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نقش زبان و هويتهاي قومي و محلي در توسعه نظام آموزش عالي
1

  

  

ناصر فكوهي
∗

   

  چكيده

توان از آن به نحو مطلوبي در روند   كه ميتنوع طبيعي ـ فرهنگي بسيار باالايران سرزميني است با 

رغم  هكثر زبانها و قوميتها يكي از اشكال اين تنوع است كه بت. ش بهره بردتر شدن توسعه و قدرتمند

  را به مثابه مشكلي احتمالي برايتصويري كه عموماً به صورت منفي از آن ايجاد شده و گاه آن

تواند درست برعكس  اند، مي گيري روحيه و ساختارهاي دولت ملي مطرح كرده انسجام و فرايند شكل

ه حاصل بخشي در مقاله حاضر ك. يند به كار گرفته شودمثابه ابزاري اساسي براي تقويت اين فرآبه 

تواند براي  اي را كه اين تنوع مي  امكانات بالقوهرح تحقيقاتي است، تالش شده استاز نتايج يك ط

 سرزميني و  تأكيد اصلي مقاله بر تداوم. به ما ارزاني كند نشان داده شوندارتقا سطح علمي كشور

 و اساتيد و مشاركت در نشجويانجهاني اقوام ايراني است كه به كشور ما امكان جذب و مبادله دا

اي  هاي جغرافيايي ديگر و شكوفا ساختن همكاريهاي منطقه هاي جهاني توليد علم را در حوزه فرآيند

شود كه  در اين مقاله استدالل مي. دهد المللي در سطوح دانشگاهي و مؤسسات پژوهشي مي و بين

زم را از اين امكانات بالقوه گذاري عمومي در زمينه آموزش و پژوهش استفاده ال مديريت و سياست

اند و راهكارهايي را براي خروج از اين موقعيت در چهار منطقه زباني ـ فرهنگي مورد  انجام نداده

  .دهد هاي آذري، بلوچ، عرب و كرد ايراني ارائه مي  يعني حوزه،مطالعه

 آن ترين سطحي است كه در نقطه اتكاي اصلي مقاله موضوع زبان است؛ زيرا زبان عمده

شناختي مشخص  همچنين مسئله نياز به اتخاذ يك سياست زبان. شوند هويتهاي محلي تعريف مي

در سطح آموزش عالي كه بتواند ما را در موقعيت بهتري براي جذب و گسترش فرهنگ ملي و 

  .مان قرار دهد  قومي و محلي فرهنگ

  

گي، بلوچهاي ايراني، تنوع شناسي فرهن آذريهاي ايراني، آموزش عالي، انسان :واژگان كليدي

  .فرهنگي، توسعه فرهنگي، روابط بين فرهنگي، عربهاي ايراني، كردهاي ايراني

                                                                                                                               
 نگارنده و به سفارش مركز تحقيقـات سياسـت علمـي    وسط ت1385سال  يك طرح پژوهشي تدوين شده است كه در        اين مقاله براساس  . 1

بخش خوزستان و استانهاي    (و سميه كريمي    ) بخش بلوچستان ( ته انصاري   همكاران اصلي اين طرح خانمها فرش     . كشور به انجام رسيد   

  .اند بوده) بخش آذربايجان(صرتيناهللا  و روح) بخش استانهاي غربي كشور(و آقايان مجنون آموسي ) خليج فارس

  nfakohi@ut.ac.ir دانشگاه تهران عضو هيئت علمي ∗
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  مقدمه

رو هر  اين از. آيند ترين مراكز توليد دانشمندان و از خالل آنها توليد علم به شمار مي دانشگاهها مهم

. مها قرار دهد نظالي خود را توسعه اين هاي اص اي براي توسعة علمي قاعدتاً بايد يكي از محور برنامه

سازند  هاي آموزشي و پژوهشي كه پارادايمهاي علمي را مي ها چه از لحاظ محتواي برنامهتأثير اين نظام

 كه ـهاي دانشگاهي و بر دانشگاهيان  هاي فرهنگي ـ اجتماعي حاكم بر محيط و چه از لحاظ زمينه

رغم هر مقام و  همانده و ب همچنان در نزد دانش آموختگان باقيتواند تا سالها پس از تحصيالت عالي  مي

حتي براي آنها به يك شيوه زندگي و يك روش فكري تبديل و موقعيتي كه در جامعه داشته باشند 

توانند ضرورت توسعة علمي را در جامعه  دانشگاهيان هستند كه مي. ناپذير دارد اهميتي انكارـشود 

فراد آن دروني كنند و البته در اين راه بايد راهبردها و رهنمودهاي الزم را براي نهادينه، اجتماعي و در ا

 ها فراهم آورده و سازي در سطح جامعه از خالل تمامي رسانه سازي و ظرفيت سازي، بستر ايجاد جريان

لم گيري يا تقويت و استحكام يافتن ع به تغيير الگوهاي زيستي و پديد آوردن شرايط مناسب براي شكل

گيري حداكثري از آن براي عقالني كردن كل نظامهاي موجود در يك كشور از جمله نظامهاي  و بهره

هاي  شده و رسمي تمامي برنامه  بدين ترتيب امكان دستيابي به هدف اعالم. بزننددست مديريتي 

  .آيد  توسعة پايدار نيز فراهم مياي جديد يعني توسعه

روهاي نخبه  در رأس نيي و محلي موجود در كشور ما، تنوع قوماز لحاظدانشگاهها بايد بتوانند 

 قابل اعتنا و راهبردي را در زمينه مديريت و هدايت پديدة فرهنگهاي قومي ـ گذاريهاي كشور، سياست

گيري از آن براي پيشبرد اهداف توسعة علمي پيشنهاد كرده و نسبت به   بهرهجهتخصوص  محلي به

هدف از مقاله .  و ثمرات اين سياستها نيز به طور علمي اظهار نظر نمايندبررسي و مطالعه بازخوردها

حاضر نيز به دست دادن نخستين تصاوير و تشريح اوليه از وضعيت موجود در اين زمينه است تا 

  .گذاريها در اين زمينه ارائه داد براساس آن بتوان راهكارهايي مشخص را نيز براي اولين سياست

توانند در كشور ما بر دو  ر خاص و توسعة نظام آموزش عالي در اين راستا به طور عام ميعلم به طو توسعة 

نخستين ويژگي اهميتي است كه . ويژگي اساسي تكيه زده و براساس آنها احتماالً به الگويي مناسب دست بيابند

آورده است و تبديل به ويژه دانش آموختن در طول سالهاي اخير در جامعه ما به دست  نظام آموزش عالي و به

 حتي با بازار كار نيز ارتباط نداشته بلكه به خودي خود يك امتياز و حيثيت ارزشي عام شده است كه لزوماً

الة ايراني ـ اسالمي سدار و چند هزار  ريشه بسيار غني، فرهنگ شود و دومين ويژگي، وجود ده مياجتماعي شمر

اجزاء .  است ...رده فرهنگي بسيار گوناگون قومي، محلي، زباني وست كه خود متشكل از تنوعهاي خدر كشور ما

خود را بيش از پيش اند كه  يندي از بازتوليد بسيار مفيد و پربار قرار گرفتهاين فرهنگ در سالهاي اخير، در فرآ

اد به چه بيشتر افر تمايل هر: دهند  به مصرف كاالهاي هويتي ـ فرهنگي نشان ميبيشترچه   هر به صورت نياز
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 به معني  تقويت آن در خود بدون آنكه اين تالش و تمايل لزوماًن فرهنگ محلي ـ قومي و تالش برايپذيرفت

اند، زيرا  در اين زمينه نيز باز هم دانشگاهها موقعيتهايي استثنايي را فراهم كرده. نفي فرهنگ و هويت ملي باشد

اني ترين شكل خود در ميان اقوام و هويتهاي محلي مختلف اير ها را در آزاد اند كه بيشترين انديشه مكانهايي بوده

توان در آنها فرهنگ را در يكي از  حال دانشگاهها مكانهايي هستند كه مي عيندر. در آنها جريان داشته است

شناسيهاي علمي بازتوليد كرد و در اين راه نفوذ علمي كشور را  قالبهاي اساسي آن يعني علم و با روشها و روش

  .المللي افزايش داد اي و بين طقهر سطح مند

اي رايج قابل مشاهده است گوياي نوعي تشتت و  ارچوب آنچه به گونههبا اين وصف در اين چ

انگيختگي دانشجويان و ميزان ابتكار آنها زه بسيار زيادي تابعي است از خودنايافتگي است كه تا اندا سازمان

هاي گوناگون و تالش آنها براي رسيدن به تعريفي اجرايي براي ويتبخشيدن و تعامل دادن به اين هدر نظم 

رو  آن اين امر از. سامان دادن به روابط ميان اين هويتهاي خرده فرهنگي با فرهنگ غالب و هويت ملي

 براي همگان در كشور ما، بيشتر اهميت داشته است كه محوريت و ضرورت انسجام و وحدت ملي تقريباً

نموده است؛ اما اين تالشها نيز كمتر شكل  اند، امري مسلم و بديهي مي اي كه داشته  انديشهرغم هر فكر و به

  .اند هاي علمي تعريف شده خصوص در قالب برنامه ي علمي به خود گرفته و به و روشها

ارچوبهاي مربوط به انسجام ملي و نياز به حفظ و هدر اين ميان بايد توجه داشت كه الزامات و چ

شناختي كه   با اجراي يك سياست زباني اولويت هستند اما اين امررهنگ عمومي همواره داراتداوم ف

جا  همين. نداردتضادي  ،المللي را تقويت كند بتواند در آن واحد زبان ملي، زبانهاي محلي و زبان بين

يابند و  د ميبايد اين نكته را افزود كه هويتهاي محلي عمدتاً در سطح زبان شكل گرفته و تداوم و رش

  .ثر در اين راه باشدؤتواند عاملي م بنابراين استفاده از زبانها مي

داراي چه ظرفيتي هستند و در چه معيار و كجا  شايد اين پرسش مطرح شود كه زبانهاي محلي

ترين مكان استفاده از آنها در خود حوزه زبان  پاسخ مقاله آن است كه مهم. بايد از آنها استفاده كرد

هاي زبان و تمدن، بنابراين مسئله آن نيست كه خواسته باشيم زبانهاي   يعني در واحدها و رشتهاست،

  .كان دارد و نه اصوالً مطلوب استها تبديل كنيم كه در نهايت نه ام  شاخههابزاري در همبه محلي را 

شود  يي حفظ ميرو درباره زبان ملي نيز بايد گفت كه اين زبان در عين آنكه با سياستها اين هم از

در يك كالم ما نياز به . المللي بدهد ها جاي خود را به زباني بين ها و حوزه بايد در برخي از رشته

المللي، ملي و محلي را به  سياستي مديريتي در حوزه هويت زباني داريم كه سه گروه زبانهاي بين

  .بهترين وجه با يكديگر هماهنگ كند

توان از ظرفيتهاي موجود در  مورد نظر بوده، آن است كه چگونه ميبنابراين آنچه در مقاله حاضر 

  .كشور براي ارتقاء به طور كل و نظام آموزش عالي كشور به طور عام استفاده كرد

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

مطالعات فرهنگي و ارتباطات انجمن ايرانينامةفصل�      130

ارچوب نظري و پيشينه موضوعهچ

لي المل توسعة علمي در ايران عمدتاً، اگر نگوئيم انحصاراً، براساس الگوبرداري از مدلهاي هنجارمند بين

به عبارت ديگر مدلهاي مورد استفاده صرفاً مدلهاي رايج جهاني شدن بوده است . مورد توجه بوده است

خصوص  چه بيشتر از پديدة محلي شدن و به بدون توجه به آنكه امروزه در كنار پديده جهاني شدن هر

 محلي شدنـاز تركيب اين دو يعني از جهان 
1

عة ملي تنها در هاي توس برنامه. شود  سخن گفته مي،

مدت و پايدار داشته باشند كه به شرايط محلي به صورت دقيق و  توانند اميد به موفقيت دراز صورتي مي

در اين . هاي خود كنند ديناميك توجه داشته باشند و آنها را به عنوان پارامترهاي اصلي وارد برنامه

اند كه  انجام گرفته است و در پي آن بودهارچوبهاي سياسي هميان مطالعات قومي در ايران عمدتاًٌ در چ

گرائيِ  مليراههايي سياسي براي كاهش تنشهاي ناشي از برخوردهاي بين قومي و سركشيدن تمايالت 

رو عموماً در رابطه با مفهوم قوم و قوميت نوعي تابو وجود داشته است و تصور بر آن  ايناز. قومي بيابند

چه بيشتر بر نقش  انسجام ملي بهترين راه تأكيد هر و وحدت ويابي به هويت ملي  كه براي دستبوده

. محوري زبان فارسي و تقويت بيش از پيش آن بدون توجه چندان به زبانها و فرهنگهاي محلي است

هاي زبان اصلي نشان  همچنين تالش زيادي انجام گرفته است كه اين زبانها و فرهنگها به مثابه شاخه

رو شده و نه تنها سبب كاهش احساسات  رد عموماً با شكستي نسبتاً مطلق روبهاما اين رويك. داده شوند

يها را تقويت كرده است؛ اما در گرائ  اين نوع قوم،گرايانه نشده بلكه اغلب به دليل برانگيختن واكنش قوم

يباً  تقر، در مفهوم پتانسيلهاي اين امر براي ارتقاء علمي كشورينه رابطه قوميت و حوزه دانشگاهيزم

 كه بهتر نه كه گفته شد فرض بر آن بودهگو توان اثر چنداني از مطالعات جدي يافت؛ زيرا همان نمي

آمدن  با اين وصف بر. چه كمتر از پديده قومي در محيط دانشگاهي سخن گفت و به آن بها داد است هر

خصوص از  به(ر تمايالت نوزايي قومي سبب شده است كه گرايشي عمدتاً دانشجويي در سالهاي اخي

قل در اين زمينه به چشم بخورد كه هنوز در آغاز راه است و نياز به صي) هاي دانشگاهي خالل رساله

  . داردخوردن و دقيق شدن هر چه بيشتر

  

  گرايي فرهنگي و رويكردهاي آموزشي تكثر

 به اتفاق كشورهاي توان ادعا كرد كه مفهوم تكثر فرهنگي در سيستمهاي آموزشي اكثريت قريب كلي مي طور به

از اين ) 2005(جهان مورد پذيرش نسبي قرار گرفته است؛ اما ابتدا مفيد خواهد بود كه تعريفي با اتكا بر كالين 

»فرهنگيآموزش چند«او . مفهوم بدهيم
2

رويكردي آموزشي كه بر تنوع فرهنگي در «: كند  را چنين تعريف مي

                                                                                                                               
1. glocalization 
2. multicultural educvation 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID
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 باور استوار است كه از طريق آشنا كردن كودكان با آداب و رسوم جوامع معاصر تأكيد دارد و اصل در آن بر اين

توان آنها را به سوي درك و   مي،كنند فرهنگي و اجتماعي جماعتهاي اقليت قومي كه در آن كشور زندگي مي

  .»هاي فرهنگي متفاوت هدايت كرد بردباري بيشتري نسبت به مردماني با پيشينه

»ساز همگون« رويكردي ، نظام آموزش بريتانيادر 60 و 50هاي   دههرويكرد رايج
1

اولويت  بر  بود و 

 بسياري از 70اما در دهه . ، تأكيد داشتآموزش زبان انگليسي در برابر زبانها و فرهنگهاي بوميدادن به 

پوست با منشأ كارائيبي در مدارس بريتانيايي از شكست و افت تحصيلي فرزندان خود ابراز  والدين سياه

كردند و به اين ترتيب مدارس كمكي و سيستمي جداگانه در كنار سيستم رسمي شروع به نگراني 

 كمك به اند؛ اين مدارس عالوه بر ن تا امروز هنوز باقي ماندهگيري كرد كه برخي از نهادهاي آ شكل

نيا نيز دولت بريتا. آموختند آموزان در دروس معمولي، زبان و فرهنگ اصلي آنها را نيز به ايشان مي دانش

سازي بخشهايي از شهروندان از ديگران و تضعيف نظام  براي جلوگيري از اين خطر كه سبب جدا

 اصالحاتي اساسي را در سيستم آموزش وارد كرد كه از آن جمله ،شد عمومي آموزش و پرورش مي

ارائيبي و پوست، ك توان تغيير كتب درسي و ورود متون، تصاوير و شخصيتهايي با محتواي قومي سياه مي

دانها، نمايشگران بومي براي  پوستان، دعوت از راويهاي داستان، هنرمندان و موسيقي بومي در كنار سفيد

ومي به مدارس و اجراي برنامه در مدارس، دعوت از والدين براي پختن و به همراه آوردن غذاهاي ب

  .را نام بردهاي بومي در مدارس  اري جشنوارهتشويق برگز

گرا مخالفت خود را با اين اقدامات كه به نظر آنها به  ن حال گروهي از سياستمدارن راستالبته در اي

 كميته 1985ف گزارشي كه در سال با اين وص. زد اعالم كردند تماميت فرهنگ بريتانيايي ضربه مي

دولتي معروف به كميتة لرد سوان
2

»آموزش براي همه« با عنوان 
3

در  خط عمومي مورد نظر كرد، ارائه 

ي فرهنگي به مثابة ابزاري براي ترين سند درباره موضوع تكثرگرائ گزارش فوق مهم.  را نشان دادسيستم

تأكيد كميته بر آن بود كه تمام .  استمنتشر شده است كه در بريتانيا پرستي در مدارسمقابله با نژاد

 را پي بگيرند و آن را در آن گرا گونه تركيبي كه از لحاظ قومي دارند، رويكردي تكثر رغم هر مدارس به

گذاريهاي عمومي خود به كار برند و تالش كنند تنوع  هاي درسي و هم در سياست واحد هم در برنامه

  .ي جديد را در آنها منعكس نمايندقومي بريتانيا

در هدف اساسي با گرايش نخست حال گرايشي مخالف اين امر نيز وجود داشت كه خود را  اين با

 به گرايش ضد اين گرايش. پذيرفت ش را نميدانست اما آن رو  مشترك ميز تنوع قومي دفاع ايعني

كرد كه تأكيد بر تنوع و تكثر  اين استدالل را مطرح ميمورد بحث گرايش  .بودموسوم نژادپرستي 

                                                                                                                               
1. assimilator 
2. Lord Swan Committee 
3. education for all 
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فرهنگي سبب آن خواهد شد كه تفاوتها افزايش يافته و همين امر به گسترش نژادپرستي كمك خواهد 

. پردازد شده نژادپرستي در مدارس نمي ها و اساس و مكانيسمهاي عملي و نهادينه كه به پايه حالي كرد در

چند قوانين اصالح نظام آموزش بريتانيا در  اين دو گرايش تا امروز هنوز هم با هم در رقابت هستند، هر

كنند و به جاي آنها هاي درسي خارج  اند هر دو گرايش را از برنامه  تالش كرده1993 و 1988سالهاي 

ست مسئوالن مدارس را وادار كنند كه هرگونه ضعف و ناتواني ناشي از هر علت بيروني را كه ممكن ا

  .سبب افت و شكست تحصيلي شود، هدف بگيرند

گيرد و موضوع البته در حوزه نظام  دانشگاهي را هدف مي آنچه گفته شد بيشتر حوزه آموزش پيش

ترين امر در اين حوزه آن باشد كه ميان  شايد مهم. اي متفاوت بررسي شود ونهتواند به گ آموزش عالي مي

ورود عناصر تكثر فرهنگ در دانشگاه و زبان ميانجي
1

توان انكار  امروز نمي.  بايد تفاوتي محسوس قائل شد

خن گفته شده است و ميلياردها نفر به آن ستبديل المللي در حوزه علم   به زباني بين زبان انگليسيكرد كه

ريزي در زمينه تكثر  رو هر نوع برنامه اين از. توانند با يكديگر وارد تعامل عملي و اجتماعي شوند و مي

ليسي در نظام آموزش گيري گسترده از زبان انگ كار بهبنابراين . فرهنگي بايد به اين امر توجه داشته باشد

 بدان معنا نيست كه در كنار اين زبان نتوان از زبان وجه هيچ  بايد استراتژي اساسي باشد؛ اما اين امر بهعالي

و همچنين از ...)  فرانسه، اسپانيايي، روسي(هاي بعدي  مللي در ردهلا ملي و ساير زبانها از جمله زبانهاي بين

وجود يك استراتژي هوشيارانه زباني در دانشگاهها كليد اساسي موفقيت در .  بومي استفاده كرديزبانها

ورود دروس فرهنگ و زبانهاي بومي . حال رسالت اجتماعي و فرهنگي آنهاست عين  آنها و دررسالت علمي

اري از تعامالت علمي و مش هر زباني راه را براي تعداد بي. تواند نقشي اساسي داشته باشد در اين ميان مي

يي براي افزايش گشايد و بنابراين داشتن تنوع و تكثر فرهنگ به معني داشتن پتانسيل باال اجتماعي مي

  .شبرد موقعيت علمي هر كشوري استگونه تعامالت و در نتيجه پي اين

  پرسمان هويت ملي

آيد همواره موضوع هويت ملي نيز به پيش  استهاي تكثر فرهنگي سخن به ميان ميزماني كه از اجراي سي

ي قابل اجرا در كشورهاي يكي از انديشمنداني كه بيشترين تالش را براي رسيدن به تأليف. شود كشيده مي

بازتوليد و بازتفسير «او هويت ملي را .  آنتوني اسميت است،در حال توسعه در اين زمينه انجام داده است

ها و سنتهايي كه سبب تمايز ميراث ملتها از يكديگر  ها و اسطوره پيوستة الگوهاي ارزشي، نمادين، حافظه

  .كند ، تعريف مي)2005(» دهند ي هويت م و به افراد با اين الگو و ميراثشده

هايي باستاني دارد و به معاني مختلفي گوياي  اين تعريف به خودي خود به صورتهاي مختلف ريشه

توان در اروپا ديد و آن را به پوريتنهاي هلند،  شروع اين مفهوم را مي. يك هويت جمعي و فراگير است

                                                                                                                               
1. lingua franca 
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در ميان آنها بيشتر به معناي مشخصاتي ديني ـ اسكاتلند و انگلستان در قرن شانزدهم نسبت داد كه 

بينيهاي  به گروهي از ارزشها و باورها و جهان» مردم«ملي بود و ارجاع و تعلق آنها را به عنوان يك 

اين امر در روسيه ارتدوكس و فرانسه . كردند، ديد تعريف مي» دين حقيقي«ديني كه آن را با عنوان 

شد؛ اما شروع جديد اين مفهوم از اواخر قرن هفدهم  خاصي مشاهده ميهاي زماني  كاتوليك نيز در دوره

  .هم و در قالبي بيشتر سكوالر بودو اوايل قرن هجد

ارچوب دولت ملي و وجدان ملي انطباق يافت ههويت ملي در مفهوم جديد آن از قرن نوزدهم با چ

شد، سيستمي اجباري و  ومي به همه شهروندان منتقل ميعمه بايد از خالل يك سيستم آموزشي ك

. شدند كردند تا به شهروندان يك كشور بدل مي همگاني و رايگان كه همه بايد از خالل آن عبور مي

رد كه بتوانند ك با اين هدف تعريف ميرا  خروجي اين سيستمها ،ارنست گلنر، فيلسوف بريتانيايي

ها از  بيستم و تجربه آن در همه زمينها اين وصف قرن ب. بسازند» انسانيت مورد ارجاع«هايي براي  نمونه

ي در چه بيشتر ما را به سوي پذيرش اصل تكثر فرهنگ جمله در حوزه آموزش عمومي و آموزش عالي هر

  .كند ديد مييند جهاني شدن نيز اين امر را تشاين زمينه كشانيده است و فرآ

ست كه شمار آنها دائما  هويتها رقابت با گروهي ديگر ازواقعيت آن است كه هويت ملي دائماً در حال

 و حتي هويتهاي اي، قومي است، هويتهايي چون هويت جنسيتي، طبقاتي، ديني، منطقهرو به افزايش 

چه چنانچه بخواهد خود را حفظ كند هركند  اجتماعي و فرهنگي و همين امر نيز هويت ملي را ناچار مي

بايد توجه داشت كه « : گويد ين باره چنين مياسميت در ا. پذير شدن حركت كند بيشتر به سوي انعطاف

ايم و  گرايي رسيده هاني شدن كه گويي ما به پايان ملتها و مليپردازان ج در برابر ادعاهاي گروهي از نظريه

نه فقط اين ادعا با توجه . آميز داشتيان خواهد رفت، بايد نگاهي ترديدبه همراه آن هويتهاي ملي نيز از م

تواند تداوم نقش  نمايد، بلكه نمي  كامالً ناپخته ميگرائي در بسياري از نقاط جهان ليبه وضعيت كنوني م

اريك هابزباوم بازگشتهاي كنوني به قوميت و دين را در يك . ملتها و هويتهاي ملي را در افراد توجيه كند

معيتي و سياسي اي از هراس و اضطراب در برابر تغييرات گسترده اقتصادي، ج شده به نشانه جهان جهاني

اين نگاه بيش از . داند رفت حاصل از شكست سوسياليسم مي كند و آن را نوعي حالت پس اخير تعبير مي

هويتهاي ملي به صورت تنگاتنگي با جنبشهاي مردمي و دموكراتيك كه خود او آنها را .  است اندازه منفي

بايد بر سرنوشت خود حق حاكميت »مردم«ه  زيرا اگر ما بپذيريم كداند، پيوند دارند؛ پيشرو و مترقي مي

يك مردم مشخص يعني «هميشه » مردم«و بپذيريم كه » كدام مردم؟«داشته باشند، بايد از خود بپرسيم 

اي نسبت به تاريخ و  اي متمايز از لحاظ تاريخي و فرهنگي از انسانيت هستند كه داراي آگاهي فزاينده شاخه

 ره كه هويتهاي ملي به دليل جريانهاي مهاجرت، پناهندگان،پندا اين .(...) باشند فرديت خويش مي

اند  فرهنگهاي ملي خود تقسيم شده  هاي خرده اند كه به شاخه شده» پيوندي«كارگران مهاجر و غيره چنان 
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 باقي مانده است و چگونه  توضيح دهد كه چگونه يك ساختار عميق در بسياري از دولتهاي مليدتوان نمي

ملي، مسائل » متكثر«يا » مدني«فرهنگي با هويتهاي  در يك ملت چند.(...)اند  وز غالب هنيهاگرائ ملي

حتي در چنين ملتي نيز شهروندان بايد يك . ماند زيادي از لحاظ همبستگي اجتماعي و جماعتي باقي مي

 را در اين زبان ملي داشته باشند، قوانين ملي را بشناسند، يك تاريخ ملي داشته باشند و فرزندان خود

  ).2005اسميت، ( ها در كنار ميراثهاي قومي خودشان پرورش دهند  ميراث از ارزشها، نمادها و حافظه

  

  موقعيت ايران

توان كامالً آنها را پذيرفت و در پايه و اساس استراتژيهاي خود براي  با توجه به اين استداللها كه مي

گرفت كه ما نه تنها نياز به قوي كردن و استحكام توان نتيجه  كشوري همچون كشور ما قرار داد، مي

بخشيدن به هويت ملي خود داريم، بلكه اين كار را بايد با تكيه و كمك گرفتن از هويتهاي محلي و 

  . ورزيم اي است كه ما بر آن اصرار مي قومي خود انجام دهيم و اين اصل و اساس استراتژي تكثر فرهنگي

  ولي اين تنوع تقريباًداردنوع بسيار باالي زباني، قومي و فرهنگي  تاست كه هموارهايران كشوري 

يافته در قالب يك   كه ساختار سياسي به عنوان ساختاري مركزيت طول تاريخ ايران سبب نشدهگاه در هيچ

 هاي بزرگ تشتت و اين نيز جاي شك و ترديد ندارد كه كشور ما از دوره. دولت مركزي تعريف نشود

اين موقعيتها . دستگي بسيار گسترده سياسي عبور كرده است و پراكندگي و چندفروپاشي سياسي

ن اند و ساختارهاي آ  اشغال كشور زدهبه يورش واند كه نيروهاي بيروني دست  خصوص زماني اتفاق افتاده به

اس آن و اس كه اصل اند، اما هر بار كشور بر پاي خود ايستاده و دولتي مركزي را تعريف كرده را فرو پاشيده

اين پروژه سياسي براساس . دانست» ايران بودگي«توان آن را نوعي   مييك پروژه سياسي بوده است و

رو  هفرهنگي روبمواره در آن با ساختهاي چندزباني و چندصرفاً يك زبان يا يك قوميت تعريف نشده و ه

اني ـ قومي بلكه يكپارچگي  اصل و اساس اين پروژه نه يكپارچگي زبدهد اين امر نشان مي. ايم بوده

تواند ما را نسبت به آن  اين امر مي. بينيهاي معطوف به قدرت بوده است ديدگاههاي سياسي و جهان

 پرسمان سياسي در قالب يك در قالب دولت ملي جديد نيز بتواناميدوار كند كه پس از بازتوليد اين پروژه 

  .رار نگيردرد كه با آن در تضاد قپرسمان تكثر فرهنگي مطرح ك

  ت ملي به مثابة يك پرسمان فرهنگيهوي

گيري اين  ارچوبهاي تاريخي شكلهناچار در چ  ما را بهيدرك هويت ملي به مثابه يك پرسمان فرهنگ

نگاهي به تاريخ ايران به عنوان يك تماميت سياسي كه الاقل در طول بيش از سه . دهد هويت قرار مي

 كه ي برخوردار بوده همواره از يك هويت فرهنگدهد كه اين تماميت يداريم نشان مهزاره با آن سروكار 
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يت توان به هيچ عنوان يك هو  را نمييبا هويت سياسي آن انطباق داشته است؛ اما اين هويت فرهنگ

در . توان صرفاً از خالل يك زبان تعريف كرد صوص اين هويت را نميخ به. دست و يك پارچه دانست يك

اند و زبان   يكديگر وجود داشتهدر كنار و در كشور ايران همواره چندين زبان ي ايراني حكومتها

ت و سيستم گران لزوماً با زبان مردم كوچه و بازار و حتي با زبان رسمي مورد استفاده در مكاتبا حكومت

  .اداري يكي نبوده است

ارسي ميانه و پارسي از پارسي باستان تا پ (يبا اين وصف نبايد از ياد برد كه وجود زبان فارس

تواند ما را در  به عنوان يك زبان ميانجي همواره در ايران وجود داشته است و همين امر مي) جديد

تدوين يك سياست عمومي فرهنگ در نظام آموزش به طور عام و در نظام آموزش عالي به طور خاص 

د، همانگونه كه ما امروز از اصل و تواند و بايد اصل و اساس قرار بگير اين زبان ميانجي مي. هدايت كند

ام آموزش عالي خود نيز دفاع در نظ) انگليسي(المللي  اساس قرار گرفتن يك زبان ميانجي بين

م؛ اما نكته اساسي در آن است كه وجود اين دو زبان ميانجي با استفاده، گسترش و شكوفا ينك مي

خصوص با حذف  نها سروكار داريم و به كه با آها و علوم مختلفي  رشتهنابر مورد وساختن ساير زبانها ب

استراتژي تكثر . نداردهيچ تضادي  ،توسعه تعامالت انساني و از آن راه تعامالت فرهنگي و علمي

  .گيرد رهنگي به اين ترتيب شكل ميف

  هويت ملي و هويتهاي قومي ـ محلي 

 استفاده از اين هويتها و پتانسيل .توان و بايد از هويتهاي محلي ـ قومي استفاده كرد در اين راه مي

چيز براساس شناخت موقعيت كنوني در آنها و پتانسيلهاي موجود در آنها  موجود در آنها بايد پيش از هر

اين هويتها امروز به داليل مختلف تمايل زيادي به نوزايي و تقويت و شكوفا ساختن خود . انجام بگيرد

 به كار هر چند براي اين كار. يت كرد سوي تقويت هويت ملي هداتوان و بايد به دارند و اين عمل را مي

  .الزم استگرفتن هوشمندي زيادي 

 گروههاي نكته بسيار مهمي كه در اين زمينه وجود دارد آن است كه هويتهاي محلي ـ قومي ما اوالً

ز اين گذشته  اسازند، بزرگي را ميفرهنگي دهند كه بازار  را تشكيل مي) چند ميليوني(بزرگ انساني 

توان از اين موقعيت كه البته داراي خطراتي  اين هويتها داراي تداومهاي فرامرزي هستند و بنابراين مي

نظام آموزش . ديگران به سوي فرهنگ خودي استفاده كرد نيز هست، به سود هويت ملي و براي جذب 

ريزي براي تشكيل  برنامه. دهد عالي يكي از نقاطي است كه بيشترين امكان را در اين زمينه به ما مي

تواند دانشجويان زيادي را به كشور ما  گروههاي علمي براساس زبانها و فرهنگهاي محلي ـ قومي مي

هاي درسي و همچنين  اي مناسب براي تبادل استاد و دانشجو و برنامه جذب كند و همچنين زمينه
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هر يك از اين موارد براي . المللي باشد ناي و حتي بي قهتعريف فعاليتهاي گسترده علمي در سطوح منط

  .اند پيشنهادهاي مشخصي ارائه شده ،در بخشهاي مختلف اين طرح در هر هويت قومي مورد بررسي

  

  تهاي قومي ـ محلي در نظام آموزشيچالش هوي

شكي نيست كه به كار گرفتن و وارد كردن زبانهاي محلي ـ قومي در سطح مختلف آموزشي و 

برانگيز باشد و شايد به همين دليل و با دغدغه آنكه  تواند چالش ام آموزش عالي ميخصوص در نظ به

مبادا اين امر سبب تضعيف هويت ملي و انسجام ملي گردد تاكنون بخشهايي از قانون اساسي جمهوري 

اند و  اسالمي ايران كه تقويت فرهنگهاي محلي ـ قومي كشور را توصيه كرده است به اجرا درنيامده

.دهد روههاي قومي ما را تشكيل ميدانيم اين يكي از خواستهاي دائم و پيوسته گ انگونه كه ميهم

. اي بيهوده كند برانگيز بودن موضوع نبايد ما را دچار واهمه با اين همه بايد توجه داشت كه چالش

خوبي پراكنده  ارچوب ملي بههرغم تنوع آن در چ نكته بسيار مهم اين است كه تركيب قومي در ايران به

شده و تعامالت بين قومي در ايران بسيار گسترده بوده و به هيمن دليل نيز جز در مواردي استثنايي با 

توان كنترل  ايم و حتي اين موارد را نيز مي رو نبوده كاهش تعلق به هويت ملي در حدودي خطرناك روبه

محلي ـ قومي و تداوم بخشيدن به در اين حال عدم توجه به هويتهاي . و به سوي مثبت هدايت كرد

 بسيار دتوان اي كرده است مي وضعيت كنوني كه اين هويتها را در نظامهاي آموزشي كشور حاشيه

  .برانگيزتر باشد تر و چالش خطرناك

 و يا خطر  محليشووينسمهايشود، خطر رشد  يكي از استداللهايي كه عمدتاً در برابر اين امر عنوان مي

يك از اين دو خطر در صورت وجود يك سياست  است كه به عقيده نگارنده هيچتضعيف زبان ملي 

 باال ،مسئله در سطح زبانهاي قومي. شناختي متناسب در نظام آموزش عالي چندان جدي نخواهد بود زبان

اي علمي است كه به هر حال به  گونه  برخورداري از زباني فرهنگي بهبردن قابليتهاي دانشجويان بومي در

المللي بدون وارد شدن در يك منطق  ل غير علمي و اجتماعي از آن برخوردارند و در مورد زبان بينشك

  .مورد است المللي دانش كامالً بي واقعي استفاده از آن در سيستم دانشگاهي براي ورود به نظامهاي بين

  

  ساختار سازماني

به . داردنياز  به ساختارهاي سازماني ودش مي تصور كه احتماالًاجراي اين سياست بسيار كمتر از آنچه 

خصوص در تجربه  توان مشاهده كرد و به در تجربه كشورهاي ديگر ميكه گونه  عبارت ديگر همان

براي ا در نظامهاي آموزش عالي دارند، يافته كه در حال حاضر بهترين موقعيت ر كشورهاي توسعه

هاي   وجود ندارد و بهتر است دولتها تنها زمينهگسترش و رشد اين نظامها نياز به دخالت گسترده دولت
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بيشتر به بخش خصوصي و يا به خود دانشگاهها براساس سيستم  قانوني را فراهم كنند و كار را

. ابتكارها در همه سطوح شدي توان شاهد شكوفائ به اين ترتيب مي. خودمختاري داخلي آنها بسپارند

. ضرورتي ندارد در اين موارد ابداًگيري قوانين گسترده و پر پيچ و خمكار به

 دانشگاه آزاد اسالمي، دو ساختار كالن و ل حاضر دو سيستم بزرگ آموزش عالي، نظام دولتي ودر حا

ت اجراي ضعيت و امكان انجام اصالحات الزم در جهرسد براي تعديل و اند كه به نظر مي سنگين را ساخته

  .بيشتري در آنها به وجود بياوريمم انعطاف هاي تكثر فرهنگي، ابتدا ناچار باشي برنامه

چه  تفويض اختيارات هرغاز شده است و سياستهاي دولت بر در سيستم دولتي ظاهراً اين امر آ

رسد كه به خروج از موقعيت  ستم خصوصي نيز به نظر ميدر سي. ست مبتني ابيشتر به دانشگاهها

هاي اصالحات عمالً با سد   صورت اجراي برنامهباشيم؛ زيرا در غير ايننيازمند ي كنوني گرائ تمركز

  .رو خواهد شد ساالري روبه ديوان

  

  هاي آموزشي ـ پژوهشي برنامه

هاي آموزشي  رو هستيم محتوا و شكل برنامه هاز جمله مشكالت اساسي كه ما در حال حاضر با آن روب

آموزشي براي زبانهاي محلي ـ  كه نبود برنامه تأكيد كنيمخصوص بايد بر اين نكته  در اينجا به. است

پيشرفت و كند و سبب  قومي در نظام آموزش عالي كشور ضربات شديدي را به اعتبار علمي ما وارد مي

  ها تعامالت علمي را به از اين فراتر، نبود اين برنامه. شود جويي ساير كشورها از اين موقعيت ميسود

.دهد شدت كاهش مي

زبانهاي قومي «يا » شناسي قوم«ز دروس كه صريحاً با عنوان در سيستم كنوني حتي در برخي ا

شناسي عمل  ارچوب دقيق ايرانهي آموزشي كه در چآيند و در برخي از نهادها  در ميبه اجرا» ايراني

از اين . كند هاي درسي چندان توجهي به تنوع قومي ـ محلي كشور نمي ي برنامهكنند، محتوا مي

شده نيز مسائل هويتي قومي ـ محلي را بيشتر در ابعاد  طرحهاي تعريفهاي پژوهشي و  گذشته برنامه

دهند و از ابعاد بسيار ارزشمند آنها براي توسعه و رشد  فلكلوريك و مونوگرافيك آن مورد توجه قرار مي

  .ن امر را در اسرع وقت جبران كردعلمي، اجتماعي و فرهنگي كشور غافل هستند كه بايد اي

  

  ت دانشبازاريابي در صنع

بايد به اين امر توجه داشت كه در . تواند ما را به سمت نوعي بازاريابي علمي سوق دهد توجه به اين امر مي

ترين عواملي  در اين حالت زبان يكي از مهم. شدت در حال رقابت با يكديگر هستند جهان امروز دانشگاهها به

اريم زيرا ي از بهترين موقعيتها را در منطقه ددر اين راه ما يك. تواند به اين جذب كمك كند است كه مي
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مرتبط  ميليون نفر در سراسر جهان 400 تا 300 را با بيش از نماتواند كشور ي ما ميمزبانهاي محلي ـ قو

براي رشد نظام آموزش  ها را  بنابراين بايد بتوانيم اين پتانسيلها را تا حد ممكن به عمل درآورده و زمينهكند،

.المللي فراهم آوريم هاي بين رصهچه بيشتر اساتيد و دانشجويانمان در ع كت هرعالي خود و شر

بازار آينده در جهان بازاري است كه خواه ناخواه تا اندازه زيادي بر توانايي به انباشت و استفاده از 

دانش اختصاص خواهد داشت و حتي شايد بتوان گفت همين امروز نيز بيشترين نفوذ از آن كشورهايي 

توجهي  گونه بي در اين حال هر. دهند گذاريها را در زمينه بازار دانش انجام مي است كه بيشترين سرمايه

اي از نداشتن  به ابزارهاي اصلي تقويت اين بازار كه دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي عالي هستند، نشانه

  . نسبت به موقعيت كنوني جهان استانداز و ناآگاهي چشم

  

عهجامعه مورد مطال

يك  آذريها، بلوچها، عربها و كردهاي ايران كه در زير به هر: استمورد مطالعه شامل چهار حوزه جامعه 

:پردازيم از آنها به اختصار مي

  

شامل استانهاي آذربايجان شرقي،  ( ايران در مناطق شمال غربهايآذري: آذريهاي ايراني

يشابور، گز، شيروان، بجنورد، ن شهرهاي دره( ساناستان خرا، )ربي، اردبيل، زنجان و قزوينآذربايجان غ

، )ريز شهرستان ني( استان فارس ،)شهرهاي گرگان و گنبد(گلستان  استان ،)اسفراين و تربت حيدريه

راك  او) هرهاي بافت، سيرجان و جيرفتش( كرمان ،)شهرهاي آغاجاري، رامهرمز و شوشتر(خوزستان 

  .پراكنده هستند) بخش هندودر(

مساحت
1

 خاك  درصد از4/8مربع است كه در حدود  كيلومتر138157ي شمال غرب ايران هاستان ا

 آذريهاي، ) درصد از خاك ايران1/3(مربع  كيلومتر52000 خراسان آذريهاي. دهد ايران را تشكيل مي

صورت ه  ساير نقاط ايران بآذريهايو )  درصد از خاك ايران4/1(مربع  كيلومتر23000صحرا  تركمن

ن ترتيب در مجموع بدي. اند را اشغال كرده)  درصد از خاك ايران9/3(مربع  كيلومتر65000تخميني 

محدوده سرزمين قوم . اند  آذري اشغال كرده را جمعيت)  درصد از خاك ايران17(مربع  كيلومتر278157

مهوري ، ج)كيلومتر35(  جمهوري ارمنستان،)متركيلو110با( به جمهوري آذربايجان  از قسمت شمالآذري

، از جنوب با استان كردستان ) كيلومتر200( و عراق )كيلومتر488(  از غرب با تركيه،)كيلومتر90( نخجوان

ه واسطه شمال شرقي ب مركزي و تهران و از ـ  از جنوب و شرق با استانهاي همدان،)مركز اصلي قوم كرد(

                                                                                                                               
 محاسـبه شـده اسـت و مسـاحت بقيـه نقـاط              1380نشين براساس سالنامه آمار ايـران در سـال           مساحت استانهاي آذري  . 1

  . گرفته شده استديلماجنشين ايران از ماهنامه  آذري
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 محدود به ين قلمرو وسيع مطلقاًند اهرچ. گردد  تالشي و گيلكها جدا ميالش از اقوامرشته كوههاي ت

 زرتشيها و فارسها زندگي ، ارامنه، آريان،)آذربايجان غربي(ويژه كردها  ه نبوده و از قوميتهاي ديگري بآذريها

  انساني اختصاصاًعد جغرافياي سياسي ـالوصف قلمرو مذكور هم از نظر تاريخي و هم از ب كنند، اما مع مي

  .كند ي نام قوم آذري را با خود حمل ميمتعلق به اين قوم بوده و حت

  

% 4/11مربع يعني حدود  كيلومتر187502يستان و بلوچستان مساحت استان س :بلوچهاي ايراني

 172305ربوط به سيستان و مربع به آن م كيلومتر15197ت كه از اين مقدار از كل مساحت كشور اس

.مربع مربوط به بلوچستان استكيلومتر
1

  درصد1 كشور ايران بسيار كم است و فقط ها در جمعيت بلوچ

.كنند شده به زبان بلوچي صحبت مي  عنوان درصد2از 

بر شواهد و اطالع دقيقي از جمعيت واقعي بلوچها در ايران در دست نيست ولي بنادر واقع 

لوچ  ميليون ب5/1كنند بيش از   مطالعه مي هاي كارشناسان و پژوهشگراني كه در مورد قوميت بلوچ گفته

 زاهدان، ستان و بلوچستان يعني استان سياين تعداد عمدتاً در بلوچستانِ. دنكن در ايران زندگي مي

.ها ساكن هستند و توابع و روستاهاي مربوط به آنشهر و بندر چابهار شهر، خاش، سراوان، نيك ايران
2

 و 

 گرگان، جنوب ،)امسرخس و ج (ـ جنوب و شمال شرقي استان خراسانمابقي در ديگر مناطق ايران 

.اند كرمان و شرق هرمزگان پراكنده
3

عمدتاً در و  خارج از مرزها  از بلوچهاي ايراني تعداد ديگري

 برند و ها در پاكستان به سر مي، از جمله برخي از آنكشورهاي همسايه در تردد بوده و يا ساكن هستند

نشينهاي جنوب  اي ديگر در شيخ عده. استها به بلوچستان پاكستان اصالً بيشترين رفت و آمد بلوچ

.كنند خليج فارس به عنوان كارگر مهاجر و برخي ديگر در تركمنستان و آسياي مركزي زندگي مي
4

 در 

اما . نشين جهان است ترين منطقه بلوچ جمعيت مجموع بلوچستان ايران پس از بلوچستان پاكستان پر

حدود بوده گرچه استان سيستان و بلوچستان اين جمعيت در قياس با جمعيت كل كشور ايران خيلي م

 از كل  درصد8/2 يعني دگي جمعيت در آن بسيار پايين است،ترين استان كشور است اما پراكن بزرگ

.جمعيت كشور در اين استان ساكن هستند
5

  

 روند كه در خاورميانه و عمدتاً ني بخشي از جمعيت كرد جهان به شمار ميا كردهاي اير:كردهاي ايراني

آنها در . اند  عمدتاً در شمال غربي ساكن در ايرانكردها .كنند در تركيه، ايران، عراق و سوريه زندگي مي

                                                                                                                               
  .2: 1383از و معمار وزارت مسكن و شهرسازي، ريز شهرس مهندسان مشاور و برنامه. 1

  .111: 1380 و مالزهي، 40: 1383گودرزي، . 2

  .38: 1380چي،  مدير شانه. 3

  .106ـ107: 1383احمدي، الف، . 4

  .2: 1383ريز شهرساز و معمار، الف،  مهندسان مشاور و برنامه. 5
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و در جنوب درياچه ) در بخشي از نواحي غرب درياچه اروميه، ماكو، قطور، سلماس(استانهاي آذربايجان غربي 

يه، تكاب، بوكان، سردشت، استان كردستان، در شهرهاي مهاباد، پيرانشهر، نقده، اشنو) ناحيه موكريان(اروميه 

سقز، بانه، . مستقر هستند) سنه( و مركز آن شهر سنندج  به ناحيه اردالنمنطقة كردنشين اصلي موسوم

هاي كرمانشاه و استان) تخت ولهون(نطقة اورمان  مريوان، كامياران، ديواندره، جوانرود و نيز م،)گروس(بيجار 

در استان خراسان شهرهاي كردنشين شامل اسفراين، درگز، بجنورد، . ارندو ايالم سكونت د) كرماشان(

در هر كدام از اين شهرها بنا . است، كالت، نيشابور و سبزوار )خانه آسياب(خانه  قوچان، شيروان، چناران، آش

ان ، استاي در استان مازندران همچنين عده. زبان هستند درصد مردم كرد50 آنجا ـ بيش از به اظهارات اهالي

، استان قزوين و استان فارس سكونت ) رودباريسر، چهارمحال، لوشان و روستاها مناطق عمارلو، بره(گيالن 

  .اند كردهاي مقيم گيالن از قوچان به آنجا كوچانده شده. دارند

در تركيه سرزمين . ايران تنها كشوري است كه به طور رسمي استاني تحت نام كردستان دارد

  .شود  ناميده ميت شمالي و در سوريه جزيره بوتانولي شرقي، در عراق ايالكردستان آنات

 كردستان، ،اند و شامل آذربايجان غربي استانهاي كردنشين ايران همگي در مناطق غربي واقع شده

 درصد 7اين مناطق به انضمام مناطق كردنشين شمال خراسان و گيالن حدود . استكرمانشاه و ايالم 

 در غرب مناطق كردنشين ايران با مناطق كردنشين عراق و تركيه. شود شامل ميخاك ايران را 

. ق همسايه هستندهاي آذربايجان شرقي، زنجان، همدان، لرستان و خوزستان در شرق و جنوب شراستان

طبق جديدترين آمار  بر.  در جهان نزديك به سي ميليون نفر باشدها جمعيت كردرسد به نظر مي

. شود  نفر برآورد مي28866080 جمعيت كردها در خاورميانه رقمي بالغ بر،از جنگ عراقشده بعد  ارائه

به (آذربايجان و نخجوان  و كمترين آن در جمهوري ) درصد01/53(رين جمعيت كردها در تركيه بيشت

در رتبه  برآورد شده كه 5565080جمعيت كرد ايران . است) درصد086/0 درصد و 09/0ترتيب با 

  .رار دارد قاز سوريه و ارمنستان و آذربايجان و پيش از تركيه و عراقسوم بعد 

 درصدي كردها در 50تا  40شامل جمعيت ) رصد كل جمعيت ايران د8تقريباً (جمعيت كرد ايران 

 نفر، كردستان با 538877 نفر، ايالم با 1158663با ) 1379احمدي، (استان آذربايجان غربي 

 در ساير )به طور تقريبي( نفر 400000شود و حدوداً   نفر مي1921284  نفر و كرمانشاه با1546256

شايان ذكر است كه جمعيت شهرنشين مناطق .  اكثراً در مناطق روستايي ساكن هستندمناطق ايران و

)  درصد65/40( نفر 2261352و جمعيت روستايي آن )  درصد35/59( نفر 3303728كردنشين ايران 

  ).1383ريزي كشور،  ت و برنامهيريسايت سازمان مد (است

به لحاظ تراكم جمعيت استان . اند دهد كه كردها اخيراً بيشتر در شهرها ساكن شده آمار نشان مي

) بدون احتساب ساير مناطق كردنشين(كرمانشاه بيشترين تعداد كرد را در خود جاي داده است و ايالم 
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 نفر زندگي 5/46ربع از سرزمين كردستان مدر هر كيلومتر. يت كردها را داردكمترين تعداد جمع

  .است نفر 4/41كه اين رقم براي كل ايران  حالي ند، درنك مي

خوزستان، بوشهر و (سه استاني كه عربهاي ايراني بيشترين حضور را در آنها دارند : عربهاي ايراني

گرفته كه رقمي  بر كيلومترمربع از كل مساحت ايران را در157574 جمعاً مساحتي در حدود )هرمزگان

از اين ميان استان هرمزگان بيشترين درصد از مساحت كل . است درصد از كل ايران 6/9در حدود 

دو استان خوزستان و بوشهر در جنوب غربي . اند كشور و بوشهر كمترين سهم را به خود اختصاص داده

 نفر 5552602 در حدود جمعيت سه استان رقمي. جنوب كشور قرار دارندكشور و استان هرمزگان در 

در اين رابطه بيشترين جمعيت در . شود  درصد از جمعيت كل ايران را شامل مي9/7 كه تقريباً است

جمعيت استان خوزستان . اند تر پراكنده شده مراكز استانها و كمترين آنها در جزاير و شهرهاي كوچك

درصد  5/36 و يجمعيت شهررصد د 5/62 كه از اين تعداد است نفر 4641473، 1381طبق آمار سال

.شوند  را شامل مينيز جمعيت روستائي
1

  

ميليون  برخي از سايتها و مأخذ رقم دو. در مورد جمعيت اعراب ايراني رقم دقيقي در دست نيست

 جمعيت اعراب استان خوزستان را به عنوان مركز اصلي سكونت در منابع مكتوب. اند اعالم نمودهنفر را 

نزديك به سه ميليون نفرعربهاي ايران، 
2

  .اند  اعالم كرده

يك از  هيچ) زرتشتي، مسيحي، يهودي(اما به طور كلي به استثناي گروههاي رسمي ديني 

دانند كه تعداد آماري رسمي جمعيت آنها چقدر است گروههاي قومي ايران نمي
3

.  

در . ي محاسبه كردتوان از طرق زير تا حد  جمعيت عربهاي ساكن جنوب ايران را ميبا اين وجود

در اين روش با اتكاء به . حسب تركيب نژادي ايران قابل محاسبه است شيوه نخست جمعيت اعراب بر

 درصد از كل جمعيت3آمار موجود درباره تركيب نژادي عرب ايراني كه حدود 
4

 در نظر گرفته شده به 

  .هزار نفر خواهد رسيد ميليون و صد رقم دو

سه . است خليج بر طبق استانهاي مربوطه حاشيه عربهاي ساكنشيوه بعدي محاسبه جمعيت 

 در اين رابطه بر. استاستان خوزستان، بوشهر و هرمزگان از مناطق اصلي حضور اعراب جنوب ايران 

نظر  ، قوميت عرب با تأكيد بر زبان عربي مد1381شده در سال  طبق محاسبات طرح پژوهشي انجام

)اهواز(ن بدين ترتيب در بخش خوزستا. است
5

 درصد جمعيت ساكن به زبان عربي صحبت 9/44 

                                                                                                                               
  .، استان خوزستان1377 ،دل زنده .1

  .69: 1372 ، بهمئي.2

  .170: 1382 ،الطايي .3

  .217: 1381 ، اسدي:ك. و نيز ر1368،  اسدي.4

  .1381 ،)اهواز( رفتارهاي فرهنگي ايرانيان .5
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بدين لحاظ استان خوزستان به دليل دارا .  رقم بااليي استاين رقم به نسبت دو استان ديگر. كنند مي

 در صدر استانهايي است كه ،زبان و يا عمدتاً عرب عربدرصد  100بودن شهرها و روستاهايي با جمعيت 

ن باالستتراكم اعراب ايراني در آ
1

.  

 درصد 2درصد و بندرعباس را  4/6زبان بوشهر را   جمعيت عربي همين طرح پژوهشكه حالي در

شود كه اعراب ايراني مناطق جنوب جمعيت كمتري نسبت به منطقه  مالحظه مي. اعالم نموده است

  .خوزستان دارند

از . هزار نفر است صدكمترين جمعيتي كه درباره اعراب ايراني درج شده رقم يك ميليون و چهار

اين تعداد يك ميليون و دويست هزار نفر جمعيت عربهاي خوزستان و بقيه مربوط به جمعيت عربهاي 

خليج اعالم شده است
2

.  

اند بر طبق آخرين   عمده جمعيت اعراب كه در منطقه خاورميانه واقع شدهدر سطح فراملي

ه شامل كشورهاي امارات عربي، سوريه،  اعالم شده ك نفر120000023، در حدود )1995(سرشماري 

اين تعداد در مقايسه با كل جمعيت جهان . استعراق، عربستان، عمان، فلسطين، كويت، لبنان و مصر 

شود درصد را شامل مي1/2)  نفر5677574000(در همان سال 
3

.  

  

  پرسشهاي پژوهش

رتقاء سطح علمي كشور و نظام پرسش اساسي در اين مقاله آن است كه يك برنامة توسعة پايدار براي ا

هاي خرده فرهنگهاي قومي ـ  تواند با اتكا بر پتانسيلهاي زباني كشور در زمينه آموزش عالي در آن مي

توان از   در نتيجه مي،شود  با انسجام ملي نميو اين امر به هيچ عنوان سبب تضادمحلي انجام بگيرد 

ي و  محلي مزبور را به كار گرفت تا  بر سطح كمريزي صحيح در آموزش عالي فرهنگهاي طريق برنامه

حال به تقويت هويت و  عين المللي افزود و در اي و بين كيفي موقعيت علمي در كشور و در سطوح منطقه

.ه عنوان اهدافي ثانويه دست يافتانسجام ملي نيز ب

نحو مطلوب از فرضيه ديگر مقاله در آن بوده است كه در حال حاضر نظام آموزش عالي كشور به 

ه ضعف كند و در اين زمين المللي براي ارتقاء خود استفاده نمي زبانهاي مزبور و همچنين از زبانهاي بين

  .مديريتي محسوسي وجود دارد

                                                                                                                               
اهواز، آبادان، بندر خرمشهر، جزيره مينو، دشت آزادگان، سوسنگرد، هويزه، : نشين خوزستان عبارتند از  شهرهاي عرب.1

 تاريخ جغرافيايي عرب :ك.ر. خميني، هنديجان هشهر، بندر امامبستان، رامهرمز، رامشير، شادگان، شوش، بندر ما

  .1374 سيادت، ،خوزستان

  .www.ethnologue.com سايت :ك.ر. 2

  .1381 ، سالنامه آماري كشور.3
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  :اد نمودهنشتوان به شرح زير پي قيقاتي را ميبا توجه به نكات پيش گفته، چند پرسش و محور تح

مند بودن آن از لحاظ علمي در  نهادينه شدن اين حضور و روشوضع موجود در زمينة حضور علمي و . 1

المللي در دانشگاههاي كشور چگونه  ها و دروس مربوط به زبانهاي قومي ـ محلي ايراني و زبانهاي بين رشته

هاي دروني در اين زمينه پاسخ داد، بلكه   نه فقط به نيازتوان با بهبود اين وضعيت طرقي مياست و از چه 

 نفوذ فرهنگي ايراني در منطقه و حتي فراتر از آن در نه در حوزهبراي نمو(د نيازهاي علمي بيروني تالش كر

  المللي شد؟ ور در جامعة علمي بينتأمين كرد و از اين راه سبب ارتقاء سطح علمي كش) جهان

 ايجاد شده داراي چه بار فرهنگي موجود و چه پتانسيلهاي فرهنگي براي يك از هويتهاي مطرح هر. 2

هاي جهاني نظام آموزش عالي هستند؟رشد در خود در فرهنگ ايراني و در قابليت

تواند مورد استفاده قرار بگيرد؟ يتر و بهتر در كجا م اين پتانسيلها بيش. 3

ه خطراتي در اين زمينه وجود دارد؟ چچه امتيازات و احتماالً. 4

بيايد؟ د به اجرا درينه چگونه بايشناختي در اين زم يك سياست زبان. 5

  

سي و مشكالتشنا روش. 1

:در اين مقاله دو محور داشته استروش كار 

ويژه  رسمي درباره موضوع مورد مطالعه به  روش اسنادي شامل مطالعه بر اسناد رسمي و غيرـ 

  .هاي توسعه قوانين و برنامه

شده و تشكيل  يمه هدايتشده و ن هاي تفصيلي هدايت روش كيفي ميداني براساس انجام مصاحبهـ 

  .هاي بحث متمركز در تهران و در نواحيگروه

گيرد و همچنين  عالوه بر روشها و فنون متعارف اسنادي، پژوهش اينترنتي بر موضوع انجام مي

آوري اطالعات ميداني براساس فنون مصاحبة عميق و تشكيل گروههاي متمركز در تهران و در  جمع

هاي ميداني و برگزاري گروههاي متمركز  گيري براي انجام مصاحبه مونهن. نواحي انجام خواهد گرفت

ها  نمونه. گيرد ها با توجه به قوميتهاي ايراني انجام مي براساس انتخاب كيفي و با توجيه گويا بودن نمونه

ي  جامعة مورد مطالعه نيز شامل كل نهادها. شوند از قوميتهاي آذري، بلوچ، عرب و كرد انتخاب مي

شگاهي و آموزشي دولتي كشور در سطح ملي و در تفكيك استاني آنها در مناطق مربوط به دان

  .قوميتهاي مزبور خواهد بود

گونه آماري درباره جهتهاي قومي و   هرالزم به ذكر است كه با توجه به نبود آمار دقيق و گاه اصوالً

تكيه زده  ه و تا حدي بر تخمينهاشد مستقيم استفاده مي   اسناد غيري اززبانهاي موجود، بايد گاه

اين امر در ساير كشورها و پرسش از آنكه در سرشماري ارقام قومي به حساب بيايند . شده است مي

  .گونه بوده است نيز به همين) يكامثالً سرشماريهاي امر(
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هاي پژوهش يافته

  حوزة ايراني آذري

 ، با ديگر ايرانيانريرغم تفاوت زبان گفتا ران بهدهد كه آذربايجانيان اي مطالعه تاريخ سده اخير نشان مي

گري و حراست از مرزهاي جغرافيايي و فرهنگي  اند بلكه در ايراني  ايراني دانستهنه تنها خود را عميقاً

هايي نظير  بنابراين وجود متغيرها و مؤلفه. اند ها گوي سبقت را از ديگران ربوده ايران در بسياري از برهه

 و ظهور كشور مستقل به نام آذربايجان باعث تحكيم پيوندهاي هامذهب شيعه، مهاجرت داخلي آذري

آذربايجانيان ايران به ميزان قابل . شات ضعيف واگرايانه شده استگرايانه و تقويت گراي ديرين هم

 مشابه مناطق بسيار تار اجتماعي و اقتصادي آذربايجانساخ. اند توجهي در درون جامعه ايران ادغام شده

زبان شده است كه يكي از ويژگيهاي آن وجود يك شبكه مبادله گسترده است كه در رأس آن  فارسي

).416: 1383احمدي، ( قرار دارد يطبقه بازرگان شهر

هاي يك جامعة فت شهرها، روستاها و عشاير، ويژگيهمچنين تمايزات طبقاتي و شئون اجتماعي و با

كزي داراي تبريز، اردبيل و اروميه همانند شهرهاي ايران مر. بخشد كامالً ايراني را به آذربايجان ايران مي

ايجان در تبديل تهران به يك مركز تجاري بزرگ دخيل تجار آذرب. هستند بازار سنتي و مسقف مهم

). همان(ست  به طوري كه اغلب بازار تهران در دست آذريهاهستندنفوذ  اند و در آن قوياً ذي بوده

 طي پنج دهة اخير از دهند كه عمدتاً همچنين شمار چشمگيري از سكنة تهران را كساني تشكيل مي

شماري ميان آذربايجانيان  عالوه بر آن ازدواجها و روابط سببي بي. ندا آذربايجان به پايتخت مهاجرت كرده

وجود آمده است كه با گذشت زمان به روابط خويشاوندي   هاي اخير به ويژه در دهه هو ساير ايرانيان ب

به عنوان يك حقيقت بازنمود . همچنين آذريها در ادارة كشور سهم دارند. شوند نسبي نيز تبديل مي

داني   هويت واحد و يكي. و زندگي سياسي باالست) نخبگان مذهبي(ان در اقتصاد ايران، علما تبار آذري

هاي عالوه بر اينها آذري. واسطة شيعه بودن آنان بيشتر تقويت شده است  آذريها با جامعه ملي ايران به

روختن آتش در آن، هايي مانند عيد باستاني نوروز، چهارشنبه سوري و برافايران در آداب و رسوم و سمبل

شدت با ساير  يات مذهبي بهفَين عزاداري ماه محرم و اعياد و وگري و آئ بدر و نمادهاي شيعه يزدهس

تواند باعث  گذشته از ايجاد محدوديتهاي فرهنگي براي آذربايجانيها كه مي .هستندايرانيان شريك 

 مقامات باكو را از نوپاي آذربايجان،ايران با جمهوري تضعيف پيوند با هويت ايراني گردد نوع روابط 

بدين . منصرف خواهد كرد، كيد دارندأحمايت از آنهايي كه بيشتر بر وجوه افتراق آذربايجان از ايران ت

زبان بايد به عنوان يك فرصت  ويژه آذري هتوان نتيجه گرفت كه ما در ايران به مسئله قوميت ب ترتيب مي

لهاي اين قوميت در جهت توسعه و آباداني و حفظ وحدت و تماميت نگاه بكنيم و از ظرفيتها و پتانسي

ساز  عالوه بر ظرفيت باالي فرهنگي كه در قوم آذري وجود دارد و زمينه .ارضي كشور بهره ببريم
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شود، آداب، رسوم، لباس و زبان آنها نيز سرمايه ملي  شكوفايي فرهنگي، هنري و ادبي كشور شده و مي

تواند فرصتي  زبانمان با كشورهاي همسايه، وجود اين قوم مي زباني قوم آذري  به همبا توجه. شود تلقي مي

.هنگي و همبستگي با همسايگان شودبراي همكاري و مبادله اقتصادي، فر

 اين قانون كه استفاده از زبانهاي محلي و 15خصوص اصل  با توجه به ظرفيتهاي قانون اساسي به. 1

ي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس در كنار زبان فارسي مجاز ها قومي در مطبوعات و رسانه

با محوريت زبان و  هاي دانشگاهي يا الاقل واحدهاي درسي اعالم شده است، بنابراين تأسيس رشته

ويژه  گرايي بيشتر قوميتها به  باعث هم،ادبيات قوميتها، زبانها و اقوام ايراني، فرهنگ و فولكلور قومي

  .زبان با هويت ملي خواهد بود تركهاي آذري

تواند به دو  گيرد، مي ذكر اين نكته الزم است كه هر امكاني كه در اختيار افراد و اعضاي جامعه قرار مي

ل وه مواجه و برخورد ما با اين مسائنح. برداري شود صورت هم به مثابه فرصت و هم به مثابه تهديد بهره

ميت نيز در ايران، يكي از آن مسئله قو. ه فرصت يا تهديد شود آن مسئله تبديل بدكن است كه روشن مي

اي كه حائز اهميت است اين  نكته. ه ما با آن، بستگي به تلقي ما از آن داردهل است كه نحوه مواجمسائ

است كه ما به قوميتها بايد به عنوان يك فرصت نگاه كنيم و از اين طريق روشي را اتخاذ كنيم كه بتوانيم 

 به عنوان يك رشته زبان و ادبيات آذري. فته در آن ببريمترين استفاده را از پتانسيلهاي نه  مطلوببهترين و

در كشور ما نيز نيروهاي انساني . شود  جمله آذربايجان و تركيه تدريس ميازآكادميكي در كشورهاي ديگر 

بنابراين اگر اين . نندهاي دانشگاهي تعليم، پژوهش و تدريس ك  در اين رشتهمند هستند هزيادي عالق

نيروهاي انساني امكان تحصيل، تدريس و پژوهش در اين زمينه را نداشته باشند، طبعاً به كشورهاي ديگر 

رهنگي در درون ي فتواند باعث واگرائ  قضيه بيشتر ميروي خواهند آورد و اين...)  آذربايجان، تركيه و(

توان به نياز اين  ها هم مي كه با تأسيس اين رشته حاليدر). زاده به نقل از دكتر حسن (جامعه ايراني گردد

نيروهاي انساني پاسخ گفت و هم به رشد و تعميق فرهنگ بومي در درون فرهنگ ملي كمك كرد و هم به 

ي آموزش عالي در ايران توليد ادبيات در زمينه دانش بومي و محلي و به تبع آن به توسعه كيفي و كم

هاي زباني و امعه خود احساس بكنند كه به نظام در درون جهازبان ست كه اگر آذريواقعيت اين ا. كمك كرد

اگر . ارچوب نظام ملي بيشتر خواهد شدهشود، تمايل آنها به تعريف خود در چ فرهنگي آنها بها داده مي

قيق و پژوهش  در ايران بتوانند به زبان خود بخوانند، بنويسند و تحهازبان ويژه آذري قوميتها در ايران و به

تراشي در اين زمينه باعث  كه مانع حالي شود در كنند، گرايش آنها به ميهن و فرهنگ ملي بيشتر مي

  .گردد گيري بحران اجتماعي مي شكل

 ايجاد امكانات و بسترهاي مناسب در جهت پيمان همكاري ميان دانشگاههاي ايران و كشورهاي .2

ه ااي كه دانشگ تجربه(ه جذب و تبادل دانشجو و كادر آموزشي همسايه نظير آذربايجان و تركيه در زمين
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اقدامي .  استامبولي با كشور تركيه و دانشگاه آنكارا داشته استعالمه در تأسيس رشته زبان و ادبيات تركيِ

در راستاي بسط نظامهاي ...  كه تركيه با كشورهاي جمهوري مسلمان نظير آذربايجان و قرقيزستان و

خصوص در سطح  واقعيت اين است كه در دنياي امروز اين ارتباطات به). ني خود كرده استفرهنگي و زبا

نخبگان بيش از پيش شده است و چه ما موافق با آن و چه مخالف با آن باشيم در هر حال نظام ارتباطي 

وص در سطح خص پس بهتر است كه اين ارتباطات خود را به. امروز اين امكان را براي همه فراهم ساخته است

گيري نظامهاي   تا از اين طريق مانع از فرار نخبگان خود، شكلمند و داراي روال مفيد گردانيم م نظا،نخبگان

  .برداري سياسي كشورهاي ديگر از اين ارتباطات گرديم ارتباطي اپوزيسيوني و بهره

سوادي   و كاهش بياين همكاري بر غناي ادبيات تركي آذري، امكان انتقال تجربيات خود به ديگران

شود و فقط به  چرا كه از اين طريق زبان و ادبيات آذري وارد عرصه زبان علم و دانش مي. گردد قومي مي

بديهي است اين امر عمدتاً در حوزه ادبيات و زبان معنا دارد و در . كند زبان محاوره تقليل پيدا نمي

عي نيز انجام بگيرد و شامل علوم ديگر تواند تا حدودي در حوزه علوم انساني و اجتما نهايت مي

در اين زمينه يادآوري اين نكته ضروري است كه امروزه زبانهاي قومي در كشور ما فقط در . شود نمي

بنابراين با چنين روندي . اي باقي مانده و به صورت كتابت در نيامده است حد زبان شفاهي و محاوره

ل تاريخ بيشتر است و وقوع يك چنين اتفاقي در درون امكان از بين رفتن كامل اين زبانها در طو

 هم در داخل و هم در خارج به منزله  قومي زياد و با حجم جمعيتي باالاي مثل جامعه ما با تكثر جامعه

برگيرنده حافظه تاريخي آن جامعه است ترين عنصر هويتي يك جامعه و در م مه،چون زبان. فاجعه است

سازي و  يند هويتشي سپرده شود، مسلماً فرآزبان آن جامعه به فراموو اگر اين حافظه تاريخي و 

  .گردد سازي ملي نيز دشوار مي يكپارچه

معه توسط فرهيختگان جا...  كردگان و والن، تحصيلسط اين تفكر و انديشه در ميان مسئ توسعه و ب.3

. معناي نفي ديگري نيست ملي با هم قابل جمع هستند و پذيرش يكي به هاي قومي و كه عناصر و مؤلفه

هاي فرهنگي تركهاي آذري افتخار كرد، به همان اندازه نيز  توان به مؤلفه بنابراين به همان اندازه كه مي

تحقيق و پژوهش و گردآوري ادبيات در اين . زبانان نيز افتخار كرد  يرساهاي فرهنگي ف توان به مؤلفه مي

  .گردد مسئله هويت ملي پيشنهاد مي در ارتباط با زمينه هم در ارتباط با مسئله قوميتها و هم

  :رسد نشين ذكر نكات زير ضروري به نظر مي در ارتباط با دانشگاههاي استانهاي آذري

تشويق و حمايت از دانشجوياني كه مايل به تعليم، تدريس و تحقيق در زمينه ادبيات و زبان . 1

  .تركي آذري هستند

واقعيت اين است . هاي تحصيلي ذيرش دانشجو براساس رشتهرعايت تركيب جنسي در جذب و پ. 2

ريزان  نشين بيشتر است و توجه برنامه التحصيالن زن در علوم انساني در مناطق آذري كه تعداد فارغ
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هاي علوم انساني در اين منطقه به خاطر اثرگذاري مفيد   آموزش عالي به رعايت تركيب جنسي در رشته

  . هد بودآنها در جامعه بيشتر خوا

  .هايي در مقطع تحصيالت تكميلي تأسيس رشته. 3

نشين جهت ارتقا از  ايجاد انگيزه و امكانات مناسب براي اعضاي هيئت علمي در استانهاي آذري. 4

   .... نويسي، نشر كتاب و طريق مقاله

مثالً (ويژه تركهاي آذري در آموزش عالي  استفاده از نمادها و سمبلهاي فرهنگي قوميتها به. 5

  ).نشين گذاري دانشگاههاي استانهاي آذري نام

شناسي در ايران با حمايت آموزش عالي و استفاده از نخبگان  هاي تركهاي آذري تأسيس انستيتو. 6

  .ق و پژوهش در زمينه تركهاي آذريزبان در جهت تحقي ترك

.  آذري-تاب به زبان تركي هاي آذري به منظور چاپ كان تركاعطاي تسهيالت و امكانات الزم به نخبگ. 7

  .شود كه نخبگان ترك بيش از پيش خود را متعلق به ايران بدانند الزم به ذكر است اين عامل باعث مي

هاي علوم انساني يك واحد درسي با   حداقل در رشتهنشين رنامة درسي دانشگاههاي آذريدر ب. 8

  .گنجانده شود) آذري(ي عنوان زبان و ادبيات ترك

 اين زمينه پتانسيل بااليِ هاي دانشگاهي با توجه به عنصر فرهنگي محلي كه در رشته تأسيس .9

  .هنرها و صنايع دستي، توريسم و جهانگردي واحدهايي مثل فولكلور، .شود محلي ديده مي

  

  حوزة ايراني بلوچ

ن گروههاي قومي ساز بوده است توزيع نابرابر منابع ميا اي در حوزه بلوچ مسئله آنچه در ايران تا اندازه

به تواند  بري كمك كند حداقل ميتواند در سطح ملي به كاهش اين نابرا دانشگاه اگر نمي. كشور است

تأسيس . توزيع صحيح امكانات علمي و آموزشي و رفاهي براي استادان و دانشجويان مبادرت ورزد

المللي  دانشگاه بين« احداث  براي مثال؛دحلها خواهد بو  دانشگاهها در مناطق محروم يكي از اين راه

 در بلوچستان ايران كمك مؤثري در ارتقاء سطح علمي ـ دانشگاهي افراد و 1380در سال » چابهار

.ويژه حوزه بلوچستان است به

وزه پژوهي در ح از ديگر كاركردهاي مؤثر دانشگاه در زمينه همبستگي ملي، كمك به مطالعات آينده

شناسي در پايتخت، شهرها و سرزمينهاي  جاد و تأسيس مراكز قوم براي مثال ايمسائل قومي است؛

براي نمونه ايجاد . اصلي اقوام روشي مناسب جهت شناخت، تقويت و حفظ ميراث فرهنگي اقوام است

هاي آينده  در بلوچستان ايران و احتماالً در شهرهاي ديگر بايد در برنامه» شناسي بلوچي مركز قوم«

كشور پاكستان چنين گام بلندي را برداشته است، مثالً در دانشگاه .  شودنظام آموزش عالي ملحوظ
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تأسيس شده و يا در دانشگاه بلوچستان اين » سندشناسي«سند از ايالت سند، مركز بزرگي تحت عنوان 

   .… كند و به رشد فرهنگ بلوچي كمك مي» آكادمي بلوچي«كشور، 

 به طور طبيعي امكان تقويت اقوام در چنين عنيتي پاكستان نيمه فدرالي است يالبته نظام حكوم

ير هرچه  خود را در مسبايدرسد كه كشور ايران نيز  به نظر مي. شود حوزه سياسي فراهم مي

ها قرار داده و چنين امكاني را براي اقوام خود فراهم آورد و اين جز به مدد تر كردن جريان دموكراتيك

  .دانشگاه نخواهد بود

دانشگاهي با ديگر دانشگاههاي جهان كه به تقويت يك يا چند قوميت خاص هاي  همكاري حوزه

ويژه دانشگاههاي استان سيستان و بلوچستان و  اشاره دارند ضروري است، مثالً نهاد دانشگاهي ايران به

ترين دانشگاه آن يعني دانشگاه سيستان و بلوچستان بايد با  تر، اصلي باز هم به طور مشخص

ته و آپساال در سوئد كه به طور مشخص و با استفاده از روشهاي علمي و خاص به دانشگاههاي كوي

  .پردازند همكاري نموده و از تجارب آنها در اين مسير استفاده كرد تقويت زبان و فرهنگ بلوچي مي

اي پيچيده در  رسد كه عواملي چند دست به دست هم داده و مسئله قوميتها را به مسئله به نظر مي

  :تبديل نموده است؛ براي مثالايران 

  .فقدان شناخت دقيق از قوميتها و مسائل و مشكالت آنها«.١

  .فقدان سياست قومي مشخص و نداشتن خطي مشي در مقابل خرده فرهنگها.٢

  .در نظام مديريت در سطح دانشگاهها و در سطح ملي» مديريت تكثرات«ضعف تجربه .٣

  .نشگاههاربط و مجموعه دا عدم هماهنگي بين نهادهاي ذي.٤

هاي رسمي و   تاريخ كهن ايران، ميراث فرهنگي ملي و ايراني توسط رسانهتوجه ناكافي به.٥

  ).در دانشگاهها و در جامعه(ي شده است ائگر رسمي كه عامل تشديد گرايش به قوم غير

  .اي مشخص به منظور احترام به قوميتها و تقويت فرهنگ ملي نداشتن سياست رسانه.٦

  .ابع و امكانات بين استانها و مناطق كشورتبعيض در تخصيص من.٧

كند و حق  افزائي كه يك گرايش قومي در ارتباط با ساير اقوام ايجاد مي ثير واكنشي و همتأ.٨

.»دهد متفاوت بودن را تعميم مي
1

  

ساز باشند بلكه  توانند چاره تنهائي نمي رسد كه دانشگاهها براي از بين بردن مشكالت فوق به به نظر مي

ها در مقام متولي گاهي اوقات دانشگاه.  شدي تمامي ارگانها و نهادها در اين مهم مفيد واقع خواهدهمكار

بايد جريان را جهت داده و ديگران را به عنوان مجريان عمل به خدمت گيرند و گاهي اوقات بايد به صورت 

                                                                                                                               
  .245: 1383ذاكر صالحي، . �
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ها، نظام تعليم و   جمله رسانهمستقيم از طريق ارائه برنامه و طرح با ديگر ارگانها و نهادهاي ملي از غير

 شوند و گاهي نيز ديگر نهادها از طريق تعامل به منظور رشد و فرهنگ قوميتها وارد … ها و تربيت، اداره

  :شود در اين باب به چند نكته اشاره مي. مند شوند هاي نهادهاي دانشگاهي بهره مطالعه و جستجو بايد از يافته

ويژه يك زبان محلي بايد آن زبان را در  ه براي تقويت يك زبان بهشناسان اجتماعي معتقدند ك زبان

 كاربردي ساخت يعني بايد آن زبان را در سطوح مختلف خانه، كار، تعليم و ،فضاها و بخشهاي مختلف

. هاي تفريحي به كار برد هاي جمعي و در برنامه تربيت، تجارت، ادارات و سازمانها، ارتش، مذهب، رسانه

  .ي به افزايش پرستيژ يك زبان از سطح سنتي به سطوح رسمي و اداري كمك خواهد كردچنين فضاهاي

ويژه توسط زنان و مردان سالخورده صحبت شود و  اگر زبان مورد نظر مثالً بلوچي فقط در خانه و به

ف در بقيه موارد از زبان ديگر استفاده شود در آن صورت زبان مورد نظر تبديل به زبان دوم شده، تضعي

  .رو خواهد شد شده، در ميان نسل مخاطب از بين رفته و حتي با مرگ روبه

توسعه آكادميها و انتشاراتيها كه كارشان توليد مطالعه و نشر منابعي مربوط به فرهنگ و زبان 

بلوچ را نيز  توانند به توسعه و يادگيري اين زبان و فرهنگ كمك كرده و حتي افراد غير بلوچي است مي

  .مندان منابع بلوچي جذب كنند  عالقهبه عنوان

هايي براي توان آنها را حتي به عنوان معادل هاي بلوچي آنقدر كاربردي هستند كه مي برخي از واژه

اش  برخي از كلمات انگليسي و خارجي به كار برد يعني، زبان بلوچي به دليل اشتراك در ريشه تاريخي

توانند  رو متوليان فرهنگستان ادب ايران مي اين  دارد ازبا زبان فارسي چنين ظرفيتي را در بطن خويش

  . اين مفاهيم را در متون انگليسي به فارسي عملياتي و كاربردي نمايند،با مطالعه

تواند و بايد در رابطه با تقويت هويتهاي قومي بر عهده گيرد   ديگري كه آموزش عالي ميفعاليتهاي

زشي خاصي است كه لزوماً به مطالعه در حوزه اقوام اشاره دارد طراحي و تبيين رشته درس و واحدهاي آمو

توانند با  دانشگاهها مي. توان نحوه زيست و شرايط زندگي اقوام را به تفسير كشيد چه براساس آنها مي

استفاده از اساتيد مجرب و تربيت دانشجويان و هدايت آنها جهت مطالعه و پژوهش در خصوص رشته ـ 

ويژه در  ها به ريزي در مورد اين رشته برنامه .اقوام عينيت بخشيده و آنها را مطرح سازنددرسهاي مزبور به 

يابند،  استانهايي كه قابليت پروراندن يك قوم خاص را بر عهده دارند و اصالً با نام آن قوميت پيوند مي

  .تر و بهتري در جهت دادن و مطرح نمودن قوم مزبور به همراه دارد امكان قوي

شناسي،  هايي چون مردم توانند با تقويت رشته  مثال دانشگاههاي استان سيستان و بلوچستان ميبراي

شناسي، گردشگري، صنايع دستي، هنر، موسيقي و علوم ارتباطات كه به طور طبيعي جايگاهي قوي  باستان

 و علمي در  نيز دستكاري آگاهانه،در معرفي فرهنگ، مواريث، گردشگري، هنر و ادب يك سرزمين دارند

 ابعاد فوق را در مورد قوميت بلوچ درس ـ واحدهاي رشته هاي مزبور به منظور افزايش درسهايي كه الزاماً
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برخي از اين موارد . بخشي و معرفي فرهنگ بلوچي فراهم آورد به همراه دارد، امكاني مناسب جهت عينيت

ي، آثار باستاني و توريستي سرزمين معرفي صنايع دستي بلوچي، غذاهاي بلوچ: پيشنهادي عبارتند از

   .…بلوچستان، موسيقي بلوچي، هنر بلوچي و 

  

  حوزة ايراني كرد

ترين زبانهاي هند و ايراني است و منطقة جغرافيايي خاصي را با شرايط  زبان كردي يكي از قديمي

نند تمام فرهنگ كردي هما. تفرد اس بهاند كه در نوع خود منحصر ه وجود آوردهويژه ب فرهنگي به

اي از آن به صورت شفاهي باقي  حال بخش عمده  سفانه تا بهفرهنگهاي دنيا فرهنگي غني است؛ ولي متأ

.  براي مكتوب كردن اين فرهنگ باشدي بزرگكمكتواند  ميآموزش زبان نوشتاري كردي . مانده است

چرخة انتقال فرهنگي آنچه گيرند، ولي در  گونه كه قبالً ذكر شد افراد زبان بومي خود را ياد مي همان

اي كه براي حفظ هويتهاي فرهنگي بايد به آن توجه  دو نكته. ماند فرهنگ و ادب بومي است مغفول مي

شوندگان  به قول يكي از مصاحبه. داشت، آموزش ميراث فرهنگي بومي و آموزش به زبان بومي است

بيشتر افرادي كه در ) ا.م( » استمسئلة اصلي آموزش زبان بومي نيست، بلكه آموزش به زبان بومي«

 بر اين عقيده بودند كه وضعيت دانشجويان كرد به دليل ن پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتنداي

سيلهاي بااليي محروميت منطقه و فقر امكانات چندان مناسب نيست و اين در حالي است كه كردها پتان

امكانات به لحاظ تمايل براي جبران  و طبيعي است كه در صورت دسترسي به براي پيشرفت دارند

از طرف ديگر ترس از تبعيض و عدم . گيرد محروميت تالش بيشتري از سوي دانشجويان كرد صورت مي

تواند عاملي براي بازداشتن دانشجويان كرد در  امكان ترقي در سيستم مديريتي و آموزشي كشور، مي

بهرام ولدبيگي). دكتر رحماني(كنند  كشورهايي باشد كه اقليت كرد در آن زندگي مي
1

 هم دانشجويان 

بيند و آنها را نسبت به كردهاي تركيه و سوريه داراي وزن سياسي و  كرد ايران را بسيار فعال مي

وجود چنين انرژي در ميان دانشجويان كرد، در صورت فراهم بودن . داند فرهنگي مخصوص به خود مي

به هر حال براي اين مهم بايد يك . دنبال داشته باشد اند بهتو شرايط و امكانات، تحوالت عظيمي را مي

بسيج عمومي هم از طرف دولت و هم از طرف مردم صورت گيرد تا شاهد گسترش و پيشرفت آموزش 

  :براي اين منظور بايد. عالي باشيم

�.ودآموزش زبان كردي و آموزش به زبان كردي از سطوح مقدماتي آغاز ش. 1

ورهاي جهان سوم و در حال توسعه، نهادهاي غيردولتي نقش چنداني در اداره از آنجا كه در كش. 2

توانند نقشي ايفا كنند، بنابراين براي بازده سريع يك اقدام ملي، بايد متوسل به  جامعه ندارند و نمي

                                                                                                                               
  هران و مدير مسئول روزنامه آشتي مدير انيستيتو كرد ت.1
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ن گذاري فرهنگي انجام دهد و امكانات الزم براي آموزش زبا لذا دولت بايد در اين امر سرمايه. دولت شد

  كردي ـ يا هر زبان ديگر ـ را فراهم آورد 

 امنيتي بوده است و آنها را تهديدي براي امنيت ملي بيشتر نگاهينگاه سياست به مسئله قوميتها، . 3

اند؛ ولي اين دريچة اطمينان  بنابراين با پاك كردن صورت مسئله به نوعي با موضوع كنار آمده. اند دانسته مي

ها هستيم كه گاه با خون و خونريزي شاهد سر برآوردن حركتهاي اعتراضي قوميتت و همواره مطمئني نيس

�.يتها در ايران يك مسئله است و بايد نگاه دولت عوض شودشود، بنابراين قوم تمام مي

توان به آن  كند كه مي  كمك شاياني به انباشت فرهنگي يك كشور ميآوري ادبيات قومي جمع. 4

. توان به صدور فرهنگي اميدوار بود از اين كانال است كه مي. گي نگاه كردبه عنوان نوعي تجارت فرهن

 ماركز را خوانده باشند و با فضاي فرهنگي سال تنهايي صد بيشتر مردم دنيا توان گفت كه به جرأت مي

 را هم در سطح عام بلد هاي ملي خود ها حتي اسطورهين آشنا شده باشند ولي ما ايرانيآمريكاي الت

�.ا فرهنگ گذشته خود بيگانه هستيم و از اين حيث بنيستيم

 باعث پرورش نخبگاني خواهد شد كه خواهند تعدادها و پتانسيلهاي مناطق قوميتوجه به اس. 5

از طرف ديگر بايد به كارگزاران . توانست با شناختي كه از منطقه دارند، باعث پيشرفت منطقه شوند

�.ريزي كنند پتانسيل منطقه برنامهمحلي، ميدان بيشتري داد تا متناسب با 

فرهنگي داشته ريزيهاي فرهنگي يك رويكرد چند مسئوالن آموزشي و تربيتي بايد در برنامه. 6

بدين معني كه حداقل بايد در طرح حكايات و روايات ادبي از مفاهيم و پتانسيلهاي بومي . باشند

به . تر است آن، براي فرد بومي قابل هضمچرا كه درك يك داستان بومي به همراه نتايج . استفاده كرد

�.خواند احساس بيگانگي كند  كه ميآموز نبايد با آن چيزي عبارتي ديگر دانشجويان و دانش

هاي فني،  در مناطق كردنشين به دليل عدم وجود امكانات، پذيرش دانشجويان كرد در رشته. 7

ها  بر بودن اين رشته ب آنها و هزينهمهندسي بسيار پائين است و اين اصوالً به عدم پرورش مناس

يك دانشجوي كرد توانايي رقابت با يك دانشجوي تهراني در زمينه تهيه مواد مورد نياز . گردد برمي

لذا بايد . د شدها خواه فق به قبولي در اين رشتهبنابراين در كنكور هم كمتر مو. تحقيق و درس را ندارد

�.يري انديشيد تا شرايط همسان شودتداب

. شود اي همواره انجام مي ي روز به روز در حال بازتوليد شدن است و پااليش منطقهدر ايران تمركزگرائ. 8

بيند،  التحصيل دانشگاه، هيچ حوزة كاري را براي خود در مناطق خود مهيا نمي دانشجويان كرد و فارغ

ته خواهد شد و از تمايل او براي اش با فضاي فرهنگي گسيخ بنابراين به دنبال كار و اشتغال پيوند فيزيكي

التحصيل شهرستاني به دنبال كار  جاي اينكه فارغ  بنابراين به. ترويج زبان و فرهنگ مادري كاسته خواهد شد

�.اط نخبگان با فضاي فرهنگي نگسلدرد تا ارتبببه تهران بيايد، بايد كار را به شهرستانها ب
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يشرفت كند، وجود مطبوعات و نشريات گوناگون شود يك زبان پ يكي از مواردي كه باعث مي. 9

 و اين مطبوعات گذاري كنند  به زبان كردي سرمايهسازمانهاي دولتي بايد براي انتشار مطبوعات. است

�.اسر منطقه به طور منظم پخش شوندبايد در سر

بنابراين . ستدغدغه اصلي بيشتر دانشجويان كرد در حال حاضر وقف امور سياسي منطقه ا. 10

قوق را به شهروندان كرد هاي مدني، برخي از حها و آزادي هارچوب خواسته تا در چدولت بايد تالش كند

�.تري براي تفكر فرهنگي پيدا كنند تا آنها فرصت بيشاعطا كند

هاي مناسبي به نشر كتابهاي كردي اختصاص دهد و در اين راه از محققان كرد  دولت بايد يارانه. 11

�.ارند حمايت جدي به عمل آوردگي دكه دغدغة فرهن

 زبان و ادبيات كردي گنجانده در برنامة درسي دانشگاههاي مناطق كردنشين حداقل يك واحد. 12

�. زمينه كردها دارند، بهبود يابد و تعامل اين دانشگاهها با دانشگاههايي كه مطالعاتي درشود

 شود و اين نگاه كه زبان كردي واقعيت زبان بودن كردي از طرف دولت ايران بايد پذيرفته. 13

�.است بايد عوض شوداي از زبان فارسي  لهجه

دانشگاههاي ايران كه داراي مراكز تحقيقاتي هستند مركزي تحت عنوان مركز مطالعات . 14

  .شناسي ايجاد كنند كردستان

  

  حوزة ايراني عرب

عالي پس از انقالب اسالمي يافتگان عرب به دانشگاهها و مؤسسات آموزش  رغم اينكه تعداد راه علي

 بر تعداد شاغلين عرب در بخشهاي دولتي و در نتيجه مساعي و لياقت جوانانافزايش محسوسي داشته 

التحصيالن دانشگاهي و همچنين تعداد  افزوده شده است، درصد دانشجويان و پزشكان عرب، فارغ

 كليدي استان، در بهترين حالت رتبه بومي در بخشهاي دولتي و حتي مشاغل و مناسب كارمندان عالي

داران،  همچنين طبقات مرفه ـ مانند بازرگانان بزرگ، كارخانه. رسد  درصد جمعيت استان نمي5به مرز 

رتبه ـ برخالف  منصبان دولتي، پزشكان، مهندسان، قضات و وكال و كارمندان عالي پيمانكاران، صاحب

د، اين در حالي است كه تعداد بازرگانان بزرگ، رسن  درصد نمي6 درصدي آنها، حداكثر به 60جمعيت 

  ).76:1384قيم،  (»رسد  حتي به مرز دو درصد هم نميداران و پيمانكاران كارخانه

ترين مشكل خوزستان فقر و آموزش است، به عنوان نمونه از اهواز تا رامهرمز صد  امروزه بزرگ« 

بيشتر .  مدرسه راهنمايي دارند روستا يك55روستا داراي يك دبيرستان است و تا خرمشهر 

  . شرايط فقر و بيسوادي بسيار استخودسوزيهاي زنان عرب، در جايي است كه

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 �153نقش زبان و هويتهاي قومي و محلي در توسعه نظام آموزش عالي

در طرح نيشكر استان خوزستان استخدامهاي متعددي از اعراب در بخشهاي مختلف از جمله بخش 

را به نگهباني  تصور جمعي بر اين است كه اعراب ا وجود اين واقعيت،نگهباني صورت گرفته است؛ اما ب

غراياق زندي، (» گيردگمارند تا در مواقع بحراني، عرب در مقابل عرب قرار  تأسيسات صنعتي منطقه مي

1385 : 171.(  

مين  اجتماعي، سياسي متضمن ايجاد عالئق همبستگي و مشاركت، تأتوسعه«اين در حالي است كه 

شوند مگر با  نائل نمي و اين اهداف استقراري عدالت و امنيت اجتماعي آزادي و احساس مسئوليت و بر

كه با حضور در ) 1382فيوضات، (ق و پيوندهاي فرهنگي آنان ايجاد فرصتهاي پيشرفت و تحكيم عالئ

از طرفي حضور افراد بومي در كادر اجرائي در اين استان جريان منطقي  .كادر اجرايي مرتبط است

 استاندار در اين استان تغيير كرده است كه به طور 20پس از انقالب اسالمي «براي نمونه . نداشته است

  .)171: همان (نيم يك استاندار بوده است و سال يك  ميانگين هر

امروزه براي بسياري از «ويژه استان خوزستان عربي است به نحوي كه  زبان مردم جنوب ايران به

ترين  از نزديك« و)131: همان(» فرزندان عرب خوزستان، تحصيل به زبان فارسي امري مشكلي است

چند به دليل عدم آموزش و نگرش جانبي و فرعي به آن، اين زبان در  هر. ها به قرآن كريم است لهجه

بهره مانده است، اما بنا به داليل متعدد زبان مزبور، زبان  ميان مردم از شكوفايي و پويايي الزم بي

 هاي علوم ديني ري روحانيون، طلبهوشتاگفتاري قاطبه مردم باقي مانده و عالوه بر آن زبان ن

  ).7:1384قيم،  (هستها و شعرا نيز  كرده روشنفكران، تحصيل

ترين و شيواترين بيان اين زبان از مردم خوزستان است كه از نظر تلفظ و لهجه به زبان فصيح  فصيح

ن ا به آنها اين امك عربيردم عرب ايران با زبان فصيحبنابراين قرابت و نزديكي گويش م. تر است عربي نزديك

طنان عرب ما  وهاي زبان عربي را بفهمند و ديگر اعراب نيز متقابالً زبان همده است كه تقريباً همه گويشرا دا

تواند از آن با هدف  پتانسيلي قدرتمند كه نظام آموزش عالي ايران مي). 70: همان(خوبي درك كنند  را به

سسات علمي و پژوهشي عرب دنيا مانند مؤسسه مطالعات عربي مؤاء سطح علمي و در جهت اتصال به ارتق

كه از ) العربيه الوحده مركز دراسات(و يا مركز مطالعات وحدت عربي ) العربيه مؤسسه االبحاث(

 زبان عربي كه تابدين ترتيب . اده نمايد استف،باشند زبان مي ترين مراكز علمي و تحقيقاتي عرب شده شناخته

شاهد حضور نخبگان عرب زبان تدريج  شد، به  در حوزه ديني استفاده ميل پيوندش با دينبه امروز به دلي

زبان كه نه تنها زبان قومي حدود بيست كشور دنياست بلكه به . هستيمهاي علمي دنيا نيز  در حوزهايراني 

ب را براي  خود ميداني مستعد و مناسبديل به زباني فراملي شده كه ايندليل ظهور گرايشات جهاني، ت

  .تواند فراهم آورد زبان ايراني مي حضور و فعاليت انديشمندان عرب
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هاي قومي عرب در جوامعي مانند فرانسه، ميدان ترين اقليت بديل شدن به حتي بزرگهمچنين ت

 به دليل تسلط و آشنايي با زبان عربيزبان بتوانند به  آورد تا محققان عرب پژوهش مناسبي را فراهم مي

  .دقت بيشتري نائل آينديابي مسائل اجتماعي و ويژگيهاي زندگي آنان با  ريشهو مطالعه 

وگوهاي انجام گرفته با اساتيد دانشگاهي ادبيات عرب، سيستم آموزشي در اين رشته به  طبق گفت

توانند در پايان دوره به مهارت مطالعه و تأليف متون  نحوي است كه دانشجويان دوره كارشناسي مي

آموختگان اين رشته فراهم است كه  رو اين امكان براي تعداد دانشجويان و دانش اين از.  يابندعربي دست

هاي ديگر مانند دالت علمي در اين بخش نه به زبانمرزي وارد رابطه شوند و تبا با جهان علمي عرب برون

  .انگليسي و فرانسه كه به زبان عربي انجام شود

راهكارهاي محلي و گيري، راهبردهاي عمومي نتيجه

يك از بخشها راهكارهاي مناسبي كه به نظر  گونه كه مالحظه گرديد در اين مقاله تالش شد كه در هر همان

سوي بهبود پيش برده و پتانسيلهاي موجود را به  مدت موقعيت ما را به بتوانند در كوتاه، ميان يا درازرسد مي

ي مختصر و گير جه در پايان اين گزارش به ارائه يك نتيجهدر نتي. موقعيتهايي بالفعل بدل كنند، مطرح شدند

توان آنها را در قالبي عام و سراسري  هاي راهبردي و راهكارهاي عمومي كه ميپيش نهادن برخي خط مشي

.شود ارچوب اين يا آن موقعيت محلي، بسنده ميهمطرح كرد و نه صرفاً در چ

تر در حوزه نظامهاي  ه فرهنگ و به طورخاصاكثر مطالعاتي كه در طول يك دهه گذشته در حوز

اند گوياي آن هستند كه در جهان كنوني ما  ويژه به انجام رسيده آموزشي و نظامهاي آموزش عالي به

شدت .  را بپذيريمفرهنگ بودگي جوامعاز پيش موقعيت تكثر فرهنگي و چندچه بيش  بايد هر

يها گرفته تا انسانها و فناوريها و تمام اشكال هنر  دارائها از كاالها و ر همه زمينهجايي د يندهاي جابهفرآ

استهاي نه مرزبندي و تمايل و به اعمال سيگو چه بيشتر هر و دانش و شكننده شدن و سست شدن هر

جز پذيرش اين وضعيت كه خود حاصل بيش از دو قرن اي  دهند كه چاره گرايانه نشان مي محافظت

نقالب اطالعاتي فناورانه در جهان هستند و تمام جوامع انساني نيز انقالب صنعتي و بيش از نيم قرن ا

ابعاد آمدهايشان در  خواسته يا ناخواسته آنها را پذيرفته و امروز در حال استفاده از ثمرات آنها و پي

  .مثبت يا منفي هستند، نيست

ت بلكه بر سر يرش يا عدم پذيرش اين وضعي و مسئله اساسي امروز نه بر سر پذبنابراين پرسمان

از آن براي تأمين منافع هر جامعه و احتماالً بر چگونگي مديريت آن، چگونگي استفاده به بهترين شكل 

بينيها، اعتقادات و ارزشهاي ما  اي است كه بتوان به بهترين شكل با جهان  بر روند آن به گونهسر تاًثير

زي كه بايد مد نظر قرار گيرد، فاصله ترين چي براي اين كار نخستين و مهم. هماهنگي داشته باشد

سيستم جهاني . يي ابزارهاي مكانيكي كنترل و زور استگونه توهم نسبت به قابليت و كارآ گرفتن از هر
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كند و كشورهاي جهان   ميزارها را غير كارآ كه تمام اين اباي طراحي شده و تحول يافته نهاصوالً به گو

اي  ستفاده از آنها را خواهند داشت كه خود را در موقعيتهاي جزيرهتنها در صورتي و به ميزاني قابليت ا

ند به نابودي توا حاصل اين موقعيتها نيز انزوا و شكننده شدن سيستمها تا حدي است كه مي. قرار دهند

  .كامل آنها منجر شود

لفي در يم راههاي مختن موقيعت به نفع خود در حدي نسبي كنار بيائاما براي آنكه بتوانيم با اي

 ،اين يك واقعيت است كه سيستم جهاني به همان ميزاني كه ايجاد الزام كرده است. برابر خود داريم

كس يا هر  امكانات جديدي هم براي همگان براي پيشرفت به وجود آورده است و ميزاني كه هر

كانيسمهاي موجود مند شود به ميزان درك و شناخت آنها از م تواند از اين موقعيتها بهره اي مي جامعه

  .ريزي زيركانه آنها بستگي دارد هدر سيستم جهاني و برنام

توان داشت  ترين راهبردي كه در زمينه نظام آموزش عالي كشور مي ترين و مهم به گمان ما بزرگ

نخست با الزامات و : آن است كه آن را در آن واحد با دو گروه از  الزامات و نيازها هماهنگ كنيم

وني يعني با بازار كار و نياز به دانش در سطح ملي و محلي كشور خودمان و سپس با الزامات نيازهاي در

براي اين كار موضوع استاندارد شدن سطح اين نظام و انطباق يافتن آن با نظام جهاني . بازار جهاني

با اين . ايياين استاندارد شدن نيز هم جنبه شكلي دارد و هم جنبه محتو. رود امري حياتي به شمار مي

 و تحديدهاي گوناگون سطح اين نامه و مقررات ين توهم خارج شد كه بتوان به ضرب آئوجود بايد از اين

شكي نيست كه نظام ما بايد . ها بسيار گوياست تجربه سالهاي گذشته در اين زمينه. نظام را ارتقا بخشيد

هاي جهاني داشته  ز در همه عرصهبتواند دانشمنداني در سطح جهاني تربيت كند كه حضوري فعال ني

توان از  مدت وجود دارد و به هيچ عنوان نمياي و دراز  نياز به اقدامات پايهباشند اما براي اين كار

  .بهبودي در وضعيت را داشتآور انتظار  خصوص الزام گذاريهاي مقطعي و به قانون

توانيم وضعيت نظام آموزش عالي تواند مد نظر ما قرار بگيرد بيش از هرچيز آن است كه ب آنچه مي

فرهنگي بودن كشور ايران نياز چندقومي و چند. مان انطباق دهيمهاي رو به رشد مرد خود را با خواسته

اينكه تمايل دارند هويت ملي خود را در سازش و : آورد مهمي را براي همه مردمان آن به وجود مي

ود و آنها به اين هويتهاي محلي ارزش داده شهماهنگي با هويتهاي محلي خود ببينند و مايلند كه 

 زبان و فرهنگ ا مايلند كه در هويت محلي،آنه. هاي آموزشي كشور پيدا كنندجايگاه درخوري در نظام

محلي خود توليد و مصرف فرهنگي داشته باشند و براي اين كار نيازي به استفاده از كاالهاي بيگانه 

  .تواند به اين نياز پاسخ دهد  ميبهتر از هر كجادانشگاه جايي است كه . نداشته باشند

خصوص در   بازار مهمي كه امروز در زمينه نظامهاي آموزشي به طور عام و بهدر سطح جهاني نيز

تفويض اختيار دولت و كنار . زمينة نظامهاي آموزش عالي وجود دارد بايد به وسيله ما درك شود
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ترين استراتژي   مهم، به ابتكارهاي جمعي از سوي مردمگري دولتي به سود امكان دادن گذاشتن تصدي

دهد كه بخش بزرگي از متقاضيان تحصيل يا  بازار جهاني امروز به ما امكان مي. گرفت است كه بايد پي

 رودهد كه دست به صد تدريس را به كشور خود جذب كنيم و همين طور اين بازار به ما امكان مي

. بزنيم) دانشجويان و اساتيد( آزاد استعدادها افتادنِبه جريان براي  امكانايجاد دانش خود از خالل 

  .مينه را براي اين كار آماده كردههايي تازه نگريست و ز بنابراين بايد به موضوع از ديدگا

براي .  نه بر امكانات واقعاً موجودكرد كه آنچه گفته شد بيشتر بر پتانسيلها تكيه دارداما فراموش نبايد 

چه زودتر گروه بزرگي از اصالحات را  سرمايه يا نيروي انساني بايد هر جذب از اين پتانسيلها و تواناييدهاستفا

تواند به تفكر و  بخش مهمي از اين طرح مي. زش عالي آغاز كردو اصالح نظام آمهارچوب يك طرح بزرگدر چ

آنچه . ر كشور اختصاص بيابدتأمل بر مفهوم تكثر فرهنگ و نقش آن در شكوفا ساختن نظام آموزش عالي د

يها را از طريق ارائه تصويري از موقعيت كنوني د و تنها بخش كوچكي از اين توانائدر اين گزارش ارائه ش

ي علمي ريزيهاي دقيق در زمينه بازارياب نشان داد كه براي تدقيق اين تصوير و حركت بيشتر به جلو و برنامه

هرچه  اندركاران آنها را ا وجود دارد كه اميدواريم مسئوالن و دستگونه پژوهشه  اينشك نياز به تداوم بي

  .براي انجام آنها فراهم نمايندبيشتر جدي گرفته و زمينه را 
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