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 دهیچک

ا  در معاصر،  هو  رانی دوران  تکثرات  تداوم  قوم  یتیشاهد  فرا  یتی/  رشد  با  که  است   شدن،ی جهان  ی ندهایبوده 

ب تبع  یای جد  یقومنیمناقشات  حول  نابرابر  ضیرا  راستا  های و  عدالت   ی خواهت یهو  یدر  صبغه  یطلبو   یابا 

  ی تمدن  یریرپذیتأث  ،یو غرب  یاسالم  یهامت نظر به جوانب حکو با امعان   ق،یتحق  نیز داده است. در امحور بروصلح

بلوچ بررس   ی ( در پنج گروه قومینیو د  ،یزبان  ،ینی ارکان )سرزم  ی رانیا و  شده است.    یفارس، ترک، کرد، عرب، 

  ی رانیا  یخیتار  تیبه هو  یلیتقل  یتیوضع  یرانیا  یمل  تی هو  ئتیفارس به ه  یقوم  تیارکان هو  یانحصار  دنیبرکش

ا  ریسا  ۀخواهانت یهواست و مطالبات    دهیبخش با روش    13حاضر در    قیرا رقم زده است. تحق   یرانیاقوام  استان 

پGT)  یقیتلف  یفیک و  مصاحب  شیمای(  ابزار  کتابخانه  ق، یعم  ۀو  پرسشنام  ،یامستندات  داده   ۀ و  در  باز  را  ها 

هو  ینید   تی»هو  یهاحوزه  »مرزها  ای)تعامل    یمل  تیو   ی هاجنبش  تبس»بن   «،یقومنیب  یفرهنگ   یتقابل(«، 

کرده است و به    یبندعبور از بحران« استخراج و دسته   ی مدار براصلح   کرد ی ها«، »رو»حذف فرهنگ   «،ی و مل  یقوم

ا  ی)اقتصاد  ی است که در آن، عوامل اصل  افتهیدست    یمفهوم  یمدل ها و  گر )رسانه (، عوامل مداخله ک یدئولوژ یو 

زندگ زمیسبک  عوامل  و  فرهنگ یقانون  ی)پارامترها  یانهی(  سوءمد  ،ی،  پدتیریو  /    ۀ)مطالب  یمحوردهی(،  عدالت 

موجود و تعامل دولت و    ت یوضع  رشیپذ  ز،یآم)کنش صلح   ی( شکل گرفته است و کنش راهبردیگسست اجتماع

پ و  سرما  ی امدهایملت(  زوال  و  )ثبات  است.  یاجتماع  یۀآن  شده  ارائه  مرز    قیتحق  نیا(  تا  مرز  از  عنوان  تحت 

بر ب  یپژوهش" ا  ت یو قوم  تیهو  ابجامع  لندن به چاپ رس  ینشر مهر  توسط  2021در سال     "رانیدر    ده یدر 

 است.  

 فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، و صلح.  ،یرانیا یمل  تیهو ،یقوم تی هو ران،ی: ادواژهیکل

شناس  ارشد   یکارشناس  ، یاجتماع  ی مردم 

 دانشگاه کنت، انگلستان
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 مسئلهمقدمه و بیان  

تمایزها   پیرامونآمیز  اقشهوضوعی من، بلکه به م ه استتنها کاهش نیافتمعاصر نه   اندر دور  اجتماعی   واقعیتی  همچون  تکثر و تنوع هویتی

  ، هامانند رشد و گسترش روزافزون رسانه  ،از نیمۀ دوم قرن بیستم میالدی، فرایندهای جهانی شدن  ه است.های هویتی بدل شدو تفاوت

آگاهی  آنرشد  بازنمایی  امکان  و  هویتی  دیرینهای  منابع  نوین  اهیخوتهوی  ،(ملیت  و   ،مذهب  ،دین  ،نژاد)سازی  هویت  ها درکنارِ  های 

 .  اندبوده رسمیت شناخته شدن به  یمتقاض و دیگر عوامل،  ،دینیهای شبه های جنسی، سبک زندگی، گروه مبتنی بر جنسیت، گرایش 

  و   جای تأمل دارد  آن  کشوری چندقومیتی است و موضوع همگرایی یا واگرایی قومی در رابطه با انسجام اجتماعی و وفاق اجتماعی   ایران

های ایران همواره . حکومت شدها نقرین عینیت آن  و  بازنمایی  در بسیاری موارد  کشور  های قومی، سیاست (1357اسالمی )ب  ع انقالبا وقو

و در زیر چتر قوم فارس های متلون در قالب هویتی واحد  داران بیشتر ادغام هویتاند؛ یعنی دیدگاه حکومتسازی اقوام بودهدرپیِ همسان

ایران  های کالن درخصوصداقی، حتی تصویب سیاستور مصط به  و  است  بوده  دلیل وجود  به (،  1382پناه،  )حق  1378ی در سال  اقوام 

نابرابری  خواهانه حول دو محور هویتهای  ها و فعالیت کشمکش  ، های موجود در ساختار سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی جامعهتبعیض و 

  هایی سیاسی گردید.محور فعالیت  ایران جمعیهویت  ترین سطح  مانند جامع به  قومیت و مذهب 

 

 : نقشۀ ایران و همسایگانش1 ۀشکل شمار 1

 

گروهی،  قومی، تعامالت و روابط عاطفی درونزبانی درون ـ هویت قومی نیز بنابه دالیل مهمی، ازجمله برخورداری از اشتراکات فرهنگی

های محلی، جهانی شدن، رشد احساس خودآگاهی، تأثیر رسانه مناطق محلّ اسکان اقوام خاص، رشد  جمعی در  های دسته بروز جنبش 

این سطح از هویت جمعی در ایران واجد    . استقومی، برجسته و تقویت شده    های بزرگ بر نخبگان قومی و طرح مطالبات خاصّقدرت

داشته  قرار    (و قومیت  یاز مذهب   اعم)سازی هویتی  یکسان  در راستای   گفتمان غالب قومی از دیربازولی    ،تنوعات و تکثرات متعددی است 

 است.   موجود را نداشتهتکثرگرایی و تنوع  توانایی قبولاست و 

به    ولی   ،سازی هویتی در ایران حفظ انسجام و امنیت ملی و یکپارچگی سیاسی کشور بوده استهای مختلف برای یکساناستدالل دولت

است و آن نیز  ده  و گسترش نابرابری و تبعیض بواحساس محرومیت اقوام    و  امنیت ملی  تهدید  حکمرانی  ۀاین شیوپیامد    ید کهآنظر می 

انجامیده استو    اقوامبین    همچنین  و  یمقوبین شکاف    تر شدندر عمیق   و   طلب سیاسیهویتهای  ها و گروهظهور جنبش  .حاکمیت 

مرکزی به    هاآنسرکوب   راافراطی  دست حکومت  درکرتشدید    گری  و  است  مونارشیک،   سیاسی   قدرتِ  واجدِ  اقلیتِ نهایت  ده  تمایالت 

 ده است. کرآمیز انتخاب  های دموکراتیک و تساهلجای شیوه گرانه را بهو سرکوب ،دیکتاتورمآبانه
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های و از هویت  ه تی بودجهانی چندقومی   دارای زیستجامعۀ ایران از دیرباز  اهمیت پژوهش حاضر در بافت موزاییکی جامعۀ ایران است.  

یافته است.    تنوع ممتکثر و    جمعی از  ازاینقوام  باورند که هر تبیینی که بخوصاحبرو، برخی  بر این  به تعمیمی دربابِ این نظران  اهد 

یت فزاینده و به اهم  چندقومیتی بپردازد، بدون عنایت و بررسی عامل قومیت، از کفایت و بسندگی برخوردار نخواهد بود. با توجهجامعۀ  

ی و انسجام قوم  همبستگی  پیش موردتوجه است.ازات قومی در تکوین و تحکیم انسجام اجتماعی، بررسی علمی اقوام بیشپایدار اجتماع

. اهمیت موضوع و مسئلۀ اصلی  نمایدهای قومی را ترمیم  تواند صلح ایجاد کند و شکاف فرهنگی می چندقومی و  ها در جوامع چندهویت

این از حیات   ا چگونگی و چرایی هویت جمعیجدر  یا اجتماعی شناسۀ آن حوزه و قلمرویی  ایران است. هویت جمعی  اقوام در کشور 

 کند. داند و دربرابرِ آن احساس تعهد و تکلیف می اجتماعی است که فرد با ضمیر »ما« خود را متعلق و منتسب و مدیون بدان می 

 میدان تحقیق 

از:  عبارت  ایران  رکن عمدۀ هویت ملی در  سه با مناطق کوهستانی 1اند  ایران  با نوسانات میان فالت  زبان 2آن؛    . جغرافیا و سرزمین   .

ای،  اسالم که باوجودِ همۀ اختالفات فرقه  . دین 3؛  ترکی، مغولی، و عربی داشته است   های زبان  دراثرِ آمیزش با   فارسی با همۀ تغییراتی که 

 .ه است توار مانداصل و اساس آن ثابت و اس

سان هویت هریک از اقوام موردبررسی در این تحقیق در چند برهه از تاریخ این سرزمین دچار تحوالت بزرگی شده است  هویت ایرانی به

هویت آن  عناصر  از  برخی  بار  هر  چنانو  است،  کرده  دگرگونی  دچار  را  آخوندزاده، ها  همچون  ناسیونالیست  متفکران  از  برخی  که 

اند نکوهش  بار آوردهبه  ایران  به  حمله  از پس   که  هاییویرانگری   خاطربه   را   اعراب...   بهار و  الشعرانی، صادق هدایت، ملککرما  اخانمیرزاآق

های حاضر در ذیل این شود که به انواع گفتمان دربارۀ هویت امروزی ایران اغلب به تنوعات و تکثراتی اشاره می   . (1380 )بیگدلو،  اندکرده

چهل ه  اشارهویت   تعبیر  تعابیردارد.  از  می قابل   تکه  امروزی  ایران  هویتی  وضع  بیان  برای  که  است  بهمصداقی  بردتوان    1کار 

قومی، سیاسی، و دینی دوران ساسانیان شکل گرفت و در دوران    های نهضت   در  مفهوم تاریخی هویت ایرانی  .(1378 و 1381 )شایگان،

فرازونشیب   اسالمی،  پایبا  مهایی  در عصر جدید،  دار  و  یافت  دیگر  تولدی  در عصر صفوی،  و  ملیبهاند    شد  متجلی  ایران  صورت هویت 

 (.  1378 )اشرف،

باید  (.  1387 یان،ئحوزۀ تمدنی ایرانی، اسالمی، و غربی تأثیر پذیرفته است )کچو  سه   علت موقعیت خاص جغرافیایی ازبه   2هویت ایرانی

گفتمان در اشکال گوناگون و شکل دادن به هویت ترکیبی بوده    سه   این  ی استراتژی اختالط و پیوند یراناستراتژی روشنفکران ا  گفت که 

ادیب بودند،    اغلب  اند، زیراای بودهضعف عمدهقاطنویسندگان ایرانی در بازتولید و بازشناسی هویت ایرانی دارای ن  اغلب  تاکنون  ولی  ،است

 (.1379، )بروجردی  نگاری استضوابط علم تاریخ فاقد  دارای نثر شیوا و ادیبانه است، ولیشان هاینه مورخ. لذا هرچند نوشته 

دنبال پیامدهای گوناگون و ناخوشایندی چون اند و بهکرده به نظر بسیاری از پژوهشگران، اقوام آریایی نخست در جنوب روسیه زندگی می 

گیری آرامی جایگاه نخستین زندگی خود را ترک کرده و برای بهره ا و زمین به وهوخشم طبیعت، نداشتن مسکن کافی، مناسب نبودن آب

اواخر نیمۀ دوم هزارۀ دوم   ها درای از آنشاخه وکار و زندگی، در آسیای مرکزی پراکنده شدند.  های آباد و مناسب برای کشت از دشت

 (. 55 ص ، 1384اجالل، )صنیع ایران شدند فالت وارد  تدریجاز میالد، به از میالد و اوایل هزارۀ نخست پیش پیش 

توان اذعان نمود که تقریباً بیشتر این اقوام در اند و می امروزه در ایران، اقوام مختلف لر، بلوچ، ترکمن، ترک، عرب، کرد، و فارس ساکن 

مسکون مرزی  دارندمناطق  همسایه  اقوام کشورهای  با  مذهبی  و  فرهنگی  پیوندهایی  و  اجتماعی    نهگوبدین  .اند  ساختار  لحاظ  از  ایران 

های قومی کنند و نظیر برخی از همین گروه های مختلف قومی، نژادی، زبانی، و مذهبی در آن زندگی می کشوری ناهمگن است که هویت 

را فراهم کرده   انهای بحرکانون   عنوانبه   ،در برخی از مواقع   ، موجبات تبدیل مرزها  امر  و همین  نیز سکونت دارند  همجواردر کشورهای  

ها در پاکستان،  ها در جمهوری آذربایجان، و بلوچ ها و کردها در عراق، آذری ، ازجمله عربهمجوارهای قومی در کشورهای  گروه  .است

 (.  1372 های ایجاد تنش و بحران مطرح باشند )فولر،عنوان کانون توانند به می 

مشترک   زبان  و  ایران  رسمی  زبان  فارسی  زبان  ایرانیۀ  هماگرچه  هویتهراما  ،  است  اقوام  از  واجدیک  قومی  و   زبان  های  گویش  و 

چشم به در بین اقوام    معمواًل دینی جامع در ایران حاکم بوده است و شعب یا مذاهبی از آن دین  نیزاز نظر دینی    .نداهای متنوع لهجه

کهمی  دینی تفاوت  خورد  احکام  در  دارد.  شانهایی  اساله  زامرو  وجود  ملیپ  مدین  هویت  از  مهمی  می   ایران  ایۀ  عقیدۀ  .  شودتلقی  به 

 
 :رک  یرانیو دولت ا  یرانا  یدایشپ ۀدربار.  1

Gheraldo Gnoli, (1989), The Idea of Iran: An Eassay on Its Origin, Roma: Instituto per il Medio ed Estremo Oriente 
2. Iranian identity 
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احساسات پرچم،  از  اعم  ملی  نمادهای  و  مشترکات  سایر  مختلف،  به  نویسندگان  اساسی  قانون  آداب  عنوانملی،  ملی،  ورسوم،  میثاق 

از هویت ملی می جشن اعیاد ملی جزئی  و  )یوسفی،ها،  و  اسالدین    ،از نظر رسمی  .(17ص ،1380 باشند  اثنیم  عشری  مذهب جعفری 

 .3اندیشیده شده است  نیزتمهیداتی برای مذاهب و ادیان دیگر  ولی  ،آمده است تغییر در قانون اساسیغیرقابل  و االبداصل الی  عنوانبه

های محلی زبان ور، بر امکان استفاده از  ها در کشرسمیت شناختن تنوع هویت قومی و زبانی آننیز ضمن به   4اصل پانزدهم قانون اساسی 

اصول هفتم،    .تهای گروهی و تدریس ادبیات قومی در مدارس درکنارِ زبان فارسی تأکید و تصریح کرده اسمطبوعات، رسانهو قومی در  

یکشصت  تا  اقلیتبهصدوششم  وچهارم  و  اقوام  حقوق  به  غیرمستقیم  یا  مستقیم  داردصورت  اشاره  درها  بی  .  و ست اصول  وچهارم 

های قومی ایرانی، باوجودِ گروه  .ها« و آزادی نشریات و مطبوعات اشاره شده استو جمعیت ز به آزادی تشکیل »احزاب  وششم نیبیست 

های قومی در غرب یا کشورهای دارا بودن برخی اختالفات زبانی و فرهنگی، در جامعۀ ایران یکپارچه هستند و برخالف بسیاری از گروه

های مذهبی، زبانی یا  درکنارِ برخورداری از هویتباشند و  انی بومی ایران می های قومی ایراً همۀ گروه یتی در سراسر جهان، تقریبچندقوم

 (.64 ص ،1390 اند )قاسمی و همکاران،عنوان هویت خود قبول کردهای، فرهنگ و زبان ایرانی را هم پذیرفته و به پیشینۀ منطقه 

 گسترش   و  ملت ـ از ظهور دولتاما پس   ،اندداشته  درکنارِ هم  تنشیکم آمیز و  زندگی مسالمت  معمواًلدرطولِ تاریخ    راناقوام پراکنده در ای

  دیگر،   ازطرف   مسلط  اقوام  جانب  از  قومی  های تبعیض   ایجاد   و  راندن  حاشیهبه  و  طرف،  یک  از  جهان  در  خواهانههویت  های جنبش 

 . ه استوجود آمدبه  هابین آن هاییتنش 

 شود. ، ترک، کرد، عرب، و بلوچ در سطح محلی پرداخته می زبان()یا فارس فارس یقومگروه پنج ت قومی سی هویبه بررپژوهش،  این در

 هابلوچ 

ایران  جنوبدر  ها  بلوچ  آریایی  ساکنشرقی  ریشۀ  و روسیه  اندو دارای  انگلستان  بین  رقابت  بین کشورهای   ،با تشدید  محلّ سکونتشان 

 (. 104 ص ،1381 )عبداللهی و همکاران، 5است  هن تقسیم شد پاکستان و افغانستا ،ایران، هند

شده است.  حاشیه رانده شدن این گروه  ها باعث به درواقع این سیاست  . استبوده    همراههمواره با تنش    ی مرکزی هاها با دولتروابط بلوچ 

باعث شده است تا   که همین امر ه است  همسای  کشورن  ابا ساکن  هاآنشباهت فرهنگی    های مرکزی،ها با دولتزای آنتنش  یکی از عوامل

هویت قومی  در تقویت  همچنین  و    شودی کمتر  داخل  های شبکه استفاده از  خارجی بیشتر و    های تلویزیونیبرای استفاده از شبکه   رغبت

ملی    برابرِدر جمعیهویت  هویت  به  تعلق  احساس  مرز    و  سوی  و  آن  بوده  خودمختاری مؤثر  را  پتانسیل    است نموده  ایجاد  طلبی 

 .( 1391 )مظفری،

باره    ین در ا  ی نظرشناسان اتفاق زبان  یانزبان، م  ینا  ی بند طبقه   ی رواج دارد، از همان ابتدا  ی مختلف  ی در کشورها  یکه زبان بلوچ جاآن از

و   «یجنوب   یِو بلوچ  یشمال   یِاند »بلوچگفته   یمثال، برخ  ی آن وجود دارد. برا  ی برا  یمختلف  های ی بندطبقه  ینوجود نداشته است. بنابرا

  ی،شرق  ۀبه سه دست  یبلوچ  گویندی م  ـ  اندنظر را مطرح کرده   ینا  یداًکه جد  ـهم    یو برخ  «یو غرب  یشرق  یِاند »بلوچر گفته یگد  یبرخ

  ین تره و درواقع شناخت  ینترو به مهم   یمرا که کنار بگذار  یچیدهپ  یکم  های یم تقس  ینا   یم. اما اگر بخواهشودی م   یمتقس  یو جنوب  ی،غرب

از پرگو  یماشاره کن   یرخشان  یشبه گو  یدبا  یم،کن  رهاشا  یبلوچ  های یشگو ا  یبلوچ  های یشگو  ترینینده که  پاکستان،    یران،است و در 

 (. 1396دارد )طامه،  یشورافغانستان، و ترکمنستان گو

آنان   یندر ب  یگری د  ینو فرقه و مذهب و د  اندی امامدوازده  یعۀش   یتاقل  یا  یحنف  یِمسلمانان سنّ  یتجزو اکثر  یامردم بلوچِ مسلمان    همۀ

 .  که شهرت بسزایی دارد زنان بلوچ است ی هنر  و محصوالت یازجمله آثار فرهنگ ی دوز وجود ندارد. پوشاک سوزن

  ها آذری  / هاترک

پیوند قلمروی دو سوی و    وحدت دو آذربایجانادعای    و  اندریشۀ زبانی مشترک با ترکیه  اجدی جمهوری آذربایجان و همجواردر    گروهاین  

غرب متکلمان زبان ترکی آذربایجان در شمالبیشتر    .از دورۀ شوروی متداول شده است   سمترکیبرای پان  ملی  رؤیایی  همچونرود ارس  

 . ساکن هستند های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، و قزوین در استان و کشور

 
 د.کراشاره  قانون اساسی   38 ، و37، 26،  24،  23،  22،  20، 19، 16،  15،  13،  12، 11،  9، 7، 6، 5، 3، 1اصول توان به  میدر این باره    .3

  یگروهـ  یهاانهسدر مطبوعات و ر  مادری  یهااستفاده از زبان  یول ،زبان و خط باشد نیبا ا دیبا یدرس هایباو کت یاست. اسناد و مکاتبات و متون رسم  یفارس رانیو مشترک مردم ا یرسم  زبان و خطّ» .4

 «آزاد است. یزبان فارس ها در مدارس درکنارِآن  اتیادب  سیو تدر
 برند.می  سربه  ایران هایاستان سایر  و بلوچستان  و  سیستان  استان  در  ایرانی هایبلوچ از  نفر  میلیون3٫1 ازبیش  امروزه  .5
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به گویبیشترمردمان ترک ایران  آذربایجانی سخن می زبان ساکن  ترکی  البتهش  و  نیز گویشورا  گویند  دارد.  ترکی خراسانی  ایران  نی در 

 حق وجود دارد. ها نیز پیروانی از آیین اهل. البته در میان آذری اندتشیعمسلمان و پیرو اهل ایران  در ترک / بیشتر مردم آذری 

اند ه خود را حفظ کردههای فرهنگی آداب مخصوص ببی، در بسیاری از جنبه های ملی و مذهبندی به آیین بر پای ها عالوهرکت / هاآذری 

 جات عزاداری حسینیۀ اعظم زنجان، تبریز،دسته که  های رایج بینشان زبانزد ملی یافته است، چنانو در بعضی از موارد، مراسم و آیین 

رود. همچنین مراسمی چون شمار مینیان آذری در ماه محرم بهبیت در بین ایرااهل  های سوگواری ارومیه، و اردبیل از مشهورترین دسته 

ها به  ها و روضهآنان است و مراثی و نوحه  ورسوم رایج در بین زنی، و زنجیرزنی از آدابگویان، سینه حسین خوانی، شاه ری، شبیهگذاتشت

نیز ثبت ملی  شود. آیینزبان ترکی خوانده می  بازار تاریخی تبریز  بر این، موسیقی آذربایجانی نیز بخش عالوه  است.   شده های عزاداری 

و کسانی    اندآفریدهفردی را  هنرمندان آذربایجانی با خالقیت خود موسیقی منحصربه شود و  فرهنگی این قوم محسوب میمهمی از هویت  

به  را  موسیقی  نوع  این  سروده که  میهمراه  آذربایجانی  ترکی  زبان  به  خود  خواهای  عاشیق  می خوانند  عاشیق نده  وصف شوند.  در  ها 

بزرگان آن، در مراسم جشن و عزاداری، سرودهآذربایجان و دالوری  به  های های  خوانند و مورد همراه موسیقی آذربایجانی می زیبایی را 

و دین و دیگر فرایندهای طوالنی فرهنگ    درپیِکه    ستهاهای خاص آذری از نشانه   لباس سنتی آذربایجانی  گیرند.قرار می   توجه مردم

 . است آذری پدید آمدهعوامل مردم 

 ها(زبانیا فارس) هافارس

 ۀ واسطهب  ،به تعبیری   و  هستند  در ایرانسیاسی    ۀغلب  و واجداند  ن شهرهای مرکز ایرانکه عمدتاً ساک   اندایران  قومیتترین  بزرگها  فارس

زبانان ایران پیرو بیشتر فارس  .اندشده سلط  تسایر اقوام    بر  ،هافه دیگر مؤلو    ،(مذهب )تشیع  ،()فارسی  زبان  عناصر هویت خویش همچون

 دارند. نیز سکونت زبان فارساند، اما در برخی مناطق مرزی ایران، پیروان تسنن امامی مذهب تشیع دوازده

های زبان فارسی از زبان  هستند.ن  هایی بسیار فراتر از ایراواجد حوزه  ،و از نظر فرهنگیاند  عمدتاً ساکنان شهرهای بزرگ ایرانها  فارس

زبان رسمی کشورهای   درواقع  گویند ودر کشورهای ایران، افغانستان،تاجیکستان، و ازبکستان به آن سخن میمردم  واروپایی است و  هند

نگلیس( ود استعمار ااز ور تا پیش )زبان رسمی کشور هندوستان  و  درکنارِ پشتو(  ایران و تاجیکستان و یکی از دو زبان رسمی افغانستان )

 . بوده است

 هاکرد

طور (. کردها، به (Olson, 2003, p. 6 آیندشمار می ترین بلوک قومی در خاورمیانه به ها بزرگ ها، و ترکها، فارساز عربکردها پس 

 کلی، در محدودۀ مرزی چهار کشور ایران، عراق، سوریه، و ترکیه سکونت دارند.  

شاخه از  یکی  کردی  ززبان  زهای  با  که  است  هندواروپایی  و  هاییبان بان  تالشی،  و  تاتی  تاجیکی،  فارسی،  افغانی،  آستی،  و   مانند    با ... 

ایرانی این زبان    .(439 ص ،1383 باشد )دیاکونف،خانواده می های باستانی، اوستایی، سغدی، خوارزمی، اسکیتی، و بسیاری دیگر هم زبان

زبان  گروه  به  متعلق  شمالو  یاهای  )برویینجنوب  غربی  است  خانواده  این  شمالی،    های لهجه   و  (35 ص ،1383 سن،غربی  کُرمانجی 

 شود. ها دیده میآنکُرمانجی میانی،کُرمانجی جنوبی، گورانی، و زازایی در گسترۀ جغرافیایی 

کند. این را تعریف می  شود که هویت حاکم هایی متجلی می هویت کُردی در تفاوت  که  کنند( توصیف می 1398عباس ولی و دیگران )

در    6مندی بدون داشتن شرایط امکان بازنمایی / داللت کند و با غیبت حضور دارد و آن را نوعی سوژههویت با داللت نکردن داللت می

بی  ذه اگر مناطق کردنشین ایران را به دو پهنۀ م  و  وجود دارد   دو مذهب شیعه و سنّی  هر  ، ازدر بین کردها  داند.تاریخ و سیاست می 

دیگر نیز در میان کردها وجود دارد    ایالبته دسته مذهب در نیمۀ شمالی سکونت دارند.  کردهای سنّی   رِ توان گفت بیشتتقسیم کنیم، می 

 کنند. زندگی می  ها و روستاهای استان کرمانشاهشهرستان  برخی پیروان این آیین در بیشترِ و نام دارد (حقاهلای/ یارسان )کاکه که 

برای رسوم و اعیاد مذهبی، مانند  کنند و  تر برگزار می بندند و نوروز را با شکوه هرچه تمامهای ملی و مذهبی پای آیین  برگزاری   کردها به

غذاهای نذری ازجمله نوعی  و در اعیاد مذهبی، در برخی مناطق    انداری قائل ارزش بسی  پیامبر خصوص میالد  عید قربان و عید فطر و به 

مراسم ذکر دراویش و نواختن دف و خواندن اذکار مخصوص   ،با آن  گردد و همراهشود و در میان مردم تقسیم می آش مخصوص طبخ می 

های شاهد پوشش مناطق کردنشین،  در    شود.اجرا میخوانی، حمد و ستایش پیامبر اسالم، و نیایش به درگاه خداوند نیز  شامل مولودی 

پوشاک سنتی  .  ود را دارندکه با کمی تغییر نسبت به یکدیگر هریک شکل و ریخت زیبای خای گونه گوناگونی از لباس کردی هستیم، به 

 
6 Representation / Signification 
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از این اجزا بسته به  پوش، سرپوش، و پای مردان و زنان کرد شامل تن فصل و نوع کار و معیشت و افزار است. ساخت و کاربرد هریک 

و جشن  نواحی مختلف  مراسم  پوشاک  دارد. هرچند  تفاوت  یکدیگر  با  گووگوالو، گروس، سنندج،  ها  بانه  اورامان، سقز،  مانند  کردستان 

 اند.و دیگر جاها متفاوت است، اما از نظر پوشش کامل بدن، همه با هم یکسان مهاباد مریوان،

 هاعرب

قزبان، در سراجامعۀ عرب از دو  قلمرو وسیعی  دنیا،  را شامل می سر  آفریقا  و  آسیا  نیز در جنوب وشوارۀ  ایران  در  و  غرب، در جنوب  د 

ها، با مرکز اشتراک مانند ترک  ،های ایران نیزعربباید گفت که    .(32 ص ،1377 )امیراحمدی،  انداستان خوزستان ساکن هایی از  بخش 

 کند. تضعیف می  مذهب دارند و این هویت قومی فرامرزی را

های ایران در چهار عرب   کنند. لنهرینی است تکلم می اای از عربی بین های ساکن ایران بیشتر به گویش عرب خوزستانی که لهجهعرب

  ها در استان خوزستان ساکن هستند و عموماً اند، اما بیشتر آنپراکنده   خوزستان و بندرعباس و بوشهر و نواحی جنوبی استان ایالم  استان

 دهند. یار پایینی را تشکیل می مذهب نیز در ایران وجود دارند، اما درصد بسهای سنّی . البته عرباندامامیشیعۀ دوازده

جوار، روز عید فطر از تبعیت از اعراب کشورهای هم مردم عرب خوزستان همچون دیگر مردم کشور ایران فرهنگ خاص خود را دارند و به

با بسیار  جایگاه  و  استاهمیت  برخوردار  ایشان  عمومی  فرهنگ  در  و  گرامیو    التری  رفتارها،  هنجارها،  با  روز  این  ورسوم آدابداشت 

های خوزستان مراسم گرگیعان است که هرساله در پانزدهم ماه رمضان  نن کهن رایج در میان عرباست. یکی دیگر از س  بسیاری همراه

خوری و دله قهوه نام برد که با آداب و توان از مراسم قهوه ها، می بسیار مهم و رایج در بین عربشود. از دیگر مراسم  در اهواز اجرا می 

 شود.شریفات بسیار انجام می ت

 

 

 نقشۀ پراکندگی اقوام و مذاهب در ایران : 2 ۀشکل شمار 2

 

تنها    و  دسترسی نیست قابل   هااقوام در سرشماری   واقعی  جمعیتکه  این  ملهجاز  ، الزم است  شفافیت ها فاقد  قومیت   ۀهای موجود دربارداده

 ده است. کرجمعیت و خصوصیات استانی بسنده مرکز آمار ایران به اعالم 
 

 

 



 ی احمد ل یکام 71
 

3  

 ی شمس 95، و 90، 85 یهاسال  یکشور براساس سرشمار  یهااستان  یتجمع: 1 ۀجدول شمار 4

 خواهی اقوام ایرانیهویت

و زبان، دین،    داده استویت فارسی تقلیل  ه  بهرا  ت هویت ملی ایرانی هویت ملی ایرانی  ئبرکشیدن انحصاری هویت قومی فارس به هی 

و   فرهنگ،  هومذهب،  عناصر  فارسسایر  ر  هایت  هویت  عنوان  تحت  می را  معرفی  ایرانی  دوره  ،گونهبدین   .ندکسمی  مختلف، در   های 
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خواهانه هویتگری  مطالبه  به شرایط سیاسی و اجتماعیِ هر دوره، شیوۀ  توجه بروز یافته است. این اقوام با  خواهانه ایرانیهویتمطالبات  

های سیاسی،  ناباره حاکی از آن است که تضعیف دولت و مواجهۀ آن با بحر  تحقیقات مختلف در این  .اندخود نشان دادهمتفاوتی را از  

مرکزی دست داده است و کشمکش آن قومیت را با دولت  ها به قومیت   انۀخواهصتی برای پیگیری اهداف هویت ی، و اجتماعی فراقتصاد

توان رابطۀ مستقیم بین کاهش قدرت کنترلی دولت گونه می . درواقع این(Amirahmadi, 1987, p. 363-391)درپی داشته است  

 (. 227-217 ص ،1377 زاده،ود )رمضانها را شاهد بهای دولت و قومیت و بحران

نماید ای معرفی می ا بدوی، ایلیاتی، و حاشیهر اقوام ایرانی ری این دیدگاه سایطشکل افرا  ؛هستندها  ترین گروه قومی در ایران فارسعمده

 .دهدمی جلوه  هفرادستی و پیشرفت ۀعنوان شاخصهنگ فارسی را برای سایر اقوام به فرو 

ترکفارسبعداز   پرجمعیتها،  ایرانیها  قوم  قومیتی    .اندترین  بازمی   هاآن مطالبات  قرن  از یک  کمتر  برجستهبه  و  نموگردد  آن ترین  نۀ 

ترکیستی است  تمایالت پان  ۀحوز  هاترکترین گرایشات  افراطی  اتفاق افتاد.وری  هجعفر پیش سیدبه رهبری    است که  جمهوری آذربایجان

محور است  اجتماعی و عدالت   مطالبات  های ایرانخواهانۀ ترکهویتبات  مطال  ۀعمد  .گیردت می ئتبار امپراتوری روسیه نشوام ترککه از اق

 . کنندمی طلبانه را دنبالولی احزاب اپوزیسیون خارج از ایران بیشتر اهداف استقالل  ،دشونال مطالبات مدنی مطرح میکاز و ا

 ،هاآنزعم  گراست. به جریان غالب ناسیونالیستی کُرد یک جریان ازلی  ؛اندطلبی را از خود نشان دادههای متنوعی از هویتکردها نیز طیف

خواهانۀ هویتسابقۀ مطالبات    .(89 ص ،1397 بنیادی طبیعی که ریشه در سرشت کُردها دارد )ولی،  ،ت ازلی استملت کُرد یک موجودی

بازمی   هانآ قرن  یک  از  کمتر  به  نیز  ایران  تاریخدر  جریان  اما  سال  گردد،  از  آن  خودمختار   شمسی 1324ساز  جمهوری  تأسیس  با  و 

، حزب دموکرات  57های انقالب  گیری جرقهشروع اعتراضات و شکلبا  اد.  محمد اتفاق افتکردستان )به مرکزیت مهاباد( و رهبری قاضی  

سازماندهی دوباره  را  و  خود  سازمان خبات  کومله،  همچون  دیگری  احزاب  و  گرفتند  کرد  قوالب  هویت  .... شکل  کردها  امروزی  خواهی 

فعالیت سازمان  و  مدنی  احهای  است.  گرفته  به خود  هنری  و  فرهنگی  مسلحِ  های  سیاسیِ  همچنان هویتزابِ  کشور  از  خارج  در  طلب 

 اند. کرده های نیز پیدا چه انشقاق، اگر فعالیت دارند

به نشر   ،57بعداز انقالب    ،هااین گروه  .گرددمی ازهای ایران به حدود هفتاد سال پیش بخواهانۀ عربهویتیافتۀ  پیشینۀ مطالبات سازمان 

خواهان استقالل کامل خوزستان    وجود دارد که  گری امروزه دو سطح متفاوت از مطالبه  .پرداختندنظامی  عقاید و اهداف و حتی اقدامات  

 (. 1397احمدی، ) استارچوب ملی ایران  چو تشکیل یک نظام فدرال در  از ایران

هستندبلوچ  حنفی  سنّی  و  بلوچی  زبان  دارای  سال    .ها  در  بلوچستان  شدن  )پاکستان   و   ایران  بین   میالدی  1879تقسیم  هندوستان 

موجب   آمدنبهکنونی(  پاکستان    وجود  و  ایران  طرف  دو  از  قومی  تبعیض  وجود  شد.  یکپارچه  قوم  این  بین  سیاسی    سبب مرزهای 

قوم  گیبرانگیخت  بلوچ احساسات  از جانب  قومی  مطالبات  و طرح  استها شگرایانه  پاکستان    . وجودده  و  افغانستان  در  القاعده  و  طالبان 

های اما اکنون مطالبات قومی بیشتر در قالب فعالیت   ،وجه مذهبی و قومی تشدید کرده است دو    ها را در هرخواهانۀ بلوچ هویتتحریکات  

ن موجب تشدید مطالبات وپیرام ـ و وجود روابط مرکز  ،شکاف مذهبی، تبعیض اقتصادی و    گیردمدنی، فرهنگی، و اجتماعی صورت می

 شده است. 

 اهداف و اهمیت پژوهش 

چندجو زیست  با  دیرباز  از  ایران  و  امع  است.  چندقومی  یافته  قوام  از  ازاینهویتی  برخی  تبیین  صاحبرو،  هر  که  باورند  این  بر  نظران 

برخوردا بسندگی  و  کفایت  از  قومیت  عامل  بررسی  و  عنایت  بدون  چندقومی  جوامع  دربابِ  باتعمیمی  بود.  نخواهد  اهمیت   توجه ر  به 

ازپیش مورد توجه قرار گرفته است. در م انسجام اجتماعی، بررسی علمی اقوام بیش جتماعات قومی در تکوین و تحکیفزاینده و پایدار ا

بسیار قدیمی   و هویت ملی ریشه در اجتماعات قومی و احساسات  همبستگیاند که  نظران بر این عقیده صاحب همین زمینه، بسیاری از  

به  انسجام هویت قوم  بستگی مهگرایی بدوی دارد.  عنوان ملیقومیت  ایجاد  تواند  فرهنگی می چندقومی و  ها در جوامع چندی و  صلح به 

جا چگونگی و چرایی هویت جمعی اقوام در کشور های قومی را ترمیم کند. اهمیت موضوع و مسئلۀ اصلی در اینو شکاف  منجر شود

اجتماعی است که فرد با ضمیر »ما« خود را متعلق و منتسب   ایران است. هویت جمعی یا اجتماعی شناسۀ آن حوزه و قلمرویی از حیات

 کند. احساس تعهد و تکلیف می داند و دربرابرِ آنو مدیون بدان می
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کند؛ جمعیت یا ، دولت چهار رکن اساسی دارد: سرزمین یا مرز که قلمرو جغرافیایی یک دولت را تعریف می7ماکس وبر براساس تعریف  

تراز دولت  هم نباید اقتداری رقیب یا    ،عیت یک دولت است؛ حاکمیت به این معنا که از لحاظ داخلید دارای تابمعنای افرا  مردم که به

باید از سلطه و آمریت هر دولت دیگری آزاد باشد؛ و حکومت که به تشکیالت سیاسی و  وجود داشته باشد و از لحاظ خارجی، کشور 

یا ادارۀ یک کشور  و روش  و چگونگی  اشاره می   اداری کشور  مؤلفه  واحد سیاسی  این چهار  از  تعریف، غیبت هریک  این  براساس  کند. 

را برد. چنان  کارآمدی دولت  مؤلفه ازبین خواهد  این  میان  از  پیداست،  بیش که  یعنی سرزمین و جمعیت،  مؤلفۀ نخست،  از همه ها، دو 

ترین وظیفۀ  منظور حفظ صلح و امنیت، که مهم ه ثبات و بهها برای رسیدن بتحت تأثیر موضوع قومیت و هویت قومی قرار دارند. دولت 

اهاست، بیش آن به فهمی جامع  با سایر ز هویت ملی و هویت از همه  و  با یکدیگر  قومیت  اعضای یک  میان  ارتباطی  قومی، شبکۀ  های 

هایی ها و هویت ربارۀ دیدگاه قومیت جانبه دها با فرهنگ رسمی و مسلط و با جامعۀ جهانی نیاز دارند. ضرورتِ داشتن درکی همهقومیت 

نفکران، فعاالن حوزۀ هویت و فرهنگ، و همۀ کسانی که دل در گرو صلح و کنند، برای جامعۀ مدنی، روشسازی می ها غیریتکه با آن

 آشتی میان مردم این سرزمین دارند روشن است.  

 ادبیات تحقیق

حال، متفاوت با آن است. در این حالت، هویت حاصل تفاوت است، اما   عین  رو د  است  نیازمند   یک فرد یا گروه به »هویت دیگری«  هویت

معنا و  و جنبۀ  »تفاوت«  دارد  که وجود  است  دیگری«  این »هویت  اول  وهلۀ  در  است. پس  برساخته  مانند خود هویت یک  نیز  آن  ی 

دارد  قوام تکوینی  یا  هویت    (.Grossberg, 1996, p. 93-96) بخش  تحقیق،  این  تعلقات   معنای   به در  و  فردی  کیستی  از  آگاهی 

شود، صرفاً یک احساس درونی و فردی باقی  کار رفته است و این آگاهی گرچه ازطریقِ فرایند فردیت بخشیدن حاصل می اش بهاجتماعی

بنیادی برای ارتباط و  د و به  یابهای دیگر نمود بیرونی و جمعی می ماند و ازطریقِ نشان دادن تشابهات و تمایزات فرد با افراد و گروهنمی

می ک تبدیل  سیاسی  و  اجتماعی  می بدین  .(Jenkins, 2014, p. 6-20)  شودنش  اجتماعی  وجهی  هویت  علوم گونه  در  که  یابد 

پر بدان  بسیار  ازطریقِ  داجتماعی  عمدتاً  که  است  بیگانه  و  خودی  میان  مرز  بازشناسی  هویت  اجتماعی،  دیدگاه  از  است.  شده  اخته 

   .(Brown, 1996, p. 9)شود ها ممکن می گروهها از برونگروهفکاک درونها و انسنجی هم

استثنای  به شناسی )کالسیک جامعهاندیشمندان    .داندگروهی میروابط بین   حاصل  ولی فرهنگی وشناختی قومیت را محصنگرش جامعه 

وبر به (ماکس  نکرده  ،  توجهی  قومی چندان  بارثاصطالحِ  فردریک  تعریف  قو (  1969)  8اند.  درون  به  بیرون  از  را  ومی میت  کانون   کند 

های هویت   . که معرف گروه است  داندمی های مادی فرهنگی به گروهی خاص بلکه مرز قومیت  نه تعلق برخی ویژگی  را  اساسی تحقیق

گونه  بدینو    (Eriksen,1993)گروهی همیشه باید در رابطه با آن چیزی که نیستند، یعنی افرادی که عضو گروه نیستند، تعریف شود  

های و تئوری   هایههایی که پایۀ نظریکی از نخستین نظریه  کنند.فرهنگی مرز را نیز تعریف میبین   ها درجهتِ تمایزات است که این تفاوت

نقش جامعه  در این نظریه،    .نیز آن را توسعه داده است  11است که مید   10کولی   9سانآینهنظریۀ خود  شودهویت اجتماعی محسوب می 

ارچوب نظم اجتماعی و شناسی هویت را در چکالسیک جامعهاندیشمندان    ویژه نوجوانان، بیان شده است.گیری هویت افراد، بهلدر شک

عنوان واقعیتی اجتماعی هویت نیز به این اساس،    ساختارها می نگرند و معتقد هستند که کنشگر آفریده و مخلوق نظام اجتماعی است. بر

دیدگاه    (.108 ، ص1381گیری هویت خود نقشی مؤثر ندارد. )عبداللهی،  ر شکلز ساختار و شرایط اجتماعی بوده است و فرد دمتأثر ا

تضاد  تعیُن  12مکتب  شکل  13طبقه   بر  اندیشهبرای  احساسات،  رفتارها،  نگرش گیری  و  وها،  افراد  اجتماعی    های  داردروابط   تأکید 

ز را در جامعه ایجاد متمایهای جمعی  هویت   است که این تفاوت طبقاتی بر بنیان تفاوت اقتصادی    هاآن  نظر   از(.  125 ص ،1398 )گیدنز،

 و آگاهی طبقاتی در این راستا نقش اساسی دارد. کرده است

ها و  انبر رابطۀ فرد و جامعه در فراگردی پویا و دیالکتیک اشاره دارند که چگونه رفتار انس  14اندیشمندان مکتب کنش متقابل اجتماعی

طور کلی دیدگاه  باشد. به پیرامونی خویش می   گیری شخصیت و به تعبیری، هویت اجتماعی اشخاص محصولِ تعامل فرد و جامعۀ شکل

 
7. Max Weber  
8. Fredrik Barth  
9. Looking glass self theory 
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کنشگرایان    .(268 ص ،1398 و نتایج این فرایند تأکید دارد )توسلی،کنش متقابل بر پویایی کنش متقابل اجتماعی بین فرد و جامعه  

پذیری و کنش  ای یک هستۀ بنیادین یا یک هویت نسبی اولیه است که در جریان جامعهاز ابتدای زندگی اجتماعی دار معتقدند که انسان 

با دیگران هر روز هویت ایجاد می متقابل  را  م   .کندهای جدیدی  این  پیروان  نیست و هر روز درحال از نظر  کتب، هیچگاه هویت کامل 

ف کنشگرایان  تحلیل  واحد  است.  شدن  آنایجاد  نظریۀ  در  و  است  می رد  داده  جامعه  به  نسبت  بیشتری  برتری  فرد  به  شود ها 

(Turner, 1998, p. 375-382این موضوع ما را به .)شده دهد که توسط کولی و مید مطرح  سوق می  15پذیریسوی فرایند جامعه

ارزش  است افراد  آن،  درطیِ  درونی  که  همواره  را  جامعه  موجود  هنجارهای  و  می   دکنن می ها  اجتماعی  طریق  این  از  نظر   شوند.و  از 

باشد که نمود عینی آن مشروعیت دادن به تکثرگرایی و قبول  رد و کالن میگرا، جامعه عرصۀ همنشینی عناصر خُشناسان تلفیق جامعه

هویت جمعیوجود  )توسلی،  های  است  دیدگاه    و  (16 ص ،1380 گوناگون  هویت   هاآناز  بستر  اخیر،  دوران  سنت    سازی در  فیمابین 

به  گرفتهپروژهصورت  ومدرنیته  شکل  بازتابنده  بر  است  ای  می و  بازسازی  جهانی  و  محلی  عناصر  دیالکتیکی  تعامل  شود حسب 

کنشگر   16گیدنز   .(81 ص ،1398 )گیدنز، که  معنا  بدین  است.  رسیده  ساختاربندی  نظریۀ  به  ساختار  و  عاملیت  تلفیق  راستای  در 

بازاندیشانهبه فعالیت صورت  ارزیابی  به  می ای  اجتماعی  ساخت  در  اساساً  های خود  افراد  اجتماعی  شرایط  تغییر  و  تأثیرگذاری  و  پردازد 

نیز با اعتقاد به فرایند    17کاستلز   ،از جانب دیگر  (.3 ص ،1381 یش است )ذکایی،ها در بازاندیشی نسبت به رفتار خونایی آننتیجۀ توا

وسیلۀ  وطنی به گیری هویت جهانحالی که به شکل عین دردارد که جهانی شدن  ها بیان می متناقض جهانی شدن و تأثیر آن بر هویت 

  شده ...   گرایی قومی، دینی، ور قالب بنیادگرایی و خاص دهای محلی  گیری هویتبخشد، منجر به شکلهای الکتریکی سرعت می رسانه 

 . (1389 کاستلز،. )کند می بحث داربرنامه  هویت  و مقاومت،  هویت  بخش،مشروعیت هویت نوع سه از وی  این، برعالوه . است

 بیان است:  قابل ذیلصورت جدول و پسامدرن به  ،سنت، مدرنیته  فرایندهویت در 
 

 مکاتب فکری  سوژه نوع هویت  منابع هویت  فضا مکان و   زمان رویکرد

 

 سنتی

 

 گذشته

 مند هویت مکان  -

 محور سرزمین   -  

 عدم جدایی فضا مکان   -

 رسوم و دین و ساختارها  -

 نیاز به شناخته شدن   -

 و تابع قدرت   ارپاید  جوهر ثابت و   -

 شده ازپیش تعیین  -

 گرا شخصی ازلی  -

 تاریخیفرا  -

 فرازمانی  -

 ثابت جوهر   -

 رهای عامیانه باو  -

 غیرعلمی   -

 دینی و ماورایی  -

 

 مدرن

 

 حال 

 پیدایی دولت   -

 ها ملت  -

 با مرزهای رسمی   یهایسرزمین  -

 سوژه )فاعل شناساگر(   -

 دوراندیش   عقل  -

 اصالح دین   -

 های علمی انقالب  -

 ساختارمند، تابع   -

 شرایط اجتماعی،   -

 اقتصادی، فرهنگی 

 فردی   و ...(   وهویت جمعی )ملی    -

و  - با    تعامل  سوژه  معنایابی 

 ساختارهای اجتماعی 

 کنش متقابل   -

 نمادین   -

 ساختارگرایان   -

 مارکسیسم   -

پست 

 مدرن

 

 آینده

 رد، محلی های خُها و فرهنگکنش  - گسست مکان، فضا   -

 دستاورد گفتمان  -

 های باز هویت  -

 گرامتضاد و خاص  -

 پاره و سیال چند  -

 متکثر متنوع و    -

 تابع گفتمان   -

 مختلف   های بازنمایی   -

 متکثر  و   تفسیرهای متوالی  -

 پساساختاری   -

 انتقادی  -

 کاوی پسافرویدی روان  -

 (1387چار چوب کلی سه رویکرد )سنتی، مدرن، و هویت( )رشیدی، : 2 ۀجدول شمار 5

در   در جوامع، حتی  پدیدآمده  به تحوالت  توسعه، حرکت  نظامسوکشورهای درحال  به ی  مشارکتی  مدیریت  از دهۀ  های  را   1960ویژه 

 (. Faulks, 2000, p. 197) ادهای مدنی بر پایۀ این اصول است دهد که الزمۀ آن رعایت اصول شهروندی و ایجاد نهنشان می 
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نظری دربارم  های هاز  دورانقومیت  ۀطرح  در  با  های هنظری  کنونی  ها  است  مرتبط  ی  .شهروندی  از  شهروندی  اجازۀ کاصول  افراد  به  سو، 

تا از اعضای خود انتظار داشته  ازسویی دیگر، این حق را برای جامعه قائل است  دهد و  دخالت آگاهانه در سرنوشت خود و جامعه را می

از دو  ها  . این هویت همانند دیگر هویتگیردهویت شهروندی ذیل هویت اجتماعی قرار می  .رسمیت بشناسند حقوق دیگران را به  که  باشد

اقتضای شرایط اجتماعی پویا  . به 2. بیانگر تصور فرد از خویشتن و نحوۀ تصور دیگران از او در جامعه است؛  1جهت دارای اهمیت است:  

از رویکرد جم  ر این اساس،ب  (.Oldfield, 1990)  رابطۀ هویتی بین دولت و ملت است  گیرد و محصولشکل می   ۀ خواهان هوری بحث 

)ملی   ؛است   مناسب  18شوارتزمنتال  ملی  هویت  اگرچه  که  است  معتقد  عوامل وی  از  یکی  سیاسی  مشترک  احساسات  ایجاد  در  گرایی( 

گرایی مدنی است که در ترغیب احساسات مربوط به شهروندی و هویت سیاسی مؤثر است. در این راستا، وی، با اساسی است، اما این ملی

های جدید را مدنی، احیای بستر مناسب جهت مشارکت افراد در جمهوری دهای  های دموکراتیک در ایجاد نهادعوت به تقویت سیاست 

 . (Schwarzmantel, 2003کند )توصیه می 

 انواع هویت

تاریخ بشربوده است  19قومیت  بازشناسی درطولِ  )  .ازمنابع اصلی معنا و  یونانی Ethnicواژۀ قوم  از واژۀ   )  Ethnos   معنی ملت آمده  به

تب است. از  پویا  مترکیبی  مفروض  ار  یا  واقعی  تاریخی)شترک  مشترک  تعلقات (حافظۀ  نمادین،  عناصر  قومی،  مشترک  آگاهی   ،

 . ( Tiffin & Griffths & Ashcreft, 1998, p. 84) گیردقومی قرار می ۀسرزمینی در بین یک گروه اجتماعی مبنای تجرب ـ سیاسی

 شمرد: میا برهای زیر ربرای هویت قومی مؤلفه  20اسمیت  

 
هویت ملی از یک    .و گسترش احساسات ناسیونالیستی وارد واژگان علوم اجتماعی شده است  21از انقالب صنعتی ملی و ملیت بعدای  واژۀه

 شمرد:زیر را برمی ۀدو مشخص ،برای آن 22ارنست رنانشود که ناشی می  (سیاسی ـ نظامی)شده و دولت واحد سرزمینی شناخته 

 

 لت م
 میراث فرهنگی   

 روز اجماع   

 

دهندۀ  عنوان عناصرتشکیل ها( به ها، باورها، و فرهنگی، خاطرهااسطوره دو گروه عناصر عینی )سرزمینی( و ذهنی )از  اندیشمندان  برخی  

یاد می بر  23کنند و دو ویژگی و جنبۀ اساسی ملت  برای آن  نیز عواملی   .(30-27 ص ،1383 علمداری،شمرند )میرا  را   24احمد اشرف 

 (. 140 و  139 ص ،1383 )اشرف، شماردیت ملی برمی گیری هوای شکلبر

از دیرباز مطرح بوده انسانی  صدد است به سطوح  امری که تحت عنوان هویت جهانی در   است،   باید گفت تعلق به خصوصیات مشترک 

  26رشال مک لوهان ما  25ها طرح دهکدۀ جهانی گسترش روزافزون رسانه امروزه    .بسیار کالن تعلقات هویت جمعی فراقومی و ملی بپردازد

 
18. John Schwarzmantel 
19. Ethnicity 
20. Anthony Smith 
21. Industrial Revolution 
22. Ernest Renan 

ملـت الزامـات و تعهـدات    یاست که اعضـا  استوار  اساس  ینا  که بر  یمدن  ۀدوم جنب  وکند  یدا میآن تداوم پ  یاعضا  یاکانیک داشتن نمشتر  یشۀر  یادعا  یکه ملت برمبناینو ا  یفرهنگ ـ یقوم ۀجنب یکی .23

 .مشترک دارند
 ... ها وچون اقتصاد، شهرها، فرقههم ، سایر عوامل  . نهاد سیاسی، دین، زبان24

25. Global Village 
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المللی گیری و گسترش فعالیت صندوق بین شکل  و  27المللی همچون کنفرانس برتن وودزهای بینتر نموده است و حتی تالشرا بدیهی

 کند. را مقدورتر میبسترهای عینی آن 29بانک جهانی  28پول

 :  است جهانی امروزین دارای سه عنصر اصلی وضعیت هویت  ،از نظر گیدنز

  زمان  های نامعیّن ازها در تکهمجدد آن  انداختن   و جا  برداری و بیرون کشیدن روابط اجتماعی از بافت محلی، تکهو فضا   زمان  جدایی

  .(41 ص ،1380 ازتابندگی نهادین )گیدنز،نهایت بو در  ، افتد[]اتفاق می   های کارشناسیهای نمادین و نظام نشانه   وسیلۀبه   که   و فضا 

 ده است: کرپردازی گونه نظریههویت جهانی و محلی را اینارتباط  ی و

 روابط مکان و فضا  ی گذاریرعوامل تأث مکان زمان تعلق  سطح یت نوع هو

 ی محل یتهو
 ی محل

 
 از تجدد قبل

گرایی  خاص 

 مکانی

آداب سنن   و  رسوم، 

 ی محل
 انطباق فضا با مکان 

 فرامحلی  بعداز تجدد  جهانی  هویت جهانی 
از  اندیشه حاصل  های 

 مدرنیته
 جدایی مکان و فضا 

 : انواع هویت از نظر گیدنز3 ۀجدول شمار

وحدت و   از  های قومیگراییبرِ خطر تشتت خاصگرا دربراروابط بین سطوح هویت جمعی الزم به ذکر است که ایدئولوژی ملی  ۀدربار

  ضمن تقابل با هویت ملی،  30های قومییز با اتکا برمفهوم انسانیت و ارزشکند و گرایش به هویت جهانی نهماهنگی ملی دفاع می 

پشتمطالبه  نیز  را  ملی  رویکردی خوشگذاردسرمیهای  با  هرچند  می ،  کهبینانه  کرد  قبول  هم  توان  از  پلورالیستی اشکالی  زیستی 

گسترش  در که  ،استحال  است  آن  از  حاکی  عینی  واقعیت  رسانه بازنمایی   ولی  پدیده نهای  های  بهتنها  را  اجتماعی  تصویر های 

بلکه آنمی  به واقعیتکشند،  را  این مدعا صحه پژوهش   .(Hall, 1997, p. 2002کنند ) های روزمره تبدیل می ها  بر  های زیادی 

گروهگذاشته  از  منفی  تصاویر  که  ب اند  قومی  نگرشهای  اشاعۀ  تبعیض ه  و  های  قالبی،  تصورات  تمایزافسانهآمیز،  مدد   های  برتری  و 

های محلی و  وقایع مختلف هویتباید گفت    .(Entman, R. & Rojecki, 2000; Graves, 1999رک:    ،رسانند )برای مثال می 

اعی که از فردی شدن هویت ناشی از زندگی که برای آن دسته از کنشگران اجتمچنان  پیچیدگی آن دارد،  های هویتی نشان ازحوزه

سازی( در ساختن معنا )هویتترین جایگزین برکنند، اصلیت می اند یا دربرابرِ آن مقاومو ثروت طرد شدههای جهانی مدرن  در شبکه

ما جماعت فرهنگی جامعۀ  که  های  بنیادها  است  منطقه د  ی بر  یا  ملی،  استوارینی،  به دس ای  قومیت  احتمااًل  و  ملیت، ند  دین،  و   ت 

 . (87 ص ،1389 گیرد )کاستلز،وتصرف قرار میمحلیت مورد دخل

 های قومیتنظریه

اندیش   ۀمطالع روابط قومی جایگاهی در  و  ندارد  نظریه   ۀقومیت  اندیش  وپردازان کالسیک  روابط قومی در  به  شناسانی  جامعه  ۀتوجه 

 وجود ندارد.صورت صریح به  33، وبر، و زیمل32دورکیم ، 31مارکس چون 

  :اند ازته را در کانون توجه خود قرار داده است که عبارت پیوس همدورکیم در نظریۀ قومیتِ خود عمدتاً سه موضوع به

 
26. Marshall McLuhan 
27. Bertonwoods 
28. International monetany fund 
29. World bank 

 کند.ایجاد می هویتی قومی تی کهتعلقا.  30
31. Karl Marx 
32. Émile Durkheim 
33. Georg Simmel 
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عنوان شکلی از قومی؛ ج( تلقی گروه قومی به ـ گروهی  همبستگی الف( زوال یا کم اهمیت شدن قومیت با ظهور مدرنیته؛ ب( ماهیت  

وی مشخص   ۀت را در اندیشارگانیکی موقعیت قومی / واکاوی وی ذیل همبستگی مکانیکی  .(Malesevic, 2004)قی  اجتماع اخال

 گیرد.فاصله می  بیشتر از تعلقات قومیتی و سنتی ،دشوتر مییافتههرچه جامعه توسعه ،ده است و بر این اساسکر

کند که تخیل اجتماعی و غرور برای ایجاد  برحسب روابط خویشاوندی تبیین می مثابۀ شکلی از منزلت اجتماعی  وبر نیز قومیت را به 

مثابۀ شکلی از  . قومیت به1وبر قومیت را به صور زیر مورد بررسی قرار داده است:    .(48 ص ،1390 ه است )مالشوویچ،کنندآن تعیین

. قومیت و  4دگانگی اشکال قومیتی سازماندهی اجتماعی؛  . چن3مثابۀ سازوکار ایجاد انحصار اجتماعی؛  . قومیت به 2منزلت اجتماعی؛  

 .(Weber, 1968)  بسیج سیاسی

سه   . هایی از عصبیت جمعی، حساسیت، نابهنجاری، احساس فروتر بودن یا برتر بودن با خود دارندهای قومی نشانهزیمل، گروه  از نظر

نظری  ۀمایدرون در  به   ۀاصلی  قومیت  دارد:  وجود  زیمل  قومی  هممروابط  فرایند  از  شکلی  اجتماعیثابۀ  تعامل  ماهیت  و   ،رفتاری، 

قومی  کم و    بنابراین  و  دراثرِرنزوال  قومیت  اجتماعیجدایش  گ شدن  و   .(43 ص ،1390 )مالشویچ،  پذیری  نوسازی  دیدگاه  نظر  از 

   .کندوجو میقبیله، و شهر خود جستیابد انسان آگاهانه هویت خود را در عناصری ورای قوم، چه عناصر مدرن گسترش میهر ،رشد

درون پارسونز دو  سیستمی  نظریۀ  اصلی  بر    34مایۀ  است  همبستگیتأکید  قومی  گروه  عملکرد  و  قومی  ویژگی   .گروه  وی 

قومیت از دو عنصر سازندۀ »سنت فرهنگی فرانسلی« و   ،از نظر وی   .داندشناختی اصلی قوم را دیرپایی و تداوم فرانسلی آن میجامعه

 ابستگی داوطلبانه به گروه« ساخته شده است. »و

صورت تجربی  بهقومیت در سیاست اجتماعی را دریافته است و حتی    ۀها نقش برجستنومارکسیسم برخالف تصور اولیۀ مارکسیست 

  داشته است. ری بردا آمیز دولت در نظام سرمایه های تبعیضها با سیاست پرده از الگوهای نابرابری قومی مبتنی بر طبقه و رابطۀ آن

گونه مشکلی در پیکارهای قومی یا  که هیچهای کالسیک شریک است  حال، نومارکسیسم هنوز هم در این دیدگاه مارکسیست  این با

 (. p. 107 ,Solomos ,1987 داری تصور کرد )های ساختاری جامعۀ سرمایهنژادپرستی وجود ندارد که بتوان آن را جدای از ویژگی

نسبی مفهوم   امروزه    35محرومیت  در جوامع چندکه  قومیت  با  ارتباط  می در  مطرح  نظریقومیتی  در  دربابِاریک  ۀشود،  نحوۀ   سون 

  وند هویت ملی و قومی بحث شده است ( در پی1999)  38، و برانسکام37ترنر،  36تاجفلنظرانی همچون  صاحب  گیری هویت وشکل

(Buurih, 1997, p. 589).  م احساس  نمودهای  استاز  تبعیض  احساس  نسبی  گار  . حرومیت  نام    39رابرت  را  تبعیض  نوع  سه 

فرض اصلی رابرت گار این است که احساس محرومیت نسبی    .42عیض فرهنگی ، و تب41، تبعیض سیاسی 40برد؛ تبعیض اقتصادی می 

 (. 212 ص  ،1380 )قیم،  آمیز استهای داخلی خشونت کشمکش شرطپیش 

گونه است  بدین   .ناپذیری برخوردار است،بینی گری مدرن است و از سیالیت و پیشها فاقد ثبات و تعینمدرنیست پستسوژۀ موردنظر  

ساخته در آن ارتباط قابل بحث و بررسی های متعین پیش ابط قومی را نیز در بستری سیال و بری از ساخت که بحث قومیت و رو 

 دانند.می 

 چ

 
34. Talcott Parsons 
35. Relative deprivation 
36. Henri Tajfel 
37. Bryan Turner 
38. Mark Broscom 
39. Ted Robert Gurr 
40. Economic discrimination 
41. Political discrimination 
42. Cultural discrimination 
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 های قومی و ملیگیری هویتشکلرد انداز نظری رقیب درموسه چشم

دیرینه عنوان  تحت  و  است  خورده  گره  اسمیت  آنتونی  نام  با  اول  طبیعیهوی  ،گراییرهیافت  امری  را  ملی  ملت   ت  دارای  و  را  ها 

شر  آمیز بشناسی تکاملی نشانگر انطباق موفقیت روانگرایان،  (. برای دیرینهBarrington, 2006, p. 13داند )های قومی می هسته

شرایط   است  به با  بوده  تاریخ  ماقبل  دوران  درطیِ  این(Kaufmann, 2015, p. 194)وجودآمده  در  ثابتی    جا.  فرهنگی  شاکلۀ 

 ها میسور شده است. اند و معنابخشی مستدامی درطولِ نسل که کنشگران قومی آن را قوام بخشیده متصور است

  ،منبعی است که توسط نخبگان برای تعریف هویت گروهی، تنظیم عضویت  قومیت   ،اساس آِنبزارگرایی دومین رهیافت است و برا

 .Brown & Langer, 2010, p. 413)شود )مرزهای گروه، و ساخت دعاوی و استخراج منابع استفاده می 

سازه آخر  دیرینهرویکرد  با  در ضدیت  و  است  آن  ،گراییانگاری  ازطریقِ  که  فرایندهایی  گروهبر  مها  ظهور  قومی  تأکید   یابندیهای 

هرمی  از  عناصری  و  دیرینه  کند  رویکرد  دربرمی دو  را  ابزارگرا  و  )گرا  رهیافت  Brown & Langet, 2010, p. 413گیرد   .)

های هویت  عنوان نشانه گرایان بههایی که دیرینههای دیگر، شامل آنمانند هویت گروه  ،کند که هویت ملیگرا استدالل می برساخت 

 .است 43یک سازۀ اجتماعی شمرند،ملی برمی 

شوند،   سیاسی  مطالبات  برای  مبنایی  قومی  عناصر  )قوم هویتهرگاه  قومیت  شدن  سیاسی  و  قومی  سیاسیطلبی  پدیدار گرایی   )

 (. 1411 ص ،1383 کند )ماتیل،گرایی مرز ملت را با مرز گروه قومی مشخص و محدود می شود. این وجه از قوممی 

« توصیف و تبیین  ستعمار داخلی و تقسیم فرهنگی کاراطلبی قومی و سیاسی شدن قومیت را در رابطه با »یتهو  44مایکل هکتر 

نامتوازن نوسازی در جامعه موجب می   . (Hechter, 1975, p. 14 & 15)کرده است   او، موج  تا منابع قدرت براساس نظر  شود 

بهبین گروه نامتساوی توها و اجتماعات مختلف جامعه  در  که ساکنان قلمرو فرهنگی متمایزی  به نظر وی، هنگامی   .زیع شودشکل 

آید و وجود میای بهگرایی حاشیه ود تالش کنند، ملی مقاومت نمایند و برای حفظ نشانگرهای هویتی خ  برابرِ ادغام در دولتی متمرکز

 . (Ibid, 2005, p. 39-60)گیرند  ود میخهای قومی و نژادی صبغۀ سیاسی بهدر سایۀ آن، نشانگرهای هویتی و فرهنگی گروه 

قومی )نگاه به    گیهمبستوسیلۀ  هاچگونه بهدنبال تبیین این مسئله است که آنبرای شناخت و تبیین منازعات قومی به  45فتنون 

)ن قومی  خصومت  یا  می درون(  برانگیخته  بیرون(  به  دویچ  .(Fenton, 2004, p. 179)  شوندگاه  ارتباطات    46کارل  در  را  نقش 

می مؤثر  قومی  اعتقاد  (138 ص ،1380 )مقصودی،  داندرستاخیز  طبق  کانر.  به  47واکر  ارتباطات،  مهمنیز  آگاهی یطور  خلق  در   ،

می قو ایفا  نقش  به 256-252 ص ،1379 )سیدامامی،  کندمی  و  شدن  جهانی  فرایند  کاستلز،  نظر  از  شبکه (.  جامعۀ  آن،  به  تبع  ای 

 انجامد.  تضعیف دولت ملی و هویت ملی مرتبط با آن می 

 بسیج قومی  

ین شود.  های کهن و بسیج قومی در دوران جدید تبیهای سیاسی شدن با وابستگی ، علل و شیوه 48ذیل بسیج قومی   ،مکاتبدر همۀ  

ن است که هویت و احساسات کهن در یک گروه آ  ـ خوریمبه آن برمی  50و برگه   49گیرتزه  آثار  در  که  ـین رهیافت  استدالل اساسی ا

 .(1397 شود )احمدی،باعث بسیج جمعی قومی می 

 
43. Social Construction 
44. Michael Hechter 
45. Stephen C. Fenton 
46. Karl Deutsch 
47. Walker Connor 
48. Ethnic mobilization 
49. Jo Girtze 
50. Veins Rgah 
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سازد که  وبی فراهم می چارچ  خاص  ملت ـ های قومی در داخل یک دولتادغام سیاسی گروه   رقابت بر سر منابع رهیافت،  این    اساسبر

به  منابع،  سر  بر  رقابت  آن،  میاندر  کشمکش  عمدۀ  انگیزۀ  دولتی،  مشاغل  را  ویژه  میبهقومی  آورد وجود 

(Coughlan, 1985, p. 414)    به سازمانکه  هویت تشکیل  افزایش  و  قومی  میهای  منجر  قومی   شودهای 

(Nagel & Olzak, 1982, p. 214)  پ منابع  که  شرایطی  در  مطرو  ناپایدار  یا  قومی  ایدار  اقدام جمعی  به  رقابت  این  باشد،  ح 

و خود را در   داندهایی در تعلقات هویتی همسان میکه جمعی که خود را با شاخصه صورتی(، به Olzak, 1985, p. 76انجامد )می 

گیری رقابت را و شکل   بستگیهمداند احتمال  مندی بیشتری میتبعیض تشخیص داده است یا مستحق بهره  نسبت با دیگری مورد

 کند. تشدید می

و تحرک اجتماعی و سیاسی  آوردند  درمیو با کاربرد زور و خشونت، مردمان بومی را تحت انقیاد    غلبه  راه  استعمارگران اروپایی از

محدود    هاآن می   هاآنو    ندکردمی را  فرهنگی  تحقیر  موّاد  را  غارت  و  بومی  مردمان  استثمار  به  و  سرزمین نمودند    ها آنهای  خام 

بر وجود روابط   51نظریۀ استعمار داخلی  (Cashmore, 1996, p. 178).پرداختندمی  به داخل کشورها  این مناسبات  با تعمیم 

سلطه فرهنگ  بین  فرهنگی  فرهنگنابرابر  و  در  سلطهزیر  های گر  تأکید  در  جوامع  گونه  بدین   (Muir, 1997, p. 201).دارد  ون 

نظریه  هاآن مباحثدر  وام  سازی  داخلی  مناسبات  به حوزۀ  مستعمرات  و  استعمارگران  میان  نابرابر  روابط  تعمیم  نیز  اصطالحو    دار 

ها با  آن  سازی و همگون  هاوهگر  مراحل جذب  52میلتون  (Feagin, 1978, p. 37).  اندکلّی و کالسیک آن  معنای   به»استعمار«  

هفت در  را  جامعه  مرکزی  می شن   مرحله  هستۀ  فرهنگی  :کنداسایی  ساختاری،،  همانندسازی   مادی،  همانندسازی   همانندسازی 

 (Milton, 1964, p. 71).همانندسازی مدنی و  ،رفتاری  همانندسازی  (،ایستاری)بینشی همانندسازی  همانندسازی هویتی،

کوهننظریه هانس  چون  منظم به   ،و  53پردازانی  را    ،تری شکل  نخبگان  نقش  اسمیت  جنبشآنتونی  تحلیل  در  ناسیونالیستی  های 

ایجاد شرایط مناسب برای بسیج ایدئولوژیک   دلیلاند و گسترش دامنۀ کنترل دولت و گرایش بیشتر به جانب تمرکزگرایی را  کرده

ند داهای مدرن می آمیزی از سیاست نیز ناسیونالیسم را شکل ویژه و موفقیت   54دانند. جان ویرویلیران علمی« میتوسط »روشنفک

 (.1397 کنند )احمدی،که نخبگان از آن برای گرفتن قدرت دولت از دست طبقات حاکم استفاده می 

 صلح پایدار

عدم های تحقق آن را  شرطکانت پیش   .در اروپا شناخته شد   55ایمانوئل کانتاثر    صلح پایداراز انتشار رسالۀ  صلح پایدار پس   عبارت

 صلح عادالنه   .دانست، براساس این نظریه، صلح پایدار باید همراه با عدالت باشدمیمداخله در کشورهای دیگر و منع تمسک به زور  

و به یک رفتار یا   شود   توسط نخبگان قادر است تبدیل به یک گفتمان شود و در عرصۀ اجتماع وارد   صورت یک اندیشۀ ساختارمندبه

 بدل گردد. المللی مکارکرد بین 

را حداقل قصد و    هاآن  رعایت  اولیۀ  شرط  و(  42 و 41 ص ،1394 پور،شرط دارد )براتعلیاز نظر کانت، برقراری صلح پایدار شش پیش 

الزام  نیت دولت  بنیادین را در تحقق صلح پایدار بر این پیش  دانست.  بایداخالقی  ها بر   56افزاید ها می شرطهمچنین وی سه رکن 

های نظام جمهوری . بنابراین رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی مبتنی بر تعلق سیاسی به دولت، هردو، از بنیان(42 ص )همان،

گانۀ اجرایی و تقنینی و یدار بدون برپایی نظام جمهوری، که در آن قوای سهصلح پا  .(123 ص ،1390 )میرمحمدی، ندآیشمار می به

به عقالنیت، یابداند، تحقق نمیقضایی دارای استقالل  ایجاد چنین نظامی، خود،  اما  بلوغ فکری، سلوک اخالقی، و عدالت  ،  محوری، 

 مداری براساس قانون مشروط است. قدرت

 
51. Internal colonialism 
52. Milton  
53. Hans Kuhn 

54. John Viruili 
55. Immanuel Kant 

شـهری بـه شـرایط میزبـانی یـا  جهان  حـقّ  ج(  ؛هـای آزاد اسـتوار گـرددفدرالیسمی از دولت  ۀبایست بر شالودها می. حقوق ملتب(  ؛باشد  بایست جمهوریقانون اساسی شهروندی در هر کشور می الف( .56

اصـل    ج(عنوان اتبـاع؛  افراد به یـک قـانون واحـد بـه  ۀتعلق هم   ب(عنوان انسان؛  اصل آزادی برای تمام اعضای جامعه به الف(ی بر سه بنیاد استوار است: جمهورعالوه به اشد.بنوازی جهانی محدود میمهمان

 (.123 ص ،1390 )میرمحمدی،  عنوان شهروندونی برای هر فرد بهبرابری قان
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بنیانی به موضوع صلح دارند. یوهان گالتونگ محققانِ مطالعات صلح در روابط بین  ، پدر مطالعات صلح، اغلب بین  57الملل معاصر نگاه 

مثب  و »صلح  منفی«  منفی در»صلح  است. صلح  قائل  تمایز  عدم وجود خشونت صحبت میت«  آتش   ،کندبارۀ  که  معنی  این  را به  بس 

 (.Galtung, 1985, p. 65ند )داوضعیت صلح منفی می 

 محور اسالم ۀ دینصلح در اندیش

در تعریف جامعۀ سیاسی اسالمی،  داند.  عنوان یک دین الهی، در نظام معرفتی خود، دین و سیاست را دو مقولۀ جدا از هم نمی اسالم به 

انسان )چینی تعامل  است  بوده  مرکزی  دال  یک  همواره  خشونت  و  جنگ  از  دوری  و    شناسی هستی   مبانی  در(.  2 ص ،1396 چیان،ها 

 سمت صلح دارد.  م، انسان گرایش فطری بهاسال مکتب 

خداوند در قرآن،  رود و ریشه در قرآن و سنت دارد.  ر میشماای دارد. عدل از اصول دین به مفهوم عدالت در تفکر اسالمی جایگاه ویژه

 (103عمران، آیۀ ؛ سورۀ آل 25)سورۀ حدید، آیۀ  لت و نزول قرآن برپایی عدالت استفرماید که از اهداف رسامی 

طور کلی  ه آگاهی به عالیق مشترک موجب گسترش حسّ اعتماد متقابل و ب  . در قرآن، اشارات متعددی به قبول تکثرگرایی شده است

می متقابل  قلوب  تألیف  و  اخوت  بر  متکی  )فیرحی، هویتی  مسلمانآرای    بین  در(.  80 ص ،1390گردد  تر برجسته  ۀنظریدو    ،متفکران 

گروهی براساس نگرش خاص به بنیادهای احکامی و شرعی اسالم به ارائۀ تفاسیر ظاهرگرایانه   ؛ ذکر استدربارۀ موضوع جنگ و صلح قابل 

با کفار و مشرکان مسیر جریانات سلفی، تکفیری، وهابی، جهادی، و جریاناتی از متون دینی   همچون آیات قرآن دربارۀ جهاد و مقاتله 

و با استناد به آیات متعدد قرآنی،    مسلمان، با نقد دیدگاه گروه اول  بخش زیادی از متفکران  .گیرند چون القاعده و داعش را درپیش می هم

عالوه استفادۀ غیرمشروع از به   .کنند که راهی برای صلح باقی نمانده باشدجنگ را درصورتی تجویز می  هاآن   .بر اولویت صلح تأکید دارند

 .دانند های اسالمی می ا حتی علیه دشمن نیز مخالف آموزهخشونت ر

 ی تحقیقهایافته

نتایجی که   ؛ر خأل عملکردی دولت حکایت داردجویانه بو برابری   مدارانهای صلحبا صبغه های تحقیق حول مفهوم هویت، قومیت و  داده

احتمال فروغلتیدن اجتماع ملی به قلمرو بحران و فروپاشی اوج   ،اند و در غیر آناغلب وفاق ملی را در گرو دستیابی به صلح پایدار دیده

  .گیردمی 

 : تعامل یا تقابل هویت دینی و هویت ملی

 ۀ غلب  ،اخیر سده  ۀتوان اذعان نمود که در نیممی   ،نالیستی اهمیت بیشتری یافته استاخیر گرایشات ناسیو  ۀکه از حدود یک سدبا این

دو  هبی در شرایط عدم امکان تجمیع هرمذیا    ملی   ۀرایش به یکی از دو جبهگولی    ،حاشیه رانده استناسیونالیسم را به   گرایشات دینی

در این باره    خورد.چشم می بهی و مذهبی تاریخ معاصر ایران  سی ملهای سیاتراز در بین گرایشنسبتاً هم   ۀبرجست  ۀدر یک جریان، صبغ

 داند. ی دو بخش ملی و مذهبی می ارسوم ایرانی را دارو اصفهان( زبان و آداب از دامپزشکشاهین سپنتا )

قیقات در اس تحاسو بر   است   های مذهبی را دچار ضعف نمودهاقبال عمومی به اندیشه  ای ورزهای رسمیهرچند درنهایت چنین سیاست 

 های ایران باستان باال رفته است.  تاریخی و شخصیت  ۀگرایشات برگشت به تاریخ باستان و گذشت  ،بین نسل جدید

ی از مسائل  پذیری مسائل مذهبی بیشترآسیب   ، ولی اگر جاهایی به تعارض برسند  ،بی در تقابل با مسائل ملی نیستندهای مذه گرایش

 مشهد( از یاجتماع ـ یاسینگار و فعال سحصار، روزنامه )جوادی  قومی و هویتی است.

ماد، پارس و  )مهاجرتی    ۀ از ورود سه موج عمدواقع پسهب   .خاطر اقوام مختلف به هویت ملی ایرانی متکثراندیش مبرز است تعلق  بنابراین

   .58 هستیم هاآن آمیختگی زیستی شاهد درهم ها هم هزاره طیِدر (پارت

 
57. Johan Galtung  
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درصد از نخبگان واجد ارتباط زیادی با اقوام دیگر   53.9  ،قومی کمتر عوامارتباط بین   باوجودِاکی از آن است که  ح  حاضر  نتایج تحقیق

و  بوده  بوده  28.9اند  کمتری  ارتباط  دارای  بیافته اند.  درصد  براون دستههای  تحقیق  با  همسو  تحقیق  این  در  آمده 

(Bowen, 2015, p. 2است اذعان    (  است که  انقالبقبل   داشته  ت57  از  ملی  رویکرد  بر  بیشتر  می کیأ،  جایگاه ش د  در  مذهب  و  د 

فعال )  ،اشکان زارعی  .های حاکمیتی در راستای ارجحیت مذهب بر ملیت تبلور یافت با پیروزی انقالب، سیاست   و  ای قرار داشتحاشیه 

  بال ایرانیت و اسالمیت   دوفرهنگ ایرانی دارای    هکاین  با فرض  کنندگان تحقیق،خوزستان( از مشارکت   از  فرهنگی و میراثی، نویسنده

همین است که    ،باختگی فرهنگی یا بیگانگی فرهنگی داریمهردو باید حفظ بشه و اگر ما بعداز انقالب یک نوع ازخود  :، معتقد استاست

شیعی( موجب بروز  اصی از نگرش مذهبی ) نوع خ  ۀغلب  م.یاه نیاموخت  یم و ایرانیت را اصالًاه از انقالب اسالمیت را بد آموختبعد  ۀما به بچ

 از  فعال مذهبی، سیاسی)زاده جالل جاللی ( ایرانی شده است.سنتمذهبی و حتی مسلمان )اهل ـ های دینیهایی در بین اقلیت نارضایتی 

م و مراسم و  رسووآداب  ۀشود این مذهب در همتالش می   ، ه حکومت چون در دست یک مذهب استسفانأ دارد که متسنندج( اذعان می

ارگان و  نهادها  و  حکومتیمجالس  و  دولتی  برای   شود.اعمال    های  قانونی  )اصلاهل  غیر  انتصاب  موانع    ،وچهارمشصت   های تشیع 

بویکموبیست یکصد   و  ،وپانزدهمیکصد ،  صدوهفتمیک و مدیریتی و قضایی در  و سایر مناصب سیاسی    ،جمهوری رهبری، ریاست  ه مقام( 

 ه آنب  نیز  در مصاحبه   کنندهنخبگان مشارکت   وبردارد  احساس حذف و تبعیض صریح را در   این قوانینخودِ  که   استقانون اساسی آمده  

 دهد.کنندگان نخبه و عوام نشان می شکاف و تبعیض مذهبی را از دیدگاه مشارکت  نمودارهای زیر  کردند.اشاره 

 

 

بافتهی از وجود رابطه  باین چنین نگرشهای تحقیق  ترور  امنیت ملی و گرایشات تروری  وجودِها و عملکردهایی  نظیر  یا مواردی  ستی و 

کننده باید از تنوع  نمادهای منسجم  وجودِبا  .دهدخبر می   (1396سال  )جماعات و حتی حمله به مجلس شورای اسالمی    ۀن و ائممسئوال 

نمودشکافنمادهای   بحث  ایران    .زا  داخلی کشور  نمادهای  بتوان  می ـ  شاید  از طریق  که حاکمیت  و همبستگی    هاآنتواند  به وحدت 

 اند که... باستانی  سوری، مهرگان، یلدا واین نمادها نظیر نوروز، چهارشنبه بخشی از  ؛را به سه بخش تقسیم کرد ـ ایرانی کمک کند ۀجامع
 

را از  ساله برای خود متصور هسـتند و گـروه قـومی خـود هزار7-6ش قبول ندارند و تاریخی هزار سال پی سهوجود دارد که تصور مهاجرتی بودن اقوام ایرانی را در حدود دیدگاهی دیگر نیز  ،زمینه. در این  58

 دانند.بومیان اصلی فالت ایران می
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ادت امام حسین و دیگر خم و والدت پیامبر، شه  . بخش دوم این نمادها نظیر عید فطر، عید قربان، عید غدیرهای اساطیری دارندریشه

اهل بعدتشیع،  امامان  تفکر دینی  اسالم دارریشه در  زمامداری حاکمان   ۀد. دستناز  از  ناشی  و  اخیر است  به دوران  نمادها مربوط  سوم 

آبان و روز قدس، پرچم و سرود    13فجر، سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و تظاهرات    ۀده   ی نظیر ایامهایمراسم   ،جمهوری اسالمی است

 ... از این دست هستند.   جمهوری اسالمی و

 قومیبین  فرهنگی مرزهای 

ارند زبانان جهت تعریف مبنای هویتی خود عمدتاً نگرش جهانی و فرامحلی د های تحقیق در این زمینه آشکار ساخته است که فارسیافته

 اند. و حتی تغییر داده کرده شان را بازسازی های سنتی و بیشتر ویژگی 

از   گر یباز  ،یاحیر  ونی)کتا  .گذاردی بر آن اثر م  امی . اما به هر حال، اعتقادات شخصکنمی م  ت یدرصد آداب را مثل گذشتگان رعا  40من  

 تهران( 

آداب و    بر  برخی از مظاهر نوین  حتی اگر  ،پذیرش باالتری دارند  (و عرب  ،بلوچترک،   / کرد، آذری)مطالعه  های قومی موردولی سایر گروه

 بیشتری دارند.   فرهنگیِ ای و جهانی پذیرشِهای جمعی منطقه ها و هم هویتهم از هویت فارس ،باز ،مناسک سنتی اولویت داشته باشد 

 گر ید  ی هاخود را به ملت   را ادامه بدهد و  یزندگ   وه، یش   نیورسوم قومش را حفظ کند و به ااست که تمام آداب  نیا  ی اصل هر ملت

مجلس،    نیش یپ  ۀندینما  ، یفعال مذهب  ،ی)مال احمد بهرام  ورسوم قوم خودم را حفظ کنم؟لباس و آداب  دیکند... . چرا من نبا  یمعرف

 جوانرود از کرمانشاه(

های قومی محروم ماندن از آموزش به زبان گروه   نا کههای موردمطالعه است. به این معسیاسی شدن زبان مادری قومیت مسئلۀ دیگر  

 .  اندبرآمده گری از سیستم سیاسی در این زمینه دانند و به مطالبه مادری را متوجه حاکمیت می 

کشور هم انعکاس   یدر قانون اساس  نیو ا  میکن یحق مطالبه م  کیعنوان  آن را به  یول  م،یستیبرخوردار ن  ی از حقّ آموزش به زبان مادر

 (یغرب جانیاز مهاباد آذربا یاسیو س  یفعال مدن ،ی)سعدون مازوچنکرده است.   دایاما تحقق پ  افته،ی

 . دهدیرا نشان م ی به زبان مادر  ی ریادگی تیمشروع ۀمردم دربار ۀباور نخبگان و عام  ریز  ی نمودارها
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خود حرف بزند... .   یباشد که هرکس با زبان قوم   یعیاصل طب  کی  دیهست، با  االقوامریکث  رانیاصل را قبول داشته باشم که ا  نیاگر ا

 از سقز( خیرتاریدب ،ی سجاد ری)ام است.  ی ریادگی ریسبب تأخ یآموزش  یدوگانگ

 ۀ ( هم شیعهعمال نوعی جهان بینی اسالمی )تابد و با انمیملت را بر ـ موردتأکید حکومت جمهوری اسالمی مفهوم دولت  ۀامت واحد  ۀاید

   کند.جوامع مختلف را یک ملت فرض می ن جهان از کشورها و انامسلم

تاریخ، فعال سیاسی و اجتماعی  مذهبی،مولوی )عبدالرشید تریز   بیان کرده استسیس  از  پژوهشگر  بلوچستان(  درصدد   تیحاکم  :تان و 

 . کندی م نهیهز عهیش جیترو ی برا گرید ی در کشورها میرا که دار ی از منابع ی اریاست و بس شیگسترش مذهب خو

زده دامن    ی در نقاط مرز  میقو  ی هـاو به وقـوع بحران  انی مرکزگریزی را تشدید کرده استتهدیدات ناشی از عبور مرز از میان اقوام ایر

سوی مرز تجانس دارند و تنها از لحاظ مذهبی   و مذهبی با آن ،و مذهب از نظر زبانی، قومی ،ها از بین سه عنصر زبان، قومیتی . آذراست

سوی مرز مشترک است.    و زبان با نقاط مرکزی اختالف دارد و با آن  ،مرکز متجانس هستند. استان کردستان در سه عنصر مذهب، قوم با  

 با یکدیگر تجانس دارند.  تی و قوم ،بلوچستان ایران و پاکستان در سه عنصر مذهب، زبان

و خواهد   است  اجتماعی بوده  های ها و طغیاناقوام موجد شورش  ۀهانخواهای هویتحرکت   برابرِهرآمیز و سرکوبی حاکمان ایران درق  ۀروی

اساسبود.   بود که حاکمان  ،برهمین  اعتراضیبعد  ،بجا  فرایند  اتمام یک  مطالب  ،از  بهگروه  ۀبه  بطن جامعه  از  پا های هویتی که طبیعتاً 

 ند.احلگو قابل وگفت طریقِاز  ین مطالبات حالت مدنی دارند وبسیاری از ا  زیرا  ،سپاردند استه بودند گوش میخ

 های قومی و ملی بست جنبش بن 

 ی هاجنبش» قومیتی و تأکید بر مرکزساالری قومیتی )فارس( موجـب نضج  ی سازی در ملت م پهلویرژ  ی سازهویت  ی هااست یس   یناتوان

 . ران شده استیردستان از اجان و کی آذربا ییو حتی جدامختلف  در منـاطق یحکام محلـ ی های ری و درگ «مقاومت

دارا فرهنگ  یاس یس  سمیدگمات  یحکومت  ه  یو  و  نم  ی نقد  چیاست  تحمل  نم  کندیرا  اصالح  را  همت)رحمت.  کند یو خودش  از   یاله 

 سمنان(

ه است و  به خود ندید  ی متفاوت سیاسی درون حاکمیت تغییر چندان   های های مختلف از جناح با حضور دولت   اخیر و  ۀ سددر نیم   امری که

( تنها به  رو و اعتدالی )حسن روحانیمیانهدولت  ( و حتی  نژادولت محمود احمدی د)راست افراطی    اصالحات تا  ۀجبه  و  از دولت سازندگی

از   نیز   های تحقیقفتهیا  .اندی و فرهنگی وامانده های اجتماعسنده شده است و از طرح دغدغهنه ببرااقتصادی نابرا  های طرح برخی دغدغه

 دارد. یتاحکاخیر در این زمینه  صد سالتداوم استراتژی غالب دولت مرکزی در یک

 داشت: بیان شوندگان چنین  یکی از مصاحبه آمیز و نادموکراتیک یابی این تداوم نگرش تبعیضدر علت

افراد به   ۀو هم  میآوریشمار مبه   یرانی همه را ا  هانهیطور خالصه، در زمان هزکه ما در زمان جنگ و مشکالت و به  جاستنیمشکل ا

 از تهران( ی نبو ری)ام . برندی سهم م  شتریو ب ندیآیحساب مبه تریرانیا هیاز بق ی سرکی ا،یمنابع و مزا  میاما زمان تقس روند،ی جنگ م

فعال  )زاده  ل جاللی دکتر جالکه  چنانن اجتماعی قومی وجود دارد،  تی بر نیروها و فعاال های دولو یا اشارات مستندی به اعمال محدودیت

   بیان داشته است:سنندج(  از سیاسی  ـ مذهبی

را در دل    ی اسیس  ی ها ت یفعال   دیام  تواندی م  نیواقعاً ا  ایآ  شود،ی نم  دیی است در انتخابات مجلس تأ  یحزب  کی  رکلّ یطرف که دب  یوقت

 بکند.  ایجوانان زنده و اح

نیز وجود سوگیری  در فضای دانند که  را عامل مؤثری می ...   و  ،هاآمیز قومیتی در واگذاری مناصب دولتی، استخدامهای تبعیض برخی 

 شود.ود در قانون اساسی تشدید می عدم آگاهی اقوام از حقوق خ



 84 ی احمد ل یکام
 

سطح وفاداری    های مختلف معاصر است و واجددر دولت  هاآنها حاکی از عملکرد پویاتر سیاسی  ترک / هارفتارهای سیاسی آذری بررسی  

( به  م 1946-1945شکیل دولت آذربایجان )ت  کههاست، چنانهای هنجارین آنچوبارباالتری به دولت ملی و عضویت و کنشگری در چ

پیش جعفر  سید  اقداماتی    وری ه رهبری  هنگام چون  همیا  در  تماشاگران  از  گروهی  توسط  ترکیه  و  آذربایجان  کشور  پرچم  برافراشتن 

 هایی از این رفتارهای سیاسی است. نمونه  ... برگزاری مسابقات فوتبال در شهر تبریز و شعارهای پان ترکیستی و

  ۀ طلبانجویانه و استقالل اند و رفتار سیاسی خودمختاری بوده یافتن هویت مستقل فرهنگی و سیاسی    ی کردها جمعیتی ناآرام و در تکاپو 

از و حرکات احزاب کردی در بعد   ،60، تشکیل حکومت توسط قاضی محمد 59یک قرن اخیر از تحرکات اسماعیل آقا سمکو  طیِدر  هاآن

 . مشهود استانقالب 

اند و سیاسی ایران را در دوران معاصر در دست داشته( اعراب خوزستان با بخش مرکزی ایران که قدرت  شیعهی )اشتراک مذهب  وجودِبا

  نیروهای مرکزگزیر   هایدیگر از بحران  و برخی  61خزعل شیخ  ۀهای سیاسی در خوزستان، تحرکاتی چون غائلعدم موفقیت مردمی جنبش 

 .62اغلب با اقبال مردمی همراه نبوده است 

عرصۀ   گاهی  اخیر  قرن  یک  در  بلوچستان  چنانفعالیت منطقۀ  است،  بوده  خودمختاری  کسب  برای  سیاسی  دوست    کههای  قیام 

انقالب    (م 1928  –  1906)محمدخان   اوایل  در  خودمختاری  نیات  با  بلوچ  ناسیونالیستی  تحرکات  چون   57و  افرادی  تحرکات  و 

 . هاستهایی از این فعالیت نمونه جنداهلل هعبدالمالک ریگی و گرو

فعال    ،ی)اشکان زارعخودش بچسبد.    ت یبه قوم  خواهدی . امروزه هرکس مکردندی م  ی بودند و درکنارِ هم زندگ  تیرانی ا  لیقبالً همه ذ

 از خوزستان( سندهینو ،یراثیو م یفرهنگ

داده و  مختلف  تحقیقات  نتایج  گفت  فوقباید  مطالبات  اغلب  دوام  از  تحقیق  این  جامعهای  بطن  در  داردیاکحقومیتی    ۀالذکر  و    ت 

است که تدابیر مختص به خود را  شده  منجر  هایی  های حاکمیتی به پررنگ شدن مرزهای هویتی و بروز شکاف اجتماعی و گسلسیاست 

 طلبد.  می 

   هاحذف فرهنگ

ی ول  ،کندآفرین بودن آن را مشخص می فرهنگی است که تهدیدزا یا فرصت ـ رهنگی، نوع مدیریت تنوعات قومیدر شرایط تنوع قومی و ف

حذف فرهنگی و تنوعات قومی  سمت  را به  هاآندر مدیریت تنوعات    هاآنها و عدم توانایی  اص در داخل حکومتمعمواًل منافع جریانی خ

 دهد.سوق می 

شود بندی می دسته تاریخ ایران  های فرهنگی اقوام در اغلب  و تمسخر جلوه  ، مقابله، حذف  ۀسه مقول  ۀغلب  ، از نتایج تحقیق در این زمینه

 .63گیرد ملی صورت می ۀحذف توسط رساننوعی از این  که 

فولکلور و   ی رو  ی گذارهیوجود دارد و سرما  یبرنامه به زبان بلوچ  نیاند، کمتردرصد آن بلوچ   80-70استان که    نیا   ی مایدر صداوس

عام نم   ۀ فرهنگ  انجام  فعال   شودیبلوچستان  به  نم  دانیم  نیو  تار  ، یمذهبی مولو   ز،یتر  دی)عبدالرش.  شودیداده  فعال    خ،یپژوهشگر 

 و بلوچستان( ستانیاز س یاس یس

 د.  ندههای قومی و مذهبی را نشان می نگرش به میزان محدودیت در مراسم  زیر های نمودار

 
 میالدی 1925-1920های  از رهبران ایل شکاک در سال  .59
 میالدی 1946-1945اعالم استقالل در شهر مهاباد در سال    .60
 ها صورت گرفت.مقارن پایان جنگ جهانی اول و با تحریک انگلیسی  میالدی،1925 -1920های  سال طیِدر  .61
، مسـائل قـومی خوزسـتان  شمسـی 1359است. بـا آغـاز جنـگ تحمیلـی در سـال    تقسیمقابل  (از جنگنقالب تا جنگ تحمیلی و دوران بعداز ابتدای ا. این نوع تحرکات بعداز انقالب در دو مقطع زمانی )62

گـرای  طلب« و »عربگـرای تجزیـهدو گـروه »عرب  ،از آنرت پنهانی و مخفی درآمد. اما بعدصوها کاهش یافت و بهالشعاع وضعیت جنگی منطقه و حضور رزمندگان اسالم قرار گرفت و میزان فعالیت آنتحت

   فعال شدند.هوادار فدرالیسم«  
 د.کنتر و فاخرتر معرفی میبرجستهها را  پردازد و آشکارا یکی از آنسیما به انعکاس تنوعات فرهنگ قومی نمیهای صداومثالً برنامه  .63



 ی احمد ل یکام 85
 

 

 

علوم اجتماعی عقیده دارند که شرایط فعلی کشور یک شرایط آنومیک است و از    ۀنظران حوزبسیاری از اندیشمندان و صاحب   بنابراین

اج نظم  شدن  اسست  و  می همزتماعی  یاد  اجتماعی  انسجام  )اباذری،  گسیختگی  عبدی به  (.1393کنند  عباس  بار  اولین  جدی،  طور 

فروپ1385) موضوع  به  احمدی (  محمود  پرداخت.  اجتماعی  دیگ  64نژاد اشی  از  اواخرو همفکرانش  این  در  که  موضوع    ،ر کسانی هستند 

اجتم جامعفروپاشی  کردند.  ۀاعی  مطرح  را  زمینه،   ایرانی  این  فیضی    در  مهدی  دانشگاه)دکتر  داشت:  (مشهد  از  استاد    یسرکی  بیان 

ابرچالش در کشور دار ها و چالشبحران پهلو  ی دولت مرکز  انفجارند.  ۀآماد  یساعت   ی هاکه مثل بمب  میها و درواقع  تاکنون    ی از زمان 

را    هیقهر  ۀمقابله و استفاده از قو  یعنیراهکار    نیترداشته است و ساده  هانه یزم  نیدر ا   یجذب اعتماد عموم   ی توجه را در راستا  نیکمتر

 .دهندی کشور نشان م یاسیس تینخبگان و عوام را درمورد وضع دگاهید ریز ینمودارها خود کرده است .  ۀشیپ

 

 
   97/ 1/ 19تاریخ  ،9187ۀ شمار  ،رسالتۀ روزنام  .64
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حال، تأثیرگذارترین مسائل اجتماعی و سیاسی ایران بوده  عین ترین و درد که مسائل قومی از بغرنج شوهای تحقیق مستناد می از داده

ای نزدیک  یکی از بارزترین مظاهر دینامیسم سیاسی و اجتماعی ایران در آینده   های قومیها و پویشد تشدید هویترسنظر می. و به است

عبارت مسئله  این  عوامل  و  بود  تصاعد  خواهد  قومی،  و  ملی  میان هویت  تشدید گسست  از:  اجتماعیاند  اقتصادی،  ـ مطالبات  منزلتی، 

فزایند   ،سیاسی رشد  فرهنگی،  انجمنسازمان ۀ  و  نهادها،  قوم  ،هاها،  احساسات  تکوین  قومی،  مراکز  از  و  برخی  میان  در  افراطی  گرایانه 

ظهور مطالبات قومی در   و احزاب سیاسی، افزایش بیگانگی سیاسی و ایجاد فاصله میان اقوام و نظام سیاسی، بروز و  ،نخبگان، روشنفکران

 (.  23 ص ،1388 مله،های انبساط سیاسی مانند انتخابات ملی و محلی )کریمیفرصت 

 از بحران  عبورمدار برای صلح درویکر

جهت عبور از   یراهکارهای  ۀارائاجتماعی در کشور دارد که   ـ های قبلی تحقیق نشان از وجود بحران های سیاسینتایج بسیاری از بخش 

 ،که کشور را در مسیر فروپاشی قرار دهدجای اینرعایت این موارد به   کنندگان این تحقیقاز نظر مشارکت   .کند را الزامی می ها  این بحران

 سرانجام آن را به آشتی ملی و صلح پایدار تغییر خواهد داد.  

افراطی است    ۀانگرایی های ناسیونالیستی و ملبر دیدگاهی مبتنی  اد ملاز یک منظر اتح  ؛بررسی استی« از دو منظر قابل موضوع »اتحاد مل

  عرض ملت خود و همسان با آن ها را نه همها و ملیت لتآمیزد و سایر مای از تقدس و پرستش درمی ت خود را با هالهکه یک جامعه ملی

های اصیل و نه بر مبنای ارزشطلبی  لزم تفاخر و برتری ی مستانگارد. در این منظر، اتحاد ملیارزش مای فرودست و بی بلکه در درجه

از منظری دیگر،   . هاستها و ابزاری دیدن آنت آن مشروع دانستن سلطه بر سایر مل  ۀاست و نتیج  ی تعصب قومی و مل  ۀمشترک که بر پای

های ناشی از تفاوت مذهبی، قومی،  ها و شکاف ت و کاهش فاصلههای ملها و توانمندی بر سرمایه   معنی خودباوری و تکیهاتحاد ملی به

به  زبانی درون آن  تقویت همبستگی و  سرزمینی و  این   عامۀ مردمهمدلی و همکاری قشرها ومنظور  در راه رشد و تعالی آن است. در 

ت و سرزمین هرگز نگاه منفی یا و تعصب را درپی ندارد و تعلق به یک مل  یابدتی و مطلق نمیی هرگز ارزش ذا تعلق قومی و مل  ،دیدگاه

نگاه دوم   گیر شدنِهمه  های ایرانیقومیت   بیشتر  ۀخواست  ، ی این تحقیقاهاساس دادهبرانگیزد.  طلبانه نسبت به دیگران را برنمی برتری 

 است. 

عمل   کردند،ی م  یندگ یبزرگ جامعه را نما  ی هاها و گروهمنافع بخش   ی که تا حد  یاصل  ی های بندمثل جناح   یاس یبزرگ س  ی هاتیهو

به   کنندینم هو   ی جاو  کوچک  ی هاتیآن  و  قومخُرد  رفاقت  ی شاوندیخو  ،ی امنطقه   ،یتر  کرده  یو  گودرزاند.  رشد   ، ی)محسن 

 شناس و محقق از تهران( جامعه

قدم   پایدارنخستین  صلح  مطلوب  وضعیت  به  رسیدن  گفت   ،برای  عملیاتی  رهگذر  سطح    ،وگواز  در  چه  ایرانیان  باورهای  در  بازنگری 

 رسد: نظر می و برای تحقق چنین امری، بازنگری در محورهای زیر ضروری به حاکمیت و چه در سطح ملت است

م1 از  اجتماعی،  سطوح  تمام  در  قومی  تمسخر  از  پرهیز  برنامه .  تا  روزمره  اجتماعی  صداوحاورات  اهای  و  دولتسیما  و دبیات  مردان 

 ؛ هاشخصیت 
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  ؛وگو و ایجاد صلح پایدار. اجتناب از خودبرتربینی قومی برای رسیدن به گفت 2

 ؛ ساکن در ایران ادیان یاجتماعی برای پیروان تمام مذاهب و قائل بودن به برابری حقوق و . احترام به ادیان3

 ؛. پرهیز از تبعیض رفتاری با دیگر اقوام4

 و اجتماعی برای تمام ایرانیان. مذهبی  ،سیاسی ،منظور تحقق برابری اقتصادی های حاکمیتی به . تغییر رویه5

ی  اجرای   های اقلیتی در قانون اساسی کشور لحاظ شده است و تنها مشکلْبه باور گروهی دیگر از افراد، بسیاری از مطالبات اقوام و گروه

 . استربط ن ذی ای و فردی مسئوالقوانین بیشتر برخوردارهای سلیقه دلیل معطل ماندن اجرای این ،. به باور این افرادهاستآن نشدن

الدین خدیو، فعال مدنی  )صالح   افتد.در ایران انقالبی اتفاق می   ،قدر حق که در قانونی اساسی به شهروندان داده شده اجرا گردداگر همان

 (مهاباد ازپژوهشگر و 

زاویه دیگراز  بش  ، ای  که  است  مفهومی  می   ،آن  ۀواسطه هروندی  امروز  هویتی  عینِتوانند درجوامع  بر    ،تکثرات  مبتنی  اجتماعی  زیستی 

هم  های متمَهای قومی و مذهبی در سِعدم استفاده از ظرفیت ،دشوهای تحقیق مستناد میداده که ازهمچنان و دموکراسی داشته باشند

ریاست نظیر  مملکت  استراتژیک  استانداری و  وزارت،  گروه و  ،جمهوری،  تضییق حقوق شهروندی  تلقی شده  ...،  قومی  و عدم است  های 

در این شهر، حذف فرهنگی  تسنن  رغم وجود تعداد زیادی از پیروان اهلعلی   ،برخورداری از عبادتگاه دینی نظیر مسجد در شهر تهران

 است که بدون لحاظ حقوق شهروندی انجام شده است. 

 د. ندهرا نشان می  از منظر نخبگان  از حقوق شهروندی  و تبعیض رضایتاحساس میزان ر زیر مودادو ن
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بهتر از  خیلیها درونی کردن ارزش ،سازی است و در این راستاهای مدرن نیازمند فرهنگت که قانونمند کردن نظم امروزه معلوم شده اس

پاسخ داده استروش بیانگر وج  ،به عبارتی  .های کنترل اجتماعی  مبهم گروه هدف عوام موردحضور میدانی محقق  از  ود تصور  تحقیق 

است   مواردحقوق شهروندی  برخی  در  مورد  ،و حتی  قر نخبگان  نداشمطالعه درک  آن  از  واقعیتی  با  نیازمند    .ندت ین  اجتماعی  تغییرات 

 . دشورسوم تسهیل وتغییر سبک زندگی و عادات و آداب است تا مرتبط با آنهای بخشی و نهادسازی آگاهی

به صل  ،حال هر به است دسترسی  مبرهن  پایدارآنچه  هم   65ح  برای  اساسی  استشرطی  اقوام  تردید  و  زیستی  در  مهم   بدون  بحث  ترین 

د. یکی ناه غالب کشورهای جهان درگیر آنهای اجتماعی و قومی امری است کست. موضوع جنبش گووبحث تعامل و گفت   موضوع صلح

ای و  که در مواردی ممکن است توسط عده   خیابانی استاعتراضی    های تها حرکگری این گروهها و مطالبه از نمودهای عینی این جنبش

انحراف و آشوب کشیده شود. در این بین به  از هیجانات جوانان  با این حرک  ۀآنچه مهم است شیو  ،با استفاده  اعتراضی    های ت برخورد 

 است.  

  نی ترب یبودند و نج  شیکه دراو  یرانیا   عیتش  گذارانان یبا بن  یتو حت  دهی نشون م  ،یتعامل کن   یخوببه  ی گناباد  شیبا دراو  ینتون  یوقت

نتوانستآدم وقت یتعامل کن  یها هستند   . با همسر، عشقفرصت گفت   ی...  ندارم، خروج  ،ی ورزوگو  مطالعه  و  فرزند  من چه   ینوازش 

مدرس دانشگاه    ،یاسیو کنشگر س  سندهینو  ،ی دادگستر  لیوک  ،ی ری)جواد طر.«  دیآی م دیو ناخواسته پد  خواستهونت  خواهد بود؟... خش

 از خوزستان(

)نظرمحمد .  نهیباشه، هم  دون یم  نیپاره بشه. دست خداست. اگه اممکنه مثِ همون اوائل تکه  رانیخودشون رو جمع نکنن، ا  هانیاگر ا

 و بلوچستان( ستانیاز س  یمذهبی مولو دگاه،ید

 عمومی در رسیدن به صلح پایدار برای ایران اهمیت زیادی دارد.  ۀدر حوز ی عملیاتیبازگشت به گفت وگو

  مدل مفهومی تحقیق ۀگیری و ارائنتیجه 

مسئل عمده موردمطالعمو  ۀدربار  اجتماعی  ۀترین  تحقیقْ  ۀضوع  شکل   این  موجب  که  است  سیاسی  و  اجتماعی  مطالبگسست    ۀگیری 

عوامل    ۀبه ارائ  GTارچوب روش  رادایمی که در زیر آمده است در چمدل پا   .ایران شده است   ۀمحور از جانب اقوام و اقشار جامععدالت

 و پیامدهای تحقیق پرداخته است. ،محوری، کنش راهبردی ای(، پدیدهو زمینه  ،گراصلی، مداخله)

 
  ماننـد  گرایانـهواقع  هایایـده  از  ترکیبـی  هـا،دولت  و  اهـملت  میـان  تفـاهم  و  صـلح  قطعـی  هایشـرط  و  هازمینـهپیش  ۀپای  بر  وی  ۀاندیش  ؛مطرح شده است  کانت  امانوئل  توسط این مفهوم برای اولین بار .65

 (.  44-36 ص ،1381 )کورونگ، ها باشدهای تمام سنتها و تفاوتشباهت  ۀو معیارهای فرهنگی است، معیارهایی که دربرگیرند «آزاد  هایدولت فدراسیون»
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 (98-1397کید بر صلح )أمدل مفهومی بررسی هویت قومی در ایران با ت: 3 ۀشکل شمار 6

  ت یشکل گرفته است و وضع  رانیا  ۀجامع  یو مذهب  ه،یمرکز ـ حاش  ، یتیقوم  ی رهایمتغ  ی با توجه به مدل مذکور، اقتصاد نابرابر بر مبنا

تب  یافتگیتوسعه ب   ی امر  کند،ی م  نیی را  پد  ی های گرمطالبه   شتریکه  زده    قیتحق  ی محورده یحول  رقم  موردمطالعه  اقوام  جانب  از  را 

 است. 

  ی منددوم بهره   ۀدر مرحل  ی اقتصاد  ی درآمدها  نی ( از لحاظ تأم یشرق  جانیخصوص در استان آذرباها )به/ ترک  های ها، آذرفارس  بعداز

و   یو مطالبات فرهنگ  ستین   یقوم  ی هاگروه  گریکمتر از د  تیزبانان از حاکم/ ترک    ی آذر  یتینارضا  ،یطیشرا  نیقرار دارند. باوجودِ چن

 جان یجنوب استان آذربا  ی از شهرها  ران،یا  نی. در مناطق کردنششودی م  دهیشن  زیمثل تبر  ییهااز مکان  راًیاخ  ز ین  بانهطلاستقالل   یحت

است.    زیها ناچها و شهرکها و کارگاه وجودِ کارخانه  ،ی صنعت  ۀدر بخش توسع  الم،یکردستان و کرمانشاه و ا  ی هاگرفته تا استان   یغرب

ن ا   کردهل یتحص  وجوان    یانسان  ی رویباوجودِ  ب  نیدر  آمار  قابل  ی کاریمناطق،  اباال و  برا  نیتوجه است و مردم  ر معاش امرا  ی مناطق 

 ایمجاور    ی هامختلف در استان  ی ها کارگاه   ۀمجبورند روان  ایخصوص تهران هستند  و به  نینشفارس  یهابه مهاجرت به استان   ریناگز

به  تری مرکز اشتغال رسمشوند.  نبود  در  پرمخاطره  ، یعالوه،  و حت  افتهی  ی ریوسعت چشمگ  ی مانند کولبر  ی امشاغل  جوانان   یاست 

مناطق،  نیبودن ا زیخخوزستان، بوشهر، و هرمزگان، باوجودِ نفت  ی هاکار کشانده است. در استان  نیبه ا زیرا ن هیالع التیبا تحص  کاریب

ن از  منطقه   ی رویجدا  د  ی روین  ی رایپذ  ،ی اکار  ن  گریکار  نابرابر  نی و هم  دهستن  ز یمناطق  احساس  نارضا  ی موضوع  مردم عرب   یتیو 

از حاکم ا  تی منطقه  برخ  طلبهیتجز  ی هاازطرف گروه   یخاستگاه مناسب  شهیمناطق هم  نیشده است.  بوده است که  ا  یعرب    نی از 

 اند. برده  زیکوچک گاه دست به اسحله ن ی هاگروه

و تداوم آن از گذشته شکل گرفته و   جادیدر ا  تیاقوام و تصور نقش حاکم  انیدر م  ی و نابرابر  یتیگفت احساس نارضا  توان ی م  تیدرنها

را    ی تینارضا  نیشتری و ب  ی اقتصاد  طی شرا  نیاز آن است که احساس بدتر  یحاک  قیتحق  ی هاباره داده  نیروز اوج گرفته است. در اروزبه
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و   یاستان  ی ادار  ی هاو سِمَت  تیریاز مد  ی منددر بهره   ت یبا حاکم  ی و مذهب  یت یقوم  ۀتفاوت دوگان  ۀج یآن را نت  شتر،یها دارند که ب بلوچ 

 و ... اشاره شده است.  یت یو قوم ی مذهب ی تندرو ،یاجتماع ی هابی آن به گسترش قاچاق، آس ی امدها یپ ی و برا دانند یم ی کشور

  تی . درصورت تداوم وضعیاجتماع  هی و زوال سرما  ینموده است: ثبات اجتماع  میترس  رانی ا  یرا برا  یاصل   ی ویپژوهش حاضر دو سنار 

 ی و حت   ی و فرهنگ ، یاسیس  ،ی اقتصاد  ،یاجتماع  یبه فروپاش  تیدر ابعاد مختلف دچار زوال خواهد شد و درنها  یاجتماع  یۀسرما ،یکنون 

به    و یسنار نی. اد یمطلوب نام  ی ویسنار  توانی را م  ویسنار  نیحاصل خواهد شد و ا  یدوم، ثبات اجتماع  ی ویار. اما در سن انجامدی م  ینید

با نهادها  ،یبهداشت  ،ی آموزش  ،یفرهنگ  ،یاجتماع  ،ی اقتصاد  ی هاو روساخت  هارساختیدر ز  یاصالحات اساس  جادیا ... در ارتباط   ی و 

 خواهد داشت. یو اقوام کشور بستگ  یتیحاکم

موجب   ویسنار  نی . اافتیتداوم خواهد    زین  یقومن یب  ی هاو گسترش شکاف   ی و نابرابر  ی تیوضع موجود، تداوم نارضا  رشیپذ  طیشرا  در

 یهاگروه   نیو تخاصم و تضاد ب  یموجبات اضمحالل نظام اجتماع  زیخواهد شد و آن ن  یو مذهب  یقوم  ،یاجتماع  ی هاگسترش شکاف 

 خواهد بود.   یانسان ی رویآن خروج نسل جوان، خصوصاً نخبگان، و تداوم بحران ن ی امدهایرا رقم خواهد زد که از پ  یاجتماع

سنار  ی ویسنار  در که  آ  ی ویدوم  و  ا  زین  نگرانهندهیمطلوب  کشور  است،  گذاشته شده  پا   تیوضع  رانینام  و   یها در حوزه  داریباثبات 

 ییروند نها  نده،یچند سال آ  یِگفت درط  توانی پژوهش م  جیخواهد داشت. با مراجعه به نتا  یاس یو س  ،ی اقتصاد  ،یاجتماع  ، یفرهنگ

کشور را در حالت مطلوب   یانداز آتچشم  توانیم  یطور کلمذکور مشخص خواهد شد. به   ی ویسنار  دو تحقق    تیو وضع  رانیا  ۀندیآ

 کرد:  می ترس ریشکل زبه

در   یو فرهنگ  یاسیس  ماتیاست. تصم  یمل یتنوع منشأ اتحاد و همبستگ  نیکه ا  یو مذهب   یتنوع قوم  ی خواهد بود دارا  ی کشور  رانیا

  ت یدرکنارِ هو  یقوم  تیهو  ی ارزهم  رشیبا پذ  ،یاسیو نظام س  ردیگی انجام م  یمل  یآشت  تیبا محور  یقومن یروابط ب  ۀتوسع  ی راستا

در  یمل ۀخواهد نمود و اراد یو منقض یمنتف یداخل ی های گذاراست یشهروندان را در س  ی بندو رتبه یتبمراسلسله ینظام اجتماع ،یمل

 ل خواهد گرفت.  شک ضی بردن شکاف و تبع نیازب ی راستا

چشم  منظوربه استراتژتحقق  و  راهبردها  فوق،  حوزه   یاتیعمل  ی ها ی انداز  اجتماع   ی هادر    ،یاجتماع  ، یاسی س  ،ی فرهنگ  ،یمختلف 

 شده است.  شنهادیو پ نیتدو قیتحق نیکنندگانِ در امشارکت  ۀمصاحب  جیبراساس نتا ی و قانون ،ی مذهب

 . 36 17، ص  33. فصلنامه گفتگو، یرانیا سم یونالیو ناس جانی(. آذربا1381تورج. )  ،یاتابک -

 .  ی. تهران: نتیاز افسانه تا واقع رانیدر ا ییگراو قوم  تی (. قوم 1397. )دیحم ،ی احمد -

 المللن یب  معاونت امور   یخارج از کشور )جلد دوم سنت و تجدد(. بولتن فرهنگ  انیرانیا  نی در ب  یرانیا  تی(. هو1378، احمد. )اشرف   -

 تهران. ،یوزرات فرهنگ و ارشاد اسالم

 . 234 207(، ص 2) 1 ،ی (. فصلنامه مطالعات راهبردیعیحسن شف  ۀ)ترجم ت ی و امن تی (. قوم1377هوشنگ. ) ،ی راحمدیام -

 . 64 39، ص 11  ،یجهان استیس یپژوهش __ ی. فصلنامه علم یجهان  یاسی و عدالت س داری(. صلح پا1394. )ی مهد پور،یبراتعل -

 . 330  317(، ص 5) 2 ،یمرز. فصلنامه مطالعات مل ی فراسو در یرانیا تی(. فرهنگ و هو1379مهرداد. ) ،ی بروجرد -

 معاصر. تهران: مرکز. خیدر تار  ییگرا(. باستان 1380رضا. )  گدلو،ی ب -

)یعل  ، یگدلی ب  - اند1385.  پهلو  ی ستیتاری لیم  ی هاشهی(.  دوره  )ق  ی در  در اول  موجود  اول(.  سمت 

www.farsnews.com/news/8512070023 (.  6/12/97 یدسترس خی)تار 
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 . تهران: سمت. ی شناسجامعه ی هاهی(. نظر1398غالمعباس. ) ،یتوسل -

 462(، ص  91)  6  ،ی . فصلنامه مطالعات راهبرد رانی ا  یاسالم  ی در جمهور  یقوم  ی ها است یس  نی(. روند تدو1382پناه، جعفر. )حق  -

542  . 

 . 40(، ص  82و  81)  17 ،ی ـ اقتصاد ی اسیآن. اطالعات س یخیو تار یو ارزش علم  سمی ترک(. پان1381انور. ) ،ی اخامه -

 . یو فرهنگ  یارباب(. تهران: علم یروح ۀباستان )ترجم رانیا خی(. تار 1383. )لیخائ یم اکونف،ید -

 ران، یا  یشناس. نامه انجمن جامعهگرخواهانهید  ی هاو ارزش  یجمع  ی ابیتیرابطه هو  ،ی (. اخالق شهروند1381. )دیعمحمدس  ،ییذکا  -

5 . 

)  ،ی دیرش  - بررس1387حسن.  اجتماع  ی(.  عوامل  بیو جهان   یمل  ،ی)قوم  یجمع  تیبا هو  یرابطه  آزاد    انیدانشجو  نی( در  دانشگاه 

 . زیواحد تبر یارشد(. دانشگاه آزاد اسالم یکارشناس  نامهانیواحد مهاباد )پا یاسالم

 . 228  217، ص 1 ۀشمارش یپ ،ی . فصلنامه مطالعات راهبردرانیدر ا ی(. روند بحران قوم1377زاده، عبداهلل )رمضان  -

 . ی عموم تیتوسعه و امن  شی. تهران: همایعموم ت یتوسعه و امن ،یقوم ی ها(. توسعه و چالش1376ــــــــ. ) -

 . ریرکب ی. تهران: امیو خاطره ازل یذهن ی ها(. بت 1381. )وشیدار گان،یاش -

 (. چاپ چهارم، تهران: فرزان روز. یانیفاطمه ول ۀ)ترجم اریتکه و تفکر سچهل  تی: هودیجد ی(. افسون زدگ1384ــــــــ. ) -

 . ی. تهران: مؤسسه مطالعات ملیرانیا تیبر فرهنگ و هو ی (. درآمد1384. )میاجالل، مر عیصن  -

  4  ران،یا  یشناس . مجله جامعهرانیدر ا  یمل   تیبلوچ به هو  انیدانشجو  شی(. گرا1381بر، محمد عثمان. )  ن یمحمد و حس  ،ی عبدالله  -

 . 126 101(، ص 4)

 رفت؟. چاپ دهم، تهران: توسعه. شیعقب ماند و غرب پ رانی(. چرا ا1383کاظم. ) ،ی علمدار -
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