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 چکیده

مناقشات  و همراه شده شدنرشد فرایندهای جهانی باایران معاصر قومیتی  / هویتی تنوعات
 ۀنیل به توستتتتع پی  در هاتبعیض و نابرابری رفع جهت  که در را رقم زده استتتتتت قومیبین

تحقیق این  ۀمطالعزمینۀ موضتوعی که  دارد،گرایشت طلبیعدالت ی وخواههویتاجتماعی به 
های هویت .ه استتتتتواقع شتتتتد ی ایرانهاو بلوچ ها،، عربها، کردها، ترکهافارس بیندر 

سیطراجتماعی ایرانی  سی بر  ۀاز  صر هویت فار ضی خویش ارکانعنا ضعیت و  اندنارا و
 .ننددانمی های جمعیۀ هویتتوسع راستایو در عادالنه را هویت تاریخی ایرانی  ۀیافتتقلیل

 ۀو پیمایش( و ابزار مصتتتاحب GT)تلفیقی با روش کیفی استتتتان ایران  13در تحقیق این 
هویت دینی و هویت »های ها را در حوزهداده ،باز ۀو پرسشنام ،ایعمیق، مستندات کتابخانه

، «های قومی و ملیجنبشبستتت بن»، «قومیمرزهای فرهنگی بین»، «(ملی )تعامل یا تقابل
بندی استتتخراو و دستتته ،«مدار برای عبور از بحرانرویکرد صتتل »، «هاحذف فرهنگ»
 اقتصتتادی وعوامل اصتتلی ) ،یافته استتت که در  نمدل مفهومی دستتت یک ده استتت و به کر

سانهایدئولوژیک(، عوامل مداخله سبک زندگی(گر )ر پارامترهای ای )و عوامل زمینه ،ها و 
عدالت / گستتتستتتت اجتماعی( شتتتکل  ۀمطالب)محوری پدیده (مدیریتوءنی، فرهنگی و ستتتقانو
و تعامل دولت و  ، میز، پذیرش وضتتعیت موجودکنش صتتل )و کنش راهبردی  استتت گرفته
 ارائه شده است. (اجتماعی ۀثبات و زوال سرمای)  ن و پیامدهای (ملت

بلوچ، ، ، کرد، عربترک کلیتتدواژه: ایران، هویتتت قومی، هویتتت ملی ایرانی، فتتارس،

 توسعه، عدالت

 

 مسئلهمقدمه و بیان 

اجتماعی و  ۀهای معاصتتر در ایجاد توستتعایران کشتتوری متکثرالهویه استتت و ناتوانی دولت
سیاست اجتماعی همگرایی یا واگرایی قومی را در رابطه با انسجام اجتماعی  ۀاعمال عادالن

 ،شمسی 1331موضوعی که پس از انقالب  است کردهو وفاق اجتماعی کلیت ایران برجسته 
 ده است.کرو مناقشات متعددی را ایجاد  هوجوه و جوانبی متفاوت از گذشته یافت

احترام به  های جمعی موجود در ایران معاصتتتر بر محورات موجود در بین هویتمناقشتتت
فرایندهای از نیمۀ دوم قرن بیستتتتتم میالدی،  واقعهب .قرار داردهای هویتی تمایزها و تفاوت

و امکان بازنمایی  ،های هویتیرشد  گاهی ،هارشد و گسترش روزافزون رسانه)جهانی شدن 
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های خواهیهویت ،(و ملیت ،نژاد، دین، مذهب) هویت اجتماعی ستتتتنتی درکنار  منابع (ها ن
ر دیگ و ،دینیهای شتتتبههای جنستتتی، ستتتبک زندگی، گروهنوین مبتنی بر جنستتتیت، گرایش

 .وندرسمیت شناخته شبه که نداهداشتتقاضای  ،عوامل
تی سازی هوییکسان جهت  در معاصر هویتیگفتمان غالب ای، چنین تکثرات هویتی وجود  با

ست ست دادهازموجود را  اتتنوع پذیرشتوانایی  که قرار گرفته ا ست د   ۀنهابامری که به ،ا
تر شتتدن شتتکاف عمیقبه  ،خود ،حفظ انستتجام و امنیت ملی و یکپارچگی ستتیاستتی کشتتور

طلب هویتهای ها و گروهظهور جنبش استتتتتت و و حاکمیت انجامیده قومیتقومی و بین بین
سی ست. این تحقیق با تمرکز بر  سیا شده ا ستفاده ،هویت جامع ایرانی پنجرا موجب  از  با ا

 تسجوانب موضوع را کاویده اهای قومی گروهروش کیفی و تلفیقی در بین خواص و عوام 
اهمیت فزاینده و پایدار اجتماعات قومی در تکوین و  کنار  در، بافت موزاییکی جامعۀ ایران و

ا ر ،عدالت و توستتتعه یعنی ،توجه به مفاهیم استتتاستتتی این تحقیق ،تحکیم انستتتجام اجتماعی
چگونگی و چرایی هویت جمعی ند مستتتمر با ودر پی که این موضتتوعده استتت کرتر برجستتته

 . داردقرار اقوام در کشور 
 هااین ویژگیاست و  طلبخواه و توسعهمعاصر دموکراسی انسانی   وامع  حاکم بر ج ۀروحی
های جهانی بر ایجابکه عالوهایگونهبه ،داردچندفرهنگی برجستتتتتگی وافرتری  امع  ودر ج

های اجتماعی مذکور با دولت یافته قومی و روابط گروهدر مباحث بین الزامات اکیدی ،ن 
 است.

 دان تحقیقمی

در  ،ستتمت ایران مهاجرت کردند، نخستتت در جنوب روستتیهای از اقوام  ریایی که بهشتتاخه
تدریج وارد از میالد، بهاز میالد و اوایل هزارۀ نخستتتتت پیشاواخر نیمۀ دوم هزارۀ دوم پیش

محّل فالت ایران همیشتته  ،از  ن زمان و (33 ص ،1331اجالل، )صتتنیع شتتدند فالت ایران
ست بودهاقوام مختلف  وتازتاخت ست .ا سیونالی خاطر به نیز اعراب را 1برخی از متفکران نا

(، ۰۸۳۱ )بیگدلو، انداند نکوهش کردهبار  وردهبهاز حمله به ایران هایی که پسویرانگری
تاریخ قان و  قدرت  ،نگارانولی از نظر برخی از محق عناصتتتتر هویت ایرانی واجد چنان 

فرهنگی درونی و حمالت  تتتتتتتتت تنوعات و تکثرات هویتی وجود  با ت کهوده استتتتبفرهنگی 
به تنوعات و تکثراتی  هنوز یایرانتوانستتتته استتتت زنده و پویا بماند و هویت  هویتی،برون

ز تکه ار چهل. تعبیتعلق دارندهای حاضتتر در ذیل این هویت د که به انواع گفتمانداراشتتاره 
کار برد توان بهان وضتتتتع هویتی ایران امروزی میاستتتتت که برای بی یمصتتتتداقتعابیر قابل
قومی، سیاسی، و  هاینهضت در 2مفهوم تاریخی هویت ایرانی .(۰۸۳۳ و ۰۸۳۰ )شایگان،

هایی پایدار ماند و در با فرازونشیب دینی دوران ساسانیان شکل گرفت و در دوران اسالمی،
د ش متجلی ایران ت هویت ملیصوربهعصر صفوی، تولدی دیگر یافت و در عصر جدید، 
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شرف، سالمی، و غربی  سه ازتوان گفت که امروزه می و (1313 )ا حوزۀ تمدنی ایرانی، ا
 (.  ۰۸۳۳ یان،ئتأثیر پذیرفته است )کچو
مختلف لر، بلوچ، ترکمن، ترک، عرب، کرد، و  هتتای جمعیهویتتتامروزه در ایران، 

ساکن شتر این اقوام در مناطق مرزی مسکونتوان اذعان نمود که تقراند و میفارس  اند یباً بی
مختلف  هاییناهمگن کهو پیوندهایی فرهنگی و مذهبی با اقوام کشتتتتورهای همستتتتایه دارند 

هویت ملی های بحران کانون امروزه به ایجاد نموده است کهقومی، نژادی، زبانی، و مذهبی 
ها و کردها در عراق، جوار، ازجمله عربهای قومی در کشتتتورهای همگروه و اندبدل شتتتده

های ایجاد عنوان کانونتوانند بهها در پاکستتتتتان، میها در جمهوری  ذربایجان، و بلوچ ذری
 (.  1311 تنش و بحران مطرح باشند )فولر،

و گویش  زبان جمعی ایرانی نیز واجدهای یک از هویتهر ،ین رسمیت زبان فارسیعدر
 و ،ادیان، شتتعب ،مذهب شتتیعه بخشتتینیز با رستتمیت از نظر دینیو  نداهای متنوعیو لهجه

 هتتا وجود دارددر این حوزه در جوار تشتتتتتتابهتتات مختلفدر بین اقوام  دینی متتذاهتتب
برای تستتتتهیل تداوم زیستتتتت  ،گذارقانون . بر همین استتتتاس،1(11ص ،1331 )یوستتتتفی،

 ،ستگنجانده ا در قانون اساسی های فرهنگیاصولی را در راستای قبول تفاوت ،فرهنگیبین
های محلی و قومی درکنار  بر امکان استتتفاده از زبان 2اصتتل پانزدهم قانون استتاستتیکه چنان

م صورت مستقیبهصدوششم وچهارم تا یکشصت و اصول هفتم و داردزبان فارسی تصری  
وچهارم و اصتتتول بیستتتت . همچنین درها اشتتتاره دارداقلیت یا غیرمستتتتقیم به حقوق اقوام و

و  زادی نشتتریات و مطبوعات « هااحزاب و جمعیت»وشتتشتتم نیز به  زادی تشتتکیل بیستتت
 .اشاره شده است

درکنار   تنشی میز و کمدر ایران درطول  تاریخ معموالً زندگی مسالمت های اجتماعیگروه
خواهانه در هویتهای ملت و گسترش جنبش تتتتتتتتتت دولتاز ظهور اما پس ،اندداشته یکدیگر

های قومی از جانب اقوام مستتتتلط حاشتتتتیه راندن و ایجاد تبعیضجهان از یک طرف، و به
 وجود  مده است.ها بههایی بین  نازطرف دیگر، تنش

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

 بلوچ

 شرقیدر جنوب که اندامامیدارای اقلیت شیعۀ دوازده و اند(حنفی)مذهب لمان سّنیمس هابلوچ
با تشتتتدید رقابت بین انگلستتتتان و روستتتیه، محّل  ؛اندایران ستتتاکن و دارای ریشتتتۀ  ریایی

                                  
اصول اول، سوم، پنجم، ششم، هفتم، نهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، پانزدهم، توان به میدر این باره  .1
  وهشتمسی وهفتم، ووششم، سیوچهارم، بیستوسوم، بیستودوم، بیستانزدهم، نوزدهم، بیستم، بیستش

 د.کراشاره  قانون اساسی
 هایباو کت یاست. اسناد و مکاتبات و متون رسم یفارس رانیو مشترک مردم ا یزبان و خط رسم». 2

و  یگروه یهاانهسدر مطبوعات و ر مادری یهااستفاده از زبان یول ،زبان و خط باشد نیبا ا دیبا یدرس
 « زاد است. یزبان فارس ها در مدارس درکنار   ن اتیادب سیتدر



شده سیم  ستان تق ستان و افغان شورهای ایران، هند، پاک شان بین ک )عبداللهی و  1ستا سکونت
 (.۰۸۳۰ ،حسین بر

 یهادرواقع سیاست و های مرکزی همواره  میخته با تنش بوده استها با دولتروابط بلوچ
شدن  نباعث به های مختلفدولت شیه رانده  ست. یکی از عواملی تنشحا شده ا ها زای  نها 

پتانستتتیل  کهن کشتتتور همستتتایه استتتت اکنها با ستتتاشتتتباهت فرهنگی  ن های مرکزیبا دولت
 .(1331 )مظفری، یجاد نموده استاطلبی را خودمختاری

 ینا یبندطبقه یرواو دارد، از همان ابتدا یمختلف یدر کشتتورها یکه زبان بلوچ جا ن از
سان اتفاقزبان یانزبان، م ست. بنابرا یندر ا ینظرشنا شته ا  هاییدبنطبقه ینباره وجود ندا
و  «یجنوب ی  و بلوچ یشتتمال ی  بلوچ»اند گفته یمثال، برخ ی ن وجود دارد. برا یبرا یمختلف
نظر را مطرح  ینا یداً هم تتتتتتت که جد یو برخ «یو غرب یشتترق ی  بلوچ»اند ر گفتهیگد یبرخ
. اما اگر شتتودیم یمتقستت یو جنوب ی،غرب ی،شتترق ۀبه ستته دستتت یبلوچ گویندیاند تتتتتتت مکرده
 ینتراختهو درواقع شتتتتن ینترو به مهم یمرا کنار بگذار یچیدهپ یکم هاییمتقستتتت ینا یمبخواه
 ینتریندهکه از پرگو یماشتتتتتاره کن یرخشتتتتتان یشبه گو یدبا یم،کن رهاشتتتتتا یبلوچ هاییشگو
)طامه،  دارد یشورپاکستان، افغانستان، و ترکمنستان گو یران،است و در ا یبلوچ هاییشگو

1331.) 
 اندیامامدوازده یعۀش یتاقل یا یحنف ی  مسلمانان سنّ  یتجزو اکثر یامردم بلوچ  مسلمان  همۀ

ازجمله  ثار  یدوز نان وجود ندارد. پوشتتتاک ستتتوزن یندر ب یگرید ینو فرقه و مذهب و د
 . که شهرت بسزایی دارد زنان بلوچ است یو محصوالت هنر یفرهنگ

 آذری  / ترک

شترک با ترکیههمجواردر  گروهاین  شۀ زبانی م و ادعای  اندی جمهوری  ذربایجان واجد ری
 ترکیسمدو سوی رود ارس همچون رؤیایی ملی برای پان پیوند قلمروربایجان و وحدت دو  ذ

غرب بیشتتتر متکلمان زبان ترکی  ذربایجان در شتتمال .از دورۀ شتتوروی متداول شتتده استتت
 .های  ذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، و قزوین ساکن هستندکشور و در استان
ه ترکی گویند و البتبه گویش ترکی  ذربایجانی سخن میزبان ساکن ایران بیشترمردمان ترک

 مسلمان و پیروترک در ایران  / خراسانی نیز گویشورانی در ایران دارد. بیشتر مردم  ذری
 حق وجود دارد.ها نیز پیروانی از  یین اهل. البته در میان  ذریاندتشیعاهل
های و مذهبی، در بستتتتیاری از جنبه های ملیبندی به  یینبر پایها عالوهرکت / ها ذری

سم و  یینفرهنگی  داب مخصوص به خود را حفظ کرده های اند و در بعضی از موارد، مرا
جات عزاداری حستتتینیۀ اعظم زنجان، دستتتتهکه رایج بینشتتتان زبانزد ملی یافته استتتت، چنان

 ن ایرانیان  ذریبیت در بیاهل های سوگواریارومیه، و اردبیل از مشهورترین دسته تبریز،
به ماه محرم  مار میدر  یهرود. همچنین مراستتتتمی چون تشتتتتتتشتتتت خوانی، گذاری، شتتتتب

                                  
ستان در ایرانی هایبلوچ از نفر میلیون۰٫۸ ازبیش امروزه .1 ستان ا ستان سایر و بلوچستان و سی   هایا

 برند.می سربه ایران



سینهحسینشاه سوم رایج در بینزنی، و زنجیرزنی از  دابگویان،  ست و مراثی و  ور  نان ا
های عزاداری بازار تاریخی تبریز شتتتود.  یینها به زبان ترکی خوانده میها و روضتتتهنوحه
بر این، موسیقی  ذربایجانی نیز بخش مهمی از هویت فرهنگی عالوه است. ت ملی شدهنیز ثب

ا فردی رهنرمندان  ذربایجانی با خالقیت خود موسیقی منحصربهشود و این قوم محسوب می
های خود به زبان ترکی  ذربایجانی همراه سرودهو کسانی که این نوع موسیقی را به اند فریده
های بزرگان  ن، ها در وصف  ذربایجان و دالوریشوند. عاشیقیق خوانده میخوانند عاشمی

خوانند و همراه موسیقی  ذربایجانی میهای زیبایی را بهدر مراسم جشن و عزاداری، سروده
سنتی  ذربایجانی گیرند.مورد توجه مردم قرار می شانه لباس  که  هاستهای خاص  ذریاز ن

 .است فرهنگ و دین و دیگر عوامل مردم  ذری پدید  مدهفرایندهای طوالنی  درپی  

 ها(زبان)فارس فارس

 ۀو واجد غلب که عمدتاً ستتتتاکن شتتتتهرهای مرکز ایران اندترین قومیت ایرانبزرگها فارس
عناصتتتر هویت خویش همچون زبان  ۀواستتتطهب ،به تعبیری هستتتتند و ستتتیاستتتی در ایران

شیع( سایر اقوام  ها،مؤلفهدیگر و  ،)فارسی(، مذهب )ت شدهمبر  شتر فارس اند.سلط  بانان زبی
اند، اما در برخی مناطق مرزی ایران، پیروان تستتتنن امامیایران پیرو مذهب تشتتتیع دوازده

 نیز سکونت دارند.زبان فارس
شهرهای بزرگ ایرانها فارس ساکنان  سیار واجد حوزه ،و از نظر فرهنگیاند عمدتاً  هایی ب

در کشتتورهای مردم های هندواروپایی استتت و زبان فارستتی از زبان هستتتند.یران فراتر از ا
 زبان رستتمی درواقع گویند وتاجیکستتتان، و ازبکستتتان به  ن ستتخن می ایران، افغانستتتان،

ستان ) سمی افغان ستان و یکی از دو زبان ر شورهای ایران و تاجیک شتو( ک بان زو درکنار  پ
 .بوده استز ورود استعمار انگلیس( ارسمی کشور هندوستان )تا پیش

 کرد

شتتتتمار ترین بلوک قومی در خاورمیانه بهها بزرگها، و ترکها، فارساز عربکردها پس
طور کلی، در محدودۀ مرزی چهار کشتتتتور (. کردها، به(Olson, 2003, p. 6  یندمی

 ایران، عراق، سوریه، و ترکیه سکونت دارند. 
شاخه ست که با زبان هایزبان کردی یکی از  ستی، افغانی، زبان هندواروپایی ا هایی مانند  

شی، و سغدی، خوارزمی، زبان با... و  فارسی، تاجیکی، تاتی و تال ستانی، اوستایی،  های با
این زبان ایرانی  .(۹۸۴ ص ،۰۸۳۸ باشد )دیاکونف،خانواده میاسکیتی، و بسیاری دیگر هم
غربی این ختتانواده استتتتتتت غربی یتتا جنوبهتتای شتتتتتمتتالو متعلق بتته گروه زبتتان

ُکرمانجی شتتتتمالی، ُکرمانجی میانی،ُکرمانجی  هایلهجه و (۸۳ ص ،۰۸۳۸ ستتتتن،)برویین
 شود.ها دیده میجنوبی، گورانی، و زازایی در گسترۀ جغرافیایی  ن

هایی متجلی ردی در تفاوتهویت ک که کنند( توصتتتتیف می۰۸۴3عباس ولی و دیگران )
کند و با کند. این هویت با داللت نکردن داللت میشتتتتود که هویت حاکم را تعریف میمی



سوژه شرایط امکان بازنمایی / داللتغیبت حضور دارد و  ن را نوعی  شتن   1مندی بدون دا
اگر  و ی وجود دارددو مذهب شیعه و سنّ  هر ، ازدر بین کردها داند.در تاریخ و سیاست می

ی کردها ر  توان گفت بیشتتتتتمناطق کردنشتتتتین ایران را به دو پهنۀ مذهبی تقستتتتیم کنیم، می
دیگر نیز در میان کردها وجود دارد  ایالبته دستهمذهب در نیمۀ شمالی سکونت دارند. سّنی
 ها وانشتتهرستتت برخی پیروان این  یین در بیشتتتر   و نام دارد (حقاهل / اییارستتان )کاکهکه 

 کنند.زندگی می روستاهای استان کرمانشاه
تر بندند و نوروز را با شتتتتکوه هرچه تمامهای ملی و مذهبی پایکردها به برگزاری  یین

خصتتتتوص برای رستتتتوم و اعیاد مذهبی، مانند عید قربان و عید فطر و بهکنند و برگزار می
غذاهای نذری و در اعیاد مذهبی، در برخی مناطق  اندارزش بستتتتیاری قائل پیامبرمیالد 

 ،گردد و همراه با  نشتتود و در میان مردم تقستتیم میازجمله نوعی  ش مخصتتوص طبخ می
شامل مولودی سم ذکر دراویش و نواختن دف و خواندن اذکار مخصوص  خوانی، حمد و مرا

اهد شمناطق کردنشین، در  شود.ستایش پیامبر اسالم، و نیایش به درگاه خداوند نیز اجرا می
 ،که با کمی تغییر نستتبت به یکدیگرایگونههای گوناگونی از لباس کردی هستتتیم، بهپوشتتش

 پوش،پوشاک سنتی مردان و زنان کرد شامل تن. هریک شکل و ریخت زیبای خود را دارند
ر و اافزار است. ساخت و کاربرد هریک از این اجزا بسته به فصل و نوع کسرپوش، و پای

سم و جشن شت و مرا ستان معی شاک نواحی مختلف کرد ها با یکدیگر تفاوت دارد. هرچند پو
و دیگر جاها متفاوت  مهاباد مانند اورامان، ستتقز، بانه گووگوالو، گروس، ستتنندو، مریوان،

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

 عرب

شود وسیعی از دو قارۀ  سیا و  فریقا را شامل می زبان، در سراسر دنیا، قلمروجامعۀ عرب
اند هایی از استتتتتان خوزستتتتتان ستتتتتاکنغرب، در بخشو در ایران نیز در جنوب و جنوب

ها، با مرکز مانند ترک ،های ایران نیزباید گفت که عرب .(31 ص ،1311 )امیراحمدی،
 کند.اشتراک مذهب دارند و این هویت قومی فرامرزی را تضعیف می

ینی النهرای از عربی بینهای ساکن ایران بیشتر به گویش عرب خوزستانی که لهجهعرب
خوزستتتتان و بندرعباس و بوشتتتهر و  های ایران در چهار استتتتانعرب کنند.استتتت تکلم می

ها در استتتان خوزستتتان ستتاکن هستتتند و اند، اما بیشتتتر  نپراکنده نواحی جنوبی استتتان ایالم
مذهب نیز در ایران وجود دارند، اما درصد های سّنی. البته عرباندامامیعموماً شیعۀ دوازده

 دهند.بسیار پایینی را تشکیل می
مردم عرب خوزستتتتان همچون دیگر مردم کشتتتور ایران فرهنگ خاص خود را دارند و 

جوار، روز عید فطر از اهمیت و جایگاه بسیار باالتری در تبعیت از اعراب کشورهای همبه
داشتتتت این روز با هنجارها، رفتارها، و گرامیو  عمومی ایشتتتان برخوردار استتتت فرهنگ
های خوزستان است. یکی دیگر از سنن کهن رایج در میان عرب ورسوم بسیاری همراه داب

                                  
1 Representation / Signification 



ضان در اهواز اجرا می ساله در پانزدهم ماه رم ست که هر سم گرگیعان ا شود. از دیگر مرا
سیار مهم و رایج در ب سم ب سم قهوهها، میین عربمرا خوری و دله قهوه نام برد توان از مرا

 شود.که با  داب و تشریفات بسیار انجام می

 
 یراناقوام و مذاهب در ا یپراکندگ ۀنقش: 1 ۀشمار یرتصو

 خواهی اقوام ایرانیهویت

را به هویت فارستتی   نت هویت ملی ایرانی ئبرکشتتیدن انحصتتاری هویت قومی فارس به هی
یت قوم فارس را تحت تقلیل داده استتتت و زبان، دین، مذهب، فرهنگ، و ستتتایر عناصتتتر هو

ایرانی  ۀخواهانهویتمطالبات  گونه،دینب کرده استتتت وستتتمی ایرانی معرفی عنوان هویت ر
کی از  ن استتتتت که باره حا تحقیقات مختلف در این .بروز یافته استتتتت های مختلفدر دوره

صتتتی برای های ستتیاستتی، اقتصتتادی، و اجتماعی فرناتضتتعیف دولت و مواجهۀ  ن با بحر
با دولت  هادستتتتت داده استتتتت و کشتتتتمکش قومیتها بهقومیت انۀخواهپیگیری اهداف هویت

. درواقع رابطۀ (Amirahmadi, 1987, p. 363-391) درپی داشتتته استتترا مرکزی 
لت و بحران یمستتتتتقیم قدرت کنترلی دو کاهش  یتبین  لت و قوم  وجود داردها های دو
 (.۰۸۳۳ زاده،)رمضان
شتتتکل افراطی ستتتایر اقوام ایرانی را  که ها هستتتتندترین گروه قومی در ایران فارسعمده

وان عند و فرهنگ فارستتی را برای ستتایر اقوام بهننمایای معرفی میبدوی، ایلیاتی، و حاشتتیه



 د.ندهفرادستی و پیشرفته جلوه می ۀشاخص
ستنندترین قوم ها پرجمعیتها، ترکبعد از فارس تر ها به کممطالبات قومیتی  نعمده  و ه
جمهوری  ذربایجان به اعالم استتتتتقالل ترین نمونۀ  ن گردد و برجستتتتتهبازمی از یک قرن

تمایالت  ۀحوز ها ذری / هاترکترین گرایشتتتتتات افراطی .وری بودهرهبری جعفر پیشتتتت
 ۀمدع . البتهگیردت میئتبار امپراتوری روستتتتیه نشتتتتوام ترکترکیستتتتتی استتتتت که از اقپان

محور استتتتت و از کانال اجتماعی و عدالت مطالبات های ایرانخواهانۀ ترکهویتمطالبات 
ولی احزاب اپوزیستتتتیون خارو از ایران بیشتتتتتر اهداف  ،دشتتتتومطالبات مدنی مطرح می

که البته تاثیراتی هم در داخل ایران و علی الخصتتتتوص بر  کننده را دنبال میطلباناستتتتتقالل
 .روی گروهایی در تبریز داشته است

طلبی را از خود نشتتتان های متنوعی از هویتنیز طیف اندمذهبشتتتافعیستتتّنی که  کردها
ملت ها زعم  نستتتت. بهیی اگرالیم رد یک جریان ازجریان غالب ناستتتیونالیستتتتی ک .اندداده
یادی طبیعی که ریشتتتتته در ستتتترشتتتت ،رد یک موجودیت ازلی استتتتتتک ت کردها دارد بن

یز به کمتر از یک قرن ها در ایران نکردخواهانۀ هویتمطالبات عمده سابقۀ  .(۰۸۴۳ )ولی،
و با تأسیس جمهوری خودمختار کردستان  1311ساز  ن از سال جریان تاریخ و گرددبازمی

ضی محمد)به مرکزیت مهاباد و رهبر شکلبا اتفاق افتاد.  (ی قا ضات و   گیریشروع اعترا
سازماندهی کرد و احزاب شمسی 1331های انقالب جرقه ، حزب دموکرات خود را دوباره 

 خواهی امروزی کردها قالب... شکل گرفتند، هویت دیگری همچون کومله، سازمان خبات و
اگرچه احزاب  سیاسی   ،د گرفته استهای فرهنگی و هنری به خوهای مدنی و فعالیتسازمان
شقاق طلب در خارو از کشور همچنان فعالیت دارندهویتمسل    شان میان ی نیزهایکه البته ان

 .است اتفاق افتاده
های ایران به حدود هفتاد ستتتتال پیش خواهانۀ عربهویتیافتۀ پیشتتتتینۀ مطالبات ستتتتازمان

عد از انقالب  ،هااین گروه .گرددبرمی مات  ،۳۳ب قدا هداف و حتی ا ید و ا قا به نشتتتتر ع
ها وجود دارد که در بین عرب گریامروزه دو ستتتتط  متفاوت از مطالبه و پرداختندنظامی 
ستقالل کامل خوزستان از ایران و تشکیل دولت مستقل عربگروهی   ،زبان هستندخواهان ا

شکل شکیل یک نظام فدرال در  دیگر ها و احزاباما بعضی از ت که ایالت  اندایرانخواهان ت
 (.1333احمدی، ) پیشنهادی  نان است هایخوزستان یکی از ایالت

تقستتتیم شتتتدن بلوچستتتتان در ستتتال  که اندمذهبها دارای زبان بلوچی و ستتتّنی حنفیبلوچ
میالدی بین ایران و هندوستتتتان )پاکستتتتان کنونی( مرزهای ستتتیاستتتی بین این قوم  1313

تبعیض قومی از دو طرف ایران و پاکستتتان موجب برانگیخته . وجود وجود  وردبهیکپارچه 
وجود امروزه . ده استها شگرایانه و طرح مطالبات قومی از جانب بلوچشدن احساسات قوم

ها را در خواهانۀ بلوچهویتطالبان و القاعده در افغانستتتتان و پاکستتتتان تحریکات های گروه
اکنون مطالبات قومی بیشتتتتر در قالب  البتهدو وجه مذهبی و قومی تشتتتدید کرده استتتت.  هر

شتتتتکاف مذهبی، تبعیض  ، اماگیردهای مدنی، فرهنگی، و اجتماعی صتتتتورت میفعالیت
 شده است. هابلوچ پیرامون موجب تشدید مطالبات ت و وجود روابط مرکز ،اقتصادی



 پژوهش  اهمیتاهداف و 

ن نظران بر ایصاحببرخی از  و تهویتی قوام یافته اسچند زیستایران از دیرباز با  امعۀج
باورند که هر تبیین تعمیمی درباب  جوامع چندقومی بدون عنایت و بررستتی عامل قومیت از 

به اهمیت فزاینده و پایدار  توجه باو  ،روازاینکفایت و بستتتتندگی برخوردار نخواهد بود. 
د ازپیش موربیش اجتماعات قومی در تکوین و تحکیم انستتجام اجتماعی، بررستتی علمی اقوام

 اند کهنظران بر این عقیدهصتتتتاحبتوجه قرار گرفته استتتتت. در همین زمینه، بستتتتیاری از 
عنوان بستتتتگی و هویت ملی در اجتماعات قومی و احستتتاستتتات بستتتیار قدیمی قومیت بههم
قومی و ها در جوامع چندی و انستتتتجام هویتقوم همبستتتتتگیدارد. ریشتتتته گرایی بدوی ملی
های قومی را ترمیم کند. اهمیت موضتتوع و تواند صتتل  ایجاد کند و شتتکاففرهنگی میچند

صلی در این سئلۀ ا ست. هویت م شور ایران ا جا چگونگی و چرایی هویت جمعی اقوام در ک
جمعی یا اجتماعی شتتناستتۀ  ن حوزه و قلمرویی از حیات اجتماعی استتت که فرد با ضتتمیر 

داند و دربرابر   ن احستتتاس تعهد و تکلیف ون بدان میخود را متعلق و منتستتتب و مدی« ما»
 کند. می

نایی  نکار مدی دولت وامع ها در ایجاد توستتتتعه اتکا دارد و در جهای امروزی بر توا
یز اهمیت شتتایانی دارد که قومی نمفهوم عدالت بین ،بر توستتعهدارای تکثر هویتی نیز عالوه

ارۀ جانبه دربدرکی همه که ایجاد و گسترشایگونهبهکز این تحقیق واقع شده است، تمر محلّ 
امری که در  د،شوساز همبستگی اجتماعی و انسجام ملی دیگر زمینه هایها و هویتقومیت

فکران، فعاالن جامعۀ مدنی، روشتتتن د وشتتتومی واقعهای هویتی ستتتازیغیریت تقابل با انواع
به میدانی پویا  را دارند شتتتی  که دل در گرو صتتل  و و همۀ کستتانی حوزۀ هویت و فرهنگ

بهدعوت می ند و  حذف فرهنگک یت فرهنگ ،هاجای  تای تقو های متکثر قرار در راستتتت
   گیرد.می

 ادبیات تحقیق

هویت »این  ،در وهلۀ اول استتتتتت و «هویت دیگری»ازمند به ییک فرد یا گروه ن 1هویت
بتتتختتتش یتتتا تتتتکتتتویتتتنتتتی دارد استتتتتتتت کتتته وجتتتود دارد و جتتتنتتتبتتتۀ قتتتوام« دیتتتگتتتری

(Grossberg, 1996, p. 93-96). معنای  گاهی از کیستتتتتی  در این تحقیق، هویت به
ی یابد و به بنیادنمود بیرونی و جمعی میکه  استتتتت کار رفتهاش بهفردی و تعلقات اجتماعی

  ،(Jenkins, 2014, p. 6-20) شتتودنش اجتماعی و ستتیاستتی تبدیل میبرای ارتباط و ک
شتتتتود ها ممکن میگروهها از برونگروها و انفکاک درونهستتتتنجیعمدتاً ازطریق  هم ولی

(Brown, 1996, p. 9). های علم انستتتانی به هویت وب کلی نگرشچدر جدول زیر چار
 بازتاب یافته است.و پسامدرن  ،سنت، مدرنیته فراینددر 

 یمکاتب فکر سوژه یتنوع هو یتمنابع هو مکان و فضا زمان دررویک

 
 یسنت

 
 گذشته

 مندمکان یتهو -
 محورینسرزم - 

 و یند ورسوم  -
 ساختارها

 یدارپا جوهر ثابت و -
 و تابع قدرت

 یخیفراتار -
 یفرازمان -

 یانهعام یباورها -
 یعلمیرغ -

                                  
1. Identity 



فضا  ییعدم جدا -
 مکان

به شناخته  یازن -
 شدن

 شده یینتعیشازپ -
 گرا یازل یشخص -

 ییورااو م ینید - جوهر ثابت -

 
 مدرن

 
 حال

 دولت  یداییپ -
 هاملت -
با  ییهاینسرزم -

 یرسم یمرزها

)فاعل  هسوژ -
 شناساگر(

 یشعقل دوراند -
 یناصالح د -
 یعلم یهاانقالب -

 تابع، ساختارمند -
 ی،اجتماع یطشرا -

  ی، فرهنگیاقتصاد
 ی)مل یجمع یتهو -

 ی...( و فرد و

و تعامل  -
یابی سوژه معنا
 یساختارها با

 یاجتماع

 متقابلکنش  -
 یننماد -
 یانساختارگرا -
 یسممارکس -

پست 
 مدرن

 
 یندهآ

 ،گسست مکان -
 فضا

و  هاکنش -
رد، خ   یهافرهنگ

 یمحل
 دستاورد گفتمان -

 باز یهایتهو -
 گرامتضاد و خاص -
 یالس وچندپاره  -
 متکثر ومتنوع  -
 تابع گفتمان -

 یهایینمازبا -
 مختلف

 یرهایتفس -
 و یمتوال
 متکثر

 یپساساختار -
 انتقادی -
 ویکاروان -
 یدیسافروپ

 ؛421 ص ،4991 )گیدنز، چارچوب کلی رویکردها )سنتی، مدرن، و هویت( به هویت :1 ۀجدول شمار

Eriksen,1993؛262 ص ،۸۹۳۱ توسلی، ؛ Turner, 1998, p. 375-382؛ 14 ص ،4821گیدنز،  ؛

 (۸۹۱۳ و کاستلز، ۸۹۱۱رشیدی،  ؛8 ص ،4824 ذکایی،

رعایت اصول  و توجهاتی کههای مدیریت مشارکتی سوی نظامبه جوامع تحول به توجه با
توان می (Faulks, 2000, p. 197)کند ب میایجا شتتتتهروندی و ایجاد نهادهای مدنی

دو از  های مشتتارکت و اصتتول شتتهروندینظام ستتویتحول جوامع بهاهمیت  اذعان نمود که
تصتتور دیگران از  . بیانگر تصتتور فرد از خویشتتتن و نحوۀ1: انددهشتتزیر برجستتته جهت 

 (.  Oldfield, 1990) بین دولت و ملت است پویا . محصول رابطۀ هویتی۲؛ ستاو

 ملیت / قومیت

حافظۀ مشتتتتترک )ترکیبی پویا از تبار مشتتتتترک واقعی یا مفروض قومیت و گروه قومی 

سیقوم،  گاهی مشترک (تاریخی سیا سرزمینی در بین یک  تتتتتت ی، عناصر نمادین، تعلقات 

 گتتتیتتتردقتتتومتتتی قتتترار متتتی ۀمتتتبتتتنتتتای تتتتجتتتربتتتکتتته  استتتتتتتت گتتتروه اجتتتتتتتمتتتاعتتتی

(84 p. 1998, Ashcreft, & Griffths & Tiffin)سمیت .  نتونی ی هویت قومی برا 1ا

 شمرد:میهای زیر را برمؤلفه

 
استتات ناستتیونالیستتتی وارد و گستتترش احستت 2از انقالب صتتنعتیواژهای ملی و ملیت بعد

ست شده ا شناخته و واژگان علوم اجتماعی  سرزمینی  شده و دولت هویت ملی از یک واحد 

                                  
1. Anthony Smith 
2. Industrial revolution 



 شمرد:زیر را برمی ۀشود که ارنست رنان برای  ن دو مشخصناشی می (نظامی سیاسی)

 ملت
 میراث فرهنگی 

 اجماع روز 

ها، ای، خاطرهاسطوره)و ذهنی  (سرزمینی)دو گروه عناصر عینی از برخی اندیشمندان 
کنند و دو ویژگی و جنبۀ دهندۀ ملت یاد میتشتتتکیل عنوان عناصتتتربه (هاباورها، و فرهنگ

سی سا شرف نیز  .(1333 علمداری،شمرند )میرا برای  ن بر 1ا سی، دین، احمد ا سیا نهاد 
شهرها، فرقههمسایر عوامل و ، زبان صاد،  گیری هویت لشک عواملرا از ... ها وچون اقت

   (.1313 )اشرف، شماردملی برمی
بیان  شکل ذیلبهامروزین را جهانی و محلی  هایوضعیت هویت (۹۰ ص ،۰۸۳3)گیدنز

 : است دهکر

 یگذاریرعوامل تأث مکان زمان تعلق سطح یتنوع هو
روابط مکان و 

 فضا

 یتهو
 یمحل

 از تجددقبل یمحل
گرایی خاص

 مكانی
رسوم، 

 یوسنن محل داب
انطباق فضا با 

 مکان

 یتهو
 یجهان

 فرامحلی بعداز تجدد یجهان
های اندیشه

حاصل از 
 مدرنیته

مکان و  ییجدا
 فضا

 انواع هویت از نظر گیدنز: 2 ۀجدول شمار

 حثبقابل ییتهای قومگراییخاصنگرش روابط بین سطوح هویت جمعی دربرابر  امروزه 
ماییو  استتتتتت نهبازن به واقعیتای  نهای رستتتتتا بدیل ها را    کرده استتتتتتهای روزمره ت

(Hall, 1997, p. 2002) .شتهپژوهش صحه گذا صاویر های زیادی بر این مدعا  اند که ت
های  میز، تصتتورات قالبی، و افستتانههای تبعیضهای قومی به اشتتاعۀ نگرشمنفی از گروه

رک:  ،متتتتثتتتتالرستتتتتتتتانتتتتنتتتتد )بتتتترای تتتتتمتتتتایتتتتز و بتتتترتتتتتری متتتتدد متتتتی
Entman, R. & Rojecki, 2000; Graves, 1999). ترین جایگزین برساختن اصلی

دینی، ملی، یا  یبر بنیادها استتتت که های فرهنگیستتتازی( در جامعۀ ما جماعتمعنا )هویت
ستند و احتماالً قومیت بهای امنطقه ست دین، ملیت،ستوار ه وتصترف و محلیت مورد دخل د

 .(31 ص ،1333 لز،گیرد )کاستقرار می
توجه و پردازان کالستیک ندارد نظریه ۀقومیت و روابط قومی جایگاهی در اندیشت ۀمطالع

                                  
ن تداوم   یاعضا یاکانیمشترک داشتن ن یشۀر یادعا یکه ملت برمبناینو ا یفرهنگ ت یقوم ۀجنب یکی .1
ساس ینا که بر یمدن ۀدوم جنب وکند یدا میپ ستوار ا ضا ا ست که اع شترک  یا ملت الزامات و تعهدات م

 .دارند



 4، و زیمل3، وبر2دورکیم، 1مارکسشتتتتناستتتتتانی چون جامعه ۀبه روابط قومی در اندیشتتتت
 صورت صری  وجود ندارد.به

 :اندقرار ذیلبه های قومی و ملیگیری هویتشکل بارۀانداز نظری رقیب درسه چشم
هویت  ،گراییرهیافت اول با نام  نتونی استتتتمیت گره خورده استتتتت و تحت عنوان دیرینه

دانتتد هتتای قتتومتتی متتیهتتا را دارای هستتتتتتتتتهو متتلتتتمتتلتتی را امتتری طتتبتتیتتعتتی 
(Barrington, 2006, p. 13برای دیرینه .) ،شناسی تکاملی نشانگر انطباق روانگرایان

وجود متتده درطی  دوران متتاقبتتل تتتاریخ بوده استتتتتتت بتته  میز بشتتتتر بتتا شتتتترایطموفقیتتت
(Kaufmann, 2015, p. 194)شاکلۀ فرهنگی ثابتی متصور است که رهیافت . در این ،

 شده است.مکن ها مدرطول  نسل اند و معنابخشی مستدامام بخشیدهکنشگران قومی  ن را قو
استتت که توستتط نخبگان قومیت منبعی  ،استتاس   نبزارگرایی دومین رهیافت استتت و برا

برای تعریف هویت گروهی، تنظیم عضویت و مرزهای گروه، و ساخت دعاوی و استخراو 
 .Brown & Langer, 2010, p. 413)شود )منابع استفاده می

أکید تبر فرایندهایی  و است گراییدر ضدیت با دیرینه که است انگاریرویکرد  خر سازه
دو رویکرد  و عناصتتتتری از هر یابندهای قومی ظهور میگروه ،هاکه ازطریق   نکند می

(. رهیافت Brown & Langet, 2010, p. 413گیرد )گرا و ابزارگرا را دربرمیدیرینه
هایی که های دیگر، شتتامل  نکند که هویت ملی مانند هویت گروهگرا استتتدالل میبرستتاخت

 .است 5شمرند، یک سازۀ اجتماعیهای هویت ملی برمیعنوان نشانهگرایان بهدیرینه
سی )ماتیل،قوم سیا شدن قومیت در رابطه با  ،طلبی قومیهویت ،(1333 گرایی  سی  سیا

در خلق  گاهی  ارتباطاتنقش و ، (Hechter, 1975)استعمار داخلی و تقسیم فرهنگی کار 
ند و اها طرح شتتتتدهارتباط با قومیت ( از مباحثی هستتتتتند که در۰۸۳۴ قومی )ستتتتیدامامی،

تری  نتونی استتتمیت نقش نخبگان را در شتتتکل منظمو به 6پردازانی چون هانس کوهننظریه
اند و گستتتترش دامنۀ کنترل دولت و گرایش بیشتتتتر به های ناستتتیونالیستتتتی تحلیل کردهجنبش

ایجاد شتتتترایط مناستتتتب برای بستتتتیج ایدئولوژیک توستتتتط  ستتتتببجانب تمرکزگرایی را 
  میزینیز ناسیونالیسم را شکل ویژه و موفقیت 7جان ویرویلیدانند. می« روشنفکران علمی»

داند که نخبگان از  ن برای گرفتن قدرت دولت از دستتتت طبقات های مدرن میاز ستتتیاستتتت
 (.1331 کنند )احمدی،حاکم استفاده می

                                  
1. Karl Marx 
2. Émile Durkheim 
3. Max Weber 
4. Georg Simmel 
5. Social construction 
6. Hans Kuhn 
7. John Viruili 



 توسعه

سانی، اجتماعی ۀدربار هاپردازیتنوع نظریه ظیر نو اقتصادی معاصر مفاهیمی  ،تغییرات ان
که  کردرا وارد ادبیات علوم انستتانی  ... بدیل و ۀمشتتارکتی، توستتع ۀتوستتع کیفیت زندگی،

سع شمولیت کیفی و محتوا ۀتو ستاجتماعی  سعه را  «سن». یی بر  ن ا ستافر»تو رش یند گ
خوانتتد می« هتتدف و ابزار  زادی»کنتتد و توستتتتعتته را معتتادل تعریف می«  زادی واقعی

عدی دانست که بُ (  ن را جریانی چند1311تودارو )مایکل و ( Sen, 1983؛ 1331 )سن،
ی و نیز مردم و نهادهای مل ۀتلقی عام یرات استتاستتی در ستتاخت اجتماعی، طرزمستتتلزم تغی

شه صادی، کاهش نابرابری و ری شد اقت سریع ر ست )ازکیا،ت  (.1313 کن کردن فقر مطلق ا
ستتی در ستتاخت اجتماعی، وجود  وردن تغییرات استتابه»نیز توستتعه  1دونالدستتن پیتر از نظر
غفتتاری و « )هتتای جتتامعتته استتتتتتتهتتا و نهتتادهتتا برای تحقق کتتامتتل هتتدفگرایش
 بر ابعاد فرهنگی تأکید کرده استتتت در تعریف توستتتعه 2میستتترا و (3 ص ،3113 ،نیازی
و  ،تغذیه، فقراشتتتیاق برای غلبه بر ستتوء» ،3از نظر برنشتتتاین .(3313 ،و غفاری )ازکیا

شتات دیداز  و« رودشمار میتوسعه بهجمله اهداف بیماری از یندهای اتوسعه بر فر»، 4 یزن
مت قال از حکو لت داردهای غیرناظر بر انت یک دال به دموکرات یک   از نظر«. دموکرات

ستقالل، از هر » ،5هانتینگتون ستگی به ا سادگی به پیچیدگی، از واب سی از  سیا اندازه نظام 
پراکندگی به یگانگی گرایش پیدا کند، به همان نسبت  و از ،پذیریناپذیری به انعطافانعطاف

گونه است که ( و این31 ص ،1313 )قوام،« سیاسی  ن افزوده خواهد شد ۀبه میزان توسع
جه قرار می عه مورد تو عاد مغفول توستتتت که در  ن وجود دارد اب یت مفهومی  گیرد و کیف

قرار و مفاهیم مترادف  ن مورد توجه  ،6پیشتترفت، بهبود ،استتاس  ند که برشتتوتر میبرجستتته
؛ 1331 ؛ بتتاومن،1331 )هتتابرمتتاس، دشتتتتوهتتای بومی تتتأکیتتد میو بر فرهنتتگگیرد می

و افزایش  ،عالوه توستتتتعه به معنای کاهش نابرابری، فقر و بیکاریبه. (1333 ماهرویان،
 کیفیت زندگی است.بهبود مشارکت و دموکراسی است که مستلزم شرایط مطلوب و 

 لت اجتماعیعدا

ترین  رمان بشر درطول  تاریخ عدالت اجتماعی است. ناعدالتی توان اذعان داشت که مهممی
ه دکرهای طبقتاتى معضتالت اجتماعی را تشدید شماری شده و شكافهای بیموجد نتابرابری

و  شتتتدهاستتتت. بر این استتتاس، در علوم انستتتانی، وجوه مختلف عدالت اجتماعی بررستتتی 
یستى، های لیبرالیستى، نئولیبرالکه از گفتمانایگونهتعددی پرورش یافته است، بههای منظریه

توان یاد کرد و ...( دربارۀ  ن می گرایی، و دینی )اسالمى، مسیحی وسوسیالیستتتتتتى، جامعه

                                  
1. Peter Donaldson 
2. Misera 
3. Bernestein 
4. Eisenstadt 
5. Samuel Huntingyon 
6. Improvement 



ذکر شتتناستتی زیر قابل(، گفتمان۰۰۴-۰۰۱ ص ،۰۸۴۱) براستتاس نظر اختری و ذوالفقاری

 است:
 اسالمی گرایانجامعه راولزی سوسیالیستی نئولیبرالیستی لیبرالیستی مفاهیم و گفتمان

وجود فتتاصتتتتتلتتۀ  فاصلۀ طبقاتى
طتتبتتقتتتاتتتى بتترای 

 پیشرفت

مقصتتتتر دانستتتتتن 
 فقرا برای فقرشان

متتختتتالتتف وجتتود 
 فاصلۀ طبقاتى

فاصتتلۀ طبقاتى در 
برای  حتتتدی كتتته 
پیشرفت ضروری 

 باشد.

متتختتتالتتف وجتتود 
 فاصلۀ طبقاتى

متتختتتالتتف وجتتود 
هرگونته تضتتتتتتاد 

 طبقاتى

عدم دخالت دولت  دخالت دولت
 در اقتصاد

كاهش نقش دولت 
 در اقتصاد

لت دولت در  خا د
 همۀ امور

محدود بودن دخالت 
كاهش  دولت در حدّ 
 شكاف طبقاتى

لت گستتتتتتردۀ  دخا
 دولت

معتتتتدل  كرد  عمل
دولت متناستتتب با 

 شرایط زمان

 توجه توجه توجه توجه عدم توجه عدم توجه طبقات محروم

فتتتردگتتترایتتتى و  گرایىجمع فردگرایى فردگرایى شناختىهستی
 گرایىجمع

فتتتردگتتترایتتتى و  گرایىجمع
 گرایىجمع

گتترایتتى وظتتیتتفتتته محورفضلیت گرایىوظیفه گرایىوظیفه گرایىفایده گرایىفایده فلسفۀ اخالقى
 محورفضلیت

رستتیدن به عدالت  عمومی خصوصى خصوصى مالکیت
تتتوزیتتعتتى بتتتدون 
الغتتتای متتتالكیتتتت 

 خصوصى

عمومی )خیرات 
 اجتماعی(

خصتتتتتوصتتتتتى و 
 عمومی

بتتتترختتتتورداری  امکانات
 نابرابر

بتتتتترختتتتتورداری 
 نابرابر

بتتتتترختتتتتورداری 
 برابر

بتتتتترختتتتتورداری  توزیع یکسان توزیع یکسان
 برابر

بتتازتوزیع در متتد  ضرورت وجود ضرورت وجود اختالف در مد
 در مدهابرای کم

تا  مد  اختالف در 
برای  حتتتدی كتتته 
پیشتتتتترفت جامعه 

 باشد.نیاز 

بتتازتوزیع در متتد 
 در مدهابرای کم

اختتتتتالف در متتتد 
منجر به شتتتتتكاف 

 طبقاتى نشود.

فرصتتتتتتت برابر  رقابت اقتصادی
 رقابت اقتصادی

 زادی كار فرینانه 
 و مهارت فردی

عدم ضتتتتترورت 
رقابت اقتصتتتادی 

  زاد

بر  برا یط  شتتتتترا
عدادی  با ت بت  قا ر

 محدودیت

رقابت اقتصتتتتادی 
  زاد

رقابت اقتصادی 
  زاد 

حقوق  برابری حقوقى تقتتتدم بتتتا 
استتتتتتتاستتتتتتتى و 

هتتتتتتتتتتتتای  زادی
 سیاسى اجتماعى

ازحد به توجه بیش
هتتتای فتتتعتتتالتتتیتتتت

اقتصادی و كاهش 
 حقوق

برابری در همتتۀ 
حقوق ستتتتیاستتتتى 

 اجتماعى

بتتتتترابتتتتتری در 
های سیاسى  زادی

اجتتتتتتتتتمتتتتاعتتتتى 
اصتتتل  به توجه با

 نخستین

یع عتتتادالنتتتۀ  توز
قدرت ستتیاستتى به 
متتعتتنتتتای تتتوزیتتع 
عتتتادالنتتته دیتتگتتر 

 ست.مواهب نی

حقوق طبیعى 
برابر و تفاوت 
در حقوق 

اكتسابى متناسب 
با كار و انجام 

 وظایف

 شناسیشناسی از منظر مکاتب جامعهگفتمان: 3 ۀجدول شمار

گوییم یعنی عملی که ظالمانه نیستتتت. بالطبع وقتی عدالت وقتی از عمل عادالنه ستتتخن می
سراغ این مضمون سازیم، یعنی در عدالت اجتماعی باید بهمی را متصف به صفت اجتماعی

 نشتتتود ومنجر شتتتکلی وضتتتع کرد که به ظلم برویم که قوانین و مقررات اجتماعی را باید به
معنای رعایت مستتاوات در جعل قانون و  عدالت تأمین گردد. به عبارتی، عدالت اجتماعی به

امکانات مساوی جهت پیشرفت و استفاده از  ،هبرای هم ،که قانوناجرای  ن است؛ یعنی این
شود. عدالت اجتماعی از لحاظ اجرا و عمل وظ سیر مدارو ترقی قائل  یفۀ امکانات رفاهی و 

عمل، برای افراد، تفاوت و تبعیض قائل نشود و امکان پیشرفت هاست. لذا دولت باید دردولت
نان را فراهم  ورد )مطهری، ماعی   فاه اجت لت 133 ص ،1331 و ر عدا های  (. متغیر

سی )مانند مسکن، اجتماعی را می سا شتغال، تأمین نیازهای ا توان کاهش فقر و محرومیت، ا
ها متناستتتب با دستتتتمزدها، توزیع عادالنۀ در مد و ثروت، بهداشتتتت، و  موزش(، ثبات قیمت

تأمین حقوق یت و نظم،  مه برقراری امن ماعیه تأمین اجت بۀ افراد،  فاهی  ،جان مات ر خد و 



 دانست.
سی، عدالت  را برای عدالت اجتماعی ذکر کرد: ذیل توان ابعادمی سیا شارکت  برابری، م

)پورستتتتعیتتد و  و عتتدالتتت توزیعی ،اقتصتتتتتتادی، عتتدالتتت فرهنگی، عتتدالتتت قتتانونی
تأمین . 1اند از: عبارت اصتتتول عدالت اجتماعی ،بدین لحاظ .(11 ص ،1331 همکاران،

امکان دستتتتیابی . 3 ؛هر شتتتخصبرابر های  زادی. حّق 1 ؛افراد جامعه نیازهای اولیه همۀ
امکان به  در شتتترایط های اقتصتتتادی. نابرابری1 ؛ی اقتصتتتادیهافرصتتتتبرابر همگان به 

 .(1331 )همتی، حداکثر رسیدن ثروت فقیرترین اقشار
  برابر هر شتتخص حقّ اول  ؛نظریۀ عدالت جان راولز دارای دو اصتتل مهم و کلیدی استتت

، اهنابرابریوجهی بیدوم  و اجتماعیشتترکت  یا در یک نهادترین  زادی نستتبت به گستتترده
 .نفع همگان بینجامدها بهکه نابرابریمگر این

 هاهنتایج و یافت

 خأل شتترایط ازمدار محور و توستتعهقومیت عدالت / مفهوم هویت ،براستتاس نتایج این تحقیق
اغلب وفاق ملی را در گرو دستتتتتیابی به عدالتی  حکایت دارد، نتایجی کهدولت  عملکردی

  که در ذیل جوانب  ن بررسی شده است. بیندقومی میبین

 اقتصاد محلی اقوام

شده طریق  دامداری و کشاورزی تأمین می از ایران معیشت غالب مردم ،های دوراز گذشته

ر شتتهرهای ایران عبور جادۀ ابریشتتم از ایران مشتتاغل تجاری و بازرگانی را نیز د و استتت

 رونق بخشید.

دارای باالترین  ،زبان استمردمان فارس سکونت که محلّ  ،امروزه مناطق مرکزی ایران
بر بخش صتتتتنعت، در مناطق مرکزی ایران، همچنین عالوه .1اندبخش صتتتتنعت در ستتتتهم

پردر مدی ازقبیل پسته و زعفران رونق دارد و همین موضوع باعث  محصوالت   کشاورزی  
   .داخلی داشته باشند تولید ناخالص ازسهم باالیی  مناطق   تا این شده است

ستتبب به ، اماباغداری استتت و مبتنی بر کشتتاورزی، دامداری، کردنشتتین طقااقتصتتاد من

ناطق، مرزی بودن جارت مرزی این م قانونی  ن) ت کل  کل )کولبری و  (در شتتتت در شتتتت

  .رواو یافته است جادر  ن (غیرقانونی  ن

چون هم یها و صتتنایعکشتتاورزی، دامداری، کارخانه نشتتین بر پایۀاقتصتتاد مناطق ترک
 .استوار است ... و ،ن سازی، فوالدیتراکتورسازی، پتروشیمی، ماش

موجب رونق بازرگانی  که اندموقعیت ارتباطی و مرزی دریاییدارای  نشینمناطق عرب 
ع مناب بر  ن،عالوه .شتتتده استتتت در این مناطق المللی بنادر و ترانزیت دریاییو تجارت بین

                                  
 درصتتد(، البرز 11.1های اصتتفهان )استتتان قرار ذیل استتت:. ستتهم صتتنعتی مناطق مرکزی ایران به1
درصتتتد(،  13.1) درصتتتد(، قم 33.1) درصتتتد(، چهارمحال و بختیاری 31.3) درصتتتد(، تهران 11)

 .درصد( 11.3) و یزد ،درصد( 11.3) مرکزی



 .بسیاری در این مناطق وجود دارد خیزنفت
ستان سیری میوه ،در منطقۀ بلوچ ستوایی و گرم چون خرما، موز، مرکبات، انبه، همهای ا

عشتتایر به  چنینهم .بازار اختصتتاصتتی دارد د وشتتوکشتتت می پاپایا، چیکو، پستتته، و انگور
 شکل گرفته است.صنایع تبدیلی و در برخی مناطق  ن نیز  اشتغال دارند شترداری

بخش عمدۀ مطالبات ستتتتیاستتتتی اقوام ایرانی به  ،تحقیقاین های براستتتتاس دادهباید گفت 
 منجر شدهپیرامون  تتتتتت گیری مرکزکه به شکل گرددای بازمیهای متمرکز اقتصادیسیاست
های اقتصادی اقتصادی و معیشتی حاصل از سیاست هایی اعتراض به شکافو نوع است
حاشتتتیۀ ایران )اقوام ایرانی( را عادالنه اقتصتتتاد که ستتتهم  ها ابراز شتتتددر مصتتتاحبهمرکز 
 .دانندنمی

 (مذهبی ـ ملیتی) هویتیعدالت 

تعلق خاطر اقوام مختلف محور بر رویکرد عدالت ،ملی یا مذهبی ۀحضتتور دو صتتبغ وجود  با
 .دنکهویت ملی ایرانی تأکید میبه مفهوم ملت و چارچوب 

شه داره بهما ایرانی  شغیرها زبان ما یک ری پهلوی  ۀاز زبان عربی. همه ری
  .ایهباستانی یا اوست ؛هی، یکی پهلوی اشکانیه، یکی پهلویداره. پهلوی اوستای

 ارومیه از شناس، شاعر و زبانعزیز نعمتی

 

اگر جاهایی به  های مذهبی در تقابل با مستتتتتائل ملی نیستتتتتتند. ولیگرایش
شتری از مسائل قومی و هویتی پذیری مسائل مذهبی بی سیب ،تعارض برسند

  است.

 مشهدی از اجتماع ـ نگار و فعال سیاسی، روزنامهیحصار جواد

به پیمایش میزان ارتباطات قومی پرداخته  ، محقق مده است ذیل هایکه در نمودارچنانهم
ساس  رتباط زیادی با ند که ادرصد از نخبگان بیان کرد 33.3 ها،نتایج مصاحبهاست و بر ا
اند. در میان درصتتتد نیز بیان کردند که ارتباط کمتری داشتتتته 13.3اند و اقوام دیگر داشتتتته

ند اشتهکردند که ارتباطی ندادرصد بیان  33.1و  ارتباطات قومی کمتری وجود داشت ،عامه
 اند. درصد ارتباط کمی داشته 31.3و 



 
 خواص - ارتباطات قومی: 1 ۀنمودار شمار

 
 عوام ـ ارتباطات قومی: 2 ۀنمودار شمار

هویت ملی در ایران واجد دو وجه استتاستتی  ،کنندگاناستتاس نظر بستتیاری از مشتتارکتبر
ست که  (دین)ایرانیت و معنویت  صاحبها ش»شوندگان، به گفتۀ یکی از م  ودهردو باید حفظ 

  باختگی فرهنگی یا بیگانگی فرهنگی داریم همین استاز انقالب یک نوع ازخودو اگر ما بعد

 .«یماهایرانیت را اصالً نیاموختیم و اهکه ما به بچۀ بعداز انقالب اسالمیت را بد  موخت
ماد ره باید گفت سه دسته ندر این با .استبخشی از نتایج تحقیق مربوط به نمادهای هویتی 

نظیر نوروز،  وجود دارد؛ بخشتتتتتی از این نمتتادهتتا قومیبخش ایرانی بینانستتتتتجتتام
 و اد فطردوم نمادهایی نظیر اعیبخش  .ندا... باستتتتانی و ،ستتتوری، مهرگان، یلداچهارشتتتنبه

سوم نمادهایی بخش و  اندمذهبی تشیعشهادت امامان اهل و والدت پیامبر، ،خم غدیر و قربان
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 بان، روز قدس، پرچم و ستترود  13فجر، پیروزی انقالب استتالمی،  ۀنظیر ستتالگرد ایام ده
 .اندمربوط به دوران جمهوری اسالمی... حاکمیتی و  جمهوری اسالمی و

، های مهرگانکوروش، جشن)باستانی ایران  های یین، اعیاد و مراسم انجام لزوم ها ازداده

حکایت دارند و  شیعی ایرانیمذاهب غیرادیان و  و همچنین سایر مراسم (... سده و

 که زمینۀ اجرای این مراسمایگونهبه، شوندگان بر اجرای این مراسم تأکید داشتندمصاحبه

تا تصور  شودعملی  (... و ،اعیاد شعبانیه ،صفر تشیع )محرم،دینی اهلمراسم با همسان 

از  مذهبی ت های دینیو حذف اقلیت (شیعی)نگرش مذهبی  ۀایدئولوژیک بودن سیاست و غلب

 وده شود.زدجامعه 

شتتود که این متأستتفانه حکومت چون در دستتت یک مذهب استتت و تالش می
های دولتی ورستتوم و مراستتم و مجالس و نهادها و ارگانمذهب در همۀ  داب

و حکومتی اعمال بشتتتود، این استتتت که کردها از این نظر احستتتاس تبعیض 
سنت کنند و این شکاف مذهبی موجب شده که بسیاری از استعدادهای اهلمی

 کنماز نظر اقتصتتادی، اجتماعی، و فرهنگی ایران ازبین برود و من فکر می
رشد و ترقی  ترین مانع توسعۀ ایران مخصوصاً دراین شکاف مذهبی بزرگ

  سنت است.کردهای اهل

 سیاسی از سنندج )کردستان( ـ زاده، فعال مذهبیجالل جاللی

کنندگان نخبه از دیدگاه مشارکت شکاف و تبعیض مذهبی 4 ۀنمودار شمارو  3 ۀنمودار شمار

 د. ندهنشان میرا و عوام 



 

 خواص ـ شکاف و تبعیض مذهبی: 3 ۀنمودار شمار

 

 عوام ـ شکاف و تبعیض مذهبی: 4 ۀنمودار شمار

 قومینجوه فرهنگی عدالت بیو

ته به توجه با تاً نگرش فارس ،های تحقیقیاف نای هویتی خود عمد نان جهت تعریف مب زبا
اند، شتتان را بازستتازی و حتی تغییر دادههای ستتنتیویژگی فرامحلی دارند و بیشتتتر  جهانی و 

، هاو عرب ها،، بلوچهاترک / ها،  ذریهاکرد ، یعنیمطالعههای قومی موردولی سایر گروه
 پذیرش باالتری دارند. در این مورد،

 رستتتوم قومش را حفظ کند و به اینوصتتتل هر ملتی این استتتت که تمام  دابا
... چرا های دیگر معرفی کندود را به ملتزندگی را ادامه بدهد و خ ،شتتتتیوه

 ؟رسوم قوم خودم را حفظ کنمودابمن نباید لباس و  

 (کرمانشاه) جوانرود از اجتماعی ـ احمد بهرامی، فعال مذهبی مال

های مرکزی ایران از زمان دولتکه عتقد بودند های قومی مگروهشتتتتوندگان احبهمصتتتت
میت رسبهو با  انددرپیش نگرفته زبان مادری اقوام رویکردی عادالنهبارۀ مشروطه به بعد در

 .اندکرده فراهمزبان مادری را  به محروم ماندن از  موزشموجبات  ،زبان فارسی شناختن
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 موزش به زبان مادری برخوردار نیستتتیم... و این در قانون استتاستتی  از حقّ 
 اما تحقق پیدا نکرده است.  ،افتهکشور هم انعکاس ی

 (آذربایجان غربی)مهاباد  از و سیاسیسعدون مازوچی، فعال مدنی 

  ۀعامکنندگان مشتتتارکت درصتتتد از 13.3درصتتتد از نخبگان و  33.3 ،بر این استتتاس
  11.1. همچنین استتتند  موزش زبان مادری حقی مشتتروع و قانونی بودمعتقد  مطالعهمورد

مخالف کنندگان عامه مشتتتتارکتاز درصتتتتد  13.1و  هکنندگان نخبمشتتتتارکتاز درصتتتتد 
 ند.بودزبان مادری  به مشروعیت دادن به یادگیری

 
 خواص ـ مشروعیت یادگیری به زبان مادری: 5 ۀنمودار شمار

 
 عوام ـ مشروعیت یادگیری به زبان مادری: 6 ۀنمودار شمار

های راهبردی و ترین حوزههای مذهبی در مهماقوام گوناگون و اقلیتاگر که درصتتتتورتی
ها در ورای مرزها و خارو اجتماعی و فرهنگی  ن ۀو عقبمرزی هر کشور اسکان پیدا کنند 

نفوذ و حاکمیت ملی قرار داشته باشد، به لحاظ ارتباط و پیوند این اقوام به خارو از  ۀاز حوز
و  خواهد کردستتتتادگی به داخل مرزها ستتتترایت هرگونه چالش و بحران بیرونی به ،مرزها

این  مده از دستتتههای ب. یافتهخواهد یافتشتتدت کاهش مکان نظارت دولت بر این مناطق بها
خود  قوم  های همهای قومی به مرزهای خارجی و گروهتحقیق هم نشتتتتان از نگاه مداوم گروه
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 دارد.سوی مرزها در  ن
اقوام موجد  ۀخواهانهای هویتحرکت برابر  هر میز و ستتتترکوبی حاکمان ایران درق ۀویر

اکمان بجا بود که ح ،همین استتاس و خواهد بود. براستتت ها و طغیان اجتماعی بوده شتتورش
پا که طبیعتاً از بطن جامعه به ،های هویتیگروه ۀبه مطالب ،از اتمام یک فرایند اعتراضتتیبعد

را حل بستتتتیاری از این مطالبات  ،وگو و تعاملو با گفت ستتتتپاردندگوش می، خاستتتتته بودند
 کردند، کاری که باید عملی شود تا به وفاق و انسجام ملی برسیم.می

 تغییرات اجتماعی و توسعه 

ها و تشکالت مردمی با سازمان و همسویی نهادها های معاصر، جزتمرکزگرایی شدید دولت
نهایت ناکار مدی کلی د دیگری را میستتتتور نکرده استتتتتت و درمنافع دولتی، امکان کارکر
 های قومی را رقم زده است.ساختار نهادی کشور و گروه

ر د انددولتی در ایران هنوز نتوانستتتتهنیمه / / دولتی توان گفت نهادهای محلیدرواقع می
های دهستتاالری در رنهادینه شتتوند. تمرکزگرایی و مافوق شتتدهراستتتای کارکردهایی تعریف

ستان شهرستان ،مرکز، ا نقش مردم  ،... کارگیری مدیران وهانتخاب و ب و در متن قانون ،و 
نتیجه شتتتتتاهد ده استتتتتت و درکرتر رنگروز کمها را روزبهو تنوعات فرهنگی و فکری  ن

بینیم که و می های کار مد هستتتتتیمریزیمشتتتتکل یا امکان برنامه نا گاهی و ناتوانی در حلّ 
ولت سیاسی د ۀتوسع ۀترین پروژکننده، مهماین ساختارهای ناتوان نتایج و پیامدهایبراساس 

جای بستتت رستتیده استتت و بهبه بن (1311، شتتوراهای استتالمی شتتهر و روستتتا)اصتتالحات 
شوراهای مذکور محلّ این شورتی و برنامه ایهمطالبات مردمی و نیرو که  شند به م ریزی با

نت، فستتتتتاد، ستتتتهم کانی برای را ندبدل شتتتتتده ... خواهی وم جاری  ا نگ  که در فره
  .اند... نهادینه شده اقتصادی و / سیاسی / یاجتماع

حال تبدیل شدن در ،وانند مشارکت مردم را افزایش دهدتکه می ،نهاد نیزهای مردمسازمان

 ,Goshبه بخشی از پارادایم )انگاره( جدید توسعه یا نظم نوین جهانی در دنیای امروز هستند )

عنوان سازمانی داوطلبانه و محلی به ۀنهاد در توسعهای مردم(. مشارکت سازمان2009

ریت گیری و مدیایی، تفویض نازل اختیار در تصمیمغیرانتفاعی حکایت از وجود تمرکززد

  .ها داده استبدان کنندهمیداو وضعیت غیرپویا و نا داردمحلی 

درصد از قدرت  11تا  13وجه  همین اقتصاد یک مدیریت دوسر دارد؛ یک
کس های دراز مال اوستتتت و به هی را در اختیار دارد و بیشتتتتر این دستتتت
های دراز، درصتتتتد دستتتتت 33تا  31پاستتتتخگو نیستتتتت. بخش دیگر، یعنی 

انگیز کنترل نیستتت. استتفشتتود و  ن هم کامالً قابلازطریق  مردم انتخاب می
شتتود، مثالً فستتاد رصتتد مید 13درصتتد هم همراه با  33زمانی استتت که  ن 

  شهرداری.

 نگار از مشهد )خراسان رضوی(آملی، روزنامه

مجریه(، نهادهای شتتورای شتتهر و شتتهرداری  ۀهای دولتی )قوبر ادارات و ستتازمانعالوه



نه ندارند، بلکه حتی در برخی مواردنیز از نظر مردم  بت  ها کارکرد مث عه  ،تن مانع توستتتت
شدهی برای عامل و خود   اندبوده صادی و اداری  ساد اقت سط  اعتماد عمومی چنان ن ،دانف که 

 اند.اصلی خود فاصله گرفته ۀو از نقش و وظیفاست ها بسیار تنزل پیدا کرده مردم به  ن
عدم  ۀدهندنشتتتان ها تهراندر ایران، تمرکز جمعیتی در چند شتتتهر کشتتتور و در ر س  ن

درصد  11از تنهایی بیشنقطه است. تهران بهای و تمرکز شدید جمعیت در چند تعادل منطقه
ای اصطالحاً ماکروسفالیزه شدن کشور را در خود جای داده است. به چنین پدیده جمعیت کلّ 

سب امکانات را در و شودمی گویند، امری که موجب نابرابریمی پی دارد و عدم توزیع متنا
موجب خالی شدن سایر مناطق  های اقتصادی در این مناطقتمرکز نیروی انسانی و سرمایه

از امری که بعد ،تر خواهد شتتدتدریج گستتتردهو شتتکاف بین شتتهرها به شتتودمیها از ستترمایه
 های ایران صادق است.شهرها و کالندر مراکز استان ،تهران

توزیع اشتتتتتتغال، تولید، و ثروت در ایران هی  عادالنه نیستتتتتت، بلکه خیلی 
ها عامدانه دست گرفته که نادان است. اینظالمانه است. کسی اقتصاد را در 

صاد این منطقه را میو عالمانه این کار را می شما، با مشاهده، اقت  بینیدکنند. 
شیع های ردها را در ردهیان و غیرکردها را مدیر کرده و ککه از هر طرف، 

 اند.پایین قرار داده

 محمد حسینی، فعال مذهبی و فرهنگی از سنندج )کردستان(

دالیل  دربارۀکلی  ۀمقول چهار ،حاضتتتتر کنندگان تحقیقهای مشتتتتتارکتتوان از دادهمی
: اند ازرتکه عبا دکرایرانی استنباط  ۀنیافتگی مناطق مختلف قومی و حتی کلیت جامعتوسعه

سعه یقانونیب» سعه»، «یافتگینو تو سیلتو ۀویش»، «انیرانیات ایو خلق یافتگینتو یی و اید  
 «.یافتگینیت و توسعهعقالن»و  ،«رانیا یافتگینتوسعه

اند و امروزه اخیر با شتتکستتت مواجه شتتده ۀهای نوستتازی یک ستتدپروژه بیشتتتر  باید گفت 
سعه ست که تو شده ا  .دشوای پایدار خواهد بود که بر بنیان امور محلی و بومی ایجاد معلوم 

گیری تی، شتتکلرو شتتدن از تمرکزگرایی دولوجود نهادهای محلی جهت خا ،بر این استتاس
ه تعاون موجود در فرهنگ ستتتتنتی برای نیل ب ۀو حفظ روحی ،ایهای محلی و منطقهتعاونی
 نماید.ضروری میاین مهم 

 ایعدالت رسانه

ستای انح ۀواقعیت رسان  ۀرسان ا نامبتوان از  ن صار فرهنگی است و میملی حرکت در را
 میان دولت ۀن رابطاز مناستتب نبود  مد دستتتههایی که در این بخش بهیافت .حاکمیت یاد کرد

عنوان به ،ستتتنتاهل ۀخصتتتوص جامعهاقوام و ب هایاعتراضاز یکی دارد و نشتتتان و اقوام 
خصتتوص شتتهر هها و بز استتتانمراکز دینی در مرک نبودترین اقلیت مذهبی کشتتور، بزرگ

 است.  بوده هتأیید عملکرد حکومت در این زمین درجهت  رسانه های برنامهتهران است که 
نوعی  گرنشتتتان شتتتوندگانهای رستتتانه از نظر مصتتتاحبهبرنامه واکاوی و تحلیل محتوای
 ،استتتهای فعال کشتتور رستتانهعملکرد وام نستتبت به اقهای گروهنارضتتایتی  شتتکار و پنهان 



رنگی و های صتتتتوتی و تصتتتتویری داخلی در راستتتتتای همرستتتتانهزیرا به نظر این گروه، 
رد ز عملکزبانان رضتتایت نستتبتاً بیشتتتری اکنند و فارسانی عمل میستتازی اقوام ایریکستتان

سیما دا صداو صویری شبکهشوندگان، از نظر مصاحبه . البتهندشتسازمان  صوتی و ت های 
 سیمای ملی ندارند. نی نیز عملکرد بهتری نسبت به صداواستا
شمار  شمارو  7 ۀنمودار  ضایت از برنامه 8 ۀنمودار  صداومیزان ر در بخش  سیماهای 

 .دندهاستانی و ملی را نشان می

 
 خواص ـ میزان رضایت از صداوسیما: 7 ۀنمودار شمار

 

 

 عوام ـ میزان رضایت از صداوسیما: 8 ۀنمودار شمار

زنند و با ها، مخاطبان دستتت به کنشتتگری میشتترایط ستتانستتور و کنترل رستتانه قطعاً در
 مده از دستتتتهب گردند. نتایجدنبال جایگزین میهای همستتتو بهجو در دیگر رستتتانهوجستتتت
 ید این مطلب است. ؤمنیز های مختلف قومی گروه هایمصاحبه
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کنیم و ای جهان عرب استتتفاده میاز محصتتوالت فرهنگی ستتایبری و رستتانه
گزینی تا تیپ و لباس و موسیقی و از فرایند نام ،تأثیر روی زندگی ما گذاشته

  .کالمتکه

 خوزستان از پژوهشگر و فعال قومیر، کثیقاسم آل

 عدالت اقتصادی

 ۀند. بخش عمدای از اقتصتتتاد کشتتتورناعادالنه و ها دارای ستتتهم ناموزونقومیت ،در ایران
... عمدتاً در مرکز  و ،های فوالد، خودروستتازی، پتروشتتیمیقبیل شتترکتصتتنایع ستتنگین از

های ن ستتهم بخش صتتنعت به استتتانقرار دارند. باالتری زبانفارسهای در استتتان وکشتتور 
درصد(، چهارمحال و بختیاری  31.3درصد(، تهران ) 11درصد(، البرز ) 11.1اصفهان )

درصتتتد(  11.3درصتتتد( و یزد ) 11.3درصتتتد(، مرکزی ) 13.1درصتتتد(، قم ) 33.1)
، در در بخش کشاورزی ،بر بخش صنعت در مناطق مرکزی ایرانعالوه .1اختصاص دارد

همین موضتتوع  و شتتودقبیل پستتته و زعفران کشتتت میمحصتتوالت پردر مدی از این مناطق،
 نشین سهم باالیی در تولید ناخالص داخلی داشته باشند.مناطق فارستا باعث شده است 

حاکمیت جمهوری استتالمی و حاکمیت  ؛ما در استتتانمون دو تا حاکمیت داریم
انی رو دیگه نگم، ن این جمهوری سیستجمهوری سیستانی. از من تعهد گرفته

ستان حداکثر  توقشری که  هی توگم. اما می جمهوری از  هدرصد هستن ی 1ا
 بودن با شرایط خاص یمذهب یندلیل همکه به هخواهپرروی تمامیت این تعداد  

 توچیز این استتتتان را بعد انقالب قدرت ستتتیاستتتی، اقتصتتتادی، اداری و همه
ش ست شون متنفریم.ن گرفتهود ستانیچرا می ن. ما بلوچا از سی  ،گم جمهوری 
 ،درصتتتتد دیگه 33ستتتتر اون  ین تا بزنن تواینا با هم جمع شتتتتده ۀچون هم

عنوان ضتتتتتدانقالب از دور خارو بهو بلوچای بدبخت ر ،اختالف ایجاد کنن
دلستترد کنن و  هنودستتت خودشتت توادارات که  رو تون وداراشتتکنن و ستترمایه
  ندن. رون وجواب سالمش

 (و بلوچستان ستانیاز زاهدان )س یونیزیو تلو ییویساز رادزاده، برنامهبزرگعبدالسالم 

های چندقومیتی مانند ستتیستتتان و بلوچستتتان و وضتتعیت اقتصتتادی اقوام در داخل استتتان
ستتهم بیشتتتری از اقتصتتاد  ،برای مثال .ستتتهتر نیز  ذربایجان غربی ناموزون و ناعادالنه

های ها و کردها مکمل موقعیتبا بلوچ ها در مقایسهترک / ها ذری ها وکشوری به سیستانی
 های سیاسی و اقتصادی است.ر زمینهها دنابرابر  ن

ستتتتبب موقعیت جغرافیایی مرزی و نگاه امنیتی به  ن از لحاظ مناطق کردنشتتتتین ایران به
ای وضتتع اقتصتتادی مناستتبی نیستتت و این منطقه دار د.نصتتنایع پیشتترفته توستتعه چندانی ندار

گذاری در بخش صتتنعت، ها و ستترمایههای اقتصتتادی و نبود کارخانهدلیل نبود زیرستتاختبه
مین معاش أبرای تمردان  بیشتتتتترستتتتتت و باال این مناطق مار بیکاری برای جمعیت فعال 
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 .بپردازندمانند قاچاق و کولبری  یهای کاذبشغلبه  ندخانواده مجبور
 31.3درصتتد از نخبگان و  33.3 ،تحقیقین اکنندگان های مشتتارکتاستتاس نتایج دادهبر

سبت برابر توزیع ند که فرصتبوددرصد از عوام بر این باور  شغلی در بین اقوام به ن های 
ند که بوددرصتتتد از عوام بر این باور  3.1د از نخبگان و درصتتت 11.1نشتتتده استتتت و تنها 

 اشتغال وجود دارد. ۀفرصت برابر در میان اقوام در زمین
شغلی مارها از  صادی،  سبتاً  ،وضعیت اقت سب و رفاهی ن  حکایت ترک /  ذری تر قوممنا

توجهی را به خود این منطقه از لحاظ تولید محصتتتتوالت لبنی و پروتئینی ستتتتهم قابلو  دارند
یل تراکتورستتتتازی، ازقب ها و صتتتتنایع بزرگصتتتتاص داده استتتتت. البته ستتتتهم کارخانهاخت

 باالتر است. مناطقدر این  دیگر صنایع و ،سازی، صنایع فوالدپتروشیمی، ماشین
 های خوزستان و هرمزگاننشین استانارتباطی و مرز دریایی شهرهای عربموقعیت 

خیز بودن مناطق نین نفتالمللی شده است. همچموجب رونق بازرگانی و تجارت بین

سراسر کشور شده است. این  ازنشین و وجود صنایع بزرگ موجب جذب نیروی کار عرب

و اقوام مختلف  است دموگرافی قومی منطقه نیز شده گیخوردهمضعیت تا حدودی باعث بهو

 مردم   عمومی   اما وضعیت   ،اندهای شغلی در این مناطق ساکن شدهایرانی برای کسب فرصت

 .1ن مناطق از لحاظ اقتصادی در سط  پایینی قرار داردای بومی   عرب  

جا نباید بحث جود دارد. در ایندر استتتتتتانی هستتتتتتم که  ب و نفت و گاز و
رومیت بینیم که محولی می ،بیکاری معنی داشته باشد، فقر باید خیلی کم باشد

ستان ۀو فقر در روستاها و حاشی شاید در دیگر ا  هاشهرها وحشتناک است. 
شد شته با ست که ما برروی ثروت و نفت  ،هم این وجود دا ولی نگاه ما این ا

 کشیم.ولی فقر می ،یماهخوابید

اهواز  ازنویسنده و  فعال حقوق کارگر، اجتماعی ـ فعال سیاسیی، باسم حماد
 )خوزستان(

ه و کارخانتأسیس  ،اخیر هایدر سالوضعیت اقتصادی بلوچستان بسیار ضعیف است و 

اند و تعامالت بسته هم مرز راازطرف دیگر، ، ده استدر این استان دیده نشگذاری سرمایه

اال قاچاق کدر این استان، نتیجه گیرد. درسوی مرز صورت نمی ای با  ناقتصادی و فرهنگی

حسوب ایران م ۀبلوچستان انبار غلو سیستان در گذشته،  کهبا این. و فقر فراگیر شده است

 است.شده های کشاورزی مواجه امروز با بایر شدن زمیناما  ،شدمی
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صاد ر ... شاورزیو اقت صنایع می ،دامپروری، ک اما ما چیزی به  ،سازنو 
 ه،این استتتتان نداریم. قرار بود زابل مرکز کشتتتاورزی بشتتت تونام صتتتنعت 

. زابل اآلن هو زاهدان مرکز دانشتتگاهی بشتت هبلوچستتتان مرکز صتتنعتی بشتت
شما بیا بگو درطول  این ههیچی ندار نه برای زابل وکارخ هسال ی چهل. اآلن 

چیزی  هم ما از راه گازوئیل و بنزین یشتتم. مردستتاخته شتتده، من ستتاکت می
شده و اون کار رو هم نمیدرمی تونن انجام بدن.  وردن. دیوار مرزی کشیده 

  ور.تونیم بریم و نه اونور میندیم و نه اینواآلن ما پشت دیوار م

 زاهدان )سیستان و بلوچستان( ازاستاد دانشگاه ی، محمد بهار

قتصادی در میان اقوام را میزان احساس نابرابری ا 10 ۀنمودار شمارو  9 ۀنمودار شمار

ند که اقوام در ایران بوددرصد از عوام معتقد  33بگان و درصد از نخ 31.1د. ندهنشان می

 .برنداز نابرابری اقتصادی رنج می
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ی هاپتانستتتیل وجود  که با دستتتت  مدهب چنین تحقیقاین کنندگان های مشتتتارکتمصتتتاحبهاز 
نقش دولت  ،مطالعه و منابع و معادن کمیاب جهانیمورد مناطقبیعی و انستتتانی هریک از ط

 است. بوده ای ناچیزهای توسعهفعالیت ۀدر شروع و ادام
جمهوری  ۀو در دور هپهلوی اول و دوم در ایران ریشه دوانید ۀاز دورمیلیتاریسم سیاسی 

 اسالمی نیز ادامه یافته است. 

بار این یدانشتتتتتجوی دکتر خود اعتراف  ،ارگانی  مده زکه ادارم که به اعت
 کند که چیزی بلد نیست و من هم مجبورم به وی نمره بدهم. می

 مهاباد )آذربایجان غربی( ازعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد د، مهری پاکزا

 حاکی از  ن استتتتتت که مختلف هاینظامیان از رانت مندی  بهره امکان  مبنی بر  شتتتتواهد  
هایی چون کنترل بهانه و ده استتتتتکررستتتتو   جامعه های مختلفمیلیتاریستتتتم در ستتتتاخت

 را... گسترش انواع فسادهای اداری و اقتصادی  ی، نظم اجتماعی، امنیت اجتماعی واجتماع
 .موجب شده است

 هافرهنگحذف 

فرهنگی است که تهدیدزا یا  تتت رهنگی، نوع مدیریت تنوعات قومیدر شرایط تنوع قومی و ف
منافع جریانی خاص در داخل  ولی معموالً  ،کندص می فرین بودن  ن را مشتتتتخفرصتتتتتت
سوق سمت حذف را به فرهنگی تتتت قومی ها در مدیریت تنوعاتها و عدم توانایی  نحکومت

 دهد.می
قوم فارس  تحقیق پرده از انحصتتتتار فرهنگیاین کنندگان های مشتتتتارکتبخشتتتتی از داده

رفتن غنای فرهنگ ایرانی و  بینبه از 1ستتتازی فرهنگیدارد که در راستتتتای یکستتتانمیبر
این امر در استتتتتان  ذربایجان غربی توستتتتط  .تضتتتتعیف تکثرات فرهنگی انجامیده استتتتت

سایر گروهها بهترک / ها ذری   ،دشوهای اجتماعی اعمال میصورت مضاعف بر ُکردها و 
ستعمار را در اینبرخی از مشارکت کهچنان ستعمار در ا کار هبباره  کنندگان تحقیق عبارت ا
   بردند.می

 سیاست»، سنندو( از پژوهشگر، استاد دانشگاه و فعال مدنی)از نظر دکتر اسعد اردالن 
شاهی در  ضا ستان تابلو   1311و  1311ر شد در مدارس کرد صحبت کنید  باعث  سی  فار

صتتورت ها بهی فارس و تضتتعیف ستتایر فرهنگفرهنگ ۀستتلط ،و از  ن زمان« نصتتب شتتود
 ینده رستتتماً این  و ،مجالت ایرانشتتتهر، فرنگستتتتان ،و در این بینرستتتمی تداوم یافته استتتت 

ست را تبلیغ می شهر در مقالهچنان ،2کردندسیا شته مذهب و ملیت بیان  ۀای دربارکه ایران دا
 ایرانی که به خارو سفر کرده باشدقومیت چنان جدی است که هرگاه از یک  ۀمسئل: »است

های برد. ما باید فرقهر کشتتتورش از زادگاهش نام میجای نام پرافتخاملیتش را بپرستتتند، به

                                  
1. Assimilation 
2. www.fa.wikipedia.org 



یتمحلی، گویش باس محلی،  داب محلی و حستتتتتاستتتت یان های محلی را ازهای محلی، ل م
 «. برداریم...

استتتتثنای به ،مردان تماملباس قدیم اقوام ایرانی را غیرقانونی و  ، مجلس  ۰۸۱۳در ستتتال 
ت . هشتتواداشتتت« کاله پهلوی»و گذاشتتتن  به پوشتتیدن لباس غربیرا شتتده، نامن ثبتاروحانی
شاپو  ا ،سال بعد شاه این کاله را نهارو ین کاله جای خود را به کاله  ی فقط براپایی داد. رضا

اش بر که الزمه ،در  یین نماز در استتتالم بلکه همچنین برای دخالت های قومیزدودن هویت
 نام بسیاری از شهرها را تغییر داد. ، اوبر ایندن پیشانی است، برگزید. عالوهخاک نها

خواندن و نوشتن  ، برخالف اصول قانون اساسی که حقّ شمسی 1331با پیروزی انقالب 
های قومی محترم دانستتتتته استتتتت، مقاطع تحصتتتتیلی را برای گروه تمامبه زبان مادری در 

موردپستتتند  که باید وچنانن امر، این حق  نای مستتتئوالعمل و با انجام رفتارهای ستتتلیقهدر
 های قومی باشد عملیاتی نشده است.گروه

فارستتتی باهاش  ،مدرستتته هر، اما میهکننه عربی صتتتحبت میوخ توما  ۀبچ
 شدرصتتد 31، ه. اگر استتتعدادش بگیم صتتددرصتتدهزنن و این ظلمحرف می
م بینی. میهش موز میندگی علمی برای دانشومعامل عقب هاین ی ه،شباستفاده 

شوکه زبنهای ما با ایبچه شن و موفق مین نیس، دارن میون یعنی  ؛شندرخ
موقعیت فعلی باشتتتتتیم و  توکنم ما فکر نمی نهن خودش درس بخووبه زب هاگ

  تر باید باشیم.پیشرفته

 خوزستانه از استاد دانشگا ی،حمید حماد

های و تمستتتتخر جلوه ،مقابله، حذف ۀستتتتته مقول ۀغلب ،تحقیق در این زمینهاین از نتایج 
شترفرهنگی اقوام در  سته بی  ۀنوعی از این حذف توسط رسان که دشوبندی میتاریخ ایران د
پردازد و ستتتیما به انعکاس این تنوعات نمیهای صتتتداومثالً برنامه .گیردملی صتتتورت می
نوعی دیگر از حذف در عدم  .دنکتر و فاخرتر معرفی میبرجستتتهها را  شتتکارا یکی از  ن

های قومی به گروه . درواقعدشومجوز اجرای مناسبات و مناسک قومی و مذهبی  شکار می
صور وجود جریانی با هدف تحقیر فرهنگی  ن صدد ت ست که در شده ا ست ها القا  از تداوم ا

پذیرش  درتر و ناتوانی به عللی چون مدیریت  سان مقابل  و در کند ممانعتنسلی فرهنگی بین
 پردازد.سازی فرهنگی میگذاری فرهنگی خاص و همسانفرهنگی به ارزشبین

کمترین برنامه به  ،انددرصد  ن بلوچ 31-11که  ،در صداوسیمای این استان
یه  ۀگذاری روی فولکلور و فرهنگ عامزبان بلوچی وجود دارد و ستتتتترما

 ود.ششود و به فعالین میدان داده نمیبلوچستان انجام نمی

سیستان  ازاجتماعی  ـ فعال سیاسیو  پژوهشگر تاریخ، مذهبیمولویز، عبدالرشید تری
 و بلوچستان

قومی و نگرش به میزان محدودیت در مراستتم  12 ۀنمودار شتتمارو  11 ۀنمودار شتتمار
 د. ندهمذهبی را نشان می



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سیاری از اندیشمندان و صاحب علوم اجتماعی عقیده دارند که شرایط فعلی  ۀنظران حوزب
س شرایط  نومیک ا شور یک  ست ک س سجام شدن نظم اجتماعی و ازهمت و از  سیختگی ان گ

( در 1333طور جدی، اولین بار عباس عبدی )به (.1333کنند )اباذری، اجتماعی یاد می
و همفکرانش  1به موضوع فروپاشی اجتماعی پرداخت. محمود احمدی نژاد شمسی 31 ۀده

یرانی را ا ۀموضتتتوع فروپاشتتتی اجتماعی جامع ،از دیگر کستتتانی هستتتتند که در این اواخر
ساسمطرح کردند. بر شی در حوزه ا صادی، اجتماعی، نظر این افراد، فروپا های مختلف اقت

ست محیطی سی، فرهنگی، زی ست. و ،سیا ش پژوه از  مدهدستههای بیافته ... اتفاق افتاده ا
 هاست.ید وجود همین بحرانؤکنونی نیز م

ضی  شگاه)از نظر دکتر مهدی فی ستاد دان شهد از ا ها و ها و چالشسری بحرانیک» ،(م
ساعتی  مادرچالش در کشور داریم که مثل بمبب  درواقع ا   ا ها تانفجارند. از بحث بانک ۀهای 
ها و مشتتکالت دیگر. هریک از این ،های بازنشتتستتتگی، بحران  ب، بیکاری، طالقصتتندوق
د توانانفجار یکی می ؛شتتتتوندتر میخطرناک ،گیرنددرکنار  هم قرار میند و وقتی اخطرناک
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 خواص ـ در مراسم تیمحدود: 11 ۀنمودار شمار
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 عوام ـ در مراسم تیمحدود: 12 ۀنمودار شمار



 «بقیه را هم منفجر کند، ترسناک است.
جذب اعتماد عمومی جهت  را در ین توجهدولت مرکزی از زمان پهلوی تا به امروز کمتر

را  ،قهریه ۀیعنی مقابله و استتتفاده از قو ،ترین راهکارها داشتتته استتت و ستتادهر این زمینهد
تی به مناطقی همچون کردستتتتان ئعزام هیا ،دیرااگر هم در مو ه استتتت.ستتتاختخود  ۀپیشتتت

ست سال های بعداز انقالب صورت گرفته ا وکرات و یا مذاکره با مذاکره با حزب دم، یا در 
گوهایی صورت گرفته است، وسنت در قالب شورای مرکزی سنت )شمس( گفتبزرگان اهل

 و استتت ودهو غیرپلورالیستتتی با شتتکستتت همراه ب ،مدارانهمحور، قدرتمرکز ۀعلت روحیبه
 اند.یا تبعید شده زندانۀ روان مذهبی و قومی ایههنندگان گروکهمذاکر، موارد این بیشتردر 
 Error! Reference source not found.  وError! Reference 

source not found. سبت به وضعیت سیاسی کشور نشان دیدگاه نخبگان و عوام را ن
 د.ندهمی

 

 خواص ـ کشور یاسیس تیوضع: 13 ۀنمودار شمار

 

 عوام ـ کشور یاسیس تیوضع: 14 ۀنمودار شمار

ناد میدادهاز  ئل قومی از بغرنجشتتتتوهای تحقیق مستتتتت حال، ترین و درعیند که مستتتتتا
ها و رسد تشدید هویتنظر میو به اجتماعی و سیاسی ایران بوده است ئلتأثیرگذارترین مسا

ای یکی از بارزترین مظاهر دینامیستتتم ستتتیاستتتی و اجتماعی ایران در  ینده های قومییشپو
اند از: تشدید گسست میان هویت ملی و قومی، نزدیک خواهد بود و عوامل این مسئله عبارت

صاعد مطالبات اجتماعی شد فزایندمنزلتی، ، ت سی و فرهنگی، ر سیا صادی،  ها، سازمان ۀاقت
گرایانه افراطی در میان برخی از ها و مراکز قومی، تکوین احستتتتاستتتتات قومنهادها، انجمن
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نخبگان، روشنفکران و احزاب سیاسی، افزایش بیگانگی سیاسی و ایجاد فاصله میان اقوام و 
صت سی، بروز و ظهور مطالبات قومی در فر سیا سی مانند انتخابات هانظام  سیا ساط  ی انب

 (. 13 ص ،1333 مله،ملی و محلی )کریمی

 گیرینتیجه

گستتتستتتت اجتماعی و  این تحقیق   ۀموضتتتوع موردمطالع ۀاجتماعی دربار ۀترین مستتتئلعمده
محور از جانب اقوام و اقشار جامعه ایران عدالت ۀگیری مطالبسیاسی است که موجب شکل

که حاصتتل مدیریت  ،توان تغییرات وضتتعیت معیشتتتی و اقتصتتادی کشتتورشتتده استتت. می
قوام اکه اساس سایر مطالبات  نام برد محوری ۀپدیدیک عنوان را به ،حاکم است کایدئولوژی

ی کشتتور استتت که اجتماع ۀحاصتتل نوع مدیریت ستترمای عالوه این وضتتعیت  به .استتت شتتده
 ها گشته است.ست با زوال مواجه شده است و منشأ سایر چالشهادهه

، (ایگر و زمینهاصلی، مداخله)عوامل  ۀبه ارائ GTارچوب روش در چمدل پارادایمی زیر 

 پرداخته است.  نو پیامدهای  ،محوری، کنش راهبردیپدیده



 

 (GT) مدل مفهومی تحقیق: 2 ۀشمار یرتصو

و  ایحاشیه تتتتت بر مبنای متغیرهای قومیتی، مرکز ، اقتصاد نابرابرمذکورمدل  به توجه با
ی که امر ،کندیافتگی را تبیین میو وضتتعیت توستتعه استتت ایران شتتکل گرفته ۀمذهبی جامع

زده محوری تحقیق را از جانب اقوام موردمطالعه رقم ههای حول پدیدگریمطالبه بیشتتتتتر
جمله صتتنایع ستتنگین، از ۀبخش عمد ،تحقیق نشتتان داده استتت این هایکه دادهچناناستتت. هم
ستانشرکت و  ،زبان نظیر اصفهان، البرز، سمنانهای فارسهای فوالد و خودروسازی در ا

 ارد.ها اختصاص دو بیشترین حجم در مدهای اقتصادی به این استان اندمرکزی استقرار یافته
مین أاز لحاظ ت (خصوص در استان  ذربایجان شرقیهب)ها ترک / هاها،  ذریاز فارسبعد

چنین شرایطی، نارضایتی  وجود  مندی قرار دارند. بادوم بهره ۀدر مدهای اقتصادی در مرحل



های قومی نیستتتت. احستتتاس نابرابری زبانان از حاکمیت کمتر از دیگر گروه ترک /  ذری
که این گروه شرایط اقتصادی زیر مطرح شده است: نخست اینها به دو شکل ترک / ها ذری

فارس با  قایستتتتته میقوم خود را  نان م با باورنکنز تان ندد و بر این  های که ستتتتهم استتتت
های مرکزی نظیر اصتتفهان، ستتمنان، مرکزی، قم، نشتتین در مقایستته با استتتان ترک /  ذری
  واین گروه قومی از حاکمیت  دوم در نارضتتایتی ۀنکت و و تهران بستتیار ناچیز استتت ،البرز
ها مربوط به بیشتتتتر صتتتنایع موجود در مناطق  نتأستتتیس استتتت که  امر نهفته به این اعتقاد

 دوران حکومت قبلی است.
های در مناطق کردنشین ایران، از شهرهای جنوب استان  ذربایجان غربی گرفته تا استان

 هایو شهرک هاو کارگاه هاارخانهک ۀتوسع ،کرمانشاه و ایالم، در بخش صنعتی و کردستان
نیروی انستتتتتانی جوان و  وجود  با در این مناطق، مار بیکاری  و صتتتتنعتی ناچیز استتتتتت

 ،نشتتینهای فارسبرای امرار معاش به استتتان باالستتت و این جوانان مجبورند کردهتحصتتیل
صوص تهرانهب شرقی و کارگاهدر یا  ، کوچ کنندخ ستان  ذربایجان  ر دیگهای  جرپزی در ا

، کولبری وسعت در این مناطق عالوه در نبود اشتغال رسمی. بهشوندمشغول مناطق به کار 
 چشمگیری یافته است و حتی جوانان بیکار با تحصیالت عالیه نیز بدان اشتغال دارند.

 خیز بودناند. نفتده شدهان، بوشهر و هرمزگان پراکنهای خوزستایران در استان هایبعر

 ها و وجود بنادر مهم جنوب غرب و جنوب کشور در  ن مناطقسکونت  ن مناطق محلّ 

 ،ایو جدا از نیروی کار منطقه است جا شدهالمللی در  نموجب رونق بازرگانی و تجارت بین

 این کهاست شده ها عرباشتغال غیر محلّ  و پذیرای نیروی کار دیگر مناطق نیز هست

 است.را فراهم کرده ها از حاکمیت عربضوع احساس نابرابری و نارضایتی مو

نقش  توان گفت احستتتتاس نارضتتتتایتی و نابرابری در میان اقوام و تصتتتتورنهایت میدر
شکل گرفته حاکمیت در ایجاد و تداوم  ن شته  ستبهو روز از گذ ن در ای و روز اوو گرفته ا

ط اقتصتتتتادی و بیشتتتتترین بدترین شتتتترای هابلوچهای تحقیق حاکی از  ن استتتتت که باره داده
میت با حاک خود قومیتی و مذهبی ۀتفاوت دوگان را دلیل عمدۀ این مسئلهدارند و  نارضایتی را

، برخورداری سوادیسوادی و کم بی، بیسالی و کمدانند. عدم رشد بخش صنعت، خشکمی
حاشتتیه  استتتانی و کشتتوری، دورافتادگی و درهای اداری تم  و ستت   یمدیریت مشتتاغل ناچیز از

ین نارضایتی و نابرابری اعالم شده است و پیامدهایی چون گسترش ا دیگر ماندن از عوامل
  .درپی داشته است دیگر مسائل راو  ،بی و قومیتیهای اجتماعی، تندروی مذهیبقاچاق،  س

سناریوی ا  ضر دو  سیم پژوهش حا ستکرصلی را برای ایران تر تماعی و ثبات اج :ده ا
اجتماعی در ابعاد مختلف  ۀسرمای ،اجتماعی. درصورت تداوم وضعیت کنونی ۀزوال سرمای
شددچار زوال  سیو در خواهد  سیا صادی،  شی اجتماعی، اقت و فرهنگی اتفاق  ،نهایت فروپا

توان اهد شد و این سناریو را میثبات اجتماعی حاصل خو ،خواهد افتاد. اما در سناریوی دوم
 و هازیرستتتاخت ستتتناریوی مطلوب نامید. این ستتتناریو به ایجاد اصتتتالحات استتتاستتتی در

نهادهای  با در ارتباط ... و ،اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،  موزشی، بهداشتی هایروساخت
 خواهد بود.وابسته حاکمیتی و اقوام کشور 



های نارضتتایتی و نابرابری و گستتترش شتتکافدر شتترایط پذیرش وضتتع موجود، تداوم 
شکافبین سترش  سناریو موجب گ و  ،های اجتماعی، قومیقومی نیز تداوم خواهد یافت. این 

شد  ضاد بین گروه زمینۀ ایجاد کهمذهبی خواهد  صم و ت ضمحالل نظام اجتماعی و تخا های ا
و  ،نخبگان اً صتتتخصتتتوم ،خروو نستتتل جوان ،از پیامدهای  ن واجتماعی را رقم خواهد زد 

 تداوم بحران نیروی انسانی خواهد بود. 
سناریوی دوم ضعیت باثبات و نگرانهسناریوی مطلوب و  ینده ، یعنیدر  شور ایران و ، ک

. با مراجعه به داشتتتو ستتیاستتی خواهد  ،های فرهنگی، اجتماعی، اقتصتتادیپایدار در حوزه
ایران و وضتتعیت تحقق  ۀنهایی  یندروند  ،ستته ستتال  ینده طی  در توان گفتمی ،نتایج پژوهش
انداز  تی کشتتور را در توان چشتتمطور کلی میمشتتخص خواهد شتتد. به مزبوردو ستتناریوی 

 د:کرشکل زیر ترسیم حالت مطلوب به
ایران کشوری خواهد بود دارای تنوع قومی و مذهبی که این تنوع منشأ اتحاد و همبستگی 

قومی با محوریت روابط بین ۀستتتای توستتعملی استتت. تصتتمیمات ستتیاستتی و فرهنگی در را
هویت ملی،  کنار  ارزی هویت قومی دربا پذیرش هم ،و نظام ستتیاستتی خواهد بود شتتتی ملی 

 های داخلی منتفی وگذاریبندی شهروندان را در سیاستمراتبی و رتبهنظام اجتماعی سلسله
بین بردن شتتتکاف و تبعیض شتتتکل خواهد ملی در راستتتتای از ۀاراد و دکرمنقضتتتی خواهد 

 گرفت. 
های مختلف های عملیاتی در حوزهراهبردها و استتتراتژی ،انداز فوقمنظور تحقق چشتتمبه

 انکنندگمشتتارکت ۀاستتاس نتایج مصتتاحبو قانونی بر ،اجتماعی، فرهنگی، ستتیاستتی، اجتماعی
 .تحقیق، تدوین و پیشنهاد شده است

 اجراییو راهکارهای  تحقیق هایپیشنهاد

تقویت اعتماد اجتماعی و  ،شتتتتدهقومی حادثدر شتتتترایط احستتتتاس تبعیض و نابرابری بین
س جهت  اجتماعی درۀسرمای سی به یک ان سیا ستیوفاداری  ر ب جام ملی متکثراندیش و پلورالی

اس استتنیروی انستتانی بر بیشتتتردر شتترایطی که  و ریزی اولویت یافته استتتهر نوع برنامه
و  های مختلف را نداردکه امکان مدیریت بحران اندستتازمان یافتهتخصتتصتتی معیارهای غیر

دور از عینیات اجتماعی تنزل شتتتعارهای نظری و به حدّ انستتتجام ملی و همبستتتتگی قومی به
ست سالمیتتداوم هم ،یافته ا ستی م صل زی ست زی خود را اامعن  میز و قرین  ستد  و داده ا

امری که شواهد  ،در مناطق قومیتی است خصوصاً این به معنی افزایش امنیتی شدن جامعه 
اعمال حقوقی چون حقوق شتتتتهروندی، امنیت اجتماعی،  ۀحاکی از جایگزینی  ن با روحی

 دهد:این تحقیق موارد زیر را پیشنهاد می ،در این راستا و ... است اقتصادی و

 تحقق عدالت اقتصادی 

و ستتتتتایر مراکز مرتبط، تمرکز  ،هاها، کارخانهبا ایجاد بنگاهتوان می ،در بخش صتتتتنعت
قوانین جامع  ،بعد ۀو در مرحلکرد رنگ های مرکزنشتتین را کمصتتنعتی در استتتان ۀشتتدایجاد

سائل اجتماعیمنع مرتبط با  شه در معضالت اقتصادی حاصل  ایقاچاق، کولبری و م که ری
بیه تعقوانین دربارۀ این نت اجرایی الزم او ضتتتم شتتتوند د تدوینناز تمرکزگرایی دیرینه دار



بازار  ،گردد. در چنین شتتتترایطی مد و هم خروو ارز از  هم خروو نیروی انستتتتتانی کار 
مندی از توان علمی و عملی اشتغال و بهرهموجبات  همچنین و شودمیاقتصادی کشور کمتر 

  ید.مردمان کشور فراهم می تمامی

 تحقق عدالت اجتماعی و فرهنگی

ستهای مختامروزه تحقیقات در حوزه سیا شان از ناکار مدی  از باال به  ها و نگاه  لف علمی ن
الزم استتتت نقش دولت در مدیریت بستتتیاری از امور محلی و  محور حاکم داردین و مرکزپای

امور به خود مردم واگذار شود. این امر با استقالل حزبی و  زادی عقیده  ۀو ادارگردد کمتر 
ون نوع فعالیتی ستترنوشتتت ناکار مدی چهر  صتتورت، د و در غیر  نشتتوو کاری ممکن می

 ،تر، فاسدترروز ضعیف، روزبهدوره پنجیابد که بعد از میالمی شهر و روستا شوراهای اس
 اند.شدهو ناکار مدتر 

شتتده و امنیتی از ، نگاه کنترلودستتاالری تقویت شتتشتتود توجه به شتتایستتتهپیشتتنهاد می 
رداشتته شتود و رهبران و مردمان محلی و ستیاستی ب ،های مختلف اجتماعی، فرهنگیفعالیت

. ایجاد مراکز و گذاشتتتتته شتتتتوندزاد و مذهبی خود   ،در مدیریت امور فرهنگی، اجتماعی
یک از ادیان و مذاهب موجود، در شهر تهران،  زادی سنت و هراهل ۀدینی ویژ هایتگاهعباد

تحقق عدالت اجتماعی  جهت  و بستتترستتازی  موزش به زبان مادری از مواردی استتت که در
امکان ستتتتالمت  همو  کندمی را تأمین اموری که هم نیاز فطری مردم ،طرح استتتتتتقابل
انرژی شتتتود تا باعث می چنیننماید و هماجتماعی و  رامش افراد را ایجاد می تتتتتتتت روانی

سایر فعاال ،، هنرمندانهای محلینخبگان قومی، زبان ستای تولید و تکاپوی و  ن قومی در را
 .بگیردی قرار مل

تبعیض جنستتتیتی در ستتتط  دولتی و نیز در بطن جامعه از دیگر موارد مهمی استتتت که 
و قواعد و هنجارهای اجتماعی های قانونی، به عرف از محدودیتجدا  ،بخش زیادی از  ن

تمامی گیری از متوازن و پایدار بهره ۀحرکت در مستتیر توستتع ۀشتتک الزمبی و گرددمیازب
 (زنان)موجود در جامعه استتتتت و نادیده گرفتن بخشتتتتی از افراد جامعه  وۀهای بالقظرفیت

کنندگان مشارکت بسیاری از .تقلیل توان نیروی انسانی و منابع غیرانسانی ملی است معنیبه
زنان و دختران در  ،هاو از نظر  ن شتندتحقیق به این موضوع اشاره داهای این هدر مصاحب

ستخدامی، پُ ت برابر با مردان در  زمونم رقابهنگاایران به ۀجامع سری، ا سرا های ستهای 
  مذکورستتوگیری حاصتتل از نگرش جنستتیتی  چارد (وزارتی، استتتانی، شتتهرستتتانی)اداری 
 .شوندمی

 بودکنندگان بحث مشتتارکتمورد هایوضتتوعچندم از م ۀدوم و درج ۀمفهوم شتتهروند درج
گذاران به سیاست یاخطار و هشدار  ن را باید اقوام است و ۀکه بیانگر احساس مردمان جامع

 تأکید است:مورد ذیلراهکارهای  ،در این راستا .دانستفرهنگی 
 ؛های مذهبیمناطق محروم با اولویت قرار دادن اقوام و اقلیت ۀجانبهمه ۀتوسع .1
 ؛های فرهنگی و متنوع اقوامگیری از ظرفیتریزی مشارکتی با بهرهبرنامه ۀتوسع .1
   ؛های اقتصادی و اجتماعیکاهش تمرکزگرایی و توزیع مجدد فرصت .3



که توزیع منابع از مناطق مرزی نحویبه ،معکوس ۀریزی از پایین و توستتتتعبرنامه .1
   ؛شروع و سپس به مرکز منتهی شود

مراتب مدیریتی کشتتور با تفویض اختیارات بیشتتتر به اصتتالح نظام اداری و ستتلستتله .3
 .مدیران محلی

 سیاسی عدالتقق تح 

هنگام انتخابات و احزاب ستتتیاستتتی در ایران عمدتاً به ،تحقیقاین کنندگان به باور مشتتتارکت
یان ازم ،از اتمام فرایند انتخاباتیند و بعد وربرمی مدت حداکثر دو هفته همچون قارچ ستتربه
ممی نا ند و چون ریشتتتتته در بر حب کرستتتتی ۀرو خاص برای تصتتتتتا یا افراد  های گروه 

مطالبات  ۀکنندحزبی نداریم که بیان ،در مناطق قومی ،دارند ... جمهوری، مجلس وریاستتتت
گیری احزاب در ایران را لیل رخوت و کنارهترین دقومی مردمان خود باشد. شاید بتوان مهم

خارو از کنترل دولت  نهادهای مختلف عمدتاً  ۀشتتدو کنترل ،وجود فضتتاهای امنیتی، نظارتی
تواند ترین کارکردی که یک حزب می. مهمدانستهای متعدد فیلترینگ در کشور و نیز شبکه
و گواصتتتول دموکراتیک و فرایند گفت طریق  شتتتد، بیان مطالبات همفکران خود ازداشتتتته با

جای  گوواست. وقتی چنین فرایندی در جامعه وجود نداشته باشد، اصول دموکراتیک و گفت
تواند مشروعیت نظام را با گیری چنین فضایی میو شکلدهد خود را به ستیز و خشونت می

وده بکنندگان تحقیق مشارکت هایتحقیق حاصل از پیشنهاد های اینپیشنهاد مشکل مواجه کند.
گذاشتتن فضتای امنیتی و میلیتاریستتی، جدا از فعال  الزم استت حاکمیت ضتمن کنار استت و
های قومی نیز ستتتتوق دهد تا ستتتتمت گروهزاب دارای مجوز، فضتتتتای حزبی را بهکردن اح

گو بیان و حل وفرایند گفت طریق  ورت کامالً دموکراتیک و صتتتترفاً ازصتتتتهها بمطالبات  ن
 شود.

فارسدر این رابطه نان،، غیراز  عهر چهار  زبا نارضتتتتتایتی  هگروه قومیتی موردمطال
حکومت  ۀستتتتتالچهلاز ند که در عمر بیشکردها بیان و عرب هابلوچ ها وند. کردداشتتتتت

سالمی موردی از انتخاب هم س  جمهوری ا سط  اول همچون تم  زبانان  نان در  سی  سیا های 
و ستتفیر کشتتور وجود  ،یه، وزرای دولتی، استتتانداریمقننه و قضتتا و ریاستتت بر قوای مجریه

 نداشته است. 

 تحقق رفاه اجتماعی

دو ُبعد مادی و معنوی اشتتاره دارد.  ی بر تأمین نیازهای انستتانی در هرتعاریف رفاه اجتماع
و مراکز بهداشتی و  هادسترسی به بیمارستاننشان از  ن دارد که تحقیق این های حاصل داده

مطالعه بسیار نامتناسب و ناعادالنه سالمت مناطق قومیتی مورد ۀدیگر خدمات الزم در حوز
ها و ترین جراحیستتاده ها از انجامدر مناطقی از کردستتتان، بیمارستتتان .توزیع شتتده استتت

به مراکز استتتتتانی برای درمان،  استتتتت ند و فرد بیمار مجبوراهای پزشتتتتکی ناتوانمراقبت
ستان مراجعه کند. (... ارومیه، تبریز، همدان و) صد بیماران بیمار شهر تهرانالبته ر  ،های 

ناطق ت مولی به دالیل محرومی ،بضاعتیین بیعبیمارانی است که حتی در بیانگر حال ،خود
 اند.به تهران پناه  ورده ،خود



شتتده ن فراهم مرزیدر روستتتاهای  اً خصتتوصتتدستتترستتی به گاز هنوز در مرزها و امکان 
های بزرگی در مدارس کردستان و بلوچستان فاجعه ،اخیر هایدر سال ،نبود گازو در  است

های نفتی اتفاق افتاد که جان چندین کودک و معلم را گرفت و اثرات دلیل استفاده از بخاریهب
 ماندگار شد.  موزاندانشی از بسیارسوختگی بر جسم تعداد 

ای های توسعهساختمرزهای ایران معنایی ندارد. زیر سینما و پارک و اوقات فراغت در
 ن مناطق به  هایادهو مرزها بستتیار ناگوار استتت و جها ای در بین اقلیتو صتتنعتی و جاده

با  های رفاه اجتماعیشود شاخصشان تبدیل شده است. در این راستا پیشنهاد میقتلگاه جوانان
ویژه در حوزۀ سالمت و  موزش، و با به ،مذهبی تتتتتت مدیریت صحی  و بدون تبعیض قومی

 ای جداً بازنگری شتتتوند وهای جادهای و زیرستتتاختکم محدودۀ منطقهدرنظر گرفتن دستتتت
سبی در  هاناپذیر، ایرادهای  نبرای جلوگیری از خسارت جبران شود و اقدامات منا صالح  ا

 این جهت صورت پذیرد. 

 قومینای بیرسانه عدالت و ملیهای گروهی در همبستگی نقش رسانه

و به تبلیغ و بازنمایی حاکمیت قرار دارد  انحصاردر و رسمی ایران  شکارا های ملی رسانه
س صی میمذهبی و  سی خا سانهپردازدیا صورت میوفور به ها. در این ر سور  گیرد و سان
استتت و  مطالعههای موردقومیت نقدمورد مستتئله همین .نیستتت مکناطالعات مگردش  زاد 

و  ن را در تعارض با همگرایی  رودشتتتتمار میبه  میز از نظر  نانیکی از موارد تبعیض
ستگی ملی می سجام و همب وع این ن شوندگان در این تحقیق،مصاحبهدانند. از نظر قومی و ان

ا ان ریرانیو اجتماعی مشتتتتتر  ا یخیتار ۀنیشتتتتیپ و غنای فرهنگی بازنمایی ایدئولوژیک 
ائل کردن مستت یاستتیکه به ستت ای استتتیستتازهای همگوناستتتیستت و درپی کندستتانستتور می

این نگاه . دهدنشتتان میمهری اقوام بی یفرهنگ یها و رفتارهابه ستتنت و انجامدمی یفرهنگ
و  ،های غربی،  نالینگرایش فزاینده به رستتتتتانهباعث که  استتتتتت موضتتتتوعی میز تبعیض

ضاهای مجازی ست و در این زمینه، ف سی  شده ا سا شنهاد نکایفا مینقش ا ستا پی د. در این را
سعمی سانهمقدمات امکان ورود بخش خصوصی  ،صدر ۀشود با  شود و  ها فراهمبه این ر

درصتتورت  که مهیا شتتودهای مختلف رستتانه داشتتتن   یک از احزاب ستتیاستتی امکان  هربرای 
 بهو اعتماد عمومی خواهد شد رقابت سالم ایجاد  ۀزمین ،ایفراهم شدن امکان چنین دسترسی

 .شودگردانده میهای ملی نیز بازرسانه

 سترسازی برای تقریب مذاهب و ادیان در ایرانب

یش پکر دینی از نظام ستیاستی رستمی و درتحقیق به کنار گذاشتتن تفاین های بخشتی از یافته
هر نوع ارجحیت و امتیاز  ، ن ۀواستتتطهتا ب ن شتتترایط حکومت ستتتکوالر اشتتتاره داردگرفت

مهیا  شده ورنگکم ختلف  م های دینی  هویت اجحاف   احساس   هویتی برچیده شود که حاصل  ن  
 .خواهد بودهای متکثر مندی از استعدادهای انسانی با دانش و تخصصبهره ۀزمین شدن

 قانون اساسی ۀماندقانونی و اجرایی کردن اصول معطل های دموکراتیکاستفاده از ظرفیت

اند، بدان تأکید داشتتته نیز تحقیق این کنندگانکه مشتتارکت ،قانون استتاستتی ۀمانداصتتول معطل



برابری اقوام و نژادهای مختلف  جهت  در مذهبی و انستتتتتانی و های دینی زادی موضتتتتوع
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شورظرفیتو  ستر تحقق حقوق اقلیتهای دمکراتیک قوانین ک ا ر های قومی و مذهبیند که ب
این تحقیق  ۀمطالعهای موردنارضتتتتایتی گروه هایموضتتتتوعیکی از و  د کردنهم خواهفرا
 یک ازرهایی در هی از امکان وقوع بحرانباید گفت که عینیات اجتماع . در این بارهندبود

ار راهک ،کنندگانمشتتارکتبه پیشتتنهاد  .اند، خبر دادهقوی متفاوت ولی ، گاهمذکورهای زمینه
قدرت رستتیدن دولتی استتت که قدرت و ضتتمانت های مذکور بهو بحران هابستتتخروو از بن

قانون اساسی را داشته باشد. ۀمانداجرایی اصول معطل
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 ؛نشر شیرازه منتشر شد
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