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 دهیچک

را رقم زده    یقومنیهمراه شده و مناقشات ب  شدنیجهان  یندهایمعاصر با رشد فرا  رانیا  یتی/ قوم   یتیهو  تنوعات

تبع رفع  درجهتِ  که  نابرابر  ضیاست  توسع  لین  یِدرپ  هایو  عدالت   یخواهتیهوبه    ی اجتماع  ۀبه    ی طلبو 

واقع    رانیا  یهاها، و بلوچ کردها، عرب   ها،کها، ترفارس   نیدر ب  قیتحق  نی ا  ۀمطالع  ۀنیکه زم  ی موضوع  شدارد،یگرا

هو است.  س  یرانیا  ی اجتماع  یهات یشده  هو  ۀ طریاز  خو  یفارس  تیعناصر  ارکان  وضع  اندی ناراض  ش یبر    تیو 

 13در    قیتحق  نیا  .دانندی نم  یجمع  یهات یهو  ۀتوسع  یرا عادالنه و در راستا  یرانیا  یخیتار  تیهو  ۀافتیلیتقل

باز،    ۀو پرسشنام  ،یامستندات کتابخانه  ق،یعم  ۀ( و ابزار مصاحبشیمایو پ  GT)  یقیتلف  یفیبا روش ک  رانیاستان ا

در حوزهداده  را  هو  ینید  تی»هو  یهاها  »مرزها   ای)تعامل    ی مل  ت یو  بست  »بن  «،یقومنیب  ی فرهنگ  یتقابل(«، 

از بحران«، استخراج و دسته   یمدار براصلح  کردیروها«، »»حذف فرهنگ   «،یو مل  یقوم  یهاجنبش  ی بندعبور 

به   و  است  مفهوم  ک ی کرده  اصل   افتهیدست    ی مدل  عوامل  آن،  در  که  ا  ی )اقتصاد  یاست  عوامل  ک یدئولوژیو   ،)

  یمحوردهی( پدتیریو سوءمد  یفرهنگ  ،یقانون  ی)پارامترها  یانهی(، و عوامل زمیها و سبک زندگگر )رسانهمداخله

موجود،    تیوضع  رشیپذ  ز،یآم)کنش صلح  ی( شکل گرفته است و کنش راهبردیعدالت / گسست اجتماع  ۀالب)مط

تحت عنوان از    قیتحق  ن ی( ارائه شده است. ایاجتماع  یۀآن )ثبات و زوال سرما  ی امدهایو تعامل دولت و ملت( و پ

در لندن به چاپ    یتوسط نشر مهر  2021در سال     "رانیدر ا  تیو قوم  تی جامع بر باب هو  یپژوهش "  مرز تا مرز

 است.  دهیرس

 فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، توسعه، عدالت  ،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  

سیاست اجتماعی همگرایی یا    ۀاجتماعی و اعمال عادالن  ۀهای معاصر در ایجاد توسعایران کشوری متکثرالهویه است و ناتوانی دولت

برجسته   ایران  کلیت  اجتماعی  وفاق  و  اجتماعی  انسجام  با  رابطه  در  را  قومی  انقالب   کرده واگرایی  از  پس  که  موضوعی  است 

 ده است. کرو مناقشات متعددی را ایجاد  هوجوه و جوانبی متفاوت از گذشته یافت ،شمسی 1357

از   واقعهب  .قرار داردهای هویتی  تمایزها و تفاوتاحترام به    های جمعی موجود در ایران معاصر بر محورر بین هویت ات موجود دمناقش

و امکان بازنمایی   ،های هویتیرشد آگاهی   ،هارشد و گسترش روزافزون رسانه )نیمۀ دوم قرن بیستم میالدی، فرایندهای جهانی شدن  

منابع  (هاآن ا  سنتی  درکنارِ  مذهب)  جتماعیهویت  دین،  ملیت  ، نژاد،  گرایشخواهیهویت  ،(و  جنسیت،  بر  مبتنی  نوین  های های 

 . وندرسمیت شناخته شبه   که نداهداشتتقاضای  ،دیگر عوامل و ،دینیهای شبه جنسی، سبک زندگی، گروه 

هویتی   وجودِبا تکثرات  غالب  ای،  چنین  هویتی  یکسان  جهتِدر  معاصر  هویتیگفتمان  استسازی  گرفته   پذیرش توانایی    که  قرار 

تر شدن عمیقبه    ،خود  ،حفظ انسجام و امنیت ملی و یکپارچگی سیاسی کشور  ۀ هانب امری که به   ،است  دست دادهازموجود را    اتتنوع

ا موجب شده است. این  ر  طلب سیاسیهویتهای  ها و گروهظهور جنبش   است و  و حاکمیت انجامیده  قومیت قومی و بین  شکاف بین 

جوانب موضوع های قومی  گروهبا استفاده از روش کیفی و تلفیقی در بین خواص و عوام    ،هویت جامع ایرانی  پنجتحقیق با تمرکز بر  

 ، اجتماعی اهمیت فزاینده و پایدار اجتماعات قومی در تکوین و تحکیم انسجام    کنارِدر،  بافت موزاییکی جامعۀ ایران  و   سترا کاویده ا

چگونگی و ند مستمر با  و در پی  که این موضوعده است  کرتر  را برجسته  ،عدالت و توسعه  یعنی  ،توجه به مفاهیم اساسی این تحقیق

 . قرار داردچرایی هویت جمعی اقوام در کشور 

ندفرهنگی برجستگی وافرتری چ  امعِودر ج  هااین ویژگی است و    طلب خواه و توسعهمعاصر دموکراسی   انسانیِ   وامعِحاکم بر ج  ۀروحی

عالوهای گونه به  ،دارد ایجابکه  آبر  اکیدی   ،نهای جهانی  بین   الزامات  مباحث  گروهدر  روابط  و  دولت قومی  با  مذکور  اجتماعی  های 

 یافته است. 

 میدان تحقیق 

از میالد و در اواخر نیمۀ دوم هزارۀ دوم پیش   ، سمت ایران مهاجرت کردند، نخست در جنوب روسیهای از اقوام آریایی که به شاخه

به اوایل هزارۀ نخست پیش  ایراناز میالد،  ایران همیشه   ،از آن زمان  و   (55 ص ،1384اجالل، )صنیع  شدند   تدریج وارد فالت  فالت 

از حمله به ایران  هایی که پس خاطر ویرانگری به   نیز  اعراب را  1برخی از متفکران ناسیونالیست .است  بوده اقوام مختلف    وتازمحلّ تاخت

عناصر هویت ایرانی واجد چنان قدرت   ،نگارانولی از نظر برخی از محققان و تاریخ  ،(1380 )بیگدلو،  انداند نکوهش کرده بار آوردهبه

بماند و    هویتی،فرهنگی درونی و حمالت برون ـ تنوعات و تکثرات هویتی  وجودِبا  وده است کهبفرهنگی   توانسته است زنده و پویا 

تکه از ر چهل . تعبیتعلق دارندهای حاضر در ذیل این هویت  د که به انواع گفتمانداربه تنوعات و تکثراتی اشاره    هنوز  یایرانهویت  

هوم تاریخی هویت  مف   .(1378 و 1381 کار برد )شایگان،توان بهاست که برای بیان وضع هویتی ایران امروزی می   یمصداق تعابیر قابل 

هایی پایدار ماند و در با فرازونشیب  قومی، سیاسی، و دینی دوران ساسانیان شکل گرفت و در دوران اسالمی،  های نهضت   در  2ایرانی 

 از توان گفت که امروزه  می   و  (1378 شد )اشرف،  متجلی  ایران  صورت هویت ملیبهعصر صفوی، تولدی دیگر یافت و در عصر جدید،  

 (.  1387 یان،ئحوزۀ تمدنی ایرانی، اسالمی، و غربی تأثیر پذیرفته است )کچو  سه

ایران،   در  فارس ساکن   های جمعیهویتامروزه  و  ترک، عرب، کرد،  ترکمن،  بلوچ،  لر،  و می مختلف  تقریباً  اند  که  نمود  اذعان  توان 

مختلف  های ی ناهمگن کهبی با اقوام کشورهای همسایه دارند اند و پیوندهایی فرهنگی و مذهبیشتر این اقوام در مناطق مرزی مسکون

مذهبی   و  زبانی،  نژادی،  که قومی،  است  نموده  به   ایجاد  بحران  کانون   امروزه  شده های  بدل  ملی  در گروه  و  اندهویت  قومی  های 
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هم عربکشورهای  ازجمله  آذری جوار،  عراق،  در  کردها  و  بلوچها  و  آذربایجان،  جمهوری  در  درها  می   ها  به پاکستان،  عنوان توانند 

 (.  1372 های ایجاد تنش و بحران مطرح باشند )فولر،کانون 

نیز با   از نظر دینیو    نداهای متنوعی و گویش و لهجه  زبان  جمعی ایرانی نیز واجدهای  یک از هویتهر  ، ین رسمیت زبان فارسیعدر

شیعه  بخشیرسمیت  شعب  ،مذهب  اقوام    دینی  مذاهب  و  ،ادیان،  بین  مختلفدر  تشابهات  جوار  حوزه  در  این  دارد در  وجود    ها 

های اصولی را در راستای قبول تفاوت  ،فرهنگیبرای تسهیل تداوم زیست بین  ،گذارقانون   . بر همین اساس،3(17ص ،1380 )یوسفی،

های محلی و قومی درکنارِ تفاده از زبانبر امکان اس  4اصل پانزدهم قانون اساسی که  چنان   ،گنجانده است  در قانون اساسی  فرهنگی

ها صورت مستقیم یا غیرمستقیم به حقوق اقوام و اقلیت بهصدوششم  وچهارم تا یکشصت   و  اصول هفتم  و  داردزبان فارسی تصریح  

نشریات و مطبوعات ها« و آزادی  وششم نیز به آزادی تشکیل »احزاب و جمعیتوچهارم و بیستاصول بیست  . همچنین دراشاره دارد

 . اشاره شده است

اجتماعیگروه مسالمت  های  زندگی  معمواًل  تاریخ  درطولِ  ایران  کم در  و  پس   ،اندداشته   یکدیگردرکنارِ    تنشیآمیز  ظهور اما  از 

نب اقوام جا  از  قومی  های تبعیض   ایجاد  و  راندن  حاشیهبه   و  طرف،  یک  از  جهان  در  خواهانههویت  های جنبش   گسترش  و  ملت ــ دولت

 وجود آمده است. ها به هایی بین آنمسلط ازطرف دیگر، تنش 

 اند. شده بررسی  و بلوچ فارس، ترک، کرد، عرب، در این پژوهش، پنج هویت جمعی

 بلوچ 

 ؛اندآریاییشرقی ایران ساکن و دارای ریشۀ  در جنوب  که  اندامامی دارای اقلیت شیعۀ دوازده  و  اند(حنفی)مذهب  مسلمان سنّی   هابلوچ 

شده  تقسیم  افغانستان  و  پاکستان  هند،  ایران،  کشورهای  بین  سکونتشان  محلّ  روسیه،  و  انگلستان  بین  رقابت  تشدید   5ست ا  با 

 (. 1381 ،حسین بر)عبداللهی و 

حاشیه رانده  باعث به   های مختلفی دولتهادرواقع سیاست   و  های مرکزی همواره آمیخته با تنش بوده استها با دولتروابط بلوچ 

 که ن کشور همسایه است  اکن ها با ساشباهت فرهنگی آن  های مرکزی ها با دولت زای آنها شده است. یکی از عواملی تنش شدن آن

 . (1391 )مظفری، ایجاد نموده استطلبی را پتانسیل خودمختاری 

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

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

به سه   یبلوچ  گویندی اند ـ منظر را مطرح کرده  ینا  یداًهم ـ که جد  یو برخ  «یو غرب  ی شرق  یِاند »بلوچر گفته یگد  ی و برخ  «یجنوب

و درواقع   ینترو به مهم  یمرا کنار بگذار  یچیدهپ  یکم  های یم تقس  ینا  یم . اما اگر بخواهشودی م  یمتقس   ی و جنوب  ی،غرب   ی،شرق   ۀدست

است و در    یبلوچ  های یش گو  ترینینده از پرگو  که  یماشاره کن  یرخشان   یشبه گو  یدبا  یم،کن  رهاشا  یبلوچ  های یشگو  ینترشناخته 

 (.1396دارد )طامه،  یشورپاکستان، افغانستان، و ترکمنستان گو یران،ا

  یندر ب   یگری د  ینو فرقه و مذهب و د  اندی امامدوازده  یعۀ ش  یتاقل  یا  ی حنف  یِمسلمانان سنّ   یتجزو اکثر  یامردم بلوچِ مسلمان    همۀ

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

 

 

 
 د.کراشاره   قانون اساسی  وهشتمسی  وهفتم، ووششم، سیوچهارم، بیستوسوم، بیستودوم، بیستشانزدهم، نوزدهم، بیستم، بیستاصول اول، سوم، پنجم، ششم، هفتم، نهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، پانزدهم،  توان به میدر این باره    .3
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 آذری   / ترک

با ترکیه همجواردر    گروهاین   دو    پیوند قلمروو ادعای وحدت دو آذربایجان و    اندی جمهوری آذربایجان واجد ریشۀ زبانی مشترک 

بیشتر متکلمان زبان ترکی آذربایجان در    .ترکیسم از دورۀ شوروی متداول شده استملی برای پانسوی رود ارس همچون رؤیایی  

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

خراسانی نیز گویشورانی در ایران دارد. گویند و البته ترکی  زبان ساکن ایران به گویش ترکی آذربایجانی سخن می بیشترمردمان ترک

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

پای ها عالوهرکت / هاآذری  آیینبر  به  از جنبه بندی  بسیاری  و مذهبی، در  ملی  آداب مخصوص  های  فرهنگی  را حفظ  های  به خود 

آیینکرده و  مراسم  موارد،  از  بعضی  در  و  است، چنان اند  یافته  ملی  زبانزد  بینشان  رایج  اعظم دستهکه  های  عزاداری حسینیۀ  جات 

تبریز، دسته   زنجان،  مشهورترین  از  اردبیل  و  سوگواری ارومیه،  به اهل  های  محرم  ماه  در  آذری  ایرانیان  بین  در  میبیت  رود. شمار 

آنان است و   ورسوم رایج در بین زنی، و زنجیرزنی از آدابگویان، سینه حسین خوانی، شاه گذاری، شبیه مراسمی چون تشت  همچنین

بر این، عالوه  است.   های عزاداری بازار تاریخی تبریز نیز ثبت ملی شده شود. آیینها به زبان ترکی خوانده می ها و روضهمراثی و نوحه

هنرمندان آذربایجانی با خالقیت خود موسیقی شود و  ز بخش مهمی از هویت فرهنگی این قوم محسوب میموسیقی آذربایجانی نی

به   اندآفریدهفردی را  منحصربه  نوع موسیقی را  به زبان ترکی آذربایجانی میهمراه سرودهو کسانی که این  خوانند عاشیق های خود 

همراه های زیبایی را به های بزرگان آن، در مراسم جشن و عزاداری، سرودهوری ها در وصف آذربایجان و دال شوند. عاشیقخوانده می 

 درپیِکه    هاستهای خاص آذری از نشانه   لباس سنتی آذربایجانی  گیرند. خوانند و مورد توجه مردم قرار میموسیقی آذربایجانی می 

 .است فرایندهای طوالنی فرهنگ و دین و دیگر عوامل مردم آذری پدید آمده 

 ها(زبان)فارس فارس

 ۀواسطه ب ،به تعبیری  هستند و سیاسی در ایران ۀو واجد غلب  که عمدتاً ساکن شهرهای مرکز ایران اندترین قومیت ایرانبزرگها فارس

زبانان ایران  بیشتر فارس  اند.سلط شده مبر سایر اقوام    ها،دیگر مؤلفه و    ،یع(عناصر هویت خویش همچون زبان )فارسی(، مذهب )تش

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

ایرانها  فارس بزرگ  شهرهای  ساکنان  فرهنگیاند  عمدتاً  نظر  از  حوزه  ، و  بسیاواجد  ایران  هایی  از  فراتر  از   هستند. ر  فارسی  زبان 

و  زبان است  افغانستان،مردم  های هندواروپایی  ایران،  به آن سخن می   در کشورهای  ازبکستان  و  وتاجیکستان،  زبان   درواقع  گویند 

از زبان رسمی کشور هندوستان )تا پیش و  درکنارِ پشتو(  رسمی کشورهای ایران و تاجیکستان و یکی از دو زبان رسمی افغانستان )

 . بوده استورود استعمار انگلیس( 

 کرد

پس عربکردها  فارساز  ترکها،  و  بزرگها،  بهها  خاورمیانه  در  قومی  بلوک  میترین  کردها، (Olson, 2003, p. 6 آیندشمار   .)

دارند.  به سکونت  ترکیه  و  سوریه،  عراق،  ایران،  کشور  چهار  مرزی  محدودۀ  در  کلی،  شاخهطور  از  یکی  کردی  زبان زبان  های 

های باستانی، اوستایی، سغدی، زبان  با ... و   هایی مانند آستی، افغانی، فارسی، تاجیکی، تاتی و تالشی، وهندواروپایی است که با زبان 

همخوارز دیگر  بسیاری  و  اسکیتی،  می می،  )دیاکونف،خانواده  زبان  .(439 ص ،1383 باشد  گروه  به  متعلق  و  ایرانی  زبان  های این 

جنوبشمال یا  )برویین غربی  است  خانواده  این  میانی،کُرمانجی   های لهجه   و  (35 ص ،1383 سن،غربی  کُرمانجی  شمالی،  کُرمانجی 

ردی هویت ک  که  کنند( توصیف می 1398عباس ولی و دیگران )  شود.ها دیده می جغرافیایی آن  جنوبی، گورانی، و زازایی در گسترۀ

کند و با غیبت حضور دارد و کند. این هویت با داللت نکردن داللت میشود که هویت حاکم را تعریف میهایی متجلی می در تفاوت

دو مذهب   هر  ، ازدر بین کردها  داند.در تاریخ و سیاست می   6بازنمایی / داللتمندی بدون داشتن شرایط امکان  آن را نوعی سوژه

 
6 Representation / Signification 
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مذهب کردهای سنّی   رِتوان گفت بیشتاگر مناطق کردنشین ایران را به دو پهنۀ مذهبی تقسیم کنیم، می   و  شیعه و سنّی وجود دارد

 بیشترِ  و  نام دارد   (حقاهل  /   ای یارسان )کاکهدیگر نیز در میان کردها وجود دارد که    ای البته دسته در نیمۀ شمالی سکونت دارند.  

در آیین  این  کرمانشاهشهرستان   برخی  پیروان  استان  روستاهای  و  می   ها  آیین  کنند.زندگی  برگزاری  به  مذهبی کردها  و  ملی  های 

با شکوه هرچه تمامپای  خصوص برای رسوم و اعیاد مذهبی، مانند عید قربان و عید فطر و بهکنند و  تر برگزار میبندند و نوروز را 

شود و در  غذاهای نذری ازجمله نوعی آش مخصوص طبخ می و در اعیاد مذهبی، در برخی مناطق  اندارزش بسیاری قائل پیامبرمیالد 

خوانی، حمد و مراسم ذکر دراویش و نواختن دف و خواندن اذکار مخصوص شامل مولودی   ،و همراه با آنگردد  میان مردم تقسیم می 

های گوناگونی از لباس کردی شاهد پوششمناطق کردنشین،  در    شود.ستایش پیامبر اسالم، و نیایش به درگاه خداوند نیز اجرا می

با کمی تغییر نسبت به یکدیگرای گونه هستیم، به  پوشاک سنتی مردان و زنان کرد .  ریک شکل و ریخت زیبای خود را دارنده  ،که 

ها با افزار است. ساخت و کاربرد هریک از این اجزا بسته به فصل و نوع کار و معیشت و مراسم و جشنپوش، سرپوش، و پای شامل تن 

بانه اورامان، سقز،  مانند  نواحی مختلف کردستان  تفاوت دارد. هرچند پوشاک  و   مهاباد   گووگوالو، گروس، سنندج، مریوان،  یکدیگر 

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

 عرب 

غرب، در  شود و در ایران نیز در جنوب و جنوبزبان، در سراسر دنیا، قلمرو وسیعی از دو قارۀ آسیا و آفریقا را شامل می جامعۀ عرب

از  بخش  ساکن هایی  خوزستان  )امیراحمدی،استان  عرب  .(32 ص ،1377 اند  که  گفت  نیزباید  ایران  ترک  ،های  مرکز مانند  با  ها، 

می تضعیف  را  فرامرزی  قومی  این هویت  و  دارند  مذهب  که عرب  کند.اشتراک  گویش عرب خوزستانی  به  بیشتر  ایران  های ساکن 

خوزستان و بندرعباس و بوشهر و نواحی جنوبی   های ایران در چهار استانعرب  کنند.النهرینی است تکلم می ای از عربی بین لهجه

مذهب های سنّی . البته عرباندامامیها در استان خوزستان ساکن هستند و عموماً شیعۀ دوازدهاند، اما بیشتر آنپراکنده   استان ایالم

مردم عرب خوزستان همچون دیگر مردم کشور ایران فرهنگ   د. دهننیز در ایران وجود دارند، اما درصد بسیار پایینی را تشکیل می 

جوار، روز عید فطر از اهمیت و جایگاه بسیار باالتری در فرهنگ عمومی ایشان تبعیت از اعراب کشورهای همخاص خود را دارند و به 

ست. یکی دیگر از سنن کهن رایج در میان  ا  ورسوم بسیاری همراهداشت این روز با هنجارها، رفتارها، و آدابگرامیو    برخوردار است

شود. از دیگر مراسم بسیار مهم و رایج های خوزستان مراسم گرگیعان است که هرساله در پانزدهم ماه رمضان در اهواز اجرا میعرب

 شود. خوری و دله قهوه نام برد که با آداب و تشریفات بسیار انجام میتوان از مراسم قهوه ها، میدر بین عرب 

 

 یران اقوام و مذاهب در ا یپراکندگ ۀنقش : 1 ۀشمار  یرتصو
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 خواهی اقوام ایرانیهویت

به هی فارس  قومی  انحصاری هویت  ایرانی  ئ برکشیدن  ملی  زبان، دین، مذهب،   آنت هویت  و  تقلیل داده است  فارسی  به هویت  را 

 ۀ خواهانهویتمطالبات    گونه،دینب  کرده است وسمی ایرانی معرفی  یت قوم فارس را تحت عنوان هویت ر فرهنگ، و سایر عناصر هو

دوره در  مختلفایرانی  است  های  یافته  این  . بروز  در  مختلف  تضعی  تحقیقات  که  است  آن  از  حاکی  با  باره  آن  مواجهۀ  و  دولت  ف 

فرنابحر اجتماعی  و  اقتصادی،  سیاسی،  هویت های  اهداف  پیگیری  برای  به قومیت   انۀخواهصتی  کشمکش  ها  و  است  داده  دست 

مرکزی    هاقومیت  دولت  استرا  با  داشته  مستقیم(Amirahmadi, 1987, p. 363-391)  درپی  رابطۀ  درواقع  کاهش    ی.  بین 

  ها هستند ترین گروه قومی در ایران فارسعمده   (.1377 زاده،)رمضان  وجود داردها  های دولت و قومیت قدرت کنترلی دولت و بحران

حاشیه   که و  ایلیاتی،  بدوی،  را  ایرانی  اقوام  سایر  افراطی  می شکل  معرفی  بهننمایای  اقوام  سایر  برای  را  فارسی  فرهنگ  و  عنوان  د 

ها به  مطالبات قومیتی آنعمده    و  هستنندترین قوم  ها پرجمعیتها، ترکفارس  بعد از  د.ندهفرادستی و پیشرفته جلوه می   ۀشاخص

ترین  افراطی  .وری بودهجمهوری آذربایجان به رهبری جعفر پیشاعالم استقالل  ترین نمونۀ آن  گردد و برجستهبازمی   کمتر از یک قرن 

پان  ۀ حوز  هاآذری  / هاترکگرایشات   اقتمایالت  از  که  است  ترکترکیستی  نش وام  روسیه  امپراتوری  می ئتبار  البتهگیردت    ۀ عمد  . 

ولی احزاب   ،دشومحور است و از کانال مطالبات مدنی مطرح میاجتماعی و عدالت  مطالبات  های ایرانخواهانۀ ترکهویتمطالبات  

که البته تاثیراتی هم در داخل ایران و علی الخصوص بر روی   کنند دنبال می   طلبانه رااپوزیسیون خارج از ایران بیشتر اهداف استقالل 

 . گروهایی در تبریز داشته است

رد یک جریان غالب ناسیونالیستی ک  .اندطلبی را از خود نشان دادههای متنوعی از هویتنیز طیف   اندمذهب شافعی سنّی  که    کردها

از اگرالیم  جریان  به یی  آنست.  ملت  زعم  استک ها  ازلی  موجودیت  یک  سرش  ،رد  در  ریشه  که  طبیعی  دارد بنیادی  کردها  ت 

ساز آن از سال جریان تاریخ  و  گرددیز به کمتر از یک قرن بازمی ها در ایران نکردخواهانۀ  هویتمطالبات  عمده  سابقۀ    .(1397 )ولی،

قا  1324 رهبری  و  مهاباد  مرکزیت  )به  کردستان  خودمختار  جمهوری  تأسیس  با  محمدو  افتاد.    (ضی  و با  اتفاق  اعتراضات  شروع 

، حزب دموکرات خود را دوباره سازماندهی کرد و احزاب دیگری همچون کومله، سازمان  شمسی 1357های انقالب  گیری جرقهشکل

  ، های فرهنگی و هنری به خود گرفته است های مدنی و فعالیت سازمان  خواهی امروزی کردها قالب... شکل گرفتند، هویت  خبات و

  .است  اتفاق افتادهمیانشان    ی نیزهایکه البته انشقاق   طلب در خارج از کشور همچنان فعالیت دارندهویتاگرچه احزابِ سیاسیِ مسلحِ  

به    ،57بعد از انقالب    ،هااین گروه   .گرددال پیش برمی های ایران به حدود هفتاد سخواهانۀ عربهویتیافتۀ  پیشینۀ مطالبات سازمان 

ها وجود دارد که گروهی در بین عرب  گری امروزه دو سطح متفاوت از مطالبه   و  پرداختندنشر عقاید و اهداف و حتی اقدامات نظامی  

و تشکیل دولت مستقل عرب ایران  از  کامل خوزستان  استقالل  از تش  ،زبان هستندخواهان  بعضی  احزابکلاما  و  خواهان   دیگر  ها 

ها دارای زبان بلوچ  (. 1383احمدی،  )  پیشنهادی آنان است   های که ایالت خوزستان یکی از ایالت  اندتشکیل یک نظام فدرال در ایران

  مرزهای (  کنونی  پاکستان)  هندوستان  و  ایران  بین  میالدی  1879تقسیم شدن بلوچستان در سال    که   اندمذهب بلوچی و سنّی حنفی 

یکپارچه   قوم  این  بین  آوردبهسیاسی  احساسات وجود  برانگیخته شدن  موجب  پاکستان  و  ایران  طرف  دو  از  قومی  تبعیض  وجود   .

بلوچقوم جانب  از  قومی  مطالبات  طرح  و  ش گرایانه  استها  پاکستان های  گروهوجود  امروزه  .  ده  و  افغانستان  در  القاعده  و  طالبان 

بلوچ هویتتحریکات   هر  هاخواهانۀ  در  است.    را  کرده  تشدید  قومی  و  مذهبی  وجه  قالب    البتهدو  در  بیشتر  قومی  مطالبات  اکنون 

پیرامون موجب   ـ و وجود روابط مرکز  ،شکاف مذهبی، تبعیض اقتصادی   ، اماگیردهای مدنی، فرهنگی، و اجتماعی صورت می فعالیت 

 شده است.  هابلوچ تشدید مطالبات

 پژوهش  اهمیتاهداف و 

نظران بر این باورند که هر تبیین تعمیمی دربابِ جوامع صاحببرخی از    و  هویتی قوام یافته استچند  زیستایران از دیرباز با    امعۀج

بود.   نخواهد  برخوردار  بسندگی  و  کفایت  از  قومیت  عامل  بررسی  و  عنایت  بدون  و  توجه باو    ،روازاینچندقومی  فزاینده  اهمیت  به 

ازپیش مورد توجه قرار گرفته است. در همین  ی در تکوین و تحکیم انسجام اجتماعی، بررسی علمی اقوام بیشپایدار اجتماعات قوم

بستگی و هویت ملی در اجتماعات قومی و احساسات بسیار قدیمی قومیت هم  اند کهنظران بر این عقیده صاحب زمینه، بسیاری از  
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تواند صلح ایجاد کند فرهنگی می چند قومی و  ها در جوامع چندو انسجام هویت  یقوم  همبستگیدارد.  ریشه  گرایی بدوی  عنوان ملی به

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

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

ها در ایجاد توسعه اتکا  های امروزی بر توانایی آنکارآمدی دولتکند.  داند و دربرابرِ آن احساس تعهد و تکلیف می مدیون بدان می 

کز این تحقیق  تمر  ه محلّ یز اهمیت شایانی دارد کقومی ن مفهوم عدالت بین   ،بر توسعهوامع دارای تکثر هویتی نیز عالوه دارد و در ج

ساز همبستگی اجتماعی و دیگر زمینه   های ها و هویت قومیت جانبه دربارۀ  درکی همه   که ایجاد و گسترشای گونه بهواقع شده است،  

هویت و فکران، فعاالن حوزۀ  جامعۀ مدنی، روشن  د وشومی   واقعهای هویتی  سازی غیریت  امری که در تقابل با انواع  د،شوانسجام ملی  

و آشتی    و همۀ کسانی  فرهنگ پویا دعوت می   را  دارندکه دل در گرو صلح  به به میدانی  و  فرهنگکند  راستای   ،هاجای حذف  در 

   گیرد.های متکثر قرار میتقویت فرهنگ

 ادبیات تحقیق

بخش یا  وجود دارد و جنبۀ قوام  این »هویت دیگری« است که  ،در وهلۀ اول  است و  ازمند به »هویت دیگری«ییک فرد یا گروه ن   7هویت

کار اش بهمعنای آگاهی از کیستی فردی و تعلقات اجتماعی  در این تحقیق، هویت به  .(Grossberg, 1996, p. 93-96) تکوینی دارد  

میکه    است   رفته جمعی  و  بیرونی  کنمود  و  ارتباط  برای  بنیادی  به  و  مییابد  تبدیل  سیاسی  و  اجتماعی   شود نش 

(Jenkins, 2014, p. 6-20) ،  هم  ولی ازطریقِ  درونسنجیعمدتاً  انفکاک  و  برونگروهها  از  می گروهها  ممکن  شود ها 

(Brown, 1996, p. 9). بازتاب  و پسامدرن    ،سنت، مدرنیته  فراینددر  های علم انسانی به هویت  وب کلی نگرش چدر جدول زیر چار

 یافته است. 
 ی مکاتب فکر سوژه یت نوع هو یت ع هومناب مکان و فضا  زمان دررویک

 

 یسنت

 

 گذشته

 مند مکان  یت هو  -

 محور ینسرزم  -  

 فضا مکان   ییعدم جدا  -

 ساختارها  و   یند  و رسوم    -

 به شناخته شدن   یازن  -

 یدار پا  جوهر ثابت و   -

 و تابع قدرت 

 شده یینتعیشازپ  -

 گرا یازل  یشخص   -

 یخیفراتار  -

 یفرازمان  -

 جوهر ثابت  -

 یانه عام  یباورها   -

 ی علم یرغ  -

 ییورااو م   ینید  -

 

 مدرن

 

 حال 

 دولت   یداییپ  -

 ها ملت  -

 یبا مرزها   ییهاینسرزم  -

 ی رسم 

 )فاعل شناساگر(   هسوژ  -

 یش عقل دوراند  -

 ین اصالح د  -

 ی علم  ی هاانقالب  -

 تابع ،  ساختارمند  -

 ی، اجتماع  یطشرا  -

  ی، فرهنگ یاقتصاد

و  و  ی )مل  یجمع  یتهو  -  )...

 یفرد

معناتعامل    - یابی و 

 ی ساختارها  باسوژه  

 ی اجتماع

 کنش متقابل   -

 ین نماد  -

 یان ساختارگرا  -

 یسم مارکس  -

پست 

 مدرن

 

 یندهآ

فرهنگ  هاکنش  - فضا   ، گسست مکان  -  یها و 

 ی رد، محلخُ

 دستاورد گفتمان  -

 باز   ی هایتهو  -

 گرامتضاد و خاص  -

 یال س  وچندپاره    -

 متکثر   و متنوع    -

 تابع گفتمان   -

 ی هایینمازبا  -

 مختلف

 ی متوال  یرهای تفس  -

 متکثر   و

 ی پساساختار   -

 انتقادی  -

 یدی سافروپ  ویکاروان  -

گیدنز،   ؛Turner, 1998, p. 375-382 ؛268 ص  ،1398 توسلی، ؛Eriksen,1993  ؛ 125 ص ،1994 )گیدنز، چارچوب کلی رویکردها )سنتی، مدرن، و هویت( به هویت   :1 ۀجدول شمار

 ( 1389 و کاستلز،  1387رشیدی،   ؛3 ص ،1381 ذکایی،  ؛ 41 ص ،1385

 
7. Identity 
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نهادهای مدنی   و توجهاتی کههای مدیریت مشارکتی  سوی نظامبه   جوامع  تحول  به توجه با ایجاد  ب ایجا  رعایت اصول شهروندی و 

از   های مشارکت و اصول شهروندی نظام   سوی تحول جوامع به اهمیت    توان اذعان نمود کهمی  (Faulks, 2000, p. 197)کند  می 

بین دولت    پویا  . محصول رابطۀ هویتی 2؛  ستتصور دیگران از او  . بیانگر تصور فرد از خویشتن و نحوۀ1:  اندده شزیر برجسته  دو جهت  

 (. Oldfield, 1990) و ملت است

 ملیت  / قومیت 

ی، عناصر نمادین،  ، آگاهی مشترک قوم(حافظۀ مشترک تاریخی)مشترک واقعی یا مفروض    ترکیبی پویا از تبارقومیت و گروه قومی  

سیاسی اجتماعی ـ تعلقات  گروه  یک  بین  در  تجربکه    است   سرزمینی  می   ۀمبنای  قرار   گیردقومی 

(Tiffin & Griffths & Ashcreft, 1998, p. 84)شمرد: می های زیر را بری هویت قومی مؤلفه برا 8اسمیت  . آنتونی 

 

هویت ملی از   و  و گسترش احساسات ناسیونالیستی وارد واژگان علوم اجتماعی شده است  9از انقالب صنعتی واژهای ملی و ملیت بعد

 شمرد:زیر را برمی ۀشود که ارنست رنان برای آن دو مشخصناشی می (نظامی سیاسی)شده و دولت یک واحد سرزمینی شناخته 

 ملت 
 فرهنگی میراث  

 اجماع روز  

اندیشمندان   عینی  از  برخی  عناصر  گروه  ذهنی    (سرزمینی)دو  خاطرهاسطوره )و  فرهنگ ای،  و  باورها،  عناصر به  (هاها،    عنوان 

می تشکیل یاد  ملت  اساسی دهندۀ  و جنبۀ  ویژگی  دو  و  بر  10کنند  آن  برای  )می را  نیز    . (1383 علمداری، شمرند  اشرف  نهاد  احمد 

   (.1378 )اشرف، شماردگیری هویت ملی برمی شکل عواملرا از ... ها وچون اقتصاد، شهرها، فرقه همسایر عوامل و ، سیاسی، دین، زبان

 :  است دهکربیان   شکل ذیلبه امروزین را جهانی و محلی  های وضعیت هویت (41 ص ،1385)گیدنز

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

 انطباق فضا با مکان  ی وسنن محلرسوم، آداب گرایی مکانی خاص از تجددقبل یمحل ی محل  یتهو

 فرامحلی بعداز تجدد یجهان ی جهان یتهو
از اندیشه  حاصل  های 

 مدرنیته
 مکان و فضا   ییجدا

 انواع هویت از نظر گیدنز: 2 ۀجدول شمار

دربرابرِ  امروزه   بین سطوح هویت جمعی  قومگراییخاصنگرش  روابط  آنهای رسانه بازنماییو    است  بحثقابل   ییت های  به  ای  را  ها 

تبدیل  واقعیت روزمره  استهای  گذاشته پژوهش.  (Hall, 1997, p. 2002)  کرده  صحه  مدعا  این  بر  زیادی  تصاویر های  که  اند 

 
8. Anthony Smith 

9. Industrial revolution 

 .ملت الزامات و تعهدات مشترک دارند یاست که اعضا استوار اساس ینا که بر  یمدن ۀدوم جنب  وکند  یدا میآن تداوم پ  یاعضا  یاکانیمشترک داشتن ن یشۀر  یادعا  یکه ملت برمبناینو ا یفرهنگ ـ یقوم ۀجنب  یکی  .10
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از گروه به اشاعۀ نگرشمنفی  قالبی، و افسانههای تبعیض های قومی  برتری مدد میآمیز، تصورات    ،رسانند )برای مثالهای تمایز و 

)هویت اصلی   .(Entman, R. & Rojecki, 2000; Graves, 1999رک:   معنا  برساختن  جایگزین  ما ترین  جامعۀ  در  سازی( 

و محلیت    دست دین، ملیت،ستوار هستند و احتمااًل قومیت به ای ادینی، ملی، یا منطقه   ی بر بنیادها  است که  های فرهنگیجماعت

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

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

 صورت صریح وجود ندارد.به  14، و زیمل13، وبر12دورکیم ، 11مارکس چون 

 :اندقرار ذیلبه  های قومی و ملیگیری هویتشکل  بارۀانداز نظری رقیب درسه چشم

عنوان   تحت  و  است  خورده  گره  اسمیت  آنتونی  نام  با  اول  طبیعی    ،گراییدیرینهرهیافت  امری  را  ملی  ملت هویت  دارای  و  را  ها 

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

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

 شده است. مکن ها مدرطولِ نسل   اند و معنابخشی مستدامام بخشیده ثابتی متصور است که کنشگران قومی آن را قو

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

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

های قومی  گروه   ، هاکه ازطریقِ آنکند  تأکید می بر فرایندهایی    و  است  گراییدر ضدیت با دیرینه  که   است   انگاری رویکرد آخر سازه

(. رهیافت  Brown & Langet, 2010, p. 413گیرد )ابزارگرا را دربرمیگرا و  دو رویکرد دیرینه  و عناصری از هر  یابند ظهور می 

های هویت  عنوان نشانه گرایان بههایی که دیرینههای دیگر، شامل آنکند که هویت ملی مانند هویت گروه گرا استدالل می برساخت 

 .است 15شمرند، یک سازۀ اجتماعیملی برمی 

)ماتیل،قوم سیاسی  قومی هویت  ،(1383 گرایی  کار   ،طلبی  فرهنگی  تقسیم  و  داخلی  استعمار  با  رابطه  در  قومیت  شدن  سیاسی 

(Hechter, 1975)  ،  ها طرح  ارتباط با قومیت   ( از مباحثی هستند که در1379 در خلق آگاهی قومی )سیدامامی،  ارتباطاتنقش  و

و  شده  کوهن نظریهاند  هانس  چون  به   16پردازانی  منظم و  اسمیت شکل  آنتونی  جنبش   تری  در  را  نخبگان  ناسیونالیستی  نقش  های 

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

می علمی«  »روشنفکران  توسط  ویرویلی ایدئولوژیک  جان  موفقیت   17دانند.  و  ویژه  را شکل  ناسیونالیسم  سیاست نیز  از  های آمیزی 

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

 توسعه

نظریه اجتماعی  ۀدربار  هاپردازی تنوع  انسانی،  مفاهیمی    ،تغییرات  اقتصادی معاصر  زندگی،و  توسع  ۀتوسع   نظیر کیفیت   ۀمشارکتی، 

و انسانی    ... بدیل  علوم  ادبیات  وارد  توسع  کردرا  محتوا  ۀکه  و  کیفی  شمولیت  استاجتماعی  آن  بر  »فر  «»سن.  یی  را  یند ا توسعه 

می تعریف  واقعی«  آزادی  می گسترش  آزادی«  ابزار  و  »هدف  معادل  را  توسعه  و  )سن،کند  مایکل و  (  Sen, 1983؛  1382 خواند 

مردم و نهادهای    ۀ تلقی عام  یرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرزمستلزم تغی عدی دانست که  بُ( آن را جریانی چند1366تودارو )

ریشهمل و  نابرابری  کاهش  اقتصادی،  رشد  تسریع  نیز  و  )ازکیا،ی  است  مطلق  فقر  کردن  نظر   (.1379 کن  نیز    18دونالدسن   پیتر  از 

 
11. Karl Marx 

12. Émile Durkheim 

13. Max Weber 

14. Georg Simmel 

15. Social construction 

16. Hans Kuhn 

17. John Viruili 

18. Peter  Donaldson 
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غفاری و های جامعه است« )حقق کامل هدف ها و نهادها برای توجود آوردن تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، گرایشتوسعه »به

 ، 20از نظر برنشتاین   .(1389 ،و غفاری   )ازکیا  بر ابعاد فرهنگی تأکید کرده است  در تعریف توسعه   19میسرا   و  (8 ص ،1386 ،نیازی 

یندهای  ا، »توسعه بر فر21آیزنشتات  دیداز    « ورودشمار می جمله اهداف توسعه به و بیماری از  ،تغذیه، فقراشتیاق برای غلبه بر سوء»

اندازه نظام سیاسی از سادگی »هر    ،22هانتینگتون   دموکراتیک به دموکراتیک داللت دارد«. از نظرهای غیرناظر بر انتقال از حکومت 

دا کند، به همان نسبت  و از پراکندگی به یگانگی گرایش پی  ،پذیری ناپذیری به انعطاف به پیچیدگی، از وابستگی به استقالل، از انعطاف 

توسع میزان  )قوام،  ۀبه  شد«  خواهد  افزوده  آن  این86 ص ،1379 سیاسی  و  قرار (  توجه  مورد  توسعه  مغفول  ابعاد  که  است  گونه 

و مفاهیم مترادف آن مورد    ،23پیشرفت، بهبود  ،اساس آند که برشوتر میگیرد و کیفیت مفهومی که در آن وجود دارد برجستهمی 

میتوجه   فرهنگگیرد  قرار  بر  می و  تأکید  بومی  باومن،1380 )هابرماس،  دشوهای  ماهرویان،1380 ؛  به به.  (1385 ؛  توسعه  عالوه 

 کیفیت زندگی است. بهبود و افزایش مشارکت و دموکراسی است که مستلزم شرایط مطلوب و  ،معنای کاهش نابرابری، فقر و بیکاری 

 لت اجتماعیعدا

نـابرابری توان اذعان داشت که مهم می  ناعدالتی موجد  شماری شده و  های بیترین آرمان بشر درطولِ تاریخ عدالت اجتماعی است. 

ده است. بر این اساس، در علوم انسانی، وجوه مختلف عدالت اجتماعی بررسی  کرهای طبقـاتى معضـالت اجتماعی را تشدید  شکاف 

گرایی، و های لیبرالیستى، نئولیبرالیستى، سوسیالیسـتى، جامعه که از گفتمانای گونهتعددی پرورش یافته است، به های مو نظریه شده

  شناسیگفتمان   ، (119-116 ص ،1396) ذوالفقاری   و  اختری   نظر  براساس  و  کرد  یاد  توانمی   آن  دربارۀ...(   دینی )اسالمى، مسیحی و

 : است ذکرقابل  3ذکر شده در جدول 

از عمل عادالنه سخن می  بالطبع وقتی عوقتی  به صفت اجتماعی می گوییم یعنی عملی که ظالمانه نیست.  سازیم،  دالت را متصف 

منجر شکلی وضع کرد که به ظلم  سراغ این مضمون برویم که قوانین و مقررات اجتماعی را باید به یعنی در عدالت اجتماعی باید به 

به  اجتماعی  به عبارتی، عدالت  تأمین گردد.  و    نشود و عدالت  قانون  آن است؛معنای رعایت مساوات در جعل  این  اجرای  که یعنی 

امکانات مساوی جهت پیشرفت و استفاده از امکانات رفاهی و سیر مدارج ترقی قائل شود. عدالت اجتماعی از لحاظ   ،برای همه  ،قانون

عمل، برای افراد، تفاوت و تبعیض قائل نشود و امکان پیشرفت و رفاه اجتماعی آنان  هاست. لذا دولت باید دریفۀ دولتاجرا و عمل وظ

آورد )مطهری،را فر  نیازهای  تأمین  اشتغال،  محرومیت،  و  فقر  کاهش  توان می  را  اجتماعی  عدالت  متغیرهای (.  253 ص ،1382 اهم 

 نظم،   و  امنیت   برقراری   ثروت،  و  درآمد  عادالنۀ  توزیع  دستمزدها،  با  متناسب   هاقیمت   ثبات  ،(آموزش  و بهداشت،   مسکن،  مانند )  اساسی

 و خدمات رفاهی دانست.  ،مین اجتماعیجانبۀ افراد، تأهمه  حقوق تأمین

ابعادمی  برای عدالت اجتماعی ذکر کرد:  ذیل  توان  قانونی  را  و   ، برابری، مشارکت سیاسی، عدالت اقتصادی، عدالت فرهنگی، عدالت 

  نیازهای اولیه همۀ تأمین  .  1اند از:  عبارت  اصول عدالت اجتماعی  ،بدین لحاظ  .(61 ص ،1391 )پورسعید و همکاران،  عدالت توزیعی

در   های اقتصادی . نابرابری 4  ؛ی اقتصادی هافرصت امکان دستیابی برابر همگان به  .  3  ؛هر شخصبرابر  های  آزادی . حقّ  2  ؛افراد جامعه

 . (1386 )همتی، امکان به حداکثر رسیدن ثروت فقیرترین اقشار شرایط

 یا   در یک نهادترین آزادی  نسبت به گسترده  برابر هر شخص  حقّ  اول  ؛نظریۀ عدالت جان راولز دارای دو اصل مهم و کلیدی است

 . نفع همگان بینجامدها بهکه نابرابری ، مگر اینهانابرابری وجهی بیدوم  و  اجتماعیشرکت 

 

 
19. Misera 

20. Bernestein 

21. Eisenstadt 

22. Samuel Huntingyon 

23. Improvement 
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 اسالمی گرایانجامعه راولزی سوسیالیستی نئولیبرالیستی لیبرالیستی مفاهیم و گفتمان 

طبقاتى  فاصلۀ طبقاتى  فاصلۀ  وجود 

 برای پیشرفت

مقصر دانستن فقرا برای 

 فقرشان

فاصلۀ  وجود  مخالف 

 طبقاتى 

فاصلۀ طبقاتى در حدی 

پیشرفت  برای  که 

 ضروری باشد. 

فاصلۀ  وجود  مخالف 

 طبقاتى 

هرگونه  وجود  مخالف 

 تضاد طبقاتى 

در  دخالت دولت  دولت  دخالت  عدم 

 اقتصاد

در  دولت  نقش  کاهش 

 اقتصاد

همۀ  در  دولت  دخالت 

 امور

محدود بودن دخالت دولت در  

 کاهش شکاف طبقاتى   حّد

دولت  دخالت گستردۀ دولت  معتدل  عملکرد 

 متناسب با شرایط زمان

 توجه  توجه  توجه  توجه  عدم توجه  عدم توجه  طبقات محروم 

 گرایىفردگرایى و جمع گرایى جمع گرایىفردگرایى و جمع گرایى جمع فردگرایى  فردگرایى  شناختى هستی

گرایى  وظیفه محور فضلیت گرایىوظیفه گرایىوظیفه گرایى فایده گرایى فایده فلسفۀ اخالقى 

 محور فضلیت

عدالت  عمومی  خصوصى  خصوصى  مالکیت  به  رسیدن 

الغای  بدون  توزیعى 

 مالکیت خصوصى 

)خیرات  عمومی 

 اجتماعی( 

 خصوصى و عمومی 

 برخورداری برابر توزیع یکسان توزیع یکسان برخورداری برابر برخورداری نابرابر برخورداری نابرابر امکانات

برای  ضرورت وجود  ضرورت وجود  اختالف درآمد  درآمد  بازتوزیع 

 درآمدها کم

حدی  تا  درآمد  اختالف 

برای   پیشرفت که 

 جامعه نیاز باشد. 

برای  درآمد  بازتوزیع 

 درآمدها کم

به  اختالف درآمد منجر 

 شکاف طبقاتى نشود.

رقابت  رقابت اقتصادی  برابر  فرصت 

 اقتصادی 

و  کارآفرینانه  آزادی 

 مهارت فردی 

رقابت  ضرورت  عدم 

 اقتصادی آزاد 

با  رقابت  برابر  شرایط 

 تعدادی محدودیت 

 رقابت اقتصادی آزاد  رقابت اقتصادی آزاد 

اساسى  برابری حقوقى  حقوق  با  تقدم 

آزادی سیاسى و  های 

 اجتماعى 

بیش به توجه  ازحد 

و فعالیت اقتصادی  های 

 کاهش حقوق 

حقوق  همۀ  در  برابری 

 سیاسى اجتماعى 

آزادی در  های برابری 

اجتماعى  سیاسى 

اصل   به  توجه با

 نخستین

قدرت  عادالنۀ  توزیع 

توزیع سیاسى به معنای  

مواهب  دیگر  عادالنه 

 نیست.

و  برابر  طبیعى  حقوق 

حقوق  در  تفاوت 

اکتسابى متناسب با کار 

 و انجام وظایف 

 شناسیشناسی از منظر مکاتب جامعهگفتمان: 3 ۀجدول شمار

 

 هاه نتایج و یافت

حکایت دارد، نتایجی که دولت    خأل عملکردی   شرایط  ازمدار  محور و توسعهقومیت عدالت   /  مفهوم هویت  ،براساس نتایج این تحقیق

   که در ذیل جوانب آن بررسی شده است.  بیندقومی می اغلب وفاق ملی را در گرو دستیابی به عدالتی بین 

 اقتصاد محلی اقوام

ز ایران مشاغل عبور جادۀ ابریشم ا   و  شده استطریقِ دامداری و کشاورزی تأمین می  از  ایران  معیشت غالب مردم  ،های دوراز گذشته 

 تجاری و بازرگانی را نیز در شهرهای ایران رونق بخشید. 

بر همچنین عالوه   .24اندبخش صنعت   در  دارای باالترین سهم  ،زبان استمردمان فارس  سکونت   که محلّ  ،امروزه مناطق مرکزی ایران

پردرآمدی ازقبیل پسته و زعفران رونق دارد و همین موضوع باعث شده    محصوالتِ  بخش صنعت، در مناطق مرکزی ایران، کشاورزِی

  .داخلی داشته باشند تولید ناخالص  ازسهم باالیی  مناطقْ تا این است

 
 .درصد( 47.8) و یزد ،درصد( 40.3) درصد(، مرکزی 43.4)  درصد(، قم 39.6) درصد(، چهارمحال و بختیاری 37.3) درصد(، تهران 44) درصد(، البرز 41.4های اصفهان )استان قرار ذیل است:صنعتی مناطق مرکزی ایران به. سهم 24
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در شکل )  تجارت مرزی  این مناطق،  سبب مرزی بودنبه  اما  ،باغداری است  و   مبتنی بر کشاورزی، دامداری،  کردنشین  طقااقتصاد من

   .رواج یافته است جادر آن (در شکل غیرقانونی آن)و کولبری  (قانونی آن

 ،ن سازی، فوالدی چون تراکتورسازی، پتروشیمی، ماشهم  یها و صنایعکشاورزی، دامداری، کارخانه  نشین بر پایۀاقتصاد مناطق ترک

 . استوار است  ... و

 المللی بنادر و ترانزیت دریاییموجب رونق بازرگانی و تجارت بین   که  اندموقعیت ارتباطی و مرزی دریاییدارای    نشینمناطق عرب  

 . بسیاری در این مناطق وجود دارد خیزنفت منابع  بر آن،عالوه  .شده است  در این مناطق

  شود و کشت می   موز، مرکبات، انبه، پاپایا، چیکو، پسته، و انگور  چون خرما،همهای استوایی و گرمسیری  میوه   ،در منطقۀ بلوچستان

 شکل گرفته است. صنایع تبدیلی و در برخی مناطق آن نیز  اشتغال دارند شترداری عشایر به  چنینهم .بازار اختصاصی دارد

که   گرددای بازمیمرکز اقتصادی های متبخش عمدۀ مطالبات سیاسی اقوام ایرانی به سیاست   ،تحقیقاین  های  براساس دادهباید گفت  

های اقتصادی اقتصادی و معیشتی حاصل از سیاست   های ی اعتراض به شکاف و نوع  پیرامون منجر شده است ـ گیری مرکزبه شکل 

 . دانندنمیحاشیۀ ایران )اقوام ایرانی( را عادالنه اقتصاد که سهم  ها ابراز شددر مصاحبه مرکز 

 ( مذهبی ـ ملیتی) هویتیعدالت 

یا مذهبی   ۀحضور دو صبغ  وجودِبا به مفهوم ملت و چارچوب  رویکرد عدالت  ،ملی  اقوام مختلف  بر تعلق خاطر  ایرانی محور  هویت ملی 

 . دنکتأکید می 

  یباستان  ه؛یپهلو  یکی  ه،یاشکان  ی پهلو  یکی  ،ییاوستا  ی داره. پهلو  ی پهلو  ۀشی. همه ریزبان عرب  رازیغداره به   شهیر  کیزبان ما    هایرانیما ا

 هیشناس از ارومشاعر و زبان ،ینعمت زیعز. هیاوستا ای

از مسائل    ی شتریب  یمسائل مذهب   ی ریپذب یبه تعارض برسند، آس   ییاگر جاها   ی. ولستندین  یدر تقابل با مسائل مل  یمذهب  ی هاشیگرا

 از مشهد یـ اجتماع ی اسینگار و فعال س روزنامه ،ی حصار جواداست.  یتیو هو یقوم

بر اساس    ، محققآمده است   ذیل  های که در نمودارچنانهم ارتباطات قومی پرداخته است و    53.9  ها،نتایج مصاحبه به پیمایش میزان 

اند. در میان  درصد نیز بیان کردند که ارتباط کمتری داشته  28.9اند و  رتباط زیادی با اقوام دیگر داشتهند که ادرصد از نخبگان بیان کرد

 اند. درصد ارتباط کمی داشته 37.3ند و اشته درصد بیان کردند که ارتباطی ندا 55.4و  ارتباطات قومی کمتری وجود داشت ،امهع
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از   یکی  ۀ ( است که به گفتنی)د  تیو معنو  تیرانیا  یواجد دو وجه اساس  رانیدر ا  یمل  ت یکنندگان، هواز مشارکت  ی اری براساس نظر بس 

است که    نیهم  میدار  یفرهنگ   یگانگ ی ب  ای  یفرهنگ  یزخودباختگنوع ا  ک ی حفظ شود و اگر ما بعداز انقالب    دیشوندگان، »هردو بامصاحبه 

 .م«یااموخته یرا اصالً ن تیرانیو ا میارا بد آموخته  تیاسالم الببعداز انق ۀما به بچ

وجود دارد؛    یقومن یب  یرانیبخش اگفت سه دسته نماد انسجام  دیباره با  نیاست. در ا  یتیهو  ی مربوط به نمادها  قیتحق  جیاز نتا  یبخش

... باستان   لدا،یمهرگان،    ،ی سورنوروز، چهارشنبه   رینمادها نظ  نیاز ا   یبخش  ر یفطر و قربان و غد  اد یاع  رینظ  یی. بخش دوم نمادهااندی و 

  13  ،یانقالب اسالم  ی روزیفجر، پ  ۀده  امیسالگرد ا  رینظ  ییو بخش سوم نمادها  اندی مذهب  عیتشو شهادت امامان اهل  امبر،یپخم، والدت  

 . اندیاسالم ی و مربوط به دوران جمهور یتی و ... حاکم یاسالم ی آبان، روز قدس، پرچم و سرود جمهور

اع  هاداده انجام مراسم،  لزوم  آ  ادیاز  ...( و همچن  یها)کوروش، جشن  رانیا  یباستان   ی هانییو  و  اد   ریسا  نیمهرگان، سده  و    ان یمراسم 

غ مصاحبه  تی حکا  یرانیا  یع یرش یمذاهب  و  اجرا دارند  بر  تأک  نیا   ی شوندگان  به   دیمراسم  مراسم    نی ا   ی اجرا  ۀنیزم  کهی اگونهداشتند، 

  ینگرش مذهب  ۀو غلب  استیبودن س  ک یدئولوژیشود تا تصور ا  یو ...( عمل  ه،یشعبان   ادی )محرم، صفر، اع  عیتشاهل  ینیهمسان با مراسم د

 از جامعه زدوده شود. یـ مذهب  ینید ی هاتی( و حذف اقلیعی)ش

ورسوم و مراسم و مجالس و نهادها و  آداب  ۀ مذهب در هم  نیکه ا  شودی مذهب است و تالش م  کیمتأسفانه حکومت چون در دست  

موجب شده که    یشکاف مذهب  نیو ا  کنند ی م  ضینظر احساس تبع  نیاز ا   است که کردها  نیاعمال بشود، ا  یو حکومت   یدولت  ی هاارگان

 ن ی تر بزرگ   یشکاف مذهب  نیا  کنم یبرود و من فکر م   نیازب  رانیا  یو فرهنگ  ،یاجتماع  ،ی اقتصاد  ظرسنت از ناهل  ی از استعدادها  ی اریبس

 از سنندج )کردستان( یاسیـ س یفعال مذهب  زاده،ی جالل جاللسنت است. اهل ی کردها یمخصوصاً در رشد و ترق ران یا ۀمانع توسع

Error! Reference source not found.    وError! Reference source not found.  مذهبی تبعیض  و  از   شکاف 

 د.  ندهنشان میرا کنندگان نخبه و عوام دیدگاه مشارکت 
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 یقومن ی عدالت ب یوجوه فرهنگ

به    با تعرفارس  ق،یتحق  ی هاافته یتوجه  نگرش جهان  یتیهو   ی مبنا  فیزبانان جهت  فرامحل  یخود عمدتاً  ب  یو  و   یها ی ژگیو  شترِیدارند 

ها، در ها، و عربها، بلوچ/ ترک  های کردها، آذر  یعنیموردمطالعه،    یقوم  ی هاگروه  ریسا  یاند، ولداده  رییتغ  یو حت  ی را بازساز  شانی سنت 

 دارند. ی باالتر رشیپذ د،مور نیا

 یمعرف  گرید  ی هارا ادامه بدهد و خود را به ملت   یزندگ  وه،یش   نیورسوم قومش را حفظ کند و به ااست که تمام آداب  نیا  یاصل هر ملت 

 از جوانرود )کرمانشاه( یـ اجتماع یفعال مذهب ،یاحمد بهرام مال  ورسوم قوم خودم را حفظ کنم؟لباس و آداب دیکند... چرا من نبا 

قومی مگروهشوندگان  احبه مص بودند  های  بعد درهای  دولتکه  عتقد  به  زمان مشروطه  از  ایران  اقوام رویکردی  بارۀ  مرکزی  مادری  زبان 

 .اندکرده  فراهمزبان مادری را  به محروم ماندن از آموزشموجبات   ،زبان فارسی  رسمیت شناختن به و با  انددرپیش نگرفته  عادالنه

نبرخو  ی از حقّ آموزش به زبان مادر  سعدوننکرده است.    دایاما تحقق پ  افته،یکشور هم انعکاس    یدر قانون اساس  نی... و ا م یستیردار 

 (یغرب جانیاز مهاباد )آذربا یاس یو س  یفعال مدن ،یمازوچ

ند آموزش زبان مادری حقی مشروع بودمعتقد   مطالعهمورد  ۀعامکنندگان  مشارکت  درصد از  63.9درصد از نخبگان و    85.9  ،بر این اساس

قانونی   همچنین  استو  نخب مشارکتاز  درصد    14.1.  عامه  مشارکت از  درصد    15.7و    هکنندگان  به  کنندگان  دادن  مشروعیت  مخالف 

 ند. بودزبان مادری  به یادگیری 
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اجتماعی   ۀو عقبهای راهبردی و مرزی هر کشور اسکان پیدا کنند  ترین حوزههای مذهبی در مهم اقوام گوناگون و اقلیت اگر  که  درصورتی

باشد، به لحاظ ارتباط و پیوند این اقوام به خارج از    ۀخارج از حوزها در ورای مرزها و  و فرهنگی آن نفوذ و حاکمیت ملی قرار داشته 

شدت کاهش  مکان نظارت دولت بر این مناطق بهو ا  خواهد کرد سادگی به داخل مرزها سرایت  ، هرگونه چالش و بحران بیرونی به مرزها

در خود    قومِهای هم های قومی به مرزهای خارجی و گروه هم نشان از نگاه مداوم گروه تحقیق  این  آمده از  دسته های ب. یافتهخواهد یافت

 دارد.سوی مرزها آن

و خواهد بود.  است  ها و طغیان اجتماعی بوده  اقوام موجد شورش  ۀخواهانهای هویتحرکت   برابرِهرآمیز و سرکوبی حاکمان ایران درق  ۀروی

پا خاسته  که طبیعتاً از بطن جامعه به  ،های هویتیگروه  ۀبه مطالب  ،ز اتمام یک فرایند اعتراضیااکمان بعدبجا بود که ح  ،همین اساس  بر

کردند، کاری که باید عملی شود تا به وفاق و انسجام را حل میبسیاری از این مطالبات    ،وگو و تعاملو با گفت  سپاردندگوش می ،  بودند

 ملی برسیم. 

 تغییرات اجتماعی و توسعه 

د دیگری را میسور ها و تشکالت مردمی با منافع دولتی، امکان کارکرسازمان  و  همسویی نهادها  های معاصر، جزتمرکزگرایی شدید دولت

 های قومی را رقم زده است. نهایت ناکارآمدی کلی ساختار نهادی کشور و گروهنکرده است و در

نهادینه شوند.    شدهدر راستای کارکردهایی تعریف  انددولتی در ایران هنوز نتوانستهنیمه  /  دولتی  /  محلیتوان گفت نهادهای  درواقع می

مافوق و  ردهتمرکزگرایی  در  استانساالری  مرکز،  قانون  ،و شهرستان  ،های  متن  ب  و  در  و  وهانتخاب  مدیران  و    ،... کارگیری  مردم  نقش 

آن فکری  و  فرهنگی  روزبهتنوعات  را  کمرها  درکرتر  رنگوز  و  است  حلّده  در  ناتوانی  و  ناآگاهی  شاهد  امکان    نتیجه  یا  مشکل 

کارآمد هستیمریزی برنامه  براساس  و می   های  ناتوان  نتایج و پیامدهای بینیم که  سیاسی    ۀتوسع  ۀترین پروژکننده، مهم این ساختارهای 

مطالبات مردمی   که شوراهای مذکور محلّجای اینبست رسیده است و بهبه بن   (1377،  شوراهای اسالمی شهر و روستا) دولت اصالحات  
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نیرو برنامه   ای هو  و  سهممشورتی  فساد،  رانت،  برای  مکانی  به  باشند  وریزی  شده   ... خواهی  جاری   اندبدل  فرهنگ  در  که 

  . اند... نهادینه شده  اقتصادی و / سیاسی / یاجتماع

حال تبدیل شدن به بخشی از پارادایم )انگاره( جدید توسعه یا در  ،وانند مشارکت مردم را افزایش دهدتمی  که  ،نهاد نیزهای مردمسازمان 

عنوان سازمانی داوطلبانه  محلی به   ۀنهاد در توسع های مردم(. مشارکت سازمان Gosh, 2009نظم نوین جهانی در دنیای امروز هستند )

  کنندهمیداو وضعیت غیرپویا و نا  داردگیری و مدیریت محلی  فویض نازل اختیار در تصمیمایی، تو غیرانتفاعی حکایت از وجود تمرکززد

   .ها داده استبدان

دراز مال اوست و به    ی هادست   نیا  شتریدارد و ب   اریدرصد از قدرت را در اخت  70تا    65وجه    کیدوسر دارد؛    تیریمد  کی اقتصاد    نیهم

کنترل  و آن هم کامالً قابل   شودیمردم انتخاب م  قِیدراز، ازطر  ی هادرصد دست  35تا    30  یعنی  گر،ی. بخش دست یپاسخگو ن  کسچیه

نگار از مشهد )خراسان روزنامه   ،یآمل.  ی مثالً فساد شهردار  شود،ی درصد م  65درصد هم همراه با    35است که آن    یزمان   ز یانگ. اسف ست ین

 ( ی رضو

نیز از نظر مردم نه  ۀ های دولتی )قوبر ادارات و سازمان عالوه تنها کارکرد مثبت ندارند، بلکه  مجریه(، نهادهای شورای شهر و شهرداری 

که سطح اعتماد عمومی مردم به چنانآن  ،دانی برای فساد اقتصادی و اداری شدهعامل  و خودْ  اندمانع توسعه بوده   ،حتی در برخی موارد

 اند.اصلی خود فاصله گرفته  ۀو از نقش و وظیف است  ها بسیار تنزل پیدا کرده آن

ای و تمرکز شدید جمعیت در چند  عدم تعادل منطقه   ۀدهندنشان  ها تهراندر ایران، تمرکز جمعیتی در چند شهر کشور و در رأس آن

ای اصطالحاً ماکروسفالیزه  کشور را در خود جای داده است. به چنین پدیده   درصد جمعیت کلّ  20از  تنهایی بیشنقطه است. تهران به 

می  نابرابری شدن  موجب  که  امری  در  و  شودمی   گویند،  را  امکانات  متناسب  توزیع  سرمایهعدم  و  انسانی  نیروی  تمرکز  و  دارد  های پی 

امری    ،تر خواهد شدتدریج گستردهاف بین شهرها بهو شک   شودمی ها  اقتصادی در این مناطق موجب خالی شدن سایر مناطق از سرمایه

 های ایران صادق است. شهرها و کالندر مراکز استان ،از تهرانکه بعد

تول  عیتوز ا  د،یاشتغال،  ثروت در  ن   چیه  رانیو  نادان است.    ی ظالمانه است. کس  یلیبلکه خ  ست، یعادالنه  را در دست گرفته که  اقتصاد 

 ریرا مد  رکردها یو غ  انی عیکه از هر طرف، ش  دین یبی منطقه را م  نی. شما، با مشاهده، اقتصاد اکنند ی کار را م  نیعامدانه و عالمانه ا  هانیا

 از سنندج )کردستان( یو فرهنگ یفعال مذهب ،ینیحس محمد اند.قرار داده نییپا ی هارا در رده کردهاکرده و 

نیافتگی مناطق مختلف قومی و حتی کلیت  دالیل توسعه  دربارۀکلی    ۀمقول  چهار  ،حاضر  کنندگان تحقیقهای مشارکتتوان از دادهمی 

ایو خلق  ی افتگی نتوسعه »،  «یافتگی نو توسعه  ی قانونی ب»:  اند ازکه عبارت  دکرایرانی استنباط    ۀجامع یی و اید آس یتول  ۀویش»،  «انیرانیات 

 «.یافتگ ینیت و توسعهعقالن»و  «،رانی ا یافتگینتوسعه

ای پایدار خواهد بود که  اند و امروزه معلوم شده است که توسعهاخیر با شکست مواجه شده   ۀهای نوسازی یک سدپروژه  بیشترِباید گفت  

ایجاد   بومی  و  محلی  امور  بنیان  اساس  .دشوبر  این  خا  ،بر  جهت  محلی  نهادهای  شکلوجود  دولتی،  تمرکزگرایی  از  شدن  گیری رج 

 نماید.ضروری میه این مهم  تعاون موجود در فرهنگ سنتی برای نیل ب ۀو حفظ روحی ،ای های محلی و منطقه تعاونی

 ایعدالت رسانه 

هایی که در این بخش  هیافت   .حاکمیت یاد کرد  ۀرسان  ا نامبتوان از آن  صار فرهنگی است و میملی حرکت در راستای انح  ۀواقعیت رسان

نبود  دست آمدهب رابطاز مناسب  اقوام  میان دولت    ۀن  ب  های اعتراضاز  یکی  دارد و  نشان  و  عنوان به   ، سنتاهل  ۀخصوص جامعهاقوام و 

اقلیت مذهبی کشور،  بزرگ بز استانمراکز دینی در مرک  نبودترین  تهران است که  هها و  تأیید    درجهتِرسانه  های  برنامه خصوص شهر 

 است.   بوده عملکرد حکومت در این زمینه

تحلیل   و  مصاحبه برنامه   محتوای واکاوی  نظر  از  رسانه  پنهان    گرنشان  شوندگانهای  و  آشکار  نارضایتی  به  اقهای  گروهنوعی  نسبت  وام 

سازی اقوام رنگی و یکسانهای صوتی و تصویری داخلی در راستای همرسانهزیرا به نظر این گروه،  ،  استهای فعال کشور  رسانهعملکرد  
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های شبکه شوندگان، از نظر مصاحبه   . البته ندشتز عملکرد سازمان صداوسیما دان رضایت نسبتاً بیشتری ازبانا کنند و فارسایرانی عمل می

 سیمای ملی ندارند.  نی نیز عملکرد بهتری نسبت به صداوصوتی و تصویری استا

 Error! Reference source not found.    وError! Reference source not found.   برنامه از  رضایت  های میزان 

 . دندهدر بخش استانی و ملی را نشان می  سیماصداو

 

 

شرا در  رسانه   طیقطعاً  کنترل  و  کنشگرسانسور  به  دست  مخاطبان  جست  زنندی م  ی ها،  با  دو  در  به  ی هارسانه  گریوجو  دنبال  همسو 

 مطلب است.  نیا دیمؤ  زین یمختلف قوم ی هاگروه ی هاآمده از مصاحبه دست به  جی. نتاگردندیم نیگزیجا

و لباس   پیتا ت  ینیگزنام  ندیما گذاشته، از فرا   یزندگ  یرو  ریو تأث  میکن ی جهان عرب استفاده م  ی او رسانه   ی بری سا  یهنگاز محصوالت فر

 از خوزستان  یپژوهشگر و فعال قوم ر،یکثآل  قاسمکالم. و تکه یق یو موس

 عدالت اقتصادی 

ایران ناموزونقومیت  ،در  سهم  دارای  کشورناعادالنه  و  ها  اقتصاد  از  عمدای  بخش  از  ۀند.  سنگین  شرکت صنایع  فوالد، قبیل  های 

پتروشیمی استان  و... عمدتاً در مرکز کشور   و  ،خودروسازی،  استان   زبان فارسهای  در  به  باالترین سهم بخش صنعت  های قرار دارند. 

( )  41.4اصفهان  البرز  ) 44درصد(،  تهران  ) 37.3درصد(،  بختیاری  و  چهارمحال  ) 39.6درصد(،  قم  مرکزی  43.4درصد(،  درصد(، 

 ، در این مناطق، ی در بخش کشاورز  ، بر بخش صنعت در مناطق مرکزی ایرانعالوه  . 25درصد( اختصاص دارد  47.8درصد( و یزد ) 40.3)

نشین سهم باالیی در تولید  مناطق فارستا  همین موضوع باعث شده است    و  شودقبیل پسته و زعفران کشت می محصوالت پردرآمدی از
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 ناخالص داخلی داشته باشند. 

تا حاکم استانمون دو  در  تعهد گرفته یستان یس  ی جمهور  تیو حاکم  یاسالم  ی جمهور  تیحاکم  م؛یدار  تیما  از من  ا.   یجمهور   نین 

که   خواهه تیتمام  ی تعدادِ پررو   نیاز ا  ی جمهور   هیدرصد هستن    2که تو استان حداکثر    ی قشر   هی. تو  گم ی نگم، اما م  گهیرو د  یستانیس

ن. ما  استان را تو دستشون گرفته   نیا  زیچو همه  یادار  ،ی اقتصاد  ،یاسیخاص بعد انقالب قدرت س  طیشرا  ابودن ب  یمذهب  نیهم  لیدلبه

اختالف   گه،یدرصد د  98سر اون    ی ن تا بزنن تو با هم جمع شده   نایا  ۀچون هم  ،یستانیس  ی جمهور  گم ی. چرا ممیبلوچا ازشون متنفر

رو تو ادارات که تو دست خودشونه دلسرد کنن و   داراشونهیدور خارج کنن و سرما  ازوان ضدانقالب  عنبدبخت رو به   ی کنن، بلوچا   جادیا

 و بلوچستان( ستانیاز زاهدان )س یونیزیو تلو ییویساز رادزاده، برنامهبزرگ  عبدالسالمجواب سالمشون رو ندن. 

  .ستهتر نیز  های چندقومیتی مانند سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی ناموزون و ناعادالنهوضعیت اقتصادی اقوام در داخل استان

نابرابر ها و کردها مکمل موقعیت با بلوچ   ها در مقایسهترک / هاآذری   ها وسهم بیشتری از اقتصاد کشوری به سیستانی   ،برای مثال  های 

 های سیاسی و اقتصادی است. ر زمینه ها دآن

این منطقه    د.نسبب موقعیت جغرافیایی مرزی و نگاه امنیتی به آن از لحاظ صنایع پیشرفته توسعه چندانی ندارکردنشین ایران به  مناطق

به دار و  نیست  مناسبی  اقتصادی  وضع  زیرساختای  نبود  کارخانهدلیل  نبود  و  اقتصادی  و سرمایههای  آمار ها  بخش صنعت،  در  گذاری 

برای جمعیت فعال   مانند قاچاق و   یهای کاذبشغل به    ند مین معاش خانواده مجبورأبرای تمردان    بیشترست و  باال   این مناطقبیکاری 

 . بپردازندکولبری 

نتایج دادهبر از نخبگان و    89.8  ،تحقیقاین  کنندگان  های مشارکت اساس  باور    81.9درصد  این  بر  از عوام  های ند که فرصت بوددرصد 

ند که فرصت برابر بوددرصد از عوام بر این باور    8.4د از نخبگان و  درص  10.2نسبت برابر توزیع نشده است و تنها  شغلی در بین اقوام به  

 اشتغال وجود دارد.  ۀدر میان اقوام در زمین

والت لبنی و  این منطقه از لحاظ تولید محصو    حکایت دارند  ترک / آذری   تر قوممناسب  و رفاهی نسبتاً   ،آمارها از وضعیت اقتصادی، شغلی 

قابل  سهم  اختپروتئینی  خود  به  را  کارخانهتوجهی  سهم  البته  است.  داده  بزرگصاص  صنایع  و  پتروشیمی،  ازقب  ها  تراکتورسازی،  یل 

 باالتر است.  مناطقدر این  دیگر صنایع و ،سازی، صنایع فوالدماشین 

عربموقعیت   دریایی شهرهای  مرز  و  استان ارتباطی  هرمزگانهای  نشین  و  بین   خوزستان  تجارت  و  بازرگانی  رونق  شده  موجب  المللی 

سراسر کشور شده است. این وضعیت تا    ازنشین و وجود صنایع بزرگ موجب جذب نیروی کار  خیز بودن مناطق عربنین نفت است. همچ

های شغلی در این مناطق  سب فرصت و اقوام مختلف ایرانی برای ک   است  دموگرافی قومی منطقه نیز شده  گیخوردهمحدودی باعث به 

 .26ن مناطق از لحاظ اقتصادی در سطح پایینی قرار دارد ای بومیِ  عربِ مردمِ عمومیِ  اما وضعیتِ ،اندساکن شده 

  م ی نیب ی م  یکم باشد، ول  یلیخ  دیداشته باشد، فقر با  یمعن   ی کاریبحث ب  دینبا  جانیهستم که آب و نفت و گاز وجود دارد. در ا  یدر استان

است   نینگاه ما ا یوجود داشته باشد، ول نیها هم ااستان گریدر د دیشهرها وحشتناک است. شا یۀو فقر در روستاها و حاش تیکه محروم

از اهواز   سندهیفعال حقوق کارگر و نو  ،یـ اجتماع  یاسیفعال س  ،ی حماد  باسم  .م یکشیفقر م   یول  م،یادهیثروت و نفت خواب  ی که ما بررو

 )خوزستان(

،  ده استدر این استان دیده نشگذاری  کارخانه و سرمایهتأسیس    ،اخیر  های در سالوضعیت اقتصادی بلوچستان بسیار ضعیف است و  

قاچاق کاال و  در این استان،  نتیجه  گیرد. درسوی مرز صورت نمی  ای با آناند و تعامالت اقتصادی و فرهنگیبسته   هم  مرز راازطرف دیگر،  

است شده  فراگیر  این .  فقر  گذشته،    کهبا  غلو  سیستان  در  انبار  می  ۀبلوچستان  محسوب  زمیناما    ،شدایران  شدن  بایر  با  های امروز 

 است. شده کشاورزی مواجه  

 
26  .www.citypedia.ir 
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بشه،   ی ز. قرار بود زابل مرکز کشاورمیاستان ندار  نیبه نام صنعت تو ا  ی زیاما ما چ  سازن،ی م  ع یو صنا  ،یکشاورز   ،ی ... اقتصاد رو دامپرور

کارخونه   هیچهل سال    نیبگو درطولِ ا  ا ینداره. اآلن شما ب   یچیبشه. زابل اآلن ه  یبشه و زاهدان مرکز دانشگاه  ی بلوچستان مرکز صنعت

شده و اون کار رو   دهیکش   ی مرز   واری. دآوردن یدرم  ی زیچ   هی  نیو بنز  لی. مردم ما از راه گازوئشمی ساخته شده، من ساکت م  لزاب  ی برا

 ستانی استاد دانشگاه از زاهدان )س  ،ی بهار   محمدور.  و نه اون  میبر  م یتونی م  ورن یو نه ا  می موند  واریانجام بدن. اآلن ما پشت د  تونن یهم نم

 و بلوچستان(

Error! Reference source not found.    وError! Reference source not found.    نابرابری احساس  میزان 

ند که اقوام در ایران از نابرابری اقتصادی  بودرصد از عوام معتقد  د  88بگان و  درصد از نخ  90.6د.  ندهقتصادی در میان اقوام را نشان می ا

 . برند رنج می 

 

 

مطالعه و مورد  بیعی و انسانی هریک از مناطقطهای  پتانسیل  وجودِکه با  دست آمده ب  چنین  تحقیقاین  کنندگان  های مشارکتمصاحبه از  

 است.  بوده  ای ناچیزهای توسعهفعالیت ۀنقش دولت در شروع و ادام  ،منابع و معادن کمیاب جهانی

 جمهوری اسالمی نیز ادامه یافته است.   ۀو در دور هپهلوی اول و دوم در ایران ریشه دوانید ۀاز دورمیلیتاریسم سیاسی 

نمره بدهم.    ی و من هم مجبورم به و  ست یبلد ن  ی زیکه چ  کندیآمده، خود اعتراف م  یاز ارگان  کهنیدارم که به اعتبار ا  ی دکتر  ی دانشجو

 ( یغرب جانیدانشگاه آزاد از مهاباد )آذربا یعلم ئتیپاکزاد، عضو ه ی مهر

بر    شواهدِ رانت  مندِیبهره   امکانِمبنی  از  از آن است که   مختلف  های نظامیان  رسوخ    جامعه  های مختلفمیلیتاریسم در ساخت   حاکی 

را موجب  فسادهای اداری و اقتصادی    ... گسترش انواع  ی، نظم اجتماعی، امنیت اجتماعی وهایی چون کنترل اجتماعبهانه  و  ده است کر

 . شده است 
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 ها فرهنگحذف 

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

 دهد. سوق می سمت حذف را به  فرهنگی ـ قومی ها در مدیریت تنوعاتها و عدم توانایی آنمنافع جریانی خاص در داخل حکومت معمواًل

به    27سازی فرهنگیدارد که در راستای یکسانمیقوم فارس بر  تحقیق پرده از انحصار فرهنگیاین  کنندگان  های مشارکتبخشی از داده

انجامیده است از ایرانی و تضعیف تکثرات فرهنگی  امر در استان آذربایجان غربی توسط آذری   .بین رفتن غنای فرهنگ  ها ترک / هااین 

گروهبه سایر  و  کُردها  بر  مضاعف  می صورت  اعمال  اجتماعی  مشارکت   کهچنان   ،دشوهای  از  در برخی  استعمار  عبارت  تحقیق  کنندگان 

   بردند.می کار به باره  استعمار را در این

اردالن   اسعد  دکتر  نظر  مدنی)از  فعال  و  دانشگاه  استاد  در  »،  سنندج(  از  پژوهشگر،  رضاشاهی  در   1316و    1304سیاست  شد  باعث 

صورت رسمی ها به ی فارس و تضعیف سایر فرهنگفرهنگ  ۀسلط  ،فارسی صحبت کنید نصب شود« و از آن زمان  مدارس کردستان تابلوِ

ای که ایرانشهر در مقالهچنان  ،28کردندآینده رسماً این سیاست را تبلیغ می  و ،مجالت ایرانشهر، فرنگستان ،تداوم یافته است و در این بین

ملیتش را   ایرانی که به خارج سفر کرده باشدقومیت چنان جدی است که هرگاه از یک    ۀ: »مسئلداشته استمذهب و ملیت بیان    ۀدربار

به  زبپرسند،  از  پرافتخار کشورش  نام  نام می جای  فرقه ادگاهش  باید  ما  لباس محلی، آداب محلی و های محلی، گویش برد.  های محلی، 

 «. میان برداریم...های محلی را ازحساسیت 

به پوشیدن لباس غربی و را  شده،  نام ن ثبت ااستثنای روحانیبه  ،مردان  تمام لباس قدیم اقوام ایرانی را غیرقانونی و    ، مجلس1307ْدر سال  

فقط برای زدودن  پایی داد. رضاشاه این کاله را نهارو  ین کاله جای خود را به کاله شاپوِا   ،. هشت سال بعدواداشتاله پهلوی«  گذاشتن »ک

نام   ، اوبر ایندن پیشانی است، برگزید. عالوهاش بر خاک نهاکه الزمه  ،در آیین نماز در اسالم  بلکه همچنین برای دخالت های قومیهویت

 بسیاری از شهرها را تغییر داد. 

مقاطع تحصیلی را برای   تمامخواندن و نوشتن به زبان مادری در    ، برخالف اصول قانون اساسی که حقّشمسی 1357با پیروزی انقالب  

های موردپسند گروه  که باید وچنانن امر، این حق آنای مسئوال عمل و با انجام رفتارهای سلیقه های قومی محترم دانسته است، درگروه

 قومی باشد عملیاتی نشده است. 

  50صددرصده،    می ظلمه. اگر استعدادش بگ  نیو ا  زننی باهاش حرف م  یمدرسه، فارس   رهی اما م  کنه،یصحبت م   یما تو خونه عرب  ۀبچ

ا بشه،  استفاده  عقب   هی  نیدرصدش  مدانش   ی برا  یعلم  یموندگ عامل  مشهیآموز  ا  ی هابچه   م ین یبی .  با  ن   کهنیما  دارن    س، یزبونشون 

نم  یعن ی  شن؛یو موفق م  درخشنی م به زبون خودش درس بخونه فکر  تو موقع  کنم ی اگه  پ  می باش  یفعل  تیما  .  م یباش  دیبا  ترشرفتهی و 

 استاد دانشگاه از خوزستان ،ی حماد  دیحم

نتایج   زمینهاین  از  این  در  مقول   ۀغلب  ،تحقیق  در  و تمسخر جلوه  ، مقابله، حذف  ۀسه  اقوام  فرهنگی  ایران دسته  بیشترهای  بندی تاریخ 

پردازد و آشکارا سیما به انعکاس این تنوعات نمیهای صداومثالً برنامه   .گیردملی صورت می  ۀنوعی از این حذف توسط رسان  که  دشومی 

نوعی دیگر از حذف در عدم مجوز اجرای مناسبات و مناسک قومی و مذهبی آشکار    .دن کتر و فاخرتر معرفی میبرجستهها را  یکی از آن

نسلی  از تداوم بیناست  ها القا شده است که درصدد  های قومی تصور وجود جریانی با هدف تحقیر فرهنگی آنبه گروه  . درواقعدشومی 

در  کند  ممانعت فرهنگی   آسان  مقابلْ و  مدیریت  چون  عللی  ناتوانی  به  و  بین تر  پذیرش  ارزشدر  به  و فرهنگی  خاص  فرهنگی  گذاری 

 پردازد. سازی فرهنگی می همسان

که    نیا  ی مایدر صداوس بلوچ  80-70استان،  آن  کمتر درصد  بلوچ  نیاند،  زبان  به  و سرما  وجود   یبرنامه  و    ی رو  ی گذارهیدارد  فولکلور 

  ی اسیو فعال س  خیپژوهشگر تار  ،یمذهبی مولو  ز،یتر  دی عبدالرش   .شودیداده نم  دانیم  نی و به فعال  شودیبلوچستان انجام نم  ۀفرهنگ عام

 و بلوچستان ستانیاز س یـ اجتماع

 
27. Assimilation 
28. www.fa.wikipedia.org 
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 د.  ندهقومی و مذهبی را نشان میمراسم 

 

اندیشمندان و صاحب  از  اس  ۀنظران حوزبسیاری  آنومیک  از سست علوم اجتماعی عقیده دارند که شرایط فعلی کشور یک شرایط  ت و 

( در 1385طور جدی، اولین بار عباس عبدی )به   (.1393کنند )اباذری،  گسیختگی انسجام اجتماعی یاد میشدن نظم اجتماعی و ازهم

نژاد   شمسی 80  ۀده اواخر  29به موضوع فروپاشی اجتماعی پرداخت. محمود احمدی  این  از دیگر کسانی هستند که در   ، و همفکرانش 

جامع اجتماعی  فروپاشی  بر  ۀموضوع  کردند.  مطرح  را  حوزه  اساسایرانی  در  فروپاشی  افراد،  این  اجتماعی،  نظر  اقتصادی،  مختلف  های 

 هاست. ید وجود همین بحرانؤپژوهش کنونی نیز م از آمدهدست ههای بیافته  افتاده است.... اتفاق  و ، سیاسی، فرهنگی، زیست محیطی

های رچالش در کشور داریم که مثل بمب بَها و درواقع اَها و چالشسری بحرانیک»  ،(مشهد   از  استاد دانشگاه)از نظر دکتر مهدی فیضی  

آماد بانک   ۀ ساعتی  بحث  از  صندوقانفجارند.  تا  طالقها  بیکاری،  آب،  بحران  بازنشستگی،  این  ،های  از  هریک  دیگر.  مشکالت  ها و 

 «تواند بقیه را هم منفجر کند، ترسناک است.انفجار یکی می  ؛شوندتر می خطرناک ،گیرنددرکنارِ هم قرار می ند و وقتی اخطرناک

 ،ترین راهکارها داشته است و ساده ر این زمینه جذب اعتماد عمومی دجهتِ  را در  ین توجهروز کمتردولت مرکزی از زمان پهلوی تا به ام

تی به مناطقی همچون کردستان صورت ئاعزام هی  ،دیرااگر هم در مو  ه است.ساختخود    ۀرا پیش  ،قهریه  ۀیعنی مقابله و استفاده از قو

است  انقالب  گرفته  بعداز  های  سال  در  ح،  یا  با  دممذاکره  اهل زب  بزرگان  با  مذاکره  یا  و  سنت  وکرات  مرکزی  شورای  قالب  در  سنت 

بوده  ،مدارانهمحور، قدرتمرکز  ۀعلت روحیگوهایی صورت گرفته است، به و)شمس( گفت  با شکست همراه  و در    است  و غیرپلورالیستی 

 اند. تبعید شدهیا  زندانۀ روان مذهبی و  قومی ای ههنندگان گروکه مذاکر، موارد این بیشتر

 
  19/1/97تاریخ   ،9187ۀ  شمار ،رسالتۀ . روزنام29
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 د. ندهسبت به وضعیت سیاسی کشور نشان می دیدگاه نخبگان و عوام را ن

 

بغرنجد که  شوهای تحقیق مستناد می دادهاز   از  قومی  تأثیرگذارترین مساترین و درعینمسائل  بوده   ئلحال،  ایران  اجتماعی و سیاسی 

ای نزدیک  یکی از بارزترین مظاهر دینامیسم سیاسی و اجتماعی ایران در آینده  های قومییش ها و پورسد تشدید هویتنظر می و به   است

عبارت مسئله  این  عوامل  و  بود  گسخواهد  تشدید  از:  اجتماعی اند  مطالبات  تصاعد  قومی،  و  ملی  هویت  میان  اقتصادی، ،  ست  منزلتی، 

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

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

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

 گیری نتیجه 

مسئل عمده دربار  ۀترین  موردمطالع  ۀاجتماعی  تحقیقْ  ۀموضوع  شکل   این  موجب  که  است  سیاسی  و  اجتماعی  مطالبگسست    ۀگیری 

می عدالت است.  شده  ایران  جامعه  اقشار  و  اقوام  جانب  از  کشورمحور  اقتصادی  و  معیشتی  وضعیت  تغییرات  مدیریت    ،توان  که حاصل 

 حاصل نوع  عالوه این وضعیتْ به   .است   اقوام شدهکه اساس سایر مطالبات    نام برد  محوری   ۀپدیدیک  عنوان  را به   ، حاکم است  کایدئولوژی

 ها گشته است. ست با زوال مواجه شده است و منشأ سایر چالشهااجتماعی کشور است که دهه  ۀمدیریت سرمای

 آن و پیامدهای    ،محوری، کنش راهبردی ، پدیده(ای گر و زمینهاصلی، مداخله)عوامل    ۀبه ارائ  GTارچوب روش  در چمدل پارادایمی زیر  

 پرداخته است.
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 (GT) مدل مفهومی تحقیق:  2 ۀشمار  یرتصو

 

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

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

استان  ی فوالد و خودروساز  ی هاازجمله شرکت  ن، ی سنگ  ع یصنا  ۀ نشان داده است، بخش عمد  قیتحق  نیا  ی هاهکه دادهمچنان  یهادر 

 ها اختصاص دارد.استان نیبه ا ی اقتصاد ی حجم درآمدها نیشتریو ب اندافته یاستقرار  ی اصفهان، البرز، سمنان، و مرکز ریزبان نظفارس

 یمند دوم بهره  ۀدر مرحل  ی اقتصاد  ی درآمدها  نی( از لحاظ تأمیشرق  جانیخصوص در استان آذرباها )به/ ترک  های ها، آذرفارس  بعداز

چن باوجودِ  دارند.  حاکم  ی آذر  یتینارضا  ،یط یشرا  نیقرار  از  زبانان  ترک  د  تی/  از  نابرستی ن   یقوم  ی هاگروه  گریکمتر  احساس    یابر . 

و   کنند ی م  سهیزبانان مقاقوم خود را با فارس  ی اقتصاد  طیگروه شرا  نیا  کهنیمطرح شده است: نخست ا  ریدو شکل ز  هها ب/ ترک  های آذر

قم، البرز، و تهران   ،ی اصفهان، سمنان، مرکز  رینظ  ی مرکز  ی هابا استان   سهیدر مقا  نی/ ترک نش  ی آذر  ی هاباورند که سهم استان   نیبر ا

موجود در  عیصنا  شتری ب   س یامر نهفته است که تأس   نی و اعتقاد به ا  تی از حاکم  یگروه قوم نیا  یتیدوم در نارضا  ۀ است و نکت  زیناچ اریبس

 است.  یها مربوط به دوران حکومت قبلمناطق آن

  ، یدر بخش صنعت  الم،یکردستان و کرمانشاه و ا  ی هاستانگرفته تا ا  یغرب   جانیجنوب استان آذربا  ی از شهرها  ران،یا  نیمناطق کردنش   در

 کرده لیجوان و تحص  ی انسان  ی رویمناطق، باوجودِ ن  نیدر ا  ی کاریاست و آمار ب  زیناچ  یصنعت   ی هاها و شهرکها و کارگاه کارخانه   ۀتوسع

ا و  برا  نیباالست  استان   ی جوانان مجبورند  به  تهران، کوچ کنند  به   ن،ینشفارس  ی هاامرار معاش  در   یآجرپز  ی هادر کارگاه   ایخصوص 
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  ی ری وسعت چشمگ  ی مناطق، کولبر  ن یدر ا   یعالوه در نبود اشتغال رسممناطق به کار مشغول شوند. به   گر یو د  یشرق  جان یاستان آذربا

 بدان اشتغال دارند.  زین ه یعال التیحصبا ت  کاریجوانان ب یاست و حت  افتهی

ها و وجود بنادر مهم  بودن مناطق محلّ سکونت آن   زیخاند. نفت خوزستان، بوشهر و هرمزگان پراکنده شده   ی هاتان در اس  رانیا  ی هاعرب

  ، ی اکار منطقه   ی رویجا شده است و جدا از ندر آن  یالملل نیو تجارت ب  یجنوب غرب و جنوب کشور در آن مناطق موجب رونق بازرگان

ها از عرب   یتیو نارضا  ی موضوع احساس نابرابر  نیشده است که ا  هارعربیو محلّ اشتغال غهست    زی مناطق ن  گریدکار    ی روین  ی رایپذ

 را فراهم کرده است.  تیحاکم

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

را   ی ت ینارضا  نیشتری و ب  ی اقتصاد  طیشرا  نیها بدتراز آن است که بلوچ  یحاک  قیتحق  ی هاباره داده  نی روز اوج گرفته است و در اروزبه

دل و  دوگان  نیا  ۀدعم  لیدارند  تفاوت  را  مذهب  یت یقوم  ۀمسئله  با حاکم  ی و  بخش صنعت،  دانندی م  تی خود  رشد  عدم  و   یسال خشک. 

کم  ی سواد ی ب  ،یآبکم  مد  زیناچ   ی برخوردار   ، ی سوادو  مشاغل  سِمَت  یتیریاز  در حاش  یدورافتادگ  ،ی و کشور  ی استان  ی ادار  ی هاو    هیو 

و  یمذهب  ی تندرو ،یاجتماع  ی هاب یچون گسترش قاچاق، آس ییامدهای اعالم شده است و پ ی رو نابراب یتینارضا نیا گریماندن از عوامل د 

 داشته است.   یمسائل را درپ  گریو د ،یت یقوم

سنار  برا  یاصل  ی ویپژوهش حاضر دو  اجتماع  م یترس  ران یا  ی را  ثبات  است:  زوال سرما  یکرده  تداوم وضعیاجتماع  یۀو    تی. درصورت 

اتفاق خواهد   یو فرهنگ ،یاس یس  ،ی اقتصاد  ،یاجتماع  یفروپاش   تیدر ابعاد مختلف دچار زوال خواهد شد و درنها  یاجتماع  یۀسرما  ،یکنون 

سنار در  اما  اجتماع  وم،د   ی ویافتاد.  ا  یثبات  و  شد  خواهد  م  ویسنار  نیحاصل  نام  ی و یسنار  توانی را  اد یمطلوب  ا  ویسنار  نی.    جاد یبه 

و   یت یحاکم  ی و ... در ارتباط با نهادها ،یبهداشت  ،یآموزش  ،یفرهنگ   ،یاجتماع  ،ی اقتصاد  ی هاو روساخت  هارساختیدر ز   ی اصالحات اساس

 اقوام کشور وابسته خواهد بود.

نارضا  رشیپذ  طیشرا  در نابرابر  ی ت یوضع موجود، تداوم  اافتیتداوم خواهد    زین   ی قومن یب  ی هاو گسترش شکاف   ی و  موجب    ویسنار  ن ی. 

مذهب  ،یقوم  ،یاجتماع  ی هاگسترش شکاف  زم  یو  که  اجتماع  جادیا  ۀنیخواهد شد  نظام  ب  یاضمحالل  تضاد  و  تخاصم   یهاگروه  نیو 

 خواهد بود.   یانسان ی رویآن، خروج نسل جوان، مخصوصاً نخبگان، و تداوم بحران ن ی امدهای پرا رقم خواهد زد و از  یاجتماع

و    ، ی تصاداق  ،یاجتماع  ،ی فرهنگ  ی هادر حوزه  داریباثبات و پا  تیوضع  رانیکشور ا  نگرانه،ندهیمطلوب و آ   ی ویسنار  یعنیدوم،    ی ویسنار  در

نتا  یاس یس به  مراجعه  با  داشت.  م  جیخواهد  درط  توانی پژوهش،  آ  یِگفت  نها  نده،یسه سال  دو    تیو وضع  رانیا  ۀندیآ  ییروند  تحقق 

 کرد:  میترس ریشکل زکشور را در حالت مطلوب به  یانداز آتچشم توانیم  یطور کلخواهد شد. به  صمزبور مشخ ی ویسنار

در   ی و فرهنگ  ی اسیس   ماتیاست. تصم  ی مل  ی تنوع منشأ اتحاد و همبستگ  نیکه ا  یو مذهب  ی تنوع قوم  ی خواهد بود دارا  ی کشور  رانیا

ب  ۀتوسع  ی راستا  ،یمل  تیدرکنارِ هو  یقوم  تیهو  ی ارزهم  رشیبا پذ  ، ی اسیخواهد بود و نظام س  یمل  یآشت  تیبا محور  یقومن یروابط 

  یدر راستا  یمل  ۀخواهد کرد و اراد  یو منقض  یمنتف  یداخل   ی های گذاراست یشهروندان را در س  ی بندرتبه  و  یمراتبسلسله  ینظام اجتماع

 شکل خواهد گرفت.   ضیبردن شکاف و تبع نیازب

  ی و قانون  ،یاجتماع  ،یاس یس  ،یفرهنگ   ،یمختلف اجتماع  ی هادر حوزه  یات یعمل  ی های انداز فوق، راهبردها و استراتژتحقق چشم  منظوربه

 شده است.  شنهادیو پ نیتدو ق، یکنندگان تحقمشارکت  ۀمصاحب جیبراساس نتا

 ییاجرا  ی و راهکارها قیتحق  ی شنهادهایپ

  ک ی به    یاسیس  ی درجهتِ وفادار  یاجتماعیۀو سرما  یاعتماد اجتماع  تیشده، تقوحادث  یقومنیب  ی و نابرابر  ضیاحساس تبع  طیشرا  در

 یارهایبراساس مع  یانسان   ی روین  شتری که ب  یطیاست و در شرا  افتهی  تی اولو   ی ز یربر هر نوع برنامه   یستیو پلورال  شیمتکثراند  یانسجام مل

و   ی نظر  ی حدّ شعارهابه   ی قوم  یو همبستگ  یمختلف را ندارد و انسجام مل  ی هابحران  تیریکه امکان مد  اندافته یسازمان    ی رتخصصیغ

  ی به معن  نیخود را ازدست داده است و ا  ی صلح معنا  نیو قر  زیآمت یمسالم  یستیزاست، تداوم هم  افتهیتنزل    یاجتماع  اتینیدور از عبه
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قوم  یتیامن  شیافزا مناطق  در  امر  یت یشدن جامعه خصوصاً  روح  ینی گز یاز جا  یکه شواهد حاک  ی است،  با  چون   یاعمال حقوق  یۀآن 

 :دهدی م شنهادیرا پ ریموارد ز  قیتحق نیراستا، ا نیو ... است و در ا ی اقتصاد ،یاجتماع تی امن ، ی حقوق شهروند

 ی تحقق عدالت اقتصاد 

رنگ را کم   ن یمرکزنش  ی هادر استان   ی صنعت   ۀجادشدیمراکز مرتبط، تمرکز ا  ریها، و ساها، کارخانه بنگاه   جادیبا ا  توانی بخش صنعت، م  در

مرحل  در  و  قوان  ۀکرد  کولبر  نی بعد،  قاچاق،  منع  با  مرتبط  اجتماع  ی جامع  مسائل  ر  ی ایو  اقتصاد  شهیکه  معضالت  از   ی در  حاصل 

  ی انسان  ی رویهم خروج ن  ،یطیشرا  نی گردد. در چن  هیتعب   نیقوان  نیا  ۀالزم دربار   ییشوند و ضمانت اجرا  نیتدو  ارندد  نهی ر ید  ییتمرکزگرا 

اقتصاد بازار  از  ارز  و هم خروج  بهره   نیو همچن  شودیمکشور کمتر    ی کارآمد  و  اشتغال  علم  ی مندموجبات  توان  عمل  یاز    یتمام  یو 

 .دیآی مردمان کشور فراهم م

 ی و فرهنگ یعدالت اجتماع تحقق

ناکارآمد  یمختلف علم  ی هادر حوزه  قاتیتحق  امروزه و مرکزمحور حاکم دارد و الزم است    نیی و نگاهِ از باال به پا  هااست یس   ی نشان از 

  ده ی عق  ی و آزاد  یامر با استقالل حزب  نیامور به خود مردم واگذار شود. ا  ۀکمتر گردد و ادار  یاز امور محل  ی اریبس  تیرینقش دولت در مد

که بعد از   ابدیی م  شهر و روستا   یاسالم  ی چون شوراها  ی سرنوشت ناکارآمد  ی تی آن صورت، هر نوع فعال  ریو در غ   شودیم   ن ممک  ی و کار

 اند. فاسدتر، و ناکارآمدتر شده  تر،فیروز ضعپنج دوره، روزبه 

  یاسیو س  ، یفرهنگ  ،یمختلف اجتماع  ی هاتیاز فعال  یتی شده و امنشود، نگاه کنترل  تیتقو  ی ساالرستهیتوجه به شا  شودی م  شنهادیپ 

محل مردمان  و  رهبران  و  شود  مد  یبرداشته  فرهنگ  تیریدر  مذهب  ، یاجتماع  ، یامور  ا  ی و  شوند.  گذاشته  آزاد  و    جادیخود  مراکز 

هر  سنتاهل  ۀژیو  ینید  ی هاعبادتگاه  اد  کیو  آزاد  انیاز  تهران،  شهر  در  موجود،  مذاهب  بسترساز  ی و  مادر   ی و  زبان  به  از    ی آموزش 

و هم امکان سالمت    کندی م   ن یمردم را تأم  ی فطر  ازیکه هم ن   ی طرح است، امورقابل   یالت اجتماعاست که درجهتِ تحقق عد  ی موارد

 ر یهنرمندان، و سا  ،یمحل  ی هازبان  ،ی نخبگان قوم  ی تا انرژ   شودی باعث م  نینو همچ  دینمایم  جادی و آرامش افراد را ا  یـ اجتماع  یروان

 . ردیقرار بگ یمل ی و تکاپو دیتول ی در راستا یفعاالن قوم

به    ، یقانون  ی هاتیاز آن، جدا از محدود  ی ادیاست که بخش ز  یموارد مهم  گریدر بطن جامعه از د  زیو ن  یدر سطح دولت  ی تی جنس  ضیتبع

 یهات یظرف   یاز تمام  ی ریگبهره   داری متوازن و پا  ۀتوسع  ریحرکت در مس  ۀالزم  شکیو ب   گرددی بازم  یاجتماع  ی عرف و قواعد و هنجارها

ناد  معهموجود در جا  ۀبالقو و  به  یگرفتن بخش  دهیاست  )زنان(  افراد جامعه  ن  لیتقل  یمعن از  منابع غ  یانسان  ی روی توان    ی مل  یرانسان یو 

ا  قیتحق  نیا  ی هاکنندگان در مصاحبه از مشارکت   ی اریاست. بس از نظر آن   نیبه   ۀها، زنان و دختران در جامعموضوع اشاره داشتند و 

مردبه  رانیا با  برابر  رقابت  آزمون  انهنگام   یری( دچار سوگیشهرستان   ،ی استان  ،ی)وزارت  ی ادار   ی هاپُست   ،یاستخدام  ،ی سراسر  یهادر 

 . شوندی مذکور م  یتیحاصل از نگرش جنس

اقوام است و   ۀاحساس مردمان جامع  انگریکنندگان بود که بموردبحث مشارکت   ی هاعچندم از موضو   ۀدوم و درج   ۀشهروند درج  مفهوم

 است:  دیموردتأک  لیذ ی راستا، راهکارها نیدانست. در ا یفرهنگ گذاراناست یبه س ی آن را اخطار و هشدار دیبا

 ؛ یمذهب  ی هاتی قرار دادن اقوام و اقل تیمناطق محروم با اولو ۀجانبهمه ۀ. توسع1

 و متنوع اقوام؛ یفرهنگ  ی هات یاز ظرف ی ریگبا بهره  یمشارکت ی زیربرنامه  ۀ. توسع2

   ؛یو اجتماع ی اقتصاد ی هامجدد فرصت عیو توز یی. کاهش تمرکزگرا3

 شود؛  یسپس به مرکز منته  شروع و  ی منابع از مناطق مرز عیتوز کهی نحومعکوس، به ۀو توسع نییاز پا ی زیر. برنامه 4

 .یمحل رانیبه مد  شتریب اراتیاخت ضیکشور با تفو یتیریمراتب مدو سلسله ی . اصالح نظام ادار5
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 ی اسیتحقق عدالت س  

مشارکت   به اباور  س  ق،یتحق  نیکنندگان  ا  یاسیاحزاب  به  رانی در  بهعمدتاً  و  انتخابات  سر هنگام  قارچ  همچون  هفته  دو  مدت حداکثر 

فرا  آورندی برم اتمام  بعداز  ر  روندی م  انیازم  ، یانتخابات  ندیو  چون  برنام  شهیو  برا  ایگروه    ۀدر  خاص  کرس   ی افراد   یها ی تصاحب 

 نیتربتوان مهم   دیمردمان خود باشد. شا یالبات قوممط  ۀکنندان یکه ب میندار  یحزب  ،یمجلس و ... دارند، در مناطق قوم   ، ی جمهوراستیر

مختلف عمدتاً خارج از کنترل دولت و  ی نهادها  ۀشدو کنترل ،ینظارت ، ی تیامن  ی را وجود فضاها رانیاحزاب در ا ی ریگرخوت و کناره لیدل

مطالبات همفکران خود   انیداشته باشد، ب   تواندی حزب م  کیکه    ی کارکرد  نیتردانست. مهم   کشوردر    نگیلتریمتعدد ف  ی هاشبکه   زین

  یوگو جا و گفت   کیدر جامعه وجود نداشته باشد، اصول دموکرات  ی ندی فرا نیچن   یوگو است. وقتگفت   ندیو فرا  کیاصول دموکرات  قِیازطر

 قیتحق  نیا  ی نهادهاشینظام را با مشکل مواجه کند. پ  تیمشروع  تواندیم   ییفضا  نیچن  ی ریگو شکل  دهدیو خشونت م  زیخود را به ست

جدا   ،یستیتاریلیو م  ی ت یامن   ی ضمن کنار گذاشتن فضا  تیبوده است و الزم است حاکم  قیکنندگان تحقمشارکت  ی شنهادهایحاصل از پ

و   کیصورت کامالً دموکرات ها بهمطالبات آن  تاسوق دهد    زین  یقوم  ی ها سمت گروهرا به  یحزب  ی مجوز، فضا  ی از فعال کردن احزاب دارا

 و حل شود. ان یوگو بگفت  ندی فرا قِیصرفاً ازطر

کردند که در عمر   انیها ب ها و عربداشتند. کردها و بلوچ  یت یموردمطالعه نارضا  یت یزبانان، هر چهار گروه قومفارس  رازی رابطه، غ  نیا  در

انتخاب هم ا  ی مورد   یاسالم  ی حکومت جمهور   ۀ سالچهل  ازش یب   یبر قوا   استیسطح اول همچون ر  ی اسیس  ی هازبانان آنان در سِمَتز 

 کشور وجود نداشته است.    ریاستاندار، و سف ،یدولت ی وزرا ه،ییو مقننه و قضا هیمجر

 یرفاه اجتماع تحقق

نشان از آن دارد که   قیتحق  نیا  ی هااشاره دارد. حاصل داده  ی و معنو  ی در هر دو بُعد ماد  یانسان  ی ازهای ن  نیبر تأم   یرفاه اجتماع  فیتعار

نامتناسب و ناعادالنه    ار یموردمطالعه بس  ی تی سالمت مناطق قوم  ۀخدمات الزم در حوز  گریو د  ی و مراکز بهداشت  هامارستان یبه ب  یدسترس

مجبور   ماریاند و فرد ب ناتوان  ی پزشک  یهاو مراقبت   هایجراح  نیتراز انجام ساده  هامارستانیاز کردستان، ب   ی است. در مناطق  هشد  عیتوز

  انگریشهر تهران، خود، ب  ی هامارستانی ب  مارانیهمدان و ...( مراجعه کند. البته رصد ب  ز،یتبر  ه،ی)اروم  یدرمان، به مراکز استان   ی است برا

 اند.مناطق خود، به تهران پناه آورده تیمحروم لیبه دال  یول ، یبضاعتی ب نی درع ی است که حت یمارانیحال ب

گاز هنوز در مرزها و خصوصاً در روستاها  یدسترس  امکان گاز، در سال  ی مرز  ی به  نبود  و در  نشده است   ی هافاجعه  ر،یاخ  ی هافراهم 

لم را گرفت و اثرات  کودک و مع  نیاتفاق افتاد که جان چند  ینفت  ی های استفاده از بخار  لیدلدر مدارس کردستان و بلوچستان به  یبزرگ

 آموزان ماندگار شد. از دانش ی اریبس دبر جسم تعدا  یسوختگ

 ار یو مرزها بس  هات یاقل   نیدر ب  ی او جاده  ی و صنعت  ی اتوسعه  ی هارساختیندارد. ز  ییمعنا  رانیا  ی و پارک و اوقات فراغت در مرزها  نمایس

به قتلگاه جوانانشان تبد  ی هاناگوار است و جاده ا  لیآن مناطق  با    یرفاه اجتماع   ی هاشاخص  شودی م  شنهادیراستا پ  نیشده است. در 

تبع  ح یصح  تیریمد بدون  با درنظر گرفتن دست   ۀ در حوز  ژهیوبه   ، یـ مذهب   یقوم  ض یو  و  آموزش،  و  و   ی ا منطقه   ۀکم محدودسالمت 

در   یها اصالح شود و اقدامات مناسبآن  ی رادهایا  ر،یناپذاز خسارت جبران  ی ریجلوگ  ی شوند و برا  ی جداً بازنگر  ی اجاده  ی هارساختیز

 . ردیجهت صورت پذ نیا

 ی قومن یب ی او عدالت رسانه  یمل  یدر همبستگ یگروه ی هارسانه  نقش 

انحصار حاکم  رانیا  یو رسم  یمل  ی هارسانه  تبل   تیآشکارا در  به  بازنما  غ یقرار دارد و  اپردازدی م  یخاص   ی اسیو س   ی مذهب  ییو   نی. در 

 ی کیموردمطالعه است و    ی هات یمسئله موردنقد قوم  نی . همست یو گردش آزاد اطالعات ممکن ن  ردیگیوفور سانسور صورت مها بهرسانه 

تبع موارد  به   زیآمض یاز  آنان  نظر  ماز  همگرا  رود ی شمار  با  تعارض  در  را  آن  همبستگ  ی قوم  ییو  و  انسجام  نظر دانندی م  یمل   یو  از   .

را سانسور   انیرانیمشترک ا  یو اجتماع  یخیتار  ۀنیشی و پ   ی فرهنگ  ی غنا   کْیدئولوژیا  یی نوع بازنما  نیا  ق،یتحق  نیشوندگان در اصاحبه م

اقوام   یفرهنگ  ی ها و رفتارهاو به سنت   انجامدی م  یکردن مسائل فرهنگ  ی اسیاست که به س   ی ای سازهمگون  ی هااست یس  یو درپ  کندی م
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شده    ی مجاز  ی و فضاها  ن،یآنال  ،یغرب  ی هابه رسانه   ندهیفزا  شیاست که باعث گرا  یموضوع  زیآمض ینگاه تبع  نی. ادهدینشان م   ی مهری ب

 نیبه ا  یصدر، مقدمات امکان ورود بخش خصوص  ۀبا سع  شودی م  شنهادیپ  استار  نی. در اکند یم  فایا  ینقش اساس   نه،یزم  نیاست و در ا 

  ن یشود که درصورت فراهم شدن امکان چن  ای مختلف مه  ی هاامکانِ داشتنِ رسانه   یاسیاز احزاب س  کی هر  ی ها فراهم شود و برارسانه 

 . شودیبازگردانده م   زین یمل ی هابه رسانه  یخواهد شد و اعتماد عموم جادیرقابت سالم ا ۀنیزم ،ی ای دسترس

 ران یدر ا انیمذاهب و اد بیتقر ی برا ی بسترساز

حکومت سکوالر اشاره دارد تا   طیگرفتن شرا  شیو درپ یرسم  یاس یاز نظام س  ینیبه کنار گذاشتن تفکر د  قیقتح  نیا  ی هاافتهیاز    یبخش

  ا یشده و مهرنگمختلفِ کم   یِنید  ی هات یشود که حاصل آنْ احساسِ اجحافِ هو  دهیبرچ  ی تیهو  ازیو امت  تیآن، هر نوع ارجح  ۀواسطبه

 متکثر خواهد بود.  ی هابا دانش و تخصص  یانسان ی از استعدادها ی مندبهره  ۀنی شدن زم

 ی قانون اساس ۀماند کردن اصول معطل ییو اجرا یقانون کیدموکرات ی هاتی از ظرف استفاده

 ی ن و انسا  یو مذهب  ینید  ی های اند، موضوع آزاد داشته  دیبدان تأک  زین  قیتحق  نیکنندگان اکه مشارکت   ،ی قانون اساس  ۀماند معطل   اصول

برابر نژادها  ی درجهتِ  و  مادر  ی اقوام  زبان  به  آموزش  همچون  س  ی مختلف  دوازدهم،  و    زدهم،ی)اصول  نوزدهم(  و  پانزدهم،  چهاردهم، 

اقل  نیوانق  کیدمکرات  ی هات یظرف تحقق حقوق  بستر  که  مذهب  یقوم  ی هات یکشورند  و    ی و  کرد  فراهم خواهند  موضوع  یکیرا   ی هااز 

ا   قیتحق  نی ا   ۀموردمطالع  ی هاگروه   یتینارضا با  نیبودند. در  امکان وقوع بحران  یاجتماع  اتینی گفت که ع  دیباره  از    کی در هر   ییهااز 

ول  ی هانه یزم متفاوت  گاه  د  ،ی قو  یمذکور،  پ اندادهخبر  به  بن مشارکت   شنهادی.  از  خروج  راهکار  بحرانبستکنندگان،  و  مذکور   ی هاها 

 را داشته باشد.   یقانون اساس ۀماند اصول معطل ییو ضمانت اجرا است که قدرت یدولت  دنیقدرت رسبه

 منابع 
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 وبودجه.(. چاپ اول. وزارت برنامه یفرجاد یغالمعل  ۀدر جهان سوم )ترجم ی (. توسعه اقتصاد1366)  کلیتودارو، ما •

 . تهران: سمت. ی شناسجامعه ی هاهی(. نظر1398غالمعباس. ) ،یتوسل •

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

  3  ران،یا  یشناس. نامه انجمن جامعهگرخواهانهید  ی هاو ارزش  یجمع  یابیت یرابطه هو  ،ی (. اخالق شهروند1380. )دیمحمدسع  ،ییذکا  •

 . 80 61(، ص 5)

  یدانشگاه آزاد اسالم  انیدانشجو  نی( در بیو جهان  یمل  ،ی)قوم  یجمع  ت یبا هو  یرابطه عوامل اجتماع  ی(. بررس 1387حسن. )  ،ی دیرش  •

 . زیواحد تبر یارشد( دانشگاه آزاد اسالم ی کارشناس  نامهانیواحد مهاباد )پا
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 . ی عموم تیتوسعه و امن شی، تهران: هما 2. ج یعموم  تیتوسعه و امن ،یقوم ی ها (. توسعه و چالش1376زاده، عبداهلل. )رمضان  •

 دانشگاه تهران.  تیرین: دانشکده مد(. تهرای محمود  دیوح ۀ. )ترجمی مثابه آزاد(. توسعه به 1382) ا یسن، آمارت •

 (. چاپ چهارم، تهران: فرزان روز. ی انیفاطمه ول ۀ)ترجم اریتکه و تفکر سچهل تی: هودیجد یزدگ(. افسون1384. )وشیدار گان،یشا •

علوم   یپژوهش  _  ی. فصلنامه علمیقوم  یخواهتیو هو  ی ـ اجتماع  یاسی س  ضیتبع  ندی(. فرا1397. )عقوبی  ،ی عباس و احمد  ا، ینی عیشف   •

 (.2)  12واحد شوشتر،  یدانشگاه آزاد اسالم یاجتماع

 . یرانی. تهران: تمدن ارانیا تیبر فرهنگ و هو ی (. درآمد1384) میاجالل، مر عی صن •

 . 1396اسفند  21 ران،یا یاسالم یجمهور ی مایصداوس کیشبکه   رانیا ریخصبح به  ۀ(. برنام1396. ) دیطامه، مج  •

به هو  انیدانشجو  شی(. گرا1381بر، محمدعثمان. )   نیمحمد و حس  ،ی عبدالله  • ا  ی مل  تیبلوچ    4  ران،یا  ی شناس. مجله جامعهرانیدر 

 . 126 101(، ص 4)

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

 . کیمشارکت. تهران: نزد ی شناس(. جامعه1386محسن. ) ،ی ازیغالمرضا و ن ی غفار •

 عباس مخبر(. تهران: مرکز. ۀ(. قبله عالم )ترجم1372فولر، گراهام. )  •

 . تهران: قومس.یاس یتوسعه س ی ها(. چالش 1379)  یقوام، عبدالعل •

 خاکباز(. تهران: طرح نو.  نیافشو  انیقلیاحد عل ۀ)ترجم ی ا(. عصر اطالعات: ظهور جامعه شبکه 1389کاستلز، مانوئل. ) •

 . ی. تهران: نرانیدر ا یتیهو ی ها(. تطورات گفتمان1387. )نی حس ان،یکچوئ •

 .یتهران. تهران: مؤسسه مطالعات علم یجمع ی هات یهو یشناسنده ی(. آ1388. )یعل مله،یمیکر •

 . ی(. تهران: نانیناصر موفق  ۀ (. تجدد و تشخص )ترجم1398. )یآنتون دنز،یگ •

 ی(. تهران: نی منوچهر صبور ۀ)ترجم یشناس (. جامعه1385ـــــــــــــــــ. ) •

 و بحران ما. چاپ دوم. تهران: اختران. تهی(. مدرن1385هوشنگ ) ان،یماهرو •

 . قم: صدرا. هاادداشتی(. مجموعه 1382. )یمرتض  ،ی مطهر •

 یشهرها   یمل  شیو بلوچستان. هما  ستانیقوم بلوچ ساکن استان س  ی مطالعه مورد  ؛یاجتماع  تی و امن  ت ی (. قوم1391آرزو. )  ،ی مظفر  •

 . هاافتیها و رهچالش  ت؛یو امن ی مرز

 جهان.(. چاپ دوم، تهران: نقش ی نوذر ینعلیحس ۀ)ترجم سمیو مدرن تهیناتمام، مدرن  ی اپروژه ته ی(. مدرن1380. )ورگنیهابرماس،  •

)یمجتب   ،یهمت  • شهروند  یاجتماع  _  ی اقتصاد  ی ها(. حق1386.  حقوق  با  آن  نسبت  نظر  ی و  پرتو  حقوق  هیدر  مجله  راولز.    یعدالت 
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