در اس ــتان، بوش ــده ،های خوزس اند. و هرمزگان پراکنده ش

غرب و جنوب کشــور در آن مناطق موجب ها و وجود بنادر مهم جنوبســکونت آن محل   مناطق   خیز بودن  نفت
ــدهرونق بازرگانی و تجارت بین ــت المللی ش پذیرای نیروی کار دیگر مناطق  ،ایو جدا از نیروی کار منطقه اس

وضـعیت مردم این قوم چندان مناسـب نیسـت و اینان نیز از لحاظ  ،وجود چنین شـرایطیبرخالف نیز هسـت. 
وجود شرایط مناسب اقتصادی و محیطی در  درواقع،کنند. شدت احساس نابرابری و نارضایتی میاقتصادی به

 بهبودی ایجاد کند. این افرادوانسته است در وضعیت زندگی نتمنطقه آن 
ست  ضایتی در میان اقوام موردمطالعه به گروه قومیتی بلوچ مربوط ا شترین نار صادی و بی شرایط اقت بدترین 

ضوع قومیتی از لحاظ مذهبی نیز با اکثریت جامعه تفاوت دارند. در این منطقه نیز همانند مناطق  ،که جدا از مو
شی شد آن ،نکردن صنعتی ر ست. هیچ ،چنانی یا به عبارتیبخش  شته ا شدی ندا سوی دیگرگونه ر دلیل هب ،از

سالیشرایط محیطی و  شک شینمناطق بلوچهای رودخانه خ شاورزی نیز در  ،های اخیردر دهه ن این بخش ک
داخلی  منطقه به شرایط اقتصادی این وضعیت   بودن   نامناسب دیگر   تقریبًا با نابودی همراه است. مشکل   مناطق

ساسمیازب این مناطقسوادی مردمان سوادی و کمو بی سته ،گردد که بر همین ا س  نتوان های اداری تَم اند در 
ــتان خود نقش آن ــند و عمداس ــته باش ــتپ   ۀچنانی داش ــتانی این مناطقهای اداری در س ــیس  یهادراختیار س

ــرایط، دورافتادگی ودرکنار  همۀ مذهب با حاکمیت قرار دارد. هم ــیه بودن   در این ش ــهمی  حاش این منطقه نیز س
سعه سی در تو سا ساسا ستانتوانند بهنمی این منطقهمردم  ،نیافتگی آن دارد که بر این ا سای هایراحتی با ا  ۀهم

شده شرایطی باعث  شند. وجود چنین  شته با صادی و مالی دا ستد اقت ست خود تعامل و دادو مردمان این  تا ا
شغله و بهمنطق صوص جوانان آن به  شی روی بیاورند که در این های پرخطری نظیر قاچاق کاال و گازوئیلخ ک

 آفرین بوده است. زمینه نیز بستن مرزها برای آنان مشکل
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و فقر از همۀ کشور بیشتر است. اکثر این فقر هم آثار تبعیض بسیار مشکل دارد ]بلوچستان[  

است. در دنیا جایی که تبعیض باشد، خود را به دو صورت نشان می دهد: فقر اقتصادی، فقر 
 بریم.فرهنگی. ما از هردو نوع این فقر رنج می



 

  

ــکل بارۀدر ــادی گروهگیری چنین تفاوتدالیل ش ــعیت اقتص ، نابرابری اد حس  های قومی و ایجهایی در وض
. موضــوع ایدئولوژی و خواهیم داشــت کنونی ۀهای قومی در مطالعموارد موردتوجه گروهدربارۀ مروری کوتاه 

شیعه به سالوالحاکمیت مذهب  سویی این گرایش دینی با تفکرات م شور و هم سمی ک ی ن دولتعنوان مذهب ر
 ،ر مناطق بلوچستان و کردستان بود. در این زمینهسنت دهای قومی پیرو اهلموردتوجه گروه بسیارامری بود که 

ــتمردمان این گروه ــتند که همواره حاکمیت   ۀهای قومی به تاریخ گذش ــاره داش  ایران و وجود اختالفات دینی اش
شدن   یکی از این دو گرایش به قیمت   شته  شده کنار گذا ست دیگری تمام  ساس نظر آن ا  این رویه در ،هاو برا

های مرکزنشــین وجود تمرکزگرایی اقتصــادی در اســتان را همچنان ادامه دارد. عامل مهم دیگرشــرایط فعلی نیز 
ــتند زبان میفارس ــی در آن مناطق و انتخاب  ۀنتیج که دردانس ــیاس ــترتمرکزگرایی س ــالوال بیش لتی در ن دومس
ستبههای بعداز انقالب سال صیص. به باور گروهوجود آمده ا سوءمدیریت در تخ منابع در ابعاد  های قومی، 

از آن  توانای میکه تحت عامل شرایط زمینه است ازسوی پارامترهای قانونی و فرهنگی تشدید شدهمختلف آن 
 یاد کرد.

و دیگری مذهبی.  ،یکی دینی :موجب قانون اســاســی جمهوری اســالمی ایران، دو گونه اقلیت وجود داردبه
شته ست که مقرر دا شده ا سی بیان  سا سیزدهم قانون ا صل  ضوع اقلیت دینی در ا ست مو شتی، ا  ایرانیان زرت

د و آزادن ،شده در قانون اساسی هستند و در انجام مراسم دینی خودهای دینی شناختهو مسیحی اقلیت ،کلیمی
کنند. آیین خود عمل می مطابق ،تعلیمات دینی و وصیت( و همچنین ،در احوال شخصیه )ازدواج، طالق، ارث

بانهمچنین اقوام مختلف ایرانی می ند از ز نهتوان های گروهی های محلی و قومی خود در مطبوعات و رســـا
هرچند خط و زبان رسمی و مشترک مردم ایران  ،و ادبیات مربوط به آن را در مدارس تدریس کنند نمایند استفاده

صل پانزد .فارسی است اقوام گوناگون ایرانی  حق   را اعالم کرده و مطلب اخیر حال کههم قانون اساسی درعینا
ز ا نشان بروز کرده استواقعیت  اما آنچه در ،های محلی محترم شناخته استها و زبانرا در استفاده از گویش

های دینی وان گروهشــمار پیر ،هنگام پیروزی انقالب اســالمیســیاســت حذف یا ادغام قومی و مذهبی دارد. به
ساسی ا که در قانون ایآزادی برخالفها و یهودی در کشور نسبتًا زیاد بود و مردمان این گروه ،مسیحی، زرتشتی

راه خروج از کشور را درپیش گرفتند و امروزه  ،شدهرفتارهای عملی انجام ۀنتیج ها وجود داشت، دربرای قوم آن
سب شور باقی ماندهوهًا اندکی از مردمان این گرتشمار ن صل های دینی در ک  قانون پانزدهماند. همچنین اجرای ا

ست. جامع سطح مدارس هنوز معطل مانده ا سی و تدریس و آموزش زبان مادری در  سا شتن  اهل ۀا  سنت از دا
شــده های انجامرییهمۀ مطالبات و پیگ باوجود  و  اســت دینی و مســجد در پایتخت کشــور محروم مانده مرکز  

رویج ها تبلیغ و تندرت در رسانهها بهدست نیاورده است. فرهنگ قومی و مذهبی اقلیتچنین حقی را به ونکنتا



 

  

ــود و آنچهمی ــبک زندگی غالب درعمل مورد تبلیغ قرار می ،ش ــتر فرهنگ و س ــت و بیش گیرد هویت قومی نیس
ــود. احزاب منطقهترویج می ــازمانش فعالیت ندارند و  ۀنهاد چندان اجازهای مردمای و قومی وجود ندارند و س

 پسند   هب ای و ترویج و تبلیغ سبک زندگی نزدیکهای رسانهفضای امنیتی بر مناطق قومی حاکم است. سیاست
 تشریح شده است. و گر تبیینمرکز در این پژوهش تحت عنوان شرایط مداخله

عیض تبعیض است. ایمان به تب ۀاند مساللز کردهقوم حاکم ابرا دربارۀهایی که اقوام ایرانی ترین واقعیتاز مهم
  عمومی عدالت ۀگیری مطالبو فرهنگی در میان اقوام ایرانی به شــکل ،در ابعاد ســیاســی، اجتماعی، اقتصــادی

اجتماعی یا گســســت اجتماعی و ســیاســی منجر شــده  ۀعمومی به فاصــل ۀتوجهی به این مطالب. بیانجامدمی
باتی و ثکند. افزایش فقر، بیکاری گســترده، بیمعۀ ایران را تهدید میاســـت. گســیختگی اجتماعی حیات جا

تماعی، های اجناپایداری شــغلی، کاهش ظرفیت تولید ثروت و تأمین رفاه برای اکثریت جامعه، افزایش آســیب
سرمایجدایی سایش  ضایی، فر شکالت در روندی کم ،اجتماعی ۀگزینی ف سیاری دیگر از م شو ب تاب وبیش پر

شی های بزرگی از مردم بهشوند. بخشر میتوخیم شده ۀحا صادی و اجتماعی رانده  شیه ،اندنظام اقت  هایدر حا
شین زندگی می سب و عادالنهشهر و در مناطق فقیرن سی منا ستر شتی کنند و د شی یا بهدا ای به خدمات آموز

 اق و اشتراک نظر وجود ندارد.، وفهاترین موضوعاند و درمورد اصلیهای اجتماعی قطبی شدهندارند. ارزش

 

 
 

 

 
ست صلسیا سمی در چنان فا ضاد را  ۀهای ر شان مت بعیدی از زندگی گروه بزرگی از مردم قرار دارد که دو کهک

شیو ساس بیگانگی با جامعه و  ضایت از زندگی پایین و اح ست. ر ست به آن رو ۀادار ۀشکل داده ا سترش ا . گ
ــرافتمندانه نی ،دگی مطلوب، باکیفیتند که از منابعی که برای زنابخش بزرگی از مردم بر این گمان از دارند، و ش

شده شته  شانهدور نگه دا شکافاند. این ن ضاد میان مردمهای متعدد از افزایش  حکومت و  و های اجتماعی، ت
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سالولین این صادی ما خرابه. م ضع اقت سالولین ما مث و همه زجر و ناراحتی به ما ندن. اگر م
 شه.ر کردن و رفتن نباشن، من مطمالنم که آیندۀ ایران خوب میهاشون رو پ  اآلن که کیسه

 
 
 

 زاده، پزشک متخصص زنان و نویسنده از سمنانپیمانه روشن
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 ،ها برای خودشان استانسانی نیستند و منافع آن ۀجامع وداران و دزدها جزسرمایه ۀجامع
 دارد.ها با منافع مردم تعارض کنند. منابع اینهای مردم را غارت میتا بتوانند توده

 
 
 



 

  

ست که به اَ کنمینخبگان حکایت  سیختگی روابط اجتماعی در کار ا چون هم ،شکال مختلفد. جریانی از گ
ضاد ،ساس بیگانگیثباتی، احناپایداری و بی شکار می ،یا ت ست اجتم ،سازد. بر این مبناخود را آ س اعی و گ
 ند.اپژوهشاین های محوری در عدالت پدیده ۀسیاسی و مطالب

 

 
پایدار نیازمند تعامل دولت و ملت اســت. مدیریت صــحیح کشــور بدون  ۀتأمین عدالت اجتماعی و توســع

صرف شهروندان ایرانی،  سترفت از بحران تنها راهکار برون ،قومیت و مذهب از نظرتوجه به آزادی  . اما این ا
شدن   درنهایت،راهکار که در پرتو انتخابات آزاد و آزادی بیان و  سطح مدیریتی باال یا  نخبگان   سهیم  قومی در 
تواند این روند را بهبود بخشــد. در وضــعیت می گیردشــکل میشــاید نوعی فدرالیســم ســیاســی و دموکراتیک 

دلیل سوءمدیریت در ایران شکل گرفته است، مبارزات مدنی و بدون ی و بحرانی که بهگسست اجتماعی و سیاس
ها و ی مانند تجمعهایگیری اســـت. حرکتدرحال شــکل ،های اجتماعیویژه ازطریق  شــبکهبه ،خشــونت

شونت هایاعتراض سی أکه موردت ،بدون خ سا ست، نیزیید قانون ا د نشود، هرچوکنار ایران دیده میدر گوشه ه
ــرکوب روبه ــونت حکومت در خاموش کردن  رو میگاه با س ــود. خش ــت هایحرکت ش جمعی و ناامیدی به هدس

کنش  ،ای منفعالنه عمل کنند و وضعیت موجود را قبول کنند. بر این اساسعده تافردای بهتر سبب شده است 
 داده شدند. ن پژوهش تشخیصهای راهبردی در ایو پذیرش منفعالنه از کنش ،ملت ـ آمیز، تعامل دولتصلح

ای برای افرادی توان شــاهد اقتصــادی دولتی بود که از اوایل انقالب، امتیازات ویژهاز نظر اقتصــادی، می
ئل بود و می قا مذهبی( و دارندگان خاص  عۀ غیرحکومتی ) عان کرد افراد غیرفارس )قومیتی( و شــی توان اذ

ا کنندگان در این تحقیق بیافتند. بیشــتر مشـــارکتیبرچســـب غیرخودی امکان تخصــیص آن امتیازات را نم
ها، تانیافتگی اسهای فرهنگی، میزان بیکاری، سطح توسعهمندیرهبهنسبتشواهدی همچون نسبت مدیریتی، 

 کردند.هایی صحبت میها و نابرابری... از چنین تبعیض و
سی زمینه سیا صادی، اداری و  ستم اقت سی ست که چنین  شکار ا ساد را میآ شخص های ف پروراند و امروزه م

ست که  شانهو سفیدان دولتی، های میلیاردی یقهاحتکار بازاریان، اختالسشده ا های تظاهر دینی و مذهبی از ن
سرمایهبی سی هنجاری و زوال  سیا ستهای اجتماعی و  شوری که حکومتا سطوح متعالی . در ک ی کارآمد و 
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یای، اگر خودی به حساب ن اقوام نداره. ما که تهران هستیم؛ مسالله اینه که تبعیض ربطی به
باشــی مورد تبعیض قرار می به قوم از هر قوم و شــهری که  گیری. خودی و غیرخودی ربطی 

 نداره. 
 
 
 



 

  

رو به یاری یکدیگر های پیشســرمایۀ اجتماعی دارد، دولت و جامعه مکمل یکدیگرند و در رویارویی با چالش
گاهی در ســطح جامعه و مســالولیتمی پذیری افراد شــتابند. ســطوح مناســب ســرمایۀ اجتماعی ســبب رشــد آ
شتر، کاهش جنایات گرددمی سجام بی سویی منافع دولت و و کاهش کن ،و موجب ان شهروندان )هم ترل رسمی 

ست،  کردن   پذیرشده که ازطریق  جامعههنجارهای درونی درواقع،شود. ملت( می شکل گرفته ا ازسویی، افراد 
سوی دیگر، باعث تقویت رابطۀ مردم و دولت میهای دولتی و باعث کاهش هزینه شرایط از شود. اما آنچه در 

 .استف این جریان شود برخالفعلی احساس می

 

 
ای هســتند که نهادمند و ترین پیامدهای جامعههای اجتماعی از مهمبنابراین عدم ثبات و زوال ســرمایه 

ــتقاعده ــهروندانی جامعه ،مند نیس ــاس تبعیض در میان ش ــب اقلیت قومی و وجود دارد ای که احس که برچس
 مذهبی و نقش محدودی در جامعۀ ایران دارند.

یوها و سیاست .8-4  های عملیاتییر گذابررسی سنار

و  ،ثبات اجتماعی :آمده دو سناریوی اصلی را برای ایران ترسیم نموده استدستشده و نتایج بهپژوهش انجام
 اجتماعی در ابعاد مختلف دچار زوال شده ۀسرمای که اجتماعی. درصورت تداوم وضعیت کنونی ۀزوال سرمای

ست، سی درنهایت، ا سیا صادی،  شی اجتماعی، اقت سناریوی دوم  ،فروپا و فرهنگی اتفاق خواهد افتاد. اما در 
ــناریو را می ــد و این س ــل خواهد ش ــناریو به ایجاد ثبات اجتماعی حاص ــناریوی مطلوب نامید. این س توان س

ساخت صالحات بنیادی در زیر سی )ایجاد ا سا صالحات ا ساختا صالحات ها و رو های جامعه و یا ایجاد ا
صادی،بنیادین در حوزه صمیمات مطلوب  های اقت شتی( و اتخاذ ت شی، بهدا  بازجاناجتماعی، فرهنگی، آموز

 خواهد بود.منوط نهادهای حاکمیتی و اقوام مختلف کشور 
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همه به فکر منافع  ،ره. تو یه کشـور مسـلموناز هر دری فقر بیاد، از همون در هم ایمان می
 کی به فکر  من  کارمند نیس. اقتصادی خودشون هستن و هیچ

 
 
 



 

  

 

 
شد، همان ضع موجود اتفاق خواهد افتاد. این طورکه گفته  ضع موجود در تداوم راهبرد پذیرش و سناریوی و

شکاف سترش  شکاف متحقق و مذهبی ،های اجتماعی، قومیسناریو موجب گ سترش این  شد. گ ها خواهد 
ضاد بین گروه صم و ت ضمحالل نظام اجتماعی و تخا ناامیدی  ،شود. ازطرف دیگرهای اجتماعی میموجب ا

سل جوان  ضعیت زندگی  ن شورهای خود موجب خروج آن و نخبگان جامعه از بهبود و شور و رفتن به ک ها از ک
یی هارونی ،شودبحران نیروی انسانی مواجه میباره با یککشور به ،آن ۀاروپایی و امریکا خواهد شد که در نتیج

صول دانش زمانیاند و ل نمودهیتحمهایی را بر جامعه سالیان متمادی هزینه که درطی   شت مح صل بردا که به ف
ــد، هماین افراد می ــرمایه ۀرس ــدمات  وجود های علمی را با خود خواهند برد و خألس این نیروها لطمات و ص

 د.کرل خواهد یزیادی را بر جامعه تحم
 ی،های فرهنگوضعیت باثبات و پایدار در حوزهدر در سناریوی دوم که سناریوی مطلوب است، کشور ایران 

صادی سی خواهد بود. با مراجعه به نتایج پژوهش می ،اجتماعی، اقت سیا ایران  ۀتوان گفت که روند نهایی آیندو 
شد یا جامعه بهو این سناریوی اول محقق خواهد  ست که آیا  سناریوی مطلوب ا سناریوی دوم که همان  سمت 

 خواهد شد.سه سال آینده مشخص طی  در ،خواهد رفت

 

 
شممی طورکلیبه  سناریوی دوم بهتوان چ شور را در حالت مطلوب و انتخاب  سیمانداز آتی ک   شکل زیر تر

 د:کر

یز )آذربایجان شرقی( از هیئت علمی و مدرس دانشگاها، عضو نیباقر صدری  تبر
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 یشــاتحل شــود که گرا یو قوم ینیمســائل د یدبا ،اســت یقو یکه قدرت مرکزیوقت
 یصــداها ،شــود یفتضــع یاگر قدرت مرکز . ...یردرود و شــکل نگ ینطلبانه ازبیهتجز

صدا شودیبلند م یگوناگون ص یکه  شورش کور . ..شود.یآن گم م یندر ب یلا ل شک یاگر 
 بار نخواهد آمد.به یرانیجز و یزیچ یرد،بگ

 
 
 

 سنت زاهدان )سیستان و بلوچستان(جمعۀ اهلید اسماعیل زهی، امامموالنا عبدالحم
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امیدوار به آینده ایران هستم. باالخره یک سیری دارد طی می شود. معتقدم فشارهای درونی 
تواند  کنونی نمیمان تغییر ایجاد کنیم. معتقدم وضعیت و بیرونی ما را وادار می کنند در رویه

ها ری سیاستسادامه پیدا کند. مگر با تغییرات، تغییراتی که رضایت ملت را بگیرد. باید یک
 .سری مسائل حل شودتغییر کند و یک



 

  

ست. ملی ا همبستگیارای تنوع قومی و مذهبی كه این تنوْع منشأ اتحاد و ایران كشوری خواهد بود د
سی و فرهنگی در سیا صمیمات  ستای ت شتی ملی روابط بین ۀتوسع را یت آ ل خواهد شکقومی با محور

اتبی مر دركناِر هویت ملی، نظام اجتماعی سلسلهارزی هویت قومی و نظام سیاسی با پذیرش هم گرفت
ستبندی و رتبه سیا  ملی برای از بین بردِن  ۀد. ارادكر های داخلی منتفی خواهد گذاریشهروندان را در 

 شکاف و تبعیض شکل خواهد گرفت. 

 

 
نداز فوقمنظور تحقق چشــمبه ها و اســتراتژی ،ا یاتی در حوزهراهبرد ماعی، های عمل های مختلف اجت

سی، اجتماعی سیا ست که در ادامه ،فرهنگی،  شده ا شنهاد  وتعدیل این راهبردها به جرح ،و قانونی تدوین و پی
 ۀگرفته با نخبگان و جامعهای صورتمنبع این راهبردها عمومًا از مصاحبهکه است  گفتنیپرداخته شده است. 

 اند.صورت راهبرد و اقدام تدوین شدهبهو  شده است حلی استخراجم

 ها و اقدامات پیشنهادییگذار سیاست. 0-4

ساس تبعیض در میان اقوام به ضایتی و اح سی و عدم ثبات در جامعه تنها نار سیا ست اجتماعی و  س ضمام گ ان
شکالت ایران امروز ن ستم شی از ی سی نا سیا صادی و  ضعیت داخلی را های بینتحریم. بحران اقت المللی و

ــدت تحت تأثیر قرار دادهبه ای هبحران ،ازســوی دیگر. نیاز داردبازنگری در ســیاســت خارجی به که  اســت ش
 شده در این تحقیق، یکشده است. در تمام اقوام مطالعه محیطی و سوءمدیریت سبب نارضایتی عمومیزیست

نان را زندگی آ اطقنابودی شهرها و من ۀمقدمهمان افراد آن قوم بیان شد که  وسیلۀبهمحیطی بغرنج بحران زیست
شدن   شک  ست. خ ضعیت روبه ایجاد کرده ا ستان، و ستان و بلوچ سی زوال رود کارون در خوزستان، هامون در 

شدن   شک  ستای از این بحراننمونهو آلودگی هوای تهران  ،ارومیه در آذربایجان ۀدریاچ خ . ندامحیطیهای زی
ضعیت ،بردهدر تمام موارد نام صلی و سفبار عامل ا ست ا ستزی سیا سته میگذاریمحیطی  د. شوهای غلط دان

بحران تأمین آب، بیکاری،  ؛دانندها میایران را کشــور بحرانمحیطی و اجتماعی بســیاری از فعاالن زیســت
شیهناامیدی  صرف مواد، حا سوءم ساد و تقلب علمی،  سائل ازدواج و طالق، دربارۀ آینده، ف شهری، م شینی  ن

یخ و نویسنده از ارومیه )آذربایجان غربی(  اسفندیار حاجی، پژوهشگر تار
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ن کس جمهور یا اندیشه پوپولیستی فالتغییر رئیسه جهت شروع بشود و با تغییر باید از هم
یقه ضمردم در مو  ستهفشار  .باید یک خواست عمومی در پی آن باشد. درست نخواهد شد

  .فعاالن باید فکری برای فردای جامعه کنند . ...یمههر شکلی تغییر بده باید ب را این. هستند



 

  

 های قومی، مناقشاتهای بازنشستگی، چالشمشکالت معلمان و کارگران و اصناف و بازاریان، بحران صندوق
سک سترش ری سی، مهاجرت، آحقوق زنان، گ شمکش و پذیری جن ساد اداری و مالی، ک قازادگی و ژن خوب، ف

 روست. روبه هاایران با آن ،هایی است که در شرایط کنونیتضاد با کشورهای منطقه و جهان از بحران

 

 
ر سطوح رابطه بر ضابطه د ۀگیری از نخبگان در مناصب تخصصی و پیشی گرفتن مقولسوءمدیریت و عدم بهره

شدید کردهمختلف این بحران ست ها را ت ساس می ،و در این میان ا ضایتی را اح شترین نار به  زیرا ،کننداقوام  بی
ــبت دوری از مرکز ــتر نمود پیدا می حس   ،نس ــایتی بیش ــم میکند و بهتر بهتبعیض و نارض که یالدرحآید. چش

فرایند تکنولوژیکی مرزهای  ،دهدهای قومی نمیدربارۀ چالشاظهارنظر  ۀای دولتی اجازهای رســانهســیاســت
سیمای ملی شت صداو شته و جامعرا پ ست وجود آوردهای را بهشبکه ۀسر گذا ضوع از این نیز  ا  فتهرفراتر و مو

تا به  شمسی 2134و از اواخر سال  است های مجازی به سطح جامعه کشیده شدهاز شبکه هاو اعتراض است
ضات عمومی را  ،امروز شدهاعتر ست. این اعتر موجب  ستتا جایی پیش رفت هاضاا سیون که برخ ه ا سیا ی از 
. آنچه واضــح اســـت اندو بارها آن را مطرح کرده نداهطرح آشــتی ملی را ارائه داد ،حفظ نظام جهت  در ،نظام

های قومی و مذهبی مانند اکثریت جامعۀ ایران از کارگر و معلم تا دانشــجو و زنان مطالباتی دارند که در اقلیت
ــور برآورده نمی ــرایط ناهنجار و بدون برنامهچارچوب قوانین و مدیریت فعلی کش ــود. در ش ریزی ایران که با ش

ست سوءمدیریت همراه ا سجام ملی و نمی ،بحران  صوری از ان ستگیتوان ت ستی درنهایت،قومی و  همب  همزی
 .است رحاضکه برگرفته از پژوهش شود پیشنهاد می ذیلموارد  ،آمیز داشت. در این راستاآمیز و صلحمسالمیت

 عدالت اقتصادیتحقق . 8-0-4

الی اند و هم عقتعریف قدیمی یا تعریف ســنتی عدالت تعریفی اســت که هم عقالی غیردینی به آن توجه کرده
یامبران نیز در به آن پرداخته دین. حتی ائمه و پ ند و آن همان تعریف کلی مواردی  طاء  »ا ع    ذک  ا 

ه   یل  َق    َح
 «َحق 

ــت. قبل ــیلۀبهاز بیان این تعریف اس ــالم یامبرپ وس ــطو، افالطوناس ــرون حکیم هم به آن  ،، ارس ــیس و حتی س
نحوی ذکر شده است. حضرت علی نیز عدالت را انجیل و تورات هم بههای مقدس ن کتابدر مت و اندپرداخته

ع  » ض  َش ک  َو   
ه یء  فیل  ع  ض  سر جای خود قرار دهیمتعریف کرده« َمو  ن از آ ،اند؛ یعنی اگر هر امر و هرچیزی را 

 دانشگاه از تهران مدرسپژوهشگر و  ،شناسجامعه ی،محسن گودرز 
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 یق  خاص را ازطر یســبک زندگ یککند یم یکه ســع یایفرهنگ یاســتها و ســیهبا رو
 .یستمموافق ن کند، یجترو یکبوروکرات یابزارها

 
 
 



 

  

ست تعریف   تعریف   خیزد. اینعدالت برمی صادیق عدالت و پیوندهای دیگری که در  بهبا توجه اما  ،جامعی ا م
را در  توان از عدالت ارائه داد که این تعریف خاصتری هم میزندگی اجتماعی مردم وجود دارد، تعریف خاص

ها و امکانات جامعه به شهروندان بر فرصت اختصاص» :از است کنیم و آن عبارتپرتو آن تعریف عام ذکر می
ــتگی و نیاز به ــایس ــایتنحویمبنای ش ــاس رض به عبارت دیگر، در یک نظام جامع « .خاطر کنندکه همه احس

 عادالنه باشد.آن  و هم نتایج  ها هم شیوهباید عدالت، 

 

 
مقابل ظلم و تبعیض اســت. اقتصــاددانان  ۀشــناســند. عدالت نقطوبیش ظلم و تبعیض را میافراد بشــر کم

خارجی دارد و از  أاند که عدالت منشــای بر این عقیدهعده ؛عدالت دو دیدگاه کاماًل متفاوت دارند درخصــوص  
ست سی شود. مارک صادی تزریق  ستم اقت سی ستخارج باید به  سیالی سو روه بارز این افرادند. اما گ ۀها نمونها و 

کند صحیح اعمال شود، خودش در درونش عدالت را برقرار می ۀام اقتصادی به شیودیگری معتقدند که اگر نظ
بحث عدالت و  نیزای عده ،درکنار  این اظهارنظرو نیازی به اعمال عدالت از خارج نظام اقتصـــادی نیســـت. 

ــاس این دیدگاه ؛تری هم وجود داردکنند. دیدگاه متعادلبازار را مطرح می عادالنه بودن    ودن  زا بنه بر برون ،براس
نه بر درونعدالت اصــرار می بهمواردی نمی زیرا در ،آن زا بودن  شــود و  یا درونطور قطع آن را برونتوان  زا زا 

عدالت  رو، با ذاتسوی سود حداکثر است. ازایندانست، بلکه تصور بر این است که ذات اقتصاد پیشروی به
ــت ــت ن معنااین  اما این به ،در تعارض اس ــم پیروی کرد، بلکه ب ۀهای تندروانکه باید از دیدگاهیس ــیس  رمارکس

کید میرنظارت دولت برای برقرا  کند.ی عدالت تأ
صادی هنگامی در تحقق عدالت موفق ست که تنش و برخورد در زیرنظامنظام اقت نظام حداقل  ها و خود  تر ا

شد. اگر نظام شته با صاًل وجود ندا شد یا ا سیهای اجتماعی، با و فرهنگی نتوانند یک نوع تعامل منطقی  ،سیا
تحقق  توانند به مانعی درجهت  می نیزها دولت ،مواردی آید. بنابراین دروجود نمیبهداشــته باشــند، عدالت 

هتر دولت قرار دارد ب دراختیارخصوص در کشور ایران که اساس اقتصاد عدالت اقتصادی بدل شوند. این امر به
 کند.حکم می

ــنعت، عمددر  ــد که در بخش ص ــطور باال بیان ش ــل قبلی و نیز در س ــتان ۀفص ــور در اس های تولیدات کش

 یدیۀ خوزستانحماز پسر جوان عرب 
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 .قند و شــکر یمتق مثالً  ،گرونه یلیخ یچ. همهیسخوب ن ی ما اصــالً اقتصــاد یتوضــع
ه به هم یرانتو ا ،به عربا ظلم شــده باشــهفقط که  یجورنیانه اما  .هوجود ندار یرانا توعدالت 

 مردم ظلم شده.



 

  

اند و از ند محروم ماندهاای که مرکز ســکونت اقوامهای حاشــیهاســتان ،مرکزنشــین قرار دارد و در این زمینه
های د. از نبود کارخانهمیان آمو بلوچ بحث به ،نارضــایتی و احســاس نابرابری اقوام مختلف ترک، کرد، عرب

های صنعتی در مناطق کردستان و بلوچستان بحث شد که چنین وضعیتی مردمان این مناطق را تولیدی و شهرک
ستناچار بهبه سوق داده ا صاد و تولید ملی لطمه خواهد زد. این  ،سمت قاچاق و کولبری  ضوعی که به اقت مو

جدا از بهبودی در بخش تولید و جلوگیری از  ،ر این مناطقهای تولیدی ددرحالی اســت که با احداث کارخانه
مندی از توان علمی و خروج ارز از بازار اقتصادی کشور جهت خرید کاالهای خارجی، موجبات اشتغال و بهره

ا د که بشوکرد و بلوچ فراهم می ۀکردتحصیل انآید و موجبات رضایت جوانعملی مردمان این مناطق فراهم می
 ماند.ها نیز محفوظ میامنیت جانی و مالی آن ،رسمی در داخل کشوراشتغال 

 

 
ص   صنعتی نمیالبته  شد،  ۀکنندتواند ایجادرف برخورداری این مناطق از تجهیزات  چنین  یرازحس برابری با

ضایتی در میان مردمان مناطق آذری حس   ضایتی در این مناطق نیز نار شین و عرب نیز وجود دارد که میزان نار ن
ها همواره خود را با گردد که براســاس آن، انســانمیازدلیل این امر به قانون نســبیت بتوجه اســت. قطعًا قابل
احساس نارضایتی در میان  ،کنند و درصورت برخورداری کمتر از فرادستانخود مقایسه می های فرادست  گروه

ا مقایسه بها قابلنهای قومیتی ترک و عرب، هرچند شرایط اقتصادی آمردمان گروه موردگیرد. درها شکل میآن
کنند و شــرایط اقتصــادی زبانان مقایســه میها خود را با فارسجاکه آنکرد و بلوچ نیســت، ازآنهای قومیگروه

شود. البته این بدان معنا نیست که هیچ ها نیز ایجاد میدانند، احساس نابرابری در آنها میتر از آنخود را پایین
های رفاه مطلق وجود دارد؛ یافته ،هانشــین وجود ندارد و در میان آنطق فارسنارضـــایتی در میان مردمان منا

گرفته با مردمان آن مناطق نیز نشان از وجود نارضایتی در این بخش دارد. اما های انجامآمده از مصاحبهدستبه
سبت اقتصادی به نالبرز شرایط  و هایی نظیر اصفهان، مرکزی، سمنان، کرمان،یک واقعیت است که استاناین 

های ههای قومیتی ترک و عرب در یافتگروهبارۀ ای که بیشتر از همه درمناطق ایران دارند. نکته ۀتری از بقیمناسب
ها بهبودی اقتصـــادی قومی قرار گرفت این بود که آن ۀدســـت آمد و مورد توجه مردمان این دو منطقتحقیق به

قالب کنند که در دوران اندانند و بیان میاقتصادی حکومت قبلی میهای سیاست ۀامروزین خود را بیشتر نتیج
سالمی صادی آن ،ا سالوالبرخورداری اقت ست م ست. درنتیجه الزم ا صنعت چندان زیاد نبوده ا  نها در بخش 
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ــهر تهران بوده و از  ــتان تهران و ش ــال پ 50حالت متمرکز در اس ــرما یش،س در  یگذاریهس
 اند.بهره ماندهیب یناز صنعت و ماش یگرد یجا بوده و شهرهاینا



 

  

 ند.نکدولتی ضمن کمک به بهبود شرایط اقتصادی مناطق قومی، در توزیع عادالنه و برابرانه نیز تالش 
 و حتی ،برخوردارتوان گفت ســوءمدیریت دولت به ایجاد مناطق برخوردار، کمندی کلی میبدر یک جمع

ست. آنچه به ازبین رفتن  منجر بدون برخوردار در ایران  شدید  شکاف شده ا صادی در مناطق مختلف  های  اقت
ــیه و مرز ایران به ــتویژه حاش ــهم انجامیده اس ــامل س ــارکت در فرایند تولید، حق  ش ــاس میزان مش  بری براس

ت . تنها در این صوراستاموال در موضع قوامی آن  و قرار گرفتن   ،برخورداری برابر، توازن نسبی ثروت و درآمد
ــای بدن، کولبری ــت که فروش اعض ــه ،اس ــد. زمانیو فقر ریش ــاس عدالت و کن خواهد ش ــاغل براس که مش

که مردم آذربایجان غربی و کردستان که سرشار از منابع کشاورزی، معدنی، قسیم شوند، زمانیساالری تشایسته
شتاهای طبیعیدیگر ثروت طال و سهمی از آن دا شند  ستان را با قاچاق مواد  ند، زمانیه با ستان و بلوچ سی  که 

شد و این در نتیجمخدر به صادی برقرار خواهد  سند، عدالت اقت شنا شغل ن صادی م ۀعنوان  صحیح اقت دیریت 
سهم ساس  شارکت در فرایند تولید، حق  برا سبی ثروت و درآمد بری و به میزان م قرار  ،برخورداری برابر، توازن ن

ضع قوامی گرفتن   ستو همچنین عدم نگاه ایدئولوژیک به اقوام  ،اموال در مو شتر. ا  مناطق قومی موردمطالعه بی
شاورزی، معادن سنگ و طالدر زمینه صنایع دستی، فرهای ک سیل و ،های دامیوردها،  های بزرگی ... دارای پتان

های و استفاده از نیرو توسعۀ کشاورزی و دامپروری های صنعتی و کشت و صنعت وهستند که با ایجاد کارخانه
 مفهوم عدالت اقتصادی و توزیعی گام برداشت. جهت  توان درخوبی میها بهآن ۀکردخبره و جوان و تحصیل

 تحقق عدالت اجتماعی و فرهنگی .0-0-4

م و اصل دو ،کندهای برابر دفاع میاصل اول از آزادی برابر و فرصت :شوددر عدالت از دو اصل سخن گفته می
ادیان  ،ند. در قانون اســـاســیاها موجه و عادالنهتوان گفت نابرابریناظر بدان اســـت که در چه وضــعی می

  ،این ادیان و مذاهب ، امانداو زرتشتی ،سنت و ادیان مسیحی، یهودیمذاهب اهلشده و قانونی شامل پذیرفته
... را ندارند و پیروان این مذاهب و ادیان در  و ،آزادی الزم جهت تبلیغ در رسانه، کتاب ،مانند مذهب رسمیبه

اقلیت  ترینکه بزرگ ،تسننگروه دینی اهل موردآمده دردستهای بهسطوح مدیریتی کشور سهمی ندارند. یافته
مورداشــارۀ اقوام  ترین مواردها دارد. از مهمهای زیادی در میان آننشــان از وجود نارضــایتی ،مذهبی کشــورند

ــرکت ــهر تهران کننده در این تحقیقش ــجد و عبادتگاه دینی در ش ــت نبود مس ود یک حد ،هاآن ۀکه بنابه گفت اس
شهر زناهل ۀمیلیون نفر از جامع سم دینی خود مجبور برگزاری برایکنند که دگی میسنت در این  اطق من ندمرا

سکونی ستفاده کنندعنوان نمازخانه ها بهو از آن ای را اجاره کنندم صادیا ضوع جدا از بار اقت ر که ب ای. این مو
های طوالنی را برای آنان دلیل فضــای محیطی کم، مشــقت مکانی و حضــور در صــفهکند، بل مییها تحمآن

بت که، برای آنکنداد میایج های برپایی نماز جماعت، عبادت خود را انجام دهند. البته بتوانند در یکی از نو



 

  

ــتهدر همین زمینه نیز محدودیت ــال اخیرهایی داش ــیده های آنکار به تخریب نمازخانه ،اند و در چند س ها کش
ست. مورد دیگری که  سیارشده ا سنن قرارتوجه پیروان اهل مورد ب گرفت اعمال محدودیت و تعطیلی مدارس  ت

ها رهدر حج ،پرورش و تربیت عالمان دینی ،در مناطق کردستان و بلوچستان ،های دور. از گذشتهستهادینی آن
. اما ه استشدانجام می انن آنیاروحان وسیلۀبهدرکنار  یا درون مسجد تعبیه شده بود، های کوچکی که و اتاقک
سال  سی، 2154از  کید کرد که ادار شورای شم سنت باید تحت مدارس دینی اهل ۀعالی انقالب فرهنگی تأ

شــورای نمایندگان ولی فقیه در امور »و زیر نظر  «ســنتدینی اهل ریزی مدارس علومشــورای برنامه»نظر 
سیاری از مدارس دینی اهل «سنتاهل سنن زیرقرار بگیرد که ب ش ت صمیم نرفتند و تعطیل  اعمال  ند.دبار این ت

وآمدهای آنان از دیگر مواردی بود که مردمان ها و رفتگفته محدودیت بر رهبران دینی و تحت نظر قرار گرفتن  
 .های قومی بدان اشاره کردنداین گروه

 

 
شان از ناکارآمدی امروزه تحقیقات در حوزه ستهای مختلف علمی ن از باال به پایین دارد. بر  ها و نگاه  سیا

 امور به خود   ۀشــود که دولت باید از مدیریت در بســیاری از امور محلی کنار رود و ادارگفته می ،همین اســاس
های خود همواره مدیریت مراکز دینی خود را در حوزه ۀتسنن در تاریخ گذشتدینی اهل ۀمردم واگذار شود. جامع

سانی، مالی شته هادیگر حوزه و ،ان ست برعهده دا ست. در این  ،و در این زمینه ا شکلی مواجه نبوده ا  بارهبا م
و امنیتی از این گروه برداشـته شـود و رهبران و مردمان محلی را در مدیریت امور  یشـود نگاه کنترلپیشـنهاد می

 شمسی 30 ۀو اوایل ده 50 ۀدههای آخر در سال شدهانجام تروریستی هایمذهبی خود آزاد بگذارند. عملیات
 هایبادتگاهمرکز و ع آمیز است. داشتن  همین نگاه تبعیض ۀهای سیستان و بلوچستان و کردستان نتیجدر استان
شهر تهران اهل ۀدینی ویژ شکلی برای های ادیان توحیدی دیگر نمیدرکنار  عبادتگاهسنت در  یک از هیچتواند م

ــتقطعًا  و ایجاد کندادیان و مذاهب  ــالچهل ۀخواس ــید و در ۀس مفهوم  جهت  این گروه را نیز تحقق خواهد بخش
 عدالت و برابری خواهد بود.

ساس قانون تحقیق   های مهم  از دیگر یافته ضوع زبان مادری و آموزش به آن بود. برا اقوام مختلف ایرانی  ،مو
شدخود آموزش ببینند و محدودیتی در این باره نباید برای آن قومی   توانند به زبان  می شته با امری که  ،ها وجود دا

 شناس، پژوهشگر و مدرس دانشگاه از تهرانمحسن گودرزی، جامعه
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ــترب ــنت فرهنگ یرانا یو در چارچوب فرهنگ یرانیخودم را ا یش  مثالً  یران،ا یو متعلق به س
از  یتیو نارضــا ،خشــم، از احترام یایزهآم یرانیاحســاس من به اقوام ا، اما دانمیم ،شــعر

 .است به آناننسبت یضو تبع یعدالتیب
 

 
 
 
 



 

  

وقتی تمهیدی برای این موضــوع  درواقع،قانونی باقی مانده اســت.  و در همان حد   اســت اجرایی نشــده کنونتا
شیده نمی ستوجود قانون مانند عدم  ، این امرشودشود و از منظر امنیتی به زبان قومی نگاه میاندی در  . البتها

سالیان اخیر ،این زمینه شگاه ۀدو رشت ،در  شرقیزبان و ادبیات کردی و ترکی در دان ستان و آذربایجان   های کرد
شده سیس  ضای کاری و  بارهای که در این اما نکته ،اندتأ شتیبانی از این امر در ف باید مورد توجه قرار گیرد عدم پ

ها را آن شغلی ۀای است که بتواند آیندن کنکور انتخاب رشتهاف بسیاری از داوطلبجاکه هداشتغال است. ازآن
چندان ای در بازار کار موجب استقبال نهبدون هیچ پشتوانه ایدانشگاهی ۀرف وجود چنین رشتتضمین کند، ص  

نین هدفی، چ کابردی کردن   جهت  درهای آن شــده اســت. بنابراین شــایســته اســت صــندلی زیاد و خالی ماندن  
 های اول تحصیل برسد.خصوص سالتر و بهموضوع آموزش به زبان مادری به سطوح پایین

ست دزبان بای ۀتحقق عدالت اجتماعی در زمین جهت  در ست با راهنمایی زبانسیا سان قومی و های در شنا
یغ و ترویج و تبلکه تمام امکانات برای نخبگان زبانی طراحی شــود تا این احســاس تبعیض رفع شــود. زمانی

ــترش یک نوع زبان و مذهب خاص ــایر اقلیتکارگرفته میبه گس ــود و س های قومی و زبانی با نگاهی امنیتی ش
سترش آنمحدود می شد و گ سب برای ر شرایط منا ست ،شودها فراهم نمیشوند و  های ادغام یا حذف سیا

آن  أگریزی و عدم مدیریت صحیح که منشانون. قاستشود که این نوع نابرابری ناموجه هویت قومی تداعی می
 .استترین دالیل عدم تحقق عدالت اجتماعی ساالری دانست از مهمتوان در عدم توجه به شایستهرا می

ـــان دادن   یت خود و نش ـــت هو هداش هت نگ مایزات   هر قومی ج با دیگر اقوام از  ت ها،  برخیخود  ماد ن
ــومآداب ــتفاده می ،ورس ــبک زندگی اس ــش کند.و س ــبک های محلی و اهمیت برخی از رنگپوش ها در آن، س

  صورت گروهی، رقصها بهای، برگزاری برخی جشنهای منطقهها و همایشجشنوارهقومی،  موسیقیایی خاص  
پایکوبی نه و ،های محلیو  یان اقوام ایرانی ... نمو های محلی در م ماد ـــتهایی از این نوع ن تهاس یاف های . 

ــتبه ــان می ۀ اینآمددس نابرابری در میان اقوام موردمطالعه به این بخش  دهد که کمترین میزان حس  تحقیق نش
را  و رضایت اقوام مختلف ندصورت نسبی موفق عمل کبه ،هادر این زمینه است تعلق دارد و حاکمیت توانسته

ست به ستفاده از لباس ورد. حق  آد شادی و عزای محا سم  سیقی محلی، مرا ... برای اقوام  و ،لیهای محلی، مو
ــاحبه ــت و در مص ــتفاده از رنگگرفته بههای انجاممختلف محفوظ اس ــاره به محدودیتی که در اس های جز اش

ــش آن خاص ــتدر میان اقوام کرد و عرب در پوش ها در مورد دیگری که بیانگر اجحاف برای آن ،ها وجود داش
 دست نیامد.این زمینه باشد به



 

  

 

 
شتر مورد توجه اقوام قرار گرفتهای اجتماعی موردی بود که قواعد عرفی و ارزش ضای موجب و ه بودبی تی نار

ــده بود، از آن جهتها آن ــاوت های قومی، دربارۀ گروههاکه از نظر آن ش ــب هایقض ــوص در به ،نامناس خص
ــهرهای فارس ــینش ــورت ،نش ــارهای حکومتیمی ص ــطح دولتی و فش موردی که بیانگر ایجاد  ،گیرد. اما در س

ــد. بهمحدودیت برای آن ــاهده نش ــد مش ــتفاده از لباس محلی در تعداد زیادی از ادارات مجوز ها باش تازگی اس
ایجاد احســاس برابری فرهنگی و اجتماعی در میان اقوام  جهت  در اســت که که گام مهم دیگری گرفته اســت

صوبایرانی  ست. وجود همین آزادی شده م ضایت در میان ا ساس ر های فرهنگی در این بخش در ایجاد اح
 .ه شودها در نظر گرفتوان الگویی برای دیگر بخشعنبه دتواناقوام می

ــوری دارای تنوع قومی و مذهبی  ــتایران کش ــم و آیین اس ی برای اقوام یهامحدودیت ،هاکه در برخی مراس
شسنت و اهلکه عمومًا اهل ،های مذهبی مانند عید قربان یا عید فطرمثاًل در برگزاری آیین .آیدوجود میبه یع ت

گیرند و ازطرف شورای سنت با کشورهای عربی عید فطر یا عید قربان را جشن میاهل ،ف دارنداختال هادر آن
ــنت اخطار مین اهلاروحانیت به روحانی ــمس مانند نوروز  یدهند که اعالن عمومی نکنند. یا در برگزاری مراس

تان  یت برگزاری مدر کردســ ته میحدود ـــان درنظر گرف متازســ ،. در برخی مواردشــودبرایش  ،وی حکو
سیت سا سم فرهنگیح روز جهانی »فوریه( و  12) «روز جهانی زبان مادری»همچون  ایهایی در برگزاری مرا

رت صوبهمارس( وجود دارد. روز جهانی فرهنگ بلوچ در بلوچستان پاکستان و در افغانستان  ۲) «فرهنگ بلوچ
شن گرفته می سیار پررنگ ج سمی و ب  ینچن یتاز ماه یسبب عدم اطالع عمومبه یران،در داخل ا اما شود،ر

 میستس ازطریق   یهاو جشن یمراسم شاد ها،یسوگوار یامو ا یمذهب یهابر جنبه ازحدیشب یدو تأک یمراسم
سله ی  طدر حتماً  یا یابدیاجازه اجرا نم یا شن  هاییمراتب و مجوزسل  یافجر و ۀبهمن و ده11در چارچوب ج

 شود.یاجرا م یحکومت /ی مذهب یبا شکل حدتهفته و
سم و آیین حق   شری مورد توجه قرار  و مذهبی ،های فرهنگی، قومیبرگزاری مرا سناد حقوق ب سیاری از ا در ب

 استان البزر از هسال31 یمرد
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من فقط یک مثال بزنم؛ چندی پیش آقای روحانی سفری به استان البرز داشت. فقط برای 
کیلومتری با  0یه نصفه روز، هزینۀ سفرش چند میلیارد بود ازطرف استانداری و ... یه فاصلۀ 

کنی وجود داشته باشه، اًل فکر نمیتیمش اومدن. بحث ناهارشون توی رستورانی که ما اص
کس خرید پتو و ... برای استراحت تیم. چند میلیارد فقط برای یه ساعت سخنرانی که هیچ

 شه داشت؟ده خرج شد. با این وضعیت چه انتظاری میبهش گوش نمی
 
 



 

  

ست. ازجمله می شاره  «های ملی یا قومی، مذهبی و زبانیحقوق افراد متعلق به اقلیت ۀاعالمی»توان به گرفته ا ا
ند  که در ب به اقلیتخود عنوان کرد 1 ۀماد  دوم کرد  که افراد متعلق  ها حق دارند در حیات فرهنگی، ه اســـت 

مذکور نیز  ۀاعالمی۲ ۀو دولتی مشــارکت کامل داشــته باشــند. در بند چهارم ماد   ،مذهبی، اجتماعی، اقتصــادی
ند توانافراد ب ،واســطۀ آنها اتخاذ کند تا بهتا تدابیری برای افراد متعلق به اقلیت اســت ها را موظف کردهدولت

سنت سوم ها و نیز آدابفرهنگ، زبان،  ضاد با ور خود را جز درمورد اعمالی خاص که ناقض قوانین ملی و در ت
 ،قانون اساسی، برگزاری اجتماعات وهفتمبیستهنجارهای جهانی است گسترش دهند. همچنین مطابق اصل 

ــدبه ــلحانه نباش ــالمی و مس ــرطی که برخالف موازین اس ــت. بنابرا ،ش ی هاممانعت از برگزاری آیین نیآزاد اس
 .  استذهبی و قومی نوعی نقض حقوق شهروندی م

ست که بخش زیادی از آن جدا  سطح دولتی و نیز در بطن جامعه از دیگر موارد مهمی ا سیتی در  تبعیض جن
باز محدودیت عد و هنجارهای اجتماعی  به عرف و قوا قانونی،  تاریخمیازهای  جامعۀ ایران  ،گردد. درطول  

مردان دارای قدرت و  ،ح خانواده و روابط بین زن و شوهراز همان سط ،که در آن است ای مردساالر بودهجامعه
 ۀاند. در ســطح اجتماعی نیز براســاس این باور عرفی و شــرعی که وظیفها بودهزنان مطیع دســتورات و اوامر آن

پذیری و توان و قدرت کاری آنان بیشتر از مسالولیت ،ساسمرد است و بر همین ا ۀتأمین مخارج خانواده برعهد
 پانزدهها در قبولی باالی زنان در دانشگاهبرخالف زنان است، بازار کار و اشتغال دراختیار آنان قرار گرفته است. 

ــیالت ــال اخیر، بعداز اتمام تحص ــب برای آن ،س ــت کاری مناس ــطح ادارات دولتی و چه در ، نافرص چه در س
گردند و براسـاس قواعد ازفراهم نیسـت و درنتیجه مجبورند به محیط سـنتی خانواده ب ،خصـوصـی هایشـرکت

هایی شرکت ازجانبکه  هممواردی  عرفی، همچون مادران خود وظایف همسرداری و فرزندداری را بپذیرند. در
کسان احشی در یک کار یگیرد و اختالف دستمزدی فها تعلق نمیچنانی به آنشوند، دستمزد آنکار گرفته میبه

 با مردها دارند.

 

 
خود  بالقوۀ هاینیروها و از همۀ تالش دبای ،خواهد در راســتای توســعه گام برداردای که میجامعهطبیعتًا 

ستفاده کند. نادیده گرفتن   شتن   ا سب از نیعدم بهره به معنایها آن نیمی از افراد جامعه و کنار گذا روی گیری منا
ست. ت سانی خود ا شتر میأان ضوع زمانی بی ا هنگام رقابت برابر بدختران جامعه به شود که زنان وسف این مو

 اكبر یادگاری، نقاش، نویسنده و كارگردان تئاتر از سمنان
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 یراببدون دلیل مشخص شغل را  یبعضشود. ی هم دیده میکار جنس یمدر تقس یضتبع
 ی.جمهور یاستمثل ر ،ها تابو کردندخانم



 

  

ــان مردان در آزمون ــری نش ــراس ــتر اند که نهدادههای س ــتند، بلکه بیش ــتعداد کمتری برخوردار نیس تنها از اس
کنند. بنابراین شایسته است که هم در سطح دولتی و هم در سطح ها تصاحب میهای دانشگاهی را آنصندلی

ــیتی و نگاه  ــوگیری جنس ــود. در این زمینهجامعه س ر تالش کند تا د ددولت بای ،جنس دومی به زنان کنار زده ش
ستخدامیآزمون شتن   ،های ا ستخدامی که تاسهمیه با کنار گذا شته  کنونهای ا ست، وجود دا سهم و امتیاز ا

شتغال فراهم کند صندلیو  برابری برای زنان در ا ستانداری، فرمانداریاز میان  یگر د و ،های مختلف وزارتی، ا
یار سهم مناسبی دراخت است، جنسیتی بودهتک کنونها تاکه انتخاب مدیران این بخش باالهای اجرایی ردهمقام

سانه ستفاده از قدرت ر  ۀرن مدنی، انگاگیری از نخبگان اجتماعی و فعاالای و بهرهبانوان قرار دهد. همچنین با ا
شود تا آن شته  ستعدادهای افراد و بدون هیچجا که مناکارآمدی زنان کنار گذا ساس ا صرفًا برا اه گونه نگدیران 

 به انتخاب نیروهای خود بپردازند.  ،جنسیتی

توان یک اخطار و هشــدار چندم ورد زبان اقوام اســت. این وضــعیت را میهدوم و درجهمفهوم شــهروند درج
ست سیا سی به این مفهوم اگرچه کار بردن  بهد. کرگذاران فرهنگی تلقی جدی به  سیا سمی در مجامع  صورت ر

آن در بین نخبگان دانشــگاهی و علمی زمینه را برای ســنجش و  اینظریهاما وجود چارچوب  ،شــودمطرح نمی
ست. هرچند طرح آن بهکرارزیابی آن در ایران فراهم  ساللده ا سی  ۀعنوان یک م سیا شایند نظام  ملی چندان خو

 ویژهگیری این مفهوم در ذهن عموم مردم و بهقدان آن نیســت. شــکلمعنی فمطرح نکردن و انکار آن به ،نیســت
های قومی اقوام دال بر وجود شــرایط وجودی آن اســت. عدم توزیع برابر ثروت، خدمات و امکانات، طرد گروه

ست  سیلۀبهفرود ستانگروه و ست در ا شابه ازجمله عواملی ،های چندقومیهای فراد سائلی م  ۀند که زمیناو م
 د آورد. نوجود خواهقومی را بهتضاد و تخاصم بینبروز 

 

 
و  های اقتصادیشود برای حذف این مفهوم از فضای ذهنی جامعه و اقوام ایران، شکافپیشنهاد می بنابراین

کید است:راهکاره ،فرهنگی به حداقل برسد. در این راستا  ای زیر موردتأ
 ؛های مذهبیاقوام و اقلیت مناطق محروم با اولویت قرار دادن   ۀجانبهمه ۀتوسع .2
 ؛های فرهنگی و متنوع اقوامگیری از ظرفیتریزی مشارکتی با بهرهبرنامه ۀتوسع .1

 ایوان )ایالم( ازفعال فرهنگی و ادبی ی، علیرضا خان
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 .مطالبات ما داده نشده است ،نتیجه، پس دروقتی توزیع ناعادالنه قدرت و ثروت وجود دارد
رد وزیر و رئیسوقتی ما به رد نداریم و کارخانهعنوان ک  ز اهای بزرگی که جوانان ما را جمهور ک 

 آمیز وجود دارد. این نگاه تبعیض بیکاری دربیاورد، پس قطعاً 

 



 

  

   ؛های اقتصادی و اجتماعیکاهش تمرکزگرایی و توزیع مجدد فرصت .1
به  و ســپسگردد که توزیع منابع از مناطق مرزی شــروع نحویبه ،معکوس ۀریزی از پایین و توســعبرنامه .6

  ؛مرکز منتهی شود

 .مراتب مدیریتی کشور با تفویض اختیارات بیشتر به مدیران محلیاصالح نظام اداری و سلسله .1

 تحقق عدالت سیاسی. 3-0-4

سی به حوز سیا شارکت مردم مربوط می ۀعدالت  ست و م سیا شروعیت خود را شود. اینقدرت و  که حاکمان م
تواند با عدالت سیاسی مرتبط باشد. از دیدگاه مردم مشروعیت دارند یا خیر می آورند و درنزد  دست میچگونه به

، در غیر این صورت و اگر حاکم سیاسی شایستگی احراز این مقام را داشته باشد، حکومت عادالنه است ،مردم
اگر با زور و اجبار قدرت را تصاحب کرده باشد، آن حکومت ظالم است و فرمانبرداری از آن جایز نیست. یکی 

مورد توجه قرار بگیرد موضوع احزاب سیاسی است.  دی که در بخش عدالت سیاسی بایهایترین موضوعاز مهم
، حزب سیاسی در ایران دویستصادرشده برای حدود  ۀمجوز و پروان باوجود  بحث کردیم که  ،در فصل پیشین

صیلدر بطن جامعه وجود ندارد و اگر به ایچنانیفعالیت حزبی آن معۀ کردگان جاطور اتفاقی از چند نفر از تح
 د.نماناحتمال زیاد از پاسخ بازمید، بهنحزب مجوزگرفته را نام ببر دویستحزب از میان این  سهایرانی بخواهیم 

ستچه که موحب توفیق در عرصۀ داخلی و بین، آناه برخی نخبگان مورد مطالعهاز نگ شدن ب المللی ا ه نزدیک 
 جای قومی است.های فکری مشابه بهحوزه

 

 
حزاب در ا ،های قومی موردمطالعهچنین وضیعتی است و به باور گروه ۀکنندتصدیق حاضرهای تحقیق یافته

ند و بعداز اتمام فرایند رآوای همچون قارچ ســربرمیدو هفته مدت حداکثرهنگام انتخابات و بهایران عمدتًا به
ند و در کنیک نوع تفکر ساختاری کالن فعالیت می جهت  روند. همین احزاب نیز عمدتًا درانتخاباتی ازمیان می

ترین دلیل مطالبات قومی مردمان خود باشـــد. شـــاید بتوان مهم ۀکنندما حزبی نداریم که بیان ،مناطق قومی
ــاهای امنیتی گیری احزاب در ایران رات و کنارهرخو ــدنظارتی و کنترل و وجود فض نهادهای مختلف عمدتًا  ۀش

ترین کارکردی که یک حزب . مهمدانســتهای متعدد فیلترینگ در کشــور خارج از کنترل دولت و نیز شــبکه

یز )آذربایجان شرقی( از هیئت علمی و مدرس دانشگاها، عضو نیباقر صدری  تبر
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ــورها م یگرباعث ارتباط با د یعوامل فکر ــود نه عوامل قومیکش با  اطرتباابزار  تفکر   .یش
 است. این نکتۀ مهمی است. با کشورهاخودمان و 



 

  

صول دموکراتیک و می شد بیان مطالبات همفکران خود ازطریق  ا شته با که نگامیهوگوست. فرایند گفتتواند دا
وگو جای خود را به ســتیز و خشــونت چنین فرایندی در جامعه وجود نداشــته باشــد، اصــول دموکراتیک و گفت

الزم  ،تواند مشروعیت نظام را با مشکل مواجه کند. بنابراین در این زمینهگیری چنین فضایی میدهد و شکلمی
گرفته و مجوز احزاب   میلیتاریستی از سطح جامعه، جدا از فعال کردن  فضای امنیتی و  گذاشتن   است ضمن کنار

صاص سانه اخت ضای حزبی را بههای متعدد به آنر شانیم تا مطالبات آنسمت گروهها، ف ها های قومی نیز بک
 وگو بیان و حل شود.صورت کاماًل دموکراتیک و صرفًا ازطریق  فرایند گفتبه

ــت که با رفع محدودیتدر مقام اجرا نیز حکومتی  ــارکت برابر و آزاد را برای مردم در  ،هاعادل اس امکان مش
های سیاسی فراهم کند و قدرت و مناصب سیاسی را برحسب استعداد و شایستگی افراد تقسیم کند. در زمینه
و  ،لوچکرد، بهای قومیتی زبان نارضایتی داشتند. گروهغیرفارس ۀگروه قومیتی موردمطالع چهار ۀهم ،هزمیناین 

ــالچهلکردند که در عمر عرب بیان می ــالمی ۀس ــ  موردی از انتخاب هم ،انقالب اس های تَم زبانان آنان در س
مقننه و قضاییه، وزرای دولتی، استاندار و سفیر کشور در  و سیاسی سطح اول همچون ریاست بر قوای مجریه

ــیمناطق پراهمیت جهان وجود نداشــته اســت. در مناطق عرب ن و بلوچ نیز انتخاب فرماندار عمدتًا از میان نش
جدا از موضوع قومیت، دلیل دیگر این نابرابری را  ،بلوچستان و کردستان ۀگیرد. جامعافراد غیربومی صورت می

 سیاسی بودن و پیرو مذهب رسمی ــــ شرط رجال مذهبی ،گردانند. بر این اساسبه گرایش مذهبی خود برمی
کند. چنین وضعیتی نشان از حاکمیت ایدئولوژیک در کشور های قومی دینی و مذهبی را حذف میاقلیت بودن  

قرار گرفته اسـت. میزان نارضـایتی گروه قومیتی  یک جناح فکری خاص دراختیاردارد که امور سـیاسـی کشـور 
ین شده نیست. اروه قومیتی بیانگ سهها کمتر از ند نیز در این زمینهامذهب با جریان حاکمیتزبان که همآذری

املی برای عتک یتوان دلیلدهد که دلیل وجود چنین وضعیتی صرفًا نگاه ایدئولوژیک نیست و نمیامر نشان می
ور جمعیت کش به نسبت سهمی که از کل   ،سال چهلزبان بر این باورند که درطول  این آن قائل شد. مردمان ترک

سی ۀدارند، در زمین س  اند و بهمورد توجه قرار نگرفته چندان ،سیا سیار معدود  سی بهتَم صورت ب سیا  های مهم 
 آنان واگذار شده است.

 

 

 سنت زاهدان )سیستان و بلوچستان(جمعۀ اهلموالنا عبدالحمید اسماعیل زهی، امام

 
مشارکتشان اند، اما کار در دست خودشان نیست و جا بلوچدرصد این 10درصد و نهایتًا  11

خیلی جزئی است. در رأس امور نیستند و در مدیریت استان سهم بلوچ اقل و اقل است و هیچی 
 ندارد.



 

  

شده ،انی دیگریبه ب سیم  سی در ایران به خودی و غیرخودی تق سیا ی ها در مدیریت دولتاند. خودینخبگان 
با آنچه  ایشدهرند. چنین حالت توصیفوجود ندا ها اصالً از بخشداری تا سطوح باال وجود دارند و غیرخودی

 ای برای آن اندیشیدهزیادی دارد و اگر چاره ۀدر ابتدای سطور این بخش درمورد عدالت سیاسی مطرح شد فاصل
سته شای شود و با حذف نگاه خودی و غیرخودی و توجه به  سی مورد  یساالری مدیریتن سیا سطوح مختلف  در 

خورد. بنابراین الزم اســت ســی و مشــروعیت حکومت به مشــکل میتحقق عدالت ســیا ،توجه قرار نگیرد
 توان با ایجاد سیستم سیاسی فدرالمی ،حالدرعینمثابۀ خودی نگاه شوند و اند بهکه طرد شده ییهاغیرخودی

شد تا سی نوعی خود  های گوناگون در ایران بهاقوام و زبان ۀهم سبب  سیا شت  شان را رقم بزنند، تحقق سرنو
 ود.گیری عدالت سیاسی منجر شسیاسی را برای نظام داشته باشد و به شکل ۀتواند کمترین هزینامری می چنین

 تحقق رفاه اجتماعی. 4-0-4

عد مادی و معنوی زندگی را  عد مادی بر تأمین نیازهای اســـاســی، خوراک، . ب  گیرددربر میرفاه اجتماعی دو ب 
کید دارد و ب   ،پوشــاک، شــغل، مســکن توان شــامل ســواد و آموزش، می نیزعد معنوی را و بهداشــت و درمان تأ

ــالمت، حمایت قانونی از عموم مردم ــی، اجتماعی ،س ــیاس ــانی، س ــادی  ،و برخورداری از حقوق انس و اقتص
ست. رفاه اجتماعی عبارت از مجموع ست ،هاای از قوانین، مقررات، برنامهیافتهسازمان ۀدان سیا ست هاو  یی ا

منظور پاســخگویی به نیازهای مادی و معنوی و تأمین ســســات رفاهی و نهادهای اجتماعی بهؤکه در قالب م
 میالدی 1021رفاه جهانی سال  رشد و تعالی گردد. ایران در شاخص سازشود تا زمینهسعادت انسان ارائه می

د که وضعیت ایران از منظر رفاه اجتماعی دهجایگاه نشان میکشور قرار گرفت. این 261در بین  221 ۀدر رتب
سفبار  سیار ا ستب ست که به میزانی که از مرکز دور میا شتر جای نگرانی دارد این ا یا به  شویم و، اما آنچه بی

ــیمها و مرزها میاقلیت ــاخص ،رس ــد، ش ــی به خدمات زیربنایی، جاده و س ــترس های رفاه اجتماعی مانند دس
امنیت فردی و عمومی، امنیت  در اوقات فراغت، ... و ا و پارک و فضای سبزخدمات سالمت و بهداشت، سینم

 یابد.... کاهش می و ،قضایی
ستان در حوز ستان به بیمار ستان و بلوچ سی کرد ستر سیار ناگوار  ۀد ستسالمت ب اطق جا که در منتا آن ا

ستان ستان، بیمار شکی ناتوانهای ها و مراقبتترین جراحیساده دادن   ها از انجامکرد ر ند و فرد بیمار مجبواپز
سافت  ست م شتر را طی  6-1ا سد که درکساعتی یا بی شرقی بر ستانی در آذربایجان غربی و   ند تا به مراکز ا

ز های شهر تهران نیشود. همچنین با مراجعه به بیمارستانراه برگشت داده می ۀجسد وی در میان بسیاری،موارد 
شاهد خیل عظیم بیمامی شهرستانتوان  شهر ،دلیل محرومیت مناطق خودههای مختلف بود که بران از   به این 



 

  

 کنند.های اطرف صبح میهایشان شب را در حیاط بیمارستان یا خیابانو خود و خانواده اندپناه آورده

 

 
سی به گاز هنوز در مرزها و به ستر ستاهای آن ممکن ند صوص در رو ستخ سال ،و در این زمینه ی  هایدر 

ــتان بفاجعه ،اخیر ــتان و بلوچس ــتفاده از بخاریههای بزرگی در مدارس کردس که  دهای نفتی اتفاق افتادلیل اس
ها ماندگار شـــد. هنوز جان چندین کودک و معلم را گرفت و اثرات ســوختگی بر جســم تعداد زیادی از آن

ستایی کالس سیاری از مدارس رو صحرا برگزار در کپرها یا  این مناطقهای درس در ب شت و  ضای باز و د در ف
صیلی باالتر از ابتداییمی سران نوجو انکپری نیز وجود ندارد و دختر همین مدارس   ،شود. در مقاطع تح ان و پ

ستایی مجبور سرما ندرو شهری برو ،که هر روز و در گرما و  سایل هد. در همین زمینه و بنبه مدارس  دلیل نبود و
سب وآمدرفت صیلزیادی و بهموارد  در ،منا صوص در میان دختران، ترک تح شاهده خ شود. در می اجباری م

 شود.آموزان برگزار میی از دانشانبوهمناطق شهری نیز مدارس عمدتًا در دو شیفت و با حجم 
ای و مریوانی در مرزهای کودکان بانه ســینما و پارک و اوقات فراغت در مرزهای ایران معنایی ندارد. پریدن  

وفور اما به ،ها یا قطع دست و پایشان درهنگام بازی خبری دردآور استآن ایران برروی مین و کشته شدن  غربی 
ساختگزارش می سعهشود. زیر صنعتی و جادههای تو ست و ای در بین اقلیتای و  سیار ناگوار ا ها و مرزها ب

ستجاده ست. در این را شده ا شان تبدیل  شنهاد می ،اهای آن مناطق به قتلگاه جوانان شاخصپی  های رفاهشود 
صحیح و بدون  ـــ تبعیض قومیاعمال اجتماعی با مدیریت  با  ، وسالمت و آموزش ۀویژه در حوزبه ،مذهبی ـ

ــت ن  درنظر گرفت ــاختمنطقه ۀمحدود کمدس ــوند و برای جلوگیری از جدًا ای های جادهای و زیرس بازنگری ش
 صورت پذیرد.  جهتو اقدامات مناسبی در این  شود آن اصالح هایایراد ،ناپذیرخسارت جبران

 ای در میان اقوام(اقوام )وجود عدالت رسانه همبستگیهای گروهی در نقش رسانه. 5-0-4

ــدپس ــنعت چاپ و تحوالت اجتماعی چند س ــت ۀاز تولد ص متأثر از آن، یکی از تأثیرگذارترین نهادهای  ۀگذش
روز بر تعداد هایی که روزبهرسانه ،آموزش، وسایل ارتباط جمعی است میدرکنار  خانواده و نظام رس ،اجتماعی

شان افزوده میشان و بهها و همچنین کیفیت و فناوریآن سایل  تبع آن، مخاطبان و کاربران  باطی  ارت شود. این و
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شم. من اهل خوام، چون اگه چیزی بخوام، بدتر ناامید میجامعه دیگه چیزی نمیمن از 
د ای برم تا بتونم درآمخاطر بیکاری توی شهرم، مجبور شدم به جای دیگهآبادان هستم، اما به

 داشته باشم.



 

  

سالولیت سانی، نظارت و نگهبانی، آموزشهای مهمی چون اطالعتقریبًا مدرن  م سجام اجتماعی  ،ر و افزایش ان
 اســـتهای مجاری دولتی صـــداوســیما ملی که نمود عینی آن تلویزیون و رســـانه ،را برعهده دارند. در ایران

ــتکه باید هویت قومی چنانآن ــبکهوجه نمیهیچکه بهچنان ،را بازنمایی نکرده اس های توان عنوان ملی را بر ش
رهنگ و عنوان ماکتی از فشده نیز بیشتر بههای استانی ایجاد، رسانهاقعودرو تلویزیونی سراسری نهاد.  ییرادیو

ًا صددرصد تقریب ها نیستند.گونه که باید بازتاب و پاسخگوی نیازهای فرهنگی آنکنند و آنزندگی اقوام عمل می
بانان با زارسهای تلویزیونی بیانگر ســبک زندگی و فرهنگ فهای شــبکهو فیلم ها،ها، مســتندها، ســریالبرنامه

ای را پیدا کرد که ســبک زندگی، توان برنامهصــورت بســیار محدود و جزئی میمرکزیت شــهر تهران اســت و به
نگ بهو آداب ،فره ناطق قومی را  مذهبی نیز میورســوم م حاظ  گذارد. از ل مایش ب مامی ن بًا ت فت تقری توان گ

ــتقیم و در قالببههایی که برنامه ــتقیم یا غیرمس ــورت مس ــوع مذهبی میبرنامه ص د در پردازهای دیگر به موض
 یابند.تسنن خود را در آن نمیاست و پیروان اهل ،یعنی تشیع ،راستای مذهب رسمی کشور

خود را دارند که معمواًل  شنیداری و دیداری خاص   ۀهای سراسری، مردمان هر استانی نیز رسانجدا از رسانه
و یا شــخصــیتی که ســمبل و نماد آن منطقه اســت  ،مکانی تاریخی و جغرافیایییا به نام گروه قومی آن اســتان، 

شدهنام شد، آذریاند. همانگذاری  صول قبلی بیان  ستانطورکه در ف شرقی، زبانان عمدتًا در ا های آذربایجان 
ساس ی سکونت دارند. برا ستان آذربابجان غربی  ساوی در ا سبت جمعیتی تقریبًا م های فتهازنجان، اردبیل و با ن

ــتبه ــتفاد ،آمدهدس ــبکه ۀمردمان این گروه هویتی اس ــتانی ندارند و آن را معرف چندان زیادی از این ش های اس
سبی برای فرهنگ و آداب سوم خود نمیمنا ستان مورددانند. درور ستانگروه قومیتی کردزبان که در ا ، های کرد

 6-1توان گفت که تا حدود دارند نیز میحضــور ی قرار و ایالم و نیز نیمی از اســتان آذربابجان غرب ،کرمانشــاه
ورد مو در هااما در این سال ،های استانی خود رضایت نداشتندمردمان این منطقه نیز چندان از شبکه ،سال پیش
ــبک ــت که یافته ۀدو ش ــکل گرفته اس ــی ش ــاس ــتان و مهاباد )جنوب آذربایجان غربی( تغییراتی اس های کردس

ستبه شاد سبی مردمان این مناطق به ازن آمده ن ضایت ن سطح عوام ر سالیانداردویژه در  ضوع  ،. در این  مو
صوص در زمینفرهنگ و هنر مردمان این منطقه به شش ۀخ سیقی، پو  و فرهنگ محلی ،ادبیات فولکلور، هنر مو

ست تا جایی که برای اولین بار شتر مورد توجه قرار گرفته ا سالم ،بی سیمای جمهوری ا ن در این ی ایرادر تاریخ 
سیقی  ،دو منطقه سیقی ایرانی و محلی جهت اجرای و از گروه شوندداده مینمایش سازهای مو های بزرگ مو

 د. شوبرنامه دعوت می



 

  

 

 
ضوع نقط ست مخ ۀاین مو سته ا ست که تا حدودی توان سانهاطبان مهاجرکرده بهعطف مثبتی ا های سمت ر

سانه سوی مرز را جذب ر سانهکهای داخلی کردزبان آن  ستند و همچنان در آن هاند. البته این ر  هابدون ایراد نی
ها همچنان وجود دارد غالب ای که در این شــبکهاز نقاط منفییکی  .هایی وجود داردنقاط منفی و نارضــایتی

سال  باوجود   رسانه در آنشیعی  مذهبی   تفکر   بودن   ست. تا همین چند  سنن در این مناطق ا بافت تقریبًا کامل ت
 شــد وتســنن اســتفاده نمیاز افق محلی مربوط به اهل ،هنگام اعالم اذانبه ها،کدام از این شــبکهدر هیچ ،پیش

رحالی اســت که پخش اذان محلی وجود دارد. این د ،ظهر و مغرب و صــبح ،نوبت ســهاکنون نیز تنها در هم
ساس تفکر مذهبی اهل سننبرا شا وجود دارد. همچنین  ،ت صر و ع دو وقت اذان دیگر بین ظهر و مغرب به نام ع

هنگام مناســبات شــود و این درحالی اســت که بههیچ نامی از بزرگان مذهبی تســنن برده نمی ،هادر این شــبکه
شبکهمذهبی مربوط به امامان اهل شیع، این  شیعی عمل میها تمامًا دت ستای روایات  ن کنند. طبیعتًا در چنیر را

 ها بازخوردی ندارد.شده برای آن برنامههای انجامرسد و هزینهمیزان مخاطبان به حدود صفر می ،مواقعی
ستان و اکثریت  شمال ا شیع در  ستانی با مذهب ت سی ستان ترکیبی از دو گروه اقلیت  ستان و بلوچ سی ستان  ا

ــنن بلوچ در اهل ــت. یافتهتس ــتان اس ــتهای بهمرکز و جنوب اس ــبک بارۀدر ،آمده از گروه قومیتی بلوچدس ۀ ش
سیعی دارد. به باور مردمان این منطقه ضایتی و شان از وجود نار ستانی این منطقه، ن این  مدیریت ،تلویزیونی ا

ان هامون و حتی نام این شبکه با عنو است اقلیت مذهبی سیستانی همسو با حاکمیت قرار گرفته دراختیارشبکه 
مذهب  ورســوم وباجغرافیایی این گروه قومی اســت که بیشــتر در تالش اســت تا فرهنگ و آد ۀبرگرفته از منطق

در روز  ،هاآن ۀیابند. بنابه گفتکه باید خود را در این رســـانه نمیچنانزبانان آننمایش بگذارد و بلوچخود را به
مرده با کمترین میزان مخاطب به  هایشــود که عمدتًا ســاعتامه به زبان بلوچی پخش میتنها چند ســاعت برن

صاص این امر ستبه هایشود. یافتهداده می اخت های قومیتی فارس قومیت عرب که در میان گروه بارۀآمده درد
 تبعیض این موارد حس   ها دارد. مجموعآن ازجانباند نیز نشــان از وجود چنین دیدگاهی و بختیاری قرار گرفته

یت خود را در این چنانو آنان آن ایجاد کرده اســت های قومیتی و مذهبی ذکرشــدهدر میان گروه را که باید هو
شبکههای ماهوارهسراغ کانالبه ،یابند و به همین دلیلنمی هاشبکه سو با فرهنگ قومی و ای و  های اینترنتی هم
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سانه سیقی ما خیلی برامون درواقع، ر شه وجود نداره. مثاًل مو ای که مطابق با فرهنگ ما با
شه یا مراسمای مختلفی که داریم. رسانۀ استانی جوری که هس تو رسانه دیده نمیمهمه و اون

 باید مطابق فرهنگ هر قوم باشه. 
 
 



 

  

نمذهبی خود در آن ســوی مرزها می یک از این گروهمورد د. دررو نال در هر کا ندین  مذهبی چ های قومی و 
های مختلف و کشــورهای عربی و نیز شــبکه ،ترکیه، پاکســتان ،کشــورهای همســایه همچون عراق، آذربایجان

 های اپوزیسیون در خاک اروپا وجود دارد.گروه

 

 
مذهبی و دهد که از لحاظ و نمایش می کندمی های ملی آن هویت جمعی را تبلیغمشــهود اســت که رســانه
 یهای صداوسیمامذهبی ایران در سیاست ـ های قومیاقلیت ،باشد و در این راستاسیاسی موردپذیرش خودش 

همگرایی قومی و  جهت  رســالت خود در بهبا توجه ها باید ملی جایگاهی ندارند. این درحالی اســت که رســانه
سجام و  ستگیان سانهابه تولید محتو همب صوالتی را تولید کرای این منظور میای اقدام کنند. بهای ر د رتوان مح

شین کید دارند ۀکه بر پی شترک ایرانیان تأ سانه .تاریخی و فرهنگی م سیاز نخبگان قومی ر صداو ستفاده ای در  ما ا
یدگاه د ،اقوام ۀبرای همهمچنین باید  .دکرفرهنگی پرهیز  مسائل   سیاسی کردن   وسازی از سیاست همگون .دکر

سنت شد و به  شته با شود. برابر وجود دا شته  شود، ها و رفتارهای فرهنگی اقوام احترام گذا  نتیجه،دراگر چنین 
ها ، رسانهآمیز قومیمسالمت همزیستیدر راستای  زیرا ،شودکمتر می هابا قومیت آشنایی قومی بیشتر و فاصله

سی سا سانهروندشمار میبه از ارکان ا ست نیازهای عموم های ع. اما ر سته ا مومی و در رأس آن تلویزیون نتوان
ضوع مردم را به سازد و این مو سانهمردم را برآورده  سوق داده  برخط )آنالین(های سمت ر ضاهای مجازی  و ف

 ۀهنددهای فکری نشــانبرخی جریان ازجانبســخت افزاری با این رســانه  ۀفیلترینگ و مقابل ،اســت. ازطرفی
صاری  ستاا دن  کرانح ست. در این را شنهاد می ،طالعات و ممانعت از گردش آزاد آن ا جای مقابله با شود بهپی

سانه سدود نمودن  ر سعروزنه های مجازی و م شود و نه ۀهای اطالعاتی، با  ضوع برخورد  تنها صدر با این مو
های رســانه ۀ، بلکه امکان ورود بخش خصــوصــی و احزاب مســتقل به حوزشــودآزاد  برخطای فضــای رســانه

شبکه سیس  شود و مجوز تأ صوصی فراهم گردد تا رسانتلویزیونی فراهم  صوصی  هایههای خ  ۀاندرکنار  رسخ
سانکنملی به تولید و پخش برنامه اقدام  شت اعتماد عمومی به ر سالم و بازگ  ۀند. این امر موجب ایجاد رقابت 

 ملی نیز خواهد شد.
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های ها با لهجهرســانه که مشــخصــه در رابطه با اقوام رفتار درســتی نداره. برخورد رســانه
ین به شـه. این توهمختلف رو خودتون ببینید. بیشـتر برای خنده و کمدی ازشـون اسـتفاده می

 .اقوامه



 

  

یب مذاهب. 5-0-4  و ادیان در ایران توجه بیشتر به نقش تقر

 سنت از حاکمیت مورد بحث قرار گرفتدر بخش عدالت اجتماعی و فرهنگی، مواردی از نارضایتی اقلیت اهل
از بودجه و امکانات آموزشی الزم برخوردار نیستند. در  ،مانند مذهب رسمیبه ،بیان شد که مذاهب اسالمی و

سجد ،تهران شهداهل ی برایم ساجد ،سنت وجود ندارد. در م شوند. مبلغان مذهبی تخریب می سنتاهل م
ــتگیر می ــونددس ــوند، کتابمدارس دینی تعطیل می ،ش های دینی و مذهبی برای چاپ و های مذهبی اقلیتش

بهانتشـــار با ســخت انواع و  ،شــودها کنترل میرو هســتند، ســفرهای بزرگان دینی آنگیری و محدودیت رو
های . این موارد ســبب تعارض مذهبی و دینی خواهد شـــد. محدودیتشــودها بر آنان تحمیل میممنوعیت

ویژه در میان اخیر به هایهای آن در ســالد که نمونهنشــومیمنجر گری و خشــونت به افراطی ،خود ،مذهبی
شاهداهل ستان م ستان و کرد ستشد هسنت در بلوچ ستاه ا ش ،. در این را شنهاد می ۀاندی ه به شود کتقریب پی

 همزیســتیآن صــحبت و  ۀو نتیج خواهد انجامیدهای قومی و مذهبی جام در میان اقلیتوحدت و انســ
سالمت کید می. زمانیخواهد بودآمیز م شتراکات تأ شود، روی ا شویق و تبلیغ  این  شود وکه تقریب مذاهب ت

ر د ،میدر زمان حکومت اسال ،عملی آن ۀشود که نموناشتراکات سبب نزدیکی ادیان و مذاهب به یکدیگر می
 صدر اسالم نیز تجربه شده است.

 است. «یتیاکثر یمذهب یدموکراس» گیری ازمطالعه بهرهوسیلۀ اکثریت نخبگان موردبهراهکار پیشنهادی 

 

 
شود. مشکل تنها در موضوع مباحث موجود در هردو مذهب تسنن و تشیع شامل اشتراکات دینی می ۀعمد

منابع دینی و  تعدادی ازتشــیع براســاس اهل ،گردد که در آنمیازســال پیش ب 2600داری و به حدود حکومت
اس منابع و تسنن نیز براسپیروان اهل ،و درمقابل رسیدمی تفسیر خود بر این باورند که حکومت بایستی به علی

شه سالم های پیامبرروایات دیگری بر این باورند که آنچه در آن دوران اتفاق افتاد انحرافی از اندی ش ا ت. این ندا
شته کنوناختالف تفکر از آن زمان تا ست وجود دا ست گرفتهو هرگاه یکی از این دو گروه حکومت را به ا  ،اندد

اند. در شــرایط فعلی نیز که حکومت در هکرددیگری ســعی  حاشــیه راندن  های خود و بهســازی اندیشــهدرپیاده
سطر باالتر که نتیج ساس موارد موردبحث در چند  شیعی قرار دارد، برا ست تفکر  سمطالعه انجام  ۀد ت، شده ا

یز )آذربایجان شرقی( از هیئت علمی و مدرس دانشگاها، عضو نیباقر صدری  تبر
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ــم ــ یجور یدنبا یمذهب رس ــود که بعض  یانو اد، حس کنند یتخود را در اقل یمطرح ش
 سرکوب نداشته باشند. یااحساس اهانت  یگرد



 

  

ستهای مهم بهوجود نوعی تبعیض و نارضایتی معتقدند. از یافته بهسنت پیروان اهل ضر،حآمده در تحقیق د  ا
صاحبه سنن شوندگان هردو گروه از پیروان اهلبه باور م شیع و ت شتن   ،ت اکمیت و دینی از بنیان ح تفکر   کنار گذا

 ،دتواند داشته باشاست. از اثرات مهمی که این امر می راهکاری عملیشرایط حکومت سکوالر  درپیش گرفتن  
شتن   ساس تفکر دینی و بهره کنار گذا ساس هرگونه امتیاز یا اجحاف برا صرفًا برا سانی  ستعدادهای ان مندی از ا

 افراد است. دانش و تخصص

 آن ۀماندلاصول معط ک قانونی و اجرایی كردِن های دموكراتیاستفاده از ظرفیت. 7-0-4

 ارجاع به اصول مختلف قانونی اساسی بود و بیان شد شدبحث  بسیار بر آنها یکی از نکاتی که در فصل یافته
سیاری از مطالبات بیان صول پیدا کرد. موضوع آزادیهای قومی را میگروه ۀشدکه ب های توان با مراجعه به این ا

صول  ،دینی، مذهبی سانی مندرج در ا ضوع آموزش به  چهاردهمو  سیزدهم دوازدهم وو ان سی، مو سا قانون ا
ربط، موضوع برابری و یکسانی اقوام و نژادهای مختلف در اصل و سایر اصول ذی پانزدهمزبان مادری در اصل 

سیل و ظرفیت  نوزدهم، شان از وجود نوعی پتان شور جهت احقاق  دموکراتیکو موارد متعدد دیگر ن در قوانین ک
 دارد.  های قومی و مذهبیحقوق اقلیت

 

 
ــال ثری در حل  ؤکلید م اقوام   فرهنگی   امور   نهاد کردن  مردم ــت. مس ــاسله اس ــتبه هاییافته براس  ینآمده در ادس
ضایتی این گروه یق،تحق ست شده ی قومیهاآنچه موجب نار شدت آن چندان زیاد می و در ا شود که مواردی 

 یقانونی و اجرای هایبااین قوانین در سطح کت رود معطل ماندن  فروپاشی اجتماعی میسمت نوعی بحران و به
 هایهای مختلف با گرایشدولت ،ساله انقالب اسالمی است. در تمام این دورانچهلدرطول  عمر  هاآن نشدن  

اصول  این دربارۀتا اند شتهندات ئها جردام از آنکاند، اما هیچو رفته اندفکری و سیاسی مختلف بر سر کار آمده
ــد. همانینداتالش نم هاآن کردن   ییو برای اجراوگو کنند و گفتبحث مانده معطل ــیاری ا ،طورکه بیان ش ز بس

سیاری از اجحاف صول قرار دارد و ب ستای همین ا  ۀشده نتیجهای انجاممطالبات اقوام و مذاهب مختلف در را
سلیقه شور و  ای مدیران ناکارآمدبرخوردهای  شرایط کنونی ک ست در  ست. بنابراین الزم ا نواع ا وجود  بابوده ا

 شناس و مشاور از اردبیل )آذربایجان غربی(محسن سودمند، روان
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که حق ینواگذار شــود به خود مردم. ا یدبانهاد شــود. تواند مردمی میآموزش زبان مادر
 اگر استقبال ،وپرورش بگذاردوزارت آموزش یا یمتحاک اشاره شده. یاست و در قانون اساس

 .شود یلکالس تشک ،شودیم



 

  

صلح پایدار در  ۀهای چاره در زمینعنوان یکی از راههای مختلف، بهبحران شتی و  سیدن به آ مطالبات اقوام و ر
 دادن   الخطاب قرارمیان اقوام و مذاهب مختلف مجددًا به این اصــول دموکراتیک قانونی رجوع شــود و با فصــل

می و های قواعتراضــی و جنبش هایافراد نابخرد، تلطیفی در حرکت ایهای ســلیقهقانون، ضــمن مقابله با نگاه
 مذهبی صورت گیرد. 
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 تهران: تمدن  (.محمدعلی صادقی ۀترجم) های ناسیونالیسمنظریه(. 2151) .اوموتکریملی،  اوز
 .سسه مطالعات ملی(ؤایرانی )وابسته به م

 (. بررسی عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی زنان. 2151) .ایمان، محمدتقی و کیذقان، طاهره
، (61) 21( و 66) 21، پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا )س( __ فصلنامه علمی

 .204-13 ص

 (. بررسی الگوی توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری استان و بلوچستان2154) .اینانلو، علی. 
 .61-15 ص، 52، رشد آموزش جغرافیا

 مطالعات  .پیکارهای سیاسی های قومی و خشونت در(. شکاف2111) .اللهایوبی، حجت
 .15-23 ص، راهبردی

 تهران: مرکز اسناد انقالب  .امت و ملت در اندیشۀ امام خمینی(. 2151) .محمدبابایی زارچ، علی
 .اسالمی

 مهدی فرجی و نفیسه  ۀترجم) )نظریه و عملکرد(مطالعات فرهنگی (. 2151) .بارکر، کریس
 .پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی :تهران (.حمیدی

 ( .2131باقری چوکامی، سیامک .)الملل )وابسته به و نشر بین . تهران: شرکت چاپقوم بلوچ
 سازمان تبلیغات اسالمی(.

 ترجمۀ پرویز دلیرپور و ) مطالعات قومی و نژادی(. 2152) .بالمر، مارتین و سولوموز، جان
 .تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی (.محمد کمال سروریان سید



 

  

 تهران: قومس ه(.زاداحمد نقیب ۀترجم)توسعه سیاسی(. 2113) .بدیع، برتران. 

 (. نقش سیاست و قدرت بر تأثیر زبان فارسی 2132) .افشان، عاطفهبدیعی ازنداهی، مرجان و گل
 .14-3 (، ص4) 1، فصلنامه خراسان بزرگ .در هویت ملی مردم جمهوری تاجیکستان

 پژوهشی  __ فصلنامه علمی .(. صلح پایدار و عدالت سیاسی جهانی2136) .پور، مهدیبراتعلی
 .41-13 ص، (2) 6، سیاست جهانی

 تهران: نی (.ناصر فکوه ۀترجم) قوم شناسی سیاسی(. 2134) .برتون، روالن. 

 تهران: سمت .تاریخ تحول دولت در اسالم و ایران(. 2151) .برزگر، ابراهیم. 

 (.ابراهیمی و اسماعیل احمدزاده منصوره وحدتی ۀترجم) من کیس م؟(. 2150) .برنارد، فلیپ 
 .تهران: رشد

 فصلنامه مطالعات ملی .مرز فراسوی در (. فرهنگ و هویت ایرانی2113) .بروجردی، مهرداد ،
 .110-121 (، ص1) 1

 ــننییبرو ــ ،)آغا مردم کرد یشییناسییجامعه .(۴۹۳۹) .وان، مارتینس ــاختارها یخش  یو دولت( س
 .ذیتهران: پان ی(.ونسی میابراه ۀترجم) کردستان یاسیو س یاجتماع

 سسه نگاه معاصرؤتهران: م .دانش سیاسی(. 2151) .بشیریه، حسین. 

 تهران: نی .شناسی سیاسیجامعه(. 2151) .ـ.ــــــــ. 

 فرهنگی  __ علما و رژیم رضاشاه: نظری بر عملکرد سیاسی(. 2111) .منش، حمیدبصیرت
سسه ؤ)ره(، مسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ؤمتهران: .2110-2101ای هروحانیون در سال

 . اپ و نشر عروج

 ( (. دین و فرهنگ در جامعه پساصنعتی، مسائل نظری فرهنگ )مجموعه2130بل، دانیل)مقاالت 
سازمان چاپ و  ،: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیتهران ،چاپ سوم .(پورمهسا کرم ۀترجم)

 .انتشارات

 ابرار  . تهران:خاورمیانه، در ک اب خاورمیانهسازی در فرایند ملت(. 2151) .هاشمی، میرقاسمبنی
 .معاصر

 (. بررسی رابطۀ هویت قومی و ملی 2131) .بهجتی، فخرالدین؛ حیدری، آرمان و موحد، محسن
کید بر نقش دینداری: نمونه موردی دانش اسی شنفصلنامه جامعه .آموزان متوسطه شهر یاسوجبا تأ

 .255-212ص ، (1) 11،کاربردی

 ،بقعه: تهران .بنیاد نظری سیاست در جوامع  ندفرهنگی(. 2150) .علیرضا بهشتی حسینی. 

 سازی توزیع فضایی جمعیت در نظری برای متعادل __ (. تحلیل تجربی2112) .بهفروز، فاطمه



 

  

 .54-1 ،ص15، های جغرافیاییپژوهش .سیستم شهرهای ایران

 (.مرتضــی مردیها ۀترجم) النینظریه کنش: دالئل عملی و ان خاب عق .(2150). یربوردیو، پی 
 تهران: نقش و نگار

 تهران: نی (.منوچهر صبوری ۀترجم) لیبرالیسم .(2115) .بوردیو، جورج. 

 رازهیتهران: ش .معاصر خیقفقاز در تار .(۴۹۹۹) .کاوه ات،یب. 
 فصلنامه  .های توریستی سیستان و بلوچستان(. جاذبه2111) .بیک محمدی، حسین

 .14-11 (، ص21) 1، اطالعات جغرافیاییپژوهشی  __ یعلم

 تهران: مرکز.معاصر یخدر تار ییگراباس ان(. ۴۹۳۱رضا. ) یگدلو،ب . 

 تهران: طرح نو .وگو در جهان واقعیگفت(. 2152) .پایا، علی. 

 اطالعات حکمت و  .عدالت اجتماعی راولز(. 2132) .زهیری، معصومه و پورسعید، رامین
 .41-40 ص، (5) 1. معرفت

 (. ارتباط بین پراکندگی اقوام ایرانی و امنیت مرزها2155) .فرد، زهرا و امیدی آوج، مریمپیشگاهی. 
 .12-65 ص، 26، فصلنامه پژوهشی ژئوپل یک

 1 ،فصلنامه مطالعات ملی .(. روشنفکر ایرانی و معمای هویت ملی2113) .تاجیک، محمدرضا ،
 .214-213 ص

 سسه تحقیقات و علوم انسانیؤتهران: م .پادگف مان و سیاستگف مان و (. 2151)ـ.. ــــــــ. 

 تهران: مقاالت هویت ملی و جهانی شدنمجموعه. (. جهانی شدن و هویت2156)ـ.. ــــــــ ،
 .15-11 ص .دانشگاه تهران

 تهران: دیدار (.عزیز کیاوند)ترجمۀ  یاروئی بزرگور(. 2111) .تارو، لستر. 

 تهران: .(پوربهرامعلی و  حسن محدثی ۀترجم) ساخ ار اج ماعیدین و (. 2152) .تامسون، کنت 
 .کویر

 مقاالت هویت ملی و جهانی مجموعه .(. جهانی شدن و فرهنگ ملی2156) .نژاد، مهردادترابی
 .سسه تحقیقات و توسعه علوم انسانیؤ، تهران: مشدن

 علی  ۀترجم) های ارزشیهای محوری وبر و انتخاب(. عقل و تصمیم: آموزه2130) .ترنر، استیفن
، یتهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ،چاپ سوم ،(مقاالتعقالنیت )مجموعه (.مرتضویان

 .سازمان چاپ و انتشارات

 تهران: کتابسراسیمای هند(. 2151) .تفضلی، محمود ،. 
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 بخشی نظام شبکه شهری اندازه در ارزیابی و تعادل __ (. کاربرد مدل رتبه2113) .تقوایی، مسعود
، (11و 11) 1، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد مجله علمی پژوهشی .در ایران

 .226-201 ص

 تهران: روزنه .فرهنگ در عصر جهانی شدن(. 2151) .توحیدفام، محمد. 

 سمت :تهران .شناسیهای جامعهنظریه(. 2135) .توسلی، غالمعباس. 

 آمیز اجتماعی و نقش دربارۀ فضای منازعه(. تحلیلی از اندیشه پیر بوردیو 2151)ـ.. ــــــــ
 . 11-2 (، ص11) 1 ،نامه علوم اج ماعی .شناسیجامعه

 تهران: قطره و معین .فردوسی و فلسفه تاریخ ایران شاهنامه(. 2113) .فر، مرتضیثاقب. 

 تهران: نی .شناسیخر جامعهأهای م نظریه(. 2155) .پور، حمیدرضا و محمدی، جمالییجال. 

 تهران:  .از انقالب اسالمیکردس ان، علل تداوم بحران آن پس(. 2111) .پور، حمیدرضاییجال
 .سسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجهؤم

 شناسی مجله جامعه .(2156-2114تا(. فروپاشی یا آشفتگی اجتماعی در ایران ))بیـ.. ــــــــ
 .11-13 ص، (1) 1، ایران

 شناسی اج ماعی درمطالعات قومی و انساننظرات قومیت و نقطه(. 2152) .جنکینز، ریچارد
تهران: پژوهشکده  (.محمدکمال سروریان پرویز دلیرپور و سید ۀترجم) نژادی در قرن بیس م

 .مطالعات راهبردی

 تهران: پردیس دانش (.تورج یاراحمدی ۀترجم) هویت اج ماعی(. 2151) .جنکینز، ریچارد. 

 (22) 1 (.کتاب نقد) داریسرمایه __ لیبرالتا(. فردگرایی و نظام )بی .جهانیان، ناصر ،
 .41-15 ص

 گیری هویت و (. تفکر انتقادی و دین دو عامل مهم در شکل2151) .جوادزاده شهشهانی، افسانه
 و )ناشر پژوهشگاه حوزهشناسی علوم انسانی روشفصلنامه  .های روانی و اجتماعیمقابله با بحران

 .52-11 (، ص62) 20(، دانشگاه

 (. بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایران 2136) .جوادی ارجمند، محمدجعفر و فالحی، احسان
کید بر ارمنستان و جمهوری آذربایجان( ، یمطالعات اوراسیای مرکز .و ترکیه در قفقاز جنوبی )با تأ

 .115-122 (، ص1) 5

 ین جوانان (. هویت فرهنگی و اجتماعی در ب2151) .جوادی یگانه، محمدرضا و عزیزی، جلیل
، 11، فصلنامه علمی پژوهشی تحققات فرهنگی ایران. به عامل رسانه توجه شهر شیراز با

 .126-251 ص



 

  

 (. بررسی عوامل مؤثر اجتماعی در 2131) .جوادی، حسن؛ علمی، محمود و صباغ، صمد
، 6 ،شناسیمطالعات جامعه دانشگاه آزاد تبریز. احساس آنومی اجتماعی در بین دانشجویان

 .61-13 ص

 1، ، ج دوم(جدید ۀدور)نامه علوم اج ماعی .(. وفاق اجتماعی2111) .چلبی، مسعود، 
 .15-21 ص

 تهران: نی .تشریح و تحلیل نظری نظم اج ماعی ،شناسی نظمجامعه .(2111ـ.. )ــــــــ. 

 شهیاند یانگفتمان صلح در م یقیتطب یبررس(. 2134چیان، نیلوفر و صالحی، ملک یحیی. )چینی 
 فصلنامه تخصصی علوم سیاسی. (یاناسالم وجماعت گرا :ی)مطالعه مورد یو بشر ینید یاسیس

 .241-261 (، ص60) 21 پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی(، ـ )علمی

 مصلحت نظام  تهران: مجمع تشخیص .شناسی هویت ایرانیجامعه(. 2155) .حاجیان، ابراهیم
 .پژوهشکده تحقیقات استراتژیک

  ،شناختی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه(. تحلیل جامعه2113) .ابراهیمحاجیانی .
 .115-231 (، ص1) 1، فصلنامه مطالعات ملی

 نامه پژوهش. (. بررسی رابطه بین هویت ملی و هویت مذهبی در بین اقوام ایرانی2153)ـ.. ــــــــ
 .16-11 ص (،6) 6 ،علوم اج ماعی

 ،(. بررسی تطبیقی هویت قومی در ایران و 2136) .زهرا و امیر، آرمین حاجیانی، ابراهیم؛ ایروانی
 (.51) 14، شناسی کاربردیفصلنامه جامعه .لبنان

 تهران: سمت .جغرافیای سیاسی ایران(. 2152) .نیا، محمدرضاحافظ. 

 های (. تأثیر جهانی شدن بر هویت ملی )مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه2151)ـ.. ــــــــ
 .12-2 ص (،6و1) 1، فصلنامه ژئوپلی یک .دولتی شهر تهران(

 تهران: دانشگاه تهران .از شار تا شهر(. 2111) .حبیبی، محسن. 

 ی،فصلنامه مطالعات مل .هاها و تشابههای قومی ایران: تفاوت(. گروه2150) .زاده، فهیمهحسین 
 .41-61 ص

 فصلنامه  .های قومی در جمهوری اسالمی ایران(. روند تدوین سیاست2151) .پناه، جعفرحق
 .161-641 ص، (32) 4، مطالعات راهبردی

 (. فناوری در مرز، همزیستی ژئوپلتیک و 2130) .حیدری، محمدرئوف و جلیلیان، حمیدرضا
 (.50) 10، نشریه سپهر .ژئواکونومی



 

  

 یمراتب شهری با مدل کم  بررسی سلسله(. 2130) .الحسینی، احمد و عباسی، محمدرضاخادم. 
 . 25-1 (، ص2) 2

 ماهنامه تخصصی ک اب ماه تاریخ و جغرافیا  .(. جغرافیای تاجیکستان2130آبان ). خالدی، مریم
 .221-205 (، صسروش)

 221، مجله معرفت .هاها و چالش(. عدالت اجتماعی: دیدگاه2154) .افضلی، جمعهخان ،
 .44-12 ص

 هویت در اکبر، ( هویت و گفتارهای هویتی در ایران، در علیخانی، علی2151) .خانیکی، هادی
 (.جهاد دانشگاهی)تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی  .ایران

 (. گفتمان هویت ملی 2131) .خرمشاد، محمدباقر؛ کالنترمهرجردی، علیرضا و صولتی، حسین
 ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .جریان ناسیونالیسم قبل و بعداز انقالب اسالمی

 .65-12 (، ص2) 3

 ستان خنده   کاربرد و قومیت وارهعادت بر تحلیلی(. 2134رو، مهدی و رضایی احمد. )پاییز و زم
صلنامه علمی .ایران جامعه در قومیت تحلیل در آن ـــ دو ف شایر  ـ صی مطالعات ایالت و ع ص تخ

 (.  1) 1، واحد شوش ر دانشگاه آزاد اسالمی
 شیرازه: تهران .هااقلیت(. 2150) .خوبروی پاک، محمدرضا. 

 گاه (.مجیدیفریبرز  ۀترجم) انسان اج ماعی(. 2152) .دارندورف، رالف  .تهران: آ

 تهران: مرکز اسناد انقالب  .سیاسی امام خمینیدرآمدی بر نظریه (. 2113) .دهشیری، محمدرضا
 .اسالمی

 تهران: توس(. قاسم صنعوی)ترجمۀ  جنس دوم(. 2131) .دوبوآر، سیمین. 

 مجله علوم تربی ی  .هانظریه(. هویت؛ رویکردها و 2151) .دوران، بهزاد و محسنی، منوچهر
 فردوسی.مشهد: دانشگاه  ،(2)2 نامه هویت(، ج)ویژهشناسی روانو 

 تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و  .هویت اج ماعی و فضای سایبرن یک(. 2154) .دوران، بهزاد
 .ارتباطات

 بابل: بابل (.پرهام ۀ باقرترجم) دربارۀ تقسیم کار اج ماعی(. 2115) .میلدورکیم، ا. 

 فرهنگی و لمیعتهران:  (.روحی ارباب ۀترجم) تاریخ ایران باس ان .(2151) .دیاکونف، میخائیل. 

 های یابی جمعی و ارزش(. اخالق شهروندی، رابطه هویت2150) .ذکایی، محمدسعید
 .50-42 (، ص1) 1 ،شناسی ایراننامه انجمن جامعه .دیگرخواهانه



 

  

 تهران: نی .مشکل هویت ایرانیان امروز(. 2151) .رجایی، فرهنگ. 

 کید بر رابطه میان (. الگوی جامعه2113) .فر، افسررزازی شناختی هویت ملی در ایران )با تأ
 .212-202 (، ص1) 1 ،فصلنامه مطالعات ملیهویت ملی و ابعاد آن(. 

 1 ،فصلنامه ادبیات تطبیقی .(. مقایسه فارسی تاجیکی و فارسی ایران2154) .آرا، مرتضیرزم ،
 .266-221 ص

 ش سن ،یدیر س (.۴۹۳۱) .ح شرزیتبر .یجمع تیعوامل مؤثر بر هو یبرر سو هی: ن  تیریمد یفرا
 یدانشگاه آزاد اسالم

 های (. رسانه مدرن و برساخت هویت: کانال2136) .رضایی، مرتضی و محمدی، نریمان
 .226-13 (، ص1) 3، فصلنامه توسعه اج ماعی .کردهای ایرانای کردی و هویت قومیماهواره

 بخشی توزیع فضایی هرهای کوچک در تعادل(. جایگاه ش2155) .رضایی، مریم و تقوایی، مسعود
 .25-2 ، ص45و  41، فصلنامه جمعیت .جمعیت

 ات.تهران: شرکت سهامی انتشار. توسعه و تصاد(. 2146) .پور، فرامرزرفیع 

 ات.تهران: شرکت سهامی انتشار .هاکندوکاوها و پنداش ه(. 2156)ـ.. ــــــــ 

 ۀشمارشیپ ،یفصلنامه مطالعات راهبرد .رانیدر ا یروند بحران قوم .(۴۹۹۹)زاده، عبدالله رمضان  
 .115-121 ، ص۴

 همایش توسعه و : تهران .های قومی، توسعه و امنیت عمومیتوسعه و  الش(. 2114)ـ.. ــــــــ
 .امنیت عمومی

 تهران: کویر .معرفت و قدرت، معمای هویت(. 2155) .رهبری، مهدی. 

 تهران: عطار .شناسیزمینه فرهنگ(. 2145) .محموداالمینی، روح. 

 ابوطالبی و االمینی، محمود؛ یوسفی، علی؛ تاجیک، محمدرضا؛ حسینی بهشتی، علیرضاروح ،
، 6، فصلنامه مطالعات ملی .هاو چالش ها(. میزگرد فرهنگ و هویت ایرانی، فرصت2113) .علی
 .40-3 ص

 یانتهران: تب (.عبدالحسین نیک گهر ۀترجم) تالکوت پارسنزشناسی جامعه(. 2114) .روشه، گی. 

 تهران:  (.محسن ثالثی ۀترجم)معاصر  شناسی در دورانعهجامهای نظریه(. 2153) .ریتزر، جورج
 .علمی و فرهنگی

 تهران: مهرگان .دو قرن سکوت .(۴۹۹۱) .نیعبدالحس کوب،نیزر. 
 قم: انجمن معارف اسالمی ایران .هویت ملیانقالب اسالمی و (. 2152) .زهیری، علیرضا. 



 

  

 (. احزاب سیاسی و نقش آن در توسعه سیاسی ایران: 2131) .زیباکالم، صادق و مقتدایی، مرتضی
 .15-1 ص، (13) 20، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی .مطالعه موردی انتخابات

 تهران: اطالعات .شناسی ارتباطاتجامعه(. 2156) .ساروخانی، باقر. 

 فصلنامه تخصصی  .(. جهانی شدن و بحران هویت قومی2156) .ارسی، ایرج ساعی
 .61-12 (، ص6) 2، شناسیجامعه

 تهران: سمت .اق صادی جهان سوم __ مسائل سیاسی(. 2130) .ساعی، احمد. 

 11، مجله علوم سیاسی .الملل(. ماهیت انسان و روابط بین2151) .ستوده، محمد ،
 .121-231 ص

 تهران: صراط .ینداریو د یو روشنفکر یرازدان .(۴۹۳۶) .میسروش، عبدالکر. 
 تهران: سفیر .یاف گیعقل و توسعه(. 2111) .القلم، محمودسریع. 

 211، اق صادی __ مجله اطالعات سیاسی .(. آفات متدلوژیک تفکر در ایران2111ـ.. )ــــــــ 
 .52-10 ، ص216و 

 مقاالت ایران؛ تقابل لیبرالیسم و اسالم در مجموعه(. پارادوکس هویت در 2151)ـ.. ــــــــ
 .تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی .هویت در ایران، اکبر علیخانیعلی

 های علمی و تهران: مرکز پژوهش .یاف گی ایرانعقالنیت و آینده توسعه(. 2154ـ.. )ــــــــ
 .مطالعات استراتژیک خاورمیانه

 فصلنامه (. سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران: قابلیت و امکان تغییر. 2155)ـ.. ــــــــ
، 2مصلحت نظام،  مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص، المللی روابط خارجیبین
 .60-12 ص

 بررسی رابطه سرمایه  .(2131) .سفیری، خدیجه؛ کمالی، افسانه و مصلح، نرجس خاتون
(، 1) 21، شناسی ایرانمجله جامعه .اجتماعی خانواده و مشارکت دینی با هویت دینی نوجوانان

 .211-200 ص

 تهران: طرح نو (.عباس مخبر ۀترجم) راهنمای نظریۀ ادبی معاصر(. 2156) .سلدن، رامان. 

 تهران:  .مسلمانان بالکانیابی: جریان سرنوشت ساز در میان هویت(. 2113) .سلیمی، حسین
 .المللیدفتر مطالعات سیاسی و بین

 محمدسعید حنایی  )ترجمۀ فلسفه اروپایی، طلوع و افول خود(. 2113) .سولومون، رابرت
 .تهران: قصیده (.کاشانی



 

  

 قم: مولف .تاریخ خوزس ان از سلسله افشاریه تا دوران معاصر(. 2116) .سیادت، موسی. 

 میزگرد سیر تحول تاریخی هویت ملی در ایران از اسالم تا به امروز(2113) .سیدامامی، کاووس .. 
 .45-3 ، ص1، فصلنامه مطالعات ملی

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی .ای خودهای قومی از تصاویر رسانه(. ادراک گروه2151)ـ.. ــــــــ، 
  .223-15 ص ،(6) 2

 فصلنامه های اصلی. خیزند؟: مروری بر نظریههای قومی از کجا برمی(. هویت2151)ـ.. ــــــــ
 .11-21(، ص 1) 1، خط اول

 ( .2130سینیشا ماشویچ .)تهران: سبزان.شناسی قومیتجامعه . 
 مجله  .(کاوس سیدامامی ۀترجم)(. فرهنگ و یکپارچه سازی جوامع ملی 2111) .شادسن، مایکل

 (.6) 5، سیاست خارجی

 ،یرکبیر. تهران: امیو خاطره ازل یذهن یهابت(. ۴۹۳۴. )یوشدار شایگان. 

 (ینفاطمه ولیا ۀترجم) تکه و تفکر سیارزدگی جدید: هویت  هلافسون(. 2156)ـ.. ــــــــ. 
 .فرزان روز :چاپ چهارم، تهران

 تهران: قلم .فرهنگ لغات(. 2151) .شریعتی، علی. 

 فصلنامه مطالعات  .هاها و چالشهای اجتماعی در ایران، زمینه(. جنبش2151) .شفیعی، جمال
 .413-461 ص، (1) 4، راهبردی

 خواهی اجتماعی و هویت ـ (. فرایند تبعیض سیاسی2131) .نیا، عباس و احمدی، یعقوبشفیعی
 (.1) 21، پژوهشی علوم اج ماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوش ر __ فصلنامه علمی .قومی

 تهران: سمت .های نو در جغرافیای شهریدیدگاه(. 2111) .شکویی، حسین. 

 یی اگرمسالو ایی اتقابل ملیگرو (. تعامل 2131) .یینی، نازنینانیا، امیرمسعود و نظیفی نشهرام
(، 1) 1، های راهبردی سیاستفصلنامه پژوهش .انیراسالمی ب انقالوزی اپیراز پس ان یردر ا
 .121-231 ص

 تهران: شرکت  (.آ لطفی کاظمیپانته ۀترجم) جهانی شدن و شهر (.2156) ی.شورت، ن. و دیگر
 .ریزی شهریبرنامه پردازش و

 (مسعود کرباسیان ۀترجم) نگاهی موشکافانه به پدیده جهانی شدن(. 2151) .شولت، جان آرت. 
 .علمی فرهنگی :تهران

 16-3 (، ص6) 2 ،فصلنامه رفاه اج ماعی .(. شهروندی و رفاه اجتماعی2152) .شیانی، ملیحه. 

 تهران: مرکز اسناد  .ایای و فرامنطقههای منطقهکردها و قدرت(. 2151) .شیخ عطار، علیرضا



 

  

 .انقالب اسالمی

 تهران: مرکز تحقیقات . مدیریت منازعات قومی در ایران.( 2151) .رضا سیدامیری،  صالحی
 .استراتژیک

 تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع  .ملی و تنوع فرهنگی انسجام(. 2155)ـ.. ــــــــ
 .مصلحت نظام تشخیص

  تهران: بنیاد علوم اسالمی. (محمدمهدی فوالدوند ۀترجم) اق صاد ما(. 2140) .صدر، محمدباقر. 

 تهران: دفتر مطالعات سیاسی  .تکنولوژی اطالعاتی و حاکمیت ملی(. 2156) .صدوقی، مرادعلی
 .المللیو بین

 ی.تهران: نشر تمدن ایران .یهویت ایران بر فرهنگ و یدرآمد (.2156). ریمصنیع اجالل، م 
 سسه مطالعات ملیؤتهران: م .درآمدی بر فرهنگ و هویت ایرانی(. 2156ـ.. )ــــــــ. 

 (. تحلیل بنیادهای پایدار همگرایی و متغیرهای اعتباری 2155) .افضلی، رسول و ضرغامی، پروین
 .30-11 ، ص(10) 61، های جغرافیای انسانیپژوهش .تهدید قومی در ایران

 گیری آن در ک اب مبانی نظری سنجش دینداری و ارزیابی مدل اندازه(. 2156) .طالبان، محمدرضا
 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاهتهران:  .های دینیمقیاس

 دوفصلنامه اسالم و علوم  .(. چارچوبی مفهومی برای پیمایش دینداری در ایران2155)ـ.. ــــــــ
 .65-1 ص، (1) 2، اج ماعی

 شناسی ایرانمجله جامعه .(. تبیین اعمال مذهبی، مدل نظری و آزمونی تجربی2153)ـ.. ــــــــ، 
 .31-55 ص، (11پیاپی( )6) 22

 خیر ایران شبکه یک صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران، هصبح ب ۀ(. برنام2134) .طامه، مجید
 .2134اسفند  12

 تهران: شادگانبحران هویت قومی در ایران(. 2151) .طایی، علی .. 

 العلوم قم: دار .صرف ساده(. 2142). طباطبایی، محمدرضا. 

 تهران: نی .بنیادهای علم سیاست(. 2151) .عالم، عبدالرحمن. 

 تهران:  .تأثیر این رنت بر هویت ملی(. 2130) .بی و خلیلی کاشانی، مرتضیعباسی قادی، مجت
 .پژوهشکده مطالعات راهبردی

 (. گرایش دانشجویان بلوچ به هویت ملی در 2152) .عثمان عبداللهی، محمد و حسین بر، محمد
 .214-202 (، ص6) 6، شناسی ایرانمجله جامعه .ایران



 

  

 فصلنامه  .(. فاصله قومی و عوامل مؤثر بر آن در ایران2151) .عبداللهی، محمد و قادرزاده، امید
 .14-2 ص، 16، علوم اج ماعی

 (. هویت جمعی غالب کردها در کشورهای ایران و 2155) .هی، محمد و قادرزاده، امیدلعبدال
 .11-2 (، ص14) 21، نامه علوم اج ماعی .عراق

 (. بحران هویت: هویت جمعی، دینامیسم و مکانیسم تحول آن در ایران2111) .عبداللهی، محمد. 
 .50-41 ، ص2، شناسی ایراننامه انجمن جامعه

 شناسی ایرانمجله جامعه .(. گرایش دانشجویان بلوچ به هویت ملی در ایران2152)ـ.. ــــــــ ،
 .214-202 ص، (6) 6

 یت: مبانی عینی و ذهنی هویت جمعی در ایران تأثیر شناسی بحران هو(. جامعه2111ـ.. )ــــــــ
 .242-211 ، ص1و  1، نامه پژوهش .آن بر دینامیسم مبادلۀ فرهنگی ایران با جهان

 25-21 ص، 4، مجله آیین .(. فروپاشی اجتماعی؛ ابعاد و احتماالت2151) .عبدی، عباس. 

 آموزان دختر جویی دانشی هویتها(. ریشه2131) .پور، صفریعزیزخانی، اقباله و ملک
، شناخ ی جوانانفصلنامه مطالعات جامعه .31-32دبیرستانی شهرستان خلخال سال تحصیلی 

 .36-52 ص، (22) 6

 تهران: مولف .شناسی آموزش و پرورشجامعه(. 2111) .بند، علیعالقه. 

 توسعهچاپ دهم، تهران:  . را ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟(. 2151) .علمداری، کاظم. 

 فصلنامه فرهنگ (.منتظر لطفمینا  ۀترجم) 2313انقالب در ایران  .(2112) .عنایت، حمید 
 .3-6 (، ص6) 6، توسعه

 تهران: مولی (.ترجمه و شرح حیدر شجاعی) الحکمهفصول(. 2131) .فارابی، ابونصر. 

 61 ۀشمار نامه،یراندر دوران باستان. ا یرانیا یت(. هو2111نلسون. ) یچاردر ی،فرا ،
 .615-612 ص

 نیکان :تهران (.گهرعبدالحسین نیک ۀترجم) شناسی ماکس وبرجامعه(. 2141) .فروند، ژولین. 

 تبریز: دانشگاه تبریز .جغرافیا و شهرشناسی(. 2112) .فرید، یدالله. 

 مجله انجمن  .ملی و جهانی ،گیری هویتی و الگوهای محلی(. شکل2150) .فکوهی، ناصر
 .242-211 (، ص6) 6 ،ایرانشناسی جامعه

 تهران: گل آذین .همسازی و تعارض در هویت و قومیت(. 2153)ـ.. ــــــــ. 



 

  

 تهران: فرهنگ نو .صلح جاویدان و حکومت قانون(. 2130) .اللهیتافلسفی، هد. 

 تهران:  (.ترجمۀ داوود غرایان زندی) قومیت، نژادگرایی، طبقه و فرهنگ(. 2156) .فنتون، استیو
 .تمدن ایرانی

 قم:  .های دینی در حقوق اسالمی و ایرانبررسی تطبیقی ارث اقلیت(. 2152) .فهیمی، عزیرالله
 .اشراق

 تهران: جامعۀ ایرانیان (.غالمعباس توسلیۀ ترجم) پایان نظم(. 2113) .فوکویاما، فرانسیس. 

 (. نقش نماد و نمادگرایی در زندگی بشر؛ تحلیلی 2136) .پور، مریمحسن و فوالدی، محمد
 .211-211 ص، (6) 4، مجله معرفت فرهنگی اج ماعی .شناختیجامعه

 تهران: مرکز(عباس مخبر ۀترجم) قبله عالم(. 2111) .فولر، گراهام .. 

 تهران: طرح نو .(خشایار دیهمی ۀترجم) فلسفه امروزین علوم اج ماعی(. 2152) .فی، برایان. 

 رخ داد نوتهران: جلد دوم،  .و دولت در عصر مدرن نید(. 2130) .داود ،یرحیف. 
 تهران: دفتر مطالعات  .مقاالت اولین سمینار بررسی تحول مفاهیممجموعه(. 2110) .قادری، علی

 .المللی وزارت امور خارجهسیاسی و بین

 فصلنامه مطالعات ملی .ملی در کتب درسی دوره ابتدایی همبستگی(. 2151) .قاسمی، حاکم، 
 .240-211 (، ص1) 3

 (. همسازی هویت ملی و قومی 2130) .اصغر؛ خورشیدی، مجید و حیدری، حسینقاسمی، علی
 ،فصلنامه علوم اج ماعی .در ایران و رویکرد اقوام ایرانی به وحدت ملی و حق تعیین سرنوشت

 .31-11 (، ص11) 25

 فصلنامه مطالعات  .(. درآمدی بر پیدایش مسائل قومی در جهان سوم2152) .قاسمی، محمدعلی
 .216-211 ص، (2)1، راهبردی

 دانشگاه  :تهران .حقوق اساسی و نهادهای سیاسی(. 2110) .پناهی، ابوالفضلقاضی شریعت
 .تهران

 چاپ دوم، تهران: اختران .اس بداد در ایران(. 2151) .قاضی مرادی، حسن. 

 (. جنسیت و هویت قومی2154) .یعقوب و حمیدیان، اکرم محمدامین؛ موسوی، سیدراد، قانعی. 
نامه علوم )ویژه(13و  15) 21)دانشگاه خوارزمی(،  مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 .230-241 ص(، 6اجتماعی 

 سلم یورزشهیاند رامونیپ یتأمالت. (2154 بهار) .نی، فردیشیقر صر م  .تی: بحران عقالننیمعا
 .2، ی(اسیمجله دانشکده حقوق و علوم س) استیفصلنامه س



 

  

 فصلنامه سیاست  .تحریر و ارزیابی تفاسیر مختلف __ (. جهانی شدن2113)ـ.. ــــــــ
 .601-151(، 1) 26، خارجی

 تهران: تمدن ایرانی .ملی در ایران همبس گی(. 2156) .قمری، داریوش. 

 مطالعات  .(. جهانی شدن و بحران هویت در کشورهای خاورمیانه2151) .قهرمانپور، رحمان
 .61 ، ص(61) 60( و 12) 13، خاورمیانه

 تهران: دفتر مطالعات سیاسی و  .جهانی شدن و جهان سوم(. 2151) .عبدالعلی قوام، سید
 .المللی، وزرات خارجهبین

 فصلنامه  .شناختی به زندگی و فرهنگ مردم عرب خوزستان(. نگاهی جامعه2150) .قیم، عبدالنبی
 .114-21 ، ص(1) 1، مطالعات ملی

 ریتهران: کو .رانیدر ا سمیونالیناس (.۴۹۳۹) .چاردیکاتم، ر. 
 شناسی روانای بر مقدمه(. 2154) .پرستون، توماس و کاتم، مارتا؛ اولر، بث دیتز؛ مسترز، النا

 .تهران: مرکز نشر دانشگاهی (.بند رادجمال خرازی و جواد عالقه سید ۀترجم)سیاسی 

 (درک توسعه سیاسی) گرایی قومی در ماینر ونیز و ساموئل هان ینگ نملی(. 2113) .کارنر، واکر .
 تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 جلد دوم،  (.حسن چاووشیان، ۀترجم) قدرت هویت :عصر اطالعات (.2151) انوئل.کاستل، م
 .تهران: طرح نو

 تهران: طرح نو (.حسن چاوشیان ۀترجم) قدرت هویت یعصر اطالعات (. 2150)ـ.. ــــــــ. 

 احد علیقلیان و افشین  ۀترجم) ایعصر اطالعات: ظهور جامعه شبکه(. 2153)ـ.. ــــــــ
 .تهران: طرح نو (.خاکباز

 113، مجله پیام یونسکو .ها، ستیز یا همزیستی(. زبان2113) .ژانکالوه، لویی. 

 (. بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی مؤثر بر بحران هویت جوانان 2151) .کاووسی، اسماعیل
 .200-11 (، ص2) 1، پژوهشنامه علوم اج ماعی .تهران

 مطالعات راهبردیفصلنامه  .های فرهنگی جغرافیای ایران(. بنیاد2151) .راد، مرادکاویانی، 
 .201-50 (، ص2) 5

 در کشاکش با تجدد و مابعد  یرانی: ارانیا ی یهو یهاتطورات گف مان .(۴۹۳۹) .نیحس ان،ئیکچو
 ی.تهران: ن .تجدد

 تهران: ققنوس .ایران دوران قاجار و برآمدن رضاخان(. 2152) .کدی، نیکی.  

 محبوبه  ۀترجم) هابرماس از پارسونز تا شناسی:های مدرن در جامعهنظریه(. 2115) .کرایب، یان



 

  

 .تهران: سروش (.مهاجر

 یملز یم،مارکس، وبر، دورک یشهبر اند یا: مقدمهیککالس یاجتماع یه(. نظر2153)ـ.. ــــــــ 
گه.پرستی)ترجمه شهناز مسم  (. تهران: آ

 جهاد دانشگاهی :تهران .ایران و همسایگان، منابع تهدید و تنش(. 2113) .پور، علیکریمی. 

 سسه مطالعات ؤتهران: م .های جمعی تهرانشناسی هویتآینده(. 2155) .مله، علی کریمی
 .علمی

 تهران:  .هاشناسی سیاسی تنوع قومی؛ مسائل و نظریهآمدی برجامعه(. در2130)ـ.. ــــــــ
 سمت.

 تهران: دنیای کتاب .تاریخ پانصد ساله خوزس ان(. 2152) .کسروی، احمد. 

 تهران: نگاهشهریاران گمنام (.2155ـ.. )ــــــــ . 

 ( .یان هان(. 2151کالرک،  للینروابط ب یهشیییدن و نظر یج مۀ فرامرز تقی الم لو(. تهران: )ترج
 وزارت امور خارجه.

 (1) 2 .گوگزارش گف  .لیلالمسازی مناسبات بیندموکراتیک(. ۴۹۳۴) .کورونگ، شن ،
 .66-14 ص

 تهران:  (.محسن ثالثی ۀترجم)شناسی (. زندگی و اندیشه بزرگان جامعه2136) .کوزر، لوئیس
 .علمی

 11-15 ص، 1، مجله اندیشه صادق .ای بر جهانی شدن(. مقدمه2150) .کیانی، داود. 

 تهران:  (.زادعلی مرشدی ۀترجم) کنند؟ها شورش می را انسان(. 2113) .رابرت گر، تد
 .پژوهشکده مطالعات راهبردی

 پژوهشی __ دوفصلنامه علمی .رسوم زرتشتیان ایران و (. تأملی در آداب2132) .گشتاسب، فرزانه 
 .214-211 ص، (21) 4 ،پژوهشنامۀ ادیان

 ۀترجم) هامطالعات نظری، تطبیقی و تاریخی درباِب انقالب(. 2151) .گلدستون، جک 
 .تهران: کویر (.محمدتقی دلفروز

 20، مجله مطالعات ملی .(. جهانی شدن و بحران هویت2150) .محمدی، احمدگل ،
 .65-22 ص

 فصلنامه مطالعات ملی .های جهانی شدن(. نگاهی به مفهوم و نظریه2152)ـ.. ــــــــ ،
 .25 ص، (22) 1



 

  

 تهران: نی .، هویتجهانی شدن فرهنگ .(2154ـ.. )ــــــــ. 

 تهران: امیرکبیر (.الدین دهشیریءضیا)ترجمۀ  بحران دنیای م جدد(. 2115) .گنون، رنه. 

 ی.رانیتهران: تمدن ا .یمطالعات قوم در نیادیبن میمفاه (.2151).  سین، حیگودرز 
 دانشکده (ارشدکارشناسی ۀنامپایان) طبقۀ اج ماعی و سبک زندگی(. 2111) .گوشبر، فرهاد .

 .علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

 تهران: نی (.ناصر موفقیان ۀترجم) تشخصتجدد و (. 2135) .گیدنز، آنتونی. 

 تهران: نی(. منوچهر صبوری ۀترجم) شناسیجامعه(. 2151)ـ.. ــــــــ. 

 تهران: گیو (.چنگیز پهلوان ۀترجم) نظریه دولت در ایران(. 2113) .لمبتون، آن. کی. اس. 

 تهران:  (.یعقوب آریاند ۀترجم) سیری در تاریخ ایران بعداز اسالم(. 2141) .لمبتون، آن. لی
 .امیرکبیر

 و  تهران: روشنگران (.کیومرث خواجوی ها ۀترجم) هاشناسی تودهروان(. 2112) .لوبون، گوستاو
 مطالعات زنان.

 تهران:  (.فریبرز مجیدی ۀترجم) ساخت اج ماعی واقعیت(. 2131) .برگر، پیتر و لوکمان، توماس
 .علمی و فرهنگی

 جالل  سید ۀترجم) سازی در جهان نوینای، امنیتهای منطقهنظم(، 2152) .لیک، دیوید
 .تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی (.دهقانی

 کامران فانی و محبوبه  ۀترجم) المعارف ناسیونالیسمةخاورمیانه: دایر(. 2151) .ماتیل، الکساندر
 .تهران: کتابخانه وزارت امورخارجه (.مهاجر

 آمه :تهران(. ترجمۀ پرویز دلیرپور) شناسی قومیتجامعه(. 2130) .مالشویچ، سینیشا. 

 (. آزادی مطبوعات در منظر حق دسترسی آزاد به مطبوعات2132) .مالکی، جلیل و واعظی، زهرا .
 .11-1 ص (53( )پیاپی 6) 11، رسانه

 مقاالت مرزهای ملی: مجموعه .(. مرز از وستفالیا تا جهانی شدن2155) .مجتهدزاده، پیروز
، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و 2 (. ج)به اهتمام خسرو قبادی مفاهیم و رویکردها

 .مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

 تهران: پژوهشگاه فرهنگ،  .شناسی فرهنگی ایرانبررسی در جامعه(. 2154) .محسنی، منوچهر
 .هنر و ارتباطات

  ،جمهوری یازدهم و ثبات سیاسی (. انتخابات ریاست2131) .عبدالمحمودمحمدی لرد



 

  

 .54-41 ص، 41، فصلنامه مطالعات راهبردی .جمهوری اسالمی ایران

 تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی .پژوهی ثبات سیاسی در ایرانآینده(. 2131)ـ.. ــــــــ. 

 های جمعی شناختی رسانه(. مطالعه جامعه2130) .زاده، محمدمحمود موالیی، بتول و عباس
 .62-21 ص (،1) 2 ،مطالعات قدرت نرم .ابزاری در قدرت نرم همثاب به

 فصلنامه  .(. بررسی هویت ملی و قومی2131) .مسعودنیا، حسین؛ مهرابی، راضیه و کیانی، ناهید
 .241-213 ص، (1) 1، فرهنگی __ توسعه اج ماعی

 تهران: فرزان روز .ایو زبان فارس یرانیا تیهو (.۴۹۳۹) .مسکوب، شاهرخ. 
 تهران: شیرازه .از جنبش تا نظریۀ اج ماعی، تاریخ دو قرن فمینسیم(. 2152) .مشیرزاده، حمیرا. 

 تهران: انتشارات صدرا .خیجامعه و تار .(2116) ی.مرتض ،یمطهر 
 قم: صدرا .هامجموعه یادداشت(. 2151)ـ.. ــــــــ. 

 (. قومیت و امنیت اجتماعی؛ مطالعه موردی قوم بلوچ ساکن استان سیستان 2132) .مظفری، آرزو
 .هاها و رهیافتهمایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش .و بلوچستان

 سپهرتهران .نگاریروزنامه اصول(. 2145) .معتمدنژاد، کاظم و منصفی، ابوالقاسم ،. 

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه  تهران: .جغرافیای سیاسی(. 2111) .معتمدنژاد، کاظم
 .تهران

 گیری سیاست فرهنگی (. جهانی شدن و شکل2154) .بر، عبدالوهابمعیدفر، سعید و شهلی
مجله دانشکده  .های هویت قومی و هویت ملیهای ایران و چالشای بلوچمحلی: مصرف رسانه
 .105-251 (، ص11و  14) 21، )دانشگاه خوارزمی( ادبیات و علوم انسانی

 مطالعات مجله  .هاشناختی نابودی زبان(. نگاهی به دالیل جامعه2153) .معینیان، نرمینه
 .51-11 ص، (1) 1، شناسیجامعه

 کاوشی در نظریه انتخاب عقالنی (. 2151اصغر و اسالم، علیرضا. )بهار و تابستان مقدس، علی
کید بر آراء مایکل هکتر  .122-211 ، ص1، اج ماعیعلوم مجله  .با تأ

 اسالمی ایران  یهای قومی جمهور(. بررسی سیاست2132) .مقصودی، مجتبی و دربندی، انوشه
 .215-211 (، ص6) 1، نامه علوم سیاسیپژوهش .قبال کردها در دوره اصالحات در

 ( .2115مقصودی، مجتبی .)ی. ناموزون در تحلیل منازعات قوم ۀو توسع یاستعمار داخل ۀنظری
  .32-16 (، ص263) 6 ،اق صادی ی اطالعات سیاسی

 تهران: تمدن ایرانی.. هاتحوالت قومی در ایران، علل و زمینه .(2150)ـ.. ــــــــ 



 

  

 هران. تها و نقش آنان در تحوالت سیاسی سلطنت محمدرضا پهلویقومیت(. 2151)ـ.. ــــــــ: 
 .مرکز اسناد انقالب اسالمی

  تهران:  (.افتخاریترجمه اصغر ) هانظریهامنیت جهانی؛ رویکردها و  .(2150) .الی، رابرتمکین
 .پژوهشکده مطالعات راهبردی

 گه .فالسفه بزرگ .(2111) ، برایان.مگی  .تهران: آ

 سسه پژوهش نگاه معاصرؤتهران: م .راهی به رهایی(. 2150) .ملکیان، مصطفی. 

 دموکراسی دیجی الی و حکومت الک رونیکی: سیاست و حکومت در  (.2152) .منتظرقائم، مهدی
 .113-111 ص، 23، نامه علوم اج ماعیپژوهش .عصر تکنولوژی های اطالعاتی و ارتباطی

 (. هویت قومی ارامنه: مطالعۀ 2155) .محمدصادق و توکلی قینانی، فرحناز مهدوی، سید
(، 6) 1، نامه علوم اج ماعیپژوهش .شناختی عوامل مؤثر در استمرار قومی ارامنهجامعه

 .202-12 ص

 (. تبیین موقعیت ژئوپلیتیکی اقوام و 2136) .مهکویی، حجت؛ باویر، حسن و کریمی، سلیمان
 .هش مین کنگره انجمن ژئوپل یک ایران: همدلی اقوام ایرانی؛ انسجام اق دار ملی .ها در ایراناقلیت

 الدین و محمد حسن شرف سید ۀترجم) شناخ ی دینمطالعات مردم(. 2151) .موریس، برایان
 .قم: زالل کوثر (.فوالدی

 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ، تهران: 1 . جصحیفه امام(. 2145الله. )موسوی خمینی، روح
 )ره(. خمینی

 ارشد کارشناسی ۀنامپایان) هاتأثیر جهانی شدن بر حاکمیت ملی دولت(. 2150) .موالیی، آیت
 .دانشگاه تهران (. تهران:سیاسی رشته علوم

 تهران: گویا .ایریزی ناحیههای برنامهاصول و روش(. 2155) .منی، مهدیؤم. 

 چاپ هشتم، تهران: سمت .مبانی جغرافیای سیاسی(. 2150) .میرحیدر، دره. 

 شناسی مبانی فکری و ایدئولوژیکی (. آسیب2131) .میرزایی، حسن و ابوطالبی، مهدی
منطقه خاورمیانه )در یک بررسی تطبیقی با مبانی فکری و ایدئولوژیکی انقالب  های اخیرجنبش

 .231-211 ص، (22) 1، های انقالب اسالمیپژوهش. ایران( اسالمی

 الملل در بستر شناسی صلح بین(. هستی2131) .میرکوشش، امیرهوشنگ و نوری صفا، شهرزاد
 .11-1 ص ،45، مجله راهبرد .فرهنگ مدارا و صلح ایرانی

 یت ملی در ایران ۀگف ارهایی دربار (.2151)، داود. میرمحمدی مطالعات  ۀتهران: مؤســســ .هو



 

  

 .ملی
 محور کانت و صلح (. مقایسه صلح پایدار در اندیشه انسان2130) .میرمحمدی، معصومه سادات

 .264-221 ص، (6) 1، معرفت ادیان .عادالنه در اندیشه متفکران شیعی

 تهران: هرمس (.ییعالءالدین طباطبا ۀترجم) انقیاد زنان(. 2151) .میل، جان استوارت. 

 مقاالت همایش مجموعه .های ملی و قومیتأثیر جهانی شدن بر هویت .(2151) .نادرپور، علی
 .حدیث امروز:، تهرانها و امیدها(جهانی شدن )بیم

 کید بر 2155). نساج، حمید  .رسوم و زبان و آداب(. جهانی شدن و هویت اقوام ایرانی با تأ
 .214-213 ص، 1، فصلنامه تخصصی پژوهش سیاست نظریدو

 (. 2136) .قاضی، محمودرضا و پوررنجبر، مهدیه نساج، حمید؛ مهرابی کوشکی، راضیه؛ رهبر
، (2) 5، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران .های فرهنگی بر هویت ملیبررسی تأثیر ارزش

 .11-2 ص

 تهران: کویر (.محمدتقی دلفروز ۀترجم) شناسی معاصرجامعه(. 2150) .نش، کیت. 

 تهران:  (.انشاءالله رحمتی ۀترجم) اسالم و تنگناهای انسان م جدد(. 2151) .حسن نصر، سید
 .دفتر پژوهش و نشر سهروردی 

 (. بررسی راهکار دین در حل بحران هویت در 2151) .نظرپور، محمدتقی و عمادی، سیدجواد
 .11-12 ص، (15و  11) 1، ماهنامه مهندسی فرهنگی .دوران جوانی

 (. نظریه هویت اجتماعی و بازنمایی کنش هویتی 2134) .اشرف و پیرانی، شهرهنظری، علی
 .35-11 (، ص1) 25، فصلنامه مطالعات ملی .داعش

 سمت :تهران .شناسی سیاسیدرآمدی بر جامعه(. 2113) .زاده، احمدنقیب. 

 های طبیعی گردشگری )اکوتوریسم( در استان سیستان و (. جاذبه2151) .نگارش، حسین
 .56-11 ، ص24، فصلنامه فضای جغرافیایی .بلوچستان

 ات.تهران: شرکت سهامی انتشار .های اق صادینظام(. 2151) .نمازی، حسین 

 (. تأثیر احساس محرومیت نسبی بر هویت قومی2154) .نسب، مجتبینواح، عبدالرضا و تقوی 
(، 1) 5، شناسی ایرانمجله جامعه .و هویت ملی مطالعه موردی: اعراب استان خوزستان

 .260-211 ص

 (. قومیت و احساس طرد اجتماعی؛ 2131) .نواح، عبدالرضا؛ نبوی، عبدالحسین و خیری، حیدر
، شناسی ایرانمجله جامعه .رو مورد مطالعه؛ قوم عرب شهرستان اهوازمخاطرات اجتماعی پیش



 

  

 .206-16 ص، (6) 21

 12، نامه فرهنگ .(. گسترش تک فرهنگی2151) .پور، حمیدنوربرگ هاج، هلنا و تقوی ،
 .261-214 ص

 بان امنیت ملیدیده .ها و الزامًات(. تعامل گسترده با جهان؛ ضرورت2134) .وند، یاسرنورعلی ،
 .10-21 ، ص41

 تهران: نیلوفر (.محمد قاضی ۀترجم) کرد و کردس ان(. 2144) .نیکیتین، واسیلی. 

 فصلنامه  (.بهزاد برکت ۀترجم)(. بومی و جهانی: جهانی شدن و قومی 2151) .هال، استوارت
 .141-113 ص، 16 ش ،ارغنون

 گروه ترجمه انجمن  ۀترجم) اهمیت فرهنگ(. 2151) و هریسون، الرنس. هانتینگتون، ساموئل
 .تهران: امیر کبیر (.توسعه مدیریت ایران

 تهران: دفتر  (.مجتبی امیری وحید ۀترجم) ها(. برخورد تمدن2150) .تینگتون، ساموئلهان
 .های فرهنگیپژوهش

 تهران:(محسن ثالثی ۀترجم) سامان سیاسی در جوامع دس خوش دگرگونی(. 2154)ـ.. ــــــــ ، 
 .علم

 در پرتو  اجتماعی و نسبت آن با حقوق شهروندی __ های اقتصادی(. حق2154) .همتی، مجتبی
 .31-41 ص، 15، مجله حقوقی دادگس ری .نظریه عدالت راولز

 تهران: مرکز (.مهران مهاجر ۀترجم)(. پسامدرن، جامعه شفاف؟ 2153) .واتیمو، جیانی. 

 تهران: باز .سیاس گذاری و فرهنگ در ایران امروز(. 2151) .وحید، مجید. 

 چاپ اول، تهران: (حسن شمس آوری ۀترجم) داریاز سرمایه ایران پیش(. 2150) .ولی، عباس .
 .مرکز

 (۴۹۳5) داینل، فوکاروو  ریپور، امحسـن ؛نیمارت نسـن،یون بروئ ؛دیبزارسـالن، حم ؛عباس ،یول.  
 .تهران: چشمه ی(.مراد روح ۀترجم) کرد سمیونالیگف ار در خاس گاه ناس
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 http://www.irna.ir/fa/News/82482463تا بحران اعتماد. موجود در  یشهر، از چالش ناکارآمد ی(. شوراها2134. )ینحس ی،جاجرم یمانیا •
 (.25/22/31: یدسترس یخ)تار

 www.farsnews.com/news/8512070023اول )قســمت اول(. موجود در  یدر دوره پهلو یلیتاریســتیم هاییشــه(. اند2151. )یعل یگدلی،ب •
 (.4/21/31: یدسترس یخ)تار

 (.25/21/31: یدسترس یخ)تار www.radiofarda.com. موجود در ین مادربه نام زبا یاو مسالله یران(. ا2153. )یدسع یوندی،پ •
 (.23/22/31: یدسترس یخ)تار http://taavononline.irتعاون. موجود در  یت(. در اهم2134. )یارشهر یرزاده،دب •
 (14/22/31: یدسترس یخ)تار https://meidaan.com/archive/12732دارد؟. موجود در یتها اهم(. چرا حفظ زبان2136سارا .) یاوشی،س •
 (.21/3/31: یدسترس یخ)تار https://basirat.ir/fa/news/264992. موجود در یراندر ا یونالیسم(. اسالم و ناس2131. )یدرضاعبدالله، حم •
ــ • ــاح ــــب ــال. ) ی،مص ــم ــادر1003ک ــان م ــوزش زب ــق آم ــوق ا ی(. ح ــق ــــر و ح ــوق بش ــق ــاد ح ــــن ــراندر اس ــود در ی ــوج . م

http://didban.net/article.aspx?fld=fa/Training&catid=9&id=39 (.21/22/31: یدسترس یخ)تار 
اند. موجود ها ساختهیرا روم یدداشته است / تخت جمش یمیتمدن عظ یراناست که ا ینما ا یهادروغ ینتر(. از بزرگ2136. )یمصطف یان،ملک •

 (.26/22/31: یدسترس یخ)تار www.parsine.com/fa/news/255942در 
 . موجود در 1025فرانسه در  یهاها و چالش(. فرصت2134پرس. )آرمان یخبرگزار •

http://armanpress.ir/fa/news/65452 (.22/22/31: یدسترس یخ)تار 
تاب ن یخبرگزار • لهیت(. آ2131. )یوزآف نه ا ال یدیچرا م / ندارد یمعن یمل ی: آشــتیخام ند؟. موجود در  /ی؟ آشــت گوی باهم قهر مگر مردم 

http://aftabnews.ir/fa/news/427246 (.23/22/31: یدسترس یخ)تار 
ــانه2131. )یوزآنان یخبرگزار • ــبت یداخل یها(. نگرش رس ــت. موجود در  ییریبه مخاطبان تغنس  http://ana.ir/fa/news/45/328662نکرده اس



 

  

 (.10/21/31: یدسترس یخ)تار
برگزار • م2131. )یوزن کایســا یخ ح تپورییجال یدرضـــا(.  ـــ بود آش تر  ه ب ل ی:  نور یم طق  نا م یرا  طرح  جود در کردیم مو  .

http://www.iscanews.ir/news/733644 (1/22/31: یدسترس یخ)تار 
 یخ)تار www.isna.ir/news/97051206483. موجود در کندیرا کم م یمامخاطبان صداوس ی،ا(. باال رفتن سواد رسانه2131. )یسناا یخبرگزار •

 (.22/31/ 3: یدسترس
برگزار • ناا یخ ـــ ق2131. )یس ت مد ح م باح  ی(.  ـــ تان یزدیمص ـــ نگش عداد ا ت به  ن یک:  موجود در یمندار یادســـت، دوســـت در د  .

https://www.isna.ir/news/97061407168 (.14/22/31: یدسترس یخ)تار 
باندباز یی/جاآورندیبه متن م یهمردم را از حاشــ های(. تعاون2134. )یلناا یخبرگزار • باند و  معنا ندارد. موجود در  یباشـــد، تالش گروه یکه 

www.ilna.ir(.23/22/31: یدسترس یخ)تار 3/132116-یکارگر-بخش 
 .https://www.ilna.ir-3/503574که هم تفنگ دارد، هم رسانه. موجود در  یمداد ی: اقتصاد را به دولتی(. حسن روحان2134. )یلناا یخبرگزار •
 (. موجود در 2155ملت، امت دارند ) یجا(. مسلمانان به2155. )ینجوان آنال یخبرگزار •

http://www.javanonline.ir/fa/news/100166 (.13/22/31: یدسترس یخ)تار 
. مــوجــود در یــاســــیدر گــفــتــمــان ســـ یضــــرورت بــازنــگــر ی؛عــبــاس آخــونــد یشــــنــهــاد(. پــ2132. )یــنخــبــرآنــال یخــبــرگــزار •

http://www.khabaronline.ir/detail/143576(.4/21/31: یدسترس یخ/ )تار 
چه بخش یران(. مردم ا2131. )ینخبرآنال یخبرگزار • ند؟یکار م ییهادر  تان ترینی/ صـــنعت کن ناســاســـ . موجود در یدها را بشـــ

www.khabaronline.ir/news/375259 (.11/21/31: یدسترس یخ)تار 
کــه هــم تــفــنــگ دارد، هــم رســــانــه. مــوجــود در  یــمداد ی: اقــتصــــاد را بــه دولــتــی(. روحــانــ2134). یــنخــبــرآنــال یخــبــرگــزار •

www.khabaronline.ir/news/679394 (.24/22/31: یدسترس یخ)تار 
برگزار • ن یخ بیوزخراســـان  متای. ) ظ کا مد  ح بعضــی(. ا چرا  م ی:  کر  ف ما  ن یاز  مه یمک قد یزچه جود در  یمدر  مو بود؟.  تر  ه ب

http://khorasannews.com/newspaper/BlockPrint/560764 (.23/22/31: یدسترس یخ)تار 
جهان را مطرح کردند. موجود  یریتوگو با من توقع مددر گفت یادن یاستمدارس 200 ازیشمحمود: ب نژاد،ی(. احمد2131. )یرانعصر ا یخبرگزار •

 (.21/22/31: یدسترس یخ)تار www.asriran.com/fa/news/274288در 
حــرف امــام اســــت. مــوجــود در  یــرانــیمــکــتــب ا ۀدربــار: حــرف مــن یــیمشــــا یــمرحــ یــار(. اســــفــنــد2153فــارس. ) یخــبــرگــزار •

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8905160407 (.21/21/31: یدسترس یخ)تار 
ود در شــــد. مــوجــ یــجــیبســـ« کــوروش»مــنشــــور کــوروش،  یشــــگــاه(. در مــراســــم افــتــتــاح نــمــا2153فــارس. ) یخــبــرگــزار •



 

  

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8906211547 (.20/21/31: یدسترس یخ)تار 
برگزار • ند2153فارس. ) یخ ف ـــ خوردهییمشـــا یمرح یار(. اس ـــم  غ: قس که  گو یرام  ن مردم  به  باور دارم  که  چه را  ن موجود در یمآ  .

http://farsnews.com/newstext.php?nn=8905130524 (.21/21/31: یدسترس یخ)تار 
شایزدیمحمد  اللهیت(. آ2153فارس. ) یخبرگزار • ص یی: م ص شود. موجود در  اطالعیکه از آن ب ییهاو بحث ینید یدر مباحث تخ ست، وارد ن ا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8905160548 (.11/22/31: یدسترس یخ)تار 
 . موجود در گویدیم «یمل یآشت»از  55: عمله فتنه یعلم الهد اللهیت(. آ2131. )یوزفرارو ن یخبرگزار •

https://fararu.com/fa/news/306637 (.10/22/31: یدسترس یخ)تار 
 . موجود در یستیمن یبحران یط: در شرای(. حسن روحان2131. )یوزفرارو ن یخبرگزار •

https://fararu.com/fa/news/377263 (.10/22/31: یدسترس یخ)تار 
یانا یخیتار یفتگی: خودشــیانملک ی(. مصــطف2136. )یوزفرارو ن یخبرگزار •  یخ)تار https://fararu.com/fa/news/250360. موجود در یران

 (.24/22/31: یدسترس
:  یدسترس یخ)تار http://www.fardanews.com/fa/news/120208آورده شد. موجود در  یران(. منشور کوروش به ا2153. )یوزفردا ن یخبرگزار •
25/22/31.) 

 http://www.fardanews.com/fa/news/150108. موجود در یاحمد خاتم اللهیتاز زبان آ یرانی(. هدف مکتب ا2130. )یوزفردا ن یخبرگزار •
 (.10/22/31: یدسترس یخ)تار

. موجود در جنگیدیمیدر کرمانشـــاه و همدان م یدبا کردندی: اگر مدافعان حرم مبارزه نمیاخامنه اللهیت(. آ2136. )یوزمشــرق ن یخبرگزار •
www.mashreghnews.ir/news/531613 (.1/21/31: یدسترس یخ)تار 

برهم زدن آرامش مردم دارد؟. موجود  یبرا یآنچه بود و چه شد/ اصالحات چه خواب طلباصالح یمل ی(. پروژه آشت2131. )یوزمشرق ن یخبرگزار •
 (.3/22/31: یدسترس یخ)تار www.mashreghnews.ir/news/878871در 

برگزار • هر. ) یخ لهیت(. آ2153م ل باح  ا جیزدیمصـــ مرو تب ا ین:  ک نیم موجود در  یرا ند.  قرار دار مام )ره(  کر ا ف ت بل  قا م طه  ق ن در 
www.mehrnews.com/news/1145749 (.10/22/31: یدسترس یخ)تار 

انــد. مــوجــود در را امضـــا کــرده یــیمشـــا ۀدربــار جــمــهــوریــسنــامــه بــه رئــ یــنــدهنــمــا 200(. تــاکــنــون 2153مــهــر. ) یخــبــرگــزار •
www.mehrnews.com/news/1134041 (.10/22/31: یدسترس یخ)تار 

شا2153مهر. ) یخبرگزار • ش یند یهابه منتقدان: مطالبم منطبق بر آموزه یی(. واکنش م ست / برخورد چک شمنداناند یا ست.  ی سف ا موجب تأ
 (.10/22/31: یدسترس یخ)تار www.mehrnews.com/news/1132081موجود در 



 

  

 http://sunnionline.us/farsi/2015/07/3914ســنت در تهران. موجود درنمازخانه اهل یب(. تخر2136. )یرانســنت ااهل یرســاناطالع یگاهپا •
 (.20/2/35: یدسترس یخ)تار

گاهپا • کا2131. )جمهورییاســـتر یرســـاناطالع ی حان(. متن  نان دکتر رو . موجود در جمهورییاســـتحکم ر یذدر مراســم تنف یمل ســخ
http://www.president.ir/en/99893 (.20/22/31: یدسترس یخ)تار 

ساناطالع یگاهپا • سماع یدموال عبدالحم یر س(. جامعه اهل2131. )یزه یلا ست و به یدهرا برگز« اعتدال» یرسنت م ساس  ینخاطر اا انتخاب اح
 (.20/2/35: یدسترس یخ)تار https://abdolhamid.net. موجود در کندیم یسربلند

س • ضعف یجسازمان ب ست شا2134. )ینم سالح یر(. ع سلح م یژهو یهابه  س یخ)تار http://basij.ir/story/28447. موجود در شوندیم ستر :  ید
16/22/31.) 

سانشبکه اطالع • سل امروز از د2131راه دانا. ) یر س یخ)تار http://www.dana.ir/news/1389632. موجود در یلیجل یدسع ید(. هنر ن ستر   ید
25/22/31.) 

 (.11/22/31: یدسترس یخ)تار www.isna.ir/news/96031005923(. موجود در 2134. )یست؟چ «یهدولت درسا» •
ــرانا • ــروز. ) ی ــا1021ام ــم ــه ن ــام ــان(. ن ــدگ ــن ــل ی ــاه ــل ــه ع ــس ب ــل ــج ــت م ــــن ــه یس ــن ــام ــود در یاخ ــوج -http://www.iran. م

emrooz.net/index.php/news1/34644(.20/2/35) یدسترس یخ/، تار 
 (.10/22/31: یدسترس یخ)تار www.dictionary.abadis.ir. موجود در یفرهنگ یالی(. استتای. )بیسآباد یکشنرید •
 (.11/22/31: یدسترس یخ)تار http://www.e-rasaneh.ir/Page_Show.aspx?PageID=4(. موجود در تایقانون مطبوعات. )ب •
فتدر یزاتتجه یریکارگبه یتقانون ممنوع • ماهواره. )ب یا تار http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92510(. موجود در تایاز  :  یدســترســ یخ)
10/22/31) 

بدون مرز. ) • ند(. رده1025گزارشــگران  هان یب نه یآزاد یج ـــا مه آفرینیینها: کرس گاران دمکبه روزنا هد هایراســن ندیم یدرا ت . موجود در ک
https://rsf.org(. 20/2/35: یدسترس یخ، )تار 

 (.21/22/31: یدسترس یخ)تار http://vista.ir/article/813525(. موجود در تای)ب یشرق یجاناستان آذربا یو اقتصاد یاجتماع یتوضع •
• www.amar.org.ir یرانمرکز آمار ا. 
 .https://fa.wikipedia.org یفارس یدیاپ یکیو •

 
 
 
 



 

  

 
 

 
 یذهبو م یو تنوع قوم یتیهو ییتکثرگرا یدارا یرانکشــور ا

ــترک و تبع یاســت و عدم وجود هنجارها یاربســ  هاییضمش
شه یقوم ستگبه خد شدن همب سجام مل یدار   یدهانجام یو ان

 .آوردیوجود مرا به یمدارقوم یدۀپد یتیوضع یناست که چن
 

شترموجود در ب یتواقع یک یتیو تنوع هو تکثر  ازع وامج ی
و در گذشته وجود داشته است و تا امروز هم شاهد آن هستیم 

ــا ۀدور ــر، همگام با س  ی،و فرهنگ یتحوالت اجتماع یرمعاص
ــترب یتیتنوع و تکثر هو ــت و  یش ــده اس  رینیدرکنار  منابع دش

ند نژاد، د هب و مل ین،مان  نینو هایخواهییتهو یت،مذ
ندگ ی،جنســ یهایشگرا یت،بر جنســ یمبتن بک ز  ی،ســ

ضا یگرو د ینیدشبه یهاگروه سمبه یعوامل تقا ته شناخ یتر
 شدن دارند.

 


