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ــه ای اساســی بــرای فهــم منازعــات و پویایی هــای دوران مــدرن  مســئلۀ قومــی، مقول
به خصــوص در رابطــه بــا مفاهیمــی ماننــد: ملی گرایــی، حاکمیــت ملــی، مــردم و نیــز 
ــا،  ــی در اروپ شــکل گیری دولت‑ملّت هاســت. پــس از ســه دهــه جنگ هــای مذهب
کــه بــه انعقــاد پیمــان وســت فالــی١ در ســال ١۶۴٨ م. و پذیــرش حاکمیت کشــورهای 
جدیــد از ســوی یکدیگــر منجــر شــد، دنیای مــدرن وارد منطــق جدیدی می شــود که در 
آن، ایــدۀ دولت‑ملّت هــا و حاکمیــت ملــی تفــوق دارد. بــه ایــن اعتبــار، عناصــر ملــی 
و قومــی کم وبیــش در همــۀ تنش هــای جهانــی ســه ســدۀ گذشــته حضــور داشــته اند. 
جنگ هــای جهانــی اول و دوم تبلــور جنــگ ملّت هــای مــدرن و میدانــی بــرای ِاعمــال 
سیاســت های خشــن درخصــوص اقــوام و اقلیت هاســت. اتفاقــات بعــد از فروپاشــی 
اتحــاد جماهیــر شــوروی در قالــب منازعــات قومــی در جمهوری هــای ســابق ماننــد: 
یوگوســالوی یــا آذربایجــان و ارمنســتان، شــبح بازگشــت خشــن و به شــدت رادیــکال 
نیروهــای خصــِم انســجام را بــار دیگــر یــادآوری می کنــد و گســترش ادبیات پژوهشــی 
را در ایــن حــوزه موجــب می شــود. بــر همیــن مبنــا در ســه دهــۀ اخیــر، نوعــی پرگویــی 
دامنــه دار را درخصــوص امــر قومــی شــاهدیم کــه آکنــده از احساســات دوگانــۀ هــراس 
از بازگشــت منازعــات قومــی و تضعیــف «اجتمــاع ملــی» در کنــار اشــتیاق بــه آن، در 

1. The Treaty of Westphalia
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قالــب «سیاســت هویــت١» یــا دســت یابی به تصویــری رنگارنــگ و متنــوع از مقوالتی 
ماننــد ملــت اســت. امــر قومــی در ایــران نیــز به عنــوان پدیــده ای مــدرن، کــه از مطالبات 
فرهنگــی و زبانــی گرفتــه تــا خودمختــاری و جدایی طلبــی را دربرمی گیــرد، بــا توجــه 
ــه مســائل اجتماعــی و سیاســی به شــدت  ــن کشــور، ازجمل ــه ترکیــب چندقومــی ای ب
پرداختــه ای اســت کــه در دوره هــای مختلــف توجــه افــکار عمومــی و سیاســت مداران 
را بــه خــود اختصــاص داده و متأثــر از ایــن فضــا، ادبیــات پژوهشــی گســترده ای دربارۀ 
آن شــکل گرفتــه اســت. ویژگــی خــاص امــر قومــی، کــه از پیونــد آن بــا مقوالتــی چــون 
ــت، ســرزمین و دولــت ناشــی می شــود، ظرفیــت تحلیلــی و تبیینــی باالیــی را بــرای  ملّ
فهــم جامعــه به واســطۀ آن، در اختیــار قــرار می دهــد. بــه عبــارت دیگــر، مــا در اینجــا 
بــا مســئله ای به شــدت داللتمنــد روبــه رو هســتیم کــه درگیــری بــا آن می توانــد فهمــی 
انتقــادی را از صورت بنــدی اجتماعــی، به خصــوص در ارتبــاط با نهادمنــدی قدرت در 
قالــب دولت‑ملــت فراهــم کنــد. در حــال حاضــر، صورت بندی هــای متنوع از مســئلۀ 
قومــی در ایــران، به طــور عمــده در فهــم مســئله مند از امــر قومــی، متفق القول انــد و بــه 
ــت) و انســجام اجتماعــی  نوعــی هــراس بنیادیــن بــرای حمایــت از جامعــه (دولت‑ملّ
(سیاســی) در برابــر آن دچارنــد. در خوانشــی وارونــه فهــم مســئله مند از  امــر قومــی، در 
راســتای میــل و صائقــه ای نهادمنــد و به شــدت قــوی بــرای دســت یابی بــه انســجام، 

هــم به صــورت ســرزمینی و هــم نمادیــن اســت.
نوشــتار پیــِش رو درنظــر دارد تــا ادعــا یا ایدۀ «شــکاف قومــی در ایــران» را واکاوی 
کنــد. همان گونــه کــه اشــاره شــد، درخصــوص امــر قومــی در ایــران عمومــاً بــا نوعــی 
هــراس اخالقــی٢ گســترده و عمیــق روبــه رو هســتیم کــه بــه مســئله مندی قومیــت٣ برای 
تمامیــت جامعــه و هویــت جمعــی ایرانیــان قائــل اســت. بــه اعتبــار ایــن هــراس، امــر 
قومــی در ایــران می توانــد محمــل یــا محلــی بــرای ظهــور شــکاف اجتماعــی و سیاســی 
ــت) را به مخاطــره بینــدازد. متــن حاضــر  باشــد کــه انســجام و تمامیــت جامعــه (ملّ

تــالش دارد تــا بــه  صــورت تحلیلــی بــا ایــن هــراس روبــه رو شــود.

1. Identity Politics
2. Moral Panic
3. Ethnicity
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توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه نوشــتار پیــش رو، بیــش از آنکــه بــه خــود 
شــکاف بپــردازد، همان گونــه کــه از نــام آن برمی آیــد، مترصــد واکاوی انتقــادی ایــدۀ 
ــب  ــوان در قال ــی را می ت ــئلۀ اصل ــق، مس ــن منط ــی»١ اســت. در همی ــکاف قوم «ش

ســؤاالت زیــر مفصل بنــدی کــرد:
‑ چــه امکانــی بــرای مواجهــۀ مفهومــی بــا مســئلۀ قومــی یــا (در اینجــا) شــکاف 

قومــی وجــود دارد؟
‑ علــوم اجتماعــی در ایــران بــه چــه نحــوی و بــا چــه ادبیاتــی بــا ایــدۀ شــکاف 

قومــی روبــه رو شــده اســت؟
‑ مفاهیــم، شــاخص ها و داده هــای موجــود بــه چــه میزانــی کفایت روبه روشــدن 

بــا شــکاف قومــی را دارند؟
ــی  ــوم اجتماع ــرای عل ــی ب ــدۀ شــکاف قوم ــی ای ــری و مفهوم ــای نظ ‑ پیامده

کدام انــد؟
ــا  ــد ت ــد ش ــالش خواه ــتار حاضــر ت ــن پرســش ها، در نوش ــه ای ــرای پاســخ ب ب
ــت و نیــز ســنخ بندی  ضمــن بازخوانــی مفهومــی قومیــت و رابطــۀ دوگانــه آن بــا ملّ
ــه نحــوۀ جایابــی تاریخــی امــر قومــی در  ــا ملی گرایــی، ب نســبت علــوم اجتماعــی ب
ایدئولــوژی ملی گرایــی عمدتــاً رمانتیــک یــک ســدۀ گذشــته در ایــران پرداختــه شــود. 
بخشــی از مقالــه نیــز بــه تحلیــل ثانویــۀ کیفــی نتایــج پروژه هــای ملــی، طــی ســال های 
اخیــر دربــارۀ مفاهیــم ناظــر بــه شــکاف قومــی و مقایســه آن بــا ادبیــات پژوهشــی ایــن 
حــوزه اختصــاص خواهــد داشــت. مــرور پروژه هــای مزبــور، ایــن امــکان را می دهــد 
ــی،  ــر قوم ــون ام ــود پیرام ــک موج ــی و ایدئولوژی ــراس اخالق ــر از ه ــه صرف نظ ک

میــزان کفایــت تحلیلــی شــاخص های موجــود بــرای درک آن را ارزیابــی نماییــم.
بــا توجــه بــه تفــوق ایدئولــوژی ملی گرایــی در ادبیــات مطالعــات قومــی در ایــران، این 
پیش فــرض بــرای متــن حاضــر وجــود دارد کــه فهــم امــر قومــی در ایــران بــدون درگیــری 
نظــری بــا پــروژۀ دولت‑ملّت ســازی و میــل نهادمنــد و هژمونیــک بــرای دســت یابی بــه 
ادغــام اجتماعی‑سیاســی امکان پذیــر نخواهــد بــود و بــر همیــن اســاس، شــکاف قومــی 

1. Ethnic Cleavage
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بیــش از آنکــه در درون منطــق اجتماعــی قــرار بگیــرد، بخشــی از پرابلماتیــک امر سیاســی 
(و درواقــع قدرتمنــد کــردن آن) اســت. مبتنــی بــر ایــن پیش فــرض، ایــدۀ شــکاف قومــی 
بخشــی از ایدئولوژی یا ســازوکار مفهومی ملت بودگی اســت و مانند بســیاری از مفاهیم 
ایدئولوژیــک، بیــش از آنکــه تبیین کننــده باشــد خــود نیازمنــد تبییــن اســت. درصــورت 
تأییــد ایــن ادعــا، ازجملــه مهم تریــن داللت هــای هنجــاری ایــدۀ شــکاف قومــی می توانــد 
همدســتی بــا فهمــی از جامعــه یا امــر اجتماعــی، بیــرون از آن و در ارتباط با نهاد سیاســت 
و دولــت باشــد. بــر همیــن اســاس، ایــن مقالــه بــا نوعــی فاصله گیــری پیشــینی مبتنــی  بــر 
بدبینــی مفهومــی، نــه در صــدد توصیــف یــا تبییــن شــکاف قومــی در ایــران، کــه مترصــد 

مــرور ســهم و نســبت آن در ایدئولــوژی یکپارچگــی اجتماعــی در حــد ممکــن اســت. 
در نهایــت، توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه هرنــوع فهــم از امــر قومــی و 
تحلیــل آن در ایــران پیامدهایــی مســتقیم در مدیریــت و خط مشــی گذاری در حــوزۀ 
ــون داشــته اســت. مــرور فضــای  سیاســت داخلــی خواهــد داشــت؛ کمااینکــه تاکن
عمومــی کشــور، از غلبــۀ مســئله مندی قومیــت بــرای نهادهــای دولتــی و حاکمیتــی 
حکایــت دارد. بخشــی از ایــن امــر متأثــر از ادبیــات پژوهشــی ایــن حــوزه هم راســتا 
ــا نهــاد دولت‑ملــت بــرای نظریه منــد کــردن ایــدۀ کاهــش «ســرمایه اجتماعــی١»  ب
و «هویــت ملــی٢» در حوزه هــای مختلــف ازجملــه «میــدان قومــی» اســت. مــرور و 
تحلیــل نحــوۀ صورت بنــدی شــکاف قومــی در ایــران در ســطح توصیفی‑تحلیلــی و 
تــالش بــرای ایضــاح مفهومــی درخصــوص داللت هــای هنجــاری و ایدئولوژیــک آن 

می توانــد آســیب های «سیاســت قومــی٣» را در ایــران کاهــش دهــد.

چارچوب مفهومی
شکاف اجتماعی

پیــش از ورود بــه مفاهیــم موضــوع ایــن نوشــتار، بایــد بــا خــودِ ایــدۀ شــکاف اجتماعــی۴ 

1. Social Capital
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3. Ethnic Politics
4. Social Cleavage
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ــات جامعه شناســی سیاســی و  ــه رو شــویم؛ مفهــوم شــکاف به طــور عمــده در ادبی روب
به طــور ویــژه رفتــار انتخاباتــی بــه کار رفتــه اســت. در ایــن کاربــرد، شــکاف اجتماعــی 
ــی و  ــارزات انتخابات ــان مب ــداری اشــاره دارد کــه در جری ــه آن دســته از تمایزهــای پای ب
رفتــار رأی  دادن مشــاهده شــده اســت (بشــیریه و قاضیــان، ١٣٨٠: ٣٩) یــا انتظــار می رود 
کــه مشــاهده شــود. براســاس مقالــۀ تحلیلی بشــیریه و قاضیان، فــرض کلی نظریه پــردازان 
حــوزۀ شــکاف اجتماعــی آن اســت کــه ایــن شــکاف ها موجــب پیدایــش شــکاف های 
سیاســی‑ یعنــی در رفتــار سیاســی‑ می شــوند و مصــداق مهــم و مــورد مطالعــه اکثر این 
نظریه پــردازان، شــکاف های انتخاباتــی در قالــب رفتــار انتخاباتــی اســت (همــان، ۶٩). 
بااین حال‑چنان کــه مصادیــق ایــن امــر در مقالــۀ مزبــور توضیــح داده شــده اســت‑ 
ــوم اجتماعــی، در اغلــب مــوارد شــاهد  برخــالف پیش فرض هــای مســلم عالمــان عل
غیــاب رأی «طبقاتــی»، «قومــی» یا «جنســیتی» هســتیم. مشــاهده  نشــدن تأثیــرات مورد 
انتظــار در ایــن حــوزه، عمــال یکــی از دالیــل رشــد مطالعــات ناظــر بــه رابطــۀ شــکاف 

اجتماعــی و سیاســت بــوده اســت (همــان، ۴٢).
ــن  ــی نهادی ــه محمل ــی، ک صرف نظــر از حــوزۀ تخصصــی رفتارشناســی انتخابات
بــرای بررســی شــکاف های اجتماعــی اســت، بــا نوعــی اســتفادۀ گســترده تر از مفهــوم 
شــکاف اجتماعــی در ادبیــات عمومــی علــوم اجتماعــی روبــه رو هســتیم کــه عمومــا 
ــوان  ــه را نمی ت ــی در جامع ــر تقابل ــاره دارد؛ «ه ــر اش ــای عمیق ت ــاد و تنش ه ــه تض ب
شــکاف خوانــد. شــکاف عبــارت اســت از تقابلــی کــه گــذرا نیســت و برخاســته از متــن 
جامعــه می باشــد. چنیــن شــکاف هایی[...]، تمایــل بــه انجمــاد دارنــد و بــرای ســالیان 

متمــادی در یــک جامعــه رحــل اقامــت خواهنــد افکنــد» (ایوبــی، ١٣٧٧: ٢١).
ــرات از آن  ــی به ک ــکاف اجتماع ــات ش ــه در ادبی ــی ک ــای مهم ــه نظریه ه ازجمل
اســتفاده شــده اســت، نظریــۀ شــکاف اجتماعــی روکان١ و لیپســت٢ اســت. در ایــن 
ــی در دوران  ــه انقــالب مل ــی ب ــای غرب ــه، ریشــۀ شــکاف های موجــود در اروپ نظری
رفــرم در قــرن پانــزده و شــانزدهم و نیــز انقــالب صنعتــی در قــرن هجدهم انگلســتان 
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نســبت داده می شــود؛ «دو شــکاف حاصــل از انقــالب ملــی، شــکا ف های فرهنگــی 
و بــه تعبیــر بهتــر، "هویتــی" محســوب می شــوند، درصورتی کــه دو شــکاف حاصــل 
از انقــالب صنعتــی، شــکاف های اساســا دارای ماهیــت اقتصــادی و اجتماعــی 
ــی، کــه اساســا جنبه هــای  ــر از انقــالب مل هســتند» (همــان، ٢٢). شــکاف های متأث
فرهنگــی و هویتــی دارنــد، شــکاف بیــن مرکــز و حاشــیه (شــکاف های قومی و نــژادی) 
ــیه،  ــز و حاش ــکاف مرک ــوند. در ش ــامل می ش ــا را ش ــت و کلیس ــن دول ــکاف بی و ش
شــاهد رویارویــی نژادهــا و حامــالن زبــان و فرهنــگ اقلیــت در برابــر مرکــزی هســتیم 
کــه حــول زبــان، فرهنــگ و قــوم خاصــی شــکل گرفتــه اســت. در نــوع دوم شــکاف 
نیــز، کــه بــه کشــورهای جنوبــی و کاتولیــک اروپــا مربــوط می شــود، شــامل تقابــل و 
ــی کلیســا و دولــت در عرصه هــای اجتماعــی به خصــوص آمــوزش اســت. در  رویای
برابــر شــکاف های ملــی کــه ماهیتــی هویتــی دارنــد، در شــکاف های ناشــی از انقــالب 
ــد؛ روکان و  ــا می کنن ــر ایف ــی، عناصــر اجتماعــی و اقتصــادی نقشــی پررنگ ت صنعت
لیپســت، دو شــکاف عمــدۀ ایــن انقــالب را حــول دارنــدگان و کارگــران، از یــک ســو، 

ــد (همــان، ٢۴‑٢٢). ــان شــهر و روســتا، از ســوی دیگــر، دســته بندی می کنن و می
ــۀ روکان و  ــی براســاس نظری ــدۀ شــکاف قوم ــه آشــکار اســت، ای ــه ک همان گون
لیپســت در قالــب پیامــد انقــالب ملــی و دارای ماهیتــی فرهنگــی و هویتــی درنظــر 
گرفتــه می شــود. در بخش هــای بعــدی اشــاره خواهــد شــد کــه بــا توجــه بــه 
ــایر تحــوالت  ــرای س ــدرن ب ــران م ــازی در ای ــروژۀ دولت‑ملّت  س ــی پ تعیین کنندگ
ــالب  ــد و خروجــی شــکلی از انق ــوان پیام ــی را می ت ــدۀ شــکاف قوم ــی، ای اجتماع
ــه  ــن نکت ــه ای ــرد. توجــه ب ــی ک ــدرن تلق ــت م ــب تشــکیل دول ــران در قال ــی در ای مل
ضــروری اســت کــه هــر نــوع ایــدۀ ناظــر بــه شــکاف، در خوانشــی وارونــه، در درون 
خــود پیش فرض هایــی ناظــر بــه پیونــد و انســجام را درنظــر می گیــرد و فراتــر از آن، 
وجــود امــری قابــل شناســایی بــه نــام جامعــه، بــرای فهــم هــر نــوع شــکاف اجتماعــی 
ضــروری اســت. بــه ایــن اعتبــار، پرداختــن بــه ایــدۀ شــکاف به نوعــی بازتولیــد و مرور 
مجــدد پیوندهایــی اســت کــه بــرای تعّیــن امــری بــه نــام جامعــه یــا هــر چیــز دیگــری 
ــت  ــت، اجتناب ناپذیــر اســت. ایــن پیوندهــا یــا بــه عبــارت دیگــر «جامعه/ملّ ماننــد ملّ
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ــن آن،  ــر می شــود کــه مهم تری ــی امکان پذی ــا در قالــب میانجی های بودگی»هــا عمدت
ملی گرایــی و تأکیــد ایــن ایدئولــوژی بــر انــواع برابــری از قبیــل همســانی های نــژادی، 
فرهنگــی، زبانــی، مذهبــی، اقتصــادی و سیاســی اســت. بــر ایــن اســاس پرداختــن بــه 
ایــدۀ شــکاف، به خصــوص در اینجــا شــکاف قومــی، بازخوانــی ملّت بودگــی اســت. 
همان گونــه کــه اشــاره شــد، عناصــر نظریــۀ شــکاف روکان و لیپســت بــر پیامدهــای 
ناشــی از انقــالب ملــی و صنعتــی در اروپــا متمرکــز اســت و ایــن رویکــرد در متــن 

حاضــر نیــز مدنظــر خواهــد بــود.

ملّت و دوسویگی١ امر قومی
ــت، ادبیاتــی گســترده وجــود دارد کــه بــر روی طیفــی متنــوع،  درخصــوص مفهــوم ملّ
از نــگاه اســتعالیی و ذات گرایانــه تــا رویکــرد تاریخــی و مبتنــی بــر برســاخت، قــرار 
ــر مؤلفه هــای  ــگاه اســتعالیی، از طریــق طبیعــی انگاشــتن ایــن مفهــوم ب دارد. در ن
مثبــت و ایجابــی آن بــرای ایجــاد جامعــه، انســجام و نظــم تأکیــد می شــود و فراتــر 
ــد،  ــد (زیگفری ــا سرشــتی جمعــی می دان از آن، هریــک از ملّت هــا را دارای منــش ی
١٣٩۴). دربرابــر، نــگاه تاریخی‑برســاخت  گرایانــه تــالش دارد تــا علی رغــم 
ادعــای طبیعــی و ازلــی بــودن ملّت هــا، ضمــن تأکیــد بــر عنصــر قــدرت و تصــادف 
ــت، ســویه های هنجاریــن آن بــرای برســاخت و البتــه،  در پیدایــی و نهادمندشــدن ملّ
انقیــاد دیگری هــای خــود را برمــال کنــد (نگــری و هــارت، ١٣٨۴ و ١٣٨۶) و آنــان 
را چونــان واقعیت هــای خیالینــی در نظــر بگیــرد کــه ضرورت هــای ناظــر بــه ایجــاد 
همبســتگی در میــان جمع هــای پرشــمار فاقــد ارتباطــات رودررو، را برساخت شــان 
ــرای جایابــی مســئلۀ قومــی در  ــه اهــداف انتقــادی متــن ب ــا توجــه ب کــرده اســت. ب
درون ایدئولــوژی ملی گرایــی و ادغــام اجتماعــی، آنچــه در ایــن متــن درخصــوص 
ــت و قومیــت موضوعیــت دارد، نــگاه تاریخــی و برســاخت گرایانه اســت؛  مفهــوم ملّ
ــق  ــی تصــوری٢» (آندرســن، ١٣٩٣)، از طری ــه «جماعت ــت به مثاب ــگاه ملّ ــن ن در ای
انتقــال شــالودۀ الهــی میــراث ســرزمینی پادشــاه بــه هویــت معنــوی‑ اســتعالیی خود 
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(خــون، ســرزمین و زبــان) محقــق می شــود و اســطوره و ســازوکاری موفــق و پایــدار 
بــرای بازتأســیس نظــم و ســلطۀ حاکمیــت مــدرن اســت. در رویکــرد مزبــور، مفهــوم 
ــه از کشــمکش و  ــر ایدئولوژیــک بــرای رهایــی حاکمیــت و مدرنیت ــت راه میان ُب ملّ
بحــران ذاتــی ســرمایه داری درخصــوص تنــازع طبقــات و گروه هــای مختلــف اســت 
(نگــری، ١٣٨۴: ١١١). در همیــن منطــق، کســانی ماننــد گلنــر١ و هابزبــام٢، ملّت ها 
را ســنت های ابداعــی می داننــد کــه به لحــاظ تاریخــی از دل ایدئولــوژی ملی گرایــی 
ــت»  ــرای ســاختن «دولت‑ملّ ــروژۀ ملی گرایــی ب ــد و در راســتای تحقــق پ برآمده ان
قــرار دارنــد (اســمیت، ١٣٩۴: ٢٣۶). مالشــویچ٣ نیــز تأکیــد دارد کــه «ناسیونالیســم 
در تمــام اشــکالش، نه تنهــا روایــت ایدئولوژیــک مســلط دورۀ مدرنیتــه اســت، بلکــه 
فهــم کامــل آن نیازمنــد تحلیــل ناسیونالیســم به عنــوان ایدئولــوژی عملیاتــی مســلط 
دورۀ معاصــر اســت. از ایــن منظــر، ناسیونالیســم قومــی، مدنــی و معمولــی همچنــان 
منبــع بســیار قــوی مشــروعیت و مکانیســم بســیار معتبــر بســیج تــوده اســت. هیــچ 
جنبــش اجتماعــی، چــپ، راســت یــا مرکــزی و هیــچ عاملیــت سیاســی کــه در صــدد 
ــا بســیج عمومــی خــارج از کانال هــای نهــادی رســمی باشــد،  ــر دولــت ی تســلط ب
نمی توانــد بــدون توســل بــه شــعارها و اعمــال ناسیونالیســتی پیــروزی چندانــی 
به دســت آورد» (مالشــویچ، ١٣٩۶: ٢٠). عالوه بــر ایــن، مالشــویچ تأکیــد دارد 
ــدرن، خــواه  ــوژی هنجــاری۴» نظام هــای سیاســی م ــوع «ایدئول کــه صرف نظــر از ن
ــا  ــکال ی ــا ســکوالر، رادی ــی ی ــا راســت، مذهب ــا اســتبدادی، چــپ ی ــک ی دموکراتی
میانــه رو، در ســطح عینــی و انضمامــی، «ایدئولــوژی عملیاتــی۵» همــۀ آن هــا بــرای 
بســیج جامعــه، ایجــاد مشــروعیت سیاســی و ســلب مشــروعیت از مخالفــان، 

ــان، ٣ و ١۴٢). ــی اســت (هم ملی گرای
ــت و  ــان ملّ ــی و ریشــه ای می ــل ضمن ــی، نوعــی تقاب ــوژی ملی گرای ــل ایدئول ذی
ــت» مــردم بــه حاکمیــت رســیده اســت و بــه ایــن اعتبــار،  قومیــت وجــود دارد؛ «ملّ
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ــوم  ــگاه، مفه ــن ن ــل همی ــی انســانی اســت. ذی ــت، نهادینه شــدن جمعیت دولت‑ملّ
ــت دو واژه را در ســطح نمادیــن بــه هــم پیونــد داده اســت؛ ایــن مفهــوم  دولت‑ملّ
ــت»، و نیــز بــه نهادینه شــدن آن، «دولــت»،  هم زمــان بــه جمعیتــی انســانی، «ملّ
ــرزمین  ــا س ــادی ب ــد نه ــد پیون ــه فاق ــانی ک ــروه انس ــچ گ ــل، هی ــاره دارد. در مقاب اش
ــه «دو  ــم اینک ــاس، علی رغ ــن اس ــر ای ــود. ب ــناخته نمی ش ــت ش ــوان ملّ ــد، به عن باش
ــت و قــوم بــرای مشــخص  کــردن مــردم، جمعیت هــا، گروه هــا و اجتماعاتــی  واژۀ ملّ
ــن، از مقایســۀ  ــل مقایســه اند. باوجودای ــا یکدیگــر قاب ــًال ب ــد کــه کام ــه کار می رون ب
ــا  ــر دانســتن آن هــا ب ــا یکدیگــر، از قــرار دادن آن هــا به مــوازات هــم و از براب آن هــا ب
یکدیگــر همــواره خــودداری می شــود» (برتــون، ١٣٨٠: ٢٧). ایــن در حالــی اســت 
ــت بــه جمع هــای فرهنگــی یــا بــه اجزائــی  کــه در اروپــای قــرون  وســطی، مفهــوم ملّ
ــه چنیــن  از اجتماع هــا اطــالق می شــد. در وضعیــت کنونــی بــرای تشــخص  دادن ب
جماعت هایــی از واژۀ «قــوم» اســتفاده می شــود؛ «واژۀ قــوم به صــورت هرچــه 
گســترده تری دربــارۀ گروه هــای انســانی خاصــی بــه کار مــی رود کــه بــه دالیلــی چــون: 
ابهــام در حــدود آن هــا، فقــدان نهادهــای ســرزمینی، عــدم توســعه (اگــر گفتــه نشــود 
ــن  ــا، ای ــت آن ه ــودن و باالخــره قراب ــرد  و کوچــک ب ــی)، خُ عقب ماندگــی و ابتدای
امــکان را ایجــاد کــرده اســت کــه اصــوًال وجودشــان زیر ســؤال بــرود» (همــان، ٢٨). 
در کنــار تشــابهات آشــکار همــۀ اشــکال ملی گرایــی، می تــوان نوعــی تمایــز را میــان 
ملی گرایــی در اروپــا و ســایر ملی گرای هــای تابــع در مناطــق دیگــر شناســایی کــرد؛ ایــدۀ 
ــت در کشــورهای پسااســتعماری خــط دفــاع در برابــر ســلطۀ ملّت هــای قدرتمنــد  ملّ
ــوده اســت. درعین حــال،  و نیروهــای سیاســی‑ اقتصــادی و ایدئولوژیــک خارجــی ب
ــاً از  ــع، عمدت ــن جوام ــت در ای ــادی واحــد و منســجم از ملّ ــده و نه ــه ای دســت یابی ب
طریــق ســرکوب و به انقیــاد درآوردن گروه هــای اجتماعــی، به خصــوص تنوعــات زبانــی 
و فولکلوریــک١ محقــق شــده اســت. ایــن امــر حاکــی از نقــش متناقض ایــدۀ  حاکمیت 
ملــی در کشــورهای پسااســتعماری اســت کــه، در برابــر کارکــرد دفاعــی آن در مقابــل 
نیروهــای خارجــی (ملّت هــای دیگــر) کارکــرد درونــی ملی گرایی هــای تابــع، ناظــر بــه 
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ــرکوب  ــف و س ــای مختل ــازی جمعیت ه ــق یکپارچه س ــت» از طری ــردن ملّ ــدرن ک «م
تمایــز به خصــوص در حــوزۀ قومــی و زبانــی اســت (نگــری، ١٣٨۶: ١٢٠). 

ــای  ــازی قومیت ه ــی همگون س ــده،  نوع ــش عم ــدرن گرای ــای م ــتر دولت ه در بیش
گوناگــون درون بافــت ملــی اســت. بــرای ایــن دولت هــا تنهــا ملیــت تصورشــدنی، ملیــت 
نقش بســته بــر روی اوراق هویتــی اســت. ایــن دولت هــا، بعضاً برخــی اختالفات فرهنگی 
ــون،  ــای فرهنگــی کشــور می شــود (برت ــد کــه موجــب غن ــا ایــن اســتدالل می پذیرن را ب
١٣٨٠: ٣١‑٣٠). بااین حــال، دولت هــای ملــی همــواره نســبت بــه ملی گرایی اعتراض آمیز 
و مطالبه گــر، کــه در قالــب جنبش هــای ناسیونالیســتی قومــی متجلــی می شــود، حساســیت 
زیــادی نشــان می دهنــد. ملی گرایی هــای موجــود در برابــر ایــن اعتراضــات و مطالبــات قومی 
دو اســتدالل را مطــرح می کننــد؛ نخســت آنکــه ایــن جنبش ها ضدملی هســتند و انشــعاب و 
کاهــش پهنــۀ ملّت هــای واقعــی را ســبب می شــوند و دوم اینکــه اساســاً ایــن جماعت هــای 
ــت را ندارنــد (همــان، ۴١‑۴٠). البتــه توجه به  انســانی شایســتگی نامیده  شــدن به عنــوان ملّ
ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه جنبش هــای قومــی نیــز به لحــاظ ایدئولوژیــک، عمدتــا در 
همــان منطــق و انــگاره ای قــرار می گیرنــد کــه دولت هــای ملــی در آن، شــکل گرفته انــد 
و غالبــا شــاهد نوعــی جابه جایــی مرجــع قومــی یــا دعــوت بــه پذیــرش مراجــع متکثــر 
قومــی از ســوی آن هــا هســتیم. از ســوی مقابــل، دولت‑ملت هــای مســتقر در برابــر خطر 
جنبش هــای قومــی بــرای ایجــاد گســیختگی و پراکندگی در پهنۀ ســرزمینی، از انســجام و 

وحــدت ملــی دفــاع می کننــد.
ــه ایــن  مســئلۀ اساســی دیگــر بــرای فهــم رابطــۀ ملــت و قومیــت، حساســیت ب
قضیــه اســت کــه منازعــه مفهومــی بیــن ایــن دو و واکنــش شــدید بــه حرکت هــای 
ــت،  ــه هســتی های سیاسی شــده از قومی ــا در ســطح نهــادی و ناظــر ب قومــی، عمدت
ــل، در ســطح  ــه، خــود را نشــان می دهــد. در مقاب ــد جنبش هــای جدایــی طلبان مانن
ــرای  ــالش ب ــدی را از ت ــای قدرتمن ــوان جریان ه ــی، می ت ــه معن ــر ب ــی و ناظ فرهنگ
ــار، آنچــه  ــن اعتب ــه ای ــرد. ب ــی شناســایی ک ــای مل ــا) در پروژه ه ــی قومیت(ه جایاب
در قومیــت پــس رانــده می شــود عمدتــا ســویه های سیاســی و ســهم خواهی های 
آن هــا از ســرزمین یــا قــدرت اســت و آنچــه از آن اســتقبال می شــود، ســهم فرهنگــی 
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ــن و  ــر، دیری ــری متکث ــاخت تصوی ــا در برس ــک آن ه ــر فولکلوری ــور دقیق ت ــا به ط ی
ریشــه دار از ملــت و تــداوم هویــت ملــی در طــول تاریــخ به عنــوان پیونددهنــدۀ 
گذشــته بــا حــال اســت. در توضیــح ایــن امــر بایــد اذعــان کــرد کــه گرایشــی به شــدت 
نیرومنــد در ملی گرایــی رمانتیــک قــرن بیســتمی بــرای تبدیــل و احالــۀ قومیــت 
ــور  ــه در آن، فولکل ــایی اســت ک ــل شناس ــنت، قاب ــم س ــه تجس ــور به مثاب ــه فولکل ب
بــا توجــه بــه ظرفیت هــای رؤیت پذیــر آن در مناســک، روایت هــا و اجراهــا، از 
طریــق دســت وپا کــردن گذشــته ای وحشــی، سرشــار، گســترده و پنهــان بــرای ملــت، 
ــه کــرده  ــه پروژه هــای ملی گرایــی قــرن بیســتمی ارائ خدمــت شــگرف و ارزنــده ای ب
اســت (راگینســکی، ٢٠٠۶: ٢۴۶‑٢۴۵). چنیــن تناقضــی بیــن «قومیــت سیاســی» 
و «قومیــت فولکلوریــک شــده»، اساســا پیش برنــدۀ مهندســی اجتماعــِی دولــت 
ــا  ــده ب ــن هویت هــای قومــی واگــرا و فرارون در ایجــاد یکپارچگــی اســت؛ تنــش بی
هویت هایــی کــه می تواننــد بخشــی از ملــت متکثــر، دیریــن و گســترده باشــند. ایــن 
تناقــض و درگیــری بــا آن، آن چنان کــه زیگمونــد باومن١ باور دارد، رویه و ســازوکاری 
درونــی بــرای دولــت مــدرن اســت؛ «عمــل معمــول دولــت، گوهــر سیاســت مــدرن، 
تــالش بــرای نابودگــی دوســویگی بــوده اســت» (باومــن، ١٩٩٠: ١۶۵). در ادبیــات 
پسااســتعماری نیــز، نزدیک تریــن مفهــوم بــرای تبییــن رابطــۀ ملــت و قومیــت، 
ــت  ــد، در خدم ــته و مقی ــتی ای وابس ــوان هس ــری به عن ــن دیگ ــری» اســت. ای «دیگ
تعّیــن و تشــخص ملــت ظاهــر شــده اســت. بــه تاســی از ادبیــات پسااســتعماری و 
ــان  ــوان قومیــت را نوعــی دیگــریِ دوســویه درنظــر گرفــت کــه هم زم ــن، می ت باوم
ــری٣، گسســتگی و یکپارچگــی می شــود؛ « تمــام  ــر رویه هــای طــرد٢ و دربرگی درگی
زیرگروه هــا و خــرده فرهنگ هــا در دولت‑ملت هــای چندقومیتــی و چندنــژادی 
بایــد در هویــت ملــی، حداقــل [در قالــب] لفاظانــه، ایدئولوژیک و نمادیــن، گنجانده 
ــان برجســته اســت کــه  شــوند؛ بااین حــال، تفاوت هــای آن هــا برخــی اوقــات آن چن
عمــل پیچیده(تصنعــی) تمایــز و یکپارچگــی به منظــور متقاعــد کــردن شــهروندان 

1. Zygmunt Bauman
2. Exclusion
3. Inclusion
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دولت‑ملــت بایــد انجــام شــود تــا آن هــا در هویــت ملــی «واقعــی در برابــر معتبــر» 
ــوند» (راگینســکی، ٢٠٠۶: ٢۴۴‑٢۴٣). ــهیم ش س

نظریۀ اجتماعی و ایدۀ ملّت
ــی  ــای تاریخ ــی و در درون ظرف ه ــای پارادایم ــر از مؤلفه ه ــی متأث ــۀ اجتماع نظری
ــی  ــی رویکردهای ــت و به طــور خــاص ملّت گرای ــوم ملّ ــف، درخصــوص مفه مختل
ســه گانه  از خــود بــروز داده اســت. جریــان اول نظریــۀ اجتماعــی ‑کــه عمدتــاً در آثار 
متفکــران کالســیک نمــودار اســت‑ از طریــق برمــال کــردن عناصــر ناظــر بــه قــدرت 
و به خصــوص مرتبــط بــا ســرمایه داری، ملی گرایــی را به مثابــه سرچشــمه یــا گونــه ای 
تعــارض درنظــر می گیرنــد. در ایــن رویکــرد، ملی گرایــی ایدئولــوژی سیاســی تلقــی 
ــی  ــد؛ درعین حــال، معضل ــم می کن ــارض را تنظی ــدرت و تع ــط ق ــه رواب می شــود ک
اســت کــه بایــد بــر آن چیــره شــد. متفکرانــی ماننــد: مارکــس١، گرامشــی٢، هابرماس٣، 

هــارت۴ و نگــری۵ در ایــن رویکــرد قــرار می گیرنــد.
 جریــان دوم، کــه مولــود تحــوالت بعــد از جنــگ جهانــی دوم اســت، ملی گرایــی 
ــن  ــد. ای ــرای انســجام سیاســی و اجتماعــی تلقــی می کن ــه ای ب ــا گون را سرچشــمه ی
رویکــرد تداعی گــر نظریــۀ نوســازی اســت کــه هــم وبــر۶ و هــم دورکیــم٧ آن 
ــت و ملّت ســازی عنصــر اساســی  را پیش بینــی کــرده بودنــد. در ایــن نــگاه، ملّ
شــکوفایی جامعــۀ مــدرن بــرای نیــل بــه ثبــات سیاســی و رشــد اقتصــادی اســت. در 
مقابــِل جریــان اول و دوم کــه بــر سیاســت و دولــت متمرکــز هســتند و ملی گرایــی 
ــۀ اجتماعــی ضمــن پذیــرش  ــان ســوم نظری ــد، جری را ویژگــی عصــر مــدرن می دانن
نقــش ملی گرایــی در سیاســت و تعــارض، بــر کارکــرد عمدتــاً مثبــت آن در ایجــاد 
فرهنــگ، پاســداری از حافظــۀ تاریخــی و ذخایــر معنــوی اجتماعــات انســانی و 
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4. Michael Hardt
5. Antonio Negri
6. Max Weber
7. Emile Durkheim
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ــون، ١٣٩۵: ٨۴‑٨٣). ــد دارد (کله ــی تأکی ــتگی گروه ــاد همبس ایج
فراتــر از ســنخ بندی ســه گانه بــاال، آنچــه دربــارۀ ارتبــاط نظریــۀ اجتماعــی و 
ــه  ــی ب ــاً «چه کس ــه اساس ــئله اســت ک ــن مس ــه ای ــت دارد، پاســخ ب ــی اهمی ملی گرای
معنــی دقیــق کلمــه بــه جامعــه تعلــق دارد؟» (کلهــون، ١٣٩۵: ٨٧). ذیــل ایــن منطــق، 
ــه جهــان  ــدی جمعیت هــای انســانی و نگریســتن ب ــرای مقوله بن ملی گرایــی روشــی ب
ــوژی مدرنیســتی  ــودن ایدئول ــه هژمونیــک ب ــا توجــه ب به صــورت هنجاریــن اســت. ب
ملی گرایــی، نظریــۀ اجتماعــِی بدنــه، در مســیری طوالنــی کــه بــه غیبــت مفهومــی بــه 
ــت تــن داده و  نــام جامعــه ناظــر اســت (فریزبــی، ١٣٧٨)، بــه تفــوق ایــدۀ دولت‑ملّ
ــت رســیده اســت؛ «ایــن خطایــی ســهوی نیســت  بــه این همانــی مفهــوم جامعــه و ملّ
ــوم اجتماعــی مرتکــب می شــوند؛ بلکــه مشــارکتی اســت شــاید  کــه دانشــمندان عل
نادانســته در خطابــۀ ملّت گرایانــه ای کــه بــر زندگــی سیاســی و فرهنــگ معاصــر، 
ســایه ای ســیاه افکنــده اســت» (کلهــون، ١٣٩۵: ٩٠). مهم تریــن چالــش تفــوق 
گفتمــان ملی گرایــی بــرای ایــدۀ جامعــه، درنظرگرفتــن جوامــع چنان کل هــای محصور 
ــا فرهنگ هــا و رســوم مجزاســت. ایــن عنصــرِ یکپارچگــی و محصــور  و یکپارچــه ب
بــودن نیــز بــه مــدد ایــدۀ حاکمیــت ملــی، کــه در نهــاد دولــت متجلــی می شــود، ممکــن 
می گــردد (همــان). ایــن انــگاره آن چنــان شــدید و قدرتمنــد اســت کــه به نوعــی یکــی 
ــارز و حتــی معــرف عصــر مــدرن و تداعی گــر خصایــص سیاســت  از ویژگی هــای ب
بــرای مرزهــا، فرمان روایــی بــر امــور داخلــی و مشــروعیت سیاســی برآمــده از هویــت 
ازلــی ملــی اســت. در ایــن منطــق، عناصــر و مفاهیــم دیگــری چــون قــوم و قومیــت 
نیــز در راســتای خدمــت بــه ایــدۀ جامعــۀ ملــی فهــم و تبییــن می شــوند. مصادیــق ایــن 
نــوع تقریــر در بخش هــای بعــدی اشــاره خواهــد شــد. بااین حــال دربــارۀ مســئله متــن 
ــم  ــت و مفاهی ــوم ملّ ــه مفه ــۀ اجتماعــی ب ــل، آنچــه درخصــوص رویکــرد نظری مقاب
هم نشــین آن ماننــد دولــت و قومیــت موضوعیــت دارد، همراه شــدن در هــراس 
تــی اســت کــه  نظام منــد، مؤثــر و بازتولیــد شــوندۀ ناظــر بــه امــر قومــی بــرای مفهــوم ملّ
علی رغــم اینکــه اساســاً سیاســی و در ارتبــاط بــا نهــاد قــدرت اســت، بــه نــام جامعــه و 

امــر اجتماعــی بازنمایــی شــده اســت.
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امر قومی در ایران
آنچــه در کانــون ملی گرایــی رمانتیــک ایرانــی در لحظــۀ شــکل گیری دولــت مــدرن قــرار 
دارد، طــرد عناصــر قومــی و برســاختن شــخصیتی جدیــد بــرای نمایانــدن عنصــر ملــی 
در ایــران اســت. بــر همیــن اســاس از همــان نقطــۀ صفــر، ملی گرایــی ایرانــی ماهیتــی 
ضدقومــی و قومیــت زدا می یابــد و بــه همیــن اعتبــار، عنصــر قومــی در ملی گرایــی ایرانی 
حضــوری منفــی، ســلبی و تــوأم بــا بدبینــی دارد. بــه ایــن معنــی کــه حداقــل در لحظــۀ 
پیدایــی، نه تنهــا قومیــت بیــان شــخصیت ملی نیســت؛ که برعکــس، عنصر ملــی از ِقبِل 
پــس زدن و طــرد آن قــوام می یابــد١. بــر ایــن اســاس، یکــی از دعــاوی اصلــی، ضدقومــی 
بــودن ملی گرایــی مــدرن در ایــران و ابتنــای آن بــر نوعــی رمانتیسیســم ناظــر بــه گذشــته، 
باســتانی یــا اســالمی اســت (انتخابــی، ١٣٧١ و ١٣٧٢، کچویــان، ١٣٨٧) و آنچــه در 
اینجــا حیاتــی اســت، قدرتمنــدی ایــن شــکل از ملی گرایــی رمانتیــک بــرای شــکل دهی 
بــه عنصــر قومــی در مقابــل خــود اســت. بــه عبــارت دیگــر، ملی گرایــی رمانتیــک اوایــل 
قــرن ١۴ شمســی در ایــران مــدرن، هم زمــان کــه قومیــت را بــه دیگــریِ منفــی خــود بــدل 
می ســازد، آن را متولــد می کنــد. در کنــار پیوســتگی های قومیتــی اقــوام ایرانــی بــا اقــوام 
ــری  کشــورهای همســایه به خصــوص گروه هــای قومــی عــرب، کــرد و تــرک و اثرپذی
آن هــا از جنبش هــای ملی گــرای آن هــا، پــروژۀ ایدئولــوژی ملی گــرا و ضدقومــی پهلــوی 
اول، مهم تریــن عامــل در شــکل گیری، تکامــل و نهادمنــدی گفتمــان ملی گــرای 
قومــی در ایــران مــدرن اســت. آن چنان کــه حتــی بعــد از گذشــت ٩ دهــه از ایــن لحظــۀ 
صفــر، بخــش عمــده ای از ارجاعــات ملی گرایــی قومــی مــدرن در ایــران در پاســخ بــه 
سیاســت های آن دوره اســت. بــه ایــن اعتبــار، برخــالف برخــی از نمونه هــای دولــت‑

ملّت ســازی مهندســی شــده، مانند اســرائیل یا شــوروی (راگینســکی، ٢٠٠۶؛ خانوف، 
١٣٧١)، نمونــۀ ایرانــی ملی گرایــی در ابتــدای شــکل گیری دولــت مدرن نه تنها نتوانســته 
اســت دیگری هــای خــود، ماننــد مذهــب و قومیــت را در درون ایدئولــوژی ملی گرایــی 
جــذب و معنــی دار کنــد؛ بلکــه بــه طــرد نظام منــد آن هــا در درون صورت بنــدی سیاســی 

١. تجسم این رویکرد ملی گرا در «آغازنامه» مجلۀ آینده به قلم محمود افشار نمودار است (آینده، شماره ١، تیرماه 
١٣٠۴، صص. ٨‑۵).
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و اجتماعــی ویــژۀ خــود پرداختــه اســت. ملی گرایــی مزبــور در لحظــۀ پیدایــی خــود، 
مواجهــه ای پیچیــده بــا دیگری هــای خــود ازجملــه گروه هــا یــا برســاخته های «قومــی» 
ــوان موانــع نوســازی  دارد. در ایــن نــگاه، تنــوع عناصــر قومــی، زبانــی و مذهبــی به عن
جامعــۀ  ایــران ترســیم شــده و نقطــۀ ثقــل عقب ماندگــی تاریخــی آن قلمــداد می شــوند. 
بنابرایــن، دســتگاه های ایدئولوژیــک دولتــی در کنــار قــوای قهریــه، دســتگاه  قدرتمنــد و 
ســرکوبگری را ایجــاد می کنــد کــه در آن، گروه هــای زبانــی متمایــز در کنــار برســاخت 
به عنــوان قومیت هــای دیگــریِ ملــت، در قالــب پــروژۀ بازســازی اجتماعــی در معــرض 
نوعــی پاالیــش قــرار می گیرنــد. بــر همیــن اســاس، عنصــر قومــی در ملی گرایــی ایرانــی 
حضــوری برســاختی و درعین حــال منفــی دارد؛ بــه ایــن معنــی کــه همــان لحظــه کــه ذیل 
ــب ســازوکار  ــوژی ملی گــرای رمانتیــک ‑باســتان گرا ســاخته می شــود، در قال ایدئول
طــرد از دایــرۀ گفتمانــی آن نیــز خــارج می شــود. همیــن پراکتیــس در نهایــت بــه تولــد 
امــر قومــی در ایــران منجــر می شــود و عمــًال بعــد از اســتقرار و ِاعمــال سیاســت های 
تمرکزگــرا و قوم ســتیزانۀ دولــت مــدرن در ایــران اســت کــه مــا شــاهد شــکل گیری ایــدۀ 
ذهنــی و در ادامــه، عملــی جدیــد در قالــب حرکت هــای قومــی در درون ســرزمین 
جدیــد ایــران می شــویم. ملی گرایــی مــدرن ُکــرد، تــرک و عــرب ازجملــه مهم تریــن ایــن 
جنبش هــا هســتند کــه تاکنــون نیــز بــه فعالیــت و طــرح مطالبــات خــود ادامــه داده انــد.

ــرا در  ــی تجددگ ــم ملی گرای ــرای فه ــی ب ــم اساس ــه مفاهی ــن، ازجمل ــر ای عالوه ب
ایــران، درگیــری بــا فرایندهــای دربرگیــری و طــرد ملــی اقــوام و اقلیت هــا در آن اســت. 
مطابــق مرجــع تاریخــی، نــژادی، مذهبــی و زبانــی کــه ملی گرایــی باســتان گرا بــرای 
ــی  ــک دولت ــتگاه ایدئولوژی ــان، ١٣٨٣: ١۵٣)، دس ــرد (آبراهامی ــر می گی ــود درنظ خ
ــق  ــترده و عمی ــی گس ــتکاری اجتماع ــازی و دس ــازوکاری از بازس ــر س ــدرن، درگی م
می شــود. اکتشــافات باســتانی قــرن نــوزده در غــرب کشــور به خصــوص منطقــۀ 
تخــت جمشــید، موجــب گرایــش شرق شناســان بــه برجســته  کــردن دورۀ هخامنشــی 
ــران  ــتِ تاریخــِی ای ــی روای ــی جغرافیای ــا شــاهد جابه جای ــر، م ــن ام ــل همی می شــود. ذی
ــۀ ملی گرایــی رمانتیــک  ــه غــرب، فــارس، می شــویم. غلب باســتان از شــرق، سیســتان، ب
آلمانــی در ایــن دوره ‑کــه از ویژگی هــای برجســتۀ آن، عنصــر نــژاد و زبان آریایی اســت‑ 
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موجــب می شــود کــه مراجــع گفتمانــی تجــدد آمرانــه در ایــران، کــه به نوعــی نظریه پــردازانِ 
ملی گرایــی باســتان گرا نیــز هســتند، عناصــر مشــابهی را در ایــران بــرای پروژۀ ملّت ســازی 
و تغییــرات اجتماعــی درنظــر بگیرنــد (انتخابــی، ١٣٧٣؛ فاضلــی و ســلمیانی قــره گل، 
١٣٩١؛ صادقــی، ١٣٩٢). در ایــن منطــق و روایــت جدیــد، تاریــخ از نــو نوشــته می شــود.
ــا و گره گاه هــای  ــوی دارای برخــی دال ه ــان ملی گــرای پهل ــا گفتم ــوژی ی ایدئول
اساســی اســت؛ زبــان فارســی، نــژاد آریایــی، پیشــینۀ مشــترک تاریــخ، میهن دوســتی 
فرایندهــای  طریــق  از  مذکــور  اصلــی گفتمــان  عناصــر  به عنــوان  شاه پرســتی  و 
ــت  ــد؛ «صنع ــق می کنن ــی را خل ــد ایران ــوژۀ جدی ــازی س ــازی و بهنجارس یکسان س
ــژادی، قومــی و فرهنگــی، و  ــی، ن ــۀ امحــای تفاوت هــای زبان یکسان ســازی، وظیف
جای گزیــن کــردن زبــان، فرهنــگ، ادبیــات، هنــر، قومیــت و نــژاد مشــترک و واحــد 
را برعهــده داشــت و صنعــت بهنجارســازی، مســئول ایجــاد ســازوکارهای خــاص 
ــن  ــه ای ــری، ١٣٨۴: ٢۵٠). ب ــود» (اکب ــد ب ــای جدی ــردن هنجاره ــی  ک ــرای درون ب
ــازی  ــی، سیاســت یکدست س ــن ملی گرای ــی در ای ــرد اصل ــرد و رویک ــار، راهب اعتب
ــر تجــاوز و  ــه آن در اث ــدان ب ــی اســت کــه به زعــم باورمن ــردن تفاوت های ــن ب و از بی
یــورش بیگانــگان ایجــاد شــده اســت (آشــنا، ١٣٨٨). ایــن یکدست ســازی بــه  نوعــی 
ناب گرایــی زبانــی، نــژادی و فرهنگــی قائــل اســت و تــالش دارد تــا ضمــن ازبیــن 

ــد. ــاده کن ــردن نشــانه های دیگری هــای تاریخــی، عناصــر باســتان را اع ب
ذیــل چنیــن سیاســتی، امــر قومــی به عنــوان امــری «ضدملــی١»، بــه مقولــه ای بــرای 
مقاومــت و اعتــراض و درعین حــال مقــوم گفتمــان ملــی تبدیــل می شــود. مبتنــی بــر نــگاه 
فوکویــی در ایــدۀ «فرضیــۀ ســرکوب» (فوکــو، ١٣٩٣)، نهادمنــدی حرکــت قومــی در ایران 
در قالــب ملی گرایــی مــدرن ُکــرد، تــرک و عــرب نه تنهــا موجــب تضعیــف مرکز گفتمانی 
ملی گرایــی ایرانــی نشــده اســت؛ بلکــه دســتاویزی بــرای تشــدید آن و ســرکوب مناطــق 

قومــی به عنــوان موقعیت هــای ضــد منافــع ملــی و حاکمیــت ســرزمینی شــده اســت. 
بــر ایــن اســاس و همان گونــه کــه در تحقیقــات و آثــار متعــدد به آن اشــاره شــده اســت، 

١. این ضدیت به معنی تباین با قرائت رسمی از امر ملی در قالب ایدئولوژی ناسیونالیسم باستان گراست و نه لزوماً 
مخالفت با اشکال دیگری از ملی گرایی.
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«مشــکلۀ قومی در ایران»، واکنش و پیامدی برای پروژۀ دولت‑ملّت ســازی در آن اســت. 
ایــن مشــکله، علی رغــم تضعیــف مقطعــی ملی گرایــی باســتان گرا پــس از تغییــر نظــام 
سیاســی در انقــالب اســالمی، نه تنهــا ازبیــن نرفتــه؛ کــه وارد فراینــدی جدیــد شــده اســت.

نظــام سیاســی برآمــده از ایــن انقــالب براســاس مفاهیــم منبعــث از مالشــویچ 
(١٣٩۶) نیــز، منطقــی دوگانــه بــا ملی گرایــی داشــته اســت. در مواجهــه بــا نســبت 
ــوژی هنجــاری»،  ــی در ســطح «ایدئول ــدۀ ملی گرای ــا ای ــوری اســالمی ب ــام جمه نظ
بــا نوعــی انترناسیونالیســم مبتنــی بــر دیــن یــا مذهــب روبــه رو هســتیم کــه در اســناد 
ــر ایــدۀ امــت واحــد  ــد قانــون اساســی متجلــی اســت و ب و قوانیــن باالدســتی، مانن
(اصــل ١١ قانــون اساســی) تأکیــد دارد. درعین حــال، در ســطح عینــی و انضمامــِی 
«ایدئولــوژی عملیاتــی»، به خصــوص در رویدادهــا و گره گاه هــای ویــژه ای ماننــد 
ــه  بســیج نظامــی یــا بســیج سیاســی (جنــگ، انتخابــات یــا راه پیمایــی)، آنچــه غلب
ــاس، دور از  ــن اس ــر همی ــی اســت. ب ــکار دارد، عناصــر ملی گرای ــتگی آش و برجس
انتظــار نبــوده و نیســت کــه نظــام سیاســی بعــد از انقــالب، در هــر دو ســطح هنجاریِ 
ــی  ــئلۀ قوم ــا مس ــگاره ای ب ــش ان ــتی چال ــِی ناسیونالیس ــتی و عملیات انترناسیونالیس
ــن  ــال هویداســت.  در همی ــالب کام ــد از انق ــای بع ــه در رویداده ــد ک ــته باش داش
ــران  ــت در ای ــا قومی ــط ب ــن مرتب ــناد و قوانی ــه در اس ــئله مند، آن چنان ک ــۀ مس مواجه
به چشــم می خــورد، یکــی از راهبردهــای نظــام سیاســی بــرای تخفیــف گرایش هــای 
مرکزگریــز، اســم زدایی از مفاهیــم سیاســی و جابه جایــی آن هــا بــا ایده هــای فرهنگــی 
ــای  ــور، یکــی از رویه ه ــه فولکل ــی ب ــر قوم ــِل ام ــن خــط تقلی ــی اســت١. ای ــا محل ی
اساســی بــرای درک رابطــۀ دولــت ملــی و گروه هــای زبانی‑قومــی اســت. ذیــل همیــن 
١. مرور صورت مذاکرات قانون اساسی نشان می دهد که امر قومی به صورت مشخص و متمایز مدنظر طراحان و 
تصویب کنندگان این اصول نبوده است. به عنوان نمونه در متن اولیۀ اصل ١۵، به جای «زبان های محلی و قومی»، 
تنها «زبان های محلی» قید شده بود که با تذکر نمایندۀ ارامنه درخصوص فقدان مکان و محل خاص برای ارمنی های 
شریفۀ «انا  آیۀ  ترجمۀ  با  آشکارا  اصل ١٩،  در  همچنین  می شود.  اضافه  خأل  این  پوشش  برای  قومی  لفظ  ایران، 
خلقناکم قبائل و شعوبا لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقیکم» روبه رو هستیم که از دل مطالبه یا مسئلۀ ناظر به امر 
قومی، این اصل تدوین نشده است. حتی درخصوص رجحان زبان فارسی بر دیگر زبان ها به عنوان زبان رسمی در 
اصل ١۵، در صورت مذاکرات قانون اساسی استداللی غیر برتری جویانه و ناظر به تسهیل امور اداری و مملکتی 
صورت گرفته است و تعیین زبان رسمی واحد، اقتضای تدبیر کشور قلمداد شده است (صورت مشروح مذاكرات 

مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، ١٣۶۴، جلد اول).
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منطــق، به نظــر می رســد براســاس ایدۀ «دوســویگی قومیــت» و کارکرد آن در برســاخت 
ملــت، در ایــران بیــش از مفهــوم قومیــت، بــر مفهــوم فولکلــور تأکیــد می شــود و اگــر 
از خــودِ مفهــوم قومیــت هــم اســتفاده می شــود، مــراد ســویه های فرهنگــی و نمادیــن 
و ظرفیــت آن بــرای دســت وپا کــردن گذشــته ای فربــه و دیریــن بــرای ملــت اســت. بــه 
ــت و هراســناک اســت؛ فولکلــور محلــی  ایــن اعتبــار، اگــر قومیــت مرحلــۀ پیــش از ملّ
ــت یــا اّمــت و قابــل دســتکاری و مدیریــت اســت. ازجملــه نمونه هــای  بخشــی از ملّ
نهــادی بــرای تحقــق ایــن سیاســت، تأســیس «مــوزۀ مردم شناســی تهــران» در ســال 
١٣١۴ه.ش. و ســایر موزه هــای مردم شناســی در ســال های بعــد و نیــز  تأســیس 
«ســازمان ملــی فولکلــور ایــران» در ســال ١٣۴۶ ه.ش. اســت. نمونــۀ آخــر، مهم تریــن 

تجلــی راهبــرد فرهنگی ســازی قومیــت در دورۀ پهلــوی دوم اســت.
در نهایــت، یکــی از مقوله هــای تاریخــی کــه فهــم مســئله مند از قومیــت را 
به خصــوص در رابطــه بــا ایــدۀ یکپارچگــی ســرزمینی امکان پذیــر می کنــد، امنیتی شــدن 
ــی  ــدرن در برخ ــران م ــی در ای ــر قوم ــا ام ــئله ی ــت؛ مس ــف اس ــای مختل آن در دوره ه
دوره هــا، به خصــوص خــأل قــدرت در قالــب رویدادهــا و جنبش هــای امنیتی‑سیاســی 
خــود را نشــان داده اســت. ســه مقطــع مهــم بــرای بــروز تحــرکات سیاســی در مناطــق 
«قومــی» بــه دورۀ انتقــال قــدرت از سلســلۀ قاجــار به دولــت پهلــوی (١٣٠۴‑ ١٢٩٩)، 
ــه دســت متفقیــن در جریــان جنــگ جهانــی دوم (١٣٢۵‑١٣٢٠) و  ــران ب اشــغال ای
در نهایــت وقــوع انقــالب اســالمی ســال ١٣۵٧ و تحــوالت پــس از آن مربــوط اســت. 
بــه ایــن اعتبــار، در میــدان قومــی کردســتان شــاهد جریــان قبیله گرایــی و جدایی طلــب 
(١٣٠١‑ ١٢٩٩)، جنبــش «حــزب دموکــرات کردســتان» متأثــر از اشــغال منطقۀ شــمال 
ــری  ــه رهب ــی ب غــرب از ســوی شــوروی (١٣٢۵‑١٢٢۴) و شــکل گیری حرکــت قوم
احــزاب مختلــف به خصــوص دموکــرات و کوملــه، بعــد از وقــوع انقــالب اســالمی ایــران 
به خصــوص از ســال ۵٨ بــه بعــد هســتیم. در میــدان قومــی آذربایجــان نیــز، «قیــام شــیخ 
محمــد خیابانــی» در میانــۀ سلســلۀ قاجــار و دولت پهلــوی، قدرت یابــی «فرقــۀ دموکرات 
آذربایجــان» (١٣٢۵‑١٣٢۴) و درگیری هــای «حــزب خلــق مســلمان» (١٣۵٨) از 
ایــن قاعــده تبعیــت می کننــد. در میــدان قومــی خوزســتان نیــز، بــا پدیــدۀ شــیخ خزعــل 
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(١٣٠۴‑ ١٢٩٩) و ملی گرایــی عــرب ( ١٣۵٨ بــه بعــد) مواجه ایــم. عالوه بــر ایــن، در 
میدان هــای قومــی دیگــر می تــوان بــه نمونه هــای مشــابهی اشــاره کــرد؛ حکومــت محلــی 
«دوســت محمد خــان» (١٣٠٧‑ ١٢٩٩)، ناآرامی هــای سیاســی و امنیتــی در بلوچســتان 
(١٣۵٨) و در نهایــت، «درگیری هــای ترکمــن صحــرا» (١٣۵٩‑ ١٣۵٨) از ایــن 

ــوران، ١٣٧٧). ــان، ١٣٨٣؛ ف ــد (آبراهامی جمله ان
ــا مســائل امنیتی‑سیاســی به خصــوص در دوره هــای  ــد رویداد هــای قومــی ب پیون
ــرای  ــی ب ــای قوم ــناک را از گروه ه ــوه هراس ــری بالق ــی، تصوی ــت مل ــف حاکمی ضع
انســجام و تــداوم حاکمیــت ســرزمینی ایجــاد کرده اســت. تداوم فاز مســلحانه در برخی 
از جنبش هــای قومــی در قالــب فعالیــت گروهک هــای شورشــی و شــبه نظامی، موجــب 
بازتولیــد تصویــر هــراس اخالقــی در دوره هــای بعــدی شــده اســت؛ مــرور و تحلیــل 
رخدادهــای ضدامنیتــی و تروریســتی حاکــی از تمرکــز ایــن پدیده هــا در مناطــق قومــی 
اســت. نکتــۀ درخــور توجــه در امنیتــی  شــدن امــر قومــی در ایــران، فقــدان حرکت هــای 
ــرک در بعد از  مســلحانه در میــدان قومــی تــرک اســت. عــدم گرایــش ملی گرایــی قومــی تُ
انقــالب بــه ابــزار نظامــی می توانــد حاکــی از تفاوت هــای عمــدۀ آن بــا ســایر جریان هــا 
باشــد. ایــن امــر می توانــد دالیلــی مختلفــی ازجملــه اقتصــادی داشــته باشــد؛ همان گونه 
ــن  ــرخ پایی ــاالی زندگــی و ن ــتانداردهای ب ــد، اس ــاره می کن ــاگ١ (٢٠٠۶) اش ــه بوه ک
بیــکاری، پیوســتن بــه گروه هــای شورشــی را کاهش می دهد (منقــول در چلبــی و یزدانی 
رک نشــین و ســایر  فام، ١٣٩٠: ۵١). مقایســۀ شــاخص های توســعه ای در اســتان های تُ
اقلیت هــای قومــی ازجملــه ُکردهــا و بلوچ هــا تفاوت هــای معنــی داری را نشــان می دهــد 
کــه می توانــد دلیلــی بــرای تمایــز در اشــکال کنــش گروهک هــا یــا ســازمان های منتســب 
ــرک باشــد. بااین حــال  بــه ایــن اقــوام بــه نســبت جریان هــای قومــی منتســب بــه قــوم تُ
‑همان گونــه کــه در بخــش بعــدی بــه آن اشــاره خواهــد شــد‑ اســتان های عرب زبــان 
و اســتان های ترک زبــان از حیــث شــاخص های توســعۀ انســانی در وضعیــت کم وبیــش 
ــا  ــوان براســاس عوامــل اقتصــادی ی ــن اســاس، نمی ت ــر همی ــد و ب ــرار دارن مشــابهی ق

توســعه ای، امنیتــی  شــدن یــا نشــدن ایــن مناطــق را توضیــح داد.
1. Buhaug Halvard (2006), ”Relative Capability and Rebel Objective in Civil War”, Journal
of  Peace Research, vol. 43, no. 6: pp. 691–708
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برجســتگی رخدادهــای قومی‑امنیتی طی دهه های گذشــته، نشــانگانی بــرای بحرانی  
بــودن رابطــۀ جنبش هــای قومــی و حاکمیــت ملــی اســت کــه خــود را بــه فهــم عمومــی و 
حتــی اجتماعــی از ایــن مناطــق، فــارغ از تفاوت های معنــی دار درونی، ســرایت داده اســت.

پرابلماتیک ملی از یکپارچگی/شــکاف در علوم اجتماعی ایران؛ از «هویت 
ملــی» تا «برابــری اجتماعی»

در بخــش چارچــوب مفهومــی اشــاره شــد کــه هرنــوع پرداختــن بــه ایــدۀ شــکاف، بــه 
معنــی تأکیــد ضمنــی بــر وجــود پیوندهــای پیشــینی در درون امــری بــه نــام جامعــه یــا 
ــت امکان پذیــر  ــت اســت. اینکــه چگونــه و به واســطۀ چــه چیزهایــی، جامعــه یــا ملّ ملّ
شــده اســت و تــداوم می یابــد؛ یــا در هم زبانی بــا واژگان و ادبیات همبســتگی اجتماعی، 
«چســب»ها یــا «بســت»های شــکل دهنده بــه «روح جماعــت» یا «روح ملت» چیســت، 
تعیین کننــدۀ هرنــوع مواجهــه بــا ایــدۀ شــکاف اســت. در درگیــری مفهومی با ایــدۀ ملّت 
بــه ابعــاد تاریخــی آن، به خصــوص در ایــران مــدرن پرداختــه شــد. بــا توجــه بــه اهــداف 
متــن حاضــر بــرای فهــم امکانــات تحلیلــی علــوم اجتماعــی در ایــران به منظــور روبــه رو 
شــدن بــا ایــدۀ شــکاف قومــی، در ادامــه بــه مؤلفه هایــی پرداختــه می شــود کــه بخشــی 
ــا،  ــاس واکاوی آن ه ــد و براس ــکیل می دهن ــی را تش ــه بودگ ــوژی ملت/جامع از ایدئول

می تــوان بــه کمّیــت و کیفیــت پیوندها/شــکاف های قومــی پــی بــرد.
متــن مدعــی اســت کــه «هویــت» و «برابــری» دو میانجــی مهــم در علــوم اجتماعــی 
ایــران بــرای پرداختــن بــه ایــدۀ پیوند/شــکاف در جامعه انــد کــه در پژوهش هــا و 
پروژه هــای دو دهــۀ اخیــر تجلــی یافته انــد. آنچــه در ادامــه می آیــد، مــرور ایــن پروژه هــا١ 

ــا مســئلۀ شــکاف قومــی اســت. ــاط ب ــا در ارتب و پژوهش هــا، حــول ی

١. در متن پیِش رو، بر دو پروژۀ ملی«سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور» و « سنجش ارزش ها و نگرش های ایرانیان»  
تمرکز خواهد شد. این دو پروژه که تاکنون در چند موج انجام شده است، ازجمله گره گاه های اصلی برای فهم پیوند 
نهادمند و ایدئولوژیک علوم اجتماعی در ایران با نوعی از فهم و مداخلۀ دولت گرایانه در ایران است که نه تنها تحلیلی 
و نه حتی راهبردی، که بیشتر درگیر نوعی از صورت گرایی است که تجلی ماهیت سیاست را در این دهه آشکار 
می کند. در این متن، از نتایج موج سوم «سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور» (١٣٩٣) با نمونۀ ١۴٢٠٠ نفری و نیز 
موج سوم «ارزش ها و نگرش های ایرانیان» (١٣٩۵) با نمونۀ ١۴٩٠۶ نفری استفاده شده است و هرجا، داده ای از 

این دو پیمایش ارائه می شود، از این دو موج است.



جامعه، دولت و ایدۀ شکاف قومی در ایران | ٢١

ژانر هویت ملی
ــاله های  ــی به خصــوص رس ــئلۀ قوم ــوزۀ مس ــته در ح ــۀ گذش ــات دو ده ــرور ادبی م
دانشــگاهی نشــان دهندۀ غلبــۀ رویکــرد و ژانــری مفهومــی اســت کــه از طریــق 
مقابل ســازی «هویــت قومــی» و «هویــت ملــی» تــالش دارد تــا تصویــری نگران کننده 
از وضعیــت ارائــه کنــد یــا در برخــی مــوارد محــدود، بــر انطبــاق ایــن دو هویــت و 
ســازگاری آن هــا تأکیــد نمایــد. آنچــه در اینجــا بــا آن روبه رو هســتیم، پیوســتگی «ژانر 
ــوان یکــی از مهم تریــن  ــوژی ادغــام و جایابــی آن به عن ــه ایدئول مفهومــی هویــت» ب
مفاهیــم مقــوم آن اســت؛ همان گونــه کــه در بخــش چارچــوب مفهومی توضیــح داده 
ــت بــر ایــدۀ جامعــه موجــب مشــارکت بخــش اصلــی  شــد، تفــوق منطــق دولت‑ملّ
علــوم اجتماعــی در نحــوۀ صورت بنــدی مبتنــی بــر ادغــام در ملــی از جامعــه و امــر 
اجتماعــی شــده اســت. وحــدت ملــی در اغلــب متــون پژوهشــی نشــانگر اهمیــت 
مســئلۀ قومــی در بافتــار جامعــۀ چندقومیتــی ایــران تلقــی شــده اســت. تمرکــز اصلــی 
ــوان هویتــی «خاص گرایانــه»  ایــن پژوهش هــا نیــز فهــم نســبت هویــت قومــی به عن
بــا هویــت ملــی به عنــوان هویتــی «عام گرایانــه» و «جامعــه ای» اســت و فراتــر از آن، 
ربــط ارزشــی خــود بــا چنین طرح مســئله ای را احســاس خطر و هــراس از قدرتمندی 
ــد.  جریان هــای قومــی و کاهــش انســجام اجتماعــی و وحــدت ملــی قلمــداد می کن
مصداقــی از ایــن هــراس در کنــار نوعــی همدلــی ملی گرایانــه در ایــن نقل قــول آشــکار 
ــی و  ــت مل ــی در حفــظ هوی ــوام ایران ــۀ اق ــق هم ــر عالی ــه ب ــی ک اســت؛ «درعین حال
حراســت از تمامیــت ارضــی و جغرافیــای سیاســی کشــور تأکیــد داریــم، در مقابــل 
ــون،  ــته تاکن ــه از گذش ــدی ک ــاه و بلن ــته های کوت ــترها و رش ــر بس ــم ب ــز نمی توانی نی
ــاد در  ــداد زی ــه تع ــد و ب ــوام از مرکــز بوده ان ــی برخــی اق کم وبیــش زمینه ســاز واگرای
ســاخت و بافــت سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و جغرافیــای کشــور و نیــز 
در ســطح منطقــه و نظــام بین المللــی یافــت می شــود، چشــم فروبندیــم» (مقصــودی، 
١٣٩۵: ٣٢٨). ایــن امــر همان گونــه کــه اشــاره شــد، نوعــی همراهــی علــوم اجتماعــی 
ــۀ ملی گرایــی مــدرن و تــالش بــرای تقویــت نوعــی ادغــام اجتماعــی حــول  ــا خطاب ب
نظمــی خیالیــن و رمانتیــک از ملــت  اســت. مصــداق و شــاهد برجســته بــرای تفــوق 
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ایدئولــوژی ملی گرایــی بــر علــوم اجتماعــی، در نحــوۀ صورت بنــدی مفاهیــم هیبریــدی 
«اجتمــاع ملــی» و «هویــت جامعــه ای (ملــی)» به عنــوان مقــوم ایــدۀ این همانــی 
جامعــه و ملــت نمــودار اســت کــه در آن، هویــت جامعــه ای (ملــی) ایــن  چنیــن تعریــف 
می شــود: «احســاس ســربلندی و تعلــق  خاطــر نســبت بــه اجتمــاع ملــی مثــل غــرور و 
افتخــار نســبت بــه زبــان ملــی، دیــن، وطــن، آداب و مناســک ملــی، مفاخــر فرهنگــی و 
سیاســی کشــور، مــردم و دولــت ملــی» (چلبــی، ١٣٧۴: ٢٨). در منطقــی مشــابه و البته 
تشدیدشــده، هویــت ملــی باالتریــن و فراگیرتریــن و درعین حــال مشــروع ترین ســطح 
هویــت در تمامــی نظام هــای اجتماعــی جــدا از گرایش هــای ایدئولوژیکــی تلقــی 
ــم  ــئله علی رغ ــدی از مس ــوع صورت بن ــن ن ــی، ١٣٧٩: ١٧٩). ای ــود (حاجیان می ش
دســتاوردهای برجســته بــرای پــروژۀ ملّت ســازی، آســیب جــدی بــه علــوم اجتماعــی 
از طریــق ناممکــن  کــردن ایــدۀ جامعــه مســتقل از دولــت وارد کــرده اســت، کــه در 

بخش هــای بعــدی بــه آن اشــاره خواهــد شــد.
مالشــویچ در کتــاب اخیــر خــود بــا عنــوان هویت به مثابــه ایدئولــوژی تــالش دارد تا 
برخــالف جریــان غالــب در علــوم اجتماعــی، کــه هویــت را بــه یکــی از تبیین کننده تریــن 
ابزارهــای مفهومــی خــود تبدیــل کــرده اســت، داللت هــای مبهــم، پردامنــه، غیرتحلیلــی 
و درعین حــال ایدئولوژیــک و در پیونــد بــا قــدرت آن را برمــال کنــد؛ «هویــت چیــزی 
بیــش از یــک برچســب مشــترک بــرای فرایندهــای متفــاوت و متمایــزِ بســیاری نیســت 
کــه نیازمنــد تبییــن هســتند. تحت پوشــش قــرار دادن تمــام ایــن اشــکال متنــوع کنش ها، 
ــتری  ــد درک نادرســت بیش ــا می توان ــد، تنه ــی واح ــگران تحــت بیان ــوادث و کنش ح
ایجــاد کنــد و بــه شــیوه های تبییــن تغییــر اجتماعــی کالن کــه در چنــد دهــۀ اخیــر ارائــه 
شــده اســت، کمکــی نمی کنــد. هویــت مفهومــی نامناســب بــرای انجــام چنیــن وظیفــۀ 
مهمــی اســت» (مالشــویچ، ١٣٩۶: ۶٢). ازجملــه نــکات برجســتۀ ایــن اثــر نشــان  دادن 
ضعف هــای عملیاتــی مفهــوم هویــت ملــی و هویــت قومــی در هــر دو قالــب کیفــی و 
کّمــی اســت کــه از آن بــا عنــوان «توهــم عملیاتــی» نــام می بــرد ؛ اینکــه چگونــه مدل هــای 
مفهومــی مختلــف از هویــت ملــی و قومــی در میدانــی واحــد بــه نتایــج متباینــی منجــر 
ــرای  ــالش ب ــه ت ــه هرگون ــود ک ــوان نم ــوان عن می شــود؛ «به لحــاظ روش شــناختی می ت



جامعه، دولت و ایدۀ شکاف قومی در ایران | ٢٣

مطالعــۀ عمیــق هویــت ملــی و قومــی مبتنــی بر مطالعــات کّمی یــا کیفی تقریبــا ناممکن 
اســت» (همــان، ٩٠). بخشــی از ایــن تناقضــات و مســئله مندی ها، در متــون پژوهشــی 
ــا  ــه آن هــا ب ــه ب ــران قابل شناســایی اســت کــه در ادام ــه در ای و پروژه هــای صورت گرفت

تمرکــز بــر میدان هــای قومــی مختلــف١ پرداختــه می شــود.
***

ــا فــرض قوم گرایــی غلیــظ  ــرک، مرســلی گنبــری (١٣٨٨) ب در میــدان قومــی تُ
ــرک تأکیــد می کنــد کــه جریــان قوم گرایــی آذربایجــان بعــد از طــرد  در میــان قــوم تُ
شــخصیت های اهــل مذاکره شــان به ســمت تجزیه طلبــی حرکــت کــرده اســت. 
نقــی زاده (١٣٨۵) در طرحــی پژوهشــی، پنداشــت از زبــان فارســی نــزد ایــن میــدان 
قومــی را به صــورت ۶٣ ٪ بــد، ٢٣ ٪ معمولــی و ١۴ ٪ خــوب، بیــان می کنــد. 
ــرک ایرانــی و ٢٠  براســاس نتایــج ایــن تحقیــق، ٨٠ ٪ پرسش شــوندگان، خــود را تُ
ــا دو طــرح  ــل ب ــه در تقاب ــر ک ــه ای دیگ ــد. در نمون ــی٢ می دانن ٪ خــود را آذری ایران
قبلــی قــرار دارد، بــر تعــادل هویــت قومــی بــا هویــت ملــی در کشــور تأکیــد می شــود؛ 
احمدلــو (١٣٨١) بیــان می کنــد کــه قوم گرایــی هیــچ منافاتــی بــا ملی گرایــی نــدارد 
ــی غلیظــی هــم  ــد، گرایش هــای وطن و افــرادی کــه گرایش هــای قومــی غلیظــی دارن

١. علی رغم اینکه براساس دستورالعمل های بین المللی، اطالعات جمعیتی باید به تفکیک سن، جنس، فعالیت، دین، 
قومیت و معلولیت تا سطح کوچک ترین منطقۀ جغرافیایی وجود داشته باشد؛ فاکتور قومیت در نظام ثبت و جمع آوری 
آمار جمعیت ایران جایگاهی ندارد. به غیر از سرشماری عمومی نفوس که از سوی سازمان جغرافیای ارتش و با نظارت 
سرتیپ حسین علی رزم آرا در بین سال های ١٣٢٧ تا ١٣٣٣ انجام شد، در هیچ یک از رویدادهای سرشماری بعدی، 
داده های قومی و زبانی جمع آوری نشده است. البته در یک مورد در پرسش نامۀ سرشماری ١٣۶۵، قومیت و زبان موضوع 
پرسش بود که به دالیل امنیتی از جمع آوری اطالعات مربوط به آن خودداری شد. تنها نمونۀ در دسترس درخصوص تالش 
دستگاه های دولتی برای دست یابی به آمار قومی در ایران طرح «بررسی شاخص های فرهنگ عمومی ایران» به سفارش 
شورای فرهنگ عمومی کشور است که در سال ١٣٩١ انجام شده است. یکی از ویژگی های منحصربه فرد این مجموعه ارائۀ 
آمار قومی در ایران به تفکیک استان های مختلف است. باوجود انتشار رسمی این داده ها، در فضای عمومی کشور ارجاع 
محدودی به نتایج آن در حوزۀ اقوام می شود. با توجه به فقدان داده های عمومی در عمدۀ پروژه های ملی، مبنای تقسیم بندی 

میدان های قومی در استان های کشور، اطالعات و آمار قومیتی این طرح است.

منطقۀ آذربایجان در ایران، این تعبیر از  به ساکنان  به  کارگیری اصطالح آذری برای اشاره  ٢. باوجود شایع بودن 
سوی فعاالن ناسیونالیست این مناطق رد شده و آن را در قالب ادبیات ملی گرایی آریایی، تحقیر و توهین آمیز تلقی 
می کنند. در این نگاه، لفظ آذری حاوی داللت های نژادی چون: وابستگی دیرین آذربایجانی ها به نژاد آریایی و 
رک آسیای میانه است که در ناسیونالیسم باستان گرای پهلوی، به خصوص  استحالۀ فرهنگی آن ها در اثر حملۀ اقوام تُ

در رساله هایی چون «آذری یا زبان باستان آذربایجان» (احمد کسروی، ١٣٠۴) تئوریزه شده است.
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دارنــد. ایــن تبییــن کــه کمــاکان بــر ارزشــمندی، برتــری و طبیعــی  بــودن هویــت ملــی 
ــفی،  ــی و یوس ــر (چلب ــار دیگ ــب، در آث ــان رقی ــی جری ــوان نوع ــد دارد، به عن تأکی
١٣٨٠؛ حاجیانــی، ١٣٨٧؛ احمــدی و گنــج خانلــو، ١٣٩٣) نیــز به چشــم می خــورد. 
باوجــود بــرآورد کمابیــش شــدید از گرایشــات هویت طلبانــه در میــان ترک زبانان 
ــی  ــرمایۀ اجتماع ــنجش س ــروژۀ «س ــی در پ ــت مل ــه هوی ــر ب ــای ناظ ــران، گویه ه ای

کشــور» نتایــج دیگــری را در ایــن مناطــق نشــان می دهــد.

جدول ١. رتبۀ افتخار به ایرانی بودن و تمایل به مهاجرت به خارج از کشور
در استان های ترک زبان

استان
افتخار به ایرانی بودن
(رتبه در کل کشور)

تمایل به مهاجرت به خارج
(رتبه در کل کشور)

١٨٢٨آذربایجان شرقی

١۶٢۶اردبیل

١٧۶زنجان

٢۵١۶آذربایجان غربی(ترک و کرد)
(منبع: سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، موج ١٣٩٣)

همان گونــه کــه در جــدول بــاال مشــاهده می شــود، اســتان های ترک نشــین در میانــۀ 
رتبه بنــدی افتخــار بــه هویــت ایرانــی بــه نســبت ســایر اســتان ها قــرار دارنــد و حداقــل 
براســاس ایــن نتایــج نمی تــوان دربــارۀ «هویــت ملــی» آن هــا ابــراز نگرانــی کــرد. البتــه 
وضعیــت اســتان آذربایجــان غربــی در ایــن گویــه چنــدان مناســب نیســت کــه می توانــد 
متأثــر از بافــت دوگانــۀ قومــی آن باشــد. از حیــث میــل بــه مهاجــرت هــم، دو اســتان 
آذربایجــان شــرقی و اردبیــل جــزو اســتان هایی هســتند کــه کمتریــن تمایــل را بــه 
مهاجــرت ابــراز داشــته اند؛ درعین حــال اســتان زنجــان بــا رتبــۀ ۶ میــل بــه مهاجــرت، در 
مقابــل ایــن دو اســتان قــرار دارد. البتــه براســاس نتایج پیمایــش «ارزش هــا و نگرش های 
ــه زندگــی در خــارج  ــل ب ــه پرســش تمای ــی ب ــان»، ٨۶٫۵٪ پاســخ دهندگان زنجان ایرانی

پاســخ منفــی داده انــد کــه بیشــتر از میانگیــن کشــوری (٨٢٫٢٪) اســت.
نکتــۀ جالــب توجــه دربــارۀ بــرآورد برخــی پژوهش هــا از وضعیــت هویــت ملــی 
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در میــان اســتان های ترک نشــین، برتــری ایــن متغیــر در اســتان آذربایجــان غربــی بــه 
نســبت ســایر استان هاســت. حاجیانــی و محمــدزاده (١٣٩۵)، آذربایجــان غربــی را 
در ُبعــد سیاســی و هویــت ملــی جــزو اســتان  های قــوی کشــور به شــمار می آورنــد. ایــن 
برآوردهــای متفــاوت از میــدان قومــی واحــد، مصداقــی از ضعــف عملیاتــی مفهــوم 
هویــت بــرای ســنجش و ارزیابــی واقعیــت اســت کــه پیــش از ایــن بــدان اشــاره شــد.

ــوندگان را دارای  ــدزاده (١٣٩٠) ٩٠ ٪ پرسش ش ــرد، محم ــی ُک ــدان قوم در می
قوم گرایــی معرفــی می کنــد کــه از ایــن میــان، ۶۶ ٪ آن هــا دارای قوم گرایــی غلیــظ 
ــر رجحــان هویــت قومــی  هســتند. پایان نامــۀ ظهرابــی (١٣٨٩) در نتایــج خــود، ب
ــادرزاده  ــاد سیاســی و فرهنگــی اشــاره دارد. رســالۀ ق ــی در ابع ــت مل ــر هوی ــرد ب ُک
ــرد  ــوم ُک ــان ق ــی در می ــت جمع ــج را درخصــوص رجحــان هوی ــن نتای (١٣٨٨) ای
ــی  ــت جهان ــی ٢۴٫۴٪ و هوی ــت مل ــی ۴۵٫۵٪، هوی ــت قوم ــرد؛ هوی ــر می گی درنظ
٣٠٫١٪. مــروت (١٣٨٣) در نظــام رجحــان هویتــی، ارزشــی، زبانــی و اســم گذاری 
ــی  ــی: قوم ــت جمع ــان هوی ــد: رجح ــج می رس ــن نتای ــه ای ــرد ب ــوندگان ُک پرسش ش
ــی ٣۴٪،  ــی ۴۵٪، جهان ــا: قوم ــان ارزش ه ــی ٢٩٪؛ رجح ــی ٣١٪، مل ۴٠٪، جهان
ملــی ٢١٪؛ رجحــان زبانــی: قومــی ۵۴٪، جهانــی ٣١٪، ملــی ١۵٪؛ رجحــان اســم 
فرزنــد: قومــی ۵۴٪، ملــی ٣٠٪، جهانــی ١۶٪. نتایــج ایــن تحقیــق حاکــی از ایــن 
اســت کــه هویــت قومــی غلیــظ در همــۀ حوزه هــا در بیــن پرسش شــوندگان وجــود 
دارد. در کار چوبتاشــی (١٣٨٢) ضمــن مفــروض  گرفتــن قوم گرایــی در بیــن قــوم 
ُکــرد، بــر تقاضــای نگه داشــت و تقویــت عناصــر فرهنگــی قــوم ُکــرد از ســال ٧٨ تــا 
٨٢ تأکیــد شــده اســت. در نهایــت، قــادرزاده (١٣٨١) بــر قوم مــداری ۵۶ درصــدی 

ُکردهــا اشــاره دارد.
ــی،  ــت مل ــه هوی ــر ب ــای ناظ ــی درخصــوص گویه ه ــای مل ــه پروژه ه ــه ب مراجع
انطبــاق کمابیــش نزدیکــی را بــا پژوهش هــای بــاال به خصــوص در اســتان کردســتان 

ــد: ــان می ده نش



 جامعه، دولت و ایدۀ شکاف قومی در ایران
| ٢۶|

جدول ٢. رتبۀ افتخار به ایرانی بودن و تمایل به مهاجرت به خارج از کشور
در استان های ُکردزبان

استان
افتخار به ایرانی بودن
(رتبه در کل کشور)

تمایل به مهاجرت به خارج
(رتبه در کل کشور)

٣٠٢کردستان

٢۴١٠کرمانشاه

۴٢٣ایالم
(منبع: سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، موج ١٣٩٣)

ــاال، مناطــق کردنشــین کردســتان و کرمانشــاه افتخــار  براســاس نتایــج جــدول ب
ــه  ــی ب ــل باالی ــل، تمای ــد و در مقاب ــودن احســاس نمی کنن ــی ب ــادی از حیــث ایران زی
ــه  ــا توجــه ب ــد و ایــن امــر در اســتان کردســتان ب ــه خــارج از کشــور دارن مهاجــرت ب
داشــتن دومیــن رتبــۀ حــاد، به نوعــی بحرانــی اســت. البتــه پیمایــش «ارزش هــا و 
نگرش هــای ایرانیــان» حاکــی از نتایــج دیگــری در ایــن گویــه اســت و پاســخ دهندگان 
ــه  ــر از میانگیــن کشــوری (١٧٫٨٪) تمایــل ب ــا ٢١٪، اندکــی باالت اســتان کردســتان ب
زندگــی در خــارج داشــته اند. براســاس نتایــج جــدول شــماره ٢، اســتان ایــالم دقیقــا در 
برابــر دو اســتان دیگــر کردنشــین، جــزو اســتان های شــاخص از حیــث افتخار کــردن 
بــه ایرانــی  بــودن و تمایــل کــم بــه مهاجــرت اســت. در صــورت پذیــرش نتایــج ایــن 
جــدول، کــه البتــه در تبایــن نســبی بــا نتایــج پیمایــش «ارزش هــا و نگرش هــای 
ایرانیــان» اســت، ایــن امــر می توانــد متأثــر از عنصــر مذهــب باشــد. تفــاوت نــوع بافت 
مذهبــی ایــن ســه اســتان کــه مبتنــی بــر اکثریــت اهــل ســنت در کردســتان و شــیعه در 
کرمانشــاه به خصــوص ایــالم اســت، علی رغــم اشــتراکات زبانــی و فرهنگــی می توانــد 
بخشــی از تفــاوت معنــی دار «هویــت ملــی» را در ایــن ســه اســتان کردنشــین توضیــح 
دهــد. در همیــن راســتا، مطالعــه ای کیفــی کــه بــه مقایســه رابطــۀ مذهــب و قومیــت 
در میــان کردهــای ســنی و شــیعۀ ایــران پرداختــه اســت، بــر نقــش مذهــب در تفــاوت 
نگــرِش کردهــای ایرانــی بــه هویت ملــی تأکیــد دارد (ســراج زاده، قــادرزاده و رحمانی، 
١٣٩٣). ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه کردهــای اهــل ســنت ضمــن ارجــح  دانســتن 
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قومیــت بــر مذهــب، علقه هــای ملــی کمتــری نســبت بــه کردهــای شــیعه ای دارنــد کــه 
ــد  ــی تأکی ــر هویــت مل ــد و درعین حــال ب ــل مذهــب و قومیــت قائل ان ــه عــدم تقاب ب
ــز آن در  ــردی و تمرک ــم ُک ــش ناسیونالیس ــی جنب ــۀ تاریخ ــال، تجرب ــد. درعین ح دارن

منطقــه کردســتان می توانــد بخشــی از ایــن تفاوت هــا را تبییــن کنــد.
ــی  ــرد، برخ ــی ُک ــدان قوم ــاال در می ــای ب ــج پروژه ه ــا و نتای ــود پژوهش ه باوج
تناقضــاتِ برجســته در آثــار مرتبــط بــا ســنجش هویــت ملــی وجــود دارد و می تــوان 
تحقیقاتــی را مشــاهده کــرد کــه ادعــای دیگــری دربــارۀ هویــت ملــی در ایــن منطقــه 
دارنــد؛ حاجیانــی (١٣٩۵) میانگیــن حــدود ٨٠ درصــدی را بــرای هویــت ملــی دو 
ــه قــوی  ــر ب ــه ایــن اث ــرد. البت اســتان کردنشــین کردســتان و کرمانشــاه درنظــر می گی
بــودن هویــت قومــی در ایــن دو اســتان نیــز اشــاره دارد (کرمانشــاه ٧۶ ٪ و کردســتان 
ــی وجــود  ــا تباین ٨٠ ٪)؛ بااین حــال در مــدل نظــری آن، بیــن ایــن دو هویــت نه تنه

نــدارد، بلکــه مقــوم یکدیگــر نیــز هســتند.
ــا اطــالق  ــواح و قیصــری و تقوی نســب (١٣٨٩) ب ــدان قومــی عــرب، ن در می
ــا  ــرای آن ه ــی غلیظــی را ب ــت قوم ــه شــهروندان عــرب، هوی ــره ٢٧٫۴١ از ٣۵ ب نم
ــوم  ــی (١٣٨٨)، رجحــان هویــت جمعــی ق ــد. در بررســی پورزیتان درنظــر می گیرن
عــرب شــامل ایــن مقادیــر اســت: هویــت قومــی ۴۴٪، هویــت ملــی ٣٧٪ و هویــت 
جهانــی ١٩٪. کریــم زاده (١٣٨٨) بــر رونــد روبه رشــد جنبــش قومــی در بیــن 
ــزان  ــد دارد و تقوی نســب (١٣٨۶) نشــان می دهــد کــه می اعــراب خوزســتان تأکی
ــی  ــر هویــت مل ــاً دو براب ــی تقریب ــوم عــرب ایران ــن ق ــه در بی گرایش هــای قوم گرایان
اســت و هویــت قومــی و ملــی رابطــه ای معکــوس بــا یکدیگــر دارنــد و بــا افزایــش 
هویــت قومــی، میــزان هویــت ملــی فــرد کاهــش می یابد. در ســایر آثــار (لهســایی زاده 
و مقــدس و تقوی نســب، ١٣٨٨) نیــز بــه چنیــن رابطــۀ معکوســی اشــاره شــده 
اســت. البتــه ذیــل فرضیــۀ تناقضــاتِ نتایــج تجربــی در مطالعــات هویــت، می تــوان 
ــی و هویــت  ــاق و همبســتگی مثبــت هویــت مل ــر انطب ــاری اشــاره کــرد کــه ب ــه آث ب

ــی، ١٣٨٧). ــد (اکوان ــد دارن ــان اعــراب خوزســتان تأکی قومــی در می
پروژه هــای ملــی به نوعــی دعــاوی عمــدۀ پژوهش هــای مطرح شــده درخصــوص 
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بــاال  بــودن گرایشــات قومــی در اســتان خوزســتان و پاییــن بــودن هویــت ملــی در ایــن 
اســتان را تأییــد می کننــد.

جدول ٣. رتبۀ افتخار به ایرانی بودن و تمایل به مهاجرت به خارج از کشور
در استان های عرب زبان

استان
افتخار به ایرانی بودن
(رتبه در کل کشور)

تمایل به مهاجرت به خارج
(رتبه در کل کشور)

٣١۴خوزستان (فارس و عرب و لر)

۵٢٩هرمزگان (فارس و عرب)

(منبع: سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، موج ١٣٩٣)

نکتــه جالــب توجــه جــدول بــاال، وضعیــت کامــال متبایــن دو اســتان عرب نشــین 
خوزســتان و هرمــزگان در دو گویــۀ افتخــار بــه ایرانــی بــودن و تمایــل بــه مهاجــرت 
بــه خــارج از کشــور اســت. بــه ایــن اعتبــار، درحالی کــه اســتان خوزســتان کمتریــن 
افتخــار را بــه ایرانــی بــودن در کل کشــور داراســت؛ اســتان عرب نشــین دیگــر، یعنــی 
هرمــزگان، جــزو ۵ اســتان برجســته از حیــث افتخــار بــاال بــه هویــت ملــی اســت. 
ــل را  ــترین تمای ــه بیش ــتند ک ــتانی هس ــتانی ها جــزو ۴ اس ــتا، خوزس ــن راس در همی
بــه مهاجــرت بــه خــارج از کشــور دارنــد و در مقابــل، هرمزگانی هــا در پایین تریــن 
ــا و  ــوارد، پیمایــش «ارزش ه ــد. شــایان ذکــر اســت کــه مشــابه بســیاری از م رتبه ان
نگرش هــای ایرانیــان» نتایجــی غیــر از جــدول بــاال را نشــان می دهــد کــه در آن، میــل 
بــه زندگــی در خــارج از کشــور در اســتان خوزســتان تاحــدودی بــا میانگیــن کشــوری 

برابــر اســت و تمایــل زیــادی بــه مهاجــرت در آن مشــاهده نمی شــود.
حساســیت ها و نگرانی هایــی مشــابه ســایر میدان هــای قومــی درخصــوص 
ــوچ، نتایــج تحقیــق حســین بر  ــدان قومــی بل ــز مشــاهده می شــود. در می بلوچ هــا نی
ــوچ  ــزد دانشــجویان بل ــی در ن ــت مل ــه هوی ــی ب ــۀ بی اعتنای ــی از غلب (١٣٨٠) حاک
اســت. در ایــن پــروژه نگــرش منفــی، بی اعتنــا و مثبــت بــه هویــت ملــی نــزد 
دانش جویــان بلــوچ به ترتیــب ۵٫٨٪، ۵٩٫١٪ و ٣۵٫١٪ اعــالم شــده اســت. رســالۀ 
ــه نســبت  ــزان بیشــترِ روابــط عمیــق درون قومــی ب ــر می کاویانــی راد (١٣٨١) هــم ب
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روابــط برون قومــی در میــان قــوم بلــوچ تأکیــد دارد. در نمونــۀ مشــابه دیگــر، رســالۀ 
میرزایــی (١٣٩٠) بیشــترین نمــرۀ قوم گرایــی در بیــن اقــوام ایرانــی را بــه قــوم بلــوچ 
ــی (٨۵٫۵ ٪)  ــت مل ــۀ هوی ــر غلب ــی (١٣٩۵) ب ــر، حاجیان ــد. در براب نســبت می ده
بــر هویــت قومــی (۶۵٫٣٪) و حتــی هویــت دینــی (۶٧٫۵٪) در اســتان سیســتان و 

ــد دارد. بلوچســتان ‑کــه حــدود ۶۵٪ جمعیــت آن، بلــوچ اســت‑ تأکی

جدول ۴. رتبۀ افتخار به ایرانی بودن و تمایل به مهاجرت به خارج از کشور
در میدان قومی بلوچ

تمایل به مهاجرت به خارجافتخار به ایرانی بودنمیدان قومیاستان

٢٢٧فارس و بلوچسیستان و بلوچستان
(منبع: سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، موج ١٣٩٣)

ــاال، در هــر دو  ــق جــدول ب ــروژه «ســنجش ســرمایه اجتماعــی کشــور»، مطاب پ
گویــۀ افتخــار بــه ایرانــی بــودن و تمایــل بــه مهاجــرت بــه خــارج از کشــور، وضعیــت 
کمابیــش پایینــی را بــرای «هویــت ملــی» در اســتان سیســتان و بلوچســتان متصــور 
اســت. البتــه توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه نتایــج ایــن جــدول بــرای کل 

اســتان، بــا ترکیــب دوگانــۀ سیســتانی و بلوچــی درنظــر گرفتــه شــده اســت.
در میــدان قومــی ترکمــن، برخــی متــون پژوهشــی تــالش کرده انــد تــا از طریــق 
ســنجش میــزان هویــت ملــی و هویــت قومــی، رابطــۀ آن هــا را بــا یکدیگــر بــه آزمــون 
بگذارنــد. رضایــی، ریاحــی و ســخاوتی فر (١٣٨۶) نشــان می دهنــد کــه ترکمن  هــا 
نه تنهــا گرایــش باالیــی بــه هویــت قومــی دارنــد؛ بلکــه تمایــل بــه هویــت ملــی نیــز 
در بیــن آن هــا باالســت و بیــن ایــن دو، همبســتگی باالیــی وجــود دارد. در مقابــل، 
ــا  ــان ترکمن ه ــه در می ــن اســت ک ــی (١٣٨٧) حاکــی از ای ــج پژوهــش حاجیان نتای
رابطــۀ معنــی داری بیــن ابعــاد فرهنگــی و اجتماعــی قومیــت بــا ملیــت وجــود نــدارد و 
درعین حــال در میــدان قومــی ترکمــن میــان ابعــاد سیاســی قومیــت بــا ابعــاد سیاســی 

هویــت ملــی رابطــۀ معکوســی مشــاهده می شــود.
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جدول ۵. رتبۀ افتخار به ایرانی بودن و تمایل به مهاجرت به خارج از کشور
در میدان قومی ترکمن

تمایل به مهاجرت به خارجافتخار به ایرانی بودنمیدان قومیاستان

٢۶١ترکمنگلستان
(منبع: سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، موج ١٣٩٣)

براســاس اطالعــات پــروژۀ «ســنجش ســرمایۀ اجتماعی کشــور» درخصــوص هویت 
ملی شــهروندان اســتان گلســتانی که بخش عمدۀ آن ها ترکمن هســتند، بیشــترین گرایش 
بــه مهاجــرت بــه خــارج از کشــور در ایــن اســتان وجــود دارد و افتخــار بــه ایرانــی بــودن 
نیــز در آن بــه نســبت بســیار پاییــن اســت و جــزو ۶ اســتان شــاخص از حیــث افتخــار کــم 
به شــمار می آیــد. ایــن در حالــی اســت کــه در پیمایــش «ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان»، 
پاســخ دهندگان اســتان گلســتان کمترین تمایل را به زندگی در خارج از کشــور (٩١٫۴٪) 
و داشــتن تابعیــت و گذرنامــۀ کشــوری غیــر از ایــران (٩١٫٨٪) در بیــن همــۀ اســتان ها از 
خــود نشــان داده انــد. چنیــن تفــاوت آشــکاری در نتایــج دو پــروژۀ ملــی کــه از ســوی تیــم 
تحقیقاتــی و نهــادی یکســان طراحــی و عملیاتــی شــده اســت، می توانــد اعتبــار و روایــی 
آن هــا را مخــدوش کنــد. البتــه متــن حاضــر فراتــر از ایــن دعــوی، تناقضــات این چنینــی را 

عمدتــا ناشــی از محدودیت هــای مفهومــی و عملیاتــی مقولــۀ هویــت می دانــد.
در همیــن منطــق، از تناقضــات آشــکار نتایــج دو پیمایــش «ملــی» مزبــور، 
ــه برخــی از  ــه مهاجــرت اســت کــه ب رتبه بنــدی متفــاوت اســتان ها از حیــث میــل ب
آن هــا در بــاال اشــاره شــد. در پیمایــش «ســنجش ســرمایۀ اجتماعی کشــور»، به ترتیب 
اســتان های گلســتان، کردســتان، البــرز، خوزســتان و تهــران بیشــترین تمایــل را 
ــان»،  ــا و نگرش هــای ایرانی ــل، در «پیمایــش ارزش ه ــد. در مقاب ــه مهاجــرت دارن ب
ــرز، فــارس، تهــران، مازنــدران و کردســتان در صــدر ایــن رتبه بنــدی  اســتان های الب
قــرار دارنــد. هرچنــد در هــر دو مــورد، شــاهد وجــود اســتان های کردســتان، تهــران و 
البــرز در ۵ رتبــۀ اول هســتیم؛ نتایــج دو پــروژه برآوردهــای ناهمگونــی را درخصوص 

ــی خوزســتان و گلســتان داشــته اند. اســتان های قومیت
ــی  ــار پژوهش ــی آث ــود، مقابله خوان ــاهده می ش ــاال مش ــار ب ــرور آث ــه در م ــه ک همان گون
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ســنجش هویــت ملــی بــا نتایــج پروژه های ملــی حاکی از وجــود برخــی تفاوت های آشــکار و 
بعضــاً متبایــن اســت کــه در برخی مــوارد، این تناقضات به مقایســۀ آثار پژوهشــی با همدیگر 
نیــز مربــوط می شــود. تناقــض در نتایــج پژوهش هــا بــا پیمایش هــای ملــی، به خصــوص در 
ــرک و ترکمــن وضــوح بیشــتری دارد و در ادبیــات پژوهشــی تجربــی نیــز،  میدانــی قومــی تُ
مصادیقــی از تناقــض را در میــدان قومــی عــرب یــا ُکــرد می توان مشــاهده کرد. با توجــه به این 
تناقضــات به نظــر نمی رســد عنصــر قومــی، حداقــل در گویه هایــی ماننــد «افتخــار بــه ایرانــی 
بــودن» یــا «میــل بــه مهاجــرت»، لزومــاً توضیح دهنــدۀ ترجیحــات «هویتــی» پاســخ دهندگان 
ــا  ــا ی ــت، معمــوال از حیثیت ه ــات مطالعــات هوی ــی اســت کــه در ادبی ــن در حال باشــد. ای
ــا اســتفاده  ــا و بلوچ ه ــوان عرب هــا، کردهــا، ترک ه ــا عن هســتی های واحــد و منســجمی ب
می شــود. توجــه بــه ایــن نکتــه اساســی اســت کــه با توجه بــه چارچــوب مفهومی متــن حاضر، 
همــۀ ایــن پژوهش هــای مبتنــی بــر پذیــرش انــگارۀ حاکــِم مطلوبیــت ذاتــی مؤلفه هایــی مانند 
هویــت ملــی و  وفــاداری بــه ســرزمین سیاســی، مترصــد ســنجش فاصلــۀ گروه هــای زبانــی 
و قومــی از ایــن ارزش هــا هســتند. برهمیــن مبنــا، آنچــه درخصــوص ایــن ادبیــات پژوهــش 
تجربــی موضوعیــت دارد نــه انســجام و همخوانــی نتایــج، که مــرور ادبیات ایــن حوزه عکس 
آن را نشــان می دهــد، بلکــه ســهم آن هــا در تولیــد و بازتولیــد «ژانــر هویت» اســت. متن حاضر 
مدعــی اســت کــه ژانــر هویــت ملــی، یکــی از مهم تریــن محمل هــا و میانجی هــای مفهومــی 
بــرای همراهــی علــوم اجتماعــی بدنــه در ایــران بــا ایدئولوژی ناسیونالیســتی اســت. ایــن ژانر، 
هــم در هراس افکنــی تجربــی خــود بــر وجــود شــکاف یــا فاصلــۀ بیــن هویــت ملــی و هویــت 
قومــی و هــم در تســکین متناقــِض تحلیلــی خــود بــرای همســویی و همبســتگی ایــن دو نــوع 
هویــت بــا یکدیگــر، بخشــی از رژیــم حقیقــتِ قوام دهنــده بــه ایدئولــوژی «اجتمــاع ملــی» و 

تقلیــل جامعــه بــه ملــت یــا این همانــی آن دو بــا یکدیگــر اســت. 

برابری و عدالت اجتماعی
بخــش درخــور توجهــی از متــون پژوهشــی و تحلیلــِی مســئلۀ قومــی در ایــران، پیشــران و 
عامــل اصلــی تحریــکِ گرایشــات مرکزگریــزی در مناطــق قومــی را توســعه نیافتگی در اثــر 
سیاســت های نامتــوازن معرفــی کرده انــد؛ «مطابــق آمارهــا و بررســی های متعــدد تجربــی، 
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احســاس نابرابــری و تبعیــض در میــان اقوام تأثیر مســتقیمی بر برجســتگی هویــت قومی، 
سیاسی شــدن قومیــت، واگرایــی و تقویــت تعصبــات و حتــی قوم مــداری دارد» (حاجیانی 
و محمــدزاده، ١٣٩٧: ٣٢۴). براســاس مطالعــات تجربــی قــادرزاده (١٣٩٠)، در میــان 
کردهای کردســتان، بین ســطح توســعه و بهره   مندی از انواع ســرمایۀ اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگــی بــا جهت گیری هــای هویتــی قومــی ارتبــاط وجــود دارد. در پژوهــش نوزانــی و 
صالحــی (١٣٩١)، مهم تریــن عامــل بحران هــای قومــی در ایــران نابرابری هــای اقتصــادی 
و احســاس محرومیــت نســبی معرفــی شــده اســت. مقالــۀ تحلیلــی محمــدزاده و خانــی 
(١٣٩٧) نیــز، بــر فعــال  شــدن شــکاف قومــی در میان پنــج قوم ُکــرد، ترک، عــرب، بلوچ و 
لــر بــر مبنــای محرومیت نســبی تأکیــد دارد. نوابخــش و گراونــد (١٣٩٠) تأکیــد دارند که 
هرانــدازه احســاس عدالــت در بیــن شــهروندان بیشــتر باشــد، هویــت ملــی آنان نیــز قو ی تر 
خواهــد بــود. مطالعــۀ نــواح، قیصــری و تقوی نســب (١٣٨٩) در میــان اعــراب اهــواز نیــز 
نشــان می دهــد کــه بیــن احســاس محرومیــت سیاســی و هویــت قومــی ارتباطــی معنــی دار 
وجــود دارد. ایــن اســتدالل در آثــار این چنینــی وجــود دارد کــه «زوال انســجام اجتماعــی و 
اُفــت ســرمایۀ اجتماعــی همــراه با کم اثر شــدن دســتگاه های ایدئولوژیــک و ایدئولوژی های 
توجیه کننــدۀ نابرابــری، آثــار نابرابری هــای ســاختاری را در نتایــج اکتســابی در حوزه هــای 
آمــوزش و بهداشــت و... و در ســطح رفتارهــای فــردی و آســیب های اجتماعــی تشــدید 
می کننــد» (حاجیانــی و محمــدزاده، ١٣٩٧: ١۵). بــه عبــارت دیگــر، بــروز نابرابری هــای 
ســاختاری در کشــور و احســاس آن از ســوی گروه هــای قومــی، در فقــدان یــا تضعیــف 
میانجی هــای ملت/جامعــه ســازی چــون «ســرمایۀ اجتماعــی» و «هویــت ملــی» می تواننــد 
آثــار و نتایــج زیان بــاری را بــرای کشــور در پــی داشــته باشــند. بــر همیــن اســاس، از دیگــر 
متغیرهایــی کــه در ادبیــات شــکاف قومی به شــدت مــورد رجوع پژوهشــگران قــرار گرفته، 
احســاس عدالــت و برابــری قومــی در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی، سیاســی، آموزشــی 
و... اســت. ذیــل چنیــن منطــق تبیینــی، یکــی از راهبردهــای اساســی پیشــنهادی در متــون 
مطالعــات هویــت بــرای مدیریــت منازعات قومــی در ایــران، درپیش  گرفتن سیاســت های 
توســعه ای به خصــوص اقتصــادی و اجتماعــی در موقعیت هــای درگیــر در کنــار تقویــت 

«هویــت ملــی» و «ســرمایۀ اجتماعی» اســت.
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ــا هــدف نشــان  دادن میانجی هــای   در ایــن بخــش همچــون قســمت پیشــین ب
مفهومــی علــوم اجتماعــی در فهــم شــکاف قومــی در ایــران، بــه توصیــف وضعیــت 
نابرابــری قومــی در ایــران پرداختــه خواهــد شــد. بــرای ایــن منظــور، در ســطح 
نگرشــی، «پنداشــت از عدالــت و برابــری» براســاس نتایــج مــوج اخیــرِ پــروژۀ 
«ســنجش ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان» و در ســطح عینــی و انضمامــی، 
وضعیــت «شــاخص توســعۀ انســانی» اســتان های کشــور مبنــای تحلیــل خواهــد بــود.

در پیمایــش ملــی «ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان»، متغیر «پنداشــت از عدالت» 
در پنــج ُبعــد عدالــت اجتماعــی، عدالــت اقتصــادی، عدالت سیاســی، عدالت قضایی 
و عدالــت قومــی مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت. همان گونــه که مشــاهده می شــود، 
یــک ُبعــد یعنــی عدالــت قومــی بــه صــورت کامــال مســتقیم و ســایر ابعــاد بــه  صــورت 
ــا نابرابری هــای قومــی مرتبــط اســت. در اینجــا، نتایــج اســتانی ابعــاد  غیرمســتقیم ب

قومــی و اجتماعــی پنداشــت از عدالــت مــورد تأکیــد خواهــد بــود.
پنداشــت از عدالــت قومــی؛ متغیــر عدالــت قومیتــی در پــروژۀ «ارزش هــا 
ــف  ــای مختل ــن قومیت ه ــت بی ــؤال «حکوم ــب س ــان» در قال ــای ایرانی و نگرش ه
تبعیــض و فــرق قائــل نمی شــود» ســنجیده شــده اســت. در اینجــا دوگانــۀ تحلیلــی، 

ــت. ــی اس ــطح سیاس ــا در س ــت و قومیت ه حکوم

جدول ۶. توزیع فراوانی درصدی پاسخ به پنداشت از عدالت قومی

فراوانی درصدیمیزان

٨٫٢کامًال مخالف
٢١٫٣مخالف

٣۴٫٣نه موافق، نه مخالف
٣١٫١موافق

۴٫٢کامًال موافق
(منبع: ارزش ها و نگرش های ایرانیان، موج ١٣٩۵)

جــدول شــماره ۶، فراوانــی درصــدی نــوع نگــرش کلــی پرسش شــوندگان پــروژه 
را بــه عدالــت قومــی نشــان می دهــد. براســاس ایــن نتایــج، حــدود ٣٠٪ از افــراد بــا 
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ایــدۀ عدم تبعیــض حکومــت در بیــن قومیت هــای مختلــف مخالف انــد و معتقدنــد 
کــه حکومــت بیــن قومیت هــای مختلــف تبعیــض قائــل می شــود. در مقابــل، حــدود 
ــب  ــۀ جال ــتند. نکت ــق هس ــور مواف ــی در کش ــت قوم ــود عدال ــا وج ــراد ب ٣۵٪ از اف
ــا منفــی در بیــن ٣۴٫٣٪ از مصاحبه شــوندگان اســت.   توجــه، فقــدان نظــر مثبــت ی
نتایــج بــاال قبــل از ورود بــه حوزه هــای اســتانی و میدان هــای قومــی، وجــود نوعــی 
ــا  ســه قطبی را در فضــای عمومــی کشــور درخصــوص نحــوۀ برخــورد حکومــت ب
اقــوام گــزارش می دهــد کــه ناظــر بــه موافقــت بــا وجــود عدالــت قومــی، مخالفــت بــا 
آن و فقــدان حساســیت در ایــن خصــوص اســت. در صــورت تعمیــم نتایــج پیمایــش 
بــه کل جامعــۀ آمــاری، به نظــر می رســد کــه حداقــل بــرای ٣٠٪ از شــهروندان ایرانــی، 

عدالــت قومــی در رابطــه بــا حکومــت دارای مســئله و چالــش اســت.
در ادامــه، پنداشــت از عدالــت قومــی در اســتان های قومــی مختلــف براســاس 

نتایــج پــروژۀ مزبــور مــرور می شــود.
ــرک، بــا توجــه بــه اکثریــت جمعیتــی بــا اســتان های آذربایجان  در میــدان قومــی تُ
شــرقی، اردبیــل و زنجــان روبــه رو هســتیم. در ایــن ســه اســتان، مخالفــت بــا وجــود 
ــا  ــل، موافقــت ب ــر اســت. در مقاب عدالــت قومــی از متوســط کشــوری (٣٠٪) کمت
ِاعمــال عدالــت قومــی حکومتــی در اســتان های آذربایجــان شــرقی (۴٢٪) و اردبیــل 
(٣٨٫۶٪) باالتــر از میانگیــن کشــوری و در اســتان زنجــان اندکــی کمتــر از آن اســت.

در میــدان قومــی ُکــرد، پنداشــت مثبــت و منفــی درخصوص وجــود تبعیض قومی 
در دو اســتان کردنشــین کرمانشــاه و کردســتان عکس یکدیگر است و احساس تبعیض 
با شــدت باالیی در اســتان کرمانشــاه (۴٢٫۴٪) به نســبت اســتان کردســتان (٢۵٫۶٪) 
و میانگیــن کشــور وجــود دارد. نتایــج پــروژه نشــان می دهــد کــه شــهروندان کردســتانی 
نــگاه مثبت تــری از میانگیــن کشــوری بــه مقولــۀ عدالــت قومــی، به خصــوص از 
ــا عــدم وجــود تبعیــض قومــی حکومتــی(۴۴٫٣٪) دارنــد. ایــن در  حیــث موافقــت ب
ــه  ــات سیاســی حــوزۀ قومــی، ب ــکار عمومــی و به خصــوص ادبی ــی اســت کــه اف حال
ــدی از احســاس تبعیــض در اســتان کردســتان، به خصــوص  وجــود اَشــکال قدرتمن
ــا توجــه بــه مشــارکت بیشــتر گروه هــای قومــی ُکــرد در  در مســائل قومــی قائل انــد. ب
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اســتان کرمانشــاه از حیــث قرابــت مذهبــی بــا مذهــب رســمی، ایــن پیش فــرض وجــود 
دارد کــه نــوع پنداشــت از عدالــت قومــی بایــد در اســتان کرمانشــاه مثبت تــر از اســتان 
کردســتان باشــد کــه، همان گونــه کــه اشــاره شــد، ایــن رابطــه معکــوس اســت. ایــن 
تفــاوت و به نوعــی تناقــض می توانــد اعتبــار پــروژۀ «ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان» 
را مخــدوش کنــد و درعین حــال، مصداقــی از تناقضــات موجــود در پروژه هــای 

ــوع ســنجه ها و گویه هــا باشــد. ــر از ن ــی متأث این چنین
در اســتان گلســتان به عنــوان تنهــا اســتان حاضــر در میــدان قومــی ترکمــن، 
ــا مخالــف و  ٢١٫١٪ مخالــف وجــود عدالــت قومــی، ۴٩٫۴٪ فاقــد نظــر موافــق ی
در آخــر ٢٩٫۵٪ موافــق وجــود عدالــت قومــی حکومتــی بوده انــد. براســاس مقایســۀ 
نتایــج اســتان گلســتان بــا ســایر اســتان ها متوجــه می شــویم کــه ویژگــی شــاخص ایــن 
اســتان در متغیــر عدالــت قومــی، رتبــۀ نخســت در فقــدان نظــر مخالــف یــا موافــق 
ــتان،  ــن اس ــعه نیافتگی ای ــم توس ــه علی رغ ــت ک ــده اس ــث ش ــر باع ــن ام ــت. ای اس
درصــد مخالفــت پرسش شــوندگان بــا وجــود عدالــت قومــی بســیار کمتــر از میانگین 
کشــوری باشــد. اینکــه دلیــل عــدم پاســخ مثبــت یــا منفــی پرسش شــوندگان به ســؤال 
ــی، احســاس  ــی قوم ــدان وجــود حساســیت و آگاه ــی، ناشــی از فق ــت قومیت عدال

متوســط از ایــن امــر یــا مالحظاتــی دیگــر بــوده اســت، محــل بحــث اســت. 
در میدان هــای قومــی چندگانه، موارد زیر شــاخص هســتند: در اســتان آذربایجان 
ــرک و ُکــرد، پاســخ دهندگان یکــی  غربــی به عنــوان میزبــان گروه هــای قومــی اصلــی تُ
ــا وجــود عدالــت قومــی از ســوی  از حادتریــن پنداشــت ها را از حیــث مخالفــت ب
حکومــت بــروز داده انــد. در ایــن اســتان، ۴۵٫۶٪ مخالــف، ٢٨٫٧٪ بــدون نظــر 
موافــق یــا مخالــف و ٢۵٫۶٪ موافــق وجــود عدالــت قومــی بوده انــد. ایــن در حالــی 
ــرک و ُکــردِ آذربایجــان شــرقی و کردســتان،  اســت کــه در اســتان های قومــی متناظــر تُ
به ترتیــب ١٧٫٢٪ و ٢۵٫۶٪ بــا وجــود عدالــت قومــی حکومتــی مخالف انــد. به نظــر 
می رســد در صــورت اعتمــاد بــه نتایــج ایــن پیمایــش، ترکیــب و همجــواری دو گــروه 
قومــی تــرک و ُکــرد در کنــار اَشــکال خاصــی از سیاســت قومــی در ایــن اســتان ‑کــه 
براســاس نظریــۀ جوئــل میگــدال (١٣٩۶) مبتنــی بــر اســتفاده از بخشــی از جامعــه 
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ــی و  ــای سیاس ــرد) به خصــوص در موقعیت ه ــر (ُک ــر بخــش دیگ ــرک) در براب (تُ
اقتصــادی ایــن اســتان اســت‑ موجــب تشــدید پنداشــت تبعیض قومی  شــده اســت.

ــی،  ــوان مناطــق چندقومیت ــزگان به عن اســتان های عرب نشــین خوزســتان و هرم
وضعیتــی نســبتاً نزدیــک را بــه میانگیــن کشــوری درخصــوص متغیــر عدالــت 
قومیتــی نشــان می دهنــد. وضعیــت پنداشــت از عدالــت قومــی در اســتان سیســتان 
و بلوچســتان نیــز از میانگیــن کشــوری باالتــر اســت (۴١٫۴٪)! پنداشــت از عدالــت 
ــان  ــت آن را ترک زبان ــادی از جمعی ــه بخــش زی ــز ‑ک ــن نی ــتان قزوی ــی در اس قوم
ــا گــزاره «وجــود عدالــت قومیتــی»، در  ــا ۴٨٫٢٪ مخالفــت ب تشــکیل می دهنــد‑ ب

وضعیــت حــادی به ســر می بــرد.
اســتان های شــاخص از حیــث پنداشــت برجســته دربــارۀ فقــدان عدالــت قومــی 
ــه در  ــدران ک ــی و مازن ــن، آذربایجــان غرب ــد از: قزوی ــت، عبارت ان از ســوی حکوم
ادبیــات عمومــی مطالعــات قومــی، معمــوال به غیــراز آذربایجــان غربــی، دو اســتان 

ــد. ــدرت محــل بحــث بوده ان ــر به ن دیگ
همان گونــه کــه مشــاهده می شــود، مراجعــه بــه نتایــج پــروژۀ «ســنجش ارزش هــا 
و نگرش هــای ایرانیــان» درخصــوص متغیــر عدالــت قومــی، برخــی تصــورات قالبــی 
ــه چالــش می کشــد؛ علی رغــم برخــی پندارهــا درخصــوص  در ایــن خصــوص را ب
ــی  ــر توســعه یافتۀ  قومیت وجــود احســاس تبعیــض قومــی  شــدید در اســتان های کمت
ماننــد سیســتان و بلوچســتان و کردســتان، از حیــث پنداشــت عدالــت قومــی، ایــن 
اســتان ها در وضعیــت باالتــری از میانگیــن کشــوری به ســر می برنــد. از ســوی 
دیگــر، باوجــود قدرتمنــد بــودن تصویــر قومیتــی از اســتان آذربایجــان شــرقی، ایــن 
ــدۀ وجــود  ــا ای اســتان جــزء شــاخص ترین اســتان های کشــور از حیــث مخالفــت ب

تبعیــض قومــی از ســوی حکومــت اســت.
شــایان ذکــر اســت کــه براســاس مقایســۀ دو مــوج ١٣٨٢ و ١٣٩۵ پيمايــش 
«ارزش هــا و نگرش هــای ايرانيــان»، پنداشــت مثبــت و منفی از تبعيض قومی در كشــور 
بــه  صــورت محسوســی كاهــش يافتــه اســت. در ايــن دو پيمايــش، نحــوۀ توزيــع فراوانی 
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مطلــق و درصــدی پنداشــت از عدالــت قومــي١ در پاســخ بــه ايــن پرســش كــه «حکومــت 
بيــن قومیت هــای مختلــف تبعيــض و فــرق قائــل نمی شــود»، بــه شــرح زيــر اســت: 

جدول٧. مقایسۀ متغیر عدالت قومیتی در دو موج ١٣٨٢ و ١٣٩۵ «ارزش ها و نگرش های 
ایرانیان»

سال ١٣٩۵سال ١٣٨٢ميزان

درصدفراوانی مطلقدرصدفراوانی مطلقنگرش

١۶٨٩۴١۴٣٩۵٢٩٫۵مخالف
۵٨١١۴/١۵١٢٠٣۴/٣مردد
١٨۴۶۴۴/٨۵٢۵١٣۵/٣موافق
۴١١۶١٠٠١۴٧۶۶٩٩/١جمع

(منبع:  ارزش ها و نگرش های ايرانيان، موج های ١٣٨٢و ١٣٩۵)

بــر اســاس نتایــج جــدول بــاال در ســال ١٣٩۵، ٢٩/۵٪ از افــراد جامعــه معتقــد 
بــه ِاعمــال تبعيــض قوميتــی در كشــور هســتند؛ ايــن در حالــی اســت كــه ايــن ميــزان 
در ســال ١٣٨٢، ۴١٪ بــوده اســت. بــه همیــن میــزان شــاهد کاهــش موافقــان ایــدۀ 
عدالــت قومــی از ۴۴٫٨٪ در ســال ١٣٨٢ بــه ٣۵٫٣٪ در ســال ١٣٩۵ هســتیم. 
مقایســۀ نتایــج دو مــوج ٨٢ و ٩۴، افزایــش چشــم گیر افــراد مــردد را درخصــوص 
عدالــت قومــی ( از ١۴٫١٪ بــه ٣۴٫٣٪) نشــان می دهــد. ایــن امــر می توانــد نشــانه ای 
ــاً کاهــش احســاس  ــه لزوم ــر قومــی و ن ــه ام ــرای کاهــش حساســیت اجتماعــی ب ب
تبعیــض در دهــۀ ٩٠ بــه نســبت اوج فعالیت هــای قومــی در اوایــل دهــۀ ٨٠ باشــد.
پنداشــت از عدالــت اجتماعــی؛ ُبعــد دیگــری از ســنجش عدالــت کــه در پــروژۀ 
«ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان» ارتبــاط بیشــتری بــه مقولــۀ شــکاف قومــی دارد، ناظر 
بــه عدالــت اجتماعــی اســت. ایــن ُبعــد در یکــی از گویه ها با این پرســش ســنجیده شــده 
اســت: «افــراد عــادی هــر چقــدر هــم تجربــه و تخصص داشــته باشــند، به مقامــات باال 
نمی رســند». ایــن ســؤال از ایــن حیــث کــه بــه تحــرک اجتماعــی به خصــوص در مناصب 

١. اين پرسش در سال ١٣٨۴ این گونه مطرح شده است: « بعضی معتقدند حکومت در كشور ما به همۀ اقوام كشور 
(لر، كرد، بلوچ و ... ) به يك چشم نگاه می کند، شما با اين نظر موافقيد يا مخالفيد؟». 
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سیاســی اشــاره دارد، می توانــد بخشــی از «پنداشــت های عمومــی» را درخصــوص 
تبعیــض قومــی بــرای انتصــاب پســت های سیاســی نشــان دهــد. 

جدول ٨. توزیع فراوانی توزیع درصدی پاسخ به نرسیدن افراد عادی متخصص و مجرب به 
مقامات باال

فراوانی درصدیمیزان

۶٫٧کامًال مخالف

٢۵٫٨مخالف

٢٧٫٨نه موافق، نه مخالف

٢٩٫٩موافق

٩٫٣کامًال موافق

٠٫۵بدون پاسخ
(منبع: ارزش ها و نگرش های ایرانیان، موج ١٣٩۵)

براســاس نتایــج پــروژه، ٣٢٫۵٪ پاســخ دهندگان مخالــف وجــود نابرابــری 
اجتماعــی، ٣٩٫٢٪ موافــق و ٢٧٫٨٪ فاقــد نظــر در ایــن گویــه بوده انــد. نتایــج 
ــد،  ــه ش ــدان پرداخت ــاال ب ــه در ب ــی، ک ــت قومیت ــد عدال ــا ُبع ــه ب ــی در مقایس عموم
تبعیــض و نابرابــری بیشــتری را نشــان می دهــد. مــرور و توصیــف نتایــج ایــن 
گویــه در اســتان های قومیتــی، ارقــام و آمــار درخــور توجهــی را نشــان می دهــد. در 
آذربایجــان شــرقی ۵١٫٩٪ پاســخ دهندگان مخالــف گــزارۀ وجــود نابرابــری اجتماعی 
در رســیدن بــه مقامــات بــاال بوده انــد کــه باالتریــن پنداشــت مثبــت در کل کشــور 
ــر، ۵٩٫٨٪ از پرسش شــوندگان آذربایجــان  ــه خــود اختصــاص می دهــد. در براب را ب
غربــی موافقــت خــود را بــا وجــود نابرابــری در ایــن خصــوص ابــراز داشــته اند کــه در 
هماهنگــی بــا پنداشــت منفــی پاســخ  دهندگان ایــن اســتان از عدالــت قومــی اســت. 
ــا وجــود  ــز شــاهد موافقــت ۶٠٫۵ درصــدی ب در اســتان سیســتان و بلوچســتان نی
نابرابــری اجتماعــی هســتیم کــه حادتریــن آن در کل کشــور اســت. نکتۀ درخــور تأمل 
درخصــوص نتایــج ایــن اســتان، تبایــن پنداشــت حــاد از عدالــت اجتماعــی در برابــر 
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پنداشــت متعــادل درخصــوص عدالــت قومــی در سیســتان و بلوچســتان اســت کــه 
در بــاال بــه آن اشــاره شــد. از دیگــر مــوارد مهــم ایــن گویــه پاییــن بــودن پنداشــت از 
تبعیــض و نابرابــری اجتماعــی در خوزســتان بــه نســبت میانگین کشــوری اســت. این 
در حالــی اســت کــه علی رغــم بافــت متکثــر قومــی ایــن اســتان، یکــی از مطالبــات و 
ایده هــای مطــرح در ایــن اســتان ســهم پاییــن آن هــا از مناصــب سیاســی در درون و 
بیــرون از آن اســتان اســت. اســتان گلســتان و اســتان خراســان شــمالی نیــز بــا ٪۴٣ 
ــر از  ــا وجــود تبعیــض اجتماعــی طرح شــده در ســؤال، باالت و ۵٠٫۴٪ مخالفــت ب
میانگیــن کشــوری قــرار دارنــد. در برابــر، پاســخ دهندگان اســتان همــدان، به عنــوان 
ــد، موافقــت ۴٩٫٨  ــا ترک زبانان ان ــل توجــه آنه ــه بخــش قاب ــی ک اســتانی چندقومیت
درصــدی را درخصــوص وجــود نابرابــری اجتماعــی در حیطــۀ دسترســی بــه مناصب 
ــن نتیجــه تاحــدودی مشــابه اســتان کردنشــین  ــد. ای ــراز کرده ان سیاســی از خــود اب
کرمانشــاه اســت (۴٨٫٩٪ موافقــت). اســتان کردســتان نیــز بــا ابــراز ۴۵٪ مخالفــت 
بــا وجــود نابرابــری اجتماعــی جــزو ۵ اســتان برجســته درخصــوص ایــن پنداشــت 

اســت کــه به شــدت بــا ســایر اطالعــات و داده هــای میدانــی متبایــن اســت.
نکتــه جالــب توجــه کــه بــه اســتان های غیرقومــی مربــوط می شــود، پنداشــت بــه 
نســبت بــاال از برابــری اجتماعــی در دســت یابی بــه مناصــب بــاال در اســتان های یــزد 

(۵٠٫٩٪) و قــم (۴۶٫٩٪) اســت.
براســاس اطالعــات ارائه شــده در بــاال آشــکار اســت کــه الگــوی یکســان و درخور 
ــی وجــود  ــر قوم ــا متغی ــری اجتماعــی ب ــاق پنداشــت از نابراب ــارۀ انطب ــی درب توجه
نــدارد. در برخــی اســتان های قومــی، ماننــد: آذربایجان شــرقی، خوزســتان، گلســتان، 
کردســتان و خراســان شــمالی شــاهد مخالفــت باالتــر از میانگیــن بــا وجــود نابرابری 
ــاه  ــتان، کرمانش ــتان و بلوچس ــی، سیس ــان غرب ــتان های آذربایج ــی و در اس اجتماع
و همــدان شــاهد موافقــت باالتــر از میانگیــن کشــوری در ایــن خصــوص هســتیم. 
جالــب توجه تریــن نکتــۀ خروجــی ایــن گویــه، برتــری نســبی اســتان های قومیتــی در 
پنداشــت مثبــت از وجــود برابــری اجتماعــی در کشــور اســت کــه به ترتیــب شــامل 

آذربایجــان شــرقی، یــزد، خراســان شــمالی، قــم، کردســتان و گلســتان می شــود.
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ــه  ــه ب ــنجد، در ادام ــت را می س ــت از عدال ــه پنداش ــاال ک ــای ب ــار گویه ه در کن
خواهیــم  اســتان های کشــور  در  انســانی»  عینی تــرِ «توســعۀ  شــاخص کمابیــش 
پرداخــت. ایــن شــاخص کــه براســاس داده هــای رســمی و ثبتــی تدویــن شــده اســت، 
ــه می دهــد. تصویــری منســجم و مقایســه پذیر را از وضعیــت توســعۀ اســتان ها ارائ
شــاخص توســعۀ انســانی در اســتان های کشــور؛ شــاخص توســعۀ انســانی١، 
شــاخصی مرکــب از نشــانگرهای ســه ُبعــد طــول عمــر، آگاهــی و درآمــد اســت کــه ارزش 
عــددی آن بیــن صفــر تــا یک اســت. شــاخص توســعۀ انســانی از طریــق نشــان  دادن میزان 
موفقیــت هــر کشــور، اســتان یــا منطقــه امــکان مقایســۀ بیــن آن هــا را فراهــم می کنــد. 
ازجملــه پژوهش هــای انجام شــده در ایــران کــه بــه ســنجش ایــن شــاخص در اســتان های 
ــن  ــن ای ــه تدوی ــه ب ــی صالحــی (١٣٩٧) اســت ک ــۀ پژوهش ــردازد، مقال ــف می پ مختل
شــاخص براســاس اطالعــات ســال ١٣٩٣ پرداختــه اســت. بــا توجــه بــه نزدیکــی زمانــی 
ایــن نتایــج بــه تاریــخ جمــع آوری اطالعــات مــوج آخــر «ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیان» 
و پــروژۀ «ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی کشــور»، در ادامــه جــدول رتبه بنــدی اســتان ها از 

حیــث توســعۀ انســانی مبتنــی بــر خروجــی ایــن پژوهــش ارائــه می شــود. 

جدول ٩. مقدار شاخص توسعۀ انسانی و رتبۀ استان های کشور در سال ١٣٩٣

نام استان
شاخص توسعۀ 

انسانی
نام استانرتبه

شاخص توسعۀ 
انسانی

رتبه

٠٫٧١٢١٧خراسان رضوی٠٫٨١۴١تهران

٠٫٧٠۵١٨هرمزگان٠٫٧٨٢سمنان

٠٫٧٠٣١٩کرمانشاه٠٫٧٧٩٣بوشهر

٠٫٧٠٢٢٠همدان٠٫٧۶٨۴یزد

٠٫٧۶۵۵اصفهان
چهارمحال و 
٠٫٧٠١٢١بختیاری

٠٫٧۵۶۶مازندران
کهگیلویه و 
٠٫۶٩٨٢٢بویراحمد

1. Human Development Index ( HDI)
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نام استان
شاخص توسعۀ 

انسانی
نام استانرتبه

شاخص توسعۀ 
انسانی

رتبه

٠٫۶٩۴٢٣اردبیل٠٫٧۴۶٧قزوین

٠٫۶٩٣٢۴گلستان٠٫٧۴۵٨مرکزی

٠٫۶٨٩٢۵خراسان جنوبی٠٫٧٣٨٩فارس

٠٫۶٨۵٢۶خراسان شمالی٠٫٧٣٧١٠گیالن

٠٫۶٨١٢٧ایالم٠٫٧٣۴١١قم

٠٫۶٨٢٨لرستان٠٫٧٣١١٢خوزستان

٠٫۶۶٣٢٩آذربایجان غربی٠٫٧١۶١٣زنجان

٠٫۶۵٨٣٠کردستان٠٫٧١۴١۴آذربایجان شرقی

٠٫٧١٣١۵کرمان
سیستان و 
٠٫۵٨٩٣١بلوچستان

٠٫٧١٢١۶البرز
میانگین کل 

٠٫٧۴۵کشور :      

منبع: (صالحی، ١٣٩٧)

ــتان  ــانی ٨ اس ــعۀ انس ــاخص توس ــمارۀ ٩، در ش ــدول ش ــات ج براســاس اطالع
باالتــر از میانگیــن کشــور قــرار دارنــد کــه همگــی، به جــز اســتان چندقومیتــی قزویــن، 
بــه اســتان های بــا اکثریــت فارســی زبان مربــوط هســتند. در مقابــل، اســتان های 
قومیتــی ارزش هــای عــددی کمتــری از میانگیــن کل کشــور و نزدیــک بــه رتبــه و 
می دهنــد.  نشــان  خــود  از  را  غیرمرکــزی  و  پیرامونــی  اســتان های  شــاخص های 
ــانی  ــت توســعۀ انس ــن وضعی ــودار حادتری ــه نم ــۀ آخــر کشــور ک بااین حــال، ســه رتب
هســتند، بــه اســتان های قومیتــی سیســتان و بلوچســتان، کردســتان و آذربایجــان غربــی 
تعلــق دارنــد. نتایــج ایــن جــدول پنداشــت بــاالی اســتان های سیســتان و بلوچســتان و 
آذربایجــان غربــی را از نابرابــری اجتماعــی تأییــد می کنــد و در برابــر، نافــی پنداشــت 
مثبــت اســتان کردســتان از وجــود برابــری اجتماعــی اســت کــه در پــروژۀ «ارزش هــا 
و نگرش هــای ایرانیــان» گــزارش شــده بــود. درعین حــال، همنشــینی اســتان های 
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قومیتــی بــا اســتان های پیرامونــی به نوعــی نشــان می دهــد کــه توســعه یافتگی یــا 
ــی، کــه از الگویــی  ــه از منطقــی قومیت ــراز ســه اســتان شــاخص، ن عــدم توســعه به غی
ــری در برخــی از  ــن نتیجه گی ــابه چنی ــد. مش ــت می کن ــی تبعی ــبتاً مرکزی‑پیرامون نس
آثــار مرتبــط بــه نابرابــری قومــی مشــاهده می شــود. حاجیانــی (١٣٩٧) در جمع بنــدی 
ــل  ــه عام ــد ک ــی اذعــان می کن ــری قوم ــل یافته هــای خــود درخصــوص نابراب و تحلی
قومیــت، تأثیــر قاطعــی بــر میــزان برابــری نــدارد و علی رغــم وجــود نابرابــری در برخــی 
شــاخص ها در میــان اقــوام، همیــن وضعیــت بــرای بســیاری از اســتان های دیگــر نیــز 
صــادق اســت. عالوه بــر ایــن تأکیــد دارد کــه در ُبعــد پنداشــت از نابرابــری نیــز، شــاهد 
ــاً فارس نشــین  ــودن آن در مناطــق مرکــزی، توســعه یافته و عمدت گســترده و شــدید ب
ــن  ــۀ مت ــد فرضی ــه مؤی ــم و البت ــۀ مه ــان، ٣۴٣‑٣۴٢). بااین حــال، نکت هســتیم (هم
حاضــر، ابــراز نگرانــی وی درخصــوص احســاس نابرابــری در مناطــق قومــی اســت؛ 
ــس احســاس ناعدالتــی در اقــوام را دســت کم گرفــت؛ چــرا کــه  «بااین همــه، نبایــد نفْ
حساســیت و آســیب پذیری کشــور در ایــن نواحــی بیشــتر اســت» (همــان، ٣۴٣). بــر 
همیــن اســاس همان گونــه کــه در ابتــدای ایــن بخــش نیــز اشــاره شــد، تحلیــل برابــری 
یــا نابرابــری در تحقیقــات قومــی لزومــا نــه در راســتای پیشــنهاد سیاســت های توســعۀ 
ــای  ــِی واگرایی ه ــل احتمال ــن دالی ــرای تبیی ــی ب ــه محمل ــق، ک ــن مناط ــوازن در ای مت

قومــی در حــال حاضــر یــا در آینــده اســت.

جمع بندی
ایــدۀ شــکاف قومــی به عنــوان مقولــه ای ایدئولوژیــک بیــش از آنکــه تبیین کننــده یــا 
ــن  ــن و تعیی ــد تبیی ــود به شــدت نیازمن ــد، خ ــود باش ــت موج ــل وضعی ــای تحلی راهنم
ارتبــاط بــا صورت بنــدی اجتماعــی ناظــر بــه آن اســت. در نوشــتار پیــِش رو و در 
خوانشــی وارونــه تأکیــد شــد کــه طــرح ایــدۀ شــکاف قومــی بــه معنــی پذیــرش ادغــام 
ــترده و  ــات گس ــانه اســت و ادبی ــرض هستی شناس ــک پیش ف ــب ی ــی در قال ــر مل در ام
ــران، همراهــی به شــدت  ــوم اجتماعــی ای ــی در عل پرتکــرار هویــت قومــی و هویــت مل
نهادمنــد ایــن ادبیــات را بــا ایدئولــوژی ادغــام اجتماعــی (ملــی) بــه نمایــش می گــذارد. 
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ــات  ــدون مــرور و واکاوی انتقــادی ادبی ــدۀ شــکاف ب ــا ای ــن اســاس، مواجــه ب ــر همی ب
ایــن حــوزه در علــوم اجتماعــی محقــق نمی شــود. داللت هــای هنجــاری ایــدۀ شــکاف 
و مفاهیــم همنشــین آن، ماننــد: هویــت، واگرایــی، یکپارچگــی، گســیختگی، انســجام و 
... آن چنــان اســت کــه ادبیــات ایــن حــوزه علی رغــم تناقضــات درونــی خــود در نتایــج 
و حتــی توصیفــات، توانســته اســت کارکــرد و نقــش ایدئولوژیــک خــود را بــرای تعییــن 

حــدود و ثغــور مفهومــی آن ادا کنــد. 
آن چنان کــه در دو بخــش انتهایــی مقالــه نشــان داده شــد، مــرور پژوهش هــای 
دانشــگاهی و پیمایش هــای ملــی از منظر امــر قومی حاکی از تناقضات ســردرگم کننده ای 
اســت کــه عمــال ذهــن مخاطــب را دچــار آشــفتگی می کنــد؛ علی رغــم اینکــه در عمــدۀ 
ــر میدان هــای قومــی نشــان داده  پژوهش هــای دانشــگاهی، قوم گرایــی شــدیدی در اکث
ــی  ــج پیمایش هــای مل ــا، نتای ــن پژوهش ه ــر ای ــگارۀ حاکــم ب ــا ان ــن ب می شــود، در تبای
ــتان  ــی و سیس ــورد خــاص ‑کردســتان، خوزســتان، آذربایجــان غرب ــار م جــز در چه
ــه  ــث پاســخ ب ــۀ خاصــی را از حی ــا فاصل ــوارد «شــکاف» ی و بلوچســتان‑ در ســایر م
ــد.  ــه نمی ده ــایر مناطــق ارائ ــا س ــری» ب ــی» و «پنداشــت از براب ــت مل ــای «هوی گویه ه
البتــه در مقایســۀ نتایــج همیــن پیمایش هــای ملــی، تناقضــات آشــکاری در جامعــۀ آماری 
واحــد مشــاهده می شــود کــه حاکــی از ِاشــکاالت روشــی و مفهومــی درخــور توجــه ایــن 
ــل و  ــای تحلی ــا را مبن ــی آن ه ــوان به راحت ــاس، نمی ت ــن اس ــر همی ــت و ب پیمایش هاس
توصیــف قــرار داد. چنیــن تناقضــات و عــدم انطباق هایــی بیــن تحقیقــات دانشــگاهی، 
ــز  ــری نی ــۀ براب ــی، در مقول ــی و پیمایش هــای مل ــده از داده هــای ثبت شــاخص های برآم
مشــاهده می شــود. بــه ایــن صــورت کــه فی المثــل باوجــود شــاخص های به شــدت 
ــت  ــتان، پنداش ــتان و بلوچس ــتان و سیس ــتان های کردس ــانی در اس ــعۀ انس ــن توس پایی
مثبــتِ درخــور توجهــی در ایــن اســتان ها از برابــری قومــی مبتنــی بــر پیمایش هــای ملــی 
نشــان داده شــده اســت. درخصــوص پنداشــت از برابــری اجتماعــی نیــز، شــاهد برتــری 
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــر ســایر مناطــق کشــور هســتیم. ای ــی ب نســبی اســتان های قوم
ــا نتایــج یادشــده در بــاال نشــان  شــاخص توســعۀ انســانی مناطــق قومــی، تناســبی را ب
نمی دهــد. مهم تریــن نتیجــه ای کــه از ایــن نتایــج ناهمســاز می تــوان گرفــت، عــدم 
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کفایــت تبیینــی و حتــی توصیفــِی میانجی هــای مفهومــی و عملیاتــِی علــوم اجتماعــی 
در قالــب متغیرهــای «هویــت» و «پنداشــت از برابــری» بــرای تشــخیص ابعــاد مســئلۀ 
قومــی در ایــران اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بیشــترین تمرکــز علــوم اجتماعــی بــر این 

ــی» اســت. ــت مل ــا، به خصــوص «هوی میانجی ه
ــه بعضــاً ممکــن اســت از ضعــف در   صرف نظــر از عــدم انطباق هــای آشــکاری ک
اعتبــار پژوهش هــا یــا پیمایش هــا ناشــی شــود، متــن حاضــر تأکیــد دارد که ایــن تناقضات 
ــر از آن، نحــوۀ  ــران و مهم ت ــرای فهــم امــر قومــی در ای ــم میانجــی ب ــوع مفاهی ناشــی از ن
جایابــی متناقــض امــر قومــی در صورت بنــدی اجتماعــی و سیاســی ایــران مــدرن اســت. 
بــه عبــارت دیگــر، تناقــض در نتایــج و تحلیل هــای حتــی تجربــی ایــن حــوزه، نــه لزومــاً 
ــا  ــی ب ــه بخشــی از هم زبان ــی آن، ک ــای عملیات ــی و ابزاره ــده از کاســتی های مفهوم برآم
اشــتیاق و نگرانــی دوگانــه و متناقضــی اســت کــه در مقدمــه و بخــش نظــری بــدان اشــاره 
شــد. اشــتیاق بــه امــر قومــی از امیــد و میــل بــه همســویی آن بــا هســتی ملــی، در قالــب 
رنگارنگــی از اقــوام و فولکلورهــای مختلــف و ظرفیــت امر مزبــور برای نشــان  دادن تنوع، 
ــرد. درمقابــل، نگرانــی در ایــن  دیرینگــی و ریشــه دار بــودن ملــت قدیمــی نشــئت می گی
حــوزه بــه بــروز هرنــوع واگرایــی قومــی از ســوی گروه هایــی مربــوط اســت کــه در قالــب 
گاهــی سیاســی، هســتی نــاب ملــی را بــه چالــش می کشــانند. بــه ایــن اعتبــار  اَشــکالی از آ
می تــوان در آنِ واحــد، دو صــدای متضــاد و دوگانــه را دربــارۀ امــر قومــی تشــخیص داد 
کــه هم زمــان آن را ادغــام و طــرد می کننــد. نکتــۀ حائــز اهمیــتِ کارکــرد ایدئولوژیــک ایــن 

میــل دوگانــۀ نظام منــد در پاســداری از اجتمــاع ملــی اســت.
در کنــار مقولــۀ هویــت، بخشــی از منطــق دوســویگی رابطــه ای بیــن ملــت و 
قومیــت در حــوزۀ برابــری نیــز قابــل ردیابــی اســت. اینکــه چگونــه میلــی متناقــض بــرای 
دربرگیــری قومیــت در قالــب فولکلــور بــا امــر ملــی وجــود دارد و درعین حــال بــا توجــه 
بــه ســهم ایــن نــوع ادغــام و دربرگیــری ‑کــه مســتلزم ارائــۀ تصویــری وحشــی، دیریــن 
و مربــوط بــه گذشــته از قومیــت و فولکلــور اســت‑ بــه عقــب نگه داشــتن مفهومــی و 
ســپس انضمامــی آن منجــر می شــود. بــه عبــارت ســاده تر، اگــر قــرار اســت قومیــت در 
قالــب فولکلــور به عنــوان امــری غنــی و البتــه مربــوط بــه گذشــته، بــه قــوام فرهنــگ ملــی 
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کمــک کنــد، ایــن کمــک  کــردن عمــًال بــه معنــی پذیــرش امــر قومــی‑ فولکلوریــک در 
یــک منطــق زمانــی مربــوط بــه گذشــته و «عقــب» اســت و ایــن عقب ماندگــی بایــد در 
زمــان حــال نیــز بازتولیــد شــود. امــر قومــی‑ فولکلوریــک کــه در قالــب لبــاس محلــی، 
طبیعــت وحشــی و چیزهــای عجیب وغریــب ولــی جــذاب نشــان داده می شــود، 
اگــر بخواهــد در قالــب برنامه هــای توســعه بــه ماهیــت جدیــدی مشــابه ملــت مــدرنِ 
ــی»  ــت مل ــت «هوی ــرای تقوی ــای خــود را ب ــل شــود، ظرفیت ه ســکوالرِ شــهری تبدی
از دســت می دهــد. بــر همیــن اســاس، علی رغــم نگرانــی از پیامدهــای احســاس تبعیــض 
ــونِ  ــد پیرام ــوژی ناسیونالیســتی نیازمن ــز، ایدئول ــه مرک ــای خشــن علی ــرای واکنش ه ب
ــون،  ــز و پیرام ــۀ مرک ــه دوگان ــوان ب ــر می ت ــن ام ــل ای ــی اســت. ذی ــی‑ انضمام مفهوم
کــه در برخــی متــون بــرای فــراروی از دوگانــۀ ملــت و قومیــت ارجــاع داده می شــود، 
ایــن قیــد را زد کــه ایــن دوگانــه بیــن هســتی خیالیــن ملــت در برابــر تصویــری برســاخته 
ــی‑ ــان عناصــر فولکلوریــک و فرهنگــی گروه هــای قوم ــه هم زم ــون اســت ک از پیرام
زبانــی، ماننــد کردهــا، ترکمن هــا و بلوچ هــا را بــا عناصــر مشــابه گروه هــای محلــی در 
منطقــی پیرامونــی جــای می دهــد و خــود را همیشــه بــا لبــاس محلــی و آداب و رســوم 
ــان اســتان های  ــن، پنداشــت ارائه شــدۀ کمابیــش مثبــت در می ــر ای ــد. عالوه ب می نمایان
ــدان  ــه  چن ــت ن ــم وضعی ــد اســتان شــاخص‑ علی رغ ــراز چن ــی از عدالت‑به غی قوم
مناســب توســعه ای ایــن مناطــق، بــه فــرض تأییــد تردیدآمیــز نتایــج، می توانــد موفقیــت 
ایدئولــوژی ناسیونالیســتی یکپارچگــی را نشــان دهــد. نکتــۀ جالــب و عجیــب در ایــن 
خصــوص، حساســیت پژوهش هــای قومــی بــه پنداشــت های حداقلــی از محرومیــت 
ــه اســت کــه  ــا حرکت هــای خشــن و واگرایان ــد آن ب ــن مناطــق و پیون و تبعیــض در ای
در قالــب پشــنهادات متناقــض توســعۀ محلــی ایــن مناطــق در کنــار حفــظ مالحظــات 

امنیتــی‑ ملــی نمــودار می شــود.
ــدۀ شــکاف،  ــی، ای ــا نهــاد قــدرت و امــر مل ــد ب صرف نظــر از داللت هــای هم پیون
ــده  ــن ای ــز دربرداشــته اســت؛ ای ــر اجتماعــی» نی ــرای «ام ــری ب پیامدهــای مهــم و مؤث
ــران توانســته اســت از  ــدرن در ای ــوژی ناسیونالیســتی دولــت م ــوم ایدئول ــوان مق به عن
ــت فروبکاهــد.  طریــق طبیعــی جلــوه  دادن نظــم مبتنــی بــر دولــت ملــی، جامعــه را بــه ملّ
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همان گونــه کــه اشــاره شــد و بــا توجــه بــه مــوارد تاریخــی و رخدادهــای امنیتــی، به نظــر 
می رســد مفهــوم امــر قومــی یــا بــه صــورت دقیق تــر، مســئلۀ قومــی کــه در قالــب نوعــی 
شــکاف یــا فاصلــه از ســرزمین نمــودار می شــود، حداقــل به لحــاظ تاریخــی در ارتبــاط با 
امــر سیاســی و به طــور ویــژه برســاخت واقعیــت خیالینــی از ملــت مبتنــی بــر مولفه هــای 
ــث  ــن حی ــه از ای ــن نکت ــه ای ــه اســت. توجــه ب رمانتیــک و داستان ســرایان نضــج گرفت
ــت و برمال کــردن ســویه های  اساســی اســت کــه فهــم سیاســی و در ارتبــاط بــا دولت‑ملّ
ایدئولوژیــک آن، مانــع از فــرو رفتــن در ورطــۀ «این همانــی جامعــه و دولــت» از طریــق 
ــه  ــه ک ــال، همان گون ــود. بااین ح ــی می ش ــر قوم ــا ام ــئله ی ــردنِ مس ــی  ک ــی تلق اجتماع
نشــان داده شــد، به دلیــل غلبــۀ رویکــرد و انــگارۀ ملی گــرا در ادبیــات علــوم اجتماعــی 
ــون و  ــدۀ مت ــی، بخــش عم ــی و سیاس ــات اجتماع ــا و تحقیق و به خصــوص پروژه ه
ــی  ــۀ ملی گرای ــا خطاب ــندگان ب ــی نویس ــی و هم زبان ــران، همراه ــود در ای ــات موج ادبی
ــات،  ــن ادبی ــی ای ــی و مفهوم ــام واژگان ــد. در نظ ــدا می کن ــی هوی ــر قوم ــر ام را در براب
ــی)  ــر مل ــه (ام ــوان خصــم و رقیــب جامع ــر قومــی به عن ــْب، مســئله مندی ام فهــم غال
ــه الگوهــای عــام  ــن اســاس تــالش می شــود ضــرورت دســت یابی ب ــر همی اســت و ب
ــت) کــه در آن، ســایر مؤلفه هــا ازجملــه قومیــت به نحــوی ادغــام شــده  از جامعــه (ملّ
باشــد، تئوریــزه شــود. ازایــن رو، متــن پیــِش رو مدعــی اســت از حیــث ایــدۀ شــکاف، 
آنچــه در کانــون توجــه پروژه هــای اجتماعــی به خصــوص در ابعــاد ملــی بــوده اســت، 
ســنجش میــزان فاصلــه یــا پیوســتگی و انســجام میــان گروه هــای اجتماعــی و دولــت 
ــی  ــه، اساســاً در درون خــود ظرفیت ــدیِ مفهومــی از جامع ــوع صورت بن ــن ن اســت. ای
ــت ازجملــه قومیــت صرفــاً از حیــث  را بــرای برســاخت مســئله بــرای دیگری هــای ملّ
میــزان خدمــت بــه انســجام و همبســتگی اجتماعــی فراهــم می کنــد. بــر ایــن اســاس، 
ــق و  ــی عمی ــران، بحران ــدۀ «شــکاف قومــی» در ای ــا ای درخصــوص «مســئلۀ قومــی» ی
ــۀ فهمــی از جامعــه (در  اساســی بــرای علــوم اجتماعــی وجــود دارد؛ ایــن بحــران غلب
اینجــا واگرایــی قومــی) اســت کــه بــدون ایــدۀ دولــت ملــی ممکن نیســت. بحــران اصلی 
یــا «مســئلۀ جامعــه» در برابــر «مســئلۀ اجتماعــی» بــه ایــن اعتبــار، غیرممکــن شــدن امــر 
ــت شــرط امــکان تمــام کنش هــای انســان  اجتماعــی ورای امــر ملــی اســت کــه در آن، ملّ
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ــادی،  ــن خصــوص از منظــر انتق ــات اجتماعــی معرفــی می شــود. در همی و خــود حی
ــه،  ــز خــود جامع ــه و نی ــوم جامع ــرای مفه ــدۀ «شــکاف قومــی» ب ــن مســئلۀ ای مهم تری
ــر  ــه پــروژۀ  هابــز١ی ‑این همانــی دولــت و جامعــۀ مدنــی‑ اســت. ب ســوق  دادن آن ب
ایــن اســاس، هرنــوع تفکــر خــالق و انتقــادیِ مدافــع ایــدۀ امــر اجتماعــی، صرف نظــر 
ــت)، بایــد درخصــوص  از قدرتمنــدی برســاخته اجتماعــی «قومیــت» (مشــابه ملّ
ــات موجــود،  ــج ادبی ــوم در درون صورت بندی هــای رای ــن مفه ــرش ای پیامدهــای پذی

بــرای مفهــوم جامعــه حســاس باشــد. 
در نهایــت، متــن حاضــر از طریــق دعــوت بــه نظریــۀ اجتماعــی پیشــنهاد می کنــد 
ــه درون  کــه برخــالف منطــق موجــود، «صورت بنــدی شــکاف و تنــش قومــِی ناظــر ب
جامعــه»، امــر قومــی و شــکاف برســاختۀ ناظــر بــر آن بــه رژیم حقیقــت اصلــی آن، یعنی 
ــب بخشــی از منطــق و ســازوکار ملت بودگــی  ــده شــود و در قال ــی، برگردان ملی گرای
تبییــن گــردد. ایــن نــوع تغییــر موضــِع تحلیلــی به نوعــی بــه معنــی صرف نظــر کــردن از 
خــودِ مفهــوم شــکاف قومــی بــرای ممانعــت از همدســتی یــا همگویــی بــا ایدئولــوژی 
ادغــام اجتماعــی همســو بــا ناسیونالیســم نیــز خواهــد بــود ؛ هرنــوع اســتدالل لــه یــا 
ــه  ــق می شــود ک ــی محق ــم و میانجی های ــدد مفاهی ــه م ــی ب ــه وجــود شــکاف قوم علی
در درون ایدئولــوژی یکپارچگــی قــرار دارد. درمقابــل بایــد بــه مــدد نظریــۀ اجتماعــی، 
ــا امــر قومــی رجــوع شــود کــه در آن،  بــه امکانــات مفهومــی دیگــری بــرای مواجهــه ب
فهمــی غیرمنســجم از جامعــه و توجــه بــه قلمروهــای اجتماعــی (مشــابه وبــر) به جــای 
ــوژی  ــه ایدئول ــدن ب ــع از درغلتی ــم)، مان ــد دورکی ــد (مانن ــزع و نظام من ــتی های منت هس
ادغــام می شــود. توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه مــوارد مطرح شــده در بــاال بــه 
معنــی عــدم شناســایی جریان هــای موجــود حــول مطالبــات «قومــی» در ایــران نیســت. 
ــن  ــا ای ــه ب ــرای مواجه ــی ب ــی در اینجــا ابزارهــای مفهوم ــل، محــل بحــث اصل درمقاب
جریان هاســت. به نظــر می رســد تکیــه بــر شــکلی از علــوم اجتماعــی تاریخ گــرا و 
انتقــادی کــه قــادر بــه تبییــن پیونــد حرکت هــای مزبــور بــا روندهــای جهانــی و منطقــه ای 
در ارتبــاط بــا مؤلفه هــای اقتصــاد سیاســی باشــد، در کنار خــودداری از هضم و اســتحالۀ 

1. Thomas Hobbes
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ــا و  ــی، کــه همچــون «دیــگ ذوب» تفاوت ه ــور در ســازه های مفهوم حرکت هــای مزب
تمایــزات آن هــا را ازبیــن می بــرد، امکانــات تحلیلــی بیشــتری را بــرای فهــم آن هــا فراهــم 

خواهــد کــرد و بــا اهــداف تحلیلــی و شــناختی علــوم اجتماعــی همســوتر اســت.
در پایــان، می تــوان بــه عناوینــی اشــاره کــرد کــه متأثــر از ایده هــای مطرح شــده در 

ایــن نوشــتار در قالــب پیشــنهادات پژوهشــی قابــل ارائــه اســت:
‑ تحلیل و واکاوی اشکال فهم از جامعه و امر اجتماعی در علوم اجتماعی ایران؛

ــا  ــم ی ــرای فه ــی ب ــوم اجتماع ــی عل ــای مفهوم ــایی و واکاوی میانجی ه ‑ شناس
برســاخت ایــدۀ یکپارچگــی اجتماعــی (ملی گرایــی، هویــت، ســرمایۀ اجتماعــی، 

ــری)؛ ــی، براب گاهــی اجتماع آ
‑ تبارشناســی شــکل گیری ژانــر هویــت در علــوم اجتماعــی ایــران و نحــوۀ پیونــد 
آن بــا نهــاد دولت‑ملــت یــا تبییــن پیونــد مطالعــات هویــت بــا ایدئولــوژی نوســازی و 

واکاوی ابعــاد ســاختاری و کارکــردی آن در پــروژۀ دولت‑ملــت ســازی؛
ــی و قومــی در  ــی و کیفــی ســنجش هویــت مل ــی مدل هــای کّم ــی تحلیل ‑ ارزیاب

ــی؛ ــن تناقضــات تجرب ــرای تبیی ــا یکدیگــر ب ــی آن هــا ب ــران و مقابله خوان ای
و  ایرانیــان»  نگرش هــای  و  «ارزش هــا  ملــی  پروژه هــای  انتقــادی  بررســی   ‑
«ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی کشــور» به عنــوان محمــل انضمامــی پیونــد نهــاد دولــت و 

ــران. ــوم اجتماعــی در ای عل



  
معاصر.  سياسی ايران  جامعه شناسی  بر  درآمدی  انقالب:  دو  بین  يرواند (١٣٨٣). ایران  آبراهاميان، 

ترجمه احمد گل محمدي، محمد ابراهيم فتاحی ولياليی. تهران: نشر نی.

احمدلو، حبیب (١٣٨١). بررسی رابطۀ میزان هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان تبریز (پایان نامه 
کارشناسی ارشد)، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

احمدی، حمید؛ گنج خانلو، مصدق (١٣٩٣). «رابطۀ هویت ملی و هویت قومی بین جوانان شهر 
زنجان». رهیافت های سیاسی و بین المللی، ش ۴٠: صص. ٩٢‑۶٢.

اسمیت، آنتونی، دی. ( ١٣٩۴). ناسیونالیسم و مدرنیسم: بررسی انتقادی نظریه های متأخر ملّت و 
ملی گرایی. ترجمه کاظم فیروزمند. تهران: نشر ثالث.

آشنا، حسام الدین (١٣٨٨). از سیاست تا فرهنگ: سیاست های فرهنگی دولت در ایران (١٣٢٠ – 
١٣٠۴). تهران: سروش.

تهران:  اول).  پهلوی  و  قاجار  ایرانی (عصر  جدید  هویت  تبارشناسی  محمدعلی (١٣٨۴).  اکبری، 
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

فصل نامه  خوزستان».  عرب های  در  قومی  و  ملی  هویت  به  حداله (١٣٨٧). «گرایش  سید  اکوانی، 
مطالعات ملی، ش ٣۶: صص. ١٢۶‑٩٩.
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اميدی، علي؛ رضايی، فاطمه (١٣٨٩). «ابعاد سياسی جهانی شدن و قوميت در ايران (براساس مطالعۀ 
ميدانی دانشجويان منتخب از چهار قوم ايرانی کرد، بلوچ، عرب و آذري)». پژوهش سياست نظری 

(پژوهش علوم سياسی)، ش ٨: صص. ١٧٠‑١۴١.

امیراحمدی، رحمت الله؛  اصغری، علی اصغر (١٣٩۶).«فاصلۀ قومی و عوامل مؤثر بر آن در کشور 
ایران با تأکید بر استان گلستان». فصل نامه مطالعات سیاسی، ش ٣٨، صص. ٧۶‑۴٩.

انتخابي،  نادر (١٣٧٣). «نامۀ فرنگستان و مسئلۀ تجدد آمرانه در ایران». نقد نو، مرداد‑شهریور.

_______(١٣٧٢). «ناسیونالیسم و تجدد در فرهنگ سیاسی بعد از مشروطیت». ایران نامه، ش ٢، 
سال ١١، بهار.

 _______ (١٣٧١). «ناسیونالیسم و تجدد در فرهنگ سیاسی بعد از مشروطیت ». نگاه نو، بهمن و اسفند.

آندرسن، بندیکت (١٣٩٣). جماعت های تصوری. ترجمه محمد محمدی. تهران: رخداد نو.

ایتزن، استنلی دی. و دیگران (١٣٩۶). مسائل اجتماعی از دیدگاه انتقادی. ترجمه هوشنگ نایبی. 
تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

ایوبی، حجت اله (١٣٧٧). «شکاف های قومی و خشونت در پیکارهای سیاسی». فصل نامه مطالعات 
راهبردی، پیش شماره اول، بهار: صص. ٣٨‑١٩.

بشیریه، حسین؛ قاضیان، حسین (١٣٨٠). «بررسی تحليلی مفهوم شکاف های اجتماعی». پژوهش نامه 
علوم انسانی، تابستان، ش ٣٠: صص. ٧۴‑٣٩.

برتون، روالن (١٣٨٠). قوم شناسی سیاسی. ترجمه ناصر فکوهی. تهران: نشر نی.

چلبی، مسعود (١٣٧۴). جامعه شناسی نظم. تهران: نشر نی.

چلبی، مسعود (١٣٧٨). طرح پژوهشی «هویت قومی و رابطه آن با هویت ملی». تهران: دفتر مطالعات 
اجتماعی وزارت کشور. 

چلبی، مسعود؛ یوسفی، علی (١٣٨٠). «روابط بین قومی و تأثیر آن بر هویت اقوام در ایران». فصل نامه 
مطالعات ملی، ش٨: صص ٣٢‑١٣.

چلبی، مسعود؛ یزدانی فام، محمد (١٣٩٠). «بررسی تطبیقی ‑کّمی اثر سیاست های قومی بر تضاد 
قومی». مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی، دوره جدید، ش ٢: صص ٧٧‑۴٧.

دهۀ ٩٠ (پایان نامه  در  ناسیونالیسم ُکرد  تشدید  و  بین الملل  نظام  تحول  فرزاد (١٣٨٢).  چوبتاشی، 
کارشناسی ارشد)، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران.
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انجمن  نامه  ایران».  در  قومی  سیاست  الگوی  و  ملی  وحدت  «مسئله   .(١٣٨٠) ابراهیم  حاجیانی، 
جامعه شناسی ایران، شماره ٣: ١٧٧‑١٣٧.

حاجیانی، ابراهیم (١٣٨٧). «نسبت هویت ملی و هویت قومی در میان اقوام ایرانی». مجله جامعه شناسی 
ایران، دوره نهم، ش ٣ و ۴: ١۴٣‑١۶۴.

حاجیانی، ابراهیم؛ محمدزاده، حمیدرضا (١٣٩۵). «وضعیت هویت های ملی، دینی و قومی». مجموعه 
مقاالت گزارش وضعیت اجتماعی کشور (ج١)، تهران: وزارت کشور، صص ٧١۶‑۶۵٣.

مجموعه  ایران».  در  قومی  نابرابری های  اجتماعی:  وضعیت  «گزارش   .(١٣٩٧) ابراهیم  حاجیانی، 
و  اجتماعی  همبستگی  (ج١   ١٣٩‑١٣٨٨۶ ایران  اجتماعی  وضعیت  دومین گزارش  مقاالت 

نابرابری)، تهران: آگه، صص ٣۴۶‑٣٢١.

حمیدیان، اکرم (١٣٨۵). هویت قومی و مشارکت مدنی در شهر خرم آباد (پایان نامه کارشناسی ارشد)، 
دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

حسین بر، محمدعثمان (١٣٨٠). بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانش جویان بلوچ نسبت به هویت ملی 
(پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران.

خانوف، آتور، ع (١٣٧١). مسئله اقلیت های ملی در شوروی. ترجمه فتح الله دیدبان. ته ران : س ازم ان  
ان ت ش ارات  و آم وزش  ان ق الب  اس الم ی.

دونزلو، ژاک (١٣٩۵). ابداع امر اجتماعی، رساله ای دربارۀ افول هیجانات سیاسی. ترجمه آرام قریب، 
تهران: شیرازه.

زیگفرید، آندره (١٣٩۴). روح ملّت ها. ترجمه احمد آرام، تهران: سهامی انتشار.

رضایی، احمد؛ احمدلو، حبیب (١٣٨۴). «نقش سرمایۀ اجتماعی در روابط بین قومی و هویت ملی». 
فصل نامه مطالعات ملی، ش ٢۴: صص ٣٣‑٧.

رضایی، احمد؛ ریاحی، محمداسماعیل؛ سخاوتی فر، نورمحمد (١٣٨۶). «گرایش به هویت ملی و 
قومی در ترکمن های ایران». فصل نامه مطالعات ملی، ش ٣٢: صص ١۴٠‑١١٩.

سراج زاده، سید حسین؛ قادرزاده، امید؛ رحمانی، جمیل (١٣٩٣). «مطالعۀ کیفی مذهب و قوم گرایی 
در میان کردهای شیعه و سنی». مجله جامعه شناسی ایران، دوره ١۵، ش ۴: صص ٢٩‑٣.

صادقی، فاطمه (١٣٩٢). جنسیت ناسیونالیسم و تجدد در ایران (دوره پهلوی اول). تهران، قصیده سرا.

صالحی امیری، سید رضا (١٣٨۶). مدیریت منازعات قومی در ایران. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.
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صالحی، محمدجواد(١٣٩٧).«رتبه بندی استان های کشور براساس شاخص های توسعۀ انسانی و سرمایۀ 
انسانی»، فصل نامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، دوره ٢۴، ش ١: صص ۴٩‑٢٧.

ضرغامی، برزین؛ انصاری زاده، سلمان (١٣٩١). «تحلیل فرصت ها و تهدیدهای ژئوپلیتیکی قوم بلوچ 
از دیدگاه نظریۀ شکاف های سیاسی‑ اجتماعی». پژوهش های جغرافیای انسانی، ش ٨١: صص 

.٩۵‑١١٠

ظهرابی، امیر (١٣٨٩). بررسی رابطۀ میزان گرایش به هویت ملی و قومی در بین کردها (پایان نامه 
کارشناسی ارشد)، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

عالیی، بهلول (١٣٨۵). «رابطۀ قوم مداری زبانی و جمع گرایی با کاربرد زبان فارسی در محیط های آموزشی 
يک منطقه ترک زبان». نشريه دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تبريز، ش ٢٠٠، صص ٣٩‑١۵.

فاضلی، نعمت الله؛ سلیمانی قره گل، هادی (١٣٩١). «نقش روشنفکران اواخر دوره قاجار در شکل گیری 
نخستین دولت مدرن در ایران». جامعه شناسی تاریخی، دوره ۴، شماره ٢: صص ١‑۴٧. 

فرهمند، مهناز؛ نجفی، کبری (١٣٩٧). «بررسی عوامل موثر بر منازعات بین قومی لک و لر در شهر 
خرم آباد». پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، ش ٢٠.

فریزبی، دیوید؛ سه یر، درک (١٣٧٨). جامعه. ترجمه احمد تدین و شهین احمدی. تهران: آران.

فوران، جان، (١٣٧٧). مقاومت شکننده. ترجمه احمد تدین. تهران: رسا.

فوكو، ميشل(١٣٩٣).  اراده به دانستن. ترجمه نيکو سرخوش و افشين جهانديده. تهران: نشر نی.

قادرزاده، امید (١٣٨٨). هویت جمعی غالب کردها در کشور ایران و عراق (رساله دکتری)، دانشگاه 
عالمه طباطبایی، تهران، ایران.

_________  (١٣٨١). سنجش فاصلۀ اجتماعی ساکنان شهر بانه، از اقوام فارس و آذری و بررسی 
عوامل مؤثر بر آن (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران

و  هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه  تهران:  ایرانیان.  نگرش های  و  ارزش ها   .(١٣٩۵) غالمرضا                     غفاری، 
ارتباطات، دفتر طرح های ملی.

  _________ (١٣٩٣). سنجش سرمایه اجتماعی کشور. تهران: شورای اجتماعی کشور.

کاسیرر، ارنست (١٣٩۴). افسانه دولت. ترجمه نجف دریابندری. تهران: خوارزمی.

کاویانی راد، مراد (١٣٨٠). نقش هویت قومی در اتحاد ملی (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه 
تربیت مدرس، تهران، ایران.
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كچويان، حسين(١٣٨٧). تطورات گفتمان های هويتی ايران، ايرانی در كشاكش با تجدد و ما بعد 
تجدد. تهران: نشر ني.

کسروی تبریزی، احمد (١٣٠۴). آذری یا زبان باستان آذربایگان. طهران: مطبعه شوروی.

کلهون، کریگ (١٣٩۵). ملّت ها مهم اند. ترجمه محمدرضا فدایی. تهران: شیرازه.

لهسائی زاده، عبدالعلی؛ مقدس، علی اصغر؛ تقوی نسب، سید مجتبی (١٣٨٨). «بررسی عوامل داخلی 
مؤثر بر هویت قومی و هویت ملی در میان اعراب شهرستان اهواز». جامعه شناسی کاربردی، ش 

٣٣: صص ٧٠‑۴٠.

ماتیل، الکساندر(١٣٨۴). دائره المعارف ناسیونالیسم. ترجمه کامران فانی و محبوبه مهاجر، جلد ١. 
تهران: انتشارات وزارت خارجه.

مالوشویچ، سینیشا (١٣٩۴). جامعه شناسی قومیت. ترجمه پرویز دلیرپور. تهران، آمه.

مالشویچ، سینیشا (١٣٩۶). هویت به مثابه ایدئولوژی. ترجمه یعقوب اکبری. تهران: کویر.

دانشگاه  ارشد)،  قوم گرایی (پایان نامه کارشناسی  بر  تمرکزگرایی  تأثیر  حسین (١٣٨٠).  محمدزاده، 
عالمه طباطبایی، تهران، ایران.

محمدزاده، حسین؛ خانی، سعید (١٣٩٧). «زمينه های تاريخی و اجتماعی مؤثر بر شکاف قومی در 
ايران». مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره دوزادهم، ش ٣: صص ١۴٧‑١٢۵.

مرسلی گنبری، احمدعلی (١٣٨٨). خوانش گفتمان ناسیونالیستی در آذربایجان ایران از منظر انتقادی 
(پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران.

مروت، برزو (١٣٨٣). بررسی عوامل مؤثر بر هویت جمعی غالب در نزد دانش جویان دانشگاه های 
شهرستان سنندج (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران.

مشونیتس، جان (١٣٩۶). مسائل اجتماعی. ترجمه هوشنگ نایبی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

مقصودی، مجتبی (١٣٩۵). «بررسی وضعیت احساس بی عدالتی قومی؛ راهکارها و راهبردها». در 
مجموعه مقاالت گزارش وضعیت اجتماعی کشور، ج ٣. تهران: وزارت کشور، مرکز امور اجتماعی 

و فرهنگی، صص ٣٧۶‑٣٢٩.

میرحیدر، دره؛  میراحمدی، فاطمه سادات؛ غالمی، بهادر؛ نصراللهی زاده، بهرام (١٣٩٢). «نقشه های 
القايی و تحريف واقعيت قومی در ايران، مطالعه موردی قومیت های كرد، ترك، عرب و بلوچ». 

ه جغرافيا و توسعه ناحیه ای، شماره بيست ويکم، پاييز‑زمستان  ١٣٩٢، صص ٢١‑١. مجلّ
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میرزایی، سید آیه الله (١٣٩٠). گرایش به ناسیونالیسم ایرانی در بین دانش جویان (پایان نامه کارشناسی 
ارشد)، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران.

میگدال، جوئل(١٣٩۶). دولت در جامعه؛ چگونه دولت ها و جوامع یکدیگر را متحول ساخته و شکل 
می دهند؟ ترجمه محمدتقی دلفروز. تهران: کویر.

نقی زاده، ولی (١٣٨۵). عوامل مؤثر بر نگرش دانش جویان آذربایجانی دانشگاه (تهران و تبریز) نسبت 
به هویت ملی (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران.

نگری، آنتونیو؛ هارت، مایکل (١٣٨۶). انبوه خلق، جنگ و دموکراسی در عصر امپراتوری. ترجمه 
رضا نجف زاده. تهران: نشر نی.

نجف زاده.  رضا  ترجمه  جهانی شدن).  (تبارشناسی  امپراتوری   .(١٣٨۴)  _______________
تهران: قصیده سرا.

نوابخش فرزاد؛ و گراوند جمشيد (١٣٩٠). «بررسی تأثیر احساس عدالت اجتماعی بر هويت ملی 
شهروندان سنی و شيعه مذهب قوم ُکرد (نمونه موردی شهر قروه)». مطالعات فرهنگی و ارتباطات: 

بهار ، دوره، ٧ ش ٢٢: صص ١٨٧‑١۴٩.

نواح، عبدالرضا؛ قیصری، نورالله؛ تقوی نسب، سید مجتبی (١٣٨٩). «آسیب شناسی مسائل قومی در 
ایران (عرب های ساکن اهواز)». مجله تحقیقات فرهنگی ایران، ش ١١، .

نوزانی، بهرام؛ صالحی، منصور (١٣٩١). «چالش های قومی در ایران: مورد مطالعه استان اردبیل». 
مجله دانش سیاسی و بین الملل، سال اول، ش ٣: صص ١٣٠‑١٠٩.

واعظی، منصور (١٣٩١). طرح بررسی و سنجش شاخص های فرهنگ عمومی کشور (شاخص های 
غیرثبتی) / به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور. تهران: موسسه انتشارات کتاب نشر.

یوسفی، علی (١٣٨٣). مجموعه مقاالت در حوزه اقوام ایران، تحلیل ثانویه بر نتایج طرح مطالعاتی 
هویت قومی و رابطه آن با هویت جامعه ای. تهران: دفتر امور اجتماعی وزارت کشور.
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