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 چکيده

شدن همراه شده و مناقشات  با رشد فرایندهای جهانیتنوعات هویتی / قومیتی ایران معاصر  

ها درپیِ نیل به توسعۀ اجتماعی  قومی را رقم زده است که درجهتِ رفع تبعیض و نابرابریبین

دارد، موضوعی که زمینۀ مطالعۀ این تحقیق در بین  گرایشطلبی  خواهی و عدالتهویتبه  
های اجتماعی ایرانی  ران واقع شده است. هویتهای ایها، و بلوچها، کردها، عربها، ترکفارس

یافتۀ هویت تاریخی  اند و وضعیت تقلیلاز سیطرۀ عناصر هویت فارسی بر ارکان خویش ناراضی

 دانند.های جمعی نمیایرانی را عادالنه و در راستای توسعۀ هویت

و  GT)تلفیقی  با روش کیفی  ن  استان ایرا  13در   1"از مرز تا مرز  "تحقیق با عنوان این  
های  ها را در حوزه ای، و پرسشنامۀ باز، دادهپیمایش( و ابزار مصاحبۀ عمیق، مستندات کتابخانه

»مرزهای فرهنگی بین تقابل(«،  یا  )تعامل  ملی  هویت  دینی و  بست قومی«، »بن»هویت 

»جنبش برای عبور از بحران«، »رویکرد صلح، «هاحذف فرهنگهای قومی و ملی«،  مدار 

مدل مفهومی دست یافته است که در آن، عوامل  بندی کرده است و به یک  استخراج و دسته
ای  ها و سبک زندگی(، و عوامل زمینه گر )رسانه، عوامل مداخلهاصلی )اقتصادی و ایدئولوژیک(

محوری )مطالبۀ عدالت / گسست اجتماعی(  )پارامترهای قانونی، فرهنگی و سوءمدیریت( پدیده

آمیز، پذیرش وضعیت موجود، و تعامل دولت  شکل گرفته است و کنش راهبردی )کنش صلح

   اجتماعی( ارائه شده است.  و ملت( و پیامدهای آن )ثبات و زوال سرمایۀ

ایران، هویت قومی، هویت ملی ایرانی، فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ،  :واژگان کليدي

 .توسعه، عدالت

 
 

 

 

 
  تا مرز ) پژوهشی جامع بر باب هویت و قومیت در ایران(. لندن، نشر مهری. (. از مرز1400احمدی، کامیل. ) 1
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  کاميل احمدي

شناسی اجتماعی، ارشد مردم  پژوهشگر و مردم شناس، تخصص روش تحقیق وکارشناسی

 انگلستان.  -دانشگاه کنت
 

  :نام نویسنده مسئول

 کاميل احمدي

 مطالبات قومی در ایران بر مدار عدالت و توسعه

 05/07/1400  :تاریخ دریافت

 09/09/1400 :تاریخ پذیرش
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 مقدمه و بيان مسئله
ناتوانی دولت و  متکثرالهویه است  اعمال عادالنۀ سیاست اجتماعی ایران کشوری  ایجاد توسعۀ اجتماعی و  های معاصر در 

یا واگرایی قومی را در رابطه با انسجام اجتماع ی و وفاق اجتماعی کلیت ایران برجسته کرده است موضوعی که پس از  همگرایی 

 .است کرده  ایجاد را متعددی مناقشات و  یافته  گذشته از متفاوت جوانبی و وجوه شمسی، 1357انقالب 

یرش  سازی هویتی قرار گرفته است که توانایی پذای، گفتمان غالب هویتی معاصر درجهتِ یکسانباوجودِ چنین تکثرات هویتی

به است، امری که  به عمیقتنوعات موجود را ازدست داده  یکپارچگی سیاسی کشور، خود،  تر بهانۀ حفظ انسجام و امنیت ملی و 
بین قومیت و حاکمیت انجامیده است و ظهور جنبششدن شکاف بین طلب سیاسی را موجب شده هویتهای  ها و گروهقومی و 

پنج هویت بر  با تمرکز  عوام گروه است. این تحقیق  در بین خواص و  های قومی  جامع ایرانی، با استفاده از روش کیفی و تلفیقی 

بافت موزاییکی جامعۀ ایران، درکنارِ  اهمیت فزاینده و پایدار اجتماعات قومی در تکوین و تحکیم جوانب موضوع را کاویده است و 
یعنی عدالت و به مفاهیم اساسی این تحقیق،  برجسته  انسجام اجتماعی، توجه  پیوند  توسعه، را  تر کرده است که این موضوع در 

 مستمر با چگونگی و چرایی هویت جمعی اقوام در کشور قرار دارد. 

بر جوامعِ انسانیِ معاصر دموکراسی و توسعهروحیۀ حاکم  برجستگی  طلب است و این ویژگیخواه  ها در جوامعِ چندفرهنگی 

به دارد،  های اجتماعی مذکور قومی و روابط گروههای جهانی آن، الزامات اکیدی در مباحث بینایجاب برکه عالوهایگونهوافرتری 
 با دولت یافته است.

 

 ميدان تحقيق
آریایی که بهشاخه نیمۀ دوم هزارۀ دوم پیشای از اقوام  از سمت ایران مهاجرت کردند، نخست در جنوب روسیه، در اواخر 

 ایران  فالت زمان، آن  از  و(  55 ص ،1384اجالل، تدریج وارد فالت ایران شدند )صنیعمیالد، بهاز میالد و اوایل هزارۀ نخست پیش

نیز به  2ناسیونالیست  متفکران  از  برخی.  است بوده مختلف  اقوام  وتازتاخت محلّ  همیشه از هایی که پسخاطر ویرانگریاعراب را 
به نکوهش کردهبار آوردهحمله به ایران  برخی از محققان و تاریخ(1380 اند )بیگدلو،اند  نظر  نگاران، عناصر هویت ایرانی ، ولی از 

هویتی، توانسته است  نبرو حمالت  و درونی فرهنگی ـ واجد چنان قدرت فرهنگی بوده است که باوجودِ تنوعات و تکثرات هویتی

های حاضر در ذیل این هویت تعلق دارند. زنده و پویا بماند و هویت ایرانی هنوز به تنوعات و تکثراتی اشاره دارد که به انواع گفتمان
بیان وضع هویتی ایران امروزی میتکه از تعابیر قابلتعبیر چهل بهمصداقی است که برای  (.  1378 و 1381 کار برد )شایگان،توان 

تاریخی هویت ایرانی   و  با فراز  قومی، سیاسی، و دینی دوران ساسانیان شکل گرفت و در دوران اسالمی،  هاینهضت  در 3مفهوم 

(  1378 )اشرف،  شد  متجلی  ایران صورت هویت ملیبههایی پایدار ماند و در عصر صفوی، تولدی دیگر یافت و در عصر جدید،  نشیب

پذیرفته است )کچوئیان، سه مروزه ازا  که گفت  توانمی و    (. 1387 حوزۀ تمدنی ایرانی، اسالمی، و غربی تأثیر 
از ظهور اند، اما پسدرکنارِ یکدیگر داشته  تنشیآمیز و کمهای اجتماعی در ایران درطولِ تاریخ معموالً زندگی مسالمتگروه

بهی از  جهان در خواهانههویت  هایجنبش  گسترش و ملت ــ دولت های قومی از جانب حاشیه راندن و ایجاد تبعیضک طرف، و 

 وجود آمده است.ها بههایی بین آناقوام مسلط ازطرف دیگر، تنش
 اند.در این پژوهش، پنج هویت جمعی فارس، ترک، کرد، عرب، و بلوچ بررسی شده

 

 بلوچ

که در جنوبامامیاقلیت شیعۀ دوازدهاند و دارای  (حنفی)مذهب ها مسلمان سنّیبلوچ ریشۀ  اند  شرقی ایران ساکن و دارای 

اند؛ با تشدید رقابت بین انگلستان و روسیه، محلّ سکونتشان بین کشورهای ایران، هند، پاکستان و افغانستان تقسیم شده آریایی
 (.1381 ،حسین بر)عبداللهی و  4است

 
 ... الشعرا بهار، و. همچون آخوندزاده، میرزاآقاخان کرمانی، صادق هدایت، ملک2

3. Iranian identity 
 برند.سر میهای ایران بهدر استان سیستان و بلوچستان و سایر استان ایرانی هایبلوچ از نفر میلیون3٫1از . امروزه بیش4
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حاشیه  های مختلف باعث بههای دولتره آمیخته با تنش بوده است و درواقع سیاستهای مرکزی همواها با دولتروابط بلوچ

عواملی تنشرانده شدن آن آنها شده است. یکی از  با ساکنان کشور همسایه های مرکزی شباهت فرهنگی آنها با دولتزای  ها 

)مظفری،است که پتانسیل خودمختاری  (.1391 طلبی را ایجاد نموده است 
 نظریاتفاق  شناسانزبان میان  زبان،  این بندیطبقه  ابتدای همان از  دارد، رواج مختلفی  کشورهای  در  بلوچی  زبان که جاآن از

  و  شمالی  »بلوچیِ اندگفته برخی  مثال،  برای. دارد وجود آن برای مختلفی هایبندیطبقه  بنابراین. است  نداشته  وجود  باره این در

کردهتهگف دیگر  برخی  و جنوبی« بلوچیِ نظر را مطرح  برخی هم ـ که جدیداً این  غربی« و  گویند اند ـ میاند »بلوچیِ شرقی و 

می غربی، و جنوبی تقسیم  بخواهیم این تقسیمبلوچی به سه دستۀ شرقی،  به شود. اما اگر  بگذاریم و  پیچیده را کنار  کمی  های 
های  ترین گویشباید به گویش رخشانی اشاره کنیم که از پرگویندههای بلوچی اشاره کنیم، ترین گویشترین و درواقع شناختهمهم

)طامه،    (.1396بلوچی است و در ایران، پاکستان، افغانستان، و ترکمنستان گویشور دارد 

 

 آذري  /ترک

د قلمرو  اند و ادعای وحدت دو آذربایجان و پیونی جمهوری آذربایجان واجد ریشۀ زبانی مشترک با ترکیههمجواراین گروه در 
پان ترکیسم از دورۀ شوروی متداول شده است. بیشتر متکلمان زبان ترکی آذربایجان  دو سوی رود ارس همچون رؤیایی ملی برای 

 های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، و قزوین ساکن هستند.غرب کشور و در استاندر شمال

آبیشترمردمان ترک به گویش ترکی  نیز گویشورانی در ذربایجانی سخن میزبان ساکن ایران  گویند و البته ترکی خراسانی 

  وجود  حقاهل  آیین از  پیروانی نیز هاآذری  میان  در  البته. اندتشیعاهل  پیرو و  مسلمان ایران در  ترک / ایران دارد. بیشتر مردم آذری
 .دارد

 

 ها(زبانفارس )فارس

و واجد غلبۀ سیاسی در ایران هستند و به تعبیری،  ساکن شهرهای مرکز ایراناند که عمدتاً  ترین قومیت ایرانها بزرگفارس
مؤلفهبه دیگر  و  )تشیع(،  )فارسی(، مذهب  زبان  همچون  خویش  عناصر هویت  شدهواسطۀ  مسلط  اقوام  بر سایر  بیشتر ها،  اند. 

 زبان نیز سکونت دارند.ان، پیروان تسنن فارساند، اما در برخی مناطق مرزی ایرامامیزبانان ایران پیرو مذهب تشیع دوازدهفارس

 

 کرد

(. کردها،  (Olson, 2003, p. 6 آیندشمار میترین بلوک قومی در خاورمیانه بهها بزرگها، و ترکها، فارساز عربکردها پس
عراق، سوریه، و ترکیه سکونت دارند.  به  طور کلی، در محدودۀ مرزی چهار کشور ایران، 

یکی از شاخه هایی مانند آستی، افغانی، فارسی، تاجیکی، تاتی و تالشی، های زبان هندواروپایی است که با زبانزبان کردی 

(.  439 ص ،1383 دیاکونف،) باشدمی خانوادههم دیگر بسیاری و اسکیتی،  خوارزمی، سغدی، اوستایی،  باستانی، هایزبان  با و...   و
)برویینغربی یا جنوبهای شمالگروه زبان این زبان ایرانی و متعلق به های و لهجه  (35 ص ،1383 سن،غربی این خانواده است 

 شود.ها دیده میکُرمانجی شمالی، کُرمانجی میانی،کُرمانجی جنوبی، گورانی، و زازایی در گسترۀ جغرافیایی آن

 

 عرب

غرب،  شود و در ایران نیز در جنوب و جنوبآفریقا را شامل میزبان، در سراسر دنیا، قلمرو وسیعی از دو قارۀ آسیا و  جامعۀ عرب
  مرکز  با ها،ترک  مانند نیز، ایران  هایعرب  که  گفت  باید(.  32 ص ،1377 اند )امیراحمدی،هایی از استان خوزستان ساکندر بخش

 .کندمی  تضعیف  را  فرامرزی قومی  هویت این و دارند مذهب اشتراک
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 : نقشۀ پراکندگی اقوام و مذاهب در ایران1تصویر شمارۀ 

 خواهی اقوام ایرانیهویت

است و زبان، دین،  به هویت فارسی تقلیل داده  به هیئت هویت ملی ایرانی آن را  برکشیدن انحصاری هویت قومی فارس 

عناصر هویت قو و سایر  بدینمذهب، فرهنگ،  است و  عنوان هویت رسمی ایرانی معرفی کرده  تحت  فارس را  گونه، مطالبات م 
یافته است. تحقیقات مختلف در اینخواهانۀ ایرانی در دورههویت مختلف بروز  باره حاکی از آن است که تضعیف دولت و    های 

پیگیری اهدمواجهۀ آن با بحران دست داده است و  ها بهخواهانۀ قومیتاف هویتهای سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی فرصتی برای 

را درپی داشته است  کشمکش قومیت با دولت مرکزی  بین (Amirahmadi, 1987, p. 363-391)ها  . درواقع رابطۀ مستقیمی 
)رمضانهای دولت و قومیتکاهش قدرت کنترلی دولت و بحران  (.1377 زاده،ها وجود دارد 

اند. جریان غالب ناسیونالیستی کرد  طلبی را از خود نشان دادههای متنوعی از هویتنیز طیفاند  مذهبکردها که سنّی شافعی

بنیادی طبیعی که ریشه در سرشت کردها دارد  زعم آنگرایی است. بهیک جریان از ملی ها ملت کرد یک موجودیت ازلی است، 

بازمی ایران  در  هاکرد  خواهانۀهویت مطالبات عمده  سابقۀ(.  1397 )ولی، یک قرن  به کمتر از  ساز آن از  گردد و جریان تاریخنیز 
و با تأسیس جمهوری خودمختار کردستان )به مرکزیت مهاباد و رهبری قاضی محمد( اتفاق افتاد. با شروع اعتراضات   1324سال 

گری همچون کومله، دی  احزاب  و  کرد سازماندهی دوباره  را  خود  دموکرات  حزب  شمسی، 1357های انقالب  گیری جرقهو شکل

 گرفته  خود  به هنری و  فرهنگی  هایفعالیت و  مدنی  هایسازمان  قالب کردها امروزی خواهیهویت  گرفتند،  شکل...   سازمان خبات و
  اتفاق میانشان نیز  هاییانشقاق البته که دارند فعالیت همچنان  کشور  از خارج  در طلبهویت مسلحِ  سیاسیِ  احزابِ  اگرچه  است،

 است. افتاده

  هندوستان و ایران بین  میالدی 1879اند که تقسیم شدن بلوچستان در سال مذهبها دارای زبان بلوچی و سنّی حنفیبلوچ

 .  آورد وجودبه  یکپارچه قوم این  بین سیاسی مرزهای(  کنونی  پاکستان)
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و اهميت پژوهش    اهداف 

نظران بر این باورند که هر تبیین تعمیمی دربابِ  صاحبخی از جامعۀ ایران از دیرباز با زیست چندهویتی قوام یافته است و بر
نخواهد بود. ازاین بسندگی برخوردار  کفایت و  عامل قومیت از  بررسی  بدون عنایت و  چندقومی  باجوامع  و    اهمیت به توجه رو، 

زپیش مورد توجه قرار گرفته است. ابیش  اقوام  علمی  بررسی اجتماعی، انسجام  تحکیم و تکوین  در قومی  اجتماعات  پایدار و  فزاینده

اند که همبستگی و هویت ملی در اجتماعات قومی و احساسات بسیار قدیمی نظران بر این عقیدهصاحبدر همین زمینه، بسیاری از 

لح تواند صها در جوامع چندقومی و چندفرهنگی میدارد. همبستگی قومی و انسجام هویتریشه  گرایی بدوی  عنوان ملیقومیت به
و مسئلۀ اصلی در اینایجاد کند و شکاف را ترمیم کند. اهمیت موضوع  جا چگونگی و چرایی هویت جمعی اقوام در  های قومی 

با ضمیر »ما« خود را   یا اجتماعی شناسۀ آن حوزه و قلمرویی از حیات اجتماعی است که فرد  کشور ایران است. هویت جمعی 

 کند.  دربرابرِ آن احساس تعهد و تکلیف می داند ومتعلق و منتسب و مدیون بدان می
 

 ادبيات تحقيق
نیازمند به »هویت دیگری« است و در وهلۀ اول، این »هویت دیگری« است که وجود دارد و جنبۀ   5هویت یا گروه  یک فرد 

یا تکوینی دارد  قوام فردی و تعلقات   معنای آگاهی از کیستیدر این تحقیق، هویت به (.  Grossberg, 1996, p. 93-96)بخش 

شود یابد و به بنیادی برای ارتباط و کنش اجتماعی و سیاسی تبدیل میکار رفته است که نمود بیرونی و جمعی میاش بهاجتماعی

(Jenkins, 2014, p. 6-20،)  هم ازطریقِ  عمدتاً  درونسنجیولی  انفکاک  و  برونگروهها  از  میگروهها  ممکن  شود  ها 

(Brown, 1996, p. 9). بازتاب در فرایند سنت، مدرنیته، و پسامدرن  های علم انسانی به هویت  در جدول زیر چارچوب کلی نگرش

 یافته است.

 مکاتب فکری سوژه نوع هویت منابع هویت مکان و فضا زمان رویکرد

 
 سنتی

 
 گذشته

 مندهویت مکان -

 محورسرزمین -
عدم جدایی  -

 فضا مکان

رسوم و دین و  -

 ساختارها
نیاز به شناخته  -

 شدن

 جوهر ثابت و پایدار -

 و تابع قدرت
 شدهتعیینازپیش -

 گراشخصی ازلی -

 فراتاریخی -

 فرازمانی -
 جوهر ثابت -

 باورهای عامیانه -

 غیرعلمی -
 دینی و ماورایی -

 

 مدرن

 

 حال

 پیدایی دولت -

 هاملت -

هایی با  سرزمین -
 مرزهای رسمی

سوژه )فاعل   -
 شناساگر(

 عقل دوراندیش -

 اصالح دین -
های  انقالب -

 علمی

 ساختارمند، تابع -

 شرایط اجتماعی، -

 اقتصادی، فرهنگی

هویت جمعی )ملی  -
 ...( و فردی و

تعامل و  -

معنایابی  

سوژه با  

ساختارهای 
 اجتماعی

 کنش متقابل -

 نمادین -

 ساختارگرایان -
 مارکسیسم -

پست 

 مدرن

 

 آینده

گسست مکان،  -

 فضا

ها و کنش -

های خُرد،  فرهنگ

 محلی

دستاورد  -
 گفتمان

 های بازهویت -

 گرامتضاد و خاص -

 چندپاره و سیال -

 متنوع و متکثر -
 تابع گفتمان -

های  بازنمایی-

 مختلف

تفسیرهای   -

متوالی و 
 متکثر

 پساساختاری -

 انتقادی -

کاوی روان -
 پسافرویدی

؛ Eriksen,1993؛ 125 ص ،1994 چارچوب کلی رویکردها )سنتی، مدرن، و هویت( به هویت )گيدنز، :1جدول شمارۀ 

و  1۳۸۷رشيدي،  ؛۳ ص ،1۳۸1 ذکایی، ؛41 ص ،1۳۸5؛ گيدنز، Turner, 1998, p. 375-382؛ 26۸ ص ،1۳9۸ توسلی،

 (1۳۸9 کاستلز،

 
5. Identity 
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که رعایت اصول شهروندی و ایجاد نهادهای مدنی  نظام سویبه  جوامع  تحول  به توجه با های مدیریت مشارکتی و توجهاتی 

)ایجاب می میFaulks, 2000, p. 197کند  که  (  نمود  اذعان  بهتوان  جوامع  تحول  نظاماهمیت  اصول سوی  و  مشارکت  های 

. محصول رابطۀ هویتی 2تصور دیگران از اوست؛  . بیانگر تصور فرد از خویشتن و نحوۀ  1اند:  از دو جهت زیر برجسته شده شهروندی
(  (.  Oldfield, 1990پویا بین دولت و ملت است 

 

 قوميت / مليت

عناصر   )حافظۀ مشترک تاریخی(، آگاهی مشترک قومی،  یا مفروض  قومیت و گروه قومی ترکیبی پویا از تبار مشترک واقعی 

سیاسی تعلقات  می  اجتماعی  گروه  یک  بین  در  سرزمینی ـ نمادین،  قرار  قومی  تجربۀ  مبنای  که  گیرد  است 
(84 p. 1998, Ashcreft, & Griffths & Tiffin  آنتونی .)شمرد:های زیر را برمیبرای هویت قومی مؤلفه  6اسمیت 

 
و گسترش احساسات ناسیونالیستی وارد واژگان علوم اجتماعی شده است و هویت   7واژهای ملی و ملیت بعداز انقالب صنعتی

شناخته یک واحد سرزمینی  ناشی میملی از  )نظامی سیاسی(  آن دو مشخصۀ زیر را  شده و دولت  برای  که ارنست رنان  شود 
 رد:شمبرمی

 ملت

 
  میراث فرهنگی

 اجماع روز

 
)اسطوره خاطرهبرخی اندیشمندان از دو گروه عناصر عینی )سرزمینی( و ذهنی  باورها، و فرهنگای،  عنوان عناصر  ها( بهها، 

یاد میتشکیل دو ویژگی و جنبۀ اساسیدهندۀ ملت  برمی  8کنند و  برای آن   نهاد   نیز  اشرف احمد(.  1383 علمداری،شمرند )را 

 شمارد برمی  ملی  هویت  گیریشکل  ازعوامل  را...   و  هافرقه  شهرها،  اقتصاد،  همچون  عوامل  سایر  و  زبان،  دین،  سیاسی،
 (.  1378 اشرف،)

 : است هکرد  بیان  ذیل  شکلبه را امروزین محلی و  جهانی  هایهویت  وضعیت(  41 ص ،1385گیدنز)

 

 روابط مکان و فضا عوامل تأثيرگذاري مکان زمان سطح تعلق  نوع هویت

 گرایی مکانیخاص از تجددقبل محلی هویت محلی
وسنن رسوم، آداب

 محلی
 انطباق فضا با مکان

 فرامحلی بعداز تجدد جهانی هویت جهانی
های حاصل از اندیشه

 مدرنیته
 جدایی مکان و فضا

 : انواع هویت از نظر گيدنز2جدول شمارۀ 

 
6. Anthony Smith 
7. Industrial revolution 

 اساس این بر که مدنی جنبۀ دوم و کندمی پیدا تداوم آن اعضای نیاکانی داشتن مشترک ریشۀ ادعای برمبنای ملت کهاین و فرهنگی ـ . یکی جنبۀ قومی8

 .دارند مشترک تعهدات و الزامات ملت اعضای که است استوار
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ها ای آنهای رسانهبحث است و بازنماییهای قومیتی قابلگراییامروزه روابط بین سطوح هویت جمعی دربرابرِ نگرش خاص

اند که تصاویر ر این مدعا صحه گذاشتههای زیادی ب(. پژوهشHall, 1997, p. 2002های روزمره تبدیل کرده است )را به واقعیت

رسانند )برای مثال، های تمایز و برتری مدد میآمیز، تصورات قالبی، و افسانههای تبعیضهای قومی به اشاعۀ نگرشمنفی از گروه
)هویت(. اصلیEntman, R. & Rojecki, 2000; Graves, 1999رک:   معنا  برساختن  جایگزین  ما ترین  جامعۀ  در   سازی( 

دست دین، ملیت، و محلیت ای استوار هستند و احتماالً قومیت بههای فرهنگی است که بر بنیادهای دینی، ملی، یا منطقهجماعت

 (.87 ص ،1389 گیرد )کاستلز،وتصرف قرار میمورد دخل
 

 عدالت اجتماعی

شماری های بیدالتی موجد نـابرابریترین آرمان بشر درطولِ تاریخ عدالت اجتماعی است. ناعتوان اذعان داشت که مهممی

های طبقـاتى معضـالت اجتماعی را تشدید کرده است. بر این اساس، در علوم انسانی، وجوه مختلف عدالت اجتماعی  شده و شکاف

نظریه بهبررسی شده و  یافته است،  پرورش  گفتمانایگونههای متعددی  نئولیبرالیستى، سوسیالیسـکه از  لیبرالیستى،  تى، های 
 .کرد  یاد  توانمی  آن  دربارۀ...(   گرایی، و دینی )اسالمى، مسیحی وجامعه
 

 (مذهبی ـ عدالت هویتی )مليتی

محور بر تعلق خاطر اقوام مختلف به مفهوم ملت و چارچوب هویت ملی باوجودِ حضور دو صبغۀ ملی یا مذهبی، رویکرد عدالت

 کند.ایرانی تأکید می
بهها زبان ما یک ما ایرانی  یکی  ریشه داره  یکی پهلوی اشکانیه،  پهلوی اوستایی،  غیراز زبان عربی. همه ریشۀ پهلوی داره. 

 پهلویه؛ باستانی یا اوستایه.  
 

 شناس از اروميهعزیز نعمتی، شاعر و زبان

ی بیشتری پذیری مسائل مذهبهای مذهبی در تقابل با مسائل ملی نیستند. ولی اگر جاهایی به تعارض برسند، آسیبگرایش
 از مسائل قومی و هویتی است. 

 

 مشهد از اجتماعی ـ نگار و فعال سياسیجواد حصاري، روزنامه

ها،  محقق به پیمایش میزان ارتباطات قومی پرداخته است و بر اساس نتایج مصاحبههای ذیل آمده است، که در نمودارهمچنان
دیگر داشته  53.9 با اقوام  زیادی  نخبگان بیان کردند که ارتباط  بیان کردند که ارتباط کمتری    28.9اند و  درصد از  نیز  درصد 

داشت و  داشته میان عامه، ارتباطات قومی کمتری وجود  نداشتهدرصد ب 55.4اند. در  درصد   37.3اند و  یان کردند که ارتباطی 

 اند.  ارتباط کمی داشته
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 خواص - : ارتباطات قومی 1نمودار شمارۀ 

 
 عوام ـ : ارتباطات قومی 2نمودار شمارۀ 

بسیاری از مشارکت کنندگان، هویت ملی در ایران واجد دو وجه اساسی ایرانیت و معنویت )دین( است که به  براساس نظر 

یا بیگانگی فرهنگی گفتۀ یکی از مصاحبه باید حفظ شود و اگر ما بعداز انقالب یک نوع ازخودباختگی فرهنگی  شوندگان، »هردو 
 ایم«.ایم و ایرانیت را اصالً نیاموختهکه ما به بچۀ بعداز انقالب اسالمیت را بد آموخته داریم همین است

باره با نتایج تحقیق مربوط به نمادهای هویتی است. در این  بینید گفت سه دسته نماد انسجامبخشی از  قومی  بخش ایرانی 

  فطر اعیاد نظیر  نمادهایی دوم  بخش.  اندباستانی...   سوری، مهرگان، یلدا، ووجود دارد؛ بخشی از این نمادها نظیر نوروز، چهارشنبه
ظیر سالگرد ایام دهۀ فجر، پیروزی ن  نمادهایی سوم  بخش  و  اندمذهبی  تشیعاهل  امامان  شهادت و  پیامبر،  والدت خم،  غدیر  و  قربان  و

 .انداسالمی  جمهوری  دوران  به مربوط و  حاکمیتی...   آبان، روز قدس، پرچم و سرود جمهوری اسالمی و  13انقالب اسالمی،  

 مراسم سایر همچنین  و...(   های مهرگان، سده وهای باستانی ایران )کوروش، جشنها از لزوم انجام مراسم، اعیاد و آیینداده
غیرشیعی ایرانی حکایت دارند و مصاحبه بهادیان و مذاهب  این مراسم تأکید داشتند،  که زمینۀ اجرای  ایگونهشوندگان بر اجرای 
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با مراسم دینی اهل همسان  )محرم، صفر، اعیاد شعبانیه، واین مراسم    و سیاست بودن  ایدئولوژیک تصور  تا  شود عملی...(   تشیع 

 .شود زدوده  جامعه از مذهبی ـ های دینیحذف اقلیت  و(  شیعی) مذهبی  نگرش  غلبۀ

و مراسم و مجالس و شود که این مذهب در همۀ آدابمتأسفانه حکومت چون در دست یک مذهب است و تالش می ورسوم 
ی کنند و این شکاف مذهبهای دولتی و حکومتی اعمال بشود، این است که کردها از این نظر احساس تبعیض مینهادها و ارگان

برود و من فکر میموجب شده که بسیاری از استعدادهای اهل نظر اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی ایران ازبین  کنم این سنت از 

 سنت است.  ترین مانع توسعۀ ایران مخصوصاً در رشد و ترقی کردهای اهلشکاف مذهبی بزرگ

 

 سياسی از سنندج )کردستان( ـ زاده، فعال مذهبیجالل جاللی

 دهند.کنندگان نخبه و عوام را نشان میشکاف و تبعیض مذهبی از دیدگاه مشارکت  نمودار شمارۀ و   نمودار شمارۀ 
  

 

 خواص ـ : شکاف و تبعيض مذهبی ۳نمودار شمارۀ 

 

 عوام ـ : شکاف و تبعيض مذهبی 4 نمودار شمارۀ

 قومیوجوه فرهنگی عدالت بين

  بیشترِ  و  دارند  فرامحلی  و  جهانی نگرش عمدتاً  خود  هویتی  مبنای تعریف  جهت زبانانفارس  تحقیق،  هاییافته به توجه با

یعنی کردها، آذریولی سایر گروه  اند،داده  تغییر  حتی  و  بازسازی  را  شانسنتی  هایویژگی موردمطالعه،  ها،  ترک / هاهای قومی 

پذیرش باالتری دارند.ها، و عرببلوچ  ها، در این مورد، 
به ملتاصل هر ملتی این است که تمام آداب بدهد و خود را  های ورسوم قومش را حفظ کند و به این شیوه، زندگی را ادامه 

 ورسوم قوم خودم را حفظ کنم؟ معرفی کند... چرا من نباید لباس و آدابدیگر  
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 (کرمانشاه) جوانرود از اجتماعی ـ مذهبی فعال  بهرامی، احمد مال

های مرکزی ایران از زمان مشروطه به بعد دربارۀ زبان مادری اقوام  دولتکه های قومی معتقد بودند  شوندگان گروهمصاحبه
محروم ماندن از آموزش به زبان مادری را فراهم  رسمیت شناختن زبان فارسی، موجبات  اند و با بهپیش نگرفتهدر رویکردی عادالنه

 اند.کرده

پیدا نکرده است.   برخوردار نیستیم... و این در قانون اساسی کشور هم انعکاس یافته، اما تحقق   از حقّ آموزش به زبان مادری 
 

 از مهاباد )آذربایجان غربی(سعدون مازوچی، فعال مدنی و سياسی 

کنندگان عامۀ موردمطالعه معتقد بودند آموزش زبان مادری درصد از مشارکت  63.9درصد از نخبگان و   85.9بر این اساس، 

و قانونی است. همچنین   مشروع  مشارکت  14.1حقی  مشارکت  15.7کنندگان نخبه و  درصد از  کنندگان عامه مخالف  درصد از 

 یادگیری به زبان مادری بودند.مشروعیت دادن به  

 

 خواص ـ : مشروعيت یادگيري به زبان مادري5نمودار شمارۀ 

 

 عوام ـ : مشروعيت یادگيري به زبان مادري6نمودار شمارۀ 

راهبردی و مرزی هر کشور اسکان پیدا کنند و ترین حوزههای مذهبی در مهمکه اگر اقوام گوناگون و اقلیتدرصورتی های 

ر داشته باشد، به لحاظ ارتباط و پیوند این ها در ورای مرزها و خارج از حوزۀ نفوذ و حاکمیت ملی قراعقبۀ اجتماعی و فرهنگی آن

بحران بیرونی به به خارج از مرزها، هرگونه چالش و  سادگی به داخل مرزها سرایت خواهد کرد و امکان نظارت دولت بر این اقوام 
ی به مرزهای خارجی های قومآمده از این تحقیق هم نشان از نگاه مداوم گروهدستهای بهشدت کاهش خواهد یافت. یافتهمناطق به

 سوی مرزها دارد.قومِ خود در آنهای همو گروه
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ها و طغیان اجتماعی بوده است خواهانۀ اقوام موجد شورشهای هویترویۀ قهرآمیز و سرکوبی حاکمان ایران دربرابرِ حرکت

که طبیعتاً از بطن  های هویتی،بۀ گروهو خواهد بود. بر همین اساس، بجا بود که حاکمان بعداز اتمام یک فرایند اعتراضی، به مطال

 کردند.وگو و تعامل، بسیاری از این مطالبات را حل میسپاردند و با گفتپا خاسته بودند، گوش میجامعه به

 

 تغييرات اجتماعی و توسعه 

مکان کارکرد دیگری ها و تشکالت مردمی با منافع دولتی، اهای معاصر، جز همسویی نهادها و سازمانتمرکزگرایی شدید دولت

نکرده است و درنهایت ناکارآمدی کلی ساختار نهادی کشور و گروه  های قومی را رقم زده است.را میسور 

توانند مشارکت مردم را افزایش دهد، درحال تبدیل شدن به بخشی از پارادایم )انگاره( جدید  نهاد نیز، که میهای مردمسازمان
نوین جهانی در دن یا نظم  )توسعه  بههای مردم(. مشارکت سازمانGosh, 2009یای امروز هستند  عنوان  نهاد در توسعۀ محلی 

گیری و مدیریت محلی دارد و وضعیت سازمانی داوطلبانه و غیرانتفاعی حکایت از وجود تمرکززدایی، تفویض نازل اختیار در تصمیم

 ها داده است. غیرپویا و ناامیدکننده بدان
های دراز مال  درصد از قدرت را در اختیار دارد و بیشتر این دست  70تا  65ریت دوسر دارد؛ یک وجه همین اقتصاد یک مدی

پاسخگو نیست. بخش دیگر، یعنی اوست و به هیچ شود و آن هم  های دراز، ازطریقِ مردم انتخاب میدرصد دست  35تا    30کس 

با    درصد  35انگیز زمانی است که آن کنترل نیست. اسفکامالً قابل   شود، مثالً فساد شهرداری.درصد می  65هم همراه 
 

 نگار از مشهد )خراسان رضوي(آملی، روزنامه

و سازمانعالوه نظر  بر ادارات  نیز از  نهادهای شورای شهر و شهرداری  )قوۀ مجریه(،  نههای دولتی  تنها کارکرد مثبت مردم 

که سطح اعتماد چناناند، آناند و خودْ عاملی برای فساد اقتصادی و اداری شدهندارند، بلکه حتی در برخی موارد، مانع توسعه بوده

 اند.ها بسیار تنزل پیدا کرده است و از نقش و وظیفۀ اصلی خود فاصله گرفتهعمومی مردم به آن

و ثروت در ایران هیچ عادالنه نیست، بلکه خیلی ظالمانه است. کسی اقتصاد را در دست گرفته که نادان  توزیع اشتغال، تولید، 

میاست. این عالمانه این کار را  عامدانه و  را میها  اقتصاد این منطقه  با مشاهده،  طرف، شیعیان و  کنند. شما،  بینید که از هر 

 اند.ایین قرار دادههای پغیرکردها را مدیر کرده و کردها را در رده

 

 محمد حسينی، فعال مذهبی و فرهنگی از سنندج )کردستان(

دادهمی نیافتگی مناطق مختلف قومی و کنندگان تحقیق حاضر، چهار مقولۀ کلی دربارۀ دالیل توسعههای مشارکتتوان از 

نیافتگی و خلقیات ایرانیان«، »شیوۀ «، »توسعهنیافتگیقانونی و توسعهاند از: »بیحتی کلیت جامعۀ ایرانی استنباط کرد که عبارت

 نیافتگی«.نیافتگی ایران«، و »عقالنیت و توسعهتولید آسیایی و توسعه

 

 ايعدالت رسانه

هایی که در توان از آن با نام رسانۀ حاکمیت یاد کرد. یافتهانحصار فرهنگی است و میواقعیت رسانۀ ملی حرکت در راستای  

به اقوام  این بخش  نبودن رابطۀ میان دولت و  از مناسب  اعتراضنشان  دست آمد  یکی از  و  بهدارد  و  خصوص جامعۀ های اقوام 

های خصوص شهر تهران است که برنامهها و بهرکز استانترین اقلیت مذهبی کشور، نبود مراکز دینی در معنوان بزرگسنت، بهاهل
 رسانه درجهتِ تأیید عملکرد حکومت در این زمینه بوده است. 

 دهند.های صداوسیما در بخش استانی و ملی را نشان میمیزان رضایت از برنامه نمودار شمارۀ و   نمودار شمارۀ 

http://www.rassjournal.ir/


 97 -120 ص، 1400 پاییز، 27شماره ، ر علوم اجتماعیرویکردهای پژوهشی د
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

 

 خواص ـ : ميزان رضایت از صداوسيما۷نمودار شمارۀ 

 

 عوام ـ : ميزان رضایت از صداوسيما۸نمودار شمارۀ 

به کنشگری میقطعاً در شرایط سانسور و کنترل رسانه های همسو وجو در دیگر رسانهزنند و با جستها، مخاطبان دست 

 های مختلف قومی نیز مؤید این مطلب است. های گروهآمده از مصاحبهدستگردند. نتایج بهدنبال جایگزین میبه
گزینی تا کنیم و تأثیر روی زندگی ما گذاشته، از فرایند نامای جهان عرب استفاده میاز محصوالت فرهنگی سایبری و رسانه

  کالم.موسیقی و تکهتیپ و لباس و 
 

 کثير، پژوهشگر و فعال قومی از خوزستانقاسم آل 

 عدالت اقتصادي

های فوالد، ای از اقتصاد کشورند. بخش عمدۀ صنایع سنگین ازقبیل شرکتها دارای سهم ناموزون و ناعادالنهدر ایران، قومیت

های  قرار دارند. باالترین سهم بخش صنعت به استان  زبانارسف هایاستان  در  و کشور  مرکز  در  عمدتاً...   خودروسازی، پتروشیمی، و

(  مرکزی   ،(درصد 43.4)  قم  ،(درصد 39.6) بختیاری و چهارمحال  ،(درصد 37.3)  تهران  ،(درصد 44) البرز  ،(درصد 41.4اصفهان 

بخ. عالوه9دارد اختصاص(  درصد 47.8)  یزد و(  درصد 40.3) در  در این بر بخش صنعت در مناطق مرکزی ایران،  ش کشاورزی، 
باعث شده است تا مناطق فارسمناطق، محصوالت پردرآمدی ازقبیل پسته و زعفران کشت می نشین سهم  شود و همین موضوع 

 باالیی در تولید ناخالص داخلی داشته باشند.

و حاکمیت جمهوری سیستانی. از من تعهد ن این گرفته  ما در استانمون دو تا حاکمیت داریم؛ حاکمیت جمهوری اسالمی 
یه قشری که تو استان حداکثر جمهوری سیستانی رو دیگه نگم، اما می یه جمهوری از این تعدادِ پرروی   2گم. تو  درصد هستن 

 
 375259. خبرآنالین، شناسۀ خبر 9
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چیز این استان را  دلیل همین مذهبی بودن با شرایط خاص بعد انقالب قدرت سیاسی، اقتصادی، اداری و همهخواهه که بهتمامیت

ن تا بزنن توی سر  گم جمهوری سیستانی، چون همۀ اینا با هم جمع شدهما بلوچا ازشون متنفریم. چرا می  ن.تو دستشون گرفته

داراشون رو تو ادارات  عنوان ضدانقالب از دور خارج کنن و سرمایهدرصد دیگه، اختالف ایجاد کنن، بلوچای بدبخت رو به 98اون 
  ندن. که تو دست خودشونه دلسرد کنن و جواب سالمشون رو

 

 ساز رادیویی و تلویزیونی از زاهدان )سيستان و بلوچستان(زاده، برنامهعبدالسالم بزرگ

بلوچستان و آذربایجان غربی ناموزون و ناعادالنه وضعیت اقتصادی اقوام در داخل استان تر  های چندقومیتی مانند سیستان و 

به سیستا اقتصاد کشوری  بیشتری از  برای مثال، سهم   مکمل   کردها  و هابلوچ  با مقایسه  در  هاترک / هاها و آذرینینیز هست. 
 .است اقتصادی  و  سیاسی هایزمینه  در  هاآن  نابرابر هایموقعیت

نتایج داده مشارکتبراساس  نخبگان و    89.8تحقیق،  کنندگان این های  بودند که    81.9درصد از  بر این باور  عوام  درصد از 

درصد از عوام بر این باور بودند    8.4درصد از نخبگان و    10.2های شغلی در بین اقوام به نسبت برابر توزیع نشده است و تنها فرصت
 که فرصت برابر در میان اقوام در زمینۀ اشتغال وجود دارد.

نفت و گاز وجود دارد. در ایندر استانی هست باید خیلی کم باشد،  م که آب و  جا نباید بحث بیکاری معنی داشته باشد، فقر 

ها هم این وجود داشته باشد، بینیم که محرومیت و فقر در روستاها و حاشیۀ شهرها وحشتناک است. شاید در دیگر استانولی می

 کشیم.ایم، ولی فقر میوابیدهولی نگاه ما این است که ما برروی ثروت و نفت خ

 

 اجتماعی، فعال حقوق کارگر و نویسنده از اهواز )خوزستان( ـ باسم حمادي، فعال سياسی

بلوچستان بسیار ضعیف   و در سالوضعیت اقتصادی  تأسیس کارخانه و سرمایهاست  گذاری در این استان دیده  های اخیر، 

بسته با آن سوی مرز صورت نمیاند و تعامالت اقتصادی و فرهنگینشده است، ازطرف دیگر، مرز را هم  گیرد. درنتیجه در این ای 
با وچستان انبار غلۀ ایران محسوب میکه در گذشته، سیستان و بلاستان، قاچاق کاال و فقر فراگیر شده است. با این شد، اما امروز 

 های کشاورزی مواجه شده است.بایر شدن زمین

 مرکز زابل  بود  قرار. نداریم  استان این  تو صنعت  نام به  چیزی  ما  اما  سازن،می صنایع  و  کشاورزی،  دامپروری،  رو اقتصاد ...

بیا بگو درطولِ این د  مرکز زاهدان  و بشه  صنعتی  مرکز  بلوچستان بشه،  کشاورزی انشگاهی بشه. زابل اآلن هیچی نداره. اآلن شما 
بنزین یه چیزی درمیچهل سال یه کارخونه برای زابل ساخته شده، من ساکت می راه گازوئیل و  ما از  آوردن. دیوار شم. مردم 

  ور.تونیم بریم و نه اونور میاینتونن انجام بدن. اآلن ما پشت دیوار موندیم و نه  مرزی کشیده شده و اون کار رو هم نمی
 

 محمد بهاري، استاد دانشگاه از زاهدان )سيستان و بلوچستان(

نشان می نمودار شمارۀ و  نمودار شمارۀ  نخبگان و   90.6دهند. میزان احساس نابرابری اقتصادی در میان اقوام را  درصد از 

 برند.درصد از عوام معتقد بودند که اقوام در ایران از نابرابری اقتصادی رنج می  88
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 خواص ـ يزان احساس شکاف و تبعيض اقتصادي: م9نمودار شمارۀ 

 

 عوام ـ : ميزان احساس شکاف و تبعيض اقتصادي10نمودار شمارۀ 

بههای مشارکتاز مصاحبه های طبیعی و انسانی هریک از مناطق  باوجودِ پتانسیل دست آمد کهکنندگان این تحقیق چنین 

 ای ناچیز بوده است.های توسعهموردمطالعه و منابع و معادن کمیاب جهانی، نقش دولت در شروع و ادامۀ فعالیت
یافته اس نیز ادامه  پهلوی اول و دوم در ایران ریشه دوانیده و در دورۀ جمهوری اسالمی   ت. میلیتاریسم سیاسی از دورۀ 

کند که چیزی بلد نیست و من هم مجبورم به وی که از ارگانی آمده، خود اعتراف میدانشجوی دکتری دارم که به اعتبار این

 نمره بدهم.  

 

 مهري پاکزاد، عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد از مهاباد )آذربایجان غربی(

های مختلف جامعه  های مختلف حاکی از آن است که میلیتاریسم در ساختمندیِ نظامیان از رانتشواهدِ مبنی بر امکانِ بهره

  اقتصادی  و  اداری فسادهای انواع  گسترش...   هایی چون کنترل اجتماعی، نظم اجتماعی، امنیت اجتماعی ورسوخ کرده است و بهانه

 .است شده موجب را

 

 هاحذف فرهنگ

نظر دکتر اسعد اردالن )پژوهشگر، استاد دانشگاه و فعال مدنی از سنندج(، »سیاست رضاشاهی در   باعث    1316و   1304از 

ها شد در مدارس کردستان تابلوِ فارسی صحبت کنید نصب شود« و از آن زمان، سلطۀ فرهنگی فارس و تضعیف سایر فرهنگ

بین، مبه این  یافته است و در  تداوم  تبلیغ میصورت رسمی  فرنگستان، و آینده رسماً این سیاست را  ، 10کردندجالت ایرانشهر، 

 
10. www.fa.wikipedia.org 
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ای دربارۀ مذهب و ملیت بیان داشته است: »مسئلۀ قومیت چنان جدی است که هرگاه از یک ایرانی که که ایرانشهر در مقالهچنان

های های محلی، گویشبرد. ما باید فرقهگاهش نام میجای نام پرافتخار کشورش از زادبه خارج سفر کرده باشد ملیتش را بپرسند، به

 «. های محلی را ازمیان برداریم...محلی، لباس محلی، آداب محلی و حساسیت
به1307در سال   غیرقانونی و تمام مردان،  ایرانی را  به پوشیدن  ناماستثنای روحانیان ثبت، مجلسْ لباس قدیم اقوام  شده، را 

ه پهلوی« واداشت. هشت سال بعد، این کاله جای خود را به کاله شاپوِ اروپایی داد. رضاشاه این کاله  لباس غربی و گذاشتن »کال

نه که الزمهفقط برای زدودن هویترا  برای دخالت در آیین نماز در اسالم،  بلکه همچنین  نهادن پیشانی  های قومی  اش بر خاک 

نام بسیاری از شهرها  است، برگزید. عالوه  را تغییر داد.بر این، او 
پیروزی انقالب    مقاطع  تمام  در  مادری زبان  به  نوشتن  و  خواندن  حقّ  که  اساسی  قانون  اصول  برخالف  شمسی، 1357با 

  باید  کهچنانآن حق این امر، مسئوالن ایسلیقه رفتارهای انجام  با و  درعمل  است،  دانسته محترم قومی  هایگروه برای را  تحصیلی

 می باشد عملیاتی نشده است.قو هایگروه موردپسند و

عربی صحبت می خونه  تو  اما میبچۀ ما  باهاش حرف میکنه،  مدرسه، فارسی  بگیم  ره  این ظلمه. اگر استعدادش  زنن و 

یه عامل عقب 50صددرصده،   بشه، این  دانشدرصدش استفاده  با اینبینیم بچهشه. میآموز میموندگی علمی برای  که های ما 

به زبون خودش درس بخونه فکر نمیدرخشن و موفق مین میزبونشون نیس، دار یعنی اگه  کنم ما تو موقعیت فعلی باشیم شن؛ 

  تر باید باشیم.و پیشرفته
 

 حميد حمادي، استاد دانشگاه از خوزستان

غلبۀ سه مقولۀ نتایج این تحقیق در این زمینه،  بیشتر  مقابله، حذف، و تمسخر جلوه  از  در  تاریخ ایران های فرهنگی اقوام 

به انعکاس این تنوعات گیرد. مثالً برنامهنوعی از این حذف توسط رسانۀ ملی صورت میشود که بندی میدسته های صداوسیما 
آننمی یکی از  برجستهپردازد و آشکارا  معرفی میها را  مناسبات و  تر و فاخرتر  کند. نوعی دیگر از حذف در عدم مجوز اجرای 

به گروهآشکار می مناسک قومی و مذهبی ها القا شده است  های قومی تصور وجود جریانی با هدف تحقیر فرهنگی آنشود. درواقع 

فرهنگی  تر و ناتوانی در پذیرش بیننسلی فرهنگی ممانعت کند و درمقابلْ به عللی چون مدیریت آسانکه درصدد است از تداوم بین

 پردازد.می سازی فرهنگیگذاری فرهنگی خاص و همسانبه ارزش
برنامه به زبان بلوچی وجود دارد و سرمایهدرصد آن بلوچ  80-70در صداوسیمای این استان، که   گذاری روی اند، کمترین 

نمیفولکلور و فرهنگ عامۀ بلوچستان انجام نمی  شود.شود و به فعالین میدان داده 

 

 تماعی از سيستان و بلوچستاناج ـ مذهبی، پژوهشگر تاریخ و فعال سياسیعبدالرشيد تریز، مولوي

 دهند. ت در مراسم قومی و مذهبی را نشان مینگرش به میزان محدودی نمودار شمارۀ و   نمودار شمارۀ 
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 عوام ـ : محدودیت در مراسم12نمودار شمارۀ 

)استاد دانشگاه از مشهد(، » نظر دکتر مهدی فیضی  اَبَرچالش در کشور داریم که  ها و چالشسری بحرانیکاز  ها و درواقع 
بمب دیگر.  ها تا صندوقنکهای ساعتی آمادۀ انفجارند. از بحث بامثل  بیکاری، طالق، و مشکالت  بحران آب،  بازنشستگی،  های 

تواند بقیه را هم منفجر کند، شوند؛ انفجار یکی میتر میگیرند، خطرناکدرکنارِ هم قرار میاند و وقتی  ها خطرناکهریک از این

 ترسناک است.«

ترین ها داشته است و سادهرجهتِ جذب اعتماد عمومی در این زمینهدولت مرکزی از زمان پهلوی تا به امروز کمترین توجه را د
همچون  به مناطقی  اعزام هیئتی  مواردی،  هم در  پیشۀ خود ساخته است. اگر  قوۀ قهریه، را  از  یعنی مقابله و استفاده  راهکار، 

یا مذاک و  با حزب دموکرات  مذاکره  بعداز انقالب،  یا در سال های  با بزرگان اهلکردستان صورت گرفته است  سنت در قالب ره 

سنت )شمس( گفت مرکزی  بهشورای  گرفته است،  صورت  قدرتوگوهایی  مرکزمحور،  غیرپلورالیستی با علت روحیۀ  مدارانه، و 
بوده است و در بیشتر این موارد، مذاکره  اند.های قومی و مذهبی روانۀ زندان یا تبعید شدهکنندگان گروهشکست همراه 

 دهند.یدگاه نخبگان و عوام را نسبت به وضعیت سیاسی کشور نشان میجدول زیرین د

 

 خواص ـ : وضعيت سياسی کشور1۳نمودار شمارۀ 
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بغرنجتحقیق مستناد میهای  از داده حال، تأثیرگذارترین مسائل اجتماعی و سیاسی ترین و درعینشود که مسائل قومی از 

به بارزترین مظاهر دینامیسم سیاسی و اجتماعی ایران ها و پویشرسد تشدید هویتنظر میایران بوده است و  یکی از  های قومی 

اند از: تشدید گسست میان هویت ملی و قومی، تصاعد مطالبات اجتماعی، عبارت  ای نزدیک خواهد بود و عوامل این مسئلهدر آینده
گرایانه افراطی  ها و مراکز قومی، تکوین احساسات قومها، نهادها، انجمنمنزلتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، رشد فزایندۀ سازمان

بروز و  در میان برخی از نخبگان، روشنفکران و احزاب سیاسی، افزایش بیگانگی   سیاسی و ایجاد فاصله میان اقوام و نظام سیاسی، 

 (.  23 ص ،1388 مله،های انبساط سیاسی مانند انتخابات ملی و محلی )کریمیظهور مطالبات قومی در فرصت

 

 گيري نتيجه
ری گیترین مسئلۀ اجتماعی دربارۀ موضوع موردمطالعۀ این تحقیقْ گسست اجتماعی و سیاسی است که موجب شکلعمده

توان تغییرات وضعیت معیشتی و اقتصادی کشور، که حاصل محور از جانب اقوام و اقشار جامعه ایران شده است. میمطالبۀ عدالت

به را  برد  عنوان یک پدیدۀ محوریمدیریت ایدئولوژیک حاکم است،  به  نام  شده است.  عالوه این که اساس سایر مطالبات اقوام 

ها گشته هاست با زوال مواجه شده است و منشأ سایر چالشیۀ اجتماعی کشور است که دههوضعیتْ حاصل نوع مدیریت سرما
 است.

)اصلی، مداخله  GTمدل پارادایمی زیر در چارچوب روش   پدیدهگر و زمینهبه ارائۀ عوامل  و ای(،  محوری، کنش راهبردی، 

 پیامدهای آن پرداخته است.
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 (GT): مدل مفهومی تحقيق 2ویر شمارۀ تص

 دوم مرحلۀ  در  اقتصادی درآمدهای  تأمین لحاظ  از( شرقی  آذربایجان استان در  خصوصبه)  هاترک / هاها، آذریبعداز فارس
های قومی نیست. احساس  متر از دیگر گروهک  حاکمیت  از  زبانان ترک / آذری  نارضایتی شرایطی،  چنین  باوجودِ.  دارند  قرار  مندیبهره

  زبانانفارس با  را  خود  قوم  اقتصادی شرایط  گروه  این کهاین نخست:  است شده  مطرح زیر شکل  دو به  هاترک / هانابرابری آذری

سمنان، اصفها  نظیر  مرکزی  هایاستان با  مقایسه  در نشین ترک / آذری  هایاستان  سهم  که  باورند  این بر  و کنندمی  مقایسه ن، 
نارضایتی این گروه قومی از حاکمیت و اعتقاد به این امر نهفته است   بسیار ناچیز است و نکتۀ دوم در  مرکزی، قم، البرز، و تهران 

 ها مربوط به دوران حکومت قبلی است.که تأسیس بیشتر صنایع موجود در مناطق آن

اقوام و تصور نقش حاکمیت در ایجاد و تداوم آن از گذشته شکل  توان گفت احساس نارضایتی و نابرابری در میان  درنهایت می

ها بدترین شرایط اقتصادی و بیشترین های تحقیق حاکی از آن است که بلوچروز اوج گرفته است و در این باره دادهگرفته و روزبه
دانند. عدم رشد بخش صنعت، میت مینارضایتی را دارند و دلیل عمدۀ این مسئله را تفاوت دوگانۀ قومیتی و مذهبی خود با حاک

کمخشک و  بیسالی  کمآبی،  و  سِمَتسوادی  مدیریتی و  مشاغل  ناچیز از  برخورداری  کشوری،  سوادی،  و  استانی  اداری  های 
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قاچاق،  گسترش  پیامدهایی چون  و  شده است  نابرابری اعالم  نارضایتی و  این  عوامل دیگر  حاشیه ماندن از  در  و  دورافتادگی 

 اجتماعی، تندروی مذهبی و قومیتی، و دیگر مسائل را درپی داشته است.  هایآسیب

پژوهش حاضر دو سناریوی اصلی را برای ایران ترسیم کرده است: ثبات اجتماعی و زوال سرمایۀ اجتماعی. درصورت تداوم   
درنهایت فروپاشی اجت شد و  خواهد  ابعاد مختلف دچار زوال  سیاسی، و  وضعیت کنونی، سرمایۀ اجتماعی در  اقتصادی،  ماعی، 

توان سناریوی مطلوب نامید.  فرهنگی اتفاق خواهد افتاد. اما در سناریوی دوم، ثبات اجتماعی حاصل خواهد شد و این سناریو را می

به ایجاد اصالحات اساسی در بهداشتی، و هایروساخت و هازیرساخت این سناریو    در...   اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، 

با نهادهای حاکمیتی و اقوام کشور وابسته خواهد بود.ا  رتباط 
قومی نیز تداوم خواهد یافت. این سناریو  های بیندر شرایط پذیرش وضع موجود، تداوم نارضایتی و نابرابری و گسترش شکاف

تخاصم و تضاد بین  های اجتماعی، قومی، و مذهبی خواهد شد که زمینۀ ایجاد اضمحالل نظام اجتماعی وموجب گسترش شکاف

بحران نیروی انسانی خواهد  گروه های اجتماعی را رقم خواهد زد و از پیامدهای آن، خروج نسل جوان، مخصوصاً نخبگان، و تداوم 
 بود.  

یعنی سناریوی مطلوب و  های فرهنگی، اجتماعی، نگرانه، کشور ایران وضعیت باثبات و پایدار در حوزهآیندهدر سناریوی دوم، 

می به نتایج پژوهش،  با مراجعه  و سیاسی خواهد داشت.  درطیِ سه سال آینده، روند نهایی آیندۀ ایران و  اقتصادی،  توان گفت 

بهانتوان چشمطور کلی میوضعیت تحقق دو سناریوی مزبور مشخص خواهد شد. به شکل زیر داز آتی کشور را در حالت مطلوب 
 ترسیم کرد:

تنوع قومی و مذهبی که این تنوع منشأ اتحاد و همبستگی ملی است. تصمیمات سیاسی و  بود دارای  ایران کشوری خواهد 

بین توسعۀ روابط  پذیرش همفرهنگی در راستای  با  نظام سیاسی،  بود و  با محوریت آشتی ملی خواهد  هوقومی  یت قومی  ارزی 
نظام اجتماعی سلسله های داخلی منتفی و منقضی خواهد  گذاریبندی شهروندان را در سیاستمراتبی و رتبهدرکنارِ هویت ملی، 

 کرد و ارادۀ ملی در راستای ازبین بردن شکاف و تبعیض شکل خواهد گرفت.  

عملیاتی در حوزهانداز فوق، راهبردها و استراتژیمنظور تحقق چشمبه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، های 

 کنندگان تحقیق، تدوین و پیشنهاد شده است.و قانونی براساس نتایج مصاحبۀ مشارکت

 

 و راهکارهاي اجرایی پيشنهادهاي تحقيق 

بین نابرابری  تبعیض و  احساس  شرایط  حادثدر  سرمایۀقومی  و  اعتماد اجتماعی  وفادشده، تقویت  اری  اجتماعی درجهتِ 

نوع برنامه پلورالیستی بر هر  به یک انسجام ملی متکثراندیش و  نیروی سیاسی  ریزی اولویت یافته است و در شرایطی که بیشتر 
های مختلف را ندارد و انسجام ملی و همبستگی  اند که امکان مدیریت بحرانانسانی براساس معیارهای غیرتخصصی سازمان یافته

آمیز و قرین صلح معنای خود  زیستی مسالمیتدور از عینیات اجتماعی تنزل یافته است، تداوم همبه حدّ شعارهای نظری وقومی به

حاکی از   که شواهد  امری  شدن جامعه خصوصاً در مناطق قومیتی است،  امنیتی  به معنی افزایش  و این  داده است  ازدست  را 

شهروندی، امنیت اج چون حقوق    تحقیق این  راستا، این  در  و  است...   تماعی، اقتصادی وجایگزینی آن با روحیۀ اعمال حقوقی 
 :دهدمی پیشنهاد را  زیر  موارد

 

 تحقق عدالت اقتصادي 

های مرکزنشین ها، و سایر مراکز مرتبط، تمرکز ایجادشدۀ صنعتی در استانها، کارخانهبا ایجاد بنگاهتوان می،  در بخش صنعت
ای که ریشه در معضالت اقتصادی  رنگ کرد و در مرحلۀ بعد، قوانین جامع مرتبط با منع قاچاق، کولبری و مسائل اجتماعیرا کم

نت اجرایی الزم دربارۀ این قوانین تعبیه گردد. در چنین شرایطی، هم خروج  حاصل از تمرکزگرایی دیرینه دارند تدوین شوند و ضما

مندی از توان علمی شود و همچنین موجبات اشتغال و بهرهنیروی انسانی کارآمد و هم خروج ارز از بازار اقتصادی کشور کمتر می
 آید.و عملی تمامی مردمان کشور فراهم می
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 تحقق عدالت اجتماعی و فرهنگی

ناکارآمدی سیاستزه تحقیقات در حوزهامرو باال به پایین و مرکزمحور حاکم دارد و های مختلف علمی نشان از  نگاهِ از  ها و 
الزم است نقش دولت در مدیریت بسیاری از امور محلی کمتر گردد و ادارۀ امور به خود مردم واگذار شود. این امر با استقالل حزبی 

عقیده و کاری ممکن می شهر و  و آزادی  غیر آن صورت، هر نوع فعالیتی سرنوشت ناکارآمدی چون شوراهای اسالمی  شود و در 

ناکارآمدتر شدهروز ضعیفیابد که بعد از پنج دوره، روزبهروستا می  اند.تر، فاسدتر، و 

به شایستهپیشنهاد می  اجتماعی، فرهنگی، های مختلف شده و امنیتی از فعالیتساالری تقویت شود، نگاه کنترلشود توجه 
و سیاسی برداشته شود و رهبران و مردمان محلی در مدیریت امور فرهنگی، اجتماعی، و مذهبی خود آزاد گذاشته شوند. ایجاد 

آزادی و بسترسازی آموزش به زبان های دینی ویژۀ اهلمراکز و عبادتگاه سنت و هریک از ادیان و مذاهب موجود، در شهر تهران، 

نیاز فطری مردم را تأمین میدی است که درجهتِ تحقق عدالت اجتماعی قابلمادری از موار کند و هم  طرح است، اموری که هم 
 محلی،  هایزبان  قومی،  نخبگان انرژی تا  شودمی  باعث همچنین و  نمایدمی  ایجاد را افراد  آرامش و  اجتماعی ـ امکان سالمت روانی

بگیرد.ت راستای در قومی  فعاالن سایر و هنرمندان،  ولید و تکاپوی ملی قرار 

های  تبعیض جنسیتی در سطح دولتی و نیز در بطن جامعه از دیگر موارد مهمی است که بخش زیادی از آن، جدا از محدودیت
بازمی بیقانونی، به عرف و قواعد و هنجارهای اجتماعی  گیری از  شک الزمۀ حرکت در مسیر توسعۀ متوازن و پایدار بهرهگردد و 

معنی تقلیل توان نیروی انسانی و  های بالقوۀ موجود در جامعه است و نادیده گرفتن بخشی از افراد جامعه )زنان( بهی ظرفیتتمام

به این موضوع اشاره داشتند و از نظر آنکنندگان در مصاحبهمنابع غیرانسانی ملی است. بسیاری از مشارکت ها، های این تحقیق 

های اداری )وزارتی، استانی، های سراسری، استخدامی، پُستهنگام رقابت برابر با مردان در آزمونان بهزنان و دختران در جامعۀ ایر
 شوند.شهرستانی( دچار سوگیری حاصل از نگرش جنسیتی مذکور می

شهروند درجۀ دوم و درجۀ چندم از موضوع موردبحث مشارکتمفهوم  کنندگان بود که بیانگر احساس مردمان جامعۀ  های 

به سیاست  در این راستا، راهکارهای ذیل موردتأکید است: گذاران فرهنگی دانست.اقوام است و باید آن را اخطار و هشداری 
با اولویت قرار دادن اقوام و اقلیت. توسعۀ همه1  های مذهبی؛جانبۀ مناطق محروم 

 اقوام؛ های فرهنگی و متنوعگیری از ظرفیتریزی مشارکتی با بهره. توسعۀ برنامه2

 های اقتصادی و اجتماعی؛  . کاهش تمرکزگرایی و توزیع مجدد فرصت3

 که توزیع منابع از مناطق مرزی شروع و سپس به مرکز منتهی شود؛ نحویریزی از پایین و توسعۀ معکوس، به. برنامه4
نظام اداری و سلسله5  محلی.  مراتب مدیریتی کشور با تفویض اختیارات بیشتر به مدیران. اصالح 

 

 تحقق عدالت سياسی 

مدت حداکثر دو هفته همچون هنگام انتخابات و بهکنندگان این تحقیق، احزاب سیاسی در ایران عمدتاً بهبه باور مشارکت
برمی سر  انتخاباتی، ازمیان میقارچ  فرایند  بعداز اتمام  تصاحب آورند و  برای  خاص  یا افراد  برنامۀ گروه  در  چون ریشه  روند و 

.  باشد   خود مردمان  قومی مطالبات  کنندۀبیان  که  نداریم  حزبی  قومی، مناطق  در دارند،...  جمهوری، مجلس وهای ریاستکرسی

 مختلف  نهادهای  شدۀکنترل  و نظارتی،  امنیتی، فضاهای وجود  را ایران  در احزاب  گیریکناره و رخوت دلیل ترینمهم بتوان  شاید

تواند داشته  ترین کارکردی که یک حزب میهای متعدد فیلترینگ در کشور دانست. مهمکهشب  نیز  و  دولت کنترل از  خارج  عمدتاً
وگو است. وقتی چنین فرایندی در جامعه وجود نداشته باشد، بیان مطالبات همفکران خود ازطریقِ اصول دموکراتیک و فرایند گفت

تواند مشروعیت نظام  گیری چنین فضایی میهد و شکلدوگو جای خود را به ستیز و خشونت میباشد، اصول دموکراتیک و گفت

کنندگان تحقیق بوده است و الزم است حاکمیت را با مشکل مواجه کند. پیشنهادهای این تحقیق حاصل از پیشنهادهای مشارکت
به های قومی  روهسمت گضمن کنار گذاشتن فضای امنیتی و میلیتاریستی، جدا از فعال کردن احزاب دارای مجوز، فضای حزبی را 

 وگو بیان و حل شود.صورت کامالً دموکراتیک و صرفاً ازطریقِ فرایند گفتها بهنیز سوق دهد تا مطالبات آن
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غیراز فارس ها بیان کردند  ها و عربزبانان، هر چهار گروه قومیتی موردمطالعه نارضایتی داشتند. کردها و بلوچدر این رابطه، 

های سیاسی سطح اول همچون زبانان آنان در سِمَتحکومت جمهوری اسالمی موردی از انتخاب همسالۀ  از چهلکه در عمر بیش

 ریاست بر قوای مجریه و مقننه و قضاییه، وزرای دولتی، استاندار، و سفیر کشور وجود نداشته است. 

 

 تحقق رفاه اجتماعی

های این تحقیق نشان از و معنوی اشاره دارد. حاصل دادهتعاریف رفاه اجتماعی بر تأمین نیازهای انسانی در هر دو بُعد مادی 

به بیمارستان بهداشتی و دیگر خدمات الزم در حوزۀ سالمت مناطق قومیتی موردمطالعه بسیار آن دارد که دسترسی  ها و مراکز 

ناعادالنه توزیع شده است. در مناطقی از کردستان، بیمارستان پزشکی ها و مراقبتاحیترین جرها از انجام سادهنامتناسب و  های 
همدان وناتوان تبریز،  )ارومیه،  استانی  به مراکز  برای درمان،  است  بیمار مجبور  فرد   بیماران   رصد  البته.  کند  مراجعه...(  اند و 

به  خود، مناطق محرومیت دالیل  به  ولی  بضاعتی،بی درعین حتی که  است  بیمارانی حال  بیانگر  خود،  تهران، شهر هایبیمارستان

پناه آورده  اند.تهران 

و در نبود گاز، در سال نشده است  فراهم  در مرزها و خصوصاً در روستاهای مرزی  به گاز هنوز  های اخیر، امکان دسترسی 

های نفتی اتفاق افتاد که جان چندین کودک و معلم دلیل استفاده از بخاریهای بزرگی در مدارس کردستان و بلوچستان بهفاجعه

 آموزان ماندگار شد.اثرات سوختگی بر جسم تعداد بسیاری از دانش را گرفت و

ها و ای در بین اقلیتای و صنعتی و جادههای توسعهسینما و پارک و اوقات فراغت در مرزهای ایران معنایی ندارد. زیرساخت
های  شود شاخصاین راستا پیشنهاد میهای آن مناطق به قتلگاه جوانانشان تبدیل شده است. در مرزها بسیار ناگوار است و جاده

بدون تبعیض قومی با مدیریت صحیح و  کم ویژه در حوزۀ سالمت و آموزش، و با درنظر گرفتن دستبه  مذهبی، ـ رفاه اجتماعی 

و زیرساختمحدودۀ منطقه بازنگری شوند و برای جلوگیری از خسارت جبرانهای جادهای  ح  ها اصالناپذیر، ایرادهای آنای جداً 
 شود و اقدامات مناسبی در این جهت صورت پذیرد.  

 

 قومیاي بينهاي گروهی در همبستگی ملی و عدالت رسانهنقش رسانه

پردازد. های ملی و رسمی ایران آشکارا در انحصار حاکمیت قرار دارد و به تبلیغ و بازنمایی مذهبی و سیاسی خاصی میرسانه

های موردمطالعه گیرد و گردش آزاد اطالعات ممکن نیست. همین مسئله موردنقد قومیتت میوفور سانسور صورها بهدر این رسانه
تبعیض یکی از موارد  نظر آنان بهاست و  ملی شمار میآمیز از  در تعارض با همگرایی قومی و انسجام و همبستگی  و آن را  رود 

ایدئولوژیکْ غنای فرهنگی و پیشینۀ تاریخی و اجتماعی مشترک   شوندگان در این تحقیق، این نوع بازنماییدانند. از نظر مصاحبهمی

به سنتای است که به سیاسی کردن مسائل فرهنگی میسازیهای همگونکند و درپی سیاستایرانیان را سانسور می ها انجامد و 
بی های غربی،  ایش فزاینده به رسانهآمیز موضوعی است که باعث گردهد. این نگاه تبعیضمهری نشان میو رفتارهای فرهنگی اقوام 

شود با سعۀ صدر، مقدمات کند. در این راستا پیشنهاد میآنالین، و فضاهای مجازی شده است و در این زمینه، نقش اساسی ایفا می

شود   های مختلف مهیاها فراهم شود و برای هریک از احزاب سیاسی امکانِ داشتنِ رسانهامکان ورود بخش خصوصی به این رسانه

به رسانهکه درصورت فراهم شدن امکان چنین دسترسی زمینۀ رقابت سالم ایجاد خواهد شد و اعتماد عمومی  های ملی نیز ای، 
 شود.بازگردانده می

 

 بسترسازي براي تقریب مذاهب و ادیان در ایران

گرفتن شرایط حکومت سکوالر  های این تحقیق به کنار گذاشتن تفکر دینی از نظام سیاسی رسمی و درپیشبخشی از یافته
به نوع ارجحیت و امتیاز هویتی برچیده شود که حاصل آنْ احساسِ اجحافِ هویتاشاره دارد تا  های دینیِ مختلفِ واسطۀ آن، هر 

 های متکثر خواهد بود.مندی از استعدادهای انسانی با دانش و تخصصشده و مهیا شدن زمینۀ بهرهرنگکم
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 ماندۀ قانون اساسیدموکراتيک قانونی و اجرایی کردن اصول معطل  هاياستفاده از ظرفيت

های دینی و مذهبی اند، موضوع آزادیکنندگان این تحقیق نیز بدان تأکید داشتهماندۀ قانون اساسی، که مشارکتاصول معطل
پانزدهم، و  و انسانی درجهتِ برابری اقوام و نژادهای مختلف همچون آموزش به زبان مادری )اصول دوازدهم ، سیزدهم، چهاردهم، 

های قومی و مذهبی را فراهم خواهند کرد و یکی از  های دمکراتیک قوانین کشورند که بستر تحقق حقوق اقلیتنوزدهم( و ظرفیت

هایی  نهای موردمطالعۀ این تحقیق بودند. در این باره باید گفت که عینیات اجتماعی از امکان وقوع بحراهای نارضایتی گروهموضوع

زمینه خبر دادهدر هریک از  ولی قوی،  پیشنهاد مشارکتهای مذکور، گاه متفاوت  بناند. به  خروج از  ها و  بستکنندگان، راهکار 
   ماندۀ قانون اساسی را داشته باشد.قدرت رسیدن دولتی است که قدرت و ضمانت اجرایی اصول معطلهای مذکور بهبحران
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 .2،  مطالعات راهبردی  فصلنامه(. قومیت و امنیت )ترجمۀ حسن شفیعی(.  1377امیراحمدی، هوشنگ. ) [5]

 جهان.)ترجمۀ حسینعلی نوذری(. تهران: نقش  مدرنیته و مدرنیسم (.1380)باومن، زیگموند.   [6]

 . 63-60 (، ص8)  7.  . اطالعات حکمت و معرفت(. عدالت اجتماعی راولز1391پورسعید، رامین و زهیری، معصومه. ) [7]

 وبودجه.)ترجمۀ غالمعلی فرجادی(. چاپ اول. وزارت برنامه  جهان سومتوسعه اقتصادی در    (.1366تودارو، مایکل ) [8]

 . تهران: سمت.شناسیهای جامعهنظریه(.  1398توسلی، غالمعباس. ) [9]

 (. تاریخ ایران باستان )ترجمۀ روحی ارباب(. تهران: علمی و فرهنگی.1383دیاکونف، میخائیل. ) [10]

نامه انجمن  های دیگرخواهانه. یابی جمعی و ارزشهویت(. اخالق شهروندی، رابطه  1380ذکایی، محمدسعید. ) [11]
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