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  چکیده                 

ای چندقومی و چندفرهنگی بوده که عالوه ایران از دیرباز جامعهجامعه
صورت بر تنوع بخشیدن به ساحت سیاست ایران، همواره به

اما این زندگی کردند. کنار یکدیگر زندگی میآمیز در مسالمت
که طوریبهآمیز به معنای نبود مشکالت و مسائل قومیتی نیست. مسالمت

جمهوری اسالمی مبنی بر حتی با انقالب اسالمی و تأکید قانون اساسی 
ایم. آمیز اقوام، اغلب شاهد گرایش واگرایانه اقوام بودهزندگی مسالمت

مرز بودن با وجود مشکالت اقتصادی در نواحی قوم نشین، هم
شدن، های مرزی، گسترش ارتباطات و جهانیکشورهای همسو با قومیت

شده تا  متمرکز بودن اداره کشور و مشکالت فرهنگی و اجتماعی باعث
هایی روبرو باشد. هویت قومی در ایران پس از انقالب اسالمی با چالش

کند به مسأله آینده هویت قومی پس از انقالب نوشتار حاضر تالش می
اسالمی بپردازد. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است: هویت 

ی تواند بر همبستگی ملی پس از انقالب اسالمهایی میقومی از چه راه
گیرد: رو مورد آزمون قرار می، فرضیه پیشرگذار باشد؟ در پاسخاث

هایی نظیر گرایی به دلیل پیوند دادن خرده فرهنگرویکرد چندفرهنگ
هویت قومی با هویت ملی و قائل شدن به نقش سازنده آنان در ساختن 

گیری تواند عامل همگرایی ملی باشد. این پژوهش با بهرههویت ملی می
ای و اسنادی به بررسی کتابخانه ه منابعکیفی و از طریق مطالع از روش

نقش هویت قومی در همبستگی ملی پس از انقالب اسالمی با رویکرد 
 . چندفرهنگی پرداخته است

 ایران، اقوام، هویت قومی، بیخو پارخ..ا.جگرایی، چندفرهنگی :کلیدواژه
  07/04/1398 تأیید خیتار                                       16/02/1398 افتیدر خیتار

 علمی فصلنامه-ژپوهشی قاله م 
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  مقدمه
ندفرهنگی با هویت ملی یكی از مسائل اساسی در جامعه چها قومیت رابطهگرایی و قوم

لوژیكی های ایدئو. این موضوع با پیروزی انقالب اسالمی و به كارگیری روشایران است
عدد در های متوجود قومیت شود. اساسی محسوب میای برای اداره جامعه، همچنان دغدغه

دهد موضوع واگرایی و همگرایی، انسجام و وفاق ملی، امنیت قومی و ملی كشور ما نشان می
ای برخوردار است. فرهنگ از اهمیت ویژه ها و دولت مركزیو همچنین پیوند میان قومیت

د داخلی و دشدن، گسترش ارتباطات، ناامن بودن منطقه خاورمیانه، وجود دشمنان متعجهانی
 های مستقل وخارجی، مشكالت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، و همچنین وجود دولت

ا مسأله تهای حاضر در صحنه سیاسی ایران در كشورهای همسایه باعث شده همسو با قومیت
راستا  قومیت یكی از موضوعات مهم و حیاتی پس از انقالب اسالمی تلقی شود. در همین

سالمی قومیتی در ایران پس از انقالب ا سائلی متعددی برای مهانظریات و دیدگاه
اند و یا اینكه با انتقادات شده است كه هریك در جای خود مورد استفاده قرار گرفتهمطرح

اند. الگوهای حل منازعات قومی، مدیریت قومی، نحوه برخورد دولت متعددی روبرو شده
وفاق  شهروندی به اقوام، حفظ انسجام واعطای حقوق مركزی با مسألة اقوام، چگونگی 
 ها قرار دارند. ها و دیدگاهاجتماعی و ...در رأس این نظریه

گیری از رویكردی چندفرهنگی بیخو پارخ به مسأله كند با بهرهمیحاضر تالش مقاله 
گرایی و آینده هویت قومی پس از انقالب اسالمی بپردازد. پارخ درصدد است تا با قومیت
فرهنگی، هویت قومی جوامع، زدن مسائل فرهنگی، قومی و سنتی با ساختار تنوعپیوند 
وگوی بینافرهنگی میان اقوام ها را با هویت ملی پیوند زند و از این رهگذر مروج گفتقومیت
تواند باعث تقویت هویت قومی در جامعه رسد این رویكرد میها باشد. به نظر میو دولت

كه شود.رویكرد چندفرهنگی پارخ، بسیار مورد توجه است و تا جائیچندفرهنگی ایران 
نیز معروف است. به همین دلیل به گزارش پارخ  1گزارش آینده بریتانیای چندفرهنگی

گیری از این رویكرد به نقش هویت قومی در كند تا با بهرهپژوهش حاضر تالش می
 .بپردازدهمبستگی ملی پس از انقالب اسالمی 

 ه تحقیق پیشین.1

(، بر 1378«)گرایی در ایران؛ افسانه یا واقعیت؟قومیت و قومیت»حمید احمدی در مقاله 

                                                      

1 The Future of Multi-cultural Britain 
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گرا برای تحلیل مسأله اقوام در ایران ناقص هستند و یده است كه رویكردهای غرباین عق
بایست به نقش دولت تمركزطلب، نخبگان سیاسی قومی و برای بررسی این موضوع می

نظری المللی به عنوان سه متغیر اساسی در یك چارچوبسرانجام نیروهای بینغیرقومی و 
 توجه كرد. 

ای مسأله قومیت در قوانین اساسی ایران؛ بررسی مقایسه»محسن خلیلی در مقاله خود 
-(، به این نتیجه می1379« )قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

گرایانه و رویكرد ساسی مشروطیت به مسأله قومیت، رویكردی ملیرسد كه رویكرد قانون ا
 باورانه است. گرایانه و دینجمهوری اسالمی ایران به این مسأله رویكردی امت

(، به 1391« )گوناگونی فرهنگی و ضرورت پاسداری از آن»كاووس سیدامامی در مقاله 
كند و بر این جامعه معاصر اشاره میهای تبیین گوناگونی فرهنگی به عنوان یكی از ضرورت

كه بسترهای الزم برای تنوع فرهنگی در جامعه چندفرهنگی ایران پیدا عقیده است تا زمانی
 نشود، مشكالت و تهدیدات قومی در جامعه ما حضور دارند. 

های تدوین برنامه درسی های و ضرورتویژگی»علیرضا صادقی در مقاله خود با عنوان 
( به دنبال آن است كه 1391«)ها و ارائه راهبردهار ایران؛ بررسی چالشچندفرهنگی د

هایی برای های چندفرهنگی در جامعه معاصر ایرانی درك شود و مطابق آن، شیوهضرورت
 های درسی گنجانده شود. ترویج سبك زندگی چندفرهنگی از جمله در كتاب

اند، تاكنون كار جدی ن كردهمذكور بیاهای ای كه پژوهشرغم مباحث نظری عمدهبه
و قابل تأملی در زمینه نقش هویت قومی و همبستگی ملی پس از انقالب و آن هم با رویكرد 
چندفرهنگی انجام نشده است. به همین دلیل مقاله حاضر درصدد است تا نقش هویت قومی 

حلیل قرار در همبستگی ملی پس از انقالب اسالمی را از منظری چندفرهنگی مورد تجزیه و ت
حل برای مسائل دهد و بر اهمیت رویكرد چندفرهنگی در درك مسائل قومی و ارائه راه

 قومی در جامعه فرهنگی ایرانی صحه بگذارد. 
 روش پژوهش .2

تحلیلی -های توصیفیتحلیلی است. روش-روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی
كنند كه پژوهشگر مكان را فراهم میشوند، این اهای كیفی محسوب میكه در زمره روش

آوری شده در زمینه یك موضوع خاص، تحلیل علمی گیری از اطالعات جمعبتواند با بهره
های خود را در آن زمینه بیان كند. به همین دلیل پژوهش و منسجمی ارائه دهد و تحلیل

و بررسی  كند تا نقش هویت قومی را در ایجاد همبستگی ملی مورد بحثحاضر تالش می
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 قرار دهد و در نهایت راهكارهایی برای این مسأله ارائه دهد. 
 چارچوب نظری؛ رویکرد چندفرهنگی پارخ به مسأله قومیت.3

های قومی و های خود را در زمینه گروهبیخو پارخ یكی از متفكرانی است كه دیدگاه
در وصف  گرایی پارخ هرچندگرا مطرح كرده است. رویكرد چندفرهنگفرهنگ چند

تواند های اجتماعی در غرب به كار گرفته شده، اما به دو دلیل میوضعیت اقوام و گروه
های اقوام و نحوه تعامل آنان با ها و فرصتچارچوبی تحلیلی برای بررسی مشكالت، چالش

نیز به كار گرفته شود؛ اول، ایده پارخ برای جوامع همبستگی ملی در سایر كشورها 
طور كلی بیان شده است و دوم اینكه رویكرد وی در عصر جهانی شدن و چندفرهنگی به 

ها و اقوام جدید شكل گرفته است. به همین دلیل در پاسخ به تحوالت ناشی از بروز فرهنگ
گیری از آراء وی در این زمینه به بررسی نقش هویت اقوام در همبستگی ملی توان با بهرهمی

چند جنبه به بررسی ابعاد رویكرد پارخ برای بررسی وضعیت  توان ازطور كلی میپرداخت. به
 اقوام در جمهوری اسالمی ایران پرداخت. 

توان از رهیافت پارخ برای بررسی مسائل و مشكالت اولین استداللی كه براساس آن می
شمول است كه صرفنظر از تعلق اقوام در ایران سود برد، توجه وی به اصولی كلی و جهان

چه به عقیدة پارخ در عرصه جوامع غربی و غیرغربی دارای عمومیت هستند. چنانآنان به 
ای از اصول وجود دارند كه هرچند منبعث از فرهنگ سیاسی سیاست و اجتماع، مجموعه

حال اجماعی نسبتًا مشترك، جهت پذیرش آنان در جوامع جوامع غربی است، ولی بااین
ند از: محترم شمردن شرافت انسانی، ارزش یكسان اگوناگون وجود دارد. این اصول عبارت

ها، مساوات جنسیتی و نژادی، پرهیز از ستمگری و حفظ حریم قائل شدن برای همه انسان
یا « اثبات كنیم»توانیم این اصول را ها و تصمیمات شخصی؛ هرچند نمیحداقلی انتخاب

ریم كه چرا این اصول قبول عام یافتند توانیم دالیلی بیاواما می« ها اقامه كنیماستداللی بر آن»
 (. 19: 1999ها مطرود شدند )پارخ، و اصول ضدّ آن

گیری از دیدگاه پارخ این است كه نظریه وی تا حدود زیادی از دلیل دوم برای بهره
های خود به دور است و تحلیل« گرایانفرهنگ»و « گرایانطبیعت»مواضع افراطی دو طیف 

كند. با توجه به اینكه فرهنگ اقوام در ایران هم تابع عوامل رح میرا در ورای آنان مط
های ذاتی اقوام دارد، دیدگاه پارخ تاریخی، اجتماعی و سیاسی است و هم ریشه در گرایش

گرایی پارخ را انداز چندفرهنگتواند به دو جنبه مذكور توجه نماید. به تعبیر پایپر؛ چشممی
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-ها عمیقًا توسط فرهنگ شكل میخالصه كرد: اول، انسان توان در سه دیدگاه مركزیمی

ای اتخاذ خواهد یك دیدگاه میانهشوند. در اینجا پارخ میگیرند، اما توسط آن تعیین نمی
های گرایی ص رف باشد. دوم، اینكه فرهنگگرایی و فرهنگوسط طبیعتكند كه حد 
متفاوت درباره زندگی است.  هایهای مختلف معانی و دیدگاهدهنده نظاممختلف نشان

دهد و طیف محدودی از بنابراین هر فرهنگ، فقط بخشی از كل وجود انسانی را نشان می
ارزش نیست و هیچ كند؛ در نتیجه هیچ فرهنگی بیها و احساسات انسانی را درك میظرفیت

ی بشری ای برای زندگتواند پایهوگوی بینافرهنگی میفرهنگی كامل نیست، بنابراین گفت
ها در ذات خود چندگانه هستند؛ از این جهت هیچ پذیرفته شود. سوم، تمامی فرهنگ

های دیگران را درك كند، تواند ارزشفرهنگی غیرمنطقی نیست. همچنین هیچ فرهنگی نمی
-(. از این112: 2001كه از درون به تحلیل و ارزیابی آن فرهنگ بپردازیم )لورنس، مگر آن

گرایی پارخ به دلیل قرار گرفتن در میان دو دیدگاه افراطی دفرهنگمنظر، رویكرد چن
 تواند نكات قابل تأملی برای جامعه ایرانی داشته باشد. گرایی میگرایی و فرهنگطبیعت

گیری از دیدگاه پارخ برای بررسی وضعیت اقوام در ایران این است دلیل سوم برای بهره
نگر در اداره اقوام است و از این جهت توجه خاصی های وحدتكه پارخ از منتقدان گرایش

رسد این رویكرد تا حدود زیادی با اصول قانون نماید. به نظر میهای گوناگون میبه هویت
چه در قانون گرایی همخوان و سازگار است. چناناساسی ج.ا.ایران برای پرهیز از یكجانبه

نگاه یكسونگرانه به حقوق متساوی اقوام توجه اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز با پرهیز از 
ای به سبب عوامل تمایز آفرین نژادی و شده است. در این رویكرد، هیچ فرد یا گروه و طبقه

-زبانی و قومی و مذهبی بر دیگری برتر یا فروتر نیست و همه در برابر قوانین عادالنه، مساوی

های یز بر این عقیده است كه سیاست(. در همین راستا، پارخ ن30: 1376اند )بوشهری، 
های یگانه همواره این خطر را دارد كه به باور و تالش برای برساختن فرهنگفرهنگی یگانه

های اجتماعی دامن زند و نفرت و خشونت میان قومی و میان مذهبی پدید آورد شكاف
بایست با بانه، میمأنگر و قیم(. بنابراین برخالف رویكردهای تسلط187: 1391)سیدامامی، 

نگاهی برابر به همه اقوام در یك كشور توجه نمود و از غلبه رویكرد خاص و محدودنگر به 
 سایر اقوام پرهیز كرد.

-توان گفت ایده پارخ برای جوامع چندفرهنگی مطرح شده است. چنانتر از همه میمهم

هنگ مختلف در ای است كه در آن چند فراز نظر وی، جامعه چندفرهنگی، جامعهچه 
معنا (. بدینParekh, 2008: 14كنند )چارچوب یك سرزمین جغرافیایی مشخص زندگی می
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در رویكرد پارخ، جوامع چندفرهنگی مدنظر هستند و این موضوع دربرگیرنده جوامعی است 
كه بدون توجه به یك فرهنگ و یا قومیت خاص، درصدد تعامل و همزیستی در كنار 

كند. زیرا رسد این ویژگی برای جامعه ایرانی نیز مصداق پیدا میظر مینیكدیگر هستند. به
 ای قوم چیه و دهدنمی را تشكیل تیاكثر رانیا در یقوم چیهبراساس شواهد تاریخی، 

 تیاكثر رانیا در ن،یار ندارد. بنابرایاخت در را رانیا یارض قسمت نیشتریب رانیا در یگروه
 بر افزون رانیا در یقوم یكند. گوناگون دایپ سلطه گرید اقوام بر كه ندارد وجود حاكم

 انیرانیا یبرا یت كانونیموقع و گاهیجا آورندة وجود به ،یبوم اصالت و ییدرونزا اصالت

 (. 153: 1395شود )صفوی و دیگران، می محسوب
آفرینی هویت گرایی در زمینه نقشپژوهش حاضر در نهایت مدافع رویكرد چندفرهنگی

حفظ و تقویت همبستگی ملی است و براساس شرایط متنوع جامعه ایرانی چنین قومی در 
گرایی به دلیل توجه به ساخت متنوع جامعه و كند كه رویكرد چندفرهنگیاستدالل می
دادن به همبستگی ملی از توانایی بیشتری برای ارائه شدن به عناصر قومی در شكلاهمیت قائل

گرایی دارای وجه است. عالوه بر این، رویكرد چندفرهنگ حل در این زمینه برخوردارراه
سیاسی را به آموزش چندفرهنگی و برقراری توجهی است. از جمله اینكه ساختایجابی قابل

آفرینی در حیطه آموزش كند و با فرصتعدالت میان شهروندان مختلف جامعه ترغیب می
جمله اصل پانزدهم درباره ضرورت  كارگیری اصول مندرج در قانون اساسی ازشهروندی، به

توجه به آموزش محلی و بومی و همچنین پرورش شهروندانی مسؤول در سیستم آموزشی و 
گرایی نه تنها نافی رسد رویكرد چندفرهنگینظر میدهد. بهفرهنگی كشور را به ما نشان می
ها، تبعیضهای قومی از طریق آموزش، رفع كردن هویتهویت ملی نیست، بلكه با متصل
-كردن شرایط برای استفاده از زبان بومیها )از طریق فراهمتبدیل تهدیدات قومی به فرصت

محلی، تكلم به زبان محلی در ادارات، تعیین مقامات اداری و سیاسی از میان اقوام همان محل 
ی در ای و تبلیغاتی( توانایی تحلیل مناسبی برای بهبود همبستگی ملهای رسانهو رفع تبعیض

تواند درباره وضعیت اقوام و نقش رسد این رویكرد میكند. به نظر میجامعه ایرانی ایفا می
  آنان در همبستگی ملی پس از انقالب اسالمی نیز به كار گرفته شود.

 گرایی در ایران قومقومیت و .4

 گرایی از جمله مفاهیم رایج در علوم سیاسی و اجتماعی هستند كه بهقومیت و قوم
. این كنندهای مشترك، فرهنگ، زبان و هویت یك گروه اجتماعی و سیاسی اشاره میسنت

مفهوم نیز در كنار سایر مفاهیم مدرن پدید آمدند و امروزه در جوامع سنتی، دموكراتیك و 
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ود. اصوالً واژه قومیت تا رهای اجتماعی خاص به كار میعنوان چارچوبی برای گروه...به
گرفت. رویكردهای م كمتر مورد استفاده دانشمندان علوم اجتماعی قرار میاوایل قرن بیست
ها به دنبال گسترش مطالعات شناسی به این واژهشناسی و جامعههای انسانمحققان رشته

متحده های گوناگون مهاجر به ایاالتهای نژادی، مذهبی، زبانی و ملیتمربوط به اقلیت
ویژه به دوران های ملی و نژادی بهه قومی به این اقلیتامریكا صورت پذیرفت. اطالق گرو

گردد كه براساس آن جامعه و فرهنگ امریكایی به كوره برمی« كوره مذاب»محبوبیت نظریه 
های قومی را كه از مناطق گوناگون جهان به امریكا شد كه همه این گروهمذابی تشبیه می

 (.61: 1378، كرد )احمدیمهاجرت كرده بودند، در خود حل می
شود كه توان گفت قوم به اجتماعی از افراد اطالق میدر تعریف قوم و هویت قومی می

برای خود سرگذشت تاریخی )منشأ و نیاكان(، سرزمین، آداب و رسوم، زبان و نهادهای 
ها احساس تعلق، تعهد و وفاداری كم و بیش مشتركی اند و در برابر آنفرهنگی مشتركی قائل

شود ضمن ایجاد بیان می« ما»این احساس جمعی مشترك كه معمواًل با ضمیر جمعی دارند. 
همبستگی بین اعضای هر قوم، مرزهای نمادین و فاصلة اجتماعی هر قوم را از اقوام دیگر 

(. این مفهوم نیز كم و بیش برای توصیف 3: 1383كند )عبداللهی و قادرزاده، تعیین می
رود. به عالوه باید گفت مسأله قومیت و هویت قومی با كار می های قومی در ایران بهگروه

ای به خود گرفت و از آن دوران، و مخصوصاً با فراگیر ورود ایران به عصر مدرن، شكل تازه
 چالشی ظهور یافتند. ای عنوان مسألهشدن حتی بهشدن ارتباطات و جهانی

 و رفتارها راهبردها، رویكردها، اهداف، از ایمجموعه منزلة به را قومی سیاست اگر
 بدانیم، شودمی اتخاذ جامعه یك در موجود اقوام قبال در حكومت سوی كه از اقداماتی

 شود. متناسبمی تلقی مهم امری دارند، قومی تكثر كه كشورهایی سیاست برای این تدوین

 پهنة در كه است قومی هایگروه از متشكل كشوری ایران كه توان گفتمی امر این با

 اجزا مجموع، در محلی، هایهویت داشتن با وجود هاگروه اند. اینگسترده آن جغرافیایی

 گفت توانمی تنوع این وجود با دهند. بنابراین،می شكل ایران را فرهنگی هویت عناصر و

 (. 132: 1395است )صفوی و دیگران،  ناپذیراجتناب ایران امری در قومی سیاست تدوین كه
ها در ایران، اغلب در نواحی مرزی توان استدالل كرد قومیتاظ جغرافیایی میبه لح

تواند چالشی گسترده های قومی به راحتی میكنند و به همین دلیل، ظهور گروهزندگی می
برخالف بخش متراكم و متجانس مركزی، های مركزی ایجاد كند. بنابراین برای دولت
ها و نواحی مرتفع حاشیه جغرافیای ایران ساكن تای كه مردمان آن در دشبخش حاشیه
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های ای متنوع از گروههستند، به گسیختگی و غیرمتجانس بودن دچار است و مجموعه
ای یا پیرامونی كشور، در بعضی گیرد. مردمان بخش حاشیهفرهنگی و قومی را دربر می

گ محلی با یكدیگر طور مشخص زبان و لهجه یا قومیت، مذهب، خرده فرهنها و بهشاخصه
ها باهم اشتراكاتی نیز و البته بخش مركزی تفاوت دارند. در عین حال در برخی شاخصه

های قومی آذری، كرد، عرب و بلوچ ساكن هستند. از نظر الگوی دارند. در این بخش گروه
های قومی نیز، قوم بلوچ با نیمه دیگر هسته بلوچی یعنی پاكستان پیوستگی استقرار گروه

ضایی دارد، هرچند این قوم در آن سوی مرز فاقد دولت ملی مستقل است. یا گروه تركمن ف
كند، در شمال شرقی ایران با تركمنستان در آسیای مركزی كه دولت مستقل آن را اداره می

پیوند جغرافیایی دارد. ناحیه آذری نشین شمال غربی ایران با آذربایجان پیوند جغرافیایی 
دنشین ایران با نواحی كرد دو كشور عراق و تركیه ارتباط جغرافیایی دارد دارد. قلمرو كر

توان از اقوام دیگری نظیری لرها، ها می(. در كنار این قومیت38: 1397)عادلی و فتحی، 
گیری آنان شاهسون، و ... نیز نام برد كه لزومی برای پرداختن به تاریخچه و چگونگی شكل

 در این بحث وجود ندارد. 
كند. به عقیده حمید توجهی در این زمینه بیان مییكی از پژوهشگران داخلی دیدگاه قابل

های اقلیت زبانی و مذهبی احمدی، واقعیت این است كه در جوامعی مانند ایران، گروه
اند كه از سایر كشورها های غیربومی و مهاجری نبودهبرخالف امریكای شمالی یا اروپا گروه

های مذهبی و زبانی برخالف تجربه ه اینجا مهاجرت كرده باشند. این اقلیتو مناطق جهان ب
های مهاجر به ها، مانند گروهغرب، ساكنان بومی این سرزمین هستند و تاریخ و سكونت آن

گردد. ها پیش باز میغرب مربوط به چند دهه یا حداكثر یك سدة اخیر نیست، بلكه به هزاره
كه در چارچوب مرزهای فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی ایران  ها صدسال استبنابراین آن

(. همین 62: 1378اند )احمدی، اند و ایرانی و اتباع ایران بودهدر كنار یكدیگر زندگی كرده
توجهی های قابلمسائل مشترك و دیرپای ملی باعث شده تا تجارب قومی در ایران تفاوت

دهد برای حل مشكالت و مسائل ین مسأله نشان میبا سایر كشورها داشته باشد. ضمن اینكه ا
های متناسب با ساخت چندفرهنگی بایست سیاستقومی در ایران پس از انقالب اسالمی می

ای جامعه ایرانی در نظر گرفت. تحلیل حاضر نیز بر این باور است كه جامعه ایرانی جامعه
ز جمله پیوند هویت قومی متثكر و چندفرهنگی است و حل مشكالت و معضالت قومی آن ا

 طلبد. حلی چندفرهنگی میبا همبستگی ملی راه
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 قومی در ایران ها و هویت . چالش قومیت4-1

های ملی و قومی غیرقابل امروزه نقش تكنولوژی ارتباطات در تغییر و تحول فرهنگ
مكانی  -شدن و فشردگی زمانیانكار است. فناوری جدید ارتباطی باعث تسریع فرایند جهانی

شود؛ به نحوی كه خودبسندگی و میل به انزواگرایی محلی، اكنون جای خود را به می
های ناشی از ارتباطات، تنوع و همبستگی متقابل جهانی داده است. همچنین گسترش آگاهی

های قومی و تر كرده است. بنابراین، واقعیت گروهتعدد فرهنگی را در جوامع برجسته
توان نقش آن را نادیده گرفت صر حاضر بسیار جدی است و نمیهای ملی در عاقلیت

تواند به تقویت عنوان چالشی عمومی می(. همین مسأله به104-105: 1384الهی، )رحمت
های خاص منجر شود و از یك منظر در ها به تشكیل گروهگرایی و گرایش قومیتخاص

های حكومت مركزی برای ایجاد یك در ایران به رغم تالشبرابر هویت ملی قد عَلَم كند. 
گیری عناصر یك هویت ساز شكلملت ایرانی یگانه، فرایند نوسازی نیز تا حدود زیادی زمینه

های هویتی را در فرهنگ همه ایرانیان حتی در ملی یكپارچه بوده است و وجود این مؤلفه
به نظر (. 150: 1396توان انكار كرد )رضازاده و بایندور، های قومی امروزی نمیفرهنگ

شود. رسد این چالش هم اكنون در جمهوری اسالمی و در زمینه هویت قومی مشاهده میمی
 تر شدن این چالش بیفزاید. ضمن اینكه مشكالت و مسائل اقتصادی ممكن است بر عمیق

بایست دارای حقوق و شود كه میهای قومی، شهروندانی را شامل میطور كلی، گروهبه
شغل و وضعیت زندگی  ت و  همچنین تعهداتی باشند كه حق دارند شرایطی دربارهامتیازا

رسد نظر میبه (Hoffmeyer-Zlotnik and Warner,2010: 10) آنان در نظر گرفته شود
های رسمی حكومت، شوند و حتی در برنامههایی نیز در جامعه كنونی ما دیده میچنین هویت

توان گفت این شرایط در اند، اما هرگز نمیفراوان قرار گرفتهقانون اساسی و ...مورد تأكید 
چه قانون اساسی از حقوق برابر برای تمام حد مطلوب خود قرار دارد. به عنوان مثال، چنان

های محلی و قومی در توان از زبانكند كه میگوید و تصریح میهای قومی سخن میگروه
ها در مدارس استفاده كرد. این عمل تا های گروهی و تدریس ادبیات آنمطبوعات و رسانه

بیم دارند كه آزادی  یافته است، گرچه برخی در حكومت مركزی همچنان از اینحدی تحقق
ممكن است های محلی ها در انجام مراسم مذهبی و استفاده كنترل نشده از زبانبیشتر سنی

های خود در آن سوی مرز تقویت كند و مشوق ها را با هم قومیپیوندهای این گروه
 (.131: 1390طلبی شود )كدی، جدایی
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تواند تهدیدی نیز تلقی شود. می گرایی در ایران از یك جهتقومیتترتیب مسأله بدین 
های واگرایانه و یا تمایل دولت مركزی به وادار زیرا در صورت گرایش اقوام به سیاست

توان شاهد بروز تهدیداتی در این زمینه بود. های واحد میكردن آنان به پیروی از سیاست
به دوری  گرایی در عصر جهانی شدن بر تحریكات قومی و گرایشعالوه بر این، خاص

 جستن از هویت ملی دامن زده است. 
های مهم در ها در ایران، بحث فاصله اقوام و قرار گرفتن قومیتچالش مهم دیگر قومیت
های دولت و كشور است. این ویژگی هرچند تحت تأثیر سیاست مناطق استراتژیك و مرزی

واند خسرانی جبران تحاكمیت شكل پدید نیامده است، اما غفلت از این مسأله طبیعی می
تر نشدنی  به بار آورد. از این جهت، موقعیت جغرافیایی اقوام معادله امنیت ملی را سخت

های راهبردی كشور و ترین حوزههای مذهبی در حساسكرده است. اقوام مختلف و اقلیت
و  ها در ورای مرزها و بیرون از حوزه نفوذاند كه عقبه آنهای مرزی اسكان یافتهجداره

ها به خارج از كشور اثرگذاری حاكمیت ملی قرار دارد. متأسفانه گرایش برخی از این حوزه
 (. 159: 1396است )رضازاده و بایندور، 

هرچند در نگاه كلی، زیست جمعی میان اقوام ایرانی و وجود تاریخ و فرهنگ مشترك 
های ، اما فعال شدن شكافآمیز در میان اقوام تلقی شودتواند ضامنی برای زندگی مسالمتمی

تواند بحرانی برای قومی در اثر عوامل طبیعی و پیوند آنان با مسائل سیاسی و اجتماعی می
 شود.  نام برده می« فاصله قومی»هویت قومی بیافریند. از این مسأله گاهی با عنوان 

است هایی های قومی و مبارزات مسلحانه یكی دیگر از چالششورشبه لحاظ تاریخی، 
كردند. با این كه اقوام ایرانی همواره از این شیوه برای مبارزه با حكومت مركزی استفاده می

های قهری در دوره جمهوری اسالمی به حداقل رسیده است. توضیح اینكه، قبل حال شیوه
های مختلف پیش از رضاشاه، روابط اقوام با حكومت مركزی اغلب ضعیف بود و در شورش

تری است كه های كوچكگروه دوم شامل گروه .مشاركت داشتند 1357ب و پس از انقال
ای كه اساساً در مرزها قرار ندارند و به لحاظ مذهبی شیعه های قبیلهگاه در كنفدراسیون

های كنند. این اقوام فدراسیوناند و خطر كمتری برای دولت ایجاد مییافتههستند، سازمان
ها كمتر شود، این گروهلرها، افشارها و دیگر قبایل را شامل میای بختیاری و قشقایی، قبیله

ها پس از ها از سابقه شورش برخوردار بوده و بخشی از آناند، اگرچه قشقاییشورشی بوده
های آذربایجانی هستند كه نیز دست به شورش زدند. اقلیت قومی عمده، ترك 57انقالب 
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ها دارای روابط بسیار نزدیكی با دولت و بسیاری از آن ای نبودهها( قبیلهاستثنای شاهسون)به
 (. 378: 1388اند )كدی، بوده

-مذهبی مبنی بر اینكه هویت شیعی-های قومیوضعیت ایدئولوژیك و احساس گروه
در چارچوب های اقوام ، یكی دیگر از چالششودانقالبی باعث به حاشیه رفتن آنان می

شده الب اسالمی و به رغم میثاق ملی به رسمیت شناختههمبستگی ملی است. با پیروزی انق
ایران كه در اسنادی همچون های گوناگون جامعهتوسط سران انقالب و نمایندگان بخش

های فرهنگی كه بر برداشتی خاص از اسالمی قانون اساسی بازتاب یافته است، برخی سیاست
ای دیگر از هویت تكواره در كردن فرهنگ جامعه استوار است در راستای برساختن گونه

(. بنابراین از یك جهت 189: 1391امامی،  قالب الگوی آرمانی اسالم شیعه بوده است )سید
 اسالمی سیاسی حاكم بر فضای سیاسی پس از انقالب-توان گفت ایدئولوژی رسمی دینیمی

اندام در های داخلی به حاشیه بروند و یا اینكه تاب مقاومت و عرض باعث شده تا قومیت
مقابل با ایدئولوژی رسمی را نداشته باشند تا در چارچوب آن از حقوق خاص خود دفاع 

ایدئولوژیك جمهوری اسالمی ایران از همان ابتدای -كنند. از طرفی با توجه به نظام سیاسی
پیروزی انقالب، ایده وحدت جهان اسالم و تأسیس امت واحده اسالمی مطرح شده و ماهیت 

های قومی در كشور ب اسالمی كه بیشترین تأثیر را در تدوین و اعمال سیاستشیعی انقال
های مذهبی و های حضرت امام خمینی )ره(، برای رفع نگرانی اقلیتدارد، علیرغم تالش

های اخیر از ها در ایران طی دههگیری مسأله قومیتدینی، مخصوصًا اهل سنت، زمینه شكل
. (19: 1393)ترابی و مجیدی، های مذهبی فراهم گردید یجمله فعال شدن شكاف و نابرابر

های قومی به خودی خود باعث دامن های میان ایدئولوژی رسمی و هویتبه عالوه، چالش
د. این مسأله به شكل عینی شوهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میان اقوام میزدن به نابرابری

 كند. ن صدق پیدا میدرباره وضعیت اقوام ساكن در نواحی مرزی ایرا
چالش دیگری مشكالت اقتصادی و نابرابری میان اقوام است كه باعث نوعی واگرایی 

های دهد منحنیچه برخی تحقیقات نشان میمیان اقوام و حكومت مركزی شده است. چنان
های با اكثریت جمعیت شیعه، فارس و غیرمرزی همواره باالی متوسط كشوری گروه استان
های سنی، غیرفارس )همچنین ترك و كرد( و مرزی های درآمد سرانه نسبی استانو منحنی

درآمد سرانه نسبی  اند. در این بین بیشترینتر از متوسط كشوری سیر كردههمواره پایین
درصد جمعیت فارس، كمترین درآمد سرانه نسبی مربوط  70های با بیش از مربوط به استان

درصد  70های با بیش از های با جمعیت سنی و تنها روند كاهشی مربوط به استانبه استان
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های تر، سهم قومیتعبارتی ساده(. بهAlizadeh, 2017: 257جمعیت ترك بوده است )
مركزی از درآمدهای دولتی، میزان دسترسی به امكانات رفاهی و خدمات -شیعی-سفار

 غیرشیعی و غیرمركزی بوده است. -های غیرفارسشهری و عمرانی بیشتر از قومیت
 آمیز اقوام در ایران گرایی راهی برای زیست مسالمتچندفرهنگی.4.2

شود و به همین ح دیده میهای قومی و فرهنگی در جامعه ایرانی به وضومسأله تفاوت
دلیل برای دستیابی به همبستگی ملی در چارچوب قانون اساسی و گفتمان انقالب اسالمی 

ای نمود. اوالً اینكه به كارگیری رویكرد گرایی توجه ویژهتوان به رویكرد چندفرهنگیمی
زیرا در اصل ها در قانون اساسی نیز همخوانی دارد. گرایی با احترام به قومیتچندفرهنگی

مردم »شود یاد كرد، چنین بیان می« برابری قومی»توان از آن به عنوان اصل نوزدهم كه می
ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند 

ی بنابراین مسأله تنوع قومی به عنوان یكی از نمودها «.اینها سبب امتیاز نخواهد بود
گرایی نفی شده است. فرهنگیچندفرهنگی بودن جامعه ایرانی پذیرفته شده است و تك

توان در نفی تك فرهنگی گرایی و  گرایی میگیری از رویكرد چندفرهنگیبنابراین با بهره
فرهنگی راه رشد تفكر ها وارد عمل شد. به این دلیل كه آموزش تكدفاع از حقوق قومیت

ها، باورها، ها و نیز پذیرش تنوع ارزشگذاشتن به تفاوتكند؛ فرد از احتراممنطقی را سد می
كند و لباس، غذا و نحوه زندگی دیگران عاجز خواهد بود. لذا از این تنوع احساس خطر می

(. همین رویكرد با در نظر 14: 1379داند چگونه خود را با آن انطباق دهد )جوادی، نمی
تواند در جامعه ایرانی مورد تر حفظ همبستگی ملی میاز همه مهمها و گرفتن شرایط قومیت

های قومی متعدد است و تسلط رویكرد توجه قرار گیرد. زیرا بنیان جامعه ایرانی بر گرایش
 آورد. فرهنگی تاب آوری سیاسی و اجتماعی را به شكل نامطلوبی پایین میتك

ها در قاموس نظریه وق قومیتترین راه برای دفاع از حقآموزش چندفرهنگی مهم
ها چه در اصل پانزدهم قانون اساسی به صراحت از حق قومیتگرایی است. چنانچندفرهنگی

های محلی و قومی سخن به میان آمده است و همین مسأله راهی برای برای استفاده از زبان
ان از حقوق كند تا در چارچوب آن بتوگیری از آموزش چندفرهنگی در مدارس باز میبهره
های قومی صیانت كرد. ضمن اینكه زیستن در جامعه چندفرهنگی، به مهارت زیست گروه

های چندفرهنگی بایستی حائز دانش چندفرهنگی چندفرهنگی نیاز دارد و برای كسب مهارت
بود. دانشی كه فقر آن كم و بیش در میان عموم افراد و حتی در میان تحصیلكرده كردگان 
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-گرایانه نسبت به اقوام، وجود جوكشود. نگاه كاهشجامعه نیز مشاهده میو روشنفكران 

: 1392های فراوان به ویژه در خصوص اقوام تأثیرگذار ایرانی، گواه این ماجراست )صادقی، 
های عمومی توان آموزش چندفرهنگی را از مدارس آغاز كرد و در رسانه(. بنابراین می112

اری همت گماشت كه مطالبات قومی را مطرح كنند و درباره حل نظیر صدا و سیما به تهیه آث
رسد حل مسائل اقتصادی و رفع مشكالت اجتماعی از جمله نظر میحل ارائه دهند. بهآنان راه

های شرق و حل مشكالت كولبران در مناطق كردنشین و قاچاق مواد مخدر در میان قومیت
های عمومی نظیر صدا های رسانهعنوان برنامهتواند به جنوب شرق كشور تا حدود زیادی می

 و سیما قرار گیرد.  
گرایی برای مسأله هویت قومی و همبستگی ملی در مزیت دیگر رویكرد چندفرهنگی
های منفی درباره فرهنگ، زبان، رسوم و آداب اقوام را جامعه ایرانی این است كه پیشداوری

ست. به این دلیل كه در تعامالت بین فرهنگی اغلب گیرد و خواهان احترام به آنان انادیده می
های فرهنگی منفی و تالش برای تحمیل قوانین، آداب و رسوم ها، پنداشتبا پیش داوری

یك نظام فرهنگی بر نظام فرهنگی دیگر مواجه هستیم كه نتایج حاصل از اینها، اغلب بر 
-های نژادی و قومی میگروه های میانها و خصومتها، ناكامیها، ترسها، اضطرابیأس

های مربوط به ها را از طریق آموزش مهارتتواند این تنشافزاید. آموزش چندفرهنگی می
های های متفاوت و درك دیدگاهارتباط میان فرهنگی، روابط بین فردی، تحمل دیدگاه

های اجتماعی (. تداوم این رویكرد در عرصه115: 1392دیگر كاهش دهد )صادقی، 
های فرهنگی را متوقف كند و از تواند روند تنشای امروزی میوصاً در فضای رسانهمخص

 های فرهنگی بر علیه اقوام ایرانی جلوگیری نماید. به كارگیری كلیشه
تواند گرایی به دلیل خاصیت تكثرگرای آن، هم میعالوه بر این، رویكرد چندفرهنگی

وام تلقی شود و هم اینكه آنان را با هویت كالن و مطالبات اقها ضامنی برای ارائه دیدگاه
گرایی، ملی آشتی دهد و نوعی همبستگی ملی را رقم بزند. چه اینكه از منظر چندفرهنگی

ها وجهی از معنا ندارد. این مسأله مخصوصاً در تحمیل یك الگوی فرهنگی بر همه فرهنگ
همبستگی ملی و »با عنوان اصل تواند قانون اساسی و در اصل پانزدهم قانون اساسی كه می

های رسد به كارگیری اصل فوق در برنامهنظر میبدان لقب داد، مشهود است. به« قومی
های نوشتاری، دیداری و ها و حتی استفاده از آن در رسانهآموزشی مدارس، دانشگاه

و نقش  تواند میراث تاریخی اقوام را مورد شناسایی قرار دهدشنیداری به شكل مطلوبی می
خاص هر یك از اقوام را در تشكیل هویت ملی در طول تاریخ نشان دهد. تداوم این رویكرد، 
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فرهنگی، بستر گرایی است. زیرا آموزش تكفرهنگیبه معنی برچیده شدن رویكرد تك
اطالعی فرد از فرهنگ دیگران، كند؛ زیرا به دلیل بیمناسبی برای نژادپرستی فراهم می

های نادرست و عقیده قالبی است. ها به صورت تعمیمسبت به این فرهنگالعمل وی نعكس
كند و عنوان تنها مرجع جهانی معتبیر مالحظه میدر این دیدگاه، فرد، فرهنگ خود را به

پردازد های دیگر با توجه به میزان نزدیكی آنها به فرهنگ خود به قضاوت میدرباره فرهنگ
گرایی تا رسد جایگزینی روش اخیر با رویكرد چندفرهنگینظر می(. به14: 1379)جوادی، 

های زیست تواند تنوع جامعه ایرانی را به عرصه عمومی بكشاند و زمینهحدود زیادی می
 آمیز اقوام را فراهم آورد. مسالمت

شود چندفرهنگی سیاسی در واقع نوعی به رسمیت شناختن هویت همچنین گفته می
رسد به دلیل بافت مذهبی جامعه ایرانی نظر می(. بهModood, 2011: 2مذهبی است )-قومی

گرایی توان از رویكرد چندفرهنگیو همچنین گرایش اقوام ایرانی به مذاهب متفاوت می
قومی متفاوت پس از انقالب -های مذهبیبرای همبستگی ملی بهره برد. به این دلیل كه هویت

خطر افتاده بود، به كمك آن شتافتند. نمونه بارز این ملی به اسالمی در مواقعی كه هویت
تركمن(، مسیحی )اقوام تركمن(، -های سنی )قوم عربمسأله حضور اقوام ایرانی با گرایش

های سنی )اقوام بلوچ( و اقوم متعدد شیعی و غیرشیعی در جنگ دفاع مقدس است كه رشادت
مذهبی كردند. به -نیز تقدیم هویت ملی ای از خود نشان دادند و در این راه شهیدانیبرجسته
های تاریخی و یادآوری پیوند اقوام و هویت ملی در گیری از چنین آموزهرسد بهرهنظر می

تواند همبستگی ملی را مستحكم كند. بنابراین گفتمان انقالب توجهی میگذشته به شكل قابل
های د از منظری تاریخی هویتتواناسالمی و تجربیات قبل، حین و پس از انقالب اسالمی می

های قومی را های هویتقومی و ملی را به هم متصل نماید. این رویكرد هم جایگاه رشادت
 شود. كشد و هم باعث تقویت همبستگی ملی میبه تصویر می

بنابراین با احترام به فرهنگ اقوام و جلوگیری از تسلط یك فرهنگ در جامعه ایرانی هم 
اساسی را در این زمینه اجرایی كرد و هم اینكه بستری برای ته در قانونتوان اصول نهفمی

نهادینه شدن مردمساالری دینی در جامعه فراهم آورد. زیرا اصل برابری جنسی، قومی، 
های دینی و هم در نزد اصول قانون اساسی و كالم و نژادی، فرهنگی و زبانی هم در آموزه

طور كلی گفتمان انقالب اسالمی مشهود است. در نهایت به رفتار بنیانگذار انقالب اسالمی و
طور عام و یكی از مدافعان این نظریه گرایی بهگیری از رویكرد چندفرهنگیاینكه با بهره

آفرینی هویت قومی در همبستگی ملی برای جامعه توان اصولی برای نقشیعنی پارخ می
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 ایرانی استخراج كرد. 
 ایران قومی درگرایی پارخ برای آینده هویت پیامدهای چندفرهنگ.5

تر و صورت انضمامگرایی پارخ را بهبه لحاظ عملی اگر قرار باشد رویكرد چندفرهنگ
های حلببندیم، راه اركلههای اقوام در جمهوری اسالمی ایران در راستای بررسی چالش

 آید: های زیر به دست میحلمتعددی نظیر راه
های جات ]اقلیتبایست شرایطی فراهم شود تا دستهفرهنگی می. در جوامع چند1

های قومی[ از خودشان]هویت خود[ محافظت كنند. به عنوان فرهنگی و جنسی مانند هویت
شود، های قومی و دولت مركزی نابرابری مشاهده مینمونه اگر در عرصة رسانه میان گروه

ها[ اعم از شان]قومیتراجع به میراث گذشته های تلویزیونیحل پارخ این است كه برنامهراه
های جامعه ن برای حقوق اقلیتشد زبان، تاریخ و عقاید مذهبی پخش شود. این احترام قائل

تواند به چندین شكل انجام های تلویزیونی میشان از طریق پخش برنامهو محافظت از حقوق
وند موضوعات و مسائل خاص طور دلبخواهانه خواستار پیگیری  رگیرد: آنان ممكن به

تر بكاهند. همچنین ممكن است در این های سهمگینخودشان باشند تا در درازمدت از ظلم
شان نیز باشند؛ برای مثال طور آزادانه خواستار پیدا كردن مجالی برای ترویج فرهنگمیان به

ادبی و  كردن آثارهای گذشته، زندهوپرورش، زنده نگاه داشتن سنتاز طریق آموزش
رسد (. به نظر می9: 1998شان و دیگر حوادث و قوانین گذشته )پارخ، دستاوردهای هنری

گیرانه های سختاین راهكار در ایران قابل حصول باشد. زیرا پس از انقالب اسالمی، روش
شود و اصول مندرج در قانون اساسی اجازه چنین برای مدیریت اقوام به كار گرفته نمی

دهد. چه اینكه جمهوری اسالمی به وضوح روش دوران پهلوی را مبنی بر مینسیاستی را 
ها، ها، كتابتوان روزنامههای محلی كنار گذاشته است. میمجاز ندانستن استفاده از زبان

های تركی آذربایجانی و كردی خریداری كرد و در نوارهای موسیقی و ویدئوها را به زبان
كننده را حتی های سرگرمویزیونی وجود دارند كه اخبار و برنامهتل-مناطق قومی مراكز رادیو

 (.131: 1390كنند )كدی، تری پخش میهای بیشبه زبان

های متفاوت به عرصه كالن . از منظر پارخ، راز پویایی جامعه در گرو ورود گروه2
كه چه اینهای قومی اشاره دارد. سیاست و اجتماع است و این مسأله بیش از همه به هویت

های اجتماعی ها و هویت قومی در جامعه ایرانی بخش مهم و تأثیرگذاری از گروهقومیت
های اجتماعی جامعه هستند و محروم كردن آنان به معنی محروم كردن بخش مهمی از سرمایه

 است؛ 
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هایی برای پیگیری مطالبات گیری گروهشود كه شكل. از نظریه پارخ چنین مستفاد می3
فرهنگ هرگز تزریق  محققانشود. ها انجام های ارشادی دولتتواند با حمایتها میتقومی

رسد در جامعه ایرانی كه بخش كنند، اما به نظر میهایی را تجویز نمیدولتی به چنین گروه
توانند از تا اطاّلع ثانوی میگروهی دموكراتیكی ندارند، تجربه زیست  هااعظمی از قومیت

گونه كه از نظریه چندفرهنگی پارخ مادی و معنوی دولت بهره ببرند. همانهای حمایت
ها از طلبی و جدایی قومیتهای متنوع به معنی تجزیهگیری این كانونشود، شكلاستنباط می

 تلقی شود؛« وحدت در عین كثرت»تواند بافتار سیاسی جامعه نیست و حتی می
اقوام در عرصه سیاست و اجتماع همواره از كنش گوید مشاركت فعاالنه . پارخ به ما می4

های آورد. چنین امری نیازمند آن است كه هویتتری به بار میمنزوی و منفعل نتایج مطلوب
های گوناگون آگاه باشند. مروری بر قانون اساسی جمهوری قومی به حقوق خود در حوزه

ها در آفرینی قومیتی برای نقشهای زیاددهد كه این قانون، زمینهاسالمی ایران نشان می
آمیز خود را های قومی مطالبات مسالمتعرصه سیاست و اجتماع در خود دارد و اگر گروه
توان به زمینه می ینشان بیشتر است. در امطرح كنند، امكان توفیق و دستیابی به حقوق

عنوان موضوعی مهم در مدارس، نظر داشت. زیرا آموزش آموزش چندفرهنگی به
مدارانه و آگاه های قومچندفرهنگی تالشی است برای رها ساختن كودك از محدودیت

 (.15: 1379های زندگی و تفكر دیگران )جوادی،ها، جوامع و راهكردن از وجود فرهنگ
ها برای پیگیری حقوق و مزایای اجتماعی و سیاسی خود، گوید قومیت. پارخ هرگز نمی5
هایی كاماًل قوم گرایانه )شوونیستی( تشكیل دهند. زیرا بسیاری از این مزایا تنها با گروه

ای از مواقع های اجتماعی قابل دستیابی است. بنابراین در پارهمشاركت و تعاون سایر گروه
باید به مشاركت مؤثر و برابر در برخی زمینه با « گرایانههای قومگروه»جای تشكیل یك به

 مركزی اندیشید؛ زی و هویتدولت مرك
ها جبران نشود، قومیت« های گذشتهمحرومیت»كه شود در صورتی. پارخ یادآور می6

حل ناعادالنه است. در همین زمینه راه« اكثریت راضی»و « اقلیت ناراضی»شرایط مذاكره میان 
یط هایی كه از شراهای گوناگون و مخصوصاً قومیتعملی این است كه سخنگوی قومیت

ساز و مرجع )دولت( بینند )به عنوان گروه در حاشیه( با نهادهای تصمیمموجود صدمه می
گو بنشینند ووارد مذاكره شوند و درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت موارد اختالفی به گفت

های قومی، شرایط بودن عمل مذكور برای گروهو در صورت مشروع بودن و همچنین حیاتی
 فراهم گردد؛ شدن آناجرایی
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« مشاركت  »و « شناسایی»رسد رویكرد پارخ بیش از همه به دنبال سیاست . به نظر می7
حال كه عضوی فعال توانند درعینهای قومی میترتیب، هویتهای قومی است. بدینگروه

و پویا در صحنه اجتماعی و سیاسی هستند، در سطح كالن نیز وفاداری خود را به سیستم 
درصدد است « شناسایی»كه رویكرد چندفرهنگی پارخ عالوه بر دهند. چه این سیاسی نشان

های رسد نماینده شدن افرادی از قومیتها را در قدرت سیاسی سهیم كند. به نظر میتا قومیت
ها و راه یافتن افرادی در گوناگون در انتخابات مجلس شورای اسالمی، تصدی وزارتخانه

های قومی در سطوح كالن مدیریتی و تشكیل گروه برای دفاع گروهسطح استاندار و ... از 
تر سازد، كه باعث رقابتیتر میاز حقوق آنان، نه تنها فضای سیاسی حاكم بر جامعه را شاداب

 شود؛ بخشی سیاسی به جامعه ایرانی میسیاسی و انتقال آگاهیشدن مشاركت
كند كه دربرگیرنده میگرا را ترسیم . پارخ رئوس یك نظریه چندفرهنگ8

شود و ساختارها و های فرهنگی است و خواهان بازاندیشی در دولت مدرن میحساسیت
دهد كه درخور جوامع چندفرهنگی معاصر باشد. به های سیاسی نوینی را پیشنهاد میشیوه

ملی فراگیری كه قرار است احساس یك اجتماع سیاسی متحد را در بین آحاد باور او، هویت
ای به لحاظ فرهنگی متكثر ایجاد كند، نباید به عاملی برای آسیب زدن به ناگون جامعهگو

: 1391ها باشد )سید امامی، های گوناگون درون كشور یا سركوب آنهای اجتماعفرهنگ
گونه تصور كنند كه وجود یك هویت ملی های قومی هرگز نباید این(. بنابراین گروه182

گیری از تجارب سایر كشورها در این زمینه شود. بهرهآنان میباعث سركوب هویت قومی 
 تواند راهگشا باشد؛ می

-ها میهای اجتماعی نظیر قومیت. از نظر پارخ گسترش فرهنگ عقالنیت برای گروه9

تواند به ای نمیكه، هیچ جامعهبایست نیازهای در حال ظهور را نیز در نظر بگیرد. چه این
-باقی بماند؛ زیرا كه همواره اعضای جدیدی در آن جامعه شكل میهمان شكل سنتی خود 

كنند كه البته تعدادشان نیز زیاد است. بنابراین هر گیرند و به وضعیت موجود اعتراض می
ای به عنوان یك موضوع، حقیقتاً خود را در پاسخ به ظهور مسائل جدید، بازتعریف جامعه
ها، احساسات، آرزوها، اشكال خودآگاهی و های آنكند؛ این بازسازی در پاسخ به ایدهمی

توانند از های قومی می(. از این جهت گروه11: 2005شود )پارخ، رفتارهای آنان انجام می
گیری هویت قومی بر مبنای های شكلفضای مجازی به عنوان یك فرصت نگاه كنند تا زمینه

 نیازهای روز و شرایط جهانی فراهم گردد. 
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 یگیرنتیجه

آفرینی خرده شدن به نقشدهد كه رویكرد پارخ به دلیل قائلحاضر نشان میمقاله 
توجهی تنوع فرهنگی، ها از جمله هویت قومی در ایجاد همبستگی ملی به شكل قابلفرهنگ

بخشد. رویكرد مزبور و ارتقا می هدی ایرانی حفظ كرسیاسی و قومی را در جامعه چندفرهنگ
های گیری از شیوهآورد كه با بهرههای قومی در ایران فراهم میگروهاین امكان را برای 

ها و نهادهای آموزشی محلی، هویت قومی و بومی آموزش چندفرهنگی در مدارس، دانشگاه
عنوان های یك شهروند ملی را نیز فرا بگیرند. بهخود را حفظ كنند و در عین حال ویژگی

بان محلی در مدارس خود هستند، این امكان را داشته مثال، اقوامی كه خواهان تدریس به ز
های باشند كه با زبان مادری خود آموزش ببینند و یا اینكه در ادارات و نهادهایی كه صرفاً قوم

رسد رویكرد اخیر نظر میكنند، با زبان محلی خودشان تكلم كنند. بهخاصی زندگی می
كننده آن تلقی افی فرهنگی ملی و تضعیفتواند نبراساس اصل پانزدهم قانون اساسی نمی

-های محلی و قومی در مطبوعات و رسانهتوان با استناد به اصل مذكور از زبانشود. بلكه می

فارسی از زبان محلی برای تدریس در مدارس نیز های گروهی بهره برد و در كنار زبان
-كی از تعامل دو سویه زباندر اصل یاد شده، حا« در كنار زبان فارسی»استفاده كرد. عبارت 

های محلی اقوام و زبان رسمی كشور است و از این رو بر انفكاف و واگرایی قومی داللت 
 كند. نمی

توانند همبستگی ملی را در چارچوب تكثر های قومی از جهات دیگری نیز میهویت
كند می گرایی پارخ توصیهقومی و فرهنگی حفظ كنند. از جمله اینكه رویكرد چندفرهنگ

ها در ساختار سیاسی و های فرهنگی و امكان حضور قومیتكه با در پیش گرفتن سیاست
-های خشونتوگوی بیافرهنگی فراهم شود و از روشهای دیالوگ و گفتفرهنگی، زمینه

رسد گسترش چتر آمیز و توسل به همسانی اقوام با فرهنگ ملی جلوگیری شود. به نظر می
عنوان مروج زندگی چندفرهنگی در قالب ارائه فیلم، تئاتر، سریال با پوشش صدا و سیما به 

تواند باعث همبستگی ملی و ها میمضامین بومی و محلی و القای مفاهیم بومی به قومیت
های مذهبی نظیر مساجد و توان از مكانهای خاص قومی شود. حتی میتقویت هویت

های نماز جمعه برای توجه به حقوق فرهنگی اقوام بهره جست و با پیوند زدن مفاهیم تربیون
 دینی، قومی و ملی راهی برای سازش چندفرهنگی در ایران فراهم آورد. 

شود. ایجاد و تقویت همبستگی قومی و ملی از طریق آموزش با سهولت بیشتری انجام می
ر سنین پایه به شهروندانی مطلع و كارآمد برای آموزان دبه این دلیل كه تبدیل كردن دانش
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های قومی و محلی و همچنین تحوالت در حال گذر جامعه ایرانی از طریق توجه به ویژگی
تواند احساس مسؤولیت آنان را در سنین باال تقویت كند. در نظر گرفتن هویت كالن ملی می

-اجزاء مهم فرهنگ ملی و تقویتهای زندگی اقوام به عنوان شود تا سبكاین امر باعث می

های فرهنگی و اجتماعی جای كننده آن در نزد شهروندان جامعه ایرانی نهادینه شود و تبعیض
خود را همبستگی ملی بدهد. برای دستیابی به این امر، تدوین متون درسی چندفرهنگی بر 

های آنان وریهای محلی آنان، نقش دالمبنای توجه به آداب و رسوم اقوام، زبان و گویش
گیری از زبان محلی و مادری در نزد اقوام گوناگون در حفظ سرزمین ملی و همچنین بهره

 امری شایسته است.
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