
 توسعه و منازعات قومي
 1مجتبي مقصودي 

 
 مقدمه

ترين و در عين حال گوياترين تعاريفي كه از توسعه صورت پذيرفته است، توسعه  در يكي از ساده
به مثابه جرياني چند بعدي ( سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) دانسته شده است كه در 

ري و صنعتي شدن هر چه بيشتر، ارتباطات رونده خويش كاهش فقر، بيكاري، نابراب حركت پيش
بهتر، ايجاد نظام اجتماعي مبتني بر عدالت و افزايش مشاركت مردم در امور روزانه سياسي را در 

 )1(پي دارد. 
هاي گوناگون، پيگيري، اعمال و تجربه شده  اين جريان در جوامع مختلف، به صور و اندازه    

اي را قابل تشخيص دانسته و در  توسعه ما جوامع چهارگانهبندي سطوح  لحاظ در درجه است؛ بدين
 ضمن مباحث اين قسمت، خطوط

 
اندركاران مسائل قومي  هاي بروز منازعات قومي به دست پژوهشگران و دست درباره علل و زمينه

اي صورت پذيرفته است و هر يك از اين محققين با پرداختن به  در سالهاي اخير تحقيقات گسترده
اند. اين مطلب حكايت از اهميت بسيار زياد  ابعاد و اجزايي سعي در تبيين اين موضوع داشته زوايا،

 .كنند توجهي را ايفا مي اكنون نقش قابل مسأله قوميتها دارد كه در جمهوري اسالمي ايران نيز هم

ه و مقاله پيش رو با دستمايه قرار دادن مباحث توسعه و نيز ديدگاههايي كه نسبت ميان توسع 
اند درصدد به دست دادن تحليلي همه جانبه از اين  نظر قرار داده بحرانهاي قومي را مورد دقت

 .ديدگاهها است

هاي قومي؛ يعني نظريات سنتي، جديد،  مؤلف با طرح چهار ديدگاه در زمينه توسعه و ستيزه 
پژوهش، به  گذار و فرانوگرايي، ضمن به دست دادن تصويري نسبتا جامع از اين حوزه مرحله

بررسي مسايل ايران پرداخته و با توجه به تئوريهاي گفته شده، مسايل قومي ايران در دوران معاصر 
كند. در مجموع نظرات طرح شده زمينه مناسبي را براي ارزيابيهاي  را به شكل مختصري تبيين مي

 .آورد انتقادي بعدي فراهم مي
 .م دادخواهي حد فاصل هر يك را با ديگر جوامع نشان

آيد كه پاسخ به آنها در درك  در تشريح رابطه ميان توسعه و كشمكشهاي قومي سؤاالتي در ذهن مي
 .تر اين دو مفهوم مؤثر تواند بود بهتر و دقيق

اي ميان توسعه و هويتهاي قومي وجود دارد؟ آيا فرآيند نوگرايي موجب استحاله،  مثال؛ چه رابطه 
گردد؟ يا بر عكس حركت به سوي مدرنيزه كردن كشور رشد  ميرنگي هويتهاي قومي  ادغام و كم



هويتهاي قومي را درپي آورده و تقاضاي گروههاي قومي براي كسب جايگاه بهتر در هرم قدرت 
سياسي، ثروت و شأن اجتماعي را افزايش خواهد داد؟ دوران گذار چه تأثيري بر مناسبات قومي 

چگونه خواهد بود؟ و  1ي در مرحله فرانوگرايي برجاي خواهد نهاد؟ فرجام درگيريهاي قوم
 هاي قومي در چه شرايطي افزايش پيدا خواهد كرد؟ كه ستيزه سرانجام اين

بندي جوامع  همچون تقسيم -پردازيهاي انجام شده  بندي نظريه در پاسخ به سؤاالت باال و در دسته 
با استدالالت خاص خود  به ترتيب زير چهار ديدگاه عمده قابل شناسايي است كه هر يك -

 :درصدد پاسخگويي به موارد طرح شده هستند

 پردازيهاي سنتي درباره توسعه و هويت قومي ) نظريه1

 پردازيهاي جديد درباره توسعه و هويت قومي ) نظريه2

 پردازيهاي مرحله گذار ) نظريه3

 پردازيهاي دوران فرانوگرايي درباره توسعه و هويت قومي ) نظريه4

 
 پردازيهاي سنتي درباره توسعه و هويت قومي نظريه -الف 

تا چند دهه قبل اكثر پژوهشهاي انجام شده درباره فرآيند توسعه، تكيه و تأكيد بر هويتهاي قومي را 
خاص جوامع عقب مانده دانسته، بر اين باور بودند، جوامعي كه به لحاظ ساخت اقتصادي و 

 .اند در اين باره با مشكالت بيشتري مواجهتري هستند  مانده اجتماعي در مراحل عقب

هاي  پردازان توسعه و نوسازي در تجزيه و تحليلها و مقايسه شناسان و نظريه طيف وسيعي از جامعه
فشردند كه تفاوتها و اختالفات قومي در  سنتي و جامعه صنعتي بر اين ادعا پاي مي خود از جامعه

نقشهاي كاركردي مهمتر از نقشهاي ناشي از  )2(ت؛ تدريج رنگ خواهد باخ روند مدرنيزه شدن به
وفاداريها و عاليق سنتي خواهد شد و منافع عمومي و خصوصي عمال بر اصول سنتي پيشي 
خواهند گرفت. از ديگر سوي مذاكره، چانه زني و گفتگو، شالوده زندگي سياسي خواهد شد 

ساز  فرهنگهايي كه وحدت به خرده گرايي و در جهت احترام متقابل ومدارا و تحمل به شكل كثرت
در اين ميان تحصيل دمكراسي، رشد صنعت،  )3( كرد؛ خواهد غلبه – سوز وحدت نه –اند  شده

كسب رفاه اقتصادي و باال رفتن سطح تحصيالت به از ميان رفتن حساسيتهاي قومي كمك خواهد 
 )4(كرد. 

پردازيها درباره هويت قومي  غالب نظريهبر علوم اجتماعي، وجه  "نوسازي"تا زمان تسلط پارادايم  
شد كه فرآيند تغيير اجتماعي از  بدين شيوه سازماندهي مي 1گيري از مفاهيمي از سنت وبري  با بهره

بوده است. در اين  3» گرايي عام« به  2» خاص گرايي« سنتي به مدرن، از ساده به پيچيده و از 
است كه فرآيند » ماقبل مدرن« يا » اص گراييخ« چارچوب، موضوعات قومي، موضوعي متعلق به 

يا » مانع تغيير« نوسازي در حال كنارگذاردن آنست. بنابراين اگر آنها سر برآرند، به آنها به مثابه 



پردازان اصوال  شان نزد نظريه شود؛ و به همين خاطر اهميت نگريسته مي» نوسازي ناقص« نتيجه 
 )5(ناچيز است. 

نظرگاه مكتب تكامل اجتماعي بر اين باور است كه فرآيند تكامل اجتماعي،  از 4 "هربرت اسپنسر“ 
باشد. ناموس خلقت يا قانون اعظم تكامل به نظر اسپنسر  حركت به سوي پيچيدگي فزاينده مي

انساني با گذشت زمان  حركت از سادگي به پيچيدگي، يا از وحدت به كثرت است. به نظر او جامعه
طي مراحل خاصي به حالت كنوني رسيده است و به طور كلي جوامع از توحش به تمدن و « 

جويي و جنگجويي هستند و تنها با قدرت يافتن صنعت، آرامش بر جامعه  انساني داراي روح ستيزه
 )6(» اندازد. سايه مي

اي سازگارانه دارند كشورهاي صنعتي يا كوشا و نوع ديگر كه  اسپنسر نوع جوامعي را كه رابطه
 .نامد جويانه دارند، كشورهاي جنگجو مي ي ستيزها رابطه
پردازيهاي سنتي درباره توسعه و هويت قومي بر اين مبادي تكيه دارد كه اصوال،  نظريه
داري ملي و نبود بازاري يكپارچه و ملي،  ماندگيهاي اقتصادي و صنعتي، فقدان رشد سرمايه عقب

 .تان محدود در ميان اقوام خودي شده استاي با بده و بس موجب بقاي بازارهاي محلي و منطقه

اي با سلب امكان  داري ملي در گشودن بازارهاي داخلي و فقدان تقسيم كار منطقه ناتواني سرمايه 
 .داري داخلي،در عمل به استمرار اين ناتواني كمك كرده است توليد انبوه از سرمايه

ايالت، عشاير و اقوام، ناتواني دولت  الطوايفي، وجود رؤساي در بعد سياسي؛ حاكميت نظام ملوك 
ويژه براي مناطق دور  مركزي در تأمين و برقراري امنيت پايدار و همه جانبه براي كل جامعه، به

افتاده قومي و مرزها، وجود مقادير قابل توجهي اسلحه در ميان گروههاي قومي، از جمله 
 .لبدتواند نظام حاكم را به مبارزه بط هايي است كه مي زمينه

در بعد اجتماعي و فرهنگي؛ ضعيف بودن امكانات ارتباطي و تكنولوژيكي، حيات خرده  
فرهنگهاي قومي را در كنار فرهنگ و ارزشهاي حاكم استمرار بخشيده است، به عالوه در بعد 

هاي مختلف قومي از اين  اجتماعي، سلسله مراتب اجتماعي و سياسي در نظام سنتي و تبعيت رده
تب، اين امكان را براي رهبران گروههاي قومي پديد آورده است كه در شرايط ضروري سلسله مرا

 از اين توانايي در مقابل دولت مركزي بهره جويند و كشمكشهاي قومي را بيش از پيش دامن زنند.

 پردازيهاي سنتي : كاهش بحرانهاي قومي در چارچوب نظريه1نمودار 

 
 

 
پردازيهاي سنتي بر حذف اين معادله در  در مقابلِ مسائل قومي كشورهاي عقب مانده، نظريه

 ورزيدند. كشورهاي توسعه يافته تأكيد مي



صنعتي، تقسيم كار  -مدرنيزاسيون در عرصه اقتصاد، با انباشت سرمايه و ايجاد توسعه تجاري 
اي، توليد انبوه، خلق يك بازار ملي و برقراري روابط پولي ميان  ملي و منطقه -اجتماعي فردي  و 

  .آحاد مختلف مردم، ساخت اقتصادي حاكم را به اقصي نقاط تسري داده است

در عرصه سياسي؛ كشورهاي توسعه يافته با استقرار دولت مقتدر مركزي، در عمل موجبات  
به گردنكشيهاي داخلي و سركوب نيروهاي گريز از مركز را فراهم برقراري امنيت، پايان بخشيدن 

 .اند آورده

در صحنه اجتماعي و فرهنگي نيز، گسترش ارتباطات و شهرنشيني، افزايش درآمد سرانه و سطح  
سواد، ايجاد پيوندهاي قويتر اجتماعي، سياسي و فرهنگي بين نواحي مختلف كشور، در عمل 

ومي را با ارزشهاي حاكم، برطرف ساخته و در نهايت موجب كاهش فرهنگهاي ق ناهمگوني خرده
  .منازعات قومي گرديده است

  
 پردازيهاي جديد درباره توسعه و هويت قومي ب ) نظريه

پردازيهاي قديم، مدرنيزه شدن جوامع را عامل استحاله و ادغام گروههاي قومي بر  اگر نظريه 
اي، فرآيند مدرانيزاسيون را موجب  درجه 180غيير جهت پردازيهاي جديد با ت شمردند، نظريه مي

اند، عاملي كه بدان وسيله در مقابل هويت ملي و جهاني به مقاومت  آگاهي گروههاي قومي دانسته
 .اند دست يازيده

نمونه بارز اين تغيير جهت در نظريات سابق، در ديدگاههاي گابريل اي. آلموند، جيمز اس. كلمن  
پردازان نامور در مسائل توسعه و نوسازي قابل رؤيت است.  سه تن از نظريه 1ي،و لويس دبليو.پا

با توجه به  2» منازعه قومي و توسعه سياسي« اين سه پژوهشگر در پيشگفتار مشترك خود بر كتاب 
هاي قومي در يوگسالوي، بريتانيا، بلژيك و كانادا و  اوضاع و احوال جديد جهاني و بروز ستيزه

ر از كشورهاي توسعه يافته صنعتي، با زير سؤال بردن و نقد ديدگاههاي قبلي خود و بسياري ديگ
تر  تر و كم توان رنگ تر باشد قوميت كم يافته كه هر چه دولت ملي توسعه همفكران خويش در اين

عليرغم قوام و دوام دولتهاي  -اند كه رشد فزاينده هويتهاي قومي را در حال حاضر  است، افزوده
دانند كه اين خود در شرايط جديد با تأثيرپذيري از  واقعيت جهان معاصر مي -يافته صنعتي  توسعه

نفوذ فزاينده هويت ملي، سازمان سياسي، توزيع ارضي قدرت و سلطه فزاينده سازمانهاي جهاني 
 )7(سر بر آورده است. 

ارهاي همزماني بر ادغام اصوال فرآيند مدرنيزه كردن، به دليل نياز به الگوهاي جديد رفتاري، فش 
تواند رودررويي سياسي را سبب  اي مي كند كه به نظر عده ملي و بر پايان مسأله قوميت وارد مي

بعد، در  به 1960از » رستاخيز نهضتهاي قومي» « بالنگر« شود. در بعد اقتصادي و اجتماعي به گفته 
ويژه رقابت شغلي، تلقي  بت قومي بهرقا« چند فرهنگي، بايد ناشي از افزايش  از جوامع  بسياري 



بخشهاي  ويژه شهرنشيني، توسعه خودنتيجه فرآيند مدرنيزه كردن، به شود، كه اين افزايش رقابت
 )8(است.  درجه دو و سه اقتصادي، توسعه بخش سياسي و افزايش ميزان سازمانها تلقي گرديده

اهميت سياسي « تي چون: نظر برجسته مسائل قومي [ و نويسنده مقاال واكركانر صاحب 
از قبيله تا ملت؟ تاريخ ديدگاههاي « ، »ناسيوناليسم قومي« ، »ناسيوناليسم قومي در اروپاي غربي

»] ملت و افسانه آن« و » يك ملت يك ملت است و يك دولت يك گروه قومي است« ، »اروپايي
با رد » ك بيشترگرايي قومي: در جستجوي در ملي« در يكي از آخرين آثار خود با عنوان 

پردازان سنتي و با استناد به ناهمگوني قومي اكثر دولتهاي ملي معتقد  ديدگاههاي خوشبينانه نظريه
به اين  )9(» آگاهيهاي قومي هنوز موضوعي است كه در آينده تحقق خواهد يافت.« است كه 
هاي قومي بيشتري  زهتوان انتظار داشت كه افزايش آگاهيهاي قومي در دوران نوگرايي ستي ترتيب مي

يافته صنعتي به طرق ديگر نيز موجب افزايش آگاهيهاي قومي  را در آينده رقم بزند. جوامع توسعه
بندي مسكوني و  اند. براي نمونه، افزايش تعداد رهبران سياسي اقليتهاي قومي درپي تقسيم شده

مواقع رهبران قومي اقدامات شغلي آنها، به دفاع از حقوق اين اقليتها انجاميد. چرا كه در بعضي 
 )10(اند.  داده خود انجام  قومي  گروههاي  سازنده و مفيدي در دفاع از حقانيت و درخواستهاي 

از جمله مواردي است كه با افزايش سطح زندگي و  1» دولتهاي رفاهي« همچنين استقرار  
اقتصادي اين گروههاي اجتماعي، امنيت اقتصادي، كسب تخصص و بهبود جايگاه اجتماعي و  رفاه

اي كه در مرحله بعد در جستجوي جايگاه بهتري در هرم قدرت سياسي  گونه قومي قرين گرديد به
 )11(بودند. 

اشكال « در مقاله خود با عنوان  1كومار روپزينگه، پژوهشگر ارشد بنياد تحقيقات صلح اسلو 
ترين و  منزله يكي از رايج به با برشمردن درگيريهاي قومي و هويتي» خشونت و دگرگونيهاي آن

آميزترين انواع منازعات، معتقد است كه اگرچه ايده نوگرايي پيچيدگيهاي زيادي داشته و  خشونت
شناسان همچون اگوست كنت،  يك از جامعه شناسي را تشكيل داده است ولي هيچ محتواي جامعه

شونت همزمان با فرآيند سن سيمون، دوركيم، وبر، كارل ماركس و حتي آدام اسميت به رشد خ
گرايان نظير:  يك از آينده اند. هيچ تكامل نوگرايي چونان يك برداشت و موضع عمده توجه نكرده

گران كالسيك نقش خشونت را در ايده و مفهوم  تافلر، فرانسيس فوكوياما و مولر و حتي انديشه
استثنا است. در ادامه  اند. تنها ماكياول در اين مجموعه يك نوگرايي عاملي محوري ندانسته

نمايد، كه اگر گفتمان عقالنيت با نوگرايي همبسته و همراه  روپزينگه اين باور مشروط را مطرح مي
برد؛ چرا كه تخريب سريع و شديد محيط زيست،  سر مي است، پس قطعا نوگرايي در بحران به

بار،  ئولوژيهاي خشونتگري، رواج ايد حجم وسيع خشونتهاي اعمال شده بر موجودات زنده، نظامي



ترين دوران تاريخ  نسل كشي، قوم كشي و قتل عام همه و همه قرن بيستم را به خونبارترين و فجيع
 .تناقض است تبديل كرده است، كه اين اقدامات با شرط همبسته جامعه نوگرا يعني عقالنيت در

پردازد كه  اين پرسشها مياش با خشونت به طرح  كومار روپزينگه با طرح بحران نوگرايي و رابطه
شود؟ آيا منطق و  گردد و باعث نابودي خود مي آيا عقالنيت نهايتا برضد خود اعمال مي

دهد كه سرانجام  هاي عقالني جاي خود را به صور ديگر تفكر و فرهنگها و سنتهايي مي چهارچوبه
 كنند؟ ترين مفهوم براي تمدن بشري تجويز مي عدم خشونت را در گسترده

باور روپزينگه، فرآيند جهاني شدن كه به وسيله فراگردهاي اقتصادي، محيطي و سياسي انجام به 
پذيرد با تأثير بر بسياري از جوامع و ايجاد گرايشهاي نيرومند، موجب تشديد درگيريها گرديده  مي

گرايي كه بر همگوني و نونمايي فرهنگي تأكيد داشته،  از ديگر سوي گسترش وسيع مصرف .است
سازي در رويارويي با مقاومت  است؛ و فرآيند همگون ه خيزش انتظارات و توقعات دامن زدهب

تعدادي از فرهنگها و ملتها، عمال به محلي شدن و داخلي شدن درگيريها و تعارضات كمك كرده 
 است.

شدن فرهنگ، با نيرومند ساختن حس جستجو براي هويت خود و بازگشت به  در واقع اين جهاني
 .ن خويش، تعارضات و خشونتها را دامن زده استخويشت

بندي نهايي روپزينگه باورمند است كه اگرچه خاتمه جنگ سرد به ازميان رفتن اشكالي از  در جمع 
اي بين ابرقدرتها كمك كرده است، اما در درون مرزهاي  خشونت نظير احتمال بروز جنگ هسته

 )12(ي قومي را تشديد كرده است. ها تعيين شده، تعارضات داخلي و از جمله ستيزه
نيز بر نقش مدرنيزاسيون در ايجاد بحرانهاي » سيكورات« در كنار واكر كانر و كومار روپزينگه،  

ويژه توسعه صنعتي بر اساس ميزان رشد  قومي تأكيد دارد. سيكورات معتقد است مدرنيزاسيون، به
مانده  ر چه بيشتر محروميت مناطق عقباقتصاد ملي، موجب توسعه ناموزون و استمرار و تعميق ه

هاي ديگر مدرنيزاسيون نيز مانند گسترش اطالعات و ارتباطات، كتابخواني، تحرك  گردد. جنبه مي
زا  اجتماعي در تالقي با محروميتهاي تعميق يافته، آگاهي قومي را در پي داشته كه خود اين امر تنش

زاسيون با توجه به تناقضات ذاتي ميان توسعه باشد. در مجموع از نظر سيكورات نقش مدرني مي
 )13(ناموزون و افزايش آگاهيهاي قومي موجب تشديد منازعات قومي است. 
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 پردازيهاي مرحله گذار هنظري -ج 



زاترين مقطع براي رهبري آن جامعه است. شمار  دوران گذار يك جامعه از سنتي به صنعتي بحران
اند با مشاهده  تحليل كرده زيادي از پژوهشگراني كه  مرحله گذار را در جوامع گوناگون تجزيه و

باشد به  در حال توسعه ميزايي اين دوران كه بعضا در ابعاد مختلف دامنگير كشورهاي  بحران
 .اند گونه مباحث پرداخته تئوريزه كردن و دسته بندي اين

پردازيهاي مرحله گذار مبتني بر اين امر است كه جوامع سنتي و جوامع صنعتي با  هسته اصلي نظريه
اند.  خواهيهاي قومي و مسائل مبتال به آن مواجه مشكالت و تنگناهاي كمتري از جمله هويت

پذير جوامع در حال گذار فضا و شرايط مساعدتري را براي  حال دگرگوني و تحولسرشت در 
 )14(سازد.  بروز بحرانهاي گوناگون مهيا مي

در اين نگرش، جوامع سنتي با ويژگيهايي چون: اقتصاد بسته، اقتدار سنتي و متمركز، حاكميت نظام 
اطالعاتي، با  -وديتهاي ارتباطي فئوداليته و غالب بودن روستانشيني، تحرك كم اجتماعي و محد

 .كمترين تنشها روبرو هستند

جوامع صنعتي نيز با از سر گذارندن اين مراحل و با استقرار جامعه مدني، اقتدار قانوني، توسعه 
اقتصادي و اجتماعي و... بحران كمتري دارند و احيانا در صورت مواجهه از توانايي صنعتي و رفاه 

 .باالتري براي حل و فصل آن برخوردار هستند

كه، جوامع در حال گذار، با اقتصاد مختلط و در حال توسعه، با دگرگوني ارزشها و با  نتيجه آن
گريبانند و بايد گفت توانايي اين  ست بهدورنمادهاي متفاوت و نيز با تنشها و بحرانهاي بيشتري د

هاي بسيار "اگر"و  "اما"دولتها در مهار بحران در معرض نوسانات فراوان قرار داشته و به 
 )15(اند.  وابسته

تشريح بيشتر جوامع در حال گذار، به تفكيك در چهار حوزه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و 
اين كشورها در حال تجربه فرآيند توسعه هستند. اين شدني است: به لحاظ اقتصادي  فرهنگي انجام

روند با كاستيها، لغزشها، تنگناها، انتظارات فزاينده و آمال و آرزوهاي دور و دراز همراه است. دور 
سوي ناكجا آبادي دور از  دغدغه گذشته و حركت به شدن از فضاي آرام، ساده، صميمي و بي

م غربت، تنش، تغيير مداوم و رشد فزاينده انتظارات؛ در دسترس و در اين ميان پا در هوايي، غ
اقتصادي؛ از ديگر  تقاضاهاي  اين  به   و مناسب موقع  به  مقابلِ ناتواني اقتصادي در پاسخگويي 

 .فرآيند است اين  رهاوردهاي 

ها جامعه مدني به مفهوم دقيق آن شكل نگرفته است، از اين روي  به لحاظ سياسي، در اين حوزه
 توان يافت. ها نمي نشاني از مشاركت توده

صورت نيم بند، تبعي و كم حاصل است كه در  در اين نظامها اگر هم مشاركتي وجود دارد به
« ها  گردد. در اين حوزه نهايت، حركتي در جهت مشروعيت بخشيدن به رژيمهاي مستقر ارزيابي مي



خاطر راه حل  جايگاهي ندارد. بدين )16(منزله جزيي از نظام دمكراتيك  به 1» تناوب قدرت
آميز و در درون رژيم، بلكه از طريق  مشكالت، رفع تنگناها و پيكارهاي سياسي نه از طريق مسالمت

 .پذيرد آميز و خارج از رژيم انجام مي هاي غير مسالمت شيوه

 مشخصه حوزه اجتماعي در حال گذار وجود سطح سواد باال، تخصص و درآمد سرانه متوسط ( و
در نوسان ) و اقدامات مختلف درباره كنترل مواليد است. فرآيند صنعتي شدن در اين كشورها، سيل 

اي آن كرده است. روند  ويژه بخشهاي حاشيه وسيعي از مهاجران را روانه شهرهاي بزرگ و به
مهاجرت فزاينده، مشاهده و لمس شكافهاي اقتصادي، طبقاتي و اجتماعي و به همراه عدم كارآيي 

طرفي را نسبت به آينده  كند كه هر ناظر بي رساني و مديريتي، شرايطي را مهيا مي مناسب نظام اطالع
 )17(سازد.  و بقاي نظامهاي سياسي اين جوامع دچار شك و ترديد مي

در حوزه فرهنگي، ناتواني در جذب و ادغام هويتهاي قومي در فرهنگ و ارزشهاي حاكم، افزايش 
ويژه در سطح نخبگان  قراري روابط فرامرزي ميان اقوام هم ريشه و تبار، بهآگاهيهاي قومي و بر

المللي در امر حقوق  اي و بين دار منطقه گروههاي قومي و حمايت بشر دوستانه و مداخله جهت
اقليتهاي قومي و نيز نبود بستري مناسب براي همسازي و همنوايي فرهنگي محملي براي تنشهاي 

 .جوامع استگرايانه در اين  قوم

واسطه فقدان و يا ضعف قدرت سياسي، اقتصادي، فرهنگي و  المللي، اين كشورها به در سطح بين 
الملل نيز تمايالت و خواستهاي خود را  باشند و نظام بين الملل مي تكنولوژيك تحت تأثير نظام بين

ات قومي و نيز كند. تحميالت و تبعيض صورت مستقيم و غيرمستقيم بر اين جوامع ديكته مي به
خواهي  اجتماعي و محرك اصلي هويت -شرايط برشمرده شده، بستر مناسب افراطگريهاي سياسي 

 )18(اي آرماني خواهد بود.  طلبانه در جهت دستيابي به آينده و حركتهاي تجزيه
 

 پردازيهاي مرحله گذار گذار بر طبق نظريه افزايش بحرانهاي قومي در دوران 3نمودار:

 
 

 
توسعه و »پردازان  پاي كه نظريه هاي تجويزي گابريل آلموند، لئونارد بايندر و لوسين نسخه 

گذار در  خاطر لحاظ كردن بحرانهاي دوران به 1970و  1960روند، در دهه  شمار مي به« نوسازي
گر با اشاره به بحرانهاي هويت ملي، نفوذ،  پيچيده شده است. اين سه انديشه مقام طراحي نظريه،

آميز از هر يك از بحرانها را راهگشاي توسعه  مشروعيت، مشاركت، توزيع و يكپارچگي، گذر توفيق
گذاردرزدودن اين بحرانهاي ساختاري را براي  و نوسازي دانسته، در مقابل، ناتواني جوامع در حال

 )19(كنند.  آور و تأخيرزا ارزيابي مي زا، تباهي سعه، تنشفرآيند تو



هاي بروز منازعات قومي، در جوامع  در چارچوب برداشت انتزاعي از اين نظريات، بسترها و زمينه 
 .اند آميز بحرانها دست نيافته كارهاي توفيق نمايد كه هنوز كامال به راه در حال گذاري رخ مي

  
  ران فرانوگرايينظريه پردازيهاي دو -د  

را در مقابل » فرانوگرايي« ، برخي از پژوهشگران گفتمان جديدي تحت عنوان 1980از دهه  
هاي قومي در دوران  انديشه نوگرايي درافكندند كه از زاويه جديدي امكان بروز و تشديد ستيزه

 .رسد جديد را برمي

رود كه سعي در ايجاد  شمار مي به تاريخي -فرآيند رويكردي فلسفي  ، اين»نوگرايي« در تشريح  
دارد. در فراگرد نوگرايي حذف » عقالنيت و ذهنيت« پيوند بين دو مرجعِ گاه متضاد و گاه سازگار 

تدريجي امر اجتماعي، فرهنگي، سنتي و مذهبي به نفع دنياي شفاف و نافذ دانش فني، نويد داده 
  )20(شود.  مي

قل انسان و حدود تواناييهاي آن در دستيابي به حقايق امور و در مقابل، در انديشه فرانوگرايي بر ع
شويم كه بيش از حد بر فرديت  ها ترديد وارد شده و ما با تعريف جديدي از انسان مواجه مي پديده

خود متكي است و مايل نيست خود را با نظم اجتماعي و جهان سازگار كند. در چنين جوي، زمينه 
وسواس هويت، نژادپرستي و عدم تحمل و تساهل با ديگران، فراهم تعارضات قومي و فرهنگي، 

اجتماعي از  -منزله مظهر هويت ملي و ساختارهاي سياسي  آيد و باز در چنين شرايطي دولت به مي
 )21(آيد.  اي از نسبيتها گرفتار مي افتد و اخالقيات در دايره اعتبار مي

خيزي جامعه فراصنعتي، در اين باره  توجه به بحران با» تغيير اجتماعي« نيز در كتاب » گي روشه« 
  :نويسد چنين مي

اين فرضيه نيز قابل توجه است كه به تناسب پيچيدگي و توسعه يافتگي جامعه، به دليل وجود « 
توان گفت كه هر چه  يابد. همچنين مي تناقضات اجتماعي، امكان وحدت نظام اجتماعي كاهش مي

باسوادتر باشد، بيشتر به تناقضات ساختي و به فشارهايي كه ايجاد  تر و جمعيت يك جامعه آگاه
گر اين امر است كه جامعه فراصنعتي دائما با  تر است و اين واقعيت توجيه كند، حساس مي

 )22(» اعتراضات و آشوبهاي اجتماعي روبرو خواهد بود.
پذير است:  رت امكانسازي گرايش و جهت بحرانهاي قومي در جوامع فرانوگرا به دو صو ساده 

اول؛ در حركت شتابنده جوامع از سنتي به صنعتي و سپس به فرامدرن تحركات قومي نيز سير 
 .شتابنده رو به صعود دارند

دوم؛ در حركت جوامع سنتي به فراصنعتي، مقطع توسعه صنعتي و مدرنيسم منزلگاه افول  
خواهيهاي  شاهد رشد شتابان هويتكشمكشهاي قومي است كه پس از گذراندن اين مرحله، مجددا 

 .قومي خواهيم بود



 پردازيهاي دوران فرانوگرايي افزايش بحرانهاي قومي از نظرگاه نظريه 4نمودار :

 
 

 
 

 
 

  توسعه و كشمكشهاي قومي در ايران -ح 

هر يك از نظريات چهارگانه توسعه به نوعي، قابليت تطبيق و سازواري با اوضاع و احوال ايران  
جداي از عوامل داخلي و خارجي  -هاي قومي در ايران  يابي ستيزه دوران معاصر را دارند. در علت

 .يك از ديدگاههاي توسعه به مقطعي خاص توجه دارند هر -مؤثر بر اين منازعات 

ويژه اقدامات دولت رضا شاه در  پردازيهاي سنتي با تكيه و تأكيد بر دوران پهلوي به نظريه 
ريزي دولت مدرن و قدرتمند، مسائلي چون: از بين بردن رقباي سياسي، خلع سالح قدرتهاي  پايه

ملوك الطوايفي، سركوب عاليق و تحركات اي و خاتمه بخشيدن به نظام  مستقل منطقه
مركزگريزانه، سياست تخت قاپو كردن ايالت و عشاير كشور، توسعه شهرنشيني، برقراري نظام 
آموزش همگاني و نظام وظيفه عمومي و استقرار ساخت و بافت بوركراتيك و خلق يك بازار ملي 

اهش منازعات قومي ارزيابي و موجب ك را عامل استحاله اقليتهاي قومي در درون هويت ملي
 .كنند مي
اي در دهه دوم قرن بيستم در  منطقه -در واقع تحركات گريز از مركز از ناحيه گروههاي قومي  

مناطق مختلف كشور نظير گيالن به رهبري ميرزاكوچك خان جنگلي، تبريز به زعامت شيخ محمد 
نوب، عليرغم تفاوتهاي ماهوي، معلول وسيله سيمتقو و نيز شيخ خزئل در ج خياباني، دركردستان به

و  "آزادي"شكست انقالب مشروطه در برآورده ساختن دو هدف عمده مشروطه خواهان يعني 
 .بوده است "توسعه"

از اين ميان آزادي به هرج و مرج و توسعه به تشديد فقر و تنگدستي مردم انجاميد. در چنين 
اي به كسب  منطقه -با سركوب گروههاي قومي شرايطي رضاخان با طرح برقراري امنيت عمومي و 

قدرت سياسي پرداخت و در فرآيند استقرار قدرت مطلقه خود، آزادي را به قربانگاه شبه مدرنيسم 
هر صورت كاهش منازعات  فرستاد. به باور نظريه پردازان سنتي اين شبه مدرنيسم در همه حال و به

 )23(دنبال داشت.  قومي را به



پردازان جديد بحرانهاي قومي در ايران، پس از پيروزي انقالب اسالمي در مناطقي   از ديد نظريه 
چون كردستان، تركمن صحرا و بلوچستان محصول فرآيند مدرنيزاسيون در دوران سلسله پهلوي 

دركنار ديگر  )24(اي  بوده است. افزايش درآمدهاي نفتي، رشد ناموزون و نابرابريهاي منطقه
ارتباطي و مواصالتي، افزايش ميزان  -اسيون نظير گسترش امكانات اطالعاتي هاي مدرنيز جنبه

گرايي خيزش  رويه مصرف كتابخواني و سطح آگاهيهاي عمومي، تحرك اجتماعي و رشد بي
 .انتظارات و توقعات را دامن زده است

هاي پس از مدخل، روابط قومي در اولين سال از اين زاويه و بدون در نظر گرفتن ديگر عوامل ذي 
 "محروميت نسبي"پيروزي انقالب اسالمي در ايران محصول توأمان واقعيت عيني و ذهني تصور 

 )25(گر شده است.  صورت تنش و منازعه جلوه در بين گروههاي  قومي بوده كه به
گذار هر سه مقطع عمده از بحرانهاي قومي در دوران معاصر، يعني بعد از  نظريه پردازيهاي مرحله 

ه.ش ( بحران آذربايجان و كردستان ) و اولين سالهاي پس از  1320الب مشروطه، اواسط دهه انق
اند و گذار از ساخت سياسي،  پيروزي انقالب اسالمي را متأثر از شرايط گذار در جامعه ايران دانسته

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بسته دوران قاجار به فضاي نوين مشروطه و رضاشاه و 
زاي قومي  و حاكميت جمهوري اسالمي را از مهمترين عوامل تنش 1320اه به دهه محمدرضاش
 .اند ارزيابي كرده

كمي و كاستيها، لغزشها و ناتوانيهاي اقتصادي دولتهاي جديد در هر يك از سه دوره در  
و آرزوهاي  پاسخگويي سريع به اين انتظارات نو پيدا شده، شكاف ميان واقعيتهاي موجود و آمال

 .روههاي اجتماعي و قومي راتشديد كردگ
داري؛ در مقطع دوم،  نيمه سرمايه -در مقطع اول، گذار از ساخت و بافت فئودالي به نيمه فئودالي  

داري وابسته؛ در مقطع سوم، تزلزل  داري به نظام سرمايه نيمه سرمايه -گذار از ساخت نيمه فئودالي 
ش در جهت ايجاد زيرساختهاي مستقل اقتصادي، بعد داري وابسته و تال در اركان نظام سرمايه

گذارد كه در پيوند با ابعاد ديگر، از ارتباط مستقيم  اقتصادي اين دوران گذرا را به معرض نمايش مي
 .دهد ميان مرحله گذار و بروز بحرانهاي قومي خبر مي

باشد. در  مي 1980از دهه  بحرانهاي قومي پردازيهاي دوران فرانوگرايي به نوعي ناظر بر بروز نظريه 
اين ديدگاه؛ قوميت مداري، نژادپرستي و عدم تحمل و تساهل، ناشي از تكيه بيش از حد بر فرديت 
انسانها و هويت گروهي و اجتماعي و نيز بازتاب كاهش نقش دولتهاست كه به شكل منازعات 

 يابد. قومي تبلور مي
ومي در باسك اسپانيا، كبك كانادا و ايرلنديها در پردازي، مبارزات گروههاي ق از منظر اين نظريه 

پردازان دوران  هاي بارزي از اين الگو هستند. در خصوص ايران نيز نظريه انگلستان نمونه



اند. همنوايي اين ديدگاهها با مواضع و  هاي قومي در آينده نشسته فرانوگرايي به انتظار بروز ستيزه
اين مرز و بوم، لزوم اجماع نظر و وحدت عمل ميان  اقدامات خصمانه دشمنان يكپارچگي ملي

نخبگان فكري و اجرايي در انجام دادن مطالعات راهبردي و تصويب و اجراي اقدامات بازدارنده 
 .نمايد هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي را ضروري مي در عرصه
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