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چکیده
موضوع هویت ایرانیان همواره یکی از موضوعات چالش برانگیز است .اینکه هویت مشترک ایرانیان متشکل از چه
عناصری است ،محل اختالؼ است و این اختالفات پیامدهایی در حوزه عمل خواهد داشت .پژوهش حاضر از زاویهای
تربیتی موضوع هویت ایرانیان را مورد بررسی قرار داده است .برای این منظور ،از میان ابعاد متنوع و متکثر هویت
ایرانیان ،دو ب ُعد پراهمیت و محوری زبان و دین مورد توجه قرار گرفته است .همچنین با شرح و تبیین نظرگاههای چارلز
تیلور مبنایی برای تحلیل هویت ایرانیان فراهم شده و داللتهایی در حوزه تعلیم و تربیت به دست داده است .روش
پژوهش در بخش بیان و تحلیل مفاهیم ،روش تحلیل مفهومی و در بیان داللتها ،استنتاج عملی است .از جمله
داللتهای حاصل شده در این پژوهش« ،تربیت تنوعگرا بر اساس تنوع فرهنگی ػ هویتی ایرانیان»« ،تربیت همگرا بر
اساس ایده به رسمیتشناسی» و «تعمیق روابط اجتماعی بر اساس تربیت گفتگومحور» است .در نهایت ،با تکیه بر
داللت های حاصل آمده ،برخی اسناد در حوزه تربیت رسمی ،مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و به کاستیهای موجود در
این اسناد اشاره شده است.
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تاریخ پذیرش9399/04/97 :
 . 1تاریخ دریافت9399/09/22 :
.
 2دانشآموخته دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران؛ moradi484@gmail.com
.
 3استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران و عضو انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران (نویسنده مسئول)؛ khbagheri@ut.ac.ir
.
 4دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران و عضو انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران؛ siravani@ut.ac.ir
.
 5دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز؛ bshamshiri@rose.shirazu.ac.ir

30

دوفصلنامه فلسفه تربیت

سال  ،5شماره  ،9پاییز و زمستان 9311

مقدمه
ایرانیان کیستند؟ این پرسشی فراخ است که پژوهشها و تحلیلهای بسیاری برای پاسخ
بدان ارائه شده است و پژوهشگران با دیدگاهها و رویکردهای مختلف ،درصدد پاسخگویی به
آن برآمدهاند .اگر از پژوهشگران انگشتشماری همچون وزیری ( )9993که هویت ایرانی را
سازهای ،فاقد پیشینه تاریخی و برساختهای مدرن در دوره رضاشاه دانستهاند بگذریم،
اندیشمندان در ورود به پدیده غامض هویت ایرانی ،رویکردهای مختلفی را برگزیدهاند .برخی
با جستجوی هویت آرمانیِ آریایی به دنبال احیای هویت از دست رفته ایرانیان در ایران
1
باستان هستند؛ برخی دیگر از زاویه دید قومی و زبانی وارد این حوزه شدهاند؛ برخی ب ُعد
دینی هویت ایرانیان را کاویده و به آن محوریت بخشیدهاند و برخی وجوه مدرن هویت
ایرانیان در سدههای اخیر را مورد توجه قرار دادهاند .2اما با مالحظه همه تحلیلهای صورت
گرفته ،مورد حائز اهمیت این است که هویت ایرانیان ،نه تکتک آن عناصر ،بلکه ،هویتی
بسیار پیچیده و متکثر است که مالحظه همه جوانب آن ،کاری است الزم که البته ،چندان
ساده به نظر نمیرسد.3
اما باید دانست که هر یک از خوانشهای اشاره شده از هویت ایرانیان ،واجد داللتهای
خاص خود در حوزه تربیت خواهند بود؛ مثال ا چنانچه پژوهشگران یا سیاستگذاران تربیتی
بر این باور باشند که هویت ایرانیان در عنصر خاصی همچون دین یا زبان متمرکز است،
پیامدهای این دیدگاه در حوزه تربیت خود را به نمایش خواهد گذاشت .به نظر میرسد از
همین روست که در برخی دورههای تاریخی ،عنصر خاصی به عنوان هویت اصلی ایرانیان،
برجسته شده و از دیگر عناصر غفلت میشود .4پژوهش حاضر خوانشی از هویت ایرانیان را
موجّه میداند که تنوع و پیچیدگی تاریخی هویت ایرانیان را پاس بدارد و در هر نوع تحلیل یا

 .1نگارندگان در اشاره به مفاهیم مؤلفه ،وجه ،ب ُعد ،عنصر ،منبع و الیه هویت ایرانیان ،معنای یکسانی را مراد نمودهاند.
.

 2برای اشاره به نمونهای از این پژوهشها ،به ترتیب نگاه کنید به آخوندزاده ( ،)9963افشار ( ،)9338مسکوب ( ،)9385کچوئیػان ()9384
و بروجردی (.)9389
.
 3بسیارند کسانی که کوشیدهان د ترکیبػی از هویػت پیچیػده و متکثػر ایرانیػان بػه دسػت دهنػد (بػرای نمونػه نگػاه کنیػد بػه اشػرؼ2092 ،؛
فراستخواه9394 ،؛ آزادارمکی9392 ،؛ سروش9379 ،؛ شمشیری9387 ،؛ احمدی9390 ،؛ رجایی؛ 9386؛ اسالمی ندوشن9395 ،؛ حاجیانی،
9388؛ شایگان9384 ،؛ میری ،)9397 ،اما اینکه به چه میزان این کوششها قرین موفقیت بودهاند ،محل بحث این پژوهش نیست.
.
 4ایروانی ( )9393با نگاهی تاریخی ،اثرگذاری دیدگاه به کار بسته از سوی حکومت و اثر آن در آموزش و پرورش را مورد تحلیل قرار داده
است.
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تجویزی آن را لحاظ نماید؛ خوانشی که از دو مغالطه مشهور در حوزه مطالعات مربوط به
موضوع هویت ،برکنار باشد.1
از همین رو ،هدؼ پژوهش حاضر ،به دست دادن مبنایی برای تحلیل هویت ایرانیان و
راهکاری برای رویارویی با تنوع و تکثر هویتی ایرانیان در عرصه تعلیم و تربیت بوده است؛
راهکاری که در آن ،ویژگی تکث ّر و پیچیدگی هویت ایرانیان مورد توجه قرار گرفته و عاری از
مغالطات مذکور باشد .بدین منظور با به کار بستن آرای چارلز تیلور 2تالش شده تا مبنایی
نظری برای تحلیل مورد اشاره فراهم شده و داللتهای آن مورد بررسی قرار گیرد.
تیلور که خود به دلیل سکونت در منطقه فرانسوینشین کانادا (ایالت کبک) طعم ِ در
اقلیت بودن و نیز تنازعات قومی و زبانی را از نزدیک چشیده است ،توصیفی جزئی از
این نوع منازعات در کشور خویش و راه حلهای مواجهه با آن به دست داده که همین امر،
پژوهشهای وی را با وضعیت موجود در ایران ،از جهات بسیاری ،دارای ربط فرهنگی 3نموده
4
است .او در مقاله معروؼ خویش« ،سیاست به رسمیت شناختن» (« ،)9994تکثر عمیق»
فرهنگی موجود در کانادا و برخی دیگر کشورهای غربی را مورد تحلیل قرار داده است که به
نظر میرسد ،نظرگاهها و تحلیلهای وی ،چنانچه رجایی به درستی اشاره نموده است
میتواند در این حوزه برای ایرانیان «گرتهگذار و کارساز» باشد ( ،9395ص.)46 .

روش پژوهش
به طور مشخص ،پرسش مورد نظر پژوهش حاضر ،عبارت است از اینکه «کاربست ایده
به رسمیتشناسی چارلز تیلور ،در تحلیل هویت ایرانیان ،واجد چه داللتهایی در حوزه
تربیت خواهد بود؟» .برای این کار ،نخستِ ،شمایی از شبکه مفهومی و معنایی تیلور در باب
 .1ایػن دو مغالطػه عبارتنػد از «مغالطػه وابسػتگی واحػد» ( )the fallacy of singular affiliationو «مغالطػه نفػی هویػت» (

the fallacy of

( )identity disregardاسپلیتر .)2007،در مغالطه نخست ،فرد مؤلفه خاصی از ترکیب پیچیده هویتی خویش را همه هویت خویش مػی
انگارد؛ مثال ا به عنوان یک ایرانی ،همه هویت خویش را در قومیت خالصه نموده و به دیگر عناصػر مػؤثر در شػکلگیػری هویػت خػویش،
همچون دین ،توجه الزم را نمینماید .اما در مغالطه دوم که در برخی دیدگاهها ،جهانمیهنػی ( )cosmopolitanismنػام گرفتػه اسػت ،فػرد
به گونهای از هویت خویش سخن میراند که گویی وی میتواند تمام وجوه هویتی خود را پوستاندازی کند و از نو ،هویتی دیگر برسػازد
یا حتی اصال ا هویتی به خود نگیرد.
Taylor

2.

. cultural relevance

3
4

. deep diversity
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هویت ،به معنای اعم ،به دست داده شده و سپس ،دیدگاه وی در باب مفهوم کانونی به
رسمیت شناختن ،1و ربط و نسبت آن با هویت مورد شرح و اشاره قرار گرفته است .در ادامه،
شرحی از ابعاد متنوع هویت ایرانیان ارائه شده است .در این بخش ،نظر به گستردگی
مباحث موجو د ،از میان ابعاد متعدد هویت ایرانیان ،دو عنصر محوری زبان و دین برای
تحلیل برگز یده شده است .پس از به دست دادن اشارات و تحلیلهایی گذرا در باب این دو
وجه از هویت ایرانیان ،تمرکز پژوهش بر راهکارهای مورد نظر خویش معطوؼ شده است.
بدین ترتیب که با اتکا به مبانی نظری اشاره شده ،داللتهایی در حوزه تعلیم و تربیت
کشورمان مورد توجه قرار گرفت .در نهایت ،در ارائه داللتها ،برای دوری از بیربط بودن از
فضای واقعی تربیت ،در حد گنجایش مقاله ،نیم نگاهی به برخی اسناد و رویههای جاری در
حوزه تربیت ایران نیز شده است.
روش مورد نظر برای بخش نخست پژوهش حاضر؛ یعنی طرح دیدگاه تیلور در باب مفهوم
هویت و نیز دیدگاههای مطرح شده در حوزه هویت ایرانیان ،روش تحلیل مفهومی به ویژه در
شکل «تفسیر مفهومی» و «ارزیابی ساختار مفهوم» بود (کومبز و دنیلز .)9392 ،همچنین،
در بخش دوم پژوهش و برای به دست دادن داللتهای مورد اشاره ،روش استنتاج عملی
مورد استفاده قرار گرفت (باقری و همکاران ،9389 ،صص .)939-97 .با کاربست این روش ،به
استنتاج داللتهایی تجویزی در حوزه تعلیم و تربیت پرداخته شده است.

 -9دیدگاه تیلور در باب تنوع هویتی
از نگاه تیلور ،همچون بسیاری از دیگر متفکران ،هویت پاسخی است به پرسش از کیستی
انسان (تیلور ،9989 ،ص .)27 .وی در شرح و بسط مفهوم هویت در آثار مختلف خویش
درصدد برآمده است تا دو سویه اساسی از هویت انسانی را از هم تفکیک نماید .وی بر این
باور است که انسان واجد برخی ویژگیها یا سویههای هستیشناختی است که انسان بما هو
انسان نمیتواند فاقد آن ویژگیها باشد .این ویژگیها ثابت بوده و وجه مشترک تمام
انسان ها است و افراد در هیچ فرهنگ و قومیتی ،به هر اندازه متفاوت و متنوع ،نمیتوانند از
این ویژگیها برکنار باشند .2همچنین ،او بر این باور است که انسانها در طی زمان ،دارای

recognition
.

1.

 2این وجوه عبارتند از :خودتفسیرگری ( ،)self-interpretationزبػانمنػدی ،برخػورداری از خػودِ گفتگػویی ( )dialogical selfو برخػورداری از
توانایی ارزشیابی قوی (( )strong evaluationتیلور.)9985 ،
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برخی ویژگیها یا سویههای تاریخی متأثر از عوامل متنوع اقلیمی ،قومی و فرهنگی میشوند
که مختص به آن فرهنگ و قومیت است و الزامی ندارد که سایر فرهنگها نیز واجد آن
خصایص باشند (آبی ،2000 ،ص.1 )66 .
سویههای تاریخی هویت ،بازنمود تنوع و تفاوتهای فرهنگی عمیقی است که میان
انسانها در پهنهی کره خاکی قابل مشاهده است و این تنوعات و تفاوتها در عصر تبادالت
و ارتباطات اجتماعی ،میتواند موجد تعارضاتی در میان این فرهنگها شود .راهکار تیلور
برای مواجهه با این تنوعات و تکثرات ،بهکارگیری و عطف نظر به شیوه به رسمیت شناختن
متقابل میان این فرهنگها میتواند موجد آثار مثبتی در زمینه این تفاوتها باشد .در ادامه،
این دیدگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 -9-9چیستی به رسمیت شناختن
یکی از مفاهیم کلیدی در نظام اندیشه تیلور در حوزه تفکر سیاسی ،موضوع به رسمیت
شناختن است که شاید به دلیل شرایط خاص فرهنگی غرب و مطرح شدن بحث مهاجرت
به این کشورها ،در حوزه تعلیم و تربیت نیز حضور جدی و پررنگی یافته است .2پالما 3در
بررسی دیدگاه تیلور در باب مفهوم به رسمیت شناختن ،به بررسی تطبیقی نظرگاه تیلور با
چهار تن از دیگر اندیشمندان پرداخته است ( ،2094صص .)959-956 .چهار اندیشمند مورد
نظر پالما عبارتند است از پائول ریکور ،4اکسل هانث ،5نانسی فریزر 6و جیمز تولی 7که هر
یک از زاویه دید خاص خود به بررسی این مفهوم پرداختهاند .پالما دیدگاه تیلور را به دیدگاه
هانث نزدیک دانسته است.

 .1تیلػػور در تحلیػػل خػػویش از سػػویههػػای تػػاریخی انسػػان ِ غربػػی ،مػػواردی همچػػون بریػػدگی از هرگونػػه سرسػػپردگی و التػػزام بیرونػػی و
سرسػػپردگی بػػه عقػػل ابػػزاری ( ،9989صػػص 29 .و )389؛ بریػػدگی از هرگونػػه «نظػػم کیهػػانی» ( )cosmic orderو جسػػتجوی معنػػا در درون
انسان ( ،9989صX .؛  ،2003ص )26 .و ارزش یافتن فضیلت اصالت ( )authenticityیػا بػه تعبیػر دقیػق« ،خودبػودگی» در فرهنػگ غػرب
(تیلور )2003 ،را مورد اشاره قرار داده اسػت .البتػه ایػن سػویه هػای تػاریخی در فرهنػگ ایرانػی ابعػاد متفػاوتی خواهػد یافػت کػه در بخػش
مربوط به هویت ایرانیان ،مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
 .2مفهػػوم بػػه رسػػمیتشػػناختن در کنػػار مفػػاهیم مػػرتبط دیگػػر همچػػون دربرگػػرفتن ( )inclusionو طػػرد کػػردن ( ،)exclusionادبیػػات بسػػیار
گستردهای در حوزه تعلیم و تربیت یافته است .برای نمونه ،بنگرید به فلدر ( )2098( )Felderو کسکینن (.)2098( )Koskinen
Palma
4.
Ricoeur
5.
Honneth
6.
Fraser
3.

Tully

7.
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هانث مفهوم به رسمیت شناختن را در یک بافت اجتماعی و روانشناختی معنا نموده
است .از نظر وی ،یک فرد را میتوان به سه شکل به رسمیت شناخت .به رسمیت شناختن
بر مبنای عشق ،به رسمیت شناختن بر مبنای حقوؽ و به رسمیت شناختن بر مبنای
همبستگی .1مثال ا بر مبنای تحلیل هانث ،به رسمیت شناختن یک کردزبان اهل تسنن
ایرانی ،میتواند بر مبنای عشق باشد ،بدین معنا که شما او را همینگونه که هست دوست
بدارید ،یا بر مبنای حقوؽ باشد ،بدین معنا که شما برای او حقوقی قائل هستید که ممکن
است این حقوؽ زیر پا گذاشته شده باشد ،یا بر مبنای همبستگی است ،بدین معنا که شما
خود را با او همداستان میبینید و احساس همبستگی میکنید .هانث ،به رسمیت شناختن
بر مبنای عشق را متضمن ایجاد اعتماد به نفس ،2به رسمیت شناختن بر مبنای حقوؽ را
متضمن ایجاد احترام به خود 3و به رسمیت شناختن بر مبنای همبستگی را متضمن ایجاد
عزت نفس 4در آن فرد دانسته است.
تیلور در بحث از اهمیت این موضوع ،در سطور نخست مقاله مهم و چالشی
«سیاستهای به رسمیت شناختن» ،ضرورت طرح این بحث را ناشی از نقش محوری آن در
تعریف کیستی انسان دانسته است .از نظر تیلور ،هویت ما وابسته به آن است که از سوی
تأسی از هگل مطرح
دیگران به رسمیت شناخته شود (تیلور .)9994 ،تیلور این مفهوم را به ّ
نموده است .هگل در نگاه تاریخی خویش ،روح انسان را زمانی واجد خودآگاهی و برخوردار از
یک وجود عقالنی یا جهانی میداند که در یک به رسمیتشناسی متقابل 5با دیگر اعضای
جام عه باشد .هگل برخورداری از یک زندگی اخالقی هدفمند را بودن در یک بافت و زمینه
اجتماعی و در ارتباط متقابل با دیگر اعضای جامعه تعریف میکند .از نگاه هگل ،کیستی
روح در گرو «به رسمیت شناختن» از سوی دیگری است (بیزر ،2005 ،6صص .)923-998 .این
نکتهای است که مُهر خویش را بر تمامی آثار تیلور زده است.
سیاست به رسمیت شناختن ،برای تفاوتهای فردی و اجتماعی اعتبار قائل میشود .در
این دیدگاه ،نمیتوان مردم را در جامعه بر اساس تفاوتهای فکری ،دینی ،فرهنگی و
solidarity

1.

self-confidence

2.

self-respect

3.

self-esteem

4.

mutual

5.

Beiser

6.
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اجتماعی آنان درجهبندی نمود و القابی چون شهروند درجه یک یا درجه دو به آنها نسبت
داد .تیلور با پیگیری به رسمیتشناسی برابر ،1سیاست جذب و حل 2خردهفرهنگها در
فرهنگ مسلط را که با استعاره «دیگ درهم جوش »3شهرت یافته مردود شمرده است .تیلور
بر این باور است که اصرار فرهنگهایی که در اقلیت هستند ،بر حفظ سن ّتهای فرهنگی و
اجتماعی خویش ،حاکی از ارزشمندی آن فرهنگها در نزد آنان است .تیلور بر این باور است
که همه فرهنگهایی که در طول تاریخ امکان حیات داشتهاند و افق معنایی مشترکی برای
برخی از انسانها فراهم آوردهاند ،حتما ا در داد و ستد فرهنگی ،چیزی برای عرضه به بشریت
دارند و نمیتوان از پیش ،فرهنگ خاصی را برتر از دیگر فرهنگها دانسته و خواستار جذب و
انحالل دیگر فرهنگها در آن فرهنگ شد (تیلور.)9994 ،
تیلور در طرح دیدگاه خویش ،به طرح و نقد دیدگاه ویل کیملیکا ،4از متفکران مروّج دیدگاه
چندگانگی فرهنگی 5پرداخته است .از نگاه تیلور ،سخن اقلیتهای فرهنگی ،نژادی و دینی
صرفا ا این نیست که دولت از یک رویکرد بیطرؼ برخوردار باشد و از اتخاذ رویکردهایی که به
جذب این اقلیت ها در فرهنگ مسلط خواهد انجامید احتراز نمایند؛ بلکه این اقلیتها ،به
دنبال زنده ماندن یا بقا نیز هستند .همچنین ،تیلور دیدگاه جهانمیهنی را امری غیرممکن و
غیرعملی تلقی نموده است (تیلور.)9994 ،
اما پس از نقد چندگانگی فرهنگی ،جذب و حل فرهنگها و نیز غیرممکن بودن
جهان میهنی ،دیدگاه ایجابی تیلور در باب تنوعات فرهنگی چیست؟ نخست اینکه تیلور به
نسبیت فرهنگی باور ندارد .وی از همین زاویه ،دیدگاه متفکران پسامدرن ،همچون دریدا و
فوکو را مردود دانسته است؛ دیدگاهی که با رد ّ هرگونه معیار داوری میان فرهنگها ،همه
فرهنگها را یکسان میبیند و از این منظر ،آن فرهنگها صرفا ا در کشمکش کسب قدرت
بوده و برخی بر صدر و برخی در ذیل قرار دارند (تیلور .)9994 ،شاید از همین روست که
الشتین ،6فیلسوؼ آمریکایی ،بر این باور است که تیلور ،قیاسناپذیری 7فرهنگها را مردود
1

. equal

2

. assimilation
melting pot

3.

Kymlica

4.

multiculturalism

5.

Elshtain

6.

incommensurability

7.
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میداند ( .)2004الشتین در بررسی و ارزیابی دیدگاه تیلور در باب به رسمیت شناختن ،آن را
در میانه دو قطب رواداری و بی تفاوتی به دیدگاه دیگران از یکسو و به کیش خود فراخواندن
یا کوشش در جذب دیگران دانسته است .الشتین به رسمیت شناختن را «رواداری ژرؼ»2
نام نهاده است.
نکته دیگر اینکه برخالؼ برخی دیدگاهها که تنوع فرهنگی را امری مذموم و حتی تهدید
محسوب میکنند ،تیلور صرؼِ تنوع فرهنگی و دینی را امری مثبت تلقی نموده است .از دید
تیلور که در این خصوص متأثر از هومبولت 3بوده است ،تفاوت داشتن ،صرفا ا زمینه رواداری
را فراهم نمیکند بلکه میتواند باعث آموختن 4نیز شود .وی تفاوت داشتن را موجب غنای
بیشتر فرهنگ میداند ،چرا که هیچ فرهنگی نمیتواند به تنهایی همه مزایای فرهنگی را در
خود جمع کند و به کمال انسانی 5دست یابد .از نظر تیلور ،تکامل انسانی صرفا ا در تبادل
فرهنگی امکان وقوع خواهد داشت (آبی ،2000 ،ص .)924 .در این موضع ،تیلور با اشاره به
دیدگاه گادامر ،امتزاج افقها را اقدامی الزم در تبادالت میان فرهنگها دانسته است (تیلور،
.)9994
از همین روست که تیلور راهکارهای اشاره شده در نسبت میان فرهنگهای متکثر را
مردود دانسته و درصدد به دست دادن رویکردی است که هم زمان از مزایای تنوع فرهنگی
بهرهمند بوده و از مض ّرات آن به دور باشد .این رویکرد که در میانه دو رویکرد یاد شده است
گاهی با مفهوم تعامالت میانفرهنگی 6از آن یاد میشود (کنتل .)2094 ،7با التزام و
به کارگیری دیدگاه تیلور در تعامالت فرهنگی میان اقوام و فرهنگها ،تفاوتها و تنوع به امری
مثبت بدل خواهد شد که موجبات ارتقای فرهنگی آن فرهنگها را فراهم خواهد آورد.

1

 -9عناصر بنیادی در هویت ایرانیان
چنانچه اشاره شد ،هویت یک انسان پاسخی است به پرسش از کیستی وی و بر همین
اساس ،هویت ایرانی ،پاسخ به پرسش از کیستی ایرانیان خواهد بود .از همین رو ،وقتی از
proselytizing
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deep toleration
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Humboldt
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learning
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هویت ایرانیان سخن میگوییم ،به دنبال عناصری مشترک میان تمام ایرانیان هستیم؛ اما آیا
عناصر مشترکی میان تمام ایرانیان وجود دارد که اتصاؼ به آن عناصر ،فرد را ایرانی نماید؟
آیا ایرانیان در واقع واجد چیزی هستند که ما آن را هویت مشترک ایرانیان نام نهادهایم؟ برای
نمونه ،چه هویت مشترکی میان یک کردزبان سنی در روستاهای اطراؼ شهر سنندج با یک
ترکزبان شیعه در روستاهای اطراؼ تبریز که از قضا ،هر دو زبان فارسی نمیدانند ،وجود
دارد که هر دو را ایرانی میتوان نامید؟ آیا سخن گفتن از هویت مشترک ایرانیان نوعی
آرزواندیشیِ مفید نیست؟
با جستجو در منابع مرتبط ،عناصر متعددی برای هویت مشترک ایرانیان قابل احصاء
است .مواردی همچون ،نژاد ایرانی ،خلق و خوی ایرانیان ،سرزمین و خاک ایران ،میراث
سیاسی ،سنتهای فرهنگی پیشااسالمی ،تجدد ایرانی ،زبان فارسی و دین ،از جمله مواردی
هستند که در منابع مربوطه به عنوان عناصر مشترک ایرانیان مورد اشاره قرار گرفتهاند 1.در
پژوهش حاضر ،دو عنصر اخیر ،یعنی زبان و دین اسالم که از مهمتر ین عناصری هستند که
غالب اندیشمندان به نحوی آنها را بخش جداییناپذیر هویت ایرانیان دانستهاند مورد توجه
قرار گرفته است .البته در ترکیب هویتی ایرانیان ،برخی به چند عنصر از این عناصر باور
دارند و موارد دیگر را انکار میکنند و برخی به غیر از این موارد ،عناصر دیگری را نیز به آنها
افزودهاند.
ابتدا باید اشاره شود که در این پژوهش ضمن پذیرش این نکته که وجود همبستگی
اجتماعی و هویت جمعی مشترک میتواند زمینه رشد فرهنگی و حتی اقتصادی یک کشور
را فراهم آورد (هارتگن و آپفینگر ،2094 ،2ص ،)347 .ولی هم زمان بر این نکته تأکید میشود
که یافتن وجه مشترکی از هویت ایرانیان که همه آنان به طور مطلق در آن سهیم باشند،
دشوار به نظر میرسد .برای این منظور ،پذیرش دیدگاهی که جایی برای تفاوتها بازنموده
باشد الزم است؛ چنانچه باقری ( )2097شباهت خانوادگی ویتگنشتاین را ابزاری مناسب برای
ارتباطات میانفرهنگی دانسته است .لذا در پژوهش حاضر این نکته مورد تأکید قرارگرفته
 .1برای نمونه بنگرید به نژاد آریػایی (آخونػدزاده ،9963 ،صػص ،)296-290 .تجػدد ایرانػی (سػروش9379 ،؛ شػایگان)9384 ،؛ خلػق و خػوی
ایرانی (بازرگان9343 ،؛ فراستخواه ،)9394 ،عالقه به خاک ایران یا همػان مػیهندوسػتی (احمػدی9390 ،؛ اشػرؼ9398 ،؛ اسػالمی ندوشػن،
9395؛ رجایی ،)9386 ،سػنتهػای فرهنگػی پیشااسػالمی (اشػرؼ9398 ،؛ احمػدی9390 ،؛ سػروش9395 ،؛ رجػایی ،)9386 ،میػراث سیاسػی
(رجایی9386 ،؛ احمدی9390 ،؛ طباطبایی.)9385 ،
Harttgen & Opfinger
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است که پذیرش تکثر موجود در ساحت هویت ایرانیان اجتنابناپذیر است و نادیده گرفتن
آن میتواند منجر به بروز تعارضاتی گردد .نکته اخیر ،با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار
خواهد گرفت .در ادامه پژوهش ،پس از اشاره مختصر به وجوه زبانی و دینی هویت ایرانیان،
داللتهایی بر مبنای دیدگاه تیلور به دست داده خواهد شد.
 -9-9زبان ایرانیان
نقشآفرینی زبان در ساحت هویت یک ملت ،با چالشهایی مواجه شده است .برای
نمونه ،بروجردی ( )9389و رجایی ( ،)9386هیچگونه مدخلیتی برای زبان در شکلدهی به
هویت ایرانیان قائل نیستند .نگارندگان با این دیدگاه همدلی ندارند و در ادامه مقاله ،به
اجمال دالیل خویش را ارائه خواهند داد .اما با فرض پذیرش نقشآفرینی زبان در هویت
انسانها ،جایگاه ایرانیان در این خصوص کجاست؟ آیا زبان خاصی شکلدهنده به هویت
مشترک ایرانیان است .بسیاری از اندیشمندان پاسخ سرراستی برای این پرسش دارند :زبان
فارسی.1
اما مسئله این است که زبان مادری ایرانیان ،یک زبان نیست و ما در ایران شاهد تکثر
زبانی بسیار زیادی هستیم .در ایران ،هم زمان زبانهای فارسی ،کردی ،ترکی ،بلوچی ،عربی و
برخی زبانهای دیگر وجود دارد 2که همه آنها مورد استفاده قرار میگیرند و میراث فرهنگی
مختلفی از هر یک از این زبانها ،همچنان در زمان حاضر در تجربه زیسته مردمان آن
فرهنگها وجود دارد .جالب آن است که همه این اقوام قرنها در حوزه تمدنی ایران سکونت
داشته و همچنان خود را ایرانی میدانند .3پس با نظر به نقش بیبدیل زبان در هویتیابی
انسان و با نظر به تکثر زبانی موجود در میان ایرانیان ،چگونه میتوان پذیرفت که تنها زبان
فارسی به عنوان الیه مشترک هویت ایرانیان باشد؟
زبان مادری زبانی است که با هیجانات ،عواطف و احساسات کودک پیوند برقرار میکند و
پنجره خاصی را به روی او میگشاید که کودک از آن پنجره به هستی مینگرد؛ به شکلی که
با مالحظه نقش بی بدیل زبان مادری ،هر نوع تربیتی بدون التفات بدان ،از توفیق کمتری در
.

 1بسیارند متفکرانی که این چنین میاندیشند (برای نمونه بنگرید به افشار9338 ،؛ کسروی9356 ،؛ یارشػاطر9993 ،؛ طباطبػایی9385 ،؛
مسکوب9385 ،؛ احمدی9390 ،؛ اسالمیندوشن9395 ،؛ شایگان9393 ،؛ اشرؼ.)9398 ،
.
 2در حال حاضر دست کم ده زبان زنده در کشور ما مورد استفاده ایرانیان است (منتظری.)9395 ،
.3
در پیمایش ملی ارزشها و نگرشها ،در سالهای  9379و  9394به ترتیب  86/9و  86/4درصػد مػردم ایػران بػه ایرانػی بػودن خػویش
مفتخر بودهاند (به نقل از مدنی قهفرخی.)9397 ،
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رشد کودک برخوردار خواهد بود (انگن  ،2094 ،ص99 .؛ میزا 2094 ،؛ ب َنکز  ،2006 ،صص.
 .) 206-205صمد بهرنگی در تجربه خویش در روستاهای آذربایجان ،به همین نکته اشاره
نموده است که آموزش زبان فارسی به ترکزبانان آن منطقه ،بدون توجه به زبان مادری آنان،
خصوصا ا در سالهای نخست تحصیل ،کاری عبث و بیفایده است ( ،9336صص.)99-79 .
با این حال ،در مواجهه با پدیده تکثر زبانی در ایران ،ناگزیر از انتخاب راهی از میان
رویکردهای زیر هستیم:
رویکرد نخست :زبان فارسی صرفا ا زبان قوم فارس است .اقوام غیرفارس باید به زبان خود
آموزش ببینند .زبان فارسی نباید هیچ مدخلیتی در فرهنگ و هویت آنان داشته باشد.
رویکرد دوم :زبان فارسی ستون فقرات هویت ایرانیان است .فقط باید زبان فارسی زبان
آموزش باشد .باید کوشید تا زبان فارسی جایگزین زبانهای مادری غیر فارسی شود.
رویکرد سوم :زبان فارسی ستون فقرات هویت ایرانیان است .فقط باید زبان فارسی زبان
آموزش باشد .زبانهای دیگر میتوانند در حوزه زبان شفاهی و نه زبان علمی و ادبی نقش
داشته باشند.
رویکرد چهارم :زبان فارسی در کنار دیگر زبانها بر هویت ایرانیان مؤثر است .زبان فارسی
زبان مشترک ایرانیان است .همه ایرانیان باید زبان فارسی را بیاموزند .کثرت زبانی موجود در
ایران یک فرصت و یک ظرفیت برای آفرینش است نه یک تهدید .آموزش زبانهای دیگر در
کنار زبان فارسی مورد توجه قرار گیرد.
نگارندگان دیدگاههای اول و دوم را افراطی و دیدگاه سوم را غیر واقعبینانه دانسته و از
دیدگاه چهارم دفاع میکنند .به نظر میرسد نه باید به جانب افراط گرایید و کمر به حذؼ
همه زبانهای غیرفارس ی بست؛ چون کاری غیرعملی و خطرناک است که خطر قوت گرفتن
گروههای تجزیهطلب را به همراه دارد ،و نه باید بهسوی تفریط رفت و زبان فارسی را به کناری
نهاد و در هر منطقه ،صرفا ا به تدریس زبان مادری بسنده نمود .چنانکه اشاره شد ،زبان
فارسی زبان مشترک همه ایرانیان است و بس و نه زبان قوم فارس و از همین زاویه است که
آموزش زبان فارسی به همه ایرانیان همچون یک زبان مشترک 4بایستی مورد توجه نظام
Engen
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آموزشی کشور باشد و هم زمان زبان مادری دیگر اقوام نیز در کنار زبان فارسی مورد توجه
قرار گیرد .به گمان نگارندگان ،معلم و ادیب ترکزبان ،صمد بهرنگی ،بیش از نیمقرن پیش
به درستی به این نکته التفات یافته است« :در این شکی نیست که باید فارسی را یاد
بچههای آذربایجان داد؛ اما باید جُست و راه عاقالنه و صحیح کار را یافت که بچهها سُ ر
نخورند ،زود از میدان در نروند ،رنج نبرند و شکست روحی نخورند» (بهرنگی ،9336 ،ص.
.)79
 -9-9دین ایرانیان
پس از ورود اسالم به فالت گسترده ایران ،بیشینه ایرانیان مسلمان شدند و فعاالنه در
پویایی دینی که به تازگی بدان گرویدند ،کوشیدند .اگر از جنبشهای مقاومتی که در حدود
دو قرن نخست استقرار حکومت اعراب مسلمان در برابر آنان رخ داد ،بگذریم ،میتوان گفت
عمده جنبشها و حکومتهای ایرانی از جمله طاهریان ،صفاریان و سامانیان با اسالم و
آموزههای اسالمی مشکلی نداشتند و آن را به عنوان یک دین آسمانی پذیرفته بودند .حتی
نهضت شعوبیه که در برابر تحقیرهای اعراب در زمان امویان شکل گرفت ،خود برگرفته از
آیهای از قرآن است که همه انسانها از هر نژاد و قومی را برابر دانسته و مالک برتری را تنها
در درجه پرهیزکاری دانسته است (کاتوزیان ،9394 ،صص .)87-86 .در واقع سران جنبش
شعوبیه ،این نکته را درک کرده بودند که اساسا ا «اسالم در ذات خویش نیز یک زاده قومی و
نژادی نبود  ...و از همان آغاز کوشید تا پوسته عربیت را از خود به دور افکند» (شریعتی،
 ،9376ص ،)946 .از همین رو ،اگر از افراطهایی که بعدها در این نهضت ایجاد شد بگذریم
(شریعتی ،9376 ،صص ،)973-979 .تکوین و شکلگیری شعوبیه ،مبتنی بر مبارزه با
سیاستهای عربمحور و تحقیر عجم در زمان امویان متمرکز بود.
صفویان با رسمیت بخشیدن به مذهب تشیع در برابر مذهب تسنن توانستند ب ُعد پر
نفوذی را بر هویت بسیاری از ایرانیان بیفزایند و هویت مشترکی را در برابر دو دولت قدرتمند
سن ّی یعنی امپراتوری عثمانی و امپراتوری ازبکها ایجاد نمایند که تاریخ نیز حاکی از
موفقیت بسیار زیاد آنان در انجام این مأموریت بوده است .آنان توانستند وحدت سرزمینی
ایران را برقرار سازند و اقدامات مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی ایران و حتی
جهان به ثمر برسانند (امانت ،2097 ،صص.)62-50 .
آمار رسمی و مستندی از تعداد ایرانیان سنی مذهب در دست نیست ،ولی با این حال،
بر اساس آمارهای غیررسمی حدود ده درصد ایرانیان سنیمذهب هستند که به طور عمده

سال  ،5شماره  ،9پاییز و زمستان 9311

بررسی هویت ایرانیان بر اساس ایده 19 ...

در استانهای کردستان ،سیستان و بلوچستان ،و خوزستان ساکن هستند (کاتوزیان،9394 ،
ص .) 89 .اگر جمعیت ایرانیان را هشتاد میلیون نفر فرض کنیم ،چیزی در حدود هشت
میلیون نفر از ایرانیان از مسلمانان اهل تسنن هستند؛ تقریبا ا برابر با جمعیت کشور سوئد.
در اینکه مذهب تشیع وجهی از هویت اکثریت ایرانیان است ،تقریبا ا چالش خاصی وجود
ندارد ،1ولی آن ده درصد ایرانیان اهل تسنن را چگونه در این هویت لحاظ خواهیم نمود؟ 2در
اصل دوازدهم قانون اساسی ،دین رسمی ایرانیان شیعه اثناعشری دانسته شده است و البته
برای دیگر مذاهب اسالمی مربوط به اهل تسنن «احترام کامل» قائل شده و «آزادی» آنان در
انجام امور خود بر طبق فقه خودشان به رسمیت شناخته شده است .بدین ترتیب ،الزم
است از همه اقدامات الزم برای پذیرش و جذب همه ایرانیان ِ غیرشیعه نیز دریغ نورزید.
یافتههای پژوهش تزکور و اسدزاده ( )2099حاکی از آن است که برخالؼ دیدگاه رایج در
باب اینکه عامل اصلی تجزیهطلبی برخی کردزبانان ،تفاوت زبانی آنان با دیگر ایرانیان است،
این پژوهشگران عامل مذهب را عامل اصلی دانستهاند .آنان با بررسی تاریخی اقدامات
خشونتآمیز و تجزیهخواهانه کردهای ایران و برخی کشورهای همسایه از جمله عراؽ و
ترکیه ،خشونت را نتیجه احساس طردشدگی و سرخوردگی کردها در فرآیند مشارکت در
فرآیند تصمیمسازی ایرانیان دانستهاند .البته تردیدی در نقش و دخالت عوامل خارجی در
بروز بسیاری از خشونتها در مناطق مختلف ایران نیست (احمدی ،9384 ،صص-308 .
 ،)397ولی این واقعیت نباید موجب غفلت از برخی ناسازگاریهای درونی جامعه ایران گردد.
بر این اساس ،پرسش پیش روی ما این است که با پذیرش اینکه نود درصد ایرانیان شیعه
هستند و عنصر شیعی نقش پررنگی در هویتیابی فردی و جمعی آنان دارد ،ولی آن ده
درصد سنی مذهب چگونه باید خود را ایرانی تعریف کنند؟ در این موضع ،بسیاری از
متفکران میکوشند به جای تکیه بر مذهب سنی یا شیعه ،اسالم را دین ایرانیان تعریف
نمایند و اینگونه از حساسیتها بکاهند (احمدی9390 ،؛ کچوئیان9384 ،؛ سروش،)9379 ،
ولی چنانکه بهاجمال اشاره شد ،تعارضهای مذهبی یکی از مسائلی است که هر متفکری
باید نسبت به آن توجه داشته باشد .اصوال ا چرا باید تفاوت مذهبی به تعارض مذهبی تبدیل
 .1برای نمونه بنگرید به کاتوزیان ( ،9394ص )99 .و احمدی ( ،9390ص.)398 .
 .2نکات مورد اشاره در این بخش در باب دیگػر اقلیػتهػای دینػی و فرهنگػی ،همچنػین زرتشػتیان ،یهودیػان و مسػیحیان ،بػه رغػم اینکػه
جمعیت محدودی در ایران دارند ،صادؽ است.
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شوند و زمینه تشکیل چنین گروههایی با انگیزههای جداییخواهانه را فراهم آورند؟ البته این
مسئله با درجاتی کمتر درباره ایرانیان بلوچی نیز صادؽ است (احمدی ،9384 ،صص-996 .
.)929

 -3بررسی داللتهای تربیتی با نگاهی انتقادی به اسناد تربیتی ایران
در این بخش ،با مبنا قرار دادن دیدگاه تیلور در باب هویت ،تکثر فرهنگی ،به رسمیت
شناختن و راهکارهای مواجهه با تفاوتهای فرهنگی و نیز با عنایت به اشاراتی که در باب دو
وجه محوری از هویت ایرانیان به دست داده شد ،داللتهایی در حوزه تربیت که میتواند
تغییراتی در سیاستها و حوزه عمل تربیتی داشته باشند ،مورد اشاره قرار خواهد گرفت.1
 -9-3تربیت تنوعگرا بر اساس تنوع فرهنگی  -هویتی ایرانیان
چنانکه اشاره شد ،بررسی ابعاد فرهنگی ایرانیان ،حاکی از وجود تنوع عمیق در ساحت
هویت ایرانیان است .ایرانیان در ساحات اقلیمی ،زبانی و دینی شاهد تکثری فروکاهشناپذیر
میباشند .از همین رو  ،با ابتنا به دیدگاه تیلور ،وجود تکثر در ساحت فرهنگی و هویتی
ایرانیان بایستی همچون یک اصل ،سرلوحه تمامی تصمیمات فرهنگی ،اجتماعی ایرانیان
باشد .هرگونه آموزش رسمی یا غیررسمی بدون توجه به این اصل ،میتواند زمینه افتراؽ و
تنازع ِ بخشی از ایرانیان با حکومت را تشدید نموده و به تعبیر امین معلوؼ ،زمینه شکل
گیری هویتهای مرگبار را در ایرانیان ایجاد کند (معلوؼ .)9397 ،با نظر به وجوه اشاره شده از
هویت ایرانیان ،این تکثر در دو سطح قابل پیگیری است.
 -9-9-3تنوعگرایی در حوزه آموزش زبان و ادبیات
این داللت ،موضوع پذیرش تکثر قومی و زبانی در ایران را مورد اشاره قرار میدهد .الزم
است سیاستگذاریهای متناسب برای آموزش زبان و «ادبیات» این اقوام در مدارس و
دانشگاهها به نحو اصولی فراهم شود .در حال حاضر ،مدارس کشور به طور کامل نسبت به
این نکته غفلت نمودهاند و آموزش زبان مادری در کنار زبان فارسی به طور کلی به دست

 .1در اینجا به دلیل محدودیت واژگانی مقاله ،به طور مستقیم ،نتیجه استفاده از دیدگاه تیلور در تحلیل هویت ایرانیان مػورد اشػاره قػرار
نگرفته است .مواردی همچون «تاکید بر پویایی هویت ایرانیان»« ،تاکید بر پیچیدگی هویت ایرانیان»« ،پػذیرش تنػوع و تکثػر در هویػت
مشترک ایرانیان» و «جایگاه بهرسمیتشناختن» از جمله مواردی هسػتند کػه مػیتوانػد بػه تفصػیل مػورد اشػاره قػرار گیػرد کػه بػه دلیػل
مػػورد اشػػاره و نیػػز اهمیػػت کػػار ،مسػػتقیما ا بػػا ابتنػػا بػػه مبػػانی نظػػری پػػژوهش ،موضػػوع داللػػتهػػا و برخػػی کاسػػتیهػػای موجػػود در اسػػناد
باالدستی مورد تحلیل قرار گرفته است.
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فراموشی سپرده شده است .غفلت از این پدیده ،چنانکه در بخش پیش اشاره شد ،موجب
کاهش کیفیت آموزش ارائه شده در مدارسی خواهد شد که زبان مادری مردمان آن مناطق
به غیر از زبان فارسی است .بنابراین ،ضروری است در سطح سیاستگذاری و نیز در سطح
برنامهریزی و حوزه عمل اقدامات الزم در جهت توجه به این موضوع صورت گیرد.
آشنایی یک جوان ایرانی با فرهنگ و زبان مردمان دیگر مناطق ایران که متفاوت با فرهنگ
و زبان وی است ،زمینه رشد ِ درک او نسبت به ایران و مردمان ایران خواهد شد و نباید از این
مهم غفلت نمود .در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،تنها گزارهای که موضوع زبان
ایرانیان را مورد اشاره قرار داده ،تأکید بر «تقویت زبان و ادبیات فارسی» ( ،9390ص )9 .است
و به همین موضوع در سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران ( ،9399صص)26-25 .
اشاره شده است .تقویت زبان فارسی به عنوان زبان مشترک ،امری الزم و ضروری است و
اسناد به درستی بر آن انگشت تأکید نهادهاند ،ولی این مهم نباید موجب غفلت از زبان
مادری سایر ایرانیان و آموزش زبان آنان در مدارس به همراه زبان فارسی گردد.
شگفتآور این است که در سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران ،اینگونه متذکر
موضوع زبان شده است« :زبان بستری برای تفکر است .پرورش مهارتهای زبانی زمینه درک
مفاهیم در سایر متون و موضوعات درسی را فراهم کرده ،به رشد مهارتهای اجتماعی،
شخصی ،ذهنی ،ارتباطی ،فرهنگی ،مطالعه و پژوهش و ارزشهای اخالقی کمک میکند»
( ،9399ص .)26 .ولی در این سند هیچ اشارهای به سایر زبانهای زنده ایران نشده است.
چنانکه گفته شد ،تأکید بر گسترش و تقویت زبان مشترک (زبان فارسی) که امری پسندیده
و الزم است ،نباید به حذؼ دیگر زبانها بیانجامد.
 -9-9-3تنوعگرایی در حوزه تربیت دینی
مدعای هنجاری این بخش این است که صرؼ تفاوت مذهبی نباید عامل تبعیض و حذؼ
برخی از ایرانیان از پهنه سیاسی و اجتماعی ایران گردد و نسبت به آمال و آرزوهای آنان
ف باورهای مذهبی
ت جلوگیری از هرگونه توهین و تخفی ِ
ت ضرور ِ
بیتوجهی شود .فارغ از بداه ِ
آنان ،الزم است توجه کافی به مناسک و مناسبتهای فرهنگی آنان نیز صورت پذیرد .برای
نمونه ،در صدا و سیمای ایران ،الزم است توجه وافی به همه مذاهب و ادیان صورت پذیرد و
مناسبتهای فرهنگی آنان به رسمیت شناخته شود .یا در تعلیم و تربیت رسمی ،دستکم
در سطوحی ،زمینه آشنایی سایر ایرانیان با باورهای آنان فراهم شود .برای نمونه ،در سند
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مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران چنین
آمده است:
بر طبق اصول دوازدهم ،سیزدهم و چهاردهم قانون اساسی ،پیروان ادیان و
مذاهب رسمی ،اجازه آموزش ویژه مذهبی را دارند ،اما این آموزهها باید تحت
نظارت دولت باشد تا با مقتضیات زندگی مسالمتآمیز و توأم با تفاهم بین پیروان
ت ص.)243 .
ادیان و مذاهب ،منافاتی نداشته باشد ( ،1390پانوش ِ

سند مبانی نظری تحول بنیادین ،حتی از این توصیه فراتر رفته و «مالحظه تفاوت بین
متربیان» را یک اصل قابل دفاع دانسته است:
تربیت رسمی و عمومی با وجود ِ داشتن حدی از نظاممندی که برای کمک به
شکلگیری هویت مشترک ضرورت دارد ،جریانی یکسانساز و یکدستکننده همه
افراد جامعه نیست .چه ،رمز توسعه و تعالی جوامع در توجه مناسب به همین
تفاوتها و تنوعهایی است که خداوند در سرشت آدمیان رقمزده است ( ،1390ص.
.)243

سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران نیز عین همین نکته را مورد اشاره قرار داده
است ( ،9399ص )97 .و به نظر میرسد با مبنا قرار دادن چنین توصیههایی ،در حال حاضر
در مجموعه کتابهای درسی مدارس ،کتابهایی «ویژه اهل سنت» و نیز «ویژه اقلیتهای
دینی» به چاپ رسیده است که در پیِ رعایت «تفاوت» اشاره شده ،بودهاند .تألیف
کتابهایی ویژه اهل سنت و اقلیتهای دینی یک گام به پیش برای مالحظه تفاوتهای دینی
ایرانیان است ،ولی آیا کیفیت این دروس چنان است که مخاطبان خود را راضی نماید؟
نگارندگان پژوهشی تجربی در باب رأی و نظر ایرانیانی که در اقلیت دینی هستند ،در
خصوص این کتابها نیافتند ولی بررسی محتوای این کتابها کاستیهایی را به نمایش
میگذارد.
برای مثال ،در کتاب  52صفحهای «تعلیمات ادیان الهی و اخالؽ» ( )9398پایه نهم ،دوره
اول متوسطه« ،ویژه اقلیتهای دینی (کلیمی ،زرتشتی و مسیحی)» ،سعی شده نکاتی که در
اسناد فوؽ بدان اشاره شد ،لحاظ گردد .مالحظه و دقت در محتوای این کتاب هیچ اشاره و
نظرگاهی در باب دیدگاه ادیان زرتشتی ،یهودی و مسیحی ،نمایان نمیسازد .در واقع ،اگر
صفحه نخست این کتاب که شامل عنوان و مخاطبان کتاب است پوشانده شود ،دیگر به
سختی میتوان اشاره و نکتهای در باب اقلیتهای دینی در آن یافت .یک شیعه ایرانی
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میتواند بدون هرگونه مالحظهای این کتاب را مورد مطالعه قرار دهد ،بدون اینکه کوچکترین
احساسی مبنی بر بیگانگی مطالب داشته باشد؛ اما این شیوه از طرح ادیان آیا به معنای به
رسمیت شناختن «تفاوت» مورد نظر اسناد است؟
جالب آن است که در همان مقطع ،کتاب «تعلیم و تربیت اسالمی» که مخصوص ایرانیان
شیعه است ،تعداد صفحات آن در حدود سه برابر کتاب اقلیتهای دینی است و مطالب
گسترده ای در باب دین اسالم با قرائت شیعی در اختیار متربیان قرار میدهد .1اکنون این
پرسش قابلطرح است :چنانچه تفاوت میان ایرانیان یک اصل پذیرفته شده است ،چرا آنان
حق نداشته باشند که همانند دیگر ایرانیان از تعلیمات دینی خویش با جزئیاتی همانند
کتاب مسلمانان شیعه برخودار باشند؟
 -9-3تربیت همگرا بر اساس ایده به رسمیتشناسی
ایرانیان باید بیاموزند که به هممیهنان خود ،با همه تنوعهای زبانی ،دینی و اقلیمی ،عشق
بورزند .دوست داشتن سایر هموطنان چه سن ّی و چه مسیحی ،چه کُرد و چه بلوچ ،باید در
ب ُن و پیِ نظام آموزشی رسمی و غیررسمی ما ریشه بگیرد .اصوال ا پرسیدنی است که چرا نباید
همه ایرانیان بیاموزند که یک انسان بلوچ سن ّی مذهب با همه تعلقات فرهنگی خویش،
به اندازه همه ایرانیان در همه نقاط ایران دوستداشتنی است؟ این عشق و احساسات،
امری نیست که به شکلی دفعی و با دستور و خطابه در دل و جان ایرانیان ریشه بدواند،
بلکه الزم است با سیاستگذاریهای درست و واقعبینانه زمینه شکوفایی آن ایجاد شود .بذر
این واقعیت چنانچه در ذهن و ضمیر حاکمان و سیاستگذاران ایرانی کاشته شود و آنان
بپذیرند که ایرانی ،ایرانی است و یهودی و مسیحی ،سنی و شیعه ،کرد و ترک و بلوچ و عرب،
از این جهت ،تفاوتی با هم ندارند و همه به صرؼ ایرانی بودن باید دوست داشته شوند،
بسیاری از مسائل و مشکالتی که در بخش پیش بدانها اشاره شد ،حل و رفع خواهد شد.
در سویه حقوقی به رسمیت شناختن ،الزم است سیاستهای بازنگرانهای در حوزه تربیت
اجتماعی برای استیفای حقوؽ از دست رفته بخشی از ایرانیان مورد توجه قرار گیرد .باید
همه حقوقی که یک دانشآموز در مناطق خاصی از تهران دارد برای سایر ایرانیان مورد تأیید
عرب سن ّی مذهب که در مناطق نفتخیز ایران سکونت دارد نباید این
قرار گیرد .یک
ِ
 .1این کتاب که از پنج فصل تشکیل شػده اسػت ،ابعػاد فلسػفی و عقالنػی کتػاب اقلیػتهػا را بػه طػور کامػل پوشػش داده و همچنػین بػه
احکام جزئی همچون وضو ،غسل و تیمم نیز پرداخته است.
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احساس را داشته باشد که به دلیل عرب بودن ،و بیش از آن سن ّی بودن ،مورد تبعیض قرار
گرفته است .توجه به این نکته در حوزه آموزش و پرورش رسمی در بلندمدت ،در جهت
همبستگی ایرانیان ،گامی مؤثر باشد.
در سویه همبستگی ایرانیان ،باید دانست که ایرانیان خودی و غیرخودی ندارند .این تفکر
یکسره بیمبنا و بسیار تفرقه برانگیز است .ایرانیان به صرؼ ایرانی بودن و التزام به قوانین،
ایرانی هستند و الزم است از خود دانسته شوند .هر مخاطره اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و
اجتماعی در هر نقطه ایران باید مساوی با وجود آن مخاطره در تمام پهنه ایران نگریسته
شود .این موضوع باید با سیاستهای درست فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد .یک
دانشآموز ایرانی باید مشکالت روستاهای سیلزده سیستان و بلوچستان را مشکل خود
بداند و یک مسئول باالدست در تهران ،باید مشکالت متعدد بخشهای دورافتاده ایران را
«مشکل» خود به حساب بیاورد.
با این وصف ،آنچه در حوزه سیاستهای فرهنگی و تربیتی ایرانیان جاری است ،حاکی از
توجه ناکافی به این دقیقه است .برای نمونه ،در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (،)9390
عالوه بر اینکه توجه وافی به تکثرهای قومی و زبانی و دینی ایرانیان نشده است ،راهکارهایی
برای تعامالت میان ایرانیان نیز به دست نداده است .اصوال ا روشن نیست که یک ایرانی در
فرآیند تعلیم و تربیت رسمی ،چه چیزی میآموزد که او را در تعامل با دیگر هموطنان وی که
مذهب و زبانی متف اوت از مذهب و زبان وی دارند ،رهنمون خواهد ساخت .اشاره به مواردی
همچون «تکوین و تعالی جنبههای انسانی هویت دانشآموزان برای تقویت روابط حقمحور،
عدالتگستر و مهرورزانه با همه انسانها در سراسر جهان» ( ،9390ص ،)8 .یا «صیانت از
وحدت ملی و انسجام اجتماعی با محوریت هویت مشترک اسالمی  -ایرانی» ( ،9390ص)9 .
و برخی موارد مشابه ،آنقدر مجملاند که راهکاری پیش پای متولیان امر آموزش نمینهند.
این در حالی است که در اسناد برخی کشورها ،موارد افتراؽ به دقت متمایز گشته و در
پشت عبارات کلی پنهان نگشته است و کوشیده شده است تا راهکارهای مشخصی برای
مواجهه با آن وجوه افتراؽ پیشنهاد شود .برای نمونه ،سند مطالعات اجتماعی ،از مهدکودک
تا پایه  ،) 2005( 192در ایالت آلبرتا در کشور کانادا ،با دقت بسیار ،تمامی ابعاد ارتباطات
اجتماعی و تعامالت میان متربیان را مورد توجه قرار داده است .در این سند ،از ضرورت
Social Studies, Kindergarten to Grade 12.
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رعایت حقوؽ بومیان کانادا و فرانسوی زبانان کشور کانادا که در اقلیت هستند ،نام برده شده
است و با برشمردن راهکارهایی ،هدؼِ رعایت و احترام به کرامت 1این اقلیتها در کنار
اکثریت دیگر ساکنان آن ایالت را پیگیری نموده است.
 -3-3تعمیق روابط اجتماعی بر اساس تربیت گفتگومحور
اشاره شد که انسان با توصیفی که تیلور از او به دست داده است ،پیوسته در حال گفتگو
با خود یا دیگران است .گفتگو ویژگی همیشگی انسان است .انسان زبانمند و محکوم به
گفتگو است .همچنین ،اشاره شد که بنا بر نظر تیلور ،در حوزه تفاوت و تکثرات فرهنگی و
فکری ،گفتگو ،یگانه راهکاری است که میتواند موجب رفع تعارضات احتمالی و نزدیکی و
امتزاج افقهای فکری و فرهنگی ایرانیان گردد .با این وصف ،گفتوگو باید همچون راهکاری
بیبدیل در حوزه تربیتی مورد مالحظه قرار گیرد.
نیتر )2093( 2وجود پنج خصیصه اخالقی در طرفین گفتگو را فروتنی ،تعهد ،اعتماد
متقابل ،همدلی 3و پذیرندگی 4دانسته است؛ به طوری که نبود هر یک از این خصایل به
حصول یک گفتگوی حقیقی لطمه وارد میکند .اکنون میتوان به طرح این پرسش پرداخت
که مهارت گفتگو کردن با لحاظ شرایط اشاره شده ،در فضای تعلیم و تربیت فعلی کشور ما
چگونه آموخته میشود .بنا به نظر پژوهشگران ،ایرانیان اصوال ا نمره قابل قبولی در انجام
گفتگو و حصول توافق ندارند و همچنین نسبت به انتقاد واکنش مناسبی از خود نشان
نمیدهند (فراستخواه ،9395 ،صص .)29-98 .اما مشکل چیست که ایرانیان در انجام گفتگو
و اشتراک دیدگاههای مختار خویش در باب مسائل مختلف از توانایی الزم برخوردار نیستند؟
موضوع شگفتانگیز این است که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (،)9390
موضوع گفتگو حتی یک بار مورد اشاره قرار نگرفته است .در سند برنامه درسی ملی
جمهوری اسالمی ایران ( )9399نیز این واژه تنها یک بار و آن هم در بیان «ارزشهای مربوط
به جامعه جهانی» و نه ارزشهای ضروری در جامعه ایران ،بدین شکل مورد استفاده قرار
گرفته است« :گسترش فرهنگ گفتگو و استفاده از روشهای مسالمتآمیز در حل مسائل
بینالمللی مبتنی بر ارزشهای توحیدی» (ص .)62 .در واقع میتوان گفت از نگاه نگارندگان
dignity

1.

Knitter

2.

empathy

3.

hospitality

4.
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اسناد باالدستی آموزش و پرورش ،موضوع گفتگو هیچ ضرورت و موضوعیتی نداشته است
که به عنوان یک اصل و یا حتی یک روش در جامعه ایران بدان نگریسته شود.
در فضای مدرسهای کشور ما ،هیچ کتاب درسی به طور مجزا در باب گفتگو وجود ندارد.
این در حالی است که در برخی کشورها کتابهایی با عنوان کتاب بحث 1وجود دارد (مرادی،
 ) 9386که در کالس مبتنی بر آن ،تمام زمان به بحث و اظهار نظر میان دانشآموزان درباره
موضوع منتخب صرؼ میشود و اصالت کالس با همین بحث و گفتگو است ،نه محتوایی که
بدان پرداخته میشود .در این کالسها دانشآموزان میآموزند که چگونه به دیگری گوش
بسپارند و چگونه نظر خویش را به صراحت ابراز نمایند و در صورت ضرورت به اصالح
دیدگاههای خویش بپردازند .این کالسها مقدمهای برای آموختن و ممارست در مهارت
گفتگو با همساالن است؛ مهارتی که خأل آن در کشور ما کامال ا احساس میشود.
البته محتوای کتابهای درسی مدارس ،خالی از اشاره به گفتگو نیست .برای نمونه ،در
کتابهای هدیههای آسمان (تعلیم و تربیت اسالمی) دوم تا ششم ابتدایی (،2)9398
بخشهایی به گفتگو اختصاص دادهشده است ،ولی این بخشها فرع بر موضوع درس
هستند و خود ،فینفسه برای تمرین گفتگو طراحی نشدهاند .گو اینکه باید پذیرفت با وجود
یک معلم هوشمند ،همین اشارات محدود در کتابهای درسی میتواند به محملی برای
اجرای گفتگو و کسب مهارت گفتگو در میان دانشآموزان منتهی شود؛ ولی نکتهای که الزم
است بدان التفات داشت این است که این اشاره به گفتگو به سادگی میتواند نادیده گرفته
شود؛ چرا که محتوای کتاب از اصالت بیشتری برخوردار است .البته در کتابهای تفکر و
سبک زندگی پایههای هفتم و هشتم ( ،)9398موضوع گفتگو با جدیت بیشتری مورد توجه
واقع شده است؛ خصوصا ا کتاب پایه هشتم که بخشی را با عنوان «آداب گفتگو» مانند
«مهارت شنیدن» را مورد توجه قرار داده است .ولی به نظر میرسد الزم است این مهارت
به عنوان مهارتی اساسی و ضروری از سالهای نخست آموزشی مورد توجه قرار گیرد و
معلمان آموزشهای ضروری را در این خصوص ببینند.

discussion book
.2

پایه اول دبستان فاقد کتاب هدیههای آسمان میباشد.
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نتیجهگیری
چنانکه اشاره شد ،همبستگی اجتماعی از مؤلفههایی است که جوامع برای وصول به
رشد فرهنگی و توسعه اقتصادی ،نمیتوانند بدان بیتوجه باشند (هارتگن و آپفینگر،2094 ،
ص .)347 .از همین رو ،در جامعه متکثر ایران که در پهنه آن اقوام با زبانها و مذاهب
مختلف زندگی میکنند ،الزم است سیاستهای خاصی مورد مالحظه قرار گیرد که این تکثر
به جدایی و دوری ایرانیان منجر نشود .1بدین ترتیب ،پژوهش حاضر در حوزه تعلیم و تربیت
میتواند گامی به پیش برای رویارویی با چالشهای اشاره شده باشد.
با این وصف ،مبتنی بر داللتهای حاصل آمده در پژوهش حاضر ،باید نسبت به ارزیابی
و بازنگری اسناد باالدستیِ تربیتی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ( )9390و
برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران ( )9399اقدام نمود .برای نمونه ،مطابق با بند 7-3
سند تحول بنیادین آموزش و پروش ( ،9390ص ،)33.میتوان مضامین این سند را ویرایش و
بازنگری کرد و کاستیهای اشاره شده در این حوزه را مورد توجه قرار داد .عدم توجه به
زبان های غیرفارسی ،ندیدن تکثرهای مذهبی و برخی از موضوعاتی که در بخش داللتها
مورد اشاره قرار گرفت ،همه از جمله مواردی هستند که الزم است در اسناد باالدستی تربیتی
مورد توجه قرار گیرد.
همچنین ،نظر به اینکه سیاستهای آموزشیِ نظام تربیت رسمی در ایران به شکل متمرکز
مشخص میگردد ،آنها نیز با عطف نظر به این داللتها باید تغییراتی متناسب با فضای
فرهنگی و قومیتی ایران بیابند؛ برای نمونه ،در حوزه زبان مورد استفاده در مدارس ،ضمن
توجه اساسی به زبان مشترک ایرانیان یعنی زبان فارسی و تالش در جهت رشد قابلیتهای
دانشآموزان در تسلط به آن ،میتوان هم زمان رشد و تقویت زبان و فرهنگ دیگر زبانهای
قومی مورد تأیید قانون اساسی کشور را مورد توجه قرار داد .یا در نمونه دیگری میتوان به
سیاستهای تربیتمعلم در دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد که نسبت به موضوع تعامل و
2
گفت گو و افزایش هنر و مهارت معلمان در این زمینه توجه کافی صورت نگرفته است.
.

 1حاجیان ( )9387از وجود رابطه «بسیار منفػی» میػان هویػت ملػی و هویػت قػومی عػربزبانػان و کردزبانػان حکایػت نمػوده اسػت و ایػن
رابطه منفی پدیدهای است که رفع آن نیازمند «تالش بیشتری برای تلطیف مناسبات و تعمیق روابط فرهنگی میان برخی اقوام ایرانػی»
است.
.
 2بررسػػی سرفصػػل دروس نػػه رشػػته از رشػػته هػػای مختلػػف آمػػوزش معلمػػان (خػػاص دانشػػگاه فرهنگیػػان) مصػػوب جلسػػه  869مػػورخ
 ،9394/9/28شورای عالی برنامهریزی آموزشی ،درسی نظری و عملی در باب گفتگو وجود ندارد .البتػه در سرفصػل همػه ایػن رشػتههػا،
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همچنین ،چنانکه در متن داللتها اشاره شد ،کتابهای درسی نیز شاهد کاستیهایی در
مالحظه نکات مورد نظر این پژوهش هستند که طبعا ا با بازنگری اسناد باالدستی و
سیاستهای آموزشی نیازمند تغییر و بازنگری خواهند بود.
در نهایت ،در حوزه تربیت غیر رسمی ،همچون صدا و سیما ،نیز توجه به داللتهای مورد
اشاره میتواند زمینه تغییراتی در سیاستها و روندهای جاری آنها گردد .در حقیقت ،به
رسمیت شناختن همه ایرانیان فارغ از تنوع فرهنگی آنان ضرورتی اجتنابناپذیر است که
نادیده انگاشتن آن در گذشته ،موجبات رنجش برخی اقوام و فرهنگهای ایرانی را فراهم
آورده است (حاجیان )9387 ،و به نظر میرسد برای اجتناب از بروز شکاؼهای بیشتر میان
اقوام و فرهنگهای ایرانی و حرکت به سوی ایجاد همبستگی میان همه ایرانیان ،خصوصا ا در
حوزه مبنایی تربیت ،الزم است مالحظات اشاره شده ،مورد توجه قرار گیرد.

 98واحد با عنوان «دروس تربیتی» که شامل دروسی همچون «اصول و روشهای تػدریس» و «اصػول و روشهػا راهنمػایی و مشػاوره»
وجود دارد که بررسی دقیق سرفصل تفصیلی آنها و منابع و مراجعی فهرست شده برای ایػن دروس ،نمایػانگر عػدم توجػه بػه ضػرورت و
اهمیت گفتگو به مثابه یگانه راهبرد پیشبردی و حل اختالفات و تعارضات میان متربیان است.
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