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تاريخ دريافت ،93/6/2 :تاريخ پذيرش93/9/28 :

چکیده
فرآينـد جهاني شـدن ،ابعاد مختلف زندگي بشـر امروز را تحـت تأثير قرار داده
اسـت .جهاني شـدن با جريان آزاد اطالعـات ،ارتباطات و تغييـر در تعامالت و
ارتباطات از سـطح خرد تـا كالن ،چالش ها و فرصت هايي را در مقابل جامعه ي
جهاني ايجاد كرده است .نظريه هاي جهاني شدن با يك شيفت پارادايمي به سمت
نظريه هاي جهان محلي شـدن حركت كرده اند .در ايـن پارادايم جديد ،پذيرش
الگوي تكثرگرايي به عنوان محور اصلي درك و تحليل درهم آميختگي ناشي از
جهاني شدن شناخته مي شود.
قوميتها ،همچون ساير حوزهها ،فرآيند جهانيشدن ميتواند تاثيرات
در حوزهي ّ
متفاوت و بعض ًا متعارض بر جاي بگذارد .برخي از صاحبنظران ،قائل به درآميختگي
و حتي اسـتحالهي خرده فرهنگها و هويتهاي قومي ،محلي و ملي در فرهنگ
غالب و مسلط جهاني هستند ،اما در مقابل ،عدهاي از انديشمندان ،فرآيند جهانيشدن
را سبب ساز افزايشگرايشها و تمايالت قومي ،محلي و ملي ميدانند.
 .1دانشجوي دكتري علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي؛
 .2دانشجوي دكتري روابط بين الملل دانشگاه عالمة طباطبايي؛
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فرآيند جهاني شـدن ،تكثرگرايي را در همه ي ابعـاد مي پذيرد .با پذيرش اين
اصـل ،الگوي تكثرگرايـي در حوزه ي فرهنگي و اجتماعـي ،توانايي و ظرفيت
قوميت ها را دارد .بر اين اسـاس،
حل مسـائل و چالش هاي احتمالي در حوزه ي ّ
مقاله ي حاضر در چارچوب پاسـخگويي مناسب براي اين دغدغه ،ضمن بررسي
دو الگوي همانندسـازي و تكثُّرگرايي ،فرض اساسـي خود را بر اين مبنا استوار
نمـوده که الگوي تكثُّرگرايي به عنوان يكي از مؤلّفه هاي اصلي توسـعه ي همه
جانبه و متوازن ،كاربردي ترين الگو براي همگرايي و انسجام اقوام و اقليت هاي
ديني و مذهبي در ايران به شمار مي آيد.
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كليـد واژهها :جهاني شـدن ،قوميت ،تكثرگرايي قومـي ،هويت قومي ،جامعه
مجازي قومي ،جامعه شبكه اي

مقدمه

بـا پايان يافتن جنگ جهاني دوم ،مفاهيم نوينـي در حوزه ي نظريه پردازي در
پهنه ي جهاني مطرح گرديد .يكي از اين مفاهيم" ،جهاني شدن" 1بود .اين مفهوم
كه تحت تأثير رشد و توسعه ي فزاينده ي علمي جهان و به ويژه از دهه ي 1960
ميالدي به سـرعت گسـترش يافت ،توانسـته تا به امروز به حيات خويش ادامه
دهـد؛ البته اين مفهـوم از ابتدا تا به امروز با تحـوالت و دگرگوني هايي همراه
بوده اسـت .شـايد بتوان گفت كه با طرح ايده ي دهكده ي جهاني 2در دهه ي
 1960ميالدي توسط مارشـال مك لوهان ،3هسته ي ابتدايي نظريه ي جهاني شدن
شـكل گرفـت ،اما رفته رفته و به مـوازات پيشـرفت هاي تكنولوژيك به ويژه
انقالب ارتباطات و اطالعات ،اين نظريه بيش از گذشـته تحول و تكامل يافت.
اگرچـه حضور پديده ي جهاني شـدن در ابتدا در حـوزه ي اقتصاد پر رنگ بود،
اما به تدريج ،شـموليت و فراگيري آن ،سـاير عرصه هاي زندگي بشـري را در
برگرفـت و تحـت تأثير خويش قرار داد .از نظريه ي جهاني شـدن مانند سـاير
نظريه هاي علمي ،برداشـت ها و تعابير مختلف و بعض ًا متعارض شـده اسـت ،اما
1. Globalization
2. Global village
3. Marshal, Macluhan
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نكته ي كانوني بسـياري از اين تعاريف و قرائت ها ،تاكيد بر حركت جهان به
سـمت يكپارچگي و كاهش موانع بر سـر راه بسط و توسـعه ي ارتباطات ميان
جوامع مختلف انسـاني اسـت؛ بنابراين ،جهاني شدن ،فضا و فرصتي فراهم كرده
تا انسـان معاصر با گرايش هاي گوناگون بتواند تعامالت و ارتباطات خويش با
ديگران را گسترش دهد.

امروزه به واسطه ي بهره گيري و استفاده از ابزارها و سازوكارهاي جهاني شدن،
قوميت ها با حوزه ي تأثيرگذاري محدود كه در گذشته قدرت
كم جمعيت ترين ّ
مانـور چنداني حتي در پهنه ي سـرزمين و مرزهاي ملي يك كشـور نداشـتند،
مي تواننـد در فضـاي جهاني شـده ي كنوني ،تأثيرگذار باشـند .بر اين اسـاس،
جهاني شدن ،صرفنظر از فراواني جمعيت ها اعم از اقليت و اكثريت ،فرصت هاي
تـا حـدود زيـادي برابر و در عين حـال رقابتي ،براي آن ها خلق كرده اسـت؛
قوميت ها از فرصت هاي
البته ميـزان بهره مندي جمعيت هاي گوناگون همچون ّ
جهاني شـدن به ميزان توانايي ها و توانمندي هاي آن ها بستگي دارد .فرصتي كه
قوميت ها در پهنه ي سرزمين
جهاني شدن براي مطرح شدن و امكان بروز يافتن ّ
كشورها فراهم كرده ،ممكن است براي دولت هاي ملي ،خوشايند نباشد ،اما اين
موضوع از واقعيتهاي دنياي جهاني شـده ي كنوني اسـت كه دولت ها ناگزير از
قوميتي كه اقوام
پذيرفتن اين واقعيت هستند .كشور ايران نيز با دارا بودن تن ّوع ّ
مختلف آن با ريشه هاي تاريخي و سابقه ي حيات طوالني و بلند مدت ،تارو پود
جامعه ي ايراني را شكل مي دهند ،از اين قاعده مستثني نيست.
قوميت ها همچون سـاير حوزه ها ،فرآيند جهاني شـدن مي تواند
در حـوزه ي ّ
تاثيـرات متفـاوت و بعضـ ًا متعارض بـر جاي بگـذارد .در باب تاثيـر فرآيند
قوميت ها و قومگرايي ،دو رويكـرد اصلي و در عين
جهاني شـدن در حـوزه ي ّ
حـال متعارض وجـود دارد .برخي از صاحبنظران ،قائل بـه درآميختگي و حتي
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نكته ي با اهميت اين است كه در عصر جهاني شدن ،چگونگي ،سطح ،ك ّميت،
ماهيت تعامالت و ارتباطات انسـاني به كلي متحول و دگرگون
كي ّفيت و حتي ّ
شـده و با گذشـته قابل مقايسه نيست .از يك سـو ،جهاني شدن ،امر ارتباطات و
تعامالت جوامع انسـاني را تسـهيل مي كند و از ديگر سـو بر پيچيدگي هاي آن
مي افزايد.
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اسـتحاله ي خرده فرهنگ ها و هويت هاي قومي ،محلي و ملي در فرهنگ غالب
و مسـلط جهاني هسـتند ،اما در مقابل ،عدهاي از انديشمندان مسائل اجتماعي و
سياسـي ،فرآيند جهاني شدن را سبب سـاز افزايش گرايش ها و تمايالت قومي،
محلـي و ملي مي دانند كه به واسـطه ي افزايش آگاهي هاي اجتماعي و از طريق
بهره مندي از ابزار ،امكانات و فرصت هاي ناشي از فرآيند جهاني شدن ،صورت
مي پذيرد.
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قوميتي ايران
اين مقاله درصدد اسـت تا به بررسـي وضعيت متكثّر و متنـ ّوع ّ
در چارچـوب فرآيند جهاني شـدن بپـردازد .در خالل اين بررسـي ،چالش ها و
قوميتي ايران مي تواند در عصر جهاني شدن براي جمهوري
فرصت هايي كه تكثر ّ
اسالمي ايران به همراه داشته باشد ،روشن خواهد شد.

 .1بیان مسئله

پديده ي قوم گرايي براي برخي از كشـورها ،چالش هاي متعددي در برداشته و
دولت ها در اين كشورها در پاره اي از مواقع با بحران هايي گوناگون مواجه اندكه
وحدت و انسـجام داخلي آن ها را مورد تهديد قرار مي دهد .واقعيت اين اسـت
قوميت غيرممکن است؛ چرا که گوناگوني،
که تصور جهاني ،فارغ از مساله ي ّ
تنوع و تكثر
ويژگـي اصلي جوامع انسـاني اسـت و همين گوناگوني منجر بـه ّ
هويتي مي شود.
هرچنـد در طـول چندين دهه ،تجزيه و تحليل حـوادث و تحوالت بين المللي
در چارچـوب نظريه هاي مرتبط با جنگ سـرد انجـام مي گرفت ،اما اکنون به
بسـياري از ايـن حوادث بايسـتي از منظـر ملي گرايي و قوم گرايي نگريسـت.
امروزه ،قوم گرايي افراطي ،منبع اوليه ي درگيري هاي مسـلحانه ي خشـونت بار
در بخش هايي از جهان شـده و فرسايش قدرت دولت -ملت ها را به دنبال داشته
است .به بيان ديگر ،ناسيوناليسم قومي در برخي از كشورها ،يكپارچگي ملي و
شيرازه ي جامعه را نشانه گرفته است.
نتايج يك پژوهش علمي نشـان مي دهد که تنها در  14کشـور جهان ،اقليت
قابـل توجهـي وجود ندارد ،و در اين ميان ،تنهـا چهار درصد جمعيت جهان در
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کشـورهايي زندگي مي کنند که تنها داراي يک گروه قومي هسـتند (Brown,
 . )1993: 43تقريبا نيمي از منازعات قومي كه از سـال  1989يعني همزمان با

پايان جنگ سرد و آغاز نظم نوين جهاني روي داده اند ،موجبات بروز بي نظمي
و ناپايداري جديد در سطح جهاني را فراهم آورده اند(گل محمدي)163 :1381 ،؛
ضمـن آن كه ماهيت اين منازعات ،غالب ًا فرهنگي ،اقتصادي ،سياسـي و مذهبي
بوده است.

بر اين اسـاس ،بسـياري از تحليلگران سياسـي جهان که پيرامـون تضادها و
بحران ها به نظريه پردازي و مطالعه پرداخته اند ،در اين بحث اتفاق نظر دارند که
در عصر جهاني شـدن ،تضاد «فرهنگي -قومي» به يكي از منابع اصلي چالش ها
و تضادها تبديل شـده است .بسـياري از کشورهايي که در گذشته با پشت سر
گذاشـتن يک فرآيند سخت و پيچيده ي «ملت سازي» تولد يافته اند ،اکنون به
عنوان يک واحد ملي زير سئوال رفته و امواج قومگرايي و جدايي طلبي ،آن ها را
قوميت و مسائل مرتبط
فرا گرفته است؛ بنابراين مي توان گفت ،امروزه موضوع ّ
با آن به يكي از چالش برانگيزترين مفاهيم در اين حوزه تبديل شده است.
در اين جا اين سـوال مهم مطرح اسـت كه پديده ي قوم گرايي و در سطحي
قوميت در چارچوب فرآيند جهاني شـدن ،چه وضعيتي پيدا
كالن تـر ،موضـوع ّ
مي كند .در باب پديده ي جهاني شـدن ،دو رويكرد اصلي وجود دارد :رويكرد
اول ،فرآيند جهاني شـدن را پروژه ي يكدسـت سـازي و به بيانـي راديكال تر
غربي كـردن جهان مي داند ،اما در مقابل ،رويكرد دوم ،معتقد به فرآيندي بودن

فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال پنجم /شمارهی چهاردهم /زمستان( 1393پياپی)17

رقابت ها و منازعات قومي به هيچ وجه منحصر به كشـورهاي در حال توسعه
ْ
باسـک در اسـپانيا ،ناراضيان ايتاليايي در جنوب تيرول،
نيسـتند .جدايي طلبان
گرايش هاي ناسيوناليسـتي اسـکاتلندي ها و ولزي ها در انگلستان ،خشونت هاي
ديرينه ي ايرلند شمالي ،احساسات جدايي طلبانه ي ايالت ِکب ِ ْ
ک در کانادا ،رقابت
بيـن والون هـا و فلميايي هـا در بلژيک و يا منازعه ي نژادي مسـتمر در اياالت
متحده ي آمريکا ،نشـان دهنده ي نقش تعلّقات قومي به عنوان منبعي براي ايجاد
منازعه و رقابت در بخش عظيمي از دموکراسي هاي فراصنعتيِ اروپاي غربي و
حدي است که منازعات
شمال آمريکا است .روند فزاينده ي منازعات قومي به ّ
سياسي و چارچوب هاي ژئوپليتيکي را در سراسر جهان به چالش كشيده است.
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اين پديده اسـت .به بيـان ديگر ،اين رويكرد ،جهاني شـدن را فرآيندي طبيعي
مي دانـد كـه در عين ايجاد فضاي رقابتي در همـه ي ابعاد ،فرصت هاي تا حدي
برابر براي همه ي كنشـگران ،اعم از خرد وكالن در سطوح مختلف محلي ،ملي
و بين المللي فراهم مي كند .نكته ي حائز اهميت اين است كه رفته رفته ما شاهد
تقويت رويكرد اخير هسـتيم .بسـياري از صاحبنظران ،پديده ي جهاني شـدن را
فرآينـدي طبيعي مي دانند كـه همه ي عرصه هاي زندگي بشـر معاصر را تحت
تاثيـر قـرار داده و در عيـن حال دگرگون كرده اسـت .يكـي از ويژگي هاي
اساسي فرآيند جهاني شدن ،اصالت يافتن "تكثرگرايي" در همه ي ابعاد سياسي،
اقتصـادي ،اجتماعي و فرهنگي اسـت .بر اين اسـاس ،فرآيند جهاني شـدن در
قوميت ها دارد،
حـوزه ي اجتماعـي و فرهنگـي كه ارتباط وسـيعي با موضـوع ّ
تكثرگرايي را به رسميت مي شناسد.
قوميتـي بوده و در
قوميت ها بـراي ايران كـه داراي ّ
تنوع ّ
اهميـت موضـوع ّ
ّ
مجـاورت کشـورهاي داراي مؤلفه هاي قومي -فرهنگي مشـابه قـرار دارد ،در
مقايسـه با ساير كشـورها صد چندان اسـت .در اين ارتباط ،اتخاذ سياست هاي
قوميتي ايران ،مي تواند
مناسـب و لحاظ الزامات و مقتضيات متناسـب با تن ّوع
ّ
كشور را در قبال کشمکش ها و تنش هاي قومي مصونيت بخشد.
چنان كـه گفته شـد ،با پذيرش رويكرد دوم نسـبت به جهاني شـدن ،فرآيند
مزبـور ،تكثرگرايـي در همه ي ابعاد را مي پذيرد ،و با پذيرش اين اصل ،الگوي
تكثرگرايـي در حـوزه ي فرهنگـي و اجتماعي ،توانايي و ظرفيت حل مسـائل
قوميت هـا را دارد .بر اين اسـاس ،مقاله ي
و چالش هـاي احتمالـي در حوزه ي ّ
حاضر در چارچوب پاسخگويي مناسب به اين دغدغه ،ضمن بررسي دو الگوي
همانندسـازي و تكثُّرگرايي ،فرض اساسـي خود را بر اين مبنا استوار نموده که
الگـوي تكثُّرگرايي به عنـوان يكي از مؤلّفه هاي اصلي توسـعه ي همه جانبه و
متوازن ،كاربردي ترين الگو براي همگرايي و انسـجام اقوام و اقليت هاي ديني
و مذهبي در ايران به حسـاب مي آيد .از آن جايي كه اين الگو ،ظرفيت هم راستا
كردن مؤلّفه هاي اساسـي شـكل دهنده ي جامعه ي مدني و توسعه ي همه جانبه را
دارد ،مي تواند در حوزه ي سياست گذاري ،مسائل قومي ايران را به خوبي تحليل
و تبيين نمايد.
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تحقق چنين الگويي در چارچوب نظام مردم ساالر با ويژگي هاي توسعه يافتگي
در ابعاد سياسـي ،اقتصـادي ،اجتماعي و فرهنگي ،آسـان تر خواهد بود .در اين
پژوهـش ،ضمن تمركـز بر عوامل داخلي و لحاظ عوامل موثر بر شـكل گيري
انسـجام و همگرايي قومي مبتني بر مـدل تكثرگرايي به عنوان الگويي كارآمد،
تالش خواهد شد از منظر جامعه شناختي ،عوامل گوناگون و مؤثّر در ايجاد اين
همگرايي ،مورد بررسي و واكاوي قرار گيرد.

 .2جهاني شدن و قوميت

در مقوله ي جهاني شـدن ،نوعي يگانگي از يک سو و گونه اي تفاوت از سوي
ديگر ،شـبکه ي اصلي انديشـيدن را تشکيل مي دهد ،و انسـان ها خصوصيات و
بينش هاي مشـترکي پيدا مي کنند ،ضمن اين که براي حفظ هويت و تشخّ ص،1
بينش هـا ،رفتارها و فرهنگ هاي متفاوت نيز تـداوم مي يابند .ايان کالرك در
کتاب جهاني شـدن و از هم گسيختن روابط بين الملل در قرن بيستم مي نويسد:
تحوالت جهاني ،حاکي از آن است که دو فرآيند جهاني شدن و از هم گسيختن
به طور همزمـان اتفاق مي افتند و رويدادهاي جهان ،چهره اي متناقض مي يابند؛
براي مثال در دهه ي  1990ميالدي در عرصه ي اقتصاد ،فرآيند جهاني شدن غلبه
داشت ،در حالي که در عرصه ي سياست ،ناسيوناليسم قومي تشديد شد (قريشي،
.)39 :1379
1. Self-Identity
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جهاني شدن داراي ويژگي هاي گوناگون و عديده اي است كه يكي از مهم ترين
آن ،اصالت داشـتن تن ّوع ها و تفاوت ها از منظر نظريه ي مزبور اسـت .در عصر
جهاني شـدن ،تفاوت هـا و تن ّوع ها در قالب هويت هـاي مختلف ،امكان بروز و
ظهور مي يابند .هويت ها ديگر تصلب سابق را نداشته و خاصيت متحول شوندگي
سـياليت پيدا مي كنند .چنان كه كاسـتلز معتقد است ،تمام هويت ها برساخته
و
ّ
مي شـوند (كاستلز)23 :1380 ،؛ م ّهم تر اين كه در عصر جهاني شدن به واسطه ي
گسـترش تعامالت و ارتباطات ميان كنشـگران اجتماعي ،امكان برساخته شدن
هويت هاي فردي و جمعي به طور همزمان توسـعه يافته و به طور مداوم در حال
دگرگوني اند.
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پژوهشـگران علوم اجتماعي در اوايل قرن بيستم ،عاليق و هويت هاي نژادي،
قومي و زباني را اغلب نوعي واپس گرايي و نابهنجاري تاريخي قلمداد مي كردند
كه يا در برابر كمونيسـم تسـليم و نابود شده و يا در چارچوب نهادهاي ليبرال
قوميت بازمانده ،مراحل اوليه ي تحول جامعه ي
دموكرات ادغام و حل مي شوندّ .
انساني به شمار مي آمد كه دير يا زود از ميان خواهد رفت (گل محمدي:1381 ،
.)159
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در ابتـدا برخي از نظريه پردازان حوزه ي جهاني شـدن بر ايـن باور بودند كه
فرآينـد مزبـور و متعاقـب آن جهاني شـدن فرهنـگ ،موجب غلبه و سـلطه ي
فرهنـگ واحـد جهاني خواهد شـد ،و در نتيجه ،فرهنگ هـاي محلي و بومي و
خرده فرهنگ هاي قومي ،در درون فرهنگ مسلط جهاني ،حل خواهند شد.
امروزه جهاني شـدن صرف ًا عامل همگون کننده و همانندسـاز تلقي نمي شـود،
زيرا جهاني شـدن به طور مطلق مخالف محلي شـدن نيست .اين دو مقوله ،ارتباط
تنگاتنگـي بـا هم دارند و توسـط يک پويايـي واحد ايجاد شـده اند که گاهي
با واژه ي جهاني محلي شـدن ، 1شـناخته مي شـوند .به اعتقاد رونالد رابرتسون،2
جهاني شـدن همـواره در چارچوبي محلي بـه وقوع مي پيونـدد ،در حالي که در
همان حـال ،چارچـوب محلي ،خـود از طريـق گفتمان هاي جهاني شـدن ايجاد
مي شـود .وي معتقد است كه نبايد جهاني شدن را صرف ًا فرآيندي تلقي کنيم که
محل هـاي از پيـش موجود را به هم پيوند مي دهد .وي واژه جهاني محلي شـدن
را ترجيـح مي دهـد؛ چرا که اين اصطالح در تعريـف اصيل خود به معناي يک
ديدگاه جهاني اسـت كه شـرايط محلي را نيز مد نظر دارد؛ بنابراين ،ناهمگوني
همـواره و به طـور مداوم از طريق فرآيندهاي جهاني شـدن ،توليـد و باز توليد
مي گردد (نش.)111:1380،
فرآيند جهاني شـدن با فشـردگي زمان و مكان ،نسـبي شدن فرهنگ ها ،تعدد
مرجعيت هاي اجتماعي ،هويت سازي معنايي ،روش هاي سنتي را سخت و دشوار و
حتي غيرممكن مي كند (گل محمدي .)245 :1381 ،به واسطه ي ابزارها ،امكانات
و فرصت هاي ناشي از فرآيند جهاني شدن ،گروه هاي فروملي با داشتن امكانات
1. Glocalization
2. Ronald ,Robertson
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فرآيند جهاني شـدن ،دست كم در حوزه ي تعامل ميان فرهنگ قومي و بومي
با فرهنگ ملي و فرهنگ جهاني ،مي تواند تأثير دوگانه اي داشته باشد؛ يعني هم
مي تواند موجب همگرايي و هم باعث واگرايي شـود .چنانچه در سـطح ملي و
در چارچوب نظريه هاي جهاني شدن ،اصالت تكثرگرايي مورد تاكيد اين نظريه
را بپذيريـم ،مي تـوان به تحقق الگوي تكثرگرايي و در نتيجه ايجاد همگرايي و
انسـجام ميان گروه هاي قومي و محلي با فرهنگ ملي كمك كرد ،و از فرصتي
كه جهاني شدن در اين حوزه ايجاد مي كند ،بهره گيري الزم را نمود.

 .3قومیت و گروه های قومی

در متـون پژوهشـي امروزين مرتبط با مطالعـات ناسيوناليسـم ،کاربرد واژه ها
قوميـت ،گروه قومي ،ناسيوناليسـم قومي و کشـمکش
و اصطالح هايـي نظيـر ّ
قومـي بسـيار رايج اسـت ،اما بايد به ايـن نکته ي مهم توجه داشـت که اصوالً
قوميـت و گروه هاي قومي ،ريشـه هايي جديد دارند
واژه هـا و عناوينـي چون ّ
و بـه نـدرت مي تـوان در فرهنگ هاي لغت معتبـر جهاني مربوط بـه قرن 19
قوميت تا اوايل قرن بيسـتم ،کمتر مورد
ميالدي ،آن ها را يافت .اصو ًال واژه ي ّ
اسـتفاده ي دانشـمندان علوم اجتماعي قرار مي گرفت .توجه مح ّققان رشـته هاي
انسان شناسـي و جامعه شناسـي به اين واژه ها به دنبال گسترش مطالعات مربوط
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متنوع و وسيع رسانه اي ،نقش تعيين كننده اي در فرهنگ سازي در سطوح محلي،
ّ
ملـي و بين المللي ايفا مي كنند .اين فرهنگ سـازي و هويت سـازي مي تواند در
پاره اي از مواقع با فرهنگ واحد جهاني و فرهنگ ملي هم راستا و همگرا باشد،
و در بعضي از مواقع نسـبت به فرهنگ ملي و فرهنگ جهاني ،حالت واگرايي
پيدا كنـد .با درك و پذيرش وضعيت متناقض گونه اي كه فرآيند جهاني شـدن
قوميت ها و خرده فرهنگ هاي محلي ايجاد مي كند ،يعني به طور همزمان،
براي ّ
قوميت ها و فرهنگ هاي بومي و محلي با فرهنگ ملي و
هـم موجـب همگرايي ّ
فرهنگ جهاني شده ،و هم باعث ايجاد واگرايي ميان فرهنگ هاي محلي و بومي
با فرهنگ هاي ملي و جهاني مي گردد ،به روشـني مي توان به تجزيه و تحليل و
قوميت ها و
بررسي چالش ها و فرصت هايي كه فرآيند جهاني شدن در حوزه ي ّ
فرهنگ هاي محلي خلق مي كند ،واقف گرديد.
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بـه گروه هـاي اقليت نژادي ،مذهبي ،زباني و مليت هاي ملي و نژادي به ويژه به
دوران محبوبيـت نظريه ي «کوره ي مـذاب» 1برمي گردد(احمدي.)33:1378 ،
براسـاس اين نظريه ،جامعه و فرهنگ آمريکايي به کوره ي مذابي تشبيه مي شد
کـه همه ي اين گروه هـاي قومي راكـه از مناطق گوناگون جهـان به آمريکا
مهاجـرت کـرده بودند ،در خود حل مي کرد .نقد اين نظريه از سـوي برخي از
محققان علوم اجتماعي در اوايل دهه ي 1960ميالدي  ،باعث توجه بيشتر به اين
مباحث و استفاده ي گسترده تر از آن ها شد .از سال هاي دهه ي 1960ميالدي به
بعد  ،اين مفاهيم در رابطه با بررسـي مسـائل آمريکاي شمالي و اروپا ،و بعدها،
مسائل جهان سوم به کار گرفته شد ،و شهرت جهاني يافت.
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قوميت و
نکته ي مهم اين جاسـت که اصو ًال تعريف واحد و يکساني در مورد ّ
گروه قومي وجود ندارد .از سوي ديگر ،در بسياري از متون مربوط به مطالعه ي
قوميت و گروه هاي قومي ،تعريف آشـکاري از اين واژه ها ارائه نشـده اسـت،
ّ
گويي نويسـندگان اين آثار ،تصورشـان اين اسـت که تعريفي جهان شمول و
قابل پذيرش در اين مورد وجود دارد .به ديگر سـخن ،فرض بر آن اسـت که
قوميت و گروه هاي قومي در آمريکا ،در مورد
تعاريـف مورد نظر براي بحـث ّ
سـاير مناطق جهـان نيز صدق مي کند ،اما مي توان گفـت  ،عمال امكان ارائه ي
تعريـف واحـدي براي اين واژه ها وجـود ندارد .گروه قومـي در ابتدا مفهومي
مذهبي داشت و به گروه هاي غيرمسيحي که به مسيحيت نگرويده بودند ،اشاره
مي کرد .پس از مدتي ،اين واژه ،مفهومي نژادي به خود گرفت و مفهوم مذهبي
اوليـه ي خـود را از دسـت داد .بدين ترتيـب ،براي مدت هـا  ،نمونه و مصداق
بـارز گروه هاي قومي را گروه هاي نژادي گوناگون در نظر مي گرفتند .در اين
قوميت و گروه هاي قومي به تدريج منسوخ شد.
دوران ،مفهوم مذهبي ّ

گرچـه اصو ًال پديـده ي نژاد ،موضوعي بحـث برانگيز ميان انسان شناسـان و
جامعه شناسـان بوده به گونه اي كه بسـياري از آنان اصو ًال نژاد را از مقول هاي
مبهم و جاري از مرز هاي مشـخص و تعريف شـده قلمداد مي کنند ،اما مشـکل
مطالعـات قومـي و گروه هاي مربوطـه ،تنها به برابر دانسـتن گروه هاي نژادي
نيسـت .مشکل اصلي اين اسـت که يک بار ديگر شاهد تحول و تکامل معناي
1. Melting Pot Theory

جهاني شدن و تكثر گرايي قومي در ايران ،چالشها و فرصتها | 65

قوميـت و گروه هـاي قومي هسـتيم .در اين مرحلـه ،مفاهيم مذهبـي و نژادي
ّ
گروه هاي قومي کم رنگ شده و معني فرهنگي به خود مي گيرد؛ يعني درحالي
کـه گـروه قومي در ابتدا به گروه هاي غيرمسـيحي و سـپس گروه هاي نژادي
اطالق مي شـد ،در مرحله ي سـوم ،معني آن بسيار گسترده شد و در برگيرنده ي
گروه هـاي نژادي ،زباني و مذهبي گرديد .به اين معنا ،همه ي گروه هايي که از
لحاظ زبان ،مذهب ،رنگ پوست و نژاد با گروه هاي ديگر جامعه تفاوت داشته
باشند ،گروه هاي قومي قلمداد مي شوند.

اکثر محققان مسـائل خاورميانه ،از جمله ايران ،در نوشته هاي خود ،هيچ گونه
تعريفي از گروه قومي به دسـت نمي دهند و مشخص نمي سازند که مالک هاي
تعيين کننده ي مورد نظر آن ها چيسـت؛ به طور مثال در آثار برخي از محققان
قوميت و گروه هـاي قومي در ايران پژوهش هايي
ايرانـي که پيرامون موضوع ّ
انجـام داده اند ،هيچگونه تعريفي از گروه قومي و مالک هاي تعيين کننده ي آن
ارائه نشده است .آثار محققان غيرايراني نيز داراي چنين اشکالي است .چنان كه
قوميت و گروه هاي
بيان شـد ،نويسـندگان ايراني نيـز اين تصور را دارند کـه ّ
قوميت و
قومـي ،پديده هايي تعريف شـده اند كه خواننـده از قبل مي داند کـه ّ
گروه هاي وابسته ي آن کدام اند.
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قوميت و گروه هاي
در ميان محققان علوم اجتماعي ،نگرش واحدي نسبت به ّ
قوميت و گروه هاي
قومي وجود ندارد و همه بر سـر مالک هاي تعيين کننده ي ّ
قومـي توافق ندارند .از نظر برخي محققان ،نژاد ،مالک معتبر براي گروه قومي
بوده و از نظر ديگران  ،مذهب يا زبان معيار ،قابل اعتنا اسـت .به نظر مي رسـد
که تعريف گروه قومي بيشـتر به سـليقه و نگرش محقق بستگي دارد تا وجود
مالک هاي قابل قبول براي همه .اين مشکالت به ويژه هنگامي آشکار مي شود
که محققان علوم اجتماعي همين مالک ها و واژه هاي مبهم را در تحليل جوامع
پيچيده اي مانند کشورهاي خاورميانه به کار مي گيرند .در اين جا نيز ويژگي هاي
خاصي باعث ايجاد مرزبندي هاي قومي مي شـود؛ به طور مثال در کشوري نظير
لبنان ،اختالفات مذهبي و تنوع مذاهب ،عامل تعيين کننده و مرز ميان گروه هاي
قومي اسـت .در کشورهايي چون افغانستان يا ترکيه  ،زبان مالک اصلي عنوان
مي شـود(.احمدي )48:1378،در ايران هر دو عامـل يعني زبان و مذهب ،نقش
عمده اي در شناسائي گروه هاي قومي ايفا مي کنند.
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قوميت وجود ندارد که مورد توافق
با اين وصف ،اگر چه تعريف مشخصي از ّ
قوميت داراي
اكثريت جامعه شناسـان باشد ،اما همه ي آن ها بر اين اعتقادند که ّ
مؤلّفه هاي «ذهني »1و«عيني »2اسـت؛ اين مؤلفه ها عبارتند از :عالقه و آگاهي
ذهنـي از هويت ،تعلّق منافع مشـترک و عاليق مشـترک و اشـتراکات عيني
فرهنگي در زبان ،پيشينه ي تاريخي ،دين و سرزمين مشترک چه درحال حاضر
و چه در گذشته (رمضان زاده) 234:1376،؛ بنابراين مي توان گفت براي درک
قوميت، »3در نظر گرفتن مؤلّفه هاي عيني و ذهني ،الزم
دقيـق و بهتر واژه ي « ّ
و ضروري اسـت ،چرا که از اين طريق مي توان تا حدودي مرزبندي مشـخصي
براي آن ترسيم کرد ،و اين واژه را از ساير مفاهيم جدا نمود.
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4
قوميت کام ً
ال
به عقيده ي«يانگر » ،هرگاه شـرايط ذيل فراهم شـود ،مفهـوم ّ
روشن مي گردد:

 .1بخشي از جامعه ي بزرگ ،توسط ساير بخش هاي آن جامعه ،به دليل ترکيبي
از مشـخصات ذيل ،متفاوت نگريسته شـود؛ مانند زبان ،دين ،نژاد ،سرزمينِ آبا
اجدادي و فرهنگ مربوط به آن؛
 .2اعضايي که خود را داراي شرايط اول بدانند؛
 .3مشـارکت اين اعضاء در فعاليت هاي مشـترکي که بر حول محور منشأ و
فرهنگ  -واقعي يا افسانه اي -آنان باشد.
قوميت هـا هرگـز به صـورت منفرد نيسـتند ،بلکـه در يک نظام
بنابرايـنّ ،
قوميت ،بيانگر وجود سـاير آن ها اسـت.
قومـي وجـود دارنـد ،و وجود يـک ّ
(رمضان زاده)235:1376،
قوميت ،پيوند افراد منفرد و تشـکيل گروه اسـت و
در واقع عملکرد اساسـي ّ
به اين گروه ياد مي دهد که به کجا تعلق دارند و به چه کسـي مي توانند اعتماد
قوميت براساس رفتار ،آيين ها و ارزش هاي مشترک بنا مي شود و حدود
کنندّ .
اين اشتراکات ،مشخص کننده ي مرز رفتار متقابل گروه هاي قومي است.
1. Subjective
2. Objective
3. Ethnicity
4. Yinger
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 .4گروه هاي قومي در ايران

بـه طور كلي،کشـورهايي که از وسـعت ارضي قابل توجهـي برخوردارند و يا
تنـوع قومـي و نژادي هسـتند ،خصوص ًا اين که اختالفـات مذهبي ،زباني
داراي ّ
و فرهنگـي نيز بدان اضافه شـود ،همواره در معـرض تهديدهاي متعدد از جمله
خطر تجزيه قرار دارند .کشـور پهناور ايران نيز در دوران معاصر ،بعض ًا شـاهد
حرکت هاي گريز از مركز بوده است.

از اين لحاظ بايد گفت ،ايران از لحاظ سـاختار اجتماعي ،کشـوري ناهمگن
اسـت که گروه هـاي مختلف قومـي ،نژادي ،زبانـي و مذهبـي در آن زندگي
مي كننـد و نظيـر برخي از هميـن گروه هاي قومي در کشـورهاي همجوار نيز
سکونت دارند .از منظر مطالعات اجتماعي ،برخي از نيروهاي گريز از مرکز در
ايران  -به ويژه حواشي مرزها -وجود دارند که مي توانند در برخي از مواقع به
عنوان کانون هاي بحران زا مطرح گردند .از ديگر سـو ،گروه هاي قومي متناظر
در کشورهاي همجوار از جمله اعراب و کردها در عراق،آذري ها در جمهوري
آذربايجان و بلوچ ها در پاکسـتان ،مي توانند به عنوان کانون هاي ايجاد تنش و
بحران ،مطرح باشند ( فولر.)43:1372،
كثـرت اقليت هـاي قومي و مذهبي در ايران ،به لحاظ تاريخي ،کشـور را در
برابر اختالفات قومي ،مذهبي و فرهنگي آسـيب پذير نموده است .در پاره اي از
قوميت هاي ساکن در نقشه ي قومي ايران ،بهانه اي براي استفاده ي ابزاري
مواقعّ ،
قدرت هـاي خارجي و بعضي از همسـايگان ايران براي ايجاد اختالف در داخل
كشور بوده است.
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در ايران ،اقوام مختلفي به قرار ذيل ساكن اند :لُر ،بلوچ ،ترکمن ،ترک ،عرب،
کـرد و فارس .برخـي از اقوام ايراني در مناطق مرزي مسـكون اند و پيوندهايي
فرهنگـي و مذهبـي با اقوام كشـورهاي همسـايه دارند؛ براي مثـال ،بلوچ ها در
منطقه ي جنوب شـرقي در مرز پاکستان ،ترکمن ها در منطقه ي شمال شرقي در
همسـايگي ترکمنسـتان ،آذري ها در شمال و شمال غربي و هم مرز با جمهوري
آذربايجان و ترکيه ،عرب ها در غرب و جنوب غربي ،و باالخره کردها در غرب
و شـمال غربي کشـور در مجاورت عراق و تركيه ،سکني گزيده اند و مرزهاي
سياسي از درون سكونت گاه اين اقوام گذشته است (جالئي پور.)4:1372 ،
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 .5سیاست های قومی

 .5-1الگوی همانندسازی
همانندسـازي از ريشه اي التين به معناي مشـابه ساختن يا مشابه شدن و حاصل
يا نتيجه ي آن گرفته شده است .اين مفهوم ،در فارسي ،معادل هايي نظير تطبيق،
همساني و يکي سازي يافته است.
1
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در آغاز ،اين مفهوم در علوم طبيعي به کار مي رفت و به معناي جذب و هضم
مواد در بدن بود ،ولي بعدها ،در جامعه شناسي به معناي فرآيند پذيرش ارزش ها،
الگوها و سبک زندگي گروه برتر توسط افراد و گروه هايي از جامعه به ترتيبي
که در بطن گروه برتر جذب و هضم شوند ،به کار رفت( .ساروخاني.)44:1370،
عموميت مقايسـه ي جامعه با ارگانيسـم زنده در جامعه شناسي اوايل قرن بيستم،
گرايش به اسـتفاده از معناي فرعي اين واژه را در ميان جامعه شناسـان افزايش
داد(.)Cashmore,1996
واژه ي همانندسـازي طبق سـاده ترين تعريف ،عبارت اسـت از فرآيندي که
در آن افراد داراي ويژگي هاي مختلف ،به يكديگر شـبيه مي شـوند .سـارا.اي.
سـايمونز 2در مقاله اي در سـال 1901ميالدي ،اين واژه را چنين تعريف کرده
اسـت« روند انطباق يا سـازگاري که در ميان اعضاي متعلق به دو نژاد مختلف
روي مي دهد و نتيجه ي همگوني يا همجنسـي گروهي اسـت( ».صالحي اميري،
) )53:1385به نقل از (بانتون.)15:1375 ،
براسـاس تعريف ينگر «همانندسـازي فرآيند تقليل خط تمايز است و زماني
رخ مي نمايـد کـه اعضـاي دو يا چند جامعـه ،گروه نژادي يا گـروه اجتماعي
کوچک با يکديگر همسـان مي شـوند )Yinger,1985:30( ».؛ «همانندسازي»
را مي توان همانند غرض و يا «ايده آلي» منسجم سـاز برشـمرد که جوامع چند
قوميتـي به سـوي آن حرکت مي کنند ،و سياسـت هاي دولـت و ايدئولوژي ها
ّ
براساس آن شکل مي گيرند .هدف سياست هاي همانندسازي به قرار ذيل است:
ترکيب زيست شـناختي ،فرهنگي ،اجتماعي و رواني گروه هاي متمايز و منفرد
1. Assimilation
2. Sara.A.Simmons
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به منظور ايجاد يک جامعه ي مدرن و بدون تفاوت هاي قومي.
اگر هدف از سياست هاي همانندسازي را کاهش اختالفات فرهنگي و ساختاري
در بيـن گروه هاي مختلف بدانيم ،در صورت تحقق کامل اين سياسـت ها و در
نقطـه ي اوج ايـن فرآيند ،جامعـه اي متجانس و همگن خواهيم داشـت که در
آن ،بيـن گروه ها از حيـث نژادي يا فرهنگي ،تفاوتي وجـود ندارد .از اين رو،
قوميت به عنوان مالکي براي توزيع نابرابر ثروت و قدرت ،چندان نقش مؤثري
ّ
نخواهد داشـت .شهروندان نيز فقط به عنوان «افراد» و نه «اعضاي دستجات» و
يا گروه هاي قومي ،محسـوب مي شـوند و در نتيجه نمي توانند هيچگونه ادعايي
عليه دولت داشته باشند.

1. GUYAN
2. ININI
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بايد به اين نکته توجه نمود که عدم توجه به حقوق اقليت ها ،رابطه اي مستقيم
با طرز تفکر برتري قومي دارد .نفي سـاير فرهنگ ها نيز از آثار برتري قومي
است .اين نفي ،ممکن است به موضوع فرهنگ ديگري يا «غير» برگردد ،مانند
کاري که يونانيان قديم در مورد فرهنگ هاي ديگر مي کردند و افراد وابسته به
فرهنگ هاي مزبور را بَربَر مي ناميدند ،يا درصدد از بين بردن فاصله ي فرهنگي
موجـود بودنـد .در حالت اخير ،فرهنگ حاکم« ،ديگـري» را -گروه قومي و
اقليتي -وابسته ي مستقيم به خود مي داند ،و مي خواهد فاصله ي موجود فرهنگي
را از ميان بردارد .مانند قوانيني که در قرن نوزدهم ميالدي براي سرخ پوستان در
آمريکا وضع شد ،تا آن ها را صد در صد به صورت اتباع آمريکايي درآورد ،يا
قانون 1965ميالدي فرانسـه در مورد سرخ پوستان مقيم گويان 1که در منطقه اي
به نام « اينيني» 2در فرانسـه زندگي مي کردند و داراي فرهنگ خاص و سيستم
توليد سـنتي مخصوص به خود بودند .برخي مواقع ،همانندسـازي را با خشونت
اعمـال مي کننـد تا افراد گروه اقليتي تحت اين گونه فشـارها خـود را با گروه
اکثريـت تطبيق دهند .نابودي يا معدوم کردن ،همانندسـازي توأم با خشـونت
اسـت و فرآيندي اسـت که در آن ،اعضاي يک گروه اقليت به دسـت گروه
مسـلط قتل عام مي شوند .هنگامي که اين فرآيند بر ضد يک گروه اقليت قومي
صورت گيرد ،به آن قوم کشي ( نسل كشي)مي گويند (توسلي.) 51:1374 ،
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بديهـي اسـت همانندسـازي ،مانـع عمـده اي براي رشـد و تکامـل فرهنگ
گروه هاي قومي و يا اقليت ها است .اگر افراد وابسته به گروه در مقابل اقدامات
همانندسـازي از خود مقاومتي نشـان ندهند ،دچار رفتار متناقضي مي شـوند که
حتي در داخل گروه نيز به چشـم مي خورد ،تناقضي که ناشـي از رفتار تحميلي
گـروه حاکم اسـت و يا حـس از خود بيگانگي در آن ها بـه وجود مي آيد که
منشاء آن فراموشي فرهنگ مخصوص به خودشان است.
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همانندسـازي در اغلـب اوقات براسـاس تشـويق گروه حاکم بـراي ترک
ويژگي ها اسـتوار اسـت .معمو ًال افراد گروه برحسـب اعتلاي فرهنگي خود،
عکس العمـل نشـان مي دهند .هر قدر فرهنـگ گروهي پر بارتر باشـد ،ترک
خصوصيـات خـاص ،ديرتـر صورت مي گيرد .اگـر در بين گـروه اقليت و يا
قومي ،احساس حقارتي وجود داشته باشد ،ترک ويژگي ها آسان تر خواهد بود.
عکس العمـل گروه ها در برابر همانندسـازي ،اغلب جنبـه ي دفاعي دارد  ،مانند
مهاجرت هاي دسـته جمعي ،انتشـار کتاب و نشـريه هاي مختلف به منظور زنده
نگاه داشتن فرهنگ و سنت ها و باالخره مراجعه به سازمان هاي بين المللي.
همانندسـازي کامل ،محو کامل فرهنگـي را پيش مي آورد ،و به همين جهت
مي توان آن را نوعي ريشـه کن کردن فرهنگي خواند که تمايالت اقليت مورد
توجـه قرار نمي گيرد؛ علي الخصوص که اکثريت معمو ًال سـلطه ي اقتصادي نيز
دارد .همانندسازي به طورکامل و صددرصد ،تقريب ًا امكان پذير نيست  ،چرا که
گروه هاي اقليت ،تمامي هويت خود را از دسـت نمي دهند و بخشي از فرهنگ
خـود را داخل گروه و محيط خود حفـظ مي کنند ،مانند فولکلورهاي محلي که
پناهگاه طبيعي ادبيات قومي و محلي است.
افزون بر اين ،سياسـت همانندسازي فرهنگي و قومي در دنياي جهاني شده ي
شـدت زير سـئوال رفته اسـت .در عصر جهاني شـدن ،سياسـت هاي
كنوني به ّ
يكدست سـازي فرهنگي ،مذهبي ،قومي و نژادي نسبت به گذشته با چالش هايي
جـدي مواجه بوده و عم ً
ال محكوم به شكسـت اند .محدوديت هايي كه ابزارها و
ّ
امكانات جهاني شـدن براي اين دسـت از سياست ها ايجاد مي كنند ،فراوان بوده
و دولت ها توانايي و سيادت گذشته را براي اعمال و به كارگيري سياست هاي
همانندسازي در حوزه هاي مزبور را ندارند .در حال حاضر ،جمعيت ها ،گروه ها

جهاني شدن و تكثر گرايي قومي در ايران ،چالشها و فرصتها | 71

و خرده فرهنگ هاي مختلف ،در حال ايفاي نقش و بازيگري بوده و توانايي و
قابليت بيشتري براي معرفي و ادامه ي حيات خويش يافته اند.
 .5-2الگوی تکثرگرایی
ديدگاه تكثُّرگرايي ،سـازماندهي پيکر سياسـي يک کشور را به نحوي مطلوب
مي داند که در آن هر خانواده ي فکري -عقيدتي ،هم امکان و وسـايل حراست
از ارزش هاي خاص خود را دارا باشـد ،و هم آن که به احقاق حقوق خود نايل
آيد و زمينه ي الزم جهت مشـارکت فعاالنه در صحنه هاي سياسـي را به دست
آورد .تحقق چنين نظامي ،متضمن پذيرش نوعي بيطرفي از جانب قدرت حاکم
و مشـارکت نهادها و گروه هاي موجود در جهت اعتالي مصالح عمومي است.
به عبارتي در جامعه ي کثرت گرا ،تمامي گروه هاي فرهنگي ،سياسـي و فکري
پذيرفته شده و از طريق مشارکت و همزيستي ،در عين حفظ ويژگي هاي خود،
به يک نظام اجتماعي و سياسي واحد ،ملحق شده اند.
1

آن گونه که «وندنبرگ» 2متذکر مي شود ،ميزان نهادينه شدن حقوق گروهي،
مجـزا و مضاف بر حقوق فـردي ،احتما ًال بيانگر مهم تريـن عامل تميزدهنده ي
سياست هاي قومي است (.)Vanden Berghe,1981:848
1. Pluralism
2. Vanden Berghe
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از ديدگاهي کلي ،تكثُّرگرايي ،نقطه ي مقابل همانندسـازي است .تكثُّرگرايي
نيز مانند همانندسـازي داراي ابعاد و اشـکال متفاوتي است ،اما در همه ي موارد
آن ،حفظ و يا حتي تشـديد تفاوت هاي موجود ميان گروه هاي قومي ،مفروض
دانسته مي شود؛ بنابراين سياست هايي که به جهت حمايت از تكثُّرگرايي طراحي
شده اند ،تن ّوع گروهي و حفظ مرزهاي جداکننده ي گروه هاي قومي از يکديگر
را تشـويق و ترغيب مي کنند .برخالف سياست هاي همانندسازانه ،سياست هاي
تكثُّرگرايانه براسـاس اصل «حقوق جمعي و گروهي» ،و نه «حقوق شخصي و
فردي» ،بنا شده اند.
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مفهوم تكثُّرگرايي ،اولين بار توسط جي.اس .فرنيوال 1ابداع شد .وي براي نشان
دادن جوامع چندگانه ،از جوامع برمه و اندونزي استفاده کرد .افرادي با پيشينه ي
بسيار متفاوت قومي ،يکديگر را نمي ديدند ،مگر در بازار؛يعني جايي که بايد کاال
و خدمـات به گروه هـاي ديگر ارائه مي دادند .بازار  ،چسـبي بود که گروه هاي
مختلف را همچون تکه سـنگ هاي يک موزائيک کنار يکديگر نگه مي داشـت
( . .)Ceshmore,1996موزائيک ،استعاره ي مفيدي براي کثرتگرايي است؛ يک
موجوديت مسطح متشکل از عناصر متعدد و مجزا و متمايز.

فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال پنجم /شماره چهاردهم /زمستان ( 1393پياپی)17

ام.جي .اسميت 2به عنوان يکي ديگر از صاحبنظران اين گروه فکري ،پيشنهاد
مي کند که در سطوح «جامعه شناسانه ي کالن» يا «تطبيقي»  ،بايد انواع جوامع
را توسـط تفاوت هاي اصلي ساختاري آن ها در نهادهاي الحاق جمعيشان متمايز
سـاخت .به عبارتي ،او اين مفهوم را به سـطح وسيع تري از گروه هاي اجتماعي
بسـط داد و وجود کثرت گرايي سـاختاري را در جوامع فاقد تفاوت هاي نژادي
و قومي امکانپذير دانست.
مردم سـاالري ناب ،زماني به وجـود مي آيد که تعارض بين اقليت و اکثريت
محو شود و سلطه از بين برود ،در چنين نظامي ،امکان متفاوت بودن و قدمت و
اصالت هر گروه محفوظ مي ماند و افراد جامعه در عين برابري حقوق ،مشابهت
واحدي با يکديگر نداشته و متحدالشکل نيستند.
براي تكثُّرگرايي ،ابعاد متعددي مي توان در نظر داشـت که مهمترين آن ها به
قرار ذيل اند:
 .5-2-1تكثُّرگرايي فرهنگي
ايـن پديـده زماني اتفـاق مي افتد که هرگـروه ،داراي مذهب ،عقايد ،رسـوم،
نگرش ها و شـيوه هاي عمومي زندگي متمايزي بوده ،اما مشترکات ديگري نيز
با گروه هاي ديگر داشـته باشـند؛ به عبارت ديگر ،تكثُّرگرايي فرهنگي ،تاكيد
بـر صيانـت نظام هاي فرهنگي متفـاوت دارد و برتري يک فرهنگ نسـبت به
3

1. J.S. Furnival
2. M.J.Smith
3. Cultural Pluralism
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فرهنگ هاي ديگر را نمي پذيرد.
پذيـرش تكثرگرايي به عنوان الزمه ي تعامل فرهنگي در عصر جهاني شـدن،
هم افزايي فرهنگي 1را به ذهن متبادر مي سـازد؛ چرا كه مراتب مفهومي اي بين
قوميت
تكثّرگرايي و هم افزايي در بعد فرهنگي و در سطح دروني آن در حوزه ي ّ
تنوع قومي عمدتـ ًا در بطن مهاجرت هاي
وجـود دارد .در بعضـي از جوامع که ّ
داوطلبانه حاصل آمده ،سياسـت هاي دولتي و رسـمي دولت ،موسوم به «کثرت
فرهنگي» در پي آن است تا چارچوبي براي تكثُّرگرايي صنفي ،هر چند در قالبي
نسبت ًا معتدل ،فراهم آورد .گرايش به کثرت فرهنگي به عنوان يک ايدئولوژي و
سياست ،به طور جدي در کانادا ،استراليا و نيوزيلند پيگيري و اجرا شده است.

منتقدان ،عالوه بر بيان ناهمخواني هاي موجود بين اصول و عمل اين سياست،
مدعي شـده اندکه سياست ايجاد کثرت فرهنگي ،فقط به نمودهاي بسيار سطحي
و ظاهري روابط قومي ،يعني به حفظ سـنن و ميراث هاي فرهنگي ،توجه دارد.
آن هـا مدعي اند که مسـائل مهمتـري مانند عدم برابري قومي و يا دسترسـي به
قدرت سياسـي و اقتصادي ،همچنان دست ناخورده و بدون تغيير باقي مي مانند.
برخـي نيز سياسـت کثرت فرهنگـي را عاملي تفرقه افکن بـراي كل جامعه و
بـه همان اندازه غيرقابـل تحمل براي گروه هاي اقليت قومـي ،قلمداد مي کنند.
حفظ تكثُّرگرايي قومي به زعم ايشـان ،فقط مي تواند از تحرک هر چه بيشـتر
گروه هاي اقليت قومي در درون نهادهاي حاکم بر جامعه ،ممانعت بعمل آورده
و در نتيجه ،اختالفات قومي را تداوم بخشد.
1. Cultural Synergism
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دولت فدرال كانادا در سـال 1971ميالدي ،سياسـت کثـرت فرهنگي را در
قالب به رسـميت شـناختن دو زبان ملي با هدف كمك به اقليت ها در صيانت
از همبسـتگي فرهنگيشـان ،گسترش مسـاوات قومي در دسترسي به مؤ ّسسات
اجتماعـي و اقتصـادي و رفع تبعيضـات قومي در تمام سـطوح اجتماعي ،اعالم
داشـت .سياسـت ايجاد کثـرت فرهنگي نيـز متعاقبـ ًا از حالت يک سياسـت
دوفاکتو ،به مجموعه اي از قوانين رسـمي و مصوب در نظام مشـروطه ي کانادا
بدل شـد ،به گونه اي که اين سياسـت ،امروزه همانند يک عامل مهم در تمامي
تصميم گيري هاي سطح ملي مطرح است(مارجر.) 165:1377،
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 .5-2-2تكثُّرگرايي ساختاري
پديده ي مزبور ،زماني روي مي دهدکه هر گروه ،سـاختار و نهادهاي متمايزي
داشـته ،اما داراي مشـترکات ديگري با گروه هاي ديگر باشـند؛ به عنوان مثال،
ممکن اسـت گروه هاي متعددي از يک دولـت حمايت کنند ،يک قانون را به
رسميت بشناسند و از پولي واحد استفاده نمايند ،اما به کليساي خاص خود بروند،
زبـان دومي را درون گـروه به کار ببرند ،آموزش و حرفه هاي تخصصي خاص
خود را داشـته باشـند و فقط در درون گروه ،ازدواج کنند()Cashmore,1996؛
بنابراين ،تكثُّرگرايي سـاختاري  ،داللت بر وجود يک اختالف فرهنگي سـاده
نـدارد ،بلکـه عالوه بر آن ،وجـود اجتماعات قومي و نـژادي را مدنظر دارد که
تـا حـدودي منفک و مجـزا از يکديگر بـوده و در آن ها بخـش اعظم زندگي
اجتماعـي جريان مي يابد .چنيـن اجتماعات قومي فرعي ،سـازمان هايي از قبيل
مدارس ،ادارات ،کليساها و از اين دست را ايجاد مي کنند که تا اندازه اي از روي
سازمان هاي گروهي قومي فرادست ،نسخه برداري مي شود.
1
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«فيليپ اسـميت» 2معتقد است ،جوامعي که داراي ويژگي هاي کثرت گرايي
سـاختاري اند ،جمعيت هايي به شکل برابر نيسـتند ،بلکه برعکس ،يک رابطه ي
مسلط -زيرسلطه 3وجود دارد که اعضاي جمعيت مذكور را در وضع نامساعدي
قرار مي دهد .در تئوري او ،انکار حقوق سياسي و قانوني بخشي از جامعه ،جوهر
کثرت گرايي سـاختاري را تشـکيل مي دهد .وي بر اسـتيالي سياسـي به عنوان
عامـل کليدي تأکيد مـي ورزد و اظهار مي دارد که حالتـي از تبعيض و جدايي
که مردمان زيرسـلطه با آن روبرو هسـتند ،سـبب خواهد شـد که تفاوت ها و
تمايـزات عمده شـوند .عالوه بر اين ،گروه حاکـم ،تفاوت هاي نهادي را براي
4
حفظ کنترل خودش باال خواهد برد .بدين ترتيب ،از اين ديدگاه ،عدم تمرکز
يا چندگانگي مستلزم اين است که تابعيت توسط تمامي بخش هاي جامعه کسب
شـده باشد .اين مطلب ،مسـتلزم اين نيست که نابرابري در قدرت ،باعث از بين
رفتن منابع اقتصادي و فرصت هاي اجتماعي مي گردد.
1. Structural Pluralism
2. Smith,philip
3. Master-Slave
4. Depluralization
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 .6پيشينه سياست هاي قومي در ايران

بـراي تجزيـه و تحليل سياسـت هاي قومي در ايران ،سـه طيف سياسـتي ،قابل
شناسايي است .طيف نخست ،سياست همانندسازي و جذب و ادغام .طيف دوم،
سياسـت هاي تكثُّرگرايانه ،و در حالت سـوم ،سياسـت بينابيني و مركب از دو
سياسـت پيشين كه برشمرده شد .براي بررسي دقيق تر اين سياست ها در ايران،
دو مقطـع تاريخي قبل از انقالب اسلامي  -دوران حکومـت پهلوي -و بعد از
انقالب  ،مورد ارزيابي قرار مي گيرند.
مرحلـه ي اول( ،دوران حکومت پهلوي) ،سياسـت همانندسـازي به صورت
کامل و برنامه ريزي شـده از زمان رضاشاه در جامعه پياده شد .سلطه ي رضاشاه
همراه با القاي ناسيوناليسـم افراطي برخاسـته از انديشـه ي« برتري نژاد آريا»،
براي بسياري از اقوام ايراني ،مشکالتي را پديد آورد.
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اسـميت ،بسـياري از جوامـع اروپايـي قـرن  18را به عنـوان مثال هايـي از
کثرت گرايي سـاختاري طرح مي کند و معتقد است« :جريان هاي توسعه ي ملي
و همبسـتگي را مي توان به عنوان خدمت مترقيانـه ي رده بندي هاي گروهي در
سـاخت اجتماعي از طريق بسـط تابعيـت از گروهي اندک بـه تمامي اعضاي
گروه ،خالصه نمود» .او بيان مي کند که جامعه اي که در آن عمل نهادي هم در
حوزه هاي خصوصي و هم حوزه هاي عمومي مشـترک است -جامعه متجانس-
مي تواند به دو بخش که به صورت فرهنگي و اجتماعي متفاوت هسـتند ،تقسيم
شـود .وقتي اين موضوع رخ مي دهد ،انتقالي بـه روابط حاکم -محکوم در ميان
اين بخش ها مي تواند جايگزين شـود؛ يعنـي جامعه از کثرت گرايي اجتماعي و
جامعه اي متجانس به کثرت گرايي ساختاري منتقل مي شود .او بدين طريق سعي
مي کند شاخص کوچکي از تغييرات پويا را ارائه دهد .نکته اي که در« انديشه ي
اسـميت» بايد بدان توجه نمود ،اين اسـت که تحليل او بر تسلط سياسي و نتايج
آن به عنوان دليل اصلي تشـکيل و بقاي کثرت گرايي ساختاري متمرکز است،
ولي عدم اسـتفاده از رويکرد اقتصادي و سياسـي ،فرمول بندي او را براي تبيين
انسجام اجتماعي و برابري نيمه تمام ،باقي مي گذارد (مقصودي.)23:1376،

| 76محمد رضاپور قوشچي و محمود نادري

فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال پنجم /شماره چهاردهم /زمستان ( 1393پياپی)17

از ديـدگاه شـخص رضاشـاه و دولت او ،دولـت قدرتمند و مـدرن ،به معني
نفـي چندگونگي فرهنگي کشـور بود .به عقيده ي وي ،تمامـي جامعه ،فارغ از
چندگونگي فرهنگي ،زباني و قومي ،مي بايسـت به يک زبان سـخن گفته و به
يک فرهنگ واحد منتسـب باشـند .زبان فارسـي تبديل به زبان رسـمي کشور
گرديـد و تاريـخ و فرهنگ فارسـي زبانان ،تبديل به تنها منبـع هويت ايرانيان
شـد .تمامي ايرانياني كه در محدوده ي جغرافيايي ايران مي زيسـتند ،از پوشيدن
لباس هاي قومي و محلي ،نوشـتن و چاپ به سـاير زبان هاي قومي ايراني و هر
گونه تظاهرات فرهنگي غيرفارسـي ،ممنوع ،و متخلفين مجازات مي شدند .بدين
ترتيب ،ايران به عنوان کشـوري محسـوب شـد که داراي تنها يک زبان ،يک
قوميت بود (رمضانزاده.)246:1376،
فرهنگ و يک ّ

واسيلي نيکيتين 1در اين خصوص معتقد است« :هم آذربايجان و هم کردستان،
مورد ظلم و سـتم دوران رضاشـاه واقع شـده بودند .در ايران ،سياست عشيرتي
رضاشاه ،مخصوص ًا در آغاز سلطنتش ،بر تبعيد رؤساي عشاير و مصادره ي امالک
و اراضي ايشان و اجبار آنان به يکجانشيني با منع رفت وآمدشان به چراگاه هاي
تابستاني و انتقال تمامي عشاير به نقاط دور مبتني بود .روشنفکران کرد ،دولت
را متهـم مي کردند به اين کـه توجهي به منافع اقتصـادي و فرهنگي ملت کرد
ندارد» (نيكيتين.) 438:1366،
در بُعد اقتصادي ،سياست رضاشاه در متمرکز کردن امور بازرگاني کشور در
تهران به موقعيت تجاري تبريز لطمه زد .شهر مزبور ،اهميت تجاري خود را از
دست داد و در نتيجه ،عناصر فعال و حياتي اين مردم به تهران رفتند .با مهاجرت
آذري هـا ،آذربايجـان ،اهميت خود را به عنوان يک کانون مهم سياسـي نيز از
دسـت داد(كاتـم .) 150:1371،در مجمـوع ،اين نوع اقدامـات تحقيركننده در
دوران رضاشـاه که نمونه ي بارز سياست همانندسازي است ،باعث شد زمينه ي
مناسـبي براي کسـاني پيدا شـود که در پي سـقوط وي بخواهند از احساسـات
توده هاي مردم استفاده نمايند ،و به جاي ايجاد نهادهاي دمکراتيک براي احقاق
حقـوق مـردم  ،در پي اهداف سياسـي خود درصدد کمک بـه نيروهاي بيگانه
برآيند.
1. Nikitin,Vasili
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گسـتردگي دامنه ي آزادي هاي سياسـي در يک سـال و نيم پس از پيروزي
انقالب اسلامي ،اجازه ي بروز تمايالت سياسـي گوناگون را به اقشـار ،طبقات
و اقـوام مختلـف داده بود .متأسـفانه به علت طرح خشـونت آميز خواسـته هاي
قوميت هـا از سـوي برخي گروه هـاي مدافع حقوق قومـي ،درحالي که دولت
ّ
منبعث از انقالب تمايلي به اسـتفاده از ابزار سرکوب نداشت ،مناقشه هاي قومي
را تبديـل به عاملي جدي بـراي تحديد آزادي هاي سياسـي و از جمله «آزادي
اعالم تقاضاهاي خاص قومي» نمود .جمهوري اسلامي ايران که از همان ابتدا
با بحران مناقشـه هاي قومي روبرو گرديده بود ،سياسـت هاي خاص اقتصادي،
اجتماعـي و فرهنگي را در پيش گرفت کـه داراي آثار به ظاهر متعارضي -از
لحاظ نظري -بركنترل مناقشه هاي قومي داشت(رمضانزاده.) 25:1376،
هر چند سياسـت هاي رسـمي دولت جمهوري اسالمي ايران در انتشار کتاب،
روزنامـه و مجلـه به زبان هـاي قومي و حتي پخـش برنامه هـاي تلويزيوني به
زبان هاي قومي تا حدي توانسـته جبران نارضايتي هاي گذشـته بويژه در حوزه
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قوميت ها دنبال کرد .در دوره ي
محمدرضا شـاه نيز خط مشـي پدر را در قبال ّ
حکومـت او ،دولـت ،باالترين حد قدرت سـرکوب را داشـت و چون قدرت
کنتـرل دولـت باال بود  ،به هيچ حرکت قومي اجـازه ي فعاليت نمي داد  ،و در
قالب سياست هاي همانندسازي و يک دست کردن اقوام در کشور ،خواسته هاي
مشـروع و قانوني آن ها را زير پا مي گذاشـت .در دوران او نيز نشـر و توزيع
روزنامه ها ،مجالت و کتاب ها به زبان هاي قومي ،به شـدت منع شـده بود .حتي
اسـم مغازه ها و بنگاه هاي تجاري در مناطق قومي را نمي توانستند به زبان قومي
بنويسند .نخبگان قومي از حقوق مدني محروم شده بودند .منع آزادي مطبوعات
و بيان و تجمع در تمام اسـتان ها به طور کامل وجود داشـت ،و پليس امنيتي،
حتي آمد و رفت اشـخاص در مناطق قومي را کنترل مي کرد  ،و بدين وسـيله،
نوعي وحدت سازي [کاذب] پيگيري مي شد .براي نمونه ،مقرر شده بود که هر
دهقان ُکرد که از روسـتايي به روسـتاي ديگر مسافرت مي کند ،بايد به دهدار
هر دو روسـتا اطالع دهد ،و دهدار نيز ملزم اسـت آن را به اطالع پليس امنيتي
برسـاند .در مجموع  ،تمركز تصميم گيري در تهران ،به معناي مشارکت کمتر
نخبگان قومي در امور و سرنوشـت خودشـان به حسـاب مي آمد(امير احمدي،
.) 222 :1377
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فرهنگي را بنمايد ،اما بنظر مي رسد ،دولت براي رسيدن به فضاي مطلوب و قابل
قبول در زمينه ي پاسخگويي به مطالبات اقوام و اقليت هاي مذهبي در حوزه هاي
مختلف سياسي ،اقتصادي و فرهنگي ،بايد تالش بيشتري بنمايد.
واقعيـت ايـن اسـت که بعد از انقالب اسلامي بـا آن که توجه به مسـائل و
مشـکالت اقوام به مراتب بيشـتر از دوران پهلوي بوده ،با اين حال در خصوص
مسـائل قومي ،بخشـي از مطالبات و خواسـته هاي اقـوام و اقليت هاي مذهبي،
همچنان پابرجاست.
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 .7تكثرگرايـي مدلـي براي همگرایی و هم افزايـي قومی و مذهبی
در ايران

بـراي تقويت همگرايي و هم افزايي قومي و مذهبـي در ايران ،ضرورت انجام
تنوع گرايي و
سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي کالن در چارچوب الگوي ّ
تكثُّرگرايي در حوزه هاي مختلف سياسـي ،اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي بيش
از پيش احساس مي شود.
ّ
بـراي تحقق نظـام تكثُّرگرايانه  -به عنـوان يکي از مولفه هـاي اصلي نيل به
جامعه ي توسـعه يافته -راهکارهاي زير قابليت اجرا دارند كه با کاربست آن ها
مي توان کشـور را به ويژه در عصر جهاني شـدن در مقابل بحران ها و تنازعات
قومي ،مصونيت بخشيد.
 .7-1راهکارهاي حقوقي
از جمله راهكارهاي حقوقي مناسب ،استفاده از ظرفيت هاي موجود قانون اساسي
و اسـناد باال دسـتي نظير سند چشـم انداز اسـت؛ به طور مثال ،در قانون اساسي
قوميـت ها و حقوق
جمهوري اسلامي ايـران ،اصول متعـددي در باب حقوق ّ
شهروندي به صراحت وجود دارد.
اصـل نوزدهم قانون اساسـي ،صراحتـ ًا بيان مي كند مردم ايـران از هر قوم و
قبيله اي که باشـند ،از حقوق مسـاوي برخوردارند و رنگ ،نـژاد ،زبان و مانند
اين ها سبب امتياز نخواهد بود.
مسـئله ي رفع تبعيض ،برابري ،عدالت ،برادري و مسـاوات ،از جمله مفاهيمي
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هستند که در جاي جاي فصول و اصول مختلف قانون اساسي تصريح ًا و تلويح ًا
مورد اشـاره و تاکيد قرار گرفته ،و هر کس که داراي هويت ،مليت و تابعيت
ايراني باشـد ،برخوردار از تمامي حقوق مندرج در قانون اساسي ج.ا.ايران است،
صرف نظر از اين که تعلق به قوم ،قبيله ،نژاد ،منطقه و مذهب خاصي داشته باشد.
اصل بيسـتم ،تصريح مي كند ،همه ي افراد ملت اعم از زن و مرد ،يکسـان در
حمايت قانون قرار دارند ،و از همه ي حقوق انساني ،سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي با رعايت موازين اسالمي برخوردارند.
اصل پانزدهم ،ضمن معرفي خط و زبان فارسـي به عنوان خط و زبان رسـمي
کشـور ،اسـتفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي
و تدريس ادبيات آن ها را در مدارس در کنار زبان فارسي ،آزاد اعالم مي کند.
اصل دوازدهم ،ضمن اعالم مذهب رسـمي کشـور ،سـاير مذاهب اسالمي را
مـورد احترام قـرار داده و پيروان آن ها را در انجام مراسـم مذهبي ،آزاد ،و در
تعليم و تربيت و احوال شـخصيه و دعاوي مربوط به آن در دادگاه ها ،رسـميت
مي بخشد.
اصل سـيزدهم قانون اساسـي ،هميـن آزادي ها -انجام مناسـک ديني ،تعاليم
مذهبي و احوال شخصيه -را براي ايرانيان زرتشتي ،کليمي و مسيحي به رسميت
مي شناسد.
اصل چهاردهم ،دولت جمهوري اسلامی ،ايران و ايرانيان مسـلمان را موظف
مي داند که نسـبت به افراد غير مسـلمان با اخالق حسـنه و قسط و عدل اسالمي
عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت کنند(زاهدي.)1393 ،
بـا اندكي تا ّمل و دقت در قانون اساسـي و اصـول اختصاصي مترتب بر رفع
محروميت و تبعيض از اقوام ،به سـهولت قابل درک اسـت که قانون اساسـي
جمهوري اسالمي ايران ،از ظرفيت فوق العاده بااليي براي نيل به اهداف عاليه و
تامين حقوق اساسي همه ي ايرانيان به ويژه گروه هاي قومي و مذهبي برخوردار
است(حق پناه.)1377،
يکي از الزامات توسعه در جمهوري اسالمي ايران براي تحقق سند چشم انداز
بيسـت سـاله ،تکيه بر همبستگي ملي و مشـارکت عمومي و يافتن راهکارهاي
قوميت هـا ،مذاهب،اقليت ها و گروه هـاي مختلف و
مناسـب براي همگرايـي ّ
هوشـياري الزم به تحرکات سـازمان يافته ي دشـمن و دسيسـه ها و نقشه هاي
آن ها در جهت ايجاد تنش و بحران است(خسـروي،) 1390،كه بدون توجه به
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اصول فوق  ،رسيدن به اهداف مورد نظر مقدور نخواهد بود.
در ايـن حوزه ،موضـوع ديگري کـه اهميت دارد ،ضـرورت تدوين حقوق
شـهروندي اسـت .به نظر ميرسـد ،راه کم هزينه و منطقي تاميـن حقوق آحاد
ملت در چارچوب اسـتقرار و تامين حقوق شـهروندي ،قابل تحقق است؛ يعني
همـگان بتواننـد به طـور برابر بر سرنوشـت خـود ،حاکم باشـند و در اداره ي،
جامعه ،مشـارکت داشـته باشند ،و وجوه تفاوت و اختالف طبيعي تصور شده و
سازوكارهاي قانوني و موجود براي مشارکت همه ي ايرانيان به رسميت شناخته
شـود .اقدام دولت يازدهم براي تدوين حقوق شـهروندي كه در حال مطالعه و
بررسي هاي كارشناسي است ،در همين چارچوب قابل ارزيابي است.
فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال پنجم /شماره چهاردهم /زمستان ( 1393پياپی)17

 .7-2راهکارهاي سياسي
موضوعي كه در چارچوب تكثرگرايي بايد به آن توجه كرد ،موضوع مشاركت
سياسـي اسـت .وجود و يا عدم وجود مشـاركت سياسـي آحاد جامعه مي تواند
نقشـي اساسي در تخفيف و يا تشديد قوم گرايي و سياسي شدن اختالفات قومي
و مذهبي ايفا نمايد.
تنوع گروه هاي قومي ،زباني و مذهبي در ايران ،گسترش مشارکت
با توجه به ّ
سياسـي و گـردش قدرت در بين نخبگان ،يک مسـئله ي حياتـي براي پويايي
جامعه و دولت جمهوري اسلامي ايران به حسـاب مي آيد .عدم گردش قدرت
در ميان نخبگان و به حاشـيه رانده شـدن عد ه اي از آن ها ،موجب ايجاد نوعي
حـس بيگانگي با نظام مي شـود ،و وحدت ملي را به مخاطـره مي افکند .در اين
رابطه« ،تدرابرت گر »1معتقد اسـت :کساني که آرزومند نيل به جايگاه نخبگان
هسـتند ،تمايل زيادي براي کسـب قدرت سياسي دارند و اگر مانعي بر سر راه
دسترسي آن ها بدين جايگاه ،يعني اقتدار سياسي مرکزي ايجاد شود ،خشمگين
مي شوند و شـورش مي کنند .وي همچنين معتقد است :فقدان چرخش نخبگان،
بسياري از آن ها را در استفاده از استعدادهاي خود يا کسب پاداش هايي مناسب
در ازاي آن ،بـاز مي دارد ،و اگر آنها روزنه ي ديگري براي اسـتعدادهاي خود
نيابند ،هميشه دست به شورش مي زنند(گر.)217:1377،
گروه هـاي قومي در طول تاريـخ ،همواره بخش هـاي جدايي ناپذير جامعه ي
1. Robert Garr, Ted
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ايراني محسـوب شـده ،و همان گونه که در گذشـته در شـکل دادن به ميراث
سياسي و فرهنگي ايران و دفاع از آن نقش داشته اند ،امروز نيز شايستگي ايفاي
نقش و مشاركت فعال و حضور در حيات سياسي و اجتماعي جامعه ي ايران را
دارند .رعايت اين امر به ويژه در مورد آن دسـته از گروه هاي قومي و مذهبي
کـه حضور كم رنگ تري در سـاختار قـدرت و تشـکيالت گوناگون دولت و
تنوع مذهبي
نهادهاي وابسـته به آن دارند ،يک ضرورت ملي محسوب مي شودّ .
و قومـي جامعه ي ايران ،حکم مي کند که دولت جمهوري اسلامي ايران توجه
وافري به خواسـته هاي اقوام مختلف ايراني نمايد .با مشارکت سياسي و حضور
اقشـار گوناگون جامعه ي ايراني ،كشـور ،توان مقابله بـا چالش هاي گوناگون
دنياي پيچيده و جهاني شده كنوني را خواهد داشت.
توجه به مسائل قومي ،يكي از شاخصه هاي تاثيرگذار در نتايج انتخابات مختلف
به حساب مي آيد؛ براي مثال در جريان انتخابات رياست جمهوري سال ،1392
توجه به خواسـته ها و مطالبات اقـوام و مذاهب ايراني پررنگ تر ،گرديد.آقاي
روحاني كه توانسـت با اكثريت آراي ملت ايران به رياسـت جمهوري برسـد،
قوميت ،در پسـت هاي
بر اسـتفاده از وجـود نخبگان ،فارغ از زبان و مذهب و ّ
مديريتي در مناطق مختلف کشور ،تدريس زبان مادري اقوام در سطوح مدارس
و دانشـگاه ها ،تقويـت فرهنـگ و ادبيات اقوام ،رعايت حقـوق مذاهب و عدم
دخالت در امور ديني آنان ،تغيير نگاه امنيتي و به طور کلي رفع تبعيضات ناروا
در همـه ي ابعاد و اشـکال آن ،تاكيد كرد .اين رويكرد و باور ،مورد اسـتقبال
اكثريـت ايرانيـان و بـه ويژه اقـوام و اقليت هاي مذهبي قرار گرفت .بررسـي
تراكنش جغرافيايي مشـاركت در يازدهمين دوره ي انتخابات رياست جمهوري
نشـان می دهد ،آقاي روحاني توانسـت در استان سيستان و بلوچستان با بيش از
 770هزار راي با اختالف بسـيار باال و معنـادار از رقيبان انتخاباتي اش ،نفر اول
اين استان شود .در استان کردستان نيز دكتر روحاني با بيش از  438هزار راي،
نفر اول شـد که در اين اسـتان نيز اختالف آراي ايشـان با سـاير كانديداهاي
رياست جمهوري بسيار معنادار بود(كاوياني راد.)1392 ،
روشـن اسـت كه توجه به موضوع اقوام و اقليت هاي قومي و مذهبي به عنوان
يکـي از پارامترهـاي اصليّ ،مدنظر راي دهندگان در اسـتان هاي کردسـتان و
سيسـتان و بلوچسـتان بوده اسـت .دولت يازدهم نيز پـس از روي كار آمدن،
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تلاش نموده كه به وعده هاي انتخاباتي اش در قبال اقوام و اقليت ها عمل كند.
در همين چارچوب ،علي يونسي به عنوان دستيار ويژه ي رئيس جمهور در امور
اقـوام و اقليت هـاي ديني و مذهبي ،در نشسـت علمي مشـروطه و اقوام ايراني
در تاريخ  93/5/23اعالم کرد ،ايران براي توسـعه ،به مشـارکت همه ي اقوام و
مذاهـب نيازمند اسـت .وي هـم چنين در جمع خبرنگاران با اشـاره به نقش پر
رنگ اقوام و اقليت ها در پيروزي دولت يازدهم در انتخابات رياست جمهوري
سـال  1392گفت :دولت يازدهم خود را مديون آراي اقوام و مذاهب حاشيه اي
جدي ،عمدت ًا به خاطر حضور کردها ،بلوچ ها
مرزي ايران مي داند .اين پيروزي ّ
و آذري هـاي ايرانـي در انتخابـات بود .آقاي روحاني هم بـه آن ها قول داد تا
مشکالت شـان را برطـرف کند .برنامه هـاي دولت هم مبتني بـر همين عقيده
اسـت .سـفرهاي اسـتاني آقاي روحاني به مناطق محروم تا به حال به اين دليل
بوده که به وعده هايش پايبند بوده است(پايگاه اطالع رساني و خبري جماران،
 .)93/5/23ضمن آن كه اقوام و اقليت ها در ايران انتظار دارند حضور آن ها در
تحوالت سياسـي كشـور صرف ًا شكلي و نمادين نباشد ،آن ها خواهان آن هستند
مصرح در قانون اساسـي ،با
كـه بتواننـد به صورت عملـي و با توجه به اصـول ّ
مشاركت سياسي در تعيين سرنوشت خود ،ايفاي نقش نمايند؛ بنابراين ضرورت
بازنگري در سياسـت گذاري هاي كالن در حوزه ي اقوام و اقليت هاي مذهبي با
هدف برطرف سازي موانع موجود بر سر راه مشاركت مؤثرتر آن ها در ساختار
سياسي كشور به منظور ارتقاي سطح وحدت ملي ،بيش از پيش احساس مي شود.
 .7-3راهکارهاي اقتصادي
تمرکـز مراکز صنعتي و توليدي و زيرسـاخت هاي عمده ي اقتصادي در برخي
از استان هاي كشـور ،توزيـع نابرابر خدمات رفاهي و آموزشـي در گسـتره ي
سـرزمين ،افزايش اختالف شـاخص هاي رفاه در بين اسـتان هاي محروم نسبت
به اسـتان هاي برخوردار ،تقسيم ناعادالنه ي فرصت هاي مديريتي و سهم نابرابر
مناطق محروم در مشارکت هاي سياسي ،ازجمله عواملي هستند که به تشديد فقر
و محروميت در مناطق محروم و مرزي و افزايش مهاجرت ها و عدم بهره گيري
از ظرفيت هـاي موجود در مناطق مرزي منجـر مي گردد .نگاهي به روند برنامه
ريزي توسـعه در چند دهه ي اخير نشـان مي دهد كه غفلت از توسعه ي متوازن
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و توزيع نابرابر فرصت هاي رشد و بالندگي ،مردم مناطق محروم را با مشکالت
متعددي مواجه ساخته است( .مفرد .) 1389 ،نرخ بيکاري در تابستان سال 1392
در استان سيستان و بلوچستان  14/2درصد و در کردستان  13/4درصد بود که
در مقايسـه با نرخ بيکاري در سـاير استان ها رقم بسـيار بااليي است( .روزنامه
شرق 27 ،مهر .)1393:5
توزيع نابرابر فرصت ها ،سـرمايه ها و منابع ،گذشـته از آن كه به توسـعه ي
نامتوازن در كشـور مي انجامد و پايداري توسـعه را تهديد مي كند ،دسـتاويزي
اسـت كه عوامل خارجي با مستمسـك قرار دادن آن مي توانند بهانه هاي الزم
براي رشد جريانات واگرا و ايجاد بحران هاي قومي را در اختيار داشته باشد.
در يـک نظـام متكثّـر و مـردم سـاالر ،راهي به جـز توزيع برابـر و متوازن
فرصت ها ،امکانات و سـرمايه در کشـور باقي نمي ماند ،و صرفا از اين طريق
مي توان زمينه ي توسـعه ي پايدار و همه جانبه ي كشور را فراهم كرد .توجه به
رشد و توسعه ي اقتصاد مناطق قومي ،ضمن آن كه به رشد و توسعه ي ملي ياري
مي رساند ،نيز مي تواند در افزايش وابستگي اقتصادي -اجتماعي بين منطقه اي و
همبستگي ناشي از اين عوامل ،موثر باشد(صالحي اميري.)1358::410 ،
يكي از اقدامات خوبي كه دولت يازدهم براي جلوگيري از افزايش شـکاف
اقتصادي ميان بخش هاي مختلف جغرافيايي كشـور اتخاذ كرده ،اين اسـت كه
از کل بودجه ي کشـور % 3 ،را به مناطق محروم اختصاص داده اسـت .اين رقم
ً
قبلا  2درصد بود که دولت يازدهـم آن را افزايش داد .اين افزايش رقم ،اقدام
قابل توجهي است كه مي تواند در ايجاد توازن اقتصادي ،نقش مهمي ايفا نمايد.
بايد به اين نكته توجه نمود كه ارتباط و پيوند ايران با اقتصاد جهاني و اقتصاد
شـبكه اي ،نه تنها باعث رشد و شـكوفايي اقتصاد ملي مي شود ،بلكه مي تواند بر
اقتصاد مناطق قومي نيز تأثيرگذار بوده و رشـد و توسـعه را در مناطق مزبور به
همراه داشته باشد .در چنين وضعيتي ،گروه هاي قومي خواهند توانست از مزايا
و فرصت هايـي كه فرآيند جهاني شـدن به خصوص در عرصـه ي اقتصاد ايجاد
مي كند ،بهره مند گردند.
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مختلف اجتماعي است .يک بررسي نشان مي دهد که ميزان باالي بي سوادي،
عمدت ًا در مناطق شـرقي و غربي ايران که بيشـتر اقوام کرد ،ترک و بلوچ در
اين مناطق سـاکن هستند ،وجود دارد .بر اين اساس ،استان هاي مزبور در سطح
پاييني از توسـعه يافتگي قرار دارند .هر چه ميزان توسـعه يافتگي کمتر باشـد،
ميزان بي سوادي بيشتر خواهد بود(اميراحمدي.)90:1371،
يكـي از راهكارهاي اساسـي براي ممانعت از شـکل گيري بحران هاي قومي،
به كارگيري سياست تكثُّرگرايي به خصوص تكثُّر فرهنگي در قبال اقوام است.
احترام به آداب و رسوم اقوام و خرده فرهنگ ها  ،اصالت تن ّوع قومي و فرهنگي
و توجه به اصل وحدت در عين كثرت  ،مي تواند راهگشاي بسياري از مشكالت
كشور باشد .بدين معنا كه وحدت و انسجام ملي كشور در صورت پذيرش اصل
تن ّوع موجود  ،امكان پذير اسـت .در اين شـرايط ،توازن تاريخي و طبيعي ملت
همچنان بايد حفظ شود و در طول زمان تداوم يابد (صالحي اميري.) 1385 ،
در ميـان هـر ملتي در طول زمـان ،عواملي گوناگـون ،صرف نظر از فرهنگ
مشـترک ملـي ،همچون زبان  ،لهجه يا آداب و رسـوم محلي ايجاد گشـته كه
ممكن است مناطق ديگر نسبت به آن کمتر اطالع داشته باشند .آداب و رسوم
متنوع ،مربوط به بخشـي از روحيات ملي اسـت و مجموعه ي
محلـي متكثّـر و ّ
همين هاست که سرمايه ي فرهنگي يک ملت را تشکيل مي دهد.
الزامات سياسـتگذاري كالن و ملي ايجاب مي كند كه به امر جمع آوري ،نشر
و توسـعه ي آداب و رسـوم محلي در سطح كشور ،توجه بيشتري شود و چه بسا
که برخي از همين ها بدين گونه عموميت يافته و جزء سـنن مشـترک ملي قرار
گيرد و از جنبه ي محلي خارج شود.
در ارتبـاط بـا بحث زبان به عنوان يكي از عناصـر فرهنگي بايد گفت  ،زبان
فارسي از شيريني و حالوت خاصي برخوردار است ،زبان سعدي و حافظ است،
زبان فردوسـي و نظامي اسـت ،زبان موالنا جالالدين رومي اسـت ،منبع الهام و
عرفان است ،وسيله ي به وجود آمدن گنجينه ي گران بهاي هنر و ادب ايران ،و
زبان رسـمي کشور اسـت ،اما اين همه محاسن و مزايا  ،نبايد باعث شود که ما
زبان هايي را که جمعي از هم ميهنان ما به آن ها تکلم مي کنند  ،مورد بي مهري
قرار دهيم؛ چرا که بنا به سـخن اهل تفكر و حكمت ،اثبات شـيء ،نفي ما عدا
نمي کند .زيبايي و شيوايي زبان فارسي ،لطف معاني و مفاهيم زبان هاي ديگر را
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از بين نمي برد(افشار.)661:1372،
بايد تاكيد كرد كه زبان به تنهايي در شـکل دهي هويت ايراني کافي نيست،
و فقط يکي از عناصر هويت ملي ما را تشـکيل مي دهد .زبان در عين حال که
عامل بسـيار عمده و مهمي اسـت ،اما همراه با عناصر ديگر مي تواند در شـكل
دهـي هويت مذكورکارسـاز باشـد؛ البته وجود و حضـور آن در جامعه ،کام ً
ال
ضروري اسـت و يکي از عناصر اصلي انتقال دهنده فرهنگ و ارتباط اسـت .در
عصـر جديـد ،تالش عمده بر ايـن بوده كه زبان ملي گسـترش يابد ،اما به اين
نتيجه نيز رسـيده اندكه ضروري است زبان هاي محلي و گويش هاي مختلف ،و
در مواردي چند زباني نيز پذيرفته شـود؛ بنابراين هويت ملي را منحصر به يک
زبان كردن در يک کشور چند زبانه ،امر معقولي به نظر نمي رسد.
جلال آل احمد در همين رابطه معتقد اسـت« :با توجـه به اين که مليت هاي
چنـد زبانـه در روزگار ما اندک نيسـتند و نيـز با توجه به اين کـه در ايجاد و
وحدت ملي مردم يک ناحيه ي جغرافيايي ،عوامل مذهب ،تاريخ ،آداب ،شرايط
اقليت ها و بسياري عوامل ديگر نيز مطرح است ،به هر صورت ،وحشتي نيست
که اگر مردم آذربايجان را در به کار بردن ترکي آزاد و مختار بگذاريم» (آل
احمد.)133:1375،
بـراي اين کـه عاملي فرهنگي همچـون زبان به يک عنصر ناسـازگار تبديل
نشـود ،نبايـد بـا آن برخـوردي قهرآميز کرد :چرا که زبان فارسـي از سـوي
زبان هاي محلي ،مورد تهديد قرار نگرفته اسـت .ضرورت دارد براي تحکيم هر
چه بيشـتر وحدت ملي  ،ضمن اسـتفاده از ظرفيت هاي زبان هاي محلي ،عناصر
ديگـر هويت سـاز ملي از جمله سـرزمين ،تاريـخ ملي ،تمدن ايرانـي و ميراث
مشترک به نحو کامل تري از سوي دولت در جامعه برجسته گردد.
پذيرفتن ّ
تكثر و ت ّعدد فرهنگي ،مذهبي ،زباني و قومي در چهارچوبي وسيع تر،
مي توانـد دافع چالش هاي تنازع آميز در كشـور باشـد ،و بـه هويت ملي ،غناي
قوميت ها ،برخورد
خاصي بخشـد ،اما چنانچه به جاي درک حقـوق اقليت ها و ّ
سـلبي حاکم شـود ،آن وقت ،مسـلم ًا هويت ملي لطمه خواهد ديد؛ چرا که به
طـور طبيعي ،ملت  ،معناي اكمل را از دسـت مي دهـد و تداعي كننده ي حالتي
از قوم گرايي ،ناسيوناليسـم افراطي يا سـلطه ي يك ايدئولوژي مشـخص را پيدا
مي کند.
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در ارتبـاط بـا فرآينـد جهاني شـدن و هويت هاي فرهنگـي بايد گفت ،در
عصر جهاني شـدن و به دنبال آن شـكل گيري جامعه ي شـبكه اي ، 1ما با تحول
جديدي به نام جوامع مجازي قومي 2مواجه هسـتيم“ .جوامع مجازي قومي” در
نتيجـه ي تكنولوژي هاي ارتباطي و با توجه به اشـتراك در تصورات ،عالئق و
ارزش هـا در فضـاي مجازي شـكل مي گيـرد ( )Elkins,1997در عصر جديد،
قوميتي ،عالوه بر واكنش
اعمال سياسـت همانندسـازي فرهنگي در جوامع چند ّ
هويت هاي متمايز در فضاي عيني ،باعث شـكل گيري جامعه ي قومي در فضاي
مجـازي نيز مي شـود ،و عـدم توجه به مسـائل گروه هاي قومـي در حوزه هاي
مختلف مي تواند واكنش آن ها را در فضاي مجازي با بهره مندي از شـبكه هاي
اجتماعي تشـديد نمايد .بايد به اين موضوع توجه داشـت كه مفهوم مجازي را
نبايد به مثابه يك جامعه ي تقريبي و غير كامل دانسـت ،بلكه گروه هاي قومي
در فضاي مجازي مي توانندگروه هاي ف ّعالي را تشكيل دهند و در شرايط خاص،
به صورت گروه هاي فشـار عمل كرده و اهداف خود را به پيش برند .با توجه
بـه اينكه چالش هاي ناشـي از فعاليـت گروه هاي مختلـف اجتماعي در فضاي
مجـازي در حال حاضر كمتر از چالش هاي فضاي واقعي نيسـت ،بنابراين عدم
توجه به چالش هاي شكل گرفته در حوزه ي مزبور به ويژه در ارتباط با موضوع
قوميت ها ،مي تواند به تهديدات جدي در حوزه ي واقعي و عيني تبديل شود.
ّ
ّ
مـدل تكثرگرايـي ،ضمن توجه به مقتضيات عصر جهاني شـدن و واقعيت
شـكل گيري جوامع مجازي ،مي تواند به جاي شـكل گيري هويت هاي مقاومت
در حوزه ي اقوام ،همگرايي ،هم افزايي و وحدت ملي را بيشتر تقويت نمايد.

نتیجهگیری

در ايـن مقاله ،تالش گرديد تا با تمركز بر موضوع جهاني شـدن و تكثرگرايي
قومـي در ايـران ،نگرش هـاي متفـاوت و متعارضـي كه نسـبت بـه پديده ي
جهاني شدن وجود دارد ،تبيين شود؛ همچنين سعي گرديد به تأثيرات متفاوت و
بعض ًا متعارض فرآيند جهاني شدن كه طيف وسيعي از تأثيرات از جمله استحاله
و هضـم خرده فرهنگ ها و هويت هاي قومي ،محلي و ملي در فرهنگ غالب و
1. Network Society
2. Virtual Ethic Communities
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مسلط جهاني گرفته تا امكان افزايش گرايش ها و تمايالت قومي ،محلي و ملي
را در برمي گيرد ،اشـاره گردد؛ نيز چالش ها و فرصت هايي كه اين فرآيند در
قوميت ها براي كشورهاي مختلف به ويژه ايران در بردارد ،تا حدودي
حوزه ي ّ
روشن گرديد.
از خالل مباحث مطرح شـده در اين مقالـه ،در نهايت ،الگوي تكثرگرايي به
عنوان مدلي كارآمد كه هم ظرفيت يكسـو نمودن مؤلّفه هاي اساسـي تشـكيل
جامعه ي مدني و دسـتيابي به توسعه ي همه جانبه و متوازن را دارد ،و هم اصالت
اين مدل در چارچوب نظريه هاي جهاني شـدن مفروض است ،براي پاسخگويي
قوميت ها ارائه و پيشنهادگرديد.
به مسائل پيچيده ي ّ

قوميتي در ايران ،به ويژه در عصر جهاني شـدن
توجه به واقعيت تكثر و ّ
تنوع ّ
كـه امـكان تعامل و ارتباط گروه هاي قومي با يكديگر را از طريق شـبكه هاي
مجازي و ارتباطي نوين به راحتي فراهم ساخته ،و احتمال شكل گيري هويت هاي
جدي را براي كشـور
مقاومـت در حوزه ي اقوام و اقليت ها و بروز چالش هاي ّ
افزايش مي دهد ،بيش از گذشته ضرورت دارد.
قوميت ها
اتخـاذ رويكردهـاي اجتماعي و فرهنگي در باب مسـائل مرتبط با ّ
و اقليت هـا كه از جنس مسـائل اجتماعي و فرهنگي اند ،بسـيار راهگشاسـت.
بايـد توجه نمود كـه چنانچه در حوزه ي اقـوام و اقليت ها ،سياسـتگذاري ها و
تنوع قومي و مذهبـي ايران لحاظ
خط مشـي هاي اصولي و متناسـب با تكثـر و ّ
تنوع نه تنها تهديدي براي كشـور نيسـت ،بلكه مي تواند
گـردد ،اين تكثـر و ّ
فرصت سـازي هاي مناسبي براي پيشـرفت و توسعه همه جانبه ،پايدار و فراگير
ايران را به دنبال داشته باشد.
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راهكارهايي در حوزه هاي مختلف حقوقي ،سياسي ،اقتصادي و فرهنگي براي
پاسـخگويي به مسـائل پيچيده و چند اليه ي حوزه ي اقـوام و اقليت هاي ايراني
ارائـه گردیـد كه اهتمـام و توجه بـه راهكارهاي مزبـور در چارچوب الگوي
تكثرگرايي ،مي تواند زمينه را براي توسـعه ي همه جانبه و پايدار كشور با لحاظ
نمودن دغدغه هاي موجود در حوزه ي اقوام و اقليت ها ،فراهم نمايد.
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