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3،1385، سال هفتم، شماره27؛ مطالعات مليفصلنامه

و همبستگيوراب چندفرهنگ  تأملي انتقادي: مليي
* علي كريمي

E-Mail: akm١٠@umz.ac.ir 
 

:چكيده
 واقعيت كهن جوامع بشري است؛ اما ايدئولوژي، تنوع فرهنگي

و سياست چندفرهنگ كه گفتمان باوري موضوعي فاقد قدمت است
و آغازگاه مكاني آن آمريكاي شمالي،.1970تگاه زماني آن دهه خاس م

و سپس اروپاي غربي مي و راهنماي اين آموزه. باشد استراليا  فكري
و مطالعات سياستگذاري اگرچه با تأخير پاي در قاموس سياست

شدن، فرهنگي نهاد؛ اما به دليل ارتباط وثيق با موضوعاتي چون جهاني
هاي نوين اجتماعي، گذاري عمومي، جنبش ا، سياسته شهروندي، اقليت

و از همه مهمتر موضوع هويت، انسجام جامعه ملت و سازي اي
و همبستگي ملي، با شتاب فزاينده اي در كانون توجه متفكران

.سياستمداران قرار گرفته است
به“ تفاوت”باوري به معناي به رسميت شناختن چندفرهنگ و احترام
د و مطلوب جوامع، تنوع فرهنگي ر حوزه عمومي به عنوان جزء مشروع

و همبستگي ملي رابطه نزديكي دارد هدف. با موضوع انسجام اجتماعي
از. اين مقاله رويكردي انتقادي به اين ارتباط است بدين منظور پس

در بررسي معناشناختي چندفرهنگ و مطالعه عوامل مؤثر باوري
ونگگسترش آن، به بررسي نسبت چندفره و همبستگي ملي باوري

و  و ضمن اذعان به وجود برخي آثار انسجام اجتماعي پرداخته
و چندبعدي بودن انتقادات وارده پيامدهاي مثبت چندفرهنگي از يك سو،

بر اين نظام فكري از سوي ديگر، فقط كاركرد ضدانسجامي آن را مورد 
.مداقه قرار داده است

 تنوع فرهنگي، همبستگي ملي، گرايي، چندفرهنگ:ها كليدواژه
 انسجام اجتماعي، اعتماد، شهروندي

 دانشگاه مازندران استاديار گروه علوم سياسي*
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 دمهمق
 اما تكوين؛تنوع فرهنگي، البته با درجات متفاوت، واقعيت كهن جوامع انساني است

 به عنوان ايدئولوژي سياسي نافذ، باوريگ معرفتي چندفرهنـو گسترش نگره فكري
و سياست عملي و راهبرد مؤثر و بعد از جنگ قدمتي،گفتمان بيش از چند دهه ندارد

و سياستمداران قرار گرفته است جهاني دوم در مركز توجه انديشه . ورزان
و به مثابه موضوعي بين باوريگچندفرهن  به دليل برخورداري از ماهيت چندبعدي

هاي مختلف مطالعاتي مثل علوم سياسي، تربيتي، نظران حوزه اي توجه صاحب رشته
و مطالعات فرهنگي، مطالعات زنان، مطالعات قومي، نژادي، اجتماعي، عل وم انساني

و اقتصاد سياسي را به خود جلب نموده مليت، جنسيت، سياست گذاري عمومي، حقوق
).9: 1995گولدبرگ،(است

و نظام فكري نوين تا قبل از اواخر دهه و اوايل دهه.1960اين مفهوم جديد م
بام واژه.1970 و اي ناشناخته م.1990و1980هاي در دههاًصرف كاربرد بسيار اندك بود

و دايره است كه در فرهنگ و بسيار متأخرتر از آن مورد المعارف ها ها تعريف شده
ق م.1986در سالاين واژه،1 به قول ناتان گالزر. استرار گرفتهاستفاده روزمره مطبوعات

و مهم آمريكا بار در روزنامه40فقط م كاربرد.1992 اما در سال؛به كار رفتهاي اصلي
به سابقه آن با جهش عددي كم ش2000اي ).882: 1998ويه ويوركا،(د بار بالغ

و عملي زيادي پيوند باوري چندفرهنگ  به محض تكوين، با موضوعات مهم نظري
و حمايتي را موجب گرديد به و پرحجم انتقادي و در نتيجه، نگارش ادبيات غني خورد

و نافذ، پارادايم گونه اي كه اندكي پس از طرح، به عنوان دكترين سياسي، گفتمان فراگير
و  و ادبيات رايج آكادميك تبديل شد روشنفكري، اپيستمه فلسفي، چارچوب تربيتي،

و مخالفان زيادي پيرامون آن به بحث پرداختند .هواخواهان
3، تايلور2 مانند كيمليكاورباگپردازان پيشگام در موضوع چندفرهن اگرچه آثار نظريه

و احترام به تمايزات گروه مطالبات اقليت، بر مسأله عدالت4و يانگ  در سايه محور ها
 اما به منزله نظام،)254: 2003شاچار،(رژيم نوين شهروندي چندفرهنگي متمركز بود

و سياست و مجموعه راهبردها دريهاي عملي با مسا انديشگي ر پيوند قرال گوناگوني
و پرسش از. هاي زيادي را به اذهان متبادر ساخت گرفت : اهم اين موضوعات عبارتند

١- Nathan Glazer      ٣- Taylor 
٢- Kymlicka       ٤- Young 
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ها، شدن، پسامدرنيسم، شهروندي، نژاد، قوميت، ناسيوناليسم، حقوق اقليت جهاني
و سياست سياست هاي زباني، مهاجرت، تنوع فرهنگي، گذاري عمومي در حوزه آموزش
و از همه مهمتر موضوعل دموكراسي، ملتهاي نوين اجتماعي، فلسفه ليبرا جنبش سازي

و تقويت آن در ذيل  و راههاي نيل بدان و همبستگي اجتماعي تعلق، هويت، انسجام
.نظام چندفرهنگي

و پاسخگويي به اين پرسش اصلي است كه  اين مقاله در صدد بررسي
و همبستگي ملي برقرباورگ چندفرهن-1 اري چه نسبتي با موضوع وحدت اجتماعي

مي مي و تقويت آن به انجامد يا از طريق برخي متغيرهاي واسط سازد؟ آيا به تحكيم
ميتضعيف آن منج و انسجامي آن وارد است؟ شودر و چه نقدهايي به كاركرد هويتي ؟

ميزهاي فرعي سوأل هاي داللت-2. گيرند ير نيز در اين نوشته مورد بررسي قرار
و گسترش-3 چيست؟باوريگمعنايي چندفرهن  عوامل مؤثر در پيدايش

 كدامند؟باورگچندفرهن

يوراب شناسي چندفرهنگ مفهوم

ي نيز به دليل خصلتورابگهمانند بسياري از مفاهيم علوم اجتماعي، چندفرهن
و زمان زمينه و داللت وندي و يكسان پروردگي، فاقد تعريف اجماعي هاي معنايي واضح

بروو از اين است،  و واجد رهيافتا مدلولمفهومي و معاني متكثر، و هاي متعدد ها
و2و لوكس1به بيان جوپكه. رود الگوهاي مختلف به شمار مي ، ما نه با الگوي عام

و زمينهورابگجهانشمول چندفرهن مآن مواجهي3محوري بلكه با انواع مختلف
و لوكس،( و ابهام4راتكه).16: 1999جوپكه يورابگ آن، چندفرهنبا اشاره به ناروشني

و مغشوش مي داند كه نخست از آمريكاي شمالي در اوايل دهه را مفهومي نامنسجم
و سرانجام به حوزه اروپاي غربي،وم به حوزه آتالنتيك.1970 سپس به اروپاي شرقي

و شرايط محيطي، مسا و در هر منطقه به فراخور اقتضائات ل خاصياقيانوس آرام رسيد
به).185: 2001راتكه،(هاي معيني را موجب گرديديگذارو سياست رغم در عين حال

و پراكندگي معنايي، برخي از صاحب نظران به تعريف آن اقدام اغتشاش مفهومي
از نموده مي اند كه در زير به بعضي .شود آنها اشاره

١- Joppke        ٣- Context-Dependent 
٢- Lukes        ٤- Radtke 
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ميورابگ چندفرهن،برخي از محققين دانند كه بر به رسميت شناختني را مفهومي
و امكان»تفاوت« و گشايش فرصت و نفي هرگونه اعمال فشار براي همانندشدگي

بر. دستيابي به برابري سياسي مبتني است  در برابر»بودن حق متفاوت«اين نگرش
و فشارهاي سياست محدوديت مي ها .)2: 2005كاراكايالي،(نمايد هاي همانندسازي داللت
شده دولت رفاهي را شكل تقويتورابگن نيز با مضموني مشابه چندفره1جان ركس

كه مي وبداند ا به رسميت شناختن تنوع فرهنگي، در عمل دموكراسي را تقويت نموده
).23: 1990ركس،(شود موجب غناي آن مي

كه،جوپكه ضمن تأكيد بر ضرورت انعكاس تنوع در حوزه عمومي  معتقد است
بسياست همانندسازي كليه اشكاليورابگچندفرهن و آنه سنتي را رد نموده دنبال

هدف غايي. هاي اقليت در جوامع مهاجرپذير حفظ شود تفاوت فرهنگي گروهتااست 
و اقليتي در سياستي انعكاس سياستورابگچندفرهن هاي معطوف به تنوع فرهنگي

ف و ايدهقطعمومي است نه اين كه ي در اين زتابابفاقد هرگونهو اي خصوصي طرح
و لوكس در اثري ديگر با اشاره به زمينهو).7: 1999جوپكه،(دحوزه باش ونديي
بهورابگي در جوامع ليبرال، بر اين باورند كه چندفرهنورابگچندفرهن ي مدعي

و جنسيتي است كه بايد به صورت نهادينه شده رسميت شناختن تمايزات قومي، نژادي
و لوكس،( از سوي دولت هاي ليبرال مورد حمايت قرار گيرد ).1: 1999جوپكه

و2يگرايي با ليبراليسم، اجتماعورابگيانگ با توجه به نسبت چندفرهن
و شمول، آن را نقدي به جهان3يپساساختارگراي داراي گرايي ليبراليسم غربي از يك سو

و اجتماع مي نوعي قرابت محتوايي با پساساختارگرايي از گرايي از سوي ديگر داند كه
مي،شناسانهيمنظر هست البته گروه مورد نظر. دهد منزلت گروه را فراتر از فرد قرار
هاي اجتماعي را شامل ها، بلكه آن دسته از گروه، نه همه گروهباورانگچندفرهن

ب مي و شيوهه شود كه مي وسيله اشكال، اقدامات اين. شوند هاي زيست فرهنگي تعريف
 بلكه؛هاو گزينش ارادي حامالن اين فرهنگ ناشي از حق انتخابنههاي زيست شيوه

در اين منظومه فكري،. آنهاستو خصايص انتسابي منبعث از برخي الزامات وجودي
از بلكه ساخته، متشكل از افرادنه جامعه  ميهايي گروه شده  كه از فرهنگ شود فرض

و به شيوه معيني زندگي مي  استي در صددورابگچندفرهن.كنند خاصي برخوردارند

١- John Rex     ٢- Communitarianism    3- Post-structuralism 
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و عام شمول تا از جهان و به ساير گرايي و فرهنگ مسلط رهايي يابد نگري كاذب گروه
و در حوزه عمومي حاشيه گروه نشين، هايي كه از نظر فرهنگي تحت ستم قرار داشته

ش .)48-1990:42يانگ،(دومغفول يا مطرود بودند، امكان دهد تا صدايشان شنيده
و فرهنگيورابگ در توضيح چندفرهن1ويلت ي آن را جنبشي سياسي، اجتماعي

و تنوع ديدگاهدانديم به. هاي حاكم است هاي خارج از سنت كه هدفش احترام به تعدد
ميورابگنظر او چندفرهن .بردي بسياري از مدعاهاي راديكال را از پست مدرنيسم به ارث
و بنيادگرا ها، عام روايت اعتمادي به كالن اين نگرش، بي ت2ييگرايي سازي سنتي وريئ در

و ساختارهاي سلسلهنفيو   زيرا همانند؛مدرنيسم آموخت مراتبي را از پست روابط
و نفي باوري نيز چندفرهنگمدرنيسم، هدف پست و قدرت حذف نظام مسلط معني
).1: 1996ويلت،(هاي فرهنگي است فرودستي در روابط گروهـمراتب فرادستي سلسله

ا ازي عبارت از مجموعهورابگوران، چندفرهنز انديشهاز ديدگاه بعضي اي
و سياست و اقدامات براي حمايت از تنوع به عنوان جزء مشروع جامعه مطلوب ها

ب. تعريف شده است و الگوي يگانهوجود معنيهالبته اين تعريف هرگز  اسلوب واحد
و چگونگي هاي چندفر اعمال سياست بلكه شيوه؛تسينيورابگبراي چندفرهن هنگي

مي تبلور آن بسته به زمينه وامث به عنوان.كند هاي ملي جوامع تفاوت ل در كانادا، آمريكا
در؛ نژادي پيوند خورده استيي، آشكارا با تمايزهاورابگانگلستان چندفرهن  ولي

مي، جاها، موضوع مهاجرتساير و. رود مسأله كانوني آن به شمار از نظر رسمي
و استراليا سياستغيررسمي بودن شدورابگهاي رسمي چندفرهن نيز در كانادا ي اتخاذ

و كانادا در سال.1979 استراليا در سالـ انگلستان به طور غيررسمي؛ وليـم.1988م
).206: 2006اسپينر،(گرايي را در پيش گرفت وسوي چندفرهنگ سمت

ازورابگبعضي از نويسندگان با توجه به غفلت چندفرهن  حوزه عمومي، بر ايني
ازورابگباورند كه چندفرهن ي به طور كلي رويكردي انتقادي نسبت به آن دسته

و ترتيبات نهادين حوزه عمومي است كه اقليت ها را از حقوقشان محروم ساختارها
آ ميننموده يا به در اين نگره فكري ضمن نقد اينگونه محروميت. رساند ها آسيب ها

د و فرصتحوزه عمومي، به از ها را براي بهره هاي اقليت نبال آن است تا امكانات مندي
و خودگرداني، ارتقا بخشد و دستيابي به ميزان بيشتري از خودفهمي . زندگي

بايورابگچندفرهن و گسترده جنبشضمن داشتن مشتركاتي تر دوران هاي پيشين
و ناسيوناليستي قرون نوزدهم مدرنيته مثل جنبش ،و بيستم ميالديهاي كارگري

١- Willet        ٢- Foundationalism 
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كه. هاي جدي نيز با آنها داردتمايز يورابگچالش چندفرهناين امر از آن روست
و اقتصادي بلكه حوزه، حوزه فرهنگيفقطنسبت به حوزه عمومي نه را هاي سياسي

و هاي اجتماعي سنتي يا كالسيك، فقط حوزه جنبش. گيرد دربرمينيز  هاي سياسي
نوه بودند اقتصادي را به چالش كشيد  ليكن؛شدندمي متعرض حوزه فرهنگي

بيي با تمركز بر عنصر فرهنگ، نابرابريورابگچندفرهن و را عدالتي ها هاي اين حوزه
).28: 2003تيرياكيان،(گيردميبه طور بنياديني به چالش 

كه يكي از محققين با تكيه بر روابط بين صاحبان فرهنگ هاي مختلف معتقد است
و فرهنگي آميز گروه همزيستي مسالمتي متضمن ايدهورابگچندفرهن هاي قومي

 اين مفهوم معاني متعدد از جمله به عنوان. متفاوت در درون جامعه متكثر است
و مجموعه مي اي از سياست ايدئولوژي، گفتمان و اقدامات را شامل در سطح. شود ها

شورابگايدئولوژي، چندفرهن بهاي هاي قومي، پذيرش گروهمل موضوعاتي است كه
مييمذهب و متنوع زباني در درون جامعه متكثر داللت در. نمايد، دستجات فرهنگي

هاي رسمي دولت با دو هدف محوريي شامل سياستباورگسطح سياست، چندفرهن
و همگرايي بين گروه)الف: زير است و صيانت از انسجام هاي قومي مختلف حفاظت

ب و اقليتروابه دادن ساخت)و اي كه به همزيستي، هاي قومي، به گونه بط دولت
و برابري منجر شود و مثالً.)1996:244كشمور،(تساهل متقابل  در حوزه آموزش

و تدوين متون درسي به گونهورابگپرورش، چندفرهن كهي خواستار تنطيم اي است
و عناصر فرهنگ متضمن آموزه  احترام به ديگر هاي مختلف باشد تا زمينه را براي ها

و كسب شناخت از فرهنگ فرهنگ و ارتقاي ها به عنوان راه تقويت آگاهي هاي متفاوت
و مناسبات مثبت بين دانش هاي متفاوت آموزان وابسته به فرهنگ سطح وحجم روابط

اين رهيافت سياست همانندسازي در حوزه آموزش را كه هدفش القاي. فراهم سازد
ف و تعاليم يك و نفي فرهنگمضامين و رهنگ خاص نيل به در نتيجه هاي ديگر

تك جامعه ن اي .كندميفيفرهنگي است،

و گسترش زمينه  هاي پيدايش
و تكثر فرهنگي واقعيت انكارناپذير همه جوامع،چنانكه پيش از اين گفته شد  تنوع

و خاستگاه است كه ريشه گس ها و و عوامل متعددي در پيدايش ترش هاي مختلفي دارد
عل. اند آن دخيل بوده از آن مهاجرتل يكي از مهمترين هاي پرشماري است كه به ويژه،

 هاي فرهنگي مهاجر در درون كشورهاي نيمه دوم قرن بيستم ميالدي منجر به تشكيل اقليت

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

و همبستگي ملي دفرهنگنچ تأملي انتقادي: باوري  

99

و متجانس شناخته مهاجرپذير گرديد كه پيش از اين به عنوان كشورهاي همگون
هاي اعتقاد دارد كه دومين موج مهاجرت1واتسون).60: 1379بهشتي، حسيني( شدند مي
و بين المللي پس از جنگ جهاني دوم به ظهور مجموعه جديدي از قضاياي اجتماعي

و بازنگري سياسي انجاميد كه گسترش مباحثات درباره حقوق اقليت هاي فرهنگي
شد جانبه در سياست همه ).16: 1383سون، وات(هاي دولتي پيرامون تنوع فرهنگي را موجب

از ركس نيز به طور مشابهي مسأله مهاجرت بين  المللي بعد از جنگ جهاني دوم را
و همه نهد دانمييورابگگير شدن چندفرهن عوامل مهم تنوع فرهنگي كشورها،  فقطكه

و كشورهاي مهاجرپذير كانادا، و آمريكا، بلكه برخي كشورهاي اروپاي غربي استراليا
و همبستگي به ضرورت توجه به تنوع فرهنگي در سياستحتي ژاپن را  هاي مهاجرت

و خيزش ناسيوناليسم قومي. خود واداشته است اين موضوع بعد از فروپاشي شوروي
و  و تقسيم قدرت مركزي در شرق اروپا، پيرامون مسايل مختلف از قبيل تجزيه

و امكان مشاركت آنان در قدر واگذاري آن به گروه ت مركز، موضوع هاي فروملي
و اخيراً هاي مهاجر ناسازگار برخطر گروه، سپتامبر11 پس از حمله پناهندگان سياسي،

).3: 1990ركس،(با فرهنگ كشورهاي ميزبان تمركز كرد
ه ماهيتبنخستين دليل.ي داليل مختلفي داردورابگبه نظر جوپكه، رواج چندفرهن

تحميل شيوه فرهنگي خاص بر جوامع خود كه از گردد زميابهاي غربي ليبرالي دولت
 اين است كه شهروندانشان به قواعد مدني،ها انتظار دارند آنچه اين دولت. ابا دارند

و متعهد باشند دليل دوم آنكه مهاجران امروزه آمادگي كمتري براي. واحد ملتزم
ميبا همانندشدن  د. دهند فرهنگ كشورهاي ميزبان از خود نشان ليل سوم اينكه به

يك گسترش فناوري و نقل، مهاجرت ديگر مسافرتي و حمل 2طرفه هاي نوين ارتباطات

و آموزه  به همين دليل.هاي فرهنگ كشورهاي ميزبان نيستو مستلزم قبول هنجارها
و تفاوتبهي،ورابگندفرهنچهاي ليبرال غربي، امروزه در دولت به رغم تنوع هايش

و نهادي پديدهصورت  ).8: 1997جوپكه،(نه درآمده استاي فراگير
در برخي از صاحب نظران، نه عوامل اجتماعي، بلكه عوامل سياسي يك دهه اخير را
و معتقدند كه چندورابگگسترش چندفرهن و مطالعاتورابگفرهني مؤثر دانسته ي

و ويژگي فرهنگي در واكنش مقاومت و ادبيات گونه به شرايط هاي نظم نوين جهاني
از دوره بوش مبني بر يكسانسياسي  سازي جهان شكل گرفت كه هدف آن حفاظت
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و ايستادگي در مقابل يك كاسه شدن جوامع در مقابل جهاني هاي خاص فرهنگ شدن
و ادغام آنان در فرهنگ سلطه فرهنگ و هژمونيك جريان غالب است ها  طلب

ند اقتصاد به ديگر سخن، در پرتو مسايل متنوعي مان).114: 1995گولدبرگ،(
و فناوري، بحران فزاينده زيست يابنده جهاني، شبكه گسترش هاي جهانگير دانش

و مسا آنيمحيطي، پايان جنگ سرد ي جنبش نوعي به عنوانورابگفرهن چند،ل متعاقب
و در صدد به چالش كشيدن هنجارهاي،اجتماعي  رويكرد انتقادي خود را پي گرفت

م و پيوند دادن و موجود، و تفاوت برآمدمستقر هر. بارزات هويتي با ادبيات مقاومت به
و ادبيات مربوط به آن و حال اين مفهوم با شتاب زياد در فرهنگ عمومي جايگير

و لوكس،(فراگير شد .)115: 1999جوپكه
1شناختي شرايطي كه منجر به تكوين سياست شناسايي چارلز تايلور با تحليل جامعه

هبباوري هنگبه نظر او چندفر. را توضيح داده استريباو فرهنگگرديد، رشد چند
و هويت به نظر تايلور دو تغيير عمده در جوامع.ستادنبال دستيابي به عنصر شناسايي

و هويت را اجتناب . ناپذير ساخته است غربي رخ داده كه پرداختن به موضوع شناسايي
و فروپاشي سلسله اين. سنتيب اجتماعيمرات نخستين تغيير عبارت است از زوال

زيرا؛ خصيصه نابرابري را در ذات خود داشت، بود2ساختار كه مبتني بر عنصر افتخار
آن برخورداري افتخار از سوي عده اين در حالي. ديگران بوددر نزد اي به معناي فقدان

شأ،امروزه در برابر افتخاراست كه  خواه برابري گيرد كه ذاتاً قرار مي3ن عنصر كرامت يا
از اين مفهوم بر اين فرض استوار است كه همه انسان. است و كرامت برابر ها شأن

وگرا افتخار به شأن، سياست عام با انتقال از عنصر).77-75: 1995گولدبرگ،(برخوردارند
و تساوي حقوقي كليه انسان4شمول جهان و اجتناب به معني شأن برابر همه شهروندان  ها

. مورد پذيرش قرار گرفت،مراتبي شهروندان يا اصل برابري شهرونديلهبندي سلس طبقه از
اين. انجاميد5 ايده مدرن هويت بود كه به ظهور سياست تفاوترواجتغيير مهم دوم

با؛گرايي بود اصل نيز متضمن عام  به اين معني كه هر كس بايد به خاطر تفاوتش
و حائز اهميت در مقايسه نكته. اش به رسميت شناخته شود هويت انحصاري ديگران

و تشابهـ موجب برابري همگاني،آن است كه سياست برابري شأنايده، اين دو   برابري
و مصونيت شناختن هويت منحصر اما سياست تفاوت، به رسميت؛شودميـها حقوق
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و متمايز و هويتدر عين حال. فرد يا گروه معين را به دنبال دارد به فرد  همين تمايز
ازاستمنحصر به فرد و سوي هويت فرهنگ اكثريت يا مسلط كه پيش از اين مغفول

و انكار شهروندي،سياست تفاوت. مورد همانندسازي قرار گرفته بود  نفي تبعيض
و به عبارتي، اذعان به خاص و گروه6بودگي سلسله مراتبي .هاست افراد

و رفع تبعيضبه عبارت ديگر، در حالي كه سياست برابري شأن براي زدايي
بي بي و بر ضد سياست مي هاي انسان تفاوتي نسبت به تفاوت عدالتي كرد، ها مبارزه

 عدم تبعيض را به مثابه ضرورت رفتار متفاوت بر مبناي تمايز،سياست تفاوت
به بر اين عقيده استوار است كه همه انسان،سياست برابري كرامت.دنموبازتعريف ها

ا و پتانسيل انساني؛احترام برخوردارندو رزش طور برابر از  زيرا همه آنها داراي قابليت
و مشترك و همين قابليت انسان را شايسته احترام برابر مي1عام دريا.سازد هستند ن
 برايوي، همان پتانسيل انسان در سياست تفاوت، قابليت بنيادينحالي است كه

و تعريف هويت متمايز خود به عنوان و فرهنگ استتشكيل چنين قابليتي. يك فرد
و به رسميت شناخته شود ).همان(بايد در هر كسي مورد احترام قرار گرفته

و شناسي صورت زاويه جامعه از بندي نيروهاي اجتماعي در روند تكامل مدرنيته
.ي مورد تحليل قرار گرفته استورابگيابي مؤلفه فرهنگ نيز ظهور چندفرهن اهميت

ميطبق اين تح شناسان توجه كمي به نقش براي مدت طوالني جامعهكهتوان گفت ليل
و مشروعيتو اهميت فرهنگ در دولت  اما؛بخشي به آن از خود نشان دادند سازي

و بروز مسايل دوران پسااستعمار، چالش و پيشرفت فرايند نوسازي فرهنگي هاي سياسي
و در نتيجه تغييرات تازه و همگوني اي را متوجه دولت نمود فرهنگي حاصله در تجانس

شدورابگها طي ساليان اخير، زمينه براي رشد چندفرهن دولت .ي فراهم
و تقويت و نيمه اول قرن بيستم، همراه با ظهور توضيح اينكه در طول قرن نوزدهم

و ديگر مختصات ملت، توسعه صنعتيـ ايده دولت شدن، ارتقاي سطح آموزش عمومي
هاي صنعتي، مشاركت طبقه كارگر شهري ين چالش دروني براي دولتتر نوسازي، اصلي

با. در ترتيبات نهادينه نظم اجتماعي مدرن بود نظم قرار گرفتن در اواسط قرن بيستم،
هاي با افزايش كاركرد رفاهي دموكراسيو نهادين ليبرال دموكراسي در بزرگراه مدرنيته 

و تأمين بخش قابل توجهي از نيازهاي و معيشتي مردم، اين جوامع با صنعتي  رفاهي
و جاب دگرديسي ارزش طي جايي اولويتهها و به تدريج به ويژه هاي آن مواجه شدند
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و بنيان و هاي صورت چند دهه گذشته، قواعد بندي نيروهاي اجتماعي تغيير يافت
ال هاي ليبر اين بار چالش جديد نسبت به دولت. اي ظاهر شدند نيروهاي اجتماعي تازه

و نيروي اجتماعي كالسيك يعني طبقه كارگر، بلكه از  دموكراسي نه از بخش صنعتي
و از ناحيه اقليت و نژادي،( هاي فرهنگي مختلف بخش فرهنگ زباني، قومي، جنسي

. پديد آمد كه ترتيبات فرهنگي نهادينه جوامع مدرن را مورد پرسش قرار دادند)اي منطقه
و تعامل حوزه عموميساز ملتـ از منظر روند دولت  خصوصي در عصر مدرنيتهـي
معني كه طي قرن نوزدهم، بدين.ي قابل تحليل استورابگنيز گسترش چندفرهن

به دولت سازي درجوامع دموكراتيك غرب، ابعاد معيني از سلطه فرهنگ حوزه عمومي را
ب و برجسته. هاي ديگر گسترش داد بخشدنران حاشيههبهاي اب گسترش  عاد فرهنگيشدن

و مقررات حقوقي سازي، نه يك امر اتفاقي در فرايند دولت،حوزه عمومي مثل زبان
و تحكيم هويت ملي بود كه خود ابزاري مهم براي بلكه  بعدي حياتي براي ايجاد

و مشروعيت مي وابستگي به دولت ).24-21: 2003تيرياكيان،(رفت بخشي آن به شمار
به به منظور نهادينههاي ليبرال دموكراسي دولت و نيل و هويت ملي كردن فرهنگ

و به كارگيري سنت ملتـ توفيق در راه دولت و كاربست نمادهاي سازي، با ابداع ها
و بناهاي يادبود، اعالم تعطيالت ملي، گوناگون ملي مثل سرودهاي ملي، ايجاد موزه ها

كو نگارش كتابوبزرگداشت قهرمانان ملي دكان، در كنار نهادهاي هاي داستان براي
و نقش تك،آفريني روشنفكران ارگانيك مهم آموزش . را اعمال كردند1يفرهنگ سياست

و شرايط الي از حدود سي در عين حال به طور چهل سال گذشته به اين سو، اوضاع
ها يعني حامالن ديگر فرهنگ2و حوزه عمومي از ناحيه حوزه انجمنيكرد تغيير بنيادي 

ميكه در ترت به يبات نهادين دولت مغفول يا مطرود بوده يا فاقد ارزش قلمداد شدند،
كه.چالش طلبيده شده است  هويت جمعيابعميقاًمذكور چالش اين امر از آن روست

هاي انجمني خواهان آن بودند كه تعاليم گروهاساس اينبر. جوامع مدرن مربوط است
منهاي فرهنگي آنها از حاشيه حوزهو آموزه . شودتقل خصوصي به متن حوزه عمومي

طي بنابراين به نظر مي  در3 پارادايميكي سال گذشته، تحول40-30رسد كه در عمل
ـ ملت اين.رخ داده استهاي مدرن غربي چگونگي بازتعريف خود از سوي دولت

و معنايي دگرديسي و پيامدهاي اجتماعي تحول بازتاب عيني اقتصاديـ هاي جمعيتي
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معني كه به جاي اينكه يك گروه قومي يا ملي كانون ترتيبات بدين. تب بر آن استمتر
و كمك  نهادينه جامعه را كنترل نمايد، اين تحول به سمت شناسايي، پذيرش، استقبال

).26ص(ر حوزه عمومي صورت گرفته استد4نبه حضور ديگرا

و همبستگي ملي چندفرهنگ  باوري
بورابگچندفرهن و انگارهي همانند و سياري از مكاتب هاي فكري داراي موافقان

و  و واكنش در برابر آن در طول مدت حضورش در ساحت فكري مخالفان جدي است
از. عملي يكسان نبوده است در سياست نخستين برخورد بسياري و انديشمندان مداران

و انسجام جامعهورابگقبال چندفرهن و نسبت آن با همبستگي ملي و،ايي جانبدارانه
و متعاقب بروز منازعات قومي در مناطق مختلف؛آميز بود حمايت  اما با گذشت زمان

و ترديدآميز نسبت به ثمربخشي آن و جهان، به تدريج نگرش منفي در حيات اجتماعي
و همبستگي اجتماعي آن رواج يافت به طوري كه بعضي،پيامدهاي آن براي وحدت  بر

و پناهندگان، مخاطراتي جدي متوجه وحدت جامعهها شدند كه وجود اقليت ، مهاجرين
يورابگوحدتي كه الزم است در قبال چندفرهن. كشورهاي ميزبان خواهد نمود

).3: 1990ركس،(محافظت شود
ازورابگانتقادات نسبت به چندفرهن و از زوايايي ، ختيامعناشنيك سنخ نبوده

پشناختي روشو شناختي معرفت و و از رهيافتـيامدهاي عمليو آثار هاي، اجرايي
و جامعه از. اند مطرح شدهمانند آن شناختي، فرهنگي، سياسي، حقوقي در اين بخش

و همبستگي ملي با رويكرديورابگمقاله نسبت بين چندفرهن و مسأله وحدت ي
ك. انتقادي مورد توجه قرار خواهد گرفت ه نقطه كانوني همه انتقادها اين نكته است

و گروهبندي سازي هويتي با برجستهورابگچندفرهن هاي فروملي در جهت ها
و جامعه و تشديد بالكانيزه تضعيف همبستگي ملي و بازخيزش اي عمل نموده، شدن

مي نوقبيله اين گزاره بدين معني است كه مقاله بر نقد كاركردي. شود گرايي را موجب
و نقدورابگچندفرهن  را به اجمال مرور مي كند، اما نقد شناختيتمعرفي تمركز نموده

و مطالعهاز را اساساًشناختي روشو معناشناختي و آن خوددايره بررسي  خارج نموده
.گذارد را به مجالي ديگر وامي

 شناختي نقد معرفت
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و شناسانه به تلقي چندفرهنگ نقد معرفت و دولت در گرايان از فرهنگ نقش آن
و آموزههاي مخت قبال فرهنگ و بسياري از فرضيات و حامالن آنها اشاره دارد هاي لف

ميباورگچندفرهن بي گزاره. دهدي را مورد پرسش قرار طرفي دولت بين هايي مانند
و گروه فرهنگ و تغييرناپذيري فرهنگ ها آن هاي اقليتي مختلف، فرض ثبات و نسبت ها

در اين.ي مورد توجه واقع شده استلي است كه از منظر انتقادي از مسا،با عنصر مليت
.شود قسمت از مقاله با رعايت اختصار به برخي از اهم اين انتقادها اشاره مي

بيورابگنكته نخست اينكه عقيده چندفرهن طرفي دولت مدرن بين ان مبني بر
مي اي غيرواقع رغم شيوع آن، ايدهبههاي مختلف، فرهنگ از. رسد بينانه به نظر اين امر

كهآ  بعد اين واقعيت را كه قدرت دولت در دوران مدرن ضرورتاً مذكورايدهن روست
مي،و صبغه فرهنگي دارد و حامل فرهنگي خاص به شمار. گيرد ناديده دولت خود نماد

و به طور ساختاري، از كل ظرفيت مي و تقويت فرهنگ رود هاي جامعه براي تحكيم
ي از روابط قدرت در درونورابگچندفرهنبه عبارت ديگر،. گيرد مسلط بهره مي

و نسبت به كاركردهاي ساختاري سلطه در جامعه غافل بوده و نقشي كه آميز دولت
مي كنشگري فرهنگي غيرجانبدارانه بين فرهنگ بي هاي گوناگون ايفا .توجه است نمايد،

از دولت به محض دستيابي به قدرت، آموزه و طريق نهاد هاي فرهنگي خاص خود را ها
و به صورت نماينده مؤسسات جامعه و سازوكارهاي آموزشي ترويج نموده پذيري

و رقيب نمايندگان فرهنگ مي فرهنگ خاص .)118: 1999پول،( كند هاي ديگر عمل
و تعريف چندفرهن ي از گروه فرهنگي اقليت نيز موردورابگاز سوي ديگر برداشت

و فحواي چند؛باشد انتقاد مي ي اين فرض نهفته است كه كليهورابگفرهن زيرا در متن
و حامالن و تعلق دارندهراعضا . فرهنگ خاص به طور مساوي به آن فرهنگ تعهد

و داراي اشتراكورابگچندفرهن ي اعضاي فرهنگ اقليت را بسيار متجانس وهمگون
و گروه مسلطو گويند، منافع كه با صداي متحد فرهنگي سخن مي در قبال فرهنگ

و مي،بينشي واحد دارند روش  كه بسياري از اوقات،است در حالي اين. كند تصور
و اعضاي فرهنگ هاي اقليت نيز درجات متفاوتي از التزام به فرهنگ خاص خود

و پراكندگي در موضع و گروه انشقاق و الگوهاي متفاوت رفتاري در برابر فرهنگ گيري
.گذارند مسلط را به نمايش مي

ان يكي ديگر وورابگشناختي به چندفرهن تقادهاي عميق معرفتاز ي به طور عام
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گرايانه،و تايلور، به عنوان مبرزترين شارحان آن به طور خاص، تعريف كل1كيمليكا
و ايده و خلط مفهومي بين غيرتاريخي و فرهنگ از يك سو، آلي آنان از جامعه

و فرهنگ گروه و هويت هاي فرهنگي در. ديگر استهاي فرهنگي از سوي ها كيمليكا
ميورابگدفاع از چندفرهن اي غيرليبرالي نمايد كه به نتيجه ي، تعريفي از فرهنگ ارائه

اوورابگوي در تبيين چندفرهن. شود منتهي مي ،نامد مي2»اي فرهنگ جامعه«ي، بر آنچه
اي،گ جامعه زيرا از نظر كيمليكا، فرهن؛ازايي ندارد نمايد كه در عالم واقع مابه تأكيد مي

هاي مختلف زندگي هاي معنادار زندگي را در حوزه فرهنگي است كه به اعضايش شيوه
و اقتصادي واجتماعي، آموزشي، ديني، تفريحي و خصوصي،  در هر دو حوزه عمومي

و بر زبان مشترك به نظر او اين فرهنگ.كند ارائه مي ابتنا ها از نظر سرزميني متمركزند
.)76: 1995كا، كيملي(اند يافته

از دهد كه فرهنگ جامعه اندكي تأمل نشان مي اي كيمليكا همان فرهنگ ملي است كه
و از نظر نهادينه جوامعي پيچيده هستند  نظر فرهنگي متمايز، از نظر جغرافيايي متمركز

و دسترسي برابر عالوه بر اين).80ص( به نظر او، مطالبات مهاجرين براي برخورداري
ج 2 ادغام در فرهنگ اصليوي از راه تواناسازي آنان براي هماهنگفقط،اي امعهبه فرهنگ

و پيشگاز طريق ال و مبارزه با تبعيض مي وهاي آموزش زبان به عبارت. شود داوري ممكن
در غير. سازي با فرهنگ ملي اصلي باشد ديگر، حقوق فرهنگي چندقومي بايد تابع همانند

در اين صورت فرهنگ .شدن قرار خواهند گرفتاي موقعيت فزاينده حاشيههاي اقليت
كه اين نظريه موجب مي  هايي از ناسيونالسيم ليبراليسم چندفرهنگي كيمليكا با گونهشود

و زيرا او با خلط فرهنگ جامعه؛كند قرن نوزدهم شباهت پيدا اي با فرهنگ مسلط
و صيانت از چنين فرهنگي ا،تقاضا براي حفظ مي خود را به اين . كند ستنتاج ملتزم

و امتيازبخشي فرهنگ جامعه چون اين تعريف از و ترجيح و فرهنگ اي، ديگر اشكال
مي ترتيبات هويت و اين نتيجه هاي جمعي را به حاشيه .اي غيرليبرالي است راند

ي وارد شده، اين نكته استورابگشناختي كه به چندفرهن از ديگر انتقادات معرفت
و گروهريباو چندفرهنگكه و تغييرناپذيري فرهنگ هاي فرهنگي استوار بر فرض ثبات

هاي فرهنگي از آن نوعند كه هويت متمايزو اين در حالي است كه نه همه هويتشده
و نه به دليل تغيير مستمر از ثبات برخوردارند به ديگر سخن،. خود را حفظ نمايند

و مدل ثابت نيستند كه مجموعههاي فرهنگي لزوماً هويت هاي اي از هنجارها، قواعد
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ويژه در جوامع بازهب. خلق نمايند،شوند رفتاري را در قبال كساني كه بر آنان اعمال مي
هاي فرهنگي در تماس مداوم با يكديگرند، حتي گراييو دموكراتيك كه در آنها خاص

م هاي ريشه فرهنگ و تركيب و ديرپا نيز دچار تغيير، تجزيه ميدار تاريخي . شوند داوم
و هويت گروه و دگرديسي ها و هاي مداوم هاي فرهنگي در معرض صيرورت قرار دارند

.شدن فزوني هم گرفته است در عصر جهاني آنها،شتاب تغيير
ووي با اصل مليتورابگمسأله ديگر در اين زمينه نسبت چندفرهن  اصول

يورابگدهد كه چندفرهنميتحليل اجمالي موضوع نشان. باوري است هاي ملت آموزه
كه. در تضاد آشكار با مليت قرار دارد وورابگ مطابق چندفرهناين امر از آن روست ي

و زيست متفاوت با ديگران و هويت، ضرورت حفظ هويت گروهي ،سياست تفاوت
بر،هاي اصيل گروهي هاي اقليت به تفاوت هم مبين تعلق اعضاي فرهنگ و هم دال

طبق اصل اوليه.عمومي است ها براي صيانت از آن در عرصه مندي دولت وظيفه
 هاي گروهي اي رفتار نمايند كه به تفاوت ي، نهادهاي سياسي بايد به گونهورابگچندفرهن

و تضمين دهند كه سياست و ارزش مساوي براي احترام گذارند هاي متخذه آنان احترام
و تقاضاهاي فرهنگي هر گروه قائل است ارزش و هاي نين تفاوتچ. ها  زيستي
. منافات دارد،هايي با اصل مليت كه بر مبناي اشتراكات ملي استوار است گرايي خاص

و باورگديويد ميلر با توجه به اين مسأله معتقد است كه چندفرهن ي افراطي نياز
هاي قومي را به شكل عضويت كامل در اجتماع ملي ناديده تقاضاي بخشي از اقليت

ا مي و ميگيرد . آوردز سوي ديگر تقاضاهاي غيرواقعي براي اعضاي گروه اقليت پديد
و رفتار برابر با آنها در وضعيت فقدان هويت مشترك با جامعه ملي، خواستار احترام

هايي هستند كه هيچ چيز مشترك جز اينكه با هم در يك جامعه سياسي زندگي گروه
بهبا كه ملتاست در حالي اين. كنند، ندارند مي وري بر احترام برابر همه كساني كه

و از تشابه هويتي برخوردارند د،كنمي داللت،اجتماع مشابه تعلق دارند
ي افراطي با طرح اين موضوع كه هويت مشتركي كه توسط اكثريت باورگچندفرهن

و معنا مي و اساس استبي،شود تعريف آن اقليت؛پايه و انكار ها را به نفي
مي. خواند فرامي اي را ترسيم امعهج،ي افراطيورابگه چندفرهنكتوان گفت بنابراين

و زوال اعتماد عمومي، تضعيف هويت جامعه مي و كند كه از طريق تهديد اي
و نيز تقليل روابط متقابل ميان گروه وفاداري با،هاي فرهنگي هاي مشترك ملي
و تجزيه شده است روش .)148-144: 1383 ميلر،( هاي مختلف تقسيم

هاي نهايي افرادي وجود ملت را به عنوان جايگاهي كه وفاداريورابگچندفرهن
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و فرهنگ بر وفاداري به گروهو متقابالًهدرك نفي،گيرد بدان تعلق مي هاي فروملي ها
هاي فرهنگي ها را از ملت به گروه اين نظام فكري در حالي كه وفاداري. نمايد تأكيد مي
ا سوق مي بيدهد، به كه ين واقعيت و عالمگيربهتوجه است رغم گسترش موج شتابنده
و كاركرد دولت جهاني و آثار آن بر ماهيت ميـ شدن كه ملت، در جهاني زيست كند
وـ ترين كارگزاران سازماندهي حيات سياسي ها هنوز اصلي ملتـدولت  فرهنگي

و مهمترين كنشگران آن به شمار مي .روند اجتماعي

 كاركردينقد
ياورابگدر اين دسته از انتقادات، پيامدهاي كاركردي چندفرهن ي به طور مستقيم

و همبستگي ملي مورد توجه و از طريق متغيرهاي ميانجي بر مسأله انسجام با واسطه
شناختي هاي معرفت اين انتقادات نيز با مبنا قراردادن كاستي. گيرد منتقدين قرار مي

و در ي، تأثورابگچندفرهن ير آن را بر عنصر اعتماد، شهروندي، مسأله شناسايي، ثبات
مي نهايت انسجام جامعه و همبستگي ملي مورد مطالعه قرار به. دهد اي با اين مالحظه

.پردازيم بيان اجمالي انتقادهاي وارده مي
لي كه در مركز توجه بعضي از محققين منتقد واقع شده است، عنصرييكي از مسا

با نسبتو1داعتما و همبستگي ملي استورابگ چندفرهن آن به نظر اينان ايراد.ي
خط عمده و سياست مشي اي كه بر ميورابگهاي چندفرهن ها  اين است،توان وارد كردي

و كه سياست و اقدامات چندفرهنگي كه حامي تمايزات هايي مانند حقوق گروهي
و جامعه را پارهاختالفات هويتي هستند، باعث تضعيف همبستگي اجت پاره ماعي شده

ترين عنصر ها با اعتماد رايج بين اعضاي جامعه به مثابه كليدي زيرا اين سياست؛دنكن مي
به اين سياست.دهستنسرمايه اجتماعي در تضاد  ها از نوعي استراتژي براي رسيدن

مي حقوق اقليت و نابرابري در حوزه ها حمايت  كنند كه خود حاوي نوعي تبعيض
.شهروندي است

كردن تعهداتي ازطريق سستورابگبه نظر اين دسته از منتقدين، چندفرهن
و نيز مشروعيت در بخشيدن به تقسيم اجتماعي مبتني بر هويت مشترك بندي شهروندان

و چندپاره مي به عبارت ديگر،. كند امتداد خطوط هويتي، جامعه را تضعيف
اورابگچندفرهن و يكپارچگي و در نتيجه برنامهي انسجام ها، جتماعي را تهديد نموده
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و ارزش مشي خط هايي كه مبتني بر همبستگي اجتماعي هستند را به مخاطره ها
هايي بر اين باورند كه با اجراي سياستورابگمنتقدين چندفرهن. افكند مي

و چندفرهنگي، رهبران گروه هاي قومي پيروان خود را به جداشدن از جريان غالب
و از نوعي راهبرد براي احقاق حقوق اقليتمس مي لط ترغيب كرده كه ها حمايت كنند

زا در حالت افراطي به تبعيض نژادي شهروندي مي كننده اعتمادليانجامد كه خود
و كاهش همبستگيورابگبه باور اينان چندفرهن. عمومي است ي از طريق تجزيه جامعه

نده روابط مبتني بر همكاري در درون جامعهكن اجتماعي، عامل اعتماد را كه تسهيل
و رفاه اجتماعي را نيز با دشواري است، سست مي و در نتيجه استقرار دموكراسي كند

.)332-1383:323ايزنبرگ،( نمايد مواجه مي
ي مورد توجه واقع باورگاز ديگر موضوعاتي كه در رويكرد انتقادي به چندفرهن

و انسجام استهاي چندفرهن شده، تأثير سياست از اين منظر. گي بر مسأله ثبات
بيي تهديدورابگچندفرهن و و سياسي ثبات كننده انسجام ملي كننده حيات اجتماعي

و1ها به سياسي شدن قوميت زيرا اعتقاد بر اين است كه اين نوع خط مشيشود؛ قلمداد مي
مي فرهنگ و تشديد مطالبات آنان ز هاي اقليت و در طول مان به افزايش رقابت، انجامد

و خصومت بي صف ورزي بين گروه اعتمادي و آرايي آنان در برابر جامعه هاي قومي
و مقابله و امتيازات اقتصادي، ملي از يك سو، و مسابقه براي كسب قدرت جويي
و سياسي افزون مي فرهنگي هايي كه تقويت بنابراين سياست. شود تر بين خود آنان منجر

اقليتي را در دستوركار خود قرار دهد، منابع مشتركـ هاي قومي يي هويتنماو برجسته
ميو عوامل پيوند و تباه .)602: 1991وارد،( كند دهنده اعضاي ملت را تضعيف
ي، اگرچه درصدد ارائهورابگهاي چندفرهن به منظور حل پارادوكس2بيخو پارخ

ها بين جويي افزايش رقابتفرمولي خاص برآمده است، اما نتوانسته عارضه منفي 
و انكار نمايد اقليت دوورابگبه نظر او چندفرهن. ها را ناديده گرفته پرسشي به ايجاد

را اساسي منجر مي ناظر به نخست پرسش.در پي داردشود كه هر يك عوارض خاصي
و حال، بايد به منظور جبران محروميت»كدام گروه«اين مسأله است كه  هاي گذشته

و مزاياي خاص گرددمشمو از، اين پرسش؟ل برخورداري از امتيازات  بسياري
مندي از امتيازات نظر از درجه محروميتشان، متقاضي بهره هاي هويتي را صرف گروه

و از و افزايش مطالبه نموده مي اين راه به تكثير پرسش دوم اين است. انجامد كنندگان

 
١- Politicization of Ethnicity   2- Bhikhu Parekh 
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حق« مسأله؟ا گرددهاي اقليت اعط كه چه حقوقي بايد به گروه و امتياز قابل اعطا»كدام
و رقابت بين اقليتنيز و ارتقاي حقوق و مزاياي به تسري ها براي نيل به حقوق

مي افزون و كيفي. انجامد تر به عبارت ديگر، دو موضوع يادشده به افزايش كمي
و نوع تقاضاهاي آنها منجر مي و سطح .شود متقاضيان

هاي يه كرد تا از طريق آن تعيين كند چه حقوقي به گروهفرمولي ارا بيخو پارخ
و چه چيزي از آنان دريغ گردد وي با تكيه ويژه بر مسأله مهاجرين. متقاضي اعطا شود

 ارزشي آنان با جامعه ميزبان، بر اين عقيده است كه اگر شيوه زندگيـو تعامل فرهنگي
جامعه را نقض كند، بايد هاي اساسي مورد عمل در حيات عمومي مهاجرين ارزش

و اقليت وارد   با يكديگر شوند تا در مورد مشروعيت»گوو گفت«سخنگويان اكثريت
و تصميم اگر عمل مورد اختالف براي شيوه. گيري نمايند عمل مورد اختالف بحث

و مركزي داشته باشد و،زندگي اقليت نقش محوري  بايد اجازه داد تا بدان عمل شود
راشاگر آن عمل ارز مينهاي اساسي جامعه اكثريت  براي اقليت ارزشيوكند قض

و محوري نيست، اقليت بايد از انجام آن صرف هم؛نظر نمايد اساسي  اما اگر آن عمل
و هم ارزش و ضروري است مي براي اقليت الزم  بايد،كند هاي اساسي اكثريت را نقض

رسد كه پارادوكس همين جا شكلمي به نظر.)443: 1994پارخ،(از انجام آن پرهيز نمود
و همين فرض است كه به عدم شناسايي ارزش مي و نفي گيرد هاي اساسي اقليت

دنبال حفظ اينهبي اساساًورابگكه چندفرهناست درحالي اين.انجامد هويت آن مي
و حتي ارتقاي آن است  باوري، چگونگي به بيان ديگر، موضوع اساسي چندفرهنگ. هويت

ا اي ختم هاي بنيادين فرهنگ اقليت است؛ اما فرمول پارخ به چنين نتيجه رزشحفظ
و برعكس، اقليت . خواند هاي حياتي خود فرامي پوشي از ارزش ها را به چشم نشده

بهورابگتوجهي چندفرهن بعضي از منتقدين با تكيه بر وجه اخالقي مكاتب، بي ي
آ هاي اخالقي فرهنگ ديدگاه و تأكيد مفرط ن بر عنصر شناسايي را مورد نقد قرار داده ها

و پوشش به ظاهر،ي همان نژادگراييورابگو معتقدند كه چندفرهن  منتهي در قالب
آن. موجه سياسي است و،يورابگچندفرهنروست كه برمبناي اين امر از هويت فرد

ب و عضويت قومي وسيله شناسهه ارزش شخص نه نژادي او،ـهاي انتسابي ل خصايو
مي اكتسابي و همه فرهنگ اش تعيين و هاي اخالقي نظر از ديدگاه ها، صرف شود اشان

و اصول اخالقي هستند، اينكه چگونه با مردمشان رفتار مي كنند، چقدر ملتزم به موازين
يورابگچندفرهن.ددارن برابر ارزشيكنند،و چه ميزان درستكاري سياسي را پيشه مي

ه و گيري ويت قومي بايد معيار اساسي در تصميمبر اين عقيده است كه هاي آموزشي
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و آموزهورابگچندفرهن. هاي اجتماعي باشد گذاري سياست هايشي با اين اعتقادات
از كشور را به مجمعي از گروه و مستقل نظر از بعد اخالقي يكديگر كه صرف هاي مجزا

ميكنمي هايشان براي نيل به قدرت با يكديگر رقابت فرهنگ نر،ياسپ(د ماين ند، تبديل
2006 :209(.

، ناظر به وجهشدابمييورابگنقد ديگري كه از منظر كاركردي متوجه چندفرهن
و كاركرد ضدانسجامي آن در رابطه با موضوع شهروندي است خاص از اين. گرايانه

باي چون با رهيافت تمايزمحور خود، درصدد ايجاد جامعهورابگمنظر چندفرهن اي
و متفاوت است، به شدت شهروندي عام و جهان چندين فرهنگ متمايز را گرا شمول

به عامخصايصاي مردم واجد در چنين جامعه.كند تهديد مي و گرايانه نبوده
و به دنبال ساختن شرايط بهتر براي همگان هاي شهروندي عالقه مسئوليت اي ندارند

هاي عمومي چگونه منافع همه كه سياستكتهنبه قول اسپينر آنان كمتر به اين. نيستند
مي نظر از تمايزات هويتي صرف مردم را، مي اشان، متأثر و دغدغه نشان سازد فكر كنند

.)66ص(دهند مي
 هايشاني توانايي شهروندان را به منظور ايفاي مسئوليتورابگبه بيان ديگر، چندفرهن

و به عنوان شهروندان دموكراتيك دچار فرسايش مي و قابليت ظرفيت آنان را براي سازد
و ارتقاي احساس همبستگي برقراري ارتباط متقابل، اعتماد به ديگران، همكاري با آنان

مي بين گروه كه. دهد هاي مختلف تقليل از اگر گروهدليل اين امر آن است هاي مجزا
ا»تفاوت«هم ترغيب شوند كه به مقوله و اختالفات به جاي شتراكات اصالت بخشند

و جديت آنان براي نيل به جامعه برادرانه،  و مركزيت يابد، تمايل بين آنها اولويت
و نگران سرنوشت همه آنان و نوعدوستانه متشكل از همه مردم  تضعيف،همبسته

و تمايزگراـ بدين ترتيب شهروندي گروه.)227: 1983 گالزر،(خواهد شد محور
ـ زيرا در جامعه گروه؛خش از خود به نمايش بگذاردب تواند كاركرد حياتي انسجام نمي

و همبسته و مؤلفه پيونددهنده ساز مهمي وجود نخواهد محور چندفرهنگي، عنصر
و از شكل بين گروههمبستگي داشت كه موجب  بي ها شده و در نهايت گيري اعتمادي

و منازعه ممانعت به عمل آورد  عامل تواند محور نميـ شهروندي تمايز. خصومت
و مناسبات همكارانه بين گروه و به جاي آنكه تكوين تجارب مشترك هاي هويتي شود

و وحدت  شدباشد، موجبعامل تقويت همگرايي و ناهمسازي خواهد . واگرايي
آنورابگالبته هرچند تأكيد چندفرهن باحسبهي بر عنصر عدالت از محسنات

آن؛دآي مي و بر عنصر عدالت نمي اما بايد توجه داشت كه تأكيد صرف تواند سالمت
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نه.ثبات را براي جوامع به ارمغان آورد و ثبات جوامع چندفرهنگي،  به فقط سالمت
و عدالت انصاف و عدالت گرايي هايشان، محوري سياست پيشگي نهادهاي اساسي آنها

و ديدگاه بلكه به شناسه و ها بس هاي شهروندان  تگيميزان تعامل آنان با يكديگر، نيز
و اينكه چگونه به اشكال مختلف اين امر همچنين. دارد به هويت شهروندان،

مي هويت و ديني و هاي ملي، محلي، قومي و تحمل ديگران نگرند، به توانايي رواداري
آنها دارند، به ميزان اعتمادي كه به ديگران همكاري با كساني كه فرهنگي متفاوت از

و به تمايل آنان نشان مي  براي مشاركت در فرايند سياسي به منظور ارتقاي منافع دهند
و پاسخ و تعهد به توزيع عادالنه عمومي و احساس عدالت گوسازي مقامات سياسي،

و نه فقط منافع گروه خود، نيز بستگي دارد بدون برخورداري. منابع براي كل شهروندان
آميز گي براي انجام موفقيتها، توانايي دموكراسي چندفرهن از شهرونداني با اين ويژگي

.يابد كاركردهايش به شدت تقليل مي
شا اما عالقه؛ي ممكن است به دولت عالقه نشان دهدورابگاين نوع چندفرهن
و ذاتي نيست مي؛اصيل و تا آنجا امتداد از بلكه با رويكردي ابزاري  يابد كه دولت

و آناهاي هويتي گروه و معنوي به عمل آورد ن را براي نيل به اهدافشان حمايت مادي
گرايان از دولت به خاطر رويكرد به عبارت ديگر حمايت چندفرهنگ. ياري برساند

و اعتبار ذاتي برخوردار باشد از. ابزارگرايانه آنهاست نه اينكه دولت نزد آنان از اصالت
مي سوي ديگر، اصالت هويت نيز نزد چندفرهنگ ؛گيرد گرايان مورد ترديد وخدشه قرار

ميفقطبدين معني كه گروه هويتي  بتواند از مزايايكهكند به اين دليل هويتش را حفظ
و امتيازات اقتصادي ناشي از مالحظات خاص .گرايانه هويتي برخوردار گردد سياسي

. شود به عبارت ديگر حفظ هويت به عنوان هدفي اصيل به امري ابزاري تبديل مي
و اصالت با مركزيت،يورابگبنابراين در چندفرهن يابي هويت متمايز يافتن گروه
مي گراي شهروندي شمول گروهي، ايده جهان .بازد رنگ

و روابط نيروهاي اجتماعي نيز از جمله نكاتي است رابطه بين سياست چندفرهنگي
توضيح اينكه از ديدگاه منتقدين، سياست.ي انجاميده استورابگكه به نقد چندفرهن

تيچندفرهنگ قاضا براي شناسايي، تنها زماني آثار عملي خواهد داشت كه مالحظاتو
و فرهنگي را به طور توأمان مد نظر قرار دهد  در غير اين صورت.اجتماعي، اقتصادي

به عبارت ديگر شناسايي. ها فاقد جاذبه خواهد بودي براي برخي گروهورابگچندفرهن
اي شهر قرار دارند يا در مناطق حاشيههايي كه تحت استثمار شديد فرهنگي براي گروه

و طرد شده يا مناطق دورافتاده زيست مي و يا از بازار كار اخراج و در يك كالم كنند اند
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و اولويت است و. جزو اقشار فرودست جامعه باشند، فاقد جاذبه وقتي مسأله فقر
نورابگ صحبت از چندفرهن،حضور پررنگ فقرا در اجتماع در ميان باشد وي امربوط

 همواره،ي به فرهنگ محدود شودباورگدر واقع اگر چندفرهن. نمايد فاقد اولويت مي
هايي باشد كه از نظر اين خطر وجود دارد كه به عنوان يك سياست در خدمت گروه

و پايگاه  به بيان ديگر،. اقتصادي در موقعيت مناسبي قرار دارندوضعيتاجتماعي
و اجتماعي با مشكالت عديده براي گروهباوري چندفرهنگ  هايي كه از نظر اقتصادي

و بي مي همچون فقر و پنجه نرم و موضوع شناسايي فرهنگي كنند، سوادي مزمن دست
مي در اولويت قرار نداردبراي آنان و يا تنها اولويت نيست، نامناسب ارزيابي شود

و طبيعيبيستها هاي اجتماعي كه مانع شناسايي اقليت به نابرابريتواند مي انجامد
و خصومت .خواهد بودها است كه نتيجه نابرابري شديد اجتماعي، تشديد منازعات

و و تعادل بين نيروهاي اجتماعي ريزي سياستي طرح بنابراين به منظور نيل به توازن
د كه ابعادشابتريي بايد بخشي از سياست گستردهورابگجانبه، چندفرهن همه

و سياستي.و فرهنگي را شامل شوداقتصادي، اجتماعي  در غير اين صورت گفتمان
و برخوردار را تأمين مي و به شكاف فزاينده است كه فقط منافع گروه مسلط كند

و تحكيم گسست م طبقاتي .)905: 1998ويه ويوركا،(مدانجايهاي اجتماعي
ميورابگاز ديگر انتقادهايي كه به چندفرهن ا،توان وارد كردي ست كه اين نگره اين

 در صدد حفظ، احيا،هاي فرهنگ اقليتي فكري، با تمسك به ضرورت صيانت از مؤلفه
و عوامل سنتي بر مي و از اين طريق به نيرويي براي محافظه كاريو تقويت عناصر آيد

و طايفه و مخالفت با آن از يك سو، و گرايي، قبيلهو مقاومت در برابر تغييرات ساالري
مي از سوي ديگر،1يپرور حامي ازورابگبه بيان ديگر، چندفرهن. شود مبدل ترسي

و كم هاي اقليت، هاي فرهنگ گروه شدن يا غفلت از مميزه رنگ تضعيف، تهديد
و در نتيجه، عالوه بر بالكانيزه نمي و نوگرايي استقبال نمايد تواند از تحول، نوسازي

مق كردن جامعه، ناخواسته روح محافظه و ميكاري .نمايد اومت در قبال تغيير را ترويج

 گيري نتيجه

كهي مفهومي تازهورابگچندفرهن و مطالعات فرهنگي است وارد به قاموس سياست
و تكثر معنايي از مختصات وندي، زمان زمينه و پراكندگي مفهومي پروردگي، اغتشاش

 
١- Clientalism 
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و فقدان تعريف اجماعي، به رسميت شناخ در عين حال به رغم.آن است تن تفاوت
و ارج تنوع فرهنگي در حوزه عمومي، نفي سياست به هاي همانندسازي گذاري

ي قرارورابگ در قلب تعريف چندفرهن،اي هاي فرهنگي مغفول، مطرود يا حاشيه گروه
و جهانورابگ چندفرهنهمه،با اين. دارد و از منظري فاقد رهيافت واحد شمول بوده

و گفتمان  و تحليل استايدئولوژي، سياست .قابل تجزيه
و منظومه سياست با گذاري، در سال اين انگاره فكري هاي اوليه عمر خود،

و جمعيتي كشورهاي مهاجرپذير كه از امواج  تأثيرپذيري از تركيب نوظهور انساني
و امتيازات اقليت مهاجرت بين هاي المللي به اين كشورها نشأت گرفته بود، بر حقوق

و كليه اقليت؛مهاجر تمركز كرد  هاي قومي، نژادي، اما بعدها ابعاد آن گسترش يافت
و تبعيض ناشي از تمايزات فرهنگي را دربرگرفت و كليه اشكال محروميت .جنسي

و مقاومت عالوه بر مهاجرت بين المللي، عوامل ديگري همانند واكنش طبيعي
هاي بل سياستمحور برخي كشورهاي جهان سوم در عصر پسااستعمار در مقا هويت
و بعضي تحوالت جامعه يكسان و ارتباطات ساز نظم نوين جهاني، انقالب اطالعات

ب شناختي از قبيل زوال سلسله و جانشيني آن ه مراتب اجتماعي سنتي مبتني بر افتخار
و تعميق سياست تفاوت، و ديگري، ظهور و كرامت وسيله نظم اجتماعي مبتني بر شأن

و نفي كه تبعيض و شناسايي خاص شهروندي سلسلهزدايي و گروه مراتبي را بودگي افراد ها
و گسترش پرشتاب چندفرهن .اندي كمك شاياني نمودهورابگبه دنبال داشت، به تكوين

منورابگچندفرهن و دارد، اما ازتي اگرچه مدافعان جدي داشته قدين زيادي نيز
كردي آن را مورد نقد قرارو كارشناختي روش، شناختي معرفت، شناختيامعنمنظر 
را. اند داده و با محور قراردادن نقدهاي كاركردي، تأثير آن اين مقاله با رويكردي انتقادي

و بدين نتيجه رسيده است كه  و انسجام ملي مورد توجه قرار داده بر موضوع همبستگي
و برجستهورابگچندفرهن وي با تأكيد بر تمايزات گروهي سازي عنصر هويت

مي هاي فروملي، كاركردي انسجام بنديوهگر و با تشديد بالكانيزه زدا كردن جامعه، يابد
و تغييرستيزي گرايي، ترويج روح محافظه خيزش نوقبيله  تقليل بنيادهاي اعتمادوكاري

مي بين گروه يورابگ، چندفرهنراينبعالوه. كند هاي هويتي، همبستگي ملي را تضعيف
و اصالتمدانستن تقسي با مشروع به بندي شهروندان در امتداد تمايزات هويتي بخشيدن

مي وحدت اجتماعي را خدشه،ها به جاي تكيه بر اشتراكات تفاوت و به مسابقه دار كند
و تشديد خصومت بين گروه و تضعيف شدن اقليت سياسي، هاي فرهنگي قدرت ها

و اجتماعي مي .انجامد ثبات سياسي
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و سخن آخر اينكه پيش از هرگونه شيفتگي نسبت به اين انگاره فكري
و ويژگي و بدون مالحظه اقتضائات و بومي تصويربرداري غيرنقادانه هاي انحصاري

كم جوامع به و امعه ايران با جوامع مهاجرپذيرجهاي ماهوي توجهي به تفاوت طور عام
و يا اجراي آن در حوزه غربي به طور خاص، و هاي مختلف فكري پذيرش، دفاع

و سياست و تجويز راهبردها و گفتماني يا تقاضاي گذاري عملي از سوي سياستمداران
و حامالن فرهنگ و دور انديشي عاري از واقع،هاي مختلف آن از ناحيه اعضا بيني

باورابگبديهي است كه گزينش رهاوردهاي مثبت چندفرهن.خواهد بود و آميزش آن ي
ميهاي بومي، كه كاري بسيار مميزه از دشوار ولي ممكن است، تواند جامعه ايران را
و محدوديت آسيب و وارداتي مصون نگه داردي برونورابگهاي چندبعدي چندفرهن ها .زا
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