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abstract: 

Cultural citizenship is the acceptance of the presence of citizens with cultural differences. The 

importance of cultural citizenship has become much greater in today's world under the critique of the 

common meaning of citizenship, which defines general rules for the subjects of a country and a 

political unit, given the diversity of population. In Iran, in terms of having diversity of people in terms 

of ethnicity, language, religion, gender, etc., the need to pay attention to cultural citizenship, the scope 

of which goes beyond mere political citizenship, is inevitable. It is argued that at the hardware level, 

in addition to foreign influence and intervention, authoritarian modernization and definition by 

defining a specific pattern of nationalism and at the software level intellectual, cultural and traditional 

barriers are the most important challenges and Obstacles to the realization of the cultural citizenship 

approach in Iran have been found. Go beyond and recognize the fundamentals of cultural citizenship. 
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ها و موانع تحقق شهروندی فرهنگی در ایرانچالش

1پور عتيقتوحيد ولي

2رضا نصيري حامد

 3صمد ظهيري

هاي فرهنگي است. اهميت شهروندي فرهنگي بر دي فرهنگي، پذيرش حضور شهروندان با تفاوتشهرونچکیده: 

اساس توجه به تنوع جمعيتي در دنياي کنوني ذيل نقد معناي متداول از شهروندي که قواعدي کلي را برراي افرراد   

لحرا  دارا برودن تنروع     تر شده است. در ايران نيز بره کند، بسي افزونتابع يک کشور و واحد سياسي مشخص مي

افراد از حيث قومي، زباني، ديني، جنسيتي و ...  ضرورت توجه به شهروندي فرهنگي که دامنه آن از حرد  تابعيرت   

افرزاري، افرزون   مدعاي مطرح شده بر آن است که در سطح سخت رود، امري ناگزير است.سياسي صرف فراتر مي

-يون آمرانه با تعريف الگوي خاصي از ناسيوناليسم و در سطح نرمبر نفوذ و مداخالت خارجي، تجدد و مدرنيزاس

شرهروندي فرهنگري در ايرران    ها و موانع تحقق رويکررد  ترين چالشافزاري موانع فکري، فرهنگي و سنتي از مهم

-ها حاکي از آن است که ايران همچون بسياري از کشورهاي امروز جهان ضمن حرکت از گررايش بوده است.يافته

هاي مدرن نيز از شهروندي مرسوم سياسي فراترر رفتره و   نتي به مدرنيته، در عين حال الزم است در گرايشهاي س

 مباني شهروندي فرهنگي را به رسميت بشناسد.
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 مقدمه .1

هر کدام از آنها نيز داراي تنوعات فرهنگي گوناگوني درون  جهان کنوني داراي اجتماعات متعددي است که

خود هستند. گوناگوني فرهنگي و جوامع گوناگون فرهنگي پديده اي جديد نيست و چه بسا بتوان آن را به قدمت 

زندگي اجتماعي بشر دانست اما در جهان معاصر از سويي به سبب مهاجرت و عوامل ديگر و نيز به دليل آگاهي 

تر گرديده است. همچنين غير از مسائل موجود در سطح ملي، يت و اهميت اين تنوع، توجه بدان افزوناز ماه

-شدن نيز به تضعيف اشکال شهروندي ملي انجاميده و در نتيجه شهروندي مرسوم با وجه سياسي را تحتجهاني

موجود و بازيگران عمده نظام  ترين واحدهاي سياسيدولتها اصلي-الشعاع خود قرار داده است. البته هنوز ملت

شدن با تضعيف تر و ذوابعاد شده است. در واقع جهانيالملل هستند با اين حال گستره شهروندي بسي فراخبين

شناختي روزافزون، برجستگي توجه به پيوندهاي داخلي جوامع و طرح مسائلي همچون آگاهي فرهنگي و بوم

ها و لزوم در نظر گرفتن سيتي از جمله با طرح مباحث فمينيستهاي جنمعضالتي همانند فقر جهاني، شکاف

هاي مختلف زباني، نژادي و قومي مطالباتي را در سطح عمومي ايجاد نموده که نيازمند طرح موقعيت اقليت

 تر است. شهروندي در مقياسي وسيع

ر مدرنيته و تحوالت مفهوم شهروندي اگرچه مفهومي پرسابقه در تاريخ انديشه سياسي است، اما با ظهو

عظيم سياسي، اجتماعي و صنعتي در غرب و حوادث مهمي چون انقالب فرانسه، مفهوم مدرني از آن در کانون 

انديشه سياسي در غرب قرار گرفت. از اواخر قرن بيستم به تدريج با ظهور مسائل و موضوعات جديدي همچون 

ي مدرن شهروندي ليبرال به پرسش و لب، انگارهطهاي جديد هويتشدن، فمينيسم، جنبشمهاجرت، جهاني

آن حقوق، تکاليف،  چالش گرفته شد. در بدو امر، شهروندي بيانگر رابطه فرد و اجتماع بوده و عناصر شاکله

مشارکت و هويت است. مقوله شهروندي بسته به قرار گرفتن در بسترهاي اجتماعي مختلف، تحوالت تاريخي 

اي، روابط موجود بين عناصر آن متفاوت بوده است. البته ته و لذا در هر دورهگوناگوني را پشت سر گذاش

اي عمودي بين دولت و شهروندان از باال به پايين نيست چرا که تحقق کامل آن چه شهروندي، صرفاً بيان رابطه

تر افراد در شود، مستلزم وجود ساز و کارهايي است که امکان مشارکت و حضور هرچه بيششهروندي خوانده مي

هاي مؤثر بر سرنوشت ايشان را فراهم آورد. به عبارت ديگر افراد بايد در روند تعيين سرنوشت يگيرتصميم

کنند، نباشند. با آنکه مفهوم جمعي دخالت داشته و تنها پذيراي منفعل تصميماتي که ديگران براي ايشان اتخاذ مي

هايي نيز به مرور مي در اين خصوص در افکنده شده، اما خالءشهروندي به مرور تکميل گرديده و بناي مستحک

خود را نشان داده که در گذشته يا بدانها توجهي نشده بود و يا مجال طرح آنها وجود نداشت و اينکه شرايط 

هاي نوين در نوظهور جهاني امکان طرح آنها را فراهم نموده است. شايد بتوان نقطه اشتراک تأمالت و نظرورزي

هاي ناگزير آن برشمرد. وص شهروندي را تالش براي تعميق و ژرفابخشي هرچه بيشتر اين مفهوم و داللتخص

اين دغدغه بر اساس توجه به تنوع و دگرگوني بافت و ساختار جمعيتي شهروندان در جوامع مختلف حائز اهميت 

ن چتر حمايتي واقعي شهروندي در بيشتري شده است چرا که اين تصور به تدريج پديدار گرديده که براي گسترد

تر مورد بازنگري و بازتعريف عمل الزم است شمول و حمايت اين مفهوم براي افراد جامعه هرچه بيشتر و عميق

قرار گيرد. همه اينها بدان سبب است که خودآگاهي شهروندان يک جامعه نسبت به ابعاد متکثر هويت خويش در 

هاي گوناگون، موجبات اني از مناطق مختلف جغرافيايي و متعلق به فرهنگکنار درآميختگي و همزيستي شهروند
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ظهور خوانش نويني از شهروندي را مهيا کرده است که ديگر با الزامات و داللت هاي پيشين اين مفهوم چندان 

ليبرال هاي مناسبتي ندارد. بر اساس الگوي فراگير و جهانشمول از شهروندي، که الگوي تک فرهنگي غالب نظام

شود و لذا منتقدان آن بر اساس الگوي هاي مختلف ناديده گرفته ميبوده است، تنوعات و تمايزات متعدد گروه

هاي اجتماعي را در ذيل گفتمان نويني از شهروندي هاي مختلف افراد و گروهچندفرهنگي برآنند که بايد تفاوت

 مورد توجه قرار داد. 

ارائه شده براي نظريه شهروندي ليبرال، که به دنبال تأمين و تقويت هاي در اين ميان، يکي از بديل

ها و مباني مفهوم يکپارچگي اجتماعي و همنوايي ملي است، نظريه شهروندي چندفرهنگي است که ويژگي

ترين اصول شهروندي ليبرال را مي شهروندي از منظر ليبرال دموکراسي را مورد نقد قرار داده است. برخي از مهم

سازي و توجه به کارگزار در برابر ساختار عنوان نمود. گرايي/ همانندوان، شامل فردگرايي، برابري، شمولت

گرايان و حتي از درون ها، جماعتهاي مختلفي هم چون فمينيستها و جريانشهروندي ليبرال از جانب گروه

ويل »گرايانه(، )از منظر جماعت« لورچارلز تي»خود سنت ليبرالي به چالش کشيده شده است و کساني مانند 

)از منظر فمينيستي و با طرح نظريه شهروندي متمايز( نقدهاي « آيريس ماريون يانگ»)از سنت ليبرالي( و « کيمليکا

 اند.مهمي بر اين انگاره وارد آورده

ابه الگوي شود، به مثنيز خوانده مي« گراييفرهنگچند»هاي فوق که گاهي با عنوان مجموعه ديدگاه

اند، به منظور تأمين و تقويت فرهنگي -هاي متأخري که داراي تنوع قوميسياستگذاري عمومي در دولت

يکپارچگي اجتماعي و همنوايي ملي از مجراي به رسميت شناختن تمايزهاي مختلف مورد توجه واقع شده است. 

متکثر جوامع معاصر است که سبب شده آنچه ضرورت عنايت بدين الگو را بيش از پيش مطرح نموده، واقعيت 

گرايي به موضوعي الزم و ضروري براي رتق و فتق مسائل مبتالبه بدل گردد تا جايي که در صورت چندفرهنگ

هاي اجتماعي و فرهنگي وجود خواهد فقدان توجه بدان،  عمالً امکان بروز واگرايي و در نتيجه تعميق شکاف

فرهنگي اقليت  -هاي قومييي صرفاً آرمان اخالقي مورد تأکيد از جانب گروهگرافرهنگداشت. بر اين اساس چند

گرايانه برشمرد که اهتمام بدان اي براي حفظ حقوق و هويت خود نيست؛ بلکه آن را بايد سياستي واقعيا حاشيه

سي شدن آن در ناپذيري تفاوت هويتي و امکان سياهاي در حال توسعه با توجه به حذفويژه از جانب دولتبه 

گرايي، در دو سطح مورد توجه قرار سازي امري الزم است. چندفرهنگهمسان صورت استمرار و تداوم سياست

گيرد. سطح اول مربوط به حقوق شهروندي يعني وارد کردن تنوع فرهنگي به عنوان عاملي جديد در بازتعريف مي

گرايي در تعريف شهروندي ملي و حقوق و فرهنگکحقوق شهروندي و تعلّق ملي است. بر اين اساس، مبناي ت

تعهدات حاصل از آن، مورد بازانديشي قرار گرفته و با پذيرش کثرت و تنوع فرهنگي، حقوق فرهنگي شهروندي 

شدن، در شود و بدين ترتيب، شهروند ملي به ويژه در عصر جهانيبه صورت جزئي ضروري در نظر گرفته مي

شود. حقوق برخوردار مي« حقوق فرهنگي»مدني، سياسي، اجتماعي و اقتصادي از مندي از حقوق کنار بهره

گرايي در سطح دوم، به فرهنگفرهنگي بر مبناي حق ناشي از متفاوت بودن افراد قرار دارد. سياست چند

اهي هاي رفسياستگذاري دولتي مربوط است و به لحا  تاريخي، به راهبردهاي مديريت بحران به ويژه در دولت

گردد که درصدد تضمين انسجام و همگرايي کل جمعيت از طريق کاربست معيارهاي سياستگذاري اجتماعي بازمي

هاي بومي و مهاجران به کارگرفته شد. بدين يافته و در قبال اقليتهاي توسعهاند. اين سياست  ابتدا در دولتبوده

ايد در فرهنگ ملي اکثريت ادغام شوند، مشروعيت خود را ها بترتيب بر مبناي اين سياست، اين انگاره که اقليت
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از دست داده و در عوض به لزوم در پيش گرفتن سياست چندفرهنگي و تعبيه ساز و کارها و نهادهاي متناسب 

 با آن وقوف يافتند. 

، در هاي مختلفگرايي، افراد با فرهنگبر اساس آنچه بيان شد و با اذعان به اينکه در سياست چندفرهنگ

پردازند، جامعه آميز با ديگران ميشان به  تعامل مسالمتهاي فرهنگيچارچوب يک ملت يا کشور با حفظ تفاوت

تواند از اين (، مي323:1323ايراني نيز از آنجايي که به لحا  تاريخي داراي بافتي چند فرهنگي بوده)کريمي، 

-ي به کار بندد. اهميت اين موضوع زماني مضاعف ميرويکرد مسائل بسياري بياموزد و براي حفظ انسجام درون

سازي، روش مدرن پهلوي، در اثر اِعمال سياست همسانشود که توجه کنيم بعد از به قدرت رسيدن دولت شبه

خاصي در مورد بافت متنوع جامعه ايراني در پيش گرفته شد که عمدتاً مبتني بر رويکردي آمرانه و حذف تمايزات 

ها نسبت به کليت اين پروژه مدرنيزاسيون از باال و فرهنگاز اين نظر به مرور بسياري از خُردهفرهنگي داشت و 

حتي گاه تحميلي احساس بيگانگي داشتند. ناديده گرفتن جنبه فرهنگي تنوعات مذکور از علل سياسي شدن 

با اِعمال قوه قهريه خود سازي نيز حتي مباحث فرهنگي در ايران معاصر بوده است. از سوي ديگر سياست همسان

هاي پيش روي جامعه پاسخ در خوري بدهد و مشروعيت و حتي کارآمدي آن زير ها و چالشنتوانسته به بحران

هاي تعريف شده در قانون اساسي، اما به سوال رفته است. در دوران پس از انقالب اسالمي نيز به رغم ظرفيت

الب، جنگ تحميلي، وجود نگاه امنيتي به تکثر فرهنگي و علل و عوامل هاي اوايل انقسبب عواملي از قبيل ناامني

هاي بالقوه موجود از دوران قبل بر اثر ديگر آن گونه که بايد وشايد انتظارات برآورده نشده و بسياري از تنش

گاه اند. اگر ضرورت نهاي فرهنگي و اجتماعي ژرفاي بيشتري هم يافتهشدن و تعميق آگاهيروندهاي جهاني

تر شدن اين مطالبات فرهنگي مسئله مهمي شناسي چرايي و ابعاد بقا و بلکه گستردهمتکثر پذيرفته شود، آسيب

 شود. است که در اين نوشتار بدان پرداخته مي

 :پيشينه پژوهش .2

نيک »، نوشته «شهري(شهروندي فرهنگي )مسائل جهان»در اين موضوع يکي از آثار قابل توجه، کتاب 

است که در آن نگارنده شمول فرهنگي را با دسترسي به حقوق و فرصت رساندن صداي خود به « نسوناستيو

محور و جامعه مدني را اي که گوش شنوايي براي شنيدن داشته باشد، مرتبط دانسته و توسعه جامعه ارتباطجامعه

داند. در وندي فرهنگي مينياز شهرهاي عمومي و خصوصي است، را پيشکه فضاي اجتماعي حائل ميان حوزه

-نوشتار حاضر توجه به الزاماتي که در اثر مذکور درباره تحقق شهروندي فرهنگي آمده، به موضوع ايران و آسيب

 شناسي از منظر مذکور پرداخته خواهد شد. 

، گرايش همدالنه به پذيرش حقوق «شناسي سياسي تنوع قوميدرآمدي بر جامعه»در کتاب « علي کريمي»

ندي بر مبناي توجه به اصل تمايز، کرامت و شأن انساني را مورد توجه قرار داده و ضمن توجه به سياست شهرو

-هاي آن از جمله سياست همانندشناسي کالسيک کرده و برخي مولفهگرايي، نگاهي نقادانه به جامعهچندفرهنگ

ان پرداخته شده که ضمن استفاده از مباني سازي را زير سوال برده است. در اين اثر به صورتي گذرا به موضوع اير

 نظري آن در مقاله حاضر به بررسي سياست ايران در اين خصوص توجه خواهد شد. 

نيز اثر مهمي در اين حوزه و جزو آثار کالسيک است که « ويل کيمليکا»اثر « شهروندي چندفرهنگي»کتاب 

اي است که از سويي مسير خوبي را در اين شرفتهالبته خاستگاه طرح مباحث آن برآمده از وضعيت کشورهاي پي
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هايي دارد از جمله اينکه تکثر بسياري از اند ضمن آنکه برخي از اقتضائات آنها با ايران فرقسياست به پيش برده

هاي مختف بدين کشورهاست. با اين حال مواجهه با کثرت ناشي اين کشورها برآمده از مهاجرت افرادي از مليت

تواند با مباحث افرادي همچون کيمليکا و ديگر صاحبنظران مورد توجه اي است که ميمتفاوت، نکتهاز فرهنگ 

 ايران و سياستگذاري فرهنگي مسئوالن مربوطه آن واقع شود. 

 :مبناي نظري .3 

 توان يافت که بتواند مدعي داشتن اجتماعي به لحا  فرهنگي همگن باشد.امروزه تقريباً هيچ کشوري را نمي

ناپذير و محو ناشدني است که اي است که حتي اگر ارزشمند هم شمرده نشود، واقعيتي انکارتنوع فرهنگي، پديده

گذارد. در يک اجتماع سياسي که داراي اثرات گسترده خود را بر ساختارها و رفتارهاي هر اجتماع بر جامي

اخالقي و فلسفي گوناگون هستند، فرآيند  هاي فرهنگي مختلف است و اعضاي آن پيرو گفتمان هاي ديني،هويت

آميز شهروندان ها همزيستي مسالمتاي تنظيم شود که در عين احترام به تفاوتسياسي بايد به گونه گيريتصميم

 پذير گردد. نيز امکان

اي قرار گرفته تا جايي که و مسائل پيرامون آن در دوران اخير مورد اهتمام ويژه 1موضوع کثرت فرهنگي

مطابق استدالل انديشمنداني همچون ويل کيمليکا، بايد از ديدگاهي که رابطه بين دولت و مذهب را به رابطه بين 

دهد، گذر نمود. چرا که نگرش ليبرالي پيشين بر آن بود که همان طور که کليسا بايد ها تسرّي ميدولت و قوميت

هاي خصوصي و متمايز نمود و آنها بايد فقط در عرصهاز دولت جدا باشد، هويت قومي را نيز بايد از دولت جدا 

داند که دولت از ملت را در رد  اين ايده قديمي مي 2فرهنگيمطرح باشند. وي اولين مشخصه يک دولت چند

سازي را رد داند که هرگونه سياست همسانواحدي تشکيل شده است. وي يک دولت چندفرهنگي را دولتي مي

گرا بايد بپذيرد که همه شهروندان به صورت برابري در زندگي سياسي فعال هستند، هنگفرنمايد. يک دولت چند

بدون آنکه الزم باشد هويت خود را مخفي کنند و دولت بايد تاريخ، زبان و فرهنگ گروه غير حاکم را همان گونه 

تعريف مردم آن را  (. کيمليکا در33:1326پذيرد، مورد تصديق قرار دهد)کيمليکا، که براي گروه حاکم مي

داند که در آن هم حقوق فردي و هم گروهي بايد اجتماعي تاريخي داراي قلمرو، زبان، سخن و آداب متفاوت مي

داند و معتقد است را در همبستگي مي 3قوميمورد توجه قرار گيرد. وي اساس حقوق نمايندگي در جوامع چند

تر در جامعه استوار است. اين در حالي راي مشارکت افزونهاي مختلف بچنين حقوقي بر اساس مطالبه گروه

داند در حالي است که وي با بها دادن بدين حقوق و حمايت از آن، طرح چنين حقوقي را به حال جامعه مفيد مي

شکند. در شمارد چون مرزهاي جامعه بزرگتر را ميبرانگيز برميکه برعکس تأکيد بر حقوق خودمختاري را چالش

هاي فرهنگي است و شهروندي داراي بنيان»اين موضوع، پرداختن به اين مسئله نيز حائز اهميت است که کنار 

پذيري مدني را ساالري و مسئوليتطلبي، آزادي، فردگرايي، مردمهاي اجتماعي مانند مساواتاي از ارزشمجموعه

تواند تمام نيازهاي فرهنگي افراد را نميگيرد. در اين بين مفاهيم شهروندي مدني و سياسي و اجتماعي دربرمي

پوشش دهد و از اين رو بايد با مفهوم شهروندي فرهنگي که به اين حقوق و نيازهاي فرهنگي اشاره دارد تکميل 

شود. بنابراين شهروندان افزون بر حقوق مدني و سياسي و اجتماعي از حقوق فرهنگي نيز برخوردارند و افزون 

                                                           
 

1 Cultural multiplicity 
2 Multicultural government 
3 Multi-ethnic communities 
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استيونسون، «)اي از نيازهاي فرهنگي نيز هستنداجتماعي و سياسي داراي مجموعه بر نيازهاي اقتصادي و

گرايي، نيز بر آن است که توانايي گرا با نگرش چندفرهنگيکي از انديشمندان جماعت« چارلز تيلور(. »19:1326

تواند از يها مستلزم وجود مشترکات است که مهاي مختلف زيستن يا فرهنگبه رسميت شناختن ارزش شيوه

هاي ديگر به فرهنگ ما، اندازها افزايش يابد. به بيان ديگر با ورود معيارهاي سنجش از فرهنگطريق ادغام چشم

 گردد. هاي ناهمخوان با فرهنگ موجود بيشتر فراهم ميامکان درک فرهنگ

-شناختن هويت بستان و تعامل فرهنگي در آن است که اعضاي هر گروه خواهان به رسميتاهميت اين بده

شان از سوي ديگران هستند و آنها اين مطالبه را از ارکان و نهادهاي مختلف و در نهايت از کليت جامعه 

نمايند. بالطبع تا زماني که چنين امري محقق نگردد، بين هويت افراد درون يک گروه با هويت کالن درخواست مي

پذيري در هاي فرهنگي اوالً انعطافست پذيرش تفاوتدر جامعه شکاف وجود خواهد داشت. به زعم تيلور سيا

-دهد تا هدفهاي فرهنگي اجازه ميشمارد و ثانياً به جامعهاجراي قانون و حقوق و امتيازات قانوني را جايز مي

نيز « آيريس ماريون يانگ(. »193:1322هاي جمعي و به ويژه تالش براي ادامه بقاء فرهنگي را دنبال کنند)تيلور،

نمايد و بر حقوق مشارکتي مطرح مي -ريه خود در باب شهروندي چندفرهنگي را در قالب دموکراسي ارتباطينظ

گذارد. وي با وجود توجه به وضعيت زنان، در بحث از سرکوب صرفاً مسئله ايشان را به گروهي صحه مي

فرهنگي ستمديده و طرد  -هاي اجتماعيکند بلکه سرکوب را در ارتباط با ساير گروهصورت مجزا مطرح نمي

داند. بنابراين از نظر يانگ سرکوب، صرفاً موضوعي خاص زنان نيست؛ بلکه آن را بايد شده نيز قابل طرح مي

هاي قومي، مذهبي، نژادي، فرهنگي و اقتصادي نيز هاي اجتماعي از قبيل اقليتموضوعي مبتالبه ساير گروه

 دانست. 

سازي در ميان جوامع مختلف برشمرد که بايد بخشي از روند ملتتحقق و عملي شدن حقوق فرهنگي را 

هايي نيز مواجه بوده است. به طور خاص اين امر در جوامع جهان سوم و در البته کمابيش در همه جوامع با چالش

گرايي در برابر حال توسعه در دو مورد برجسته و خاص ظهور داشته است. يکي دشواري و معضل مذهب

طلبي قومي و فرهنگي مخصوصاً آن گاه که در مقابل پروژه اجتماع و سياست و ديگري مقوله هويت سکوالرسازي

و زباني قرار گرفته است. جامعه ايراني نيز همانند اکثر جوامع غير غربي که شاهد تجربه  1سازي فرهنگيهمسان

غربي را تجربه نموده، از اين امر مستثني زا و با فاعليت دولتي اقتدارگرا و به تقليد از الگوي مدرنيزاسيون برون

نبوده است. از اين رو براي رويارويي و نيز حل و فصل چنين معضلي، اتخاذ سياستي نوين براي مديريت 

رسد؛ سياستي که بر پايه آن، يکپارچگي اي ضروري به نظر ميراهبردي تنوع فرهنگي در ابعاد گوناگون آن مسئله

توان اميد داشت که به زا و البته پايدار تأمين گردد. در اثر چنين رويکردي ميدرون ايو همبستگي ملي به شيوه

جاي طرد تنوع فرهنگي بر تحقق حقوق شهروندي و سازگاري آن با هويت ملي بر مبناي وحدت در عين کثرت 

 تأکيد ورزيده شود.  

شامل موارد متعددي است که از گيرد، آنچه به عنوان مظاهر کثرت فرهنگي در جامعه مورد بحث قرار مي

ها در کنار وحدتي که به لحا  تعلّق به کليت گيرد. افراد با اين مولفهقوميت، جنسيت، دين، زبان و ... را دربرمي

شوند و همه سخن شهروندي فرهنگي و چندفرهنگي، تالش براي به رسميت جامعه دارند، از همديگر متمايز مي

                                                           
 

1 Cultural assimilation 
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است. بدون ترديد نخستين گام در اين مسير، موضوعيت داشتن خود مقوله شناختن و رعايت تمايزات آنه

ها و نيز ساز و کارها و نهادهاي مرتبط با افراد در اي از حقوق ومسئوليتشهروندي است. شهروندي، مجموعه

همي کند. همچنين افزون بر اين رابطه رسمي و حقوقي، مسئله متابعيت ايشان از يک نظام سياسي را تعريف مي

در مورد شهروندي وجود و نهادينه شدن ساز و کارها و تدابيري براي مشارکت افراد و حضورشان در روند 

(. بالطبع هر چه ميزان اين حضور و مداخله در 36:1339در مسائل مهم از حيث عمومي است)نش، گيريتصميم

ردار خواهد بود. چنانکه اشاره گرديد، سرنوشت جمعي بيشتر باشد، رابطه شهروندي نيز از استحکام بيشتري برخو

هاي خاصي که تر نمودن حيطه شهروندي مرسوم و متداول، به مسائل اقشار و طيفشهروندي فرهنگي با گسترده

 پردازد. به يک معنا:اند، ميشان چندان مورد توجه نبودهبودگيدر اقليت و حاشيه بوده و يا از جنبه خاص

مل حقوق و تعهدات، فضاهاي مدني مشارکت، احترام، هويت و تفاوت و اصطالح شهروندي فرهنگي شا»

توان همبستگي با ديگران را حفظ کرد و در فردي سازي است. شهروندي فرهنگي در پي اين است که چگونه مي

کيمليکا، «)عين حال، بر خالقيت خويشتن يا در واقع جست و جوي عدالت و رسميت تفاوت تأکيد کرد

192:1326.) 

ترين آنها، قوميت است. اصطالح هاي متعددي است که يکي از مهموه فرهنگي شهروندي شامل حوزهوج

-شود که آنها را از ديگران متمايز ميهاي فرهنگي اجتماع معيني از مردم اطالق ميقوميت به کردارها و نگرش

ترين آنها عبارتند از: د اما متداولروهاي قومي از يکديگر به کار ميهاي مختلفي براي تشخيص گروهسازد. ويژگي

آرايش. در واقع قوميت صفتي است که همه اعضا  هاي پوشاک و حتي نحوهزبان، تاريخ يا اجداد، دين و شيوه

هاي گيرد اما در عمل، قوميت غالباً به گروههاي خاصي از جمعيت را دربرنميجامعه واجد آن هستند و تنها بخش

(. بدين ترتيب گروه قومي يا يک قوميت 339:1333شود)گيدنز، تر اطالق ميوسيعاقليت در متن يک جامعه 

دربرگيرنده اشخاصي با سنت و هويتي مشترک است که ايشان را در مقام يک گروه فرعي از جامعه بزرگتر متمايز 

ز هستند و هاي خاص فرهنگي از ساير اعضاء جامعه خود متمايکند. اعضاي هر گروه قومي از لحا  ويژگيمي

ها معموالً شامل شود. بنابراين قوميتگرايانه دارند، به کار گرفته ميمخصوصاً در مورد جوامعي که وضعيتي کثرت

هاي ديگر متفاوت از بافت اکثريت هستند. به طور کلي تداوم هايي است که از لحا  فرهنگ، زبان يا ويژگيگروه

ميزان تفاوت فرهنگي ميان آنها و اقوام مسلط، عوامل انسجام دروني هاي قومي و فرهنگي نتيجه و انسجام اقليت

)وحدت زبان، قبيله، مذهب و...( و نيز نحوه برخورد اکثريت با آنها )تساهل يا سرکوب( است)بشيريه، 

239:1333.) 

 

 :ها و موانع. شهروندي فرهنگي در ايران معاصر؛چالش9

 :فرهنگي در ايران معاصر-تفاوت قومي .9-1

گر آن است که ماهيت ، بريان پهلوي  مدرن شبه  گيري دولت دوره پس از شکل  در  قومي  ررسي تحوالتب

فرهنگي قرار گرفته و به تدريج مطالباتي را دامن زده -سازي قومي تحوالت قرومي بسيار تحت تأثير پروژه همسان

مشکالت سياسي عرض اندام نموده  اند، در قامتکه چون پاسخ در خوري از سوي نظام سياسي دريافت نکرده

هاي ديگر از قبيل اقتصادي و است. از اين نظر، قوميت کانون تطورات بسياري بوده تا جايي که برخي شکاف
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معيشتي و نيز ديني و مذهبي هم بر بستر آن طرح و اشاعه يافته است. در اين خصوص البته همه مشکل، معضلي 

بيني شده بود با مشروطه آگاهي بدين تمايزات فرهنگي در قالب قوانيني پيشمعرفتي نبوده چرا که از همان دوره 

هاي امنيتي سبب شد اين حال نحوه عملياتي نمودن آنها به ويژه در مواجهه با شرايط ناگزير زمانه از جمله دغدغه

در شرايطي است که ها را تعميق کند. همه اينها که اجراي بسياري از آنها در حالت تعليق قرار گرفته و شکاف

بسياري از الزامات حقوقي و سياستگذاري مربوطه در اين مورد در قانون تعبيه شده اما بين قانون مکتوب و اجراي 

هاي  ويژه طرح انرجمن و به  مشروطيت  عملي فاصله قابل توجهي بوده است. به واقع مسکوت ماندن قانون اساسي

  فرهنگي و تعريف هويت ملي و حقوق شهروندي-در مرسائل قومي  رايانهگ ايرالتي و واليتي که از مبنايي کرثرت

ساز  آمدن اساس طرد و تبعيض و زمينه  ، از داليل عمده بروز نارضايتي ميان اقوام ايراني و به وجود کرد مي  پيروي

نخبگان اي،  هاي سياسي فراگيرتر و حتي در مقاطعي توسل به خرشونت بروده است. چنين زمينه طرح داعيه

در   نيروها  سياسي ها و امکانات داخلي و خارجي براي بسيج گيري از انواع فرصت به سمت بهره  را  قومي  سياسي

  برا  ، هرمزمان برابر دولت سوق داده و نابرابري و تبعيض سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در ميان اقوام

  قدرت  اهرم  ها به عنوانمقابل، استفاده سياسي از اين نابرابري مدرن پهلوي و در گيري و اسرتقرار دولت شبه شکل

ايران منجر   جديد  تاريخ  اي در هاي سياسي عمده در برابر دولت مرکزي از جانب نخبگان قومي، به برروز بحران

هاي زيرمجموعه آن اعم ها و دعاوي فرهنگي و بخش(. واضح است که خواسته232:1339شده است)مقصودي، 

هاي جغرافيايي، اقتصادي و سطح نازلي از رفاه و ها و تبعيضاز ديني، زباني و قومي آن گاه که با انواع نابرابري

توسعه همراه گردد، وضعيت بغرنج موجود را بسي ناکارآمدتر خواهد نمود و اين چيزي است که درباره بخش 

از وجود عيني اين معضالت در عالم خارج، نحوه  هاي ايراني صادق بوده است. البته فارغقابل توجهي از قوميت

هاي بازنمايي اين مشکالت از اهميت بيشتري برخوردار است و همين که بخش مهمي از مسائل موجود جلوه

مسائل فرهنگي خواهد شد. بر اين اساس بايد خاطرنشان  1«منديمسئله»آميزي از خود نشان دهد، سبب تبعيض

الخصوص وجه قوميتي آن است، اما وشتار و تأکيد آن بر مسئله شهروندي فرهنگي علينمود با آنکه موضوع اين ن

 هاي ديگر منفک نمود. توان و نبايد از بخشتوان منکر شد که اين بخش از اجتماع را نيز نمينمي

هي و با عنايت به نکات مذکور، در عين حال بايد اذعان داشت که در ايران نيز همپاي ديگر نقاط جهان آگا

نيز حساسيت خاصي در خصوص مسئله هويت فرهنگي و تجلي آن در قالب شهروندي به وجود آمده است. به 

موازات اين وضع، مطالبات ناشي از حقوق شهروندي فرهنگي باالستقالل طرح شده است اين بدان معناست که 

ترديد اينها دي و معيشتي گره زد. بيتوان به مسائل اقتصاهمه ارکان و اجزاي اين نوع از حقوق شهروندي را نمي

هاي مادي ارتباط با يکديگر نيستند اما اين گونه هم نيست که مسائل فرهنگي و هويتي تنها برخاسته از خواستهبي

طلبي ها و جريانات هويتتفسير شوند. گاهي در مواردي که حس تبعيض در اقامي راديکال شده باشد، جنبش

گذارند تا جايي که در ديگر اولويت خود را آشکارا بر مباحث فرهنگي و قوميتي مي يابند کهبروز و ظهور مي

هاي کالن به برخي موارد ايشان با تأکيد بر مباحث فرهنگي و هويتي و بر صدر نشاندن مطالبات مربوطه، از تعلّق

نه تاريخي مشترک ويژه در خصوص حس عالقه ملي و به تبع آن يکپارچگي سرزميني و جغرافيايي و نيز پيشي

کنند. در  و ضرورت حفظ نقاط تمايز خويش پافشاري مي  فرهنگي  دست کشيده و در مقابل، بر تفاوت هويت
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توضيح اين وضعيت بايد اشاره نمود که انديشه ليبرالي حاکم در باب شهروندي معموالً در مواجهه با تنوعات و 

لب بود که در صورت حل و فصل مشکالت و مسائل هاي انساني در جوامع مختلف القاکننده اين مطچالش

بازند. اما به مرور معلوم گرديد که چنين معيشتي و مالي، معضالت اجتماعي، فرهنگي و هويتي نيز رنگ مي

-کننده آن را ناديده ميبوده که اصالت فرهنگ وهويت و نقش تعيين 1گراقضاوتي برآمده از نوعي نگرش تقليل

 انگارد. 

خواه براي پيشبرد منويات هاي هويتوندهاي متأخر نه فقط در ايران بلکه در کل دنيا، گفتمانبه حال در ر

اند که دست به بسيج منابع بزنند تا از امکانات مختلف در اين گري از نهاد سياست، ناگزير بودهخود و مطالبه

گويي اقد ظرفيت الزم براي پاسخهاي سياسي موجود يا فعرصه براي رقابت بهره بگيرند. در مواردي که سيستم

تر خواهد باشند و يا مطالبات را با توجيهات گوناگون به تعويق بيندازند، عمالً شکاف موجود در متن جامعه عميق

آميز نيز دور از ذهن نيست. بايد هاي راديکال و خشونتشد و حتي احتمال گرايش اين جريانات به حرکت

مابيش در هر دو حالت فوق يعني چه زماني که انسداد در ساختار حقوقي و خاطرنشان نمود که البته قضيه ک

هايي باشد ولي به منصه بروز و ظهور نرسد، يکسان خواهد سياسي وجود داشته باشد و چه امکانات و ظرفيت

ز هاي هويتي اخاص اين گروه 2دهد و آن هم اينکه روايت و بازنماييبود. در اين مرحله اتفاق مهمي رخ مي

هاي موجود در دنياي کنوني همچون کننده بازي است به ويژه با استفاده از قابليتمباني خويش است که تعيين

هاي مختلف پديدار شده که ها در تاريخ پيشين و ... اين امکان براي گروهفضاي مجازي و نيز گسترش بازانديشي

گاهي تصوير  3در اين فضاي حاد و يا فراواقعي« ژان بودريار»به تأسيس گفتمان خويش دست بزنند و به تعبير 

 سازد. القاگر ايشان بيش از امور انضمامي موجود روندها را متعي ن مي

يا حتي جرياناتي که خواهان  فرهنگي در مقايسه با نيروهاي سياسي حزبي و - قومي  طلب هويت  هاي جنبش 

مند هستند، وضعيت اي ذيل فعاليتي مشخص و نسبتاً نظامحرکمراني مرحلي و با کسب اختيارات منطقه

تري دارد و نوسان حرکت آنها و حتي گاهي غير قابل تري دارند بدين معنا که مطالبات آنها شکل سي النامشخص

ها به جاي مرشارکت در نرهادهاي رسمي قدرت و يا  جنبش  ع اينبودنشان نيز بيشتر است. در واق بينيپيش

اي معمول در تصاحب مناصب مذکور، با استفاده از فضاها و گفتار نمادين به ويژه در فضاي مجازي، بر مبارزه

در برابر   خويش بيش از عوامل ديگر تأکيد نموده و لذا رويکردشان اغلب به شکل مقاومت  ترفاوت هرويتي

شود که عناصر مختلف مورد نظر ايشان در (. مشکل زماني حادتر مي132:1339يابد)نش،ن غالب تبلور ميگفتما

 زند. آيد و گاهي بازي با حاصل جمع جبري صفر را رقم ميقالب ابزار مبارزه و رقابت راديکال سياسي درمي

و  39ايجان و کرردستان در دهرههاي قومي عمده پيش از انقالب همچون موارد آذرب اي بحران بررسي مقايسه

آن   هاي قومي در ابتداي انقالب همچون مسائل کردستان، گنبد، خوزستان و بلوچستان گروياي همچنين بحران

هاي قومي، هرچند عنصر تفاوت فرهنگي، زباني و مذهبي و ضرورت صيانت از آن از  اسرت کره در اين خيزش
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تشکيالت منظم و   استفاده از  عمالً با  ي قومي بود، ولي اين نيروهااجرتماع-هاي نريروهاي سرياسي اهم خواسته

اي  سياسي، اداري و اقتصادي منطقه  اي، هدف خود را دستيابي به خودمختاري اي يرا قبيله سازماندهي حزبي، فررقه

تأکيد بر  در برابر دولت روي آوردند. در اين خصوص،  کنش سياسي  و محلي قرار داده و مرتناسب برا آن به

الزم براي تأمين اهرداف اوليره مرعنا   نيروي  تفاوت زباني، فرهنگي يا مرذهبي از لحرا  تقويت موضع و بسيج 

اند و ها نقش داشته(. عوام مختلفي در بروز، دوام و حتي تعميق اين قبيل بحران232:1339يافت )مقصودي، مي

دارند اما از زاويه بحث حاضر، بايد اشاره نمود که چالش حتي برخي از آنها قدمت تاريخي بسيار زيادي نيز 

العلل مورد بررسي قرار گيرد، ناتواني، ناکارآمدي اي که شايد بتواند در زمره يکي از علل اساسي و بلکه علتعمده

و  و يا نارضايتي مردم از عملکرد دولت و نظام سياسي مستقر باشد. در ايران اين موضوع پس از ناکامي مشروطه

  هاي مذکور از جانب نيروهايدر پي روي کار آمدن پهلوي اول تشديد شد. بدين ترتيب بخش مهمي از واکنش

فرهنگي - قومي  در قبال مرسئله ترنوع  قرومي، از يرک سو ريشه در نوع سياست اعرمالي از جرانب دولت پهلوي

فررهنگي -گرايي، عمالً تنوع قرومي ولوژي باستانداشت که برا ارائه تعريفي محدود از هويت ايراني مبتني بر ايدئ

سازي را در برداشتي  جامعه ايراني را به عنوان ويژگي مهم فرهنگي و تراريخي ناديده گرفته و سرياست هرمسان

هاي  آمرانه و عمدتاً تقليدي از ناسيوناليسم در سرلوحه کار خود قرار داد که همزمان بود با حذف و طرد تفاوت

و   هاي ايرالتي هاي مرورد تروافق مشروطيت از جمله طرح انجمن ماندن آرمان گي. همزمان مسکوتفرهن-قومي

هاي قومي در دوره پهرلوي و اوايرل انقالب بود  کننده برروز خيزش ، از جرمله عوامل و داليل ترحريک واليرتي

دولت پهرلوي و   برابر سرياستهاي غالب نيروهاي سياسي قومي بر مقاومت در  ها و درخواست چنانکه بيانيه

 (.129:1333تأکيد داشت   )آبراهاميان،  آنها  تداوم

از آن موقع به بعد، سرياست ترمرکزگرايي بره احرساس تبعيض هويتي دامن زده و به تبع آن به اعتراض و 

. اين موضوع  ستا  انجاميده  قومي به چالش در اشکال گوناگون و حتي گاه خشونت سياسي  نيروهاي  آوردن  روي

اي قرار گرفته، به دولت بر مبناي چنين رويه  اي که سرياستنه فقط در ايران که در همه جوامع در حال توسعه

اي که آنها بين خودشان و مرکز هاي پيراموني در مقايسهگسترش حس نابرابري ميان اقشار مختلف به ويژه اقليت

بين ايشان و دولت را به مرور زمان تشديد نموده است. در ايران با  دهند، انجاميده تا جايي که شکافانجام مي

شده بلکه شايد بتوان  رشد و توسعه آمرانه و هدايت  توجه به دولت رانتيري که بر پايه درآمدهاي نفتي، سياست

ميان اقوام  گفت تحميلي را از زمان پهلوي اول در دستور کار قرار داد، بحران مسائل هويتي و فرهنگي به ويژه در

هاي در هاي مبتالبه دولتتوان اين بحران را همپاي ديگر بحرانشدت و حد ت بيشتري گرفت تا جايي که مي

، توزيع نفوذ و ادغام تلقي نمود  ، مشارکت مسير توسعه و حتي بحراني مستقل در کنار آنها اعم از بحران مشروعيت

هاي قومي و هويتي اي از انواع مطالبات و خواستههپيچيد م(. اين موضوع به شکل کالف در ه399:1332)رنجبر،

صورت ائتالفي سراسري از نريروهاي مرخالف رژيم در انقالب اسالمي   هاي انقالبيون بهدر کنار ديگر خواسته

هايي  اي واحد ولي با خواسته ، نيروهاي مختلف مذهبي و قومي در جبهه آن  خود را نرشان داد کره در 1363

به ميدان آمدند. همين چندگانگي هويتي نيروهاي انقالب و در نتيجه ناهماهنگي در   پهلوي  رژيم  وت در برابرمتفا

هاي سياسي و از جمله  پيروزي انقالب نيز خود را نرشان داده و بره درگيري  از  اهداف سياسي آنها در دوره پس

 (.Foran and Goodwin,1223،292) گرديد  منجر  قومي  مناقشات
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اي در کردستان،گنبد، خوزستان هاي مذکور با استفاده نخبگان و برخي نيروهاي منطقه پس از انقالب، بحران

هاي مختلف سياسي و مذهبي بر بستر مطالبات قومي مطرح گرديد و حتي به و آذربايجان تداوم داشت و فعاليت

 جر شد. بسيج سياسي نيروهاي قومي براي رويارويي عيني با قدرت دولت من

 در ايران:  طلب قومي اي نوين هويته . ظهور جنبش9-2

هاي مختلفي ناظر به مسائل شرمسي، جنبش 1339در جامعه چندفرهنگي ايران به ويژه از نريمه دوم دهره 

از   گيري برهره  دانشگاهي شروع شده و با  کردگان و تحصيل  هويتي و فرهنگي در گام نخست از ميان دانشجويان

هاي ديگر جامعه نيز انعکاس پيدا نمود. بخش مهمي از  ها و امکانات جديد ارتباطاتي، به تدريج در عرصه فرصت

اين خيزش متأثر از فضاي بازتر سياسي بود که در دولت اصالحات ايجاد شده بود و بستر مناسبي براي طرح و 

ساز خارجي از رايط داخلي، عوامل زمينههايي را فراهم آورده بود. طبيعي است عالوه بر شپيگيري چنين گفتمان

شدن و آگاهي خاص از آن را نيز بايد بدين امر اضافه نمود. همچنين در اين دوره جمله روند و به شتاب جهاني

کردگان به ويژه هاي هويتي مختلف اعم از مردم عادي، نخبگان و تحصيلهمگرايي بين اقشار مختلفي از گروه

-ت که شرايط هم فکري و هم اجتماعي در دنيا نيز به پيشبرد منويات ايشان کمک ميدانشجويان قابل توجه اس

هاي اجتماعي از قبيل دانشجويان، زنان، مطالبات قوميتي، مسائل ناشي از نمود تا جايي که طيف وسيعي از جنبش

(. 363:1332خواهي به موازات هم وارد فعاليت اجتماعي شدند)شفيعي،هاي مختلف زندگي و دموکراسيسبک

گويي به شود که پاسخاي به بحران و دشواره مهمي بدل ميهاي اجتماعي گاهي براي هر جامعهتراکم خواست

شود که جوامع با توجيهات مختلفي از قبيل سازد. مسئله زماني حادتر ميهمه آنها را سخت و گاه غيرممکن مي

اندازند و اين دقيقاً ناديده گرفتن مقتضيات تعويق مي زمان نامناسب براي طرح چنين دعاوي فرهنگي آنها را به

شان خالي اعتنايي به امور مذکور نه تنها آنها را از شدت و حد تشهروندي فرهنگي است. در حالي که اين نوع بي

طالبات و هاي ايشان عمالً متر شدن خواستهنمايد تا جايي که بر اثر فراختر ميسازد بلکه از قضا آنها را پررنگنمي

شود)بني گر ميهاي گوناگون جلوهگيرد و در قالب بحرانماهيت آنها شکل سياسي و امنيتي به خود مي

هايي را که در مسير پيش روي جوامع در حال توسعه قرار دارد در نظر بگيريم، بايد (. اگر بحران333:1332هاشم،

ربوط گرديده و نظام اجتماعي و سياسي موجود را از هاي مختلف عمالً به همه آنها مگفت مسائل فرهنگي  اقليت

 (.923:1339دهد)پاي و ديگران،حيث همه آنها تحت تأثير قرار مي

هاي داخلي و خارجي در ايران معاصر از جمله در برهه پس از افزايي بحرانواقعيت آن است که توالي و هم

کردن مطالبات فرهنگي به کُندي سي، روند عمليهاي داد شده در قانون اساانقالب سبب گرديده به رغم وعده

دهي در مورد تحقق مطالبات قانوني در آينده، گاه به تحقق پذيرد. آن گونه که اشاره شد، در اين خصوص وعده

سبب طوالن شدن زمان مورد انتظار موجب شده که عنان کار به دست برخي جريانات تندروريي بيفتد که بيش از 

اند و همين نظام سياسي را به برخورد و مواجهه با ايشان واداشته تش مسائل امنيتي دامن زدهجنبه فرهنگي، بر آ

هاي هاي پيرامون ايران و شرايط ناشي از جنگ تحميلي و بعدتر حضور قدرتتوان بحراناست. البته که نمي

تان، سوريه و ... را ناديده هاي عراق، افغانسبزرگ به ويژه اياالت متحده در کشورهاي همسايه ايران و بحران

هايي اوالً از سويي همواره وجود داشته و خواهند داشت و ثانياً بايد عنايت گرفت اما در هر حال چنين بحران

پندارند، امتياز دادن و به تبع آن تضعيف نظام داشت که مطالبات شهروندي فرهنگي برخالف آنچه برخي مي

هايي، تقويت ارکان هويت ملي است و چنانچه با ب به چنين خواستهگويي مناسسياسي نيست؛ از قضا پاسخ
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تر خواهد نمود. در واقع وجود تنوع در ها نگريسته شود، تعليق آنها وضعيت موجود را بغرنجنگاهي امنيتي بدان

هاي فرهنگي مختلف، ظرفيتي است که هم قابليت استفاده براي ايجاد هويتي موزاييکي ذيل يک وحدت بخش

اگير ملي را دارد بدون اينکه به حس همانندسازي دستوري و آمرانه از باال دامن بزند و هم در صورت عدم فر

هاي مختلف فرهنگي اعم از توجه بدين امر پتانسيل الزم براي واگرايي را دارد به ويژه در مورد ايران که گروه

پيش چشم و گوش خود دارند و دائماً مترصد ها، همتايان خود را در آن سوي مرزها ها و مذاهب اقليتقوميت

هاي باوري تأکيد نماييم، نبايد منکر شويم که قدرتآنکه بر توطئهمقايسه خود با آنها هستند. از جانب ديگر بي

کنند و البته برگ برنده آنها زماني هاي واگرايي در داخل ايران استقبال مياي نيز از زمينهبزرگ جهاني و منطقه

هاي گذشته از هاي رنگين در کشورهاي آسياي ميانه در طي  سالتوانند همچون انقالبحس کنند مياست که 

 ظرفيت نارضايتي دروني سوءاستفاده کنند و به مسير مطالبات جهت دهند. 

 :گرايي در ايران هاي چند فرهنگ قابليت .9-3

يان از اينکه وجود تکثر فرهنگي در واقعيت آن است که شايد کمتر ديدگاهي در شرايط کنوني حداقل در ب

ايران مزيت قابل توجهي است، ترديدي داشته باشد اما مشکل در اينجاست که بسياري بالفاصله اين قيد را 

کنند که وضعيت کنوني براي طرح انتظارات ايشان مساعد نيست. اين در حالي است که طبق شواهد خاطرنشان مي

توجيهات و دستاويزهايي از به رسميت شناختن اين واقعيت طفره رفته شده  تاريخي از قضا هر چه به سبب چنين

و حتي برعکس بر اساس شيوه نادرست پهلوي به ويژه در زمان رضاشاه به مقابله با آن پرداخته شده، عمالً جامعه 

قابل  توان تصديق نمود که بخشايران جز خسران چيزي به دست نياورده است. در واقع در نگاهي جامع مي

گردد کره  گرايي تقليدي بازمري ايران معاصر، به استقرار گفتماني از ملي  در  هاي سياسي توجهي از ماهيت بحران

فرهنگي نگاهي حذفي داشته است که البته -قومي  و تنوع  نسبت به بسياري از مقوالت کالن فرهنگي اعم از دين

خود نائل نگرديد، بلکه عمالً ميراث ناخوشايندي از خود به تنها به هدف   رغم اِعمال مشي آمرانه خود، نرهبه

 ساز مشکالت بعدي گرديد. يادگار نهاد و خود زمينه

دهد که برخالف نظر  ها و منويات مورد مطالبه آنها در کل جهان نشان ميفرهنگبا اين حال وضعيت خُرده

اي عمومي اي جهاني و مطالبهين امري خواستهدانند، چنخواهي را آفت و آسيبي براي ايران ميبرخي که هويت

خواهي تنها زماني آسيب خواهد بود که با نگاهي حذفي درصدد اثبات خود به بهاي نفي ديگري است. هويت

ها با يکديگر يا قدرت مستقر امري ها و چه در نسبت ميان اقليتبرآيد و اين اصل چه در رابطه مرکز با اقليت

کما اينکه نفي واقعيت اين امر مهم نيز به ويژه از جانب زمامداران موضوعي ناشايست  مذموم و نکوهيده است.

 است. 

و تأکيد بر آن در پيروزي انقالب اسالمي، پاسخي بره   به مذهب  بر اساس آنچه بيان شد، بازگشت

ها بود. تداوم فرهنگسرکوالريزاسيون تقليدي از غرب بود و ابعاد مختلف آن از جمله در مورد مسائل خُرده

  فرهنگي  سازي دهد که الگوي همسانوضعيت هويتي در دوره پس از انقالب و افت و خيزهاي آن نشان مي

نتوانسته پاسخي در خور و مناسب براي شرايط موجود تدارک ببيند. در اين زمينه البته قانون اساسي که از زمان 

قالب نيز در اصول متعددي حقوق ارکان مختلف جامعه هاي قابل توجهي داشته است، پس از انمشروطه ظرفيت

دار حقوق را مورد تصديق قرار داده است اما نکته در اينجاست که در همه جهان از جمله کشورهاي داعيه

کند؛ افزون بر آن الزم است شهروندي فرهنگي، تنها ازعان به حقوق مذکور در قانون و اسناد باالدستي کفايت نمي
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هاي مختلف را به رسميت بشناسد. براساس آراي مورد اشاره از جانب کم اصول الزم در نزد اقليتکه گفتمان حا

هاي مختلف در جامعه گام نخست در اين کيمليکا، تيلور و نيز يانگ، بايد گفت به رسميت شناختن موقعيت گروه

عدالتي مند، تبعيض و بيشکل نظاممسير است و پس از آن به تعبير يانگ بايد به نقد ساختارهايي پرداخت که به 

نيت يک دولت و يا عوض شدن نظام گرآن است که حُسنکنند.تأکيد بر ساختارها بالطبع بيانرا بازتوليد مي

هاي سياسي و تأکيد بيشتر بر حقوق افراد وآحاد مختلف به تنهايي تضميني براي محقق شدن حقوق بخش

اي نهادينه شده ناشي از آنها مي تواند همچنان اسباب تداوم تبعيض هگوناگون نيست چرا که ساختارها و رويه

 .(Young,1229:33)هاي ساختاري باشد و اين مسئله اي است که نبايد از آن غفلت نمود

به آزادي اديان و مرذاهب مرختلف اشاره داشته 19و 13،12قانون اسراسي جمهوري اسالمي ايران در اصول 

هاي گروهي و تدريس آنها در  در مطبوعات و رسانه  هاي محلي و قوميزبان»ي کاربردبر آزاد12و  16و در اصول 

اي از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ،  نمايد که مردم ايران از هر قوم و قبيله تأکيد  کرده و تصريح مي« مدارس

ها و بسترهاي  که قانون اساسي زمينه توان ادعا نمودبنابراين مي«. سبب امتياز نخواهد بود  اينها  نرژاد،زبان و مانند

استوار   کثرت  الزم براي حقوق شهروندي چندفرهنگي را ضمن بيان تعريفي از هويت ملي که بر وحدت در عين

گذاري چندفرهنگي از جانب دولت مطابق با اين معيارها قادر است از  بيني نموده است و لذا سياستاسرت، پيش

باالستقالل و با پاسداشت تنوع هويتي آنها دفاع نمايد. از قضا اگر بر مشکل  هاي مختلف به شکليحقوق بخش

اصلي کشورمان تمرکز نماييم، بايد گفت مسير تحقق اين اصول و موارد مشابه تا رسيدن آنها به عمل، راهي 

ده از آنها ظريف وگاه پر از موانع مختلف اعم از فرهنگي، بوروکراتيک و حقوقي است که مجموعه مالحظات برآم

 شود. خود به مانعي بر سر مسير اجراي اين اصول تبديل مي

توان اين گونه الهام گرفت که کساني همانند تيلور بر موضوع شناسايي حقوق اصرار دارند از اين نکته مي

طرد و کنند، بايد به رسميت بشناسند و از هاي گوناگون از نظام سياسي درخواست ميها آنچه را که اقليتدولت

ناديده گرفتن آنها اجتناب ورزند. اين گفته بدان معناست که واقعيت اين مطالبات در عالم بيرون و نزد اقشار 

اي غير قابل انکار است و از اين رو، ناديده انگاشتن آنها از سويي وجود آنها را از بين نخواهد بود مختلف، مسئله

چار مشکالت و مصائب متعددي خواهد نمود. اين مشکل را ابتدا ها را در طول زمان دو از سوي ديگر خود دولت

ريزي نمود. در جامعه ايران سخن بسياري در بايد به رسميت شناخت و بعد در گام بعدي براي آن برنامه

(. با 31:1329اجتماعي گفته شده است)رضايي،خصوص وجود شکاف بين دولت و مردم و نيز فرسايش سرمايه 

سازي جهت تقويت تواند با زمينهاي دوطرفه است، اما نقش دولت ميتقويت اين سرمايه مسئلهآنکه برساختن و 

گويي دولت به طور هاي مهم در اين خصوص پاسختر باشد. يکي از مولفهکنندهتر و تعييناعتماد بين مردم پررنگ

 هاي شهروندي به طور خاص است. عام و در حوزه مسائل هويتي و شاخصه

تواند و نبايد تنها با استناد به گفتمان حقوقي و مفاد هاي دنيا امروزه نميايران همپاي ديگر دولتدولت 

مندرج در قانون اساسي به حل مشکل بپردازد و مدعي فقدان چالش از اين نظر باشد؛ برعکس چنانچه اشاره 

چالش اصلي دولتها از جمله  گرديد، مجاري الزم براي تحقق سياست عملي در اين خصوص بايد فراهم گردد و

گذاران و نيز در عرصه عمل ايشان در ايران نيز همين است. براي اين منظور ابتدا بايد در فکر و انديشه سياست

و   هاي تاريخي زمينه اين مفروضه مقبول افتد که الگروي شرهروندي و سياست چندفرهنگي با توجه بره پيرش
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و   اي را براي تأمين انرسجام اجرتماعي ها و امکانات شايسته قومي، قابليتدر حوزه مسايل   رو پيش  هاي چالش

 (.23:1326آورد)تقي لو، در ايران کنوني فراهم مري  ملي  همگرايي

 گيرينتيجه .6

شان داراي  هاي قومي براي حفظ فرهنگ و کيمليکا در شهروندي فرهنگي بايد اقليت  برا تروجه بره نظر يانگ

بررخوردار باشند. هر چه ميزان آگاهي شهروندان از حقوق    و از همه مزاياي شرهروندي حقوق خاص بوده 

شان کرمتر براشد، کرمتر تنوعات فرهنگي مانند تنوع قومي، زباني و  تعهدات  اجراي  شان براي شهروندي و تمايل

اي از  کل مرجموعهدر ري دارنرد.ت تر و گرايشات فرهنگي پايين پذيرند و ساختار ذهني نامناسب  مذهبي و... را مي

سطح شهروندي فرهنگي   افزايش  عروامل مرتبط با يکديگر بر شهروندي فرهنگي تاثيرگذار است. از اين رو براي

 را با يکديگر در نظر گرفت.   املاعو  بايد همه

ايط منطقه اي و با توجه به اين ويژگي تاريخي جامعه ايراني و انچه در مورد زمينه بحران هاي داخلي و شر

جهاني گفته شد. الگوي شهروندي و سياست چند فرهنگي به مثابه يک مبنا در تعريف هويت ملي و حقوق 

فرهنگي قابليت ها و امکانات قابل -شهروندي و سياست گذاري دولتي براي مديريت راهبردي تنوع قومي

فرهنگي براي تصميم  -وزه مسائل قوميها و رفع زمينه هاي بحران در حمالحظه اي براي پاسخگويي به چالش

گيران و سياست گذاران به ارمغان مي آورد. قانون اساسي جمهوري اسالمي بسترها و زمينه هاي الزم را براي 

، به آزادي اديان و مذاهب مختلف 19، 13، 12تحقق چنين الگويي فراهم آورده است. قانون اساسي در اصول 

ازادي کاربرد )زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و  بر 12و16اشاره کرده و در اصول 

اي که باشند، از حقوق نمايد که مردم ايران از هر قوم و قبيلهتدريس آن در مدارس( تأکيد کرده و تصريح مي

ث در اين جاست مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. اما نکته کليدي بح

هاي منطقه اي حوزه مسائل قومي با نگاهي امنيتي که با توجه به وقوع جنگ تحميلي هشت ساله و بروز درگيري

فرهنگي به ويژه با توجه به -مواجه بوده است. سياست گذاري درازمدت و راهبردي در حوزه مسائل قومي 

جهت يافتن راه حلي پايدار است. لذا در جهت تحقق  تحوالت جديد مورد اشاره مستلزم دوري از نگاه امنيتي در

هاي قومي در کنار الگوي شهروندي فرهنگي تأمين فرصت ها و امکانات آموزش فرهنگ ها و زبان هاي اقليت

ها، تأمين امکانات الزم براي نشر و تقويت ادبيات، موسيقي، هنر و فرهنگ زبان رسمي، از مدارس تا دانشگاه

رهنگي و ترويج مبادالت و تعامالت ميان فرهنگي از طريق رسانه ها و همچنين تأمين امکانات ف-هاي قومياقليت

هاي ديداري و شنيداري مرتبط با فرهنگ، زبان، و مذهب قوميت ها، رسانه اي در قالب کتاب، مطبوعات و رسانه

دي فرهنگي راهبرد از جمله اقداماتي است که در قالب سياست گذاري چند فرهنگي از مجراي مدل شهرون

ضروري پيدا مي کند. در ادامه مي توان اذعان نمود با توجه به مطالب ذکر شده در باال امکان تحقق انسجام و 

همگرايي ملي در پرتو الگوي شهروندي فرهنگي با صيانت و پاسداشت حق حفظ زبان و فرهنگ، آموزش، رشد 

 -اساسي حق شهروندي چند فرهنگي در جامعه چند قومي هايهاي آينده به عنوان مؤلفهو انتقال آن به نسل

فرهنگي  ايران مي توان به انسجام و همگرايي ملي در پرتو سياست وحدت در عين کثرت دست يافت.لذا به نظر 

مي رسد که الگوي شهروندي و سياست چند فرهنگي با توجه به پيش زمينه هاي تاريخي و چالش هاي پيش رو 

 ها و امکانات شايسته اي را براي تأمين انسجام و همگرايي ملي فراهم مي آورد.قابليت در حوزه مسائل قومي
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آنچه در مورد حقوق فرهنگي و در کنار آن شهروندي چند فرهنگي، حائز اهميت است، ناظر بدين نکته 

فته و در است که انسان و پيوستارهاي مختف فرهنگي وي بايد در جامعه مورد توجه و اهتمام جديد قرار گر

سياستگذاري کالن نظام سياسي مورد توجه قرار گيرد. در واقع الگوي کالن تابعيتي که بر اساس آن شهروندان 

گرفتند، دچار تغيير راديکال و بنياديني شده ذيل يک نظام سياسي و بر اساس اطاعت از آن مورد شناسايي قرار مي

نگي و هويتي بازتعريف مي گردد. از اين منظر، نگاه به هاي مختلف فرهتا جايي که شهروندي بر اساس مولفه

هاي قانوني که براي مصلحت خويش يکپارچگي تصنعي را بر آحاد تواند از حيث تابعان و ابژهشهروندان تنها نمي

کند، مورد ارزيابي قرار گيرد؛ به جاي آن برعکس نظام سياسي به همان اندازه که افراد را موضوع جامعه تحميل مي

هايي فعال ببيند که هويت آنها برسازنده ارکان اجتماع تر از آن بايد در حکم انسانبيند و بلکه مهماِعمال قدرت مي

 است. 

بندي هاي ايران بيشتر خصلت قومي دارند و وجود عناصر ريشه دار و ساختارهاي وحدت ماهيت گروه

يگر وجود ميراث مشترک فرهنگي موجب شده که بخش منبعث از دين اسالم، همزيستي تاريخي ايرانيان با يکد

تنوع و تکثر در ذيل و طول کليت جامعه ايراني معني پيدا کند، نه در عرض و مقابل يگانگي ايران. مسئله ديگري 

که نمايانگر ويژگي تنوع قومي ايران و تفاوت آن با ساير جوامع است،   ريشه ي ايراني اقوام و نقش مشترک آنان 

-ت ايراني و پاسداري از آن در گذر تاريخ است. لذا وجود اشتراکات فرهنگي، ديني، مذهبي، آييندر ساخت هوي

ها حلقه هاي مستحکم پيوند ايرانيان است. بر همين اساس به نظر مي رسد که در وضعيت کنوني ها و اسطوره

ي و فرهنگي، و به ويژه با سياست راهبردي صحيح براي جمهوري اسالمي ايران در رويارويي با مسأله تنوع قوم

توجه به وضعيت جهاني و منطقه اي موجود و  نوع بروز هويت طلبي قومي و فرهنگي اتخاذ رويکردي متفاوت 

قومي، بر پايه -از رويکرد دولت مطلقه شبه مدرن پهلوي است. رويکردي که به جاي طرد و حذف تنوع فرهنگي

هاي موجود در قلمرو ملي و تعريف هويت ملي بر مبناي تحقق حقوق شهروندي نسبت به فرهنگ ها و زبان 

به عنوان رويکرد سياست گذاري عمومي براي مديريت تنوع  1وحدت استوار است. الگوي چند فرهنگ گرايي

فرهنگي در جامعه چند قومي که برمبناي ابراز رسمي احترام متقابل و رواداري نسبت به تنوع فرهنگي در قالب 

است، با وجود نقدهايي که مي تواند نسبت به آن به ويژه در مورد کشورهاي در حال توسعه  مرزهاي ملي استوار

هاي و جهان سومي وارد گردد مبنايي مناسب براي تعريف حقوق شهروندي چند فرهنگي و کاربست سياست

براي  چند فرهنگي مطابق با آن به دست دهد. شهروندي و سياست چند فرهنگي بدين ترتيب الگويي مناسب

سياست گذاري راهبردي و دراز مدت در مواجهه با مسأله تنوع قومي و فرهنگي در جامعه ايراني است. و مي 

تواند مبنايي براي تفاهم، تعامل و گفتگوي ميان سياست گذاران ملي و نخبگان قومي باشد. تعامل و گفتگو بر 

مبناي شهروندي و حقوق و تعهدات ناشي از مبناي پذيرش حقوق شهروندي برابر و تعريف هويت واحد ملي بر 

آن زمينه ساز دست يابي به نوعي قدرتمند از همبستگي ملي است. که درونجوش، ساختاري، و پايدار است، چرا 

که برمبناي تفاهم در حوزه عمومي و جامعه مدني و انعکاس آن در سياست هاي اعمال شده از جانب دولت پيش 

به جاي کنارگذاشتن يا پاک کردن صورت مسئله بر مبناي نگاه سياسي و امنيتي  برده مي شود. چنين رويکردي

به دليل سازگاري با شرايط تاريخي  2معطوف به تفاهم و حل مسئله است. لذا شهروندي و سياست چند فرهنگي
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امع الگوي و بومي جامعه چند قومي ايران و با توجه به سابقه کاربست آن به صورت موفقيت آميز در برخي از جو

مناسبي در اين زمينه ارائه مي دهد. عالوه بر اين با توجه به اولويت حفظ و صيانت زبان و فرهنگ در مقابل 

هاي نوين هويت گراي قومي اهداف سياسي همچون محلي گرايي و خودمختاري و جدايي خواهي براي جنبش

ياست چند فرهنگي که از اصول قانون در مقايسه با احزاب و فرقه هاي قومي گذشته الگوي شهروندي و س

ها اساسي جمهوري اسالمي به خوبي قابل استنتاج است ضمن پاسخگويي به مطالبات قانوني اقوام و فرهنگ

ها و بحران هاي احتمالي سياستي معقول و راهبردي در زمينه انسجام و همگرايي ملي و از ميان بردن چالش

 پيشروي آن فراهم مي آورد. 
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