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 هر دو مفهوم از سويي بستگي به شکل و .يستي ممکن ن دشواربدون »اقليت« و »اکثريت«مفاهيم پاسخ به پرسش در مورد محتواي 

در مقابل چشمان ما دولت اتحاد شوروي فروپاشيد : هيک نمون( يابند ير مياين دو پارامتر تغيهر يک از  با تغيير کشور دارند وهر وسعت 
ي  از سويي ديگر در هر دوو ) بوجود آمدند جديد در اين کشورهاي نوبنياد دولت مستقل تبديل شد که در پي آن صدها اقليت15و به 

يک . ، پرسش شودهنگي اقليتها و اکثريتها، قومها و ملتها قومي ـ فرهويت در مورد آنهم هر آينهگردد،  دارتر نمايان مي  سطحي ريشهآنها

 و زيرساخت يگانة قومي  واحد، تصور وجود يک شالودهگيرد ميتوجهي قرار  مورد بيدر پژوهش غالباً شرط ايدة دولت ملي که  پيش

  . باشد مي »ملت«  به اصطالحملت، يعني ادعاي انطباق قوميت با

  

 تاو بدين ترتيب گيرند  قرار مي »پوشش دموگرافيک يکدر «  نامبرده شوند،»اقليت« يا »اکثريت«بعنوان ، چنانچه اقوام، خلقها و ملتها

دردسر،  بيدهندگان  خواهند ماليات  دولتها مي، چه کهگيرد صورت مي اين امر آگاهانه .آيند طرفانه به نظر مي خنثي و بياي  اندازه

 خود را در درجة نخست بعنوان بايد  مي که، شهروندانيداشته باشند) شدند  خوانده مي»رعايا«که تا ديروز (شهروندان واحد و مطيع 

از سوي دهها سال . مغايرت با اين نرم پذيرفتني نيستدر چنين ساختارهاي سياسي .  و نه قوم يا مليت خاصيکنند بخشي از دولت تعريف 

شد، تحليل   تلقي مي»غيرخودي« هم گردند و هر آنچه  ها شبيه ود، گونهدر جامعه محو شاتنيکي و ملي گوني  شد، گونه تالش مي انحاکم

که چيزي جز معيارها و کارکترهاي [ »معيارها و کاراکترهاي ملي«شد که خود را با  از همه خواسته مي.  گردد»خودي«رود و همرنگ 

معرفي همه  »ملي« آن چون هويت يهويت قوم  و»ملت«باره به  يکبه قوم حاکم يا در اکثريت . انطباق دهند] قوم در دولت نيست

گرفت در گفتمان سياسي غالباً  مي »قومي«  صفتهر آنچه اساساً و] شد  ناميده مي»قوم«[يا غيرحاکم شد، درحاليکه قوميت در اقليت  مي

که را  هر آنچه ،نمودند  ميآنها تالش. گرديد  توصيف مي»غيرعقالني« يا »مانده عقب«، »ابتدايي«گرفت و با صفاتي چون  بار منفي مي

برخالف ] درحاليکه برخالف تالشهاي حاکمان و حتي[. داننشمردند، محو و نابود گرد  مي»غيرخوديجزو فرهنگ « و »قومي«

هاي اخير نه تنها اهميت خود را از دست  هاي علوم سياسي و اجتماعي در ارتباط با سير و تکامل جوامع مدرن، قوميت در دهه بيني پيش

  . يافت هماد، بلکه حتي دامنة نفوذ و تأثير آن افزايشند
  

  قوميت و هويت
  

منجر به کشمکشهاي در جايي  اين پديده .  استاهميت و سياسي شدن امر قومي ـ فرهنگي تقويت گرديده] در چند دهة گذشته[

راني  حاشيهسازي و  سياستهاي محروم آميز و در محيطي ديگر باعث  و مسالمتنزاعهاي مدنيدر جايي ديگر منجر به آميز،  خشونت

منظور از قوميت در اين نوشتار تعداد زيادي از . ندا ههاي هويتي اقليتها تبديل شد ويژگيهاي فرهنگي به نمادها و نشانه. ه استگرديد

مبارزات . کنند سي مي ويژة قومي استناد و آنها را سيا  اجتماعيشکالَاباشد که در نهايت به موجوديت مستقل   ميبخشي تحرکشکال َا

 اينجا و آنجا شکافهاي طبقاتي در انطباق با تمايزات  هرچند بطور شفاف از هم تمايزپذير نيستند؛طبقات اجتماعي و گروههاي قومي

  . کنند  با هم تداخل پيدا ميدر بيشتر موارد آنها  اماقومي قرار دارند،

  

البته نه  (گيري چنين هويتي حاصل مي به خودي خود  وجود دارد، چه که شکلفرض را بر اين گذاشت که هويت فرهنگي ـ قو توان  نمي

، روندهاي کنش و واکنش بين )قومي درون( داخل يک گروه قومي ـ فرهنگي واکنشروندهاي کنش و  )ِخودبخودينه الزامي و 

از اين . باشد مي) م و دولتاقواتنش بين ( دولت نيز حاصل روند چنين فعل و انفعاالتي بين اقوام و  و ) قومي ميان(گروههاي مختلف قومي 

 »نزاعهاي اقليتها« آنهم غالباً تحت عنواند، نگير قومي مورد توجه قرار مي تنشهاي ميان اغلب تنها  در پژوهشها متأسفانهسه نوع کشمکش

 و دولتها که وجه مشخصة ناسيوناليسم قوميآميز بين اقوام  به ويژه رابطة تنشاما .  در جنوب»اي قبيله«در شمال و کشمکشهاي به اصطالح 

تواند براي نمونه بعنوان خودويژگي   هويت قومي مي.گيرد توجهي قرار مي باشد، مورد بي  مي]حاکم از سويي و غيرحاکم از سوي ديگر[
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 يکنگي و همچنين اين درک و آگاهي جمعي بازتاب الزامي مظاهر و مختصات عيني فره. يا آگاهي و درک مستقل فرهنگي تعبير شود

   .   قرار داردلودآ  تنش و شالودة نيست؛ اما همواره در يک پيوند»انتخاب آزاد«

  

قوم يا ملت حاکم از سويي و قوم يا ملت محکوم از سويي  تنشهاي [ که در ارتباط با تنشهاي قومي ـ ملي»اکثريت« و »اقليت«مفاهيم 

اي که يک اقليت ملي به مثابة يک گروه قومي يا  ه مشخصهووج. از به توضيح بيشتري دارندد و لذا نين کاربرد فراواني دارند، ناشفاف]ديگر

اما . اند انگيز باقي مانده بحثدارد، قدرت سياسي براي يل اهميتي که اين امر سازند، به دل  بدون دولت تبديل ميملِت  بهرا خلق بومي 

توان انحصاراً امور داخلي   و دولتها را ديگر نمي ي رابطة اقليتهاي ملچه کهباشد،  اهميت مي بيش از پيش حائز امروزه ي تبيينچنين

  . است المللي شده   از امور بينياي بخش  به طور فزايندهاين امرکشورها محسوب نمود، 
  

  »اقليت ملي«در مورد مفهوم 
  

دهند که غالباً بسيار  هاي متعددي را نشان مي جنبهشوند و مجبور به زيست هستند،   اقليتها درست مي،مفهوم اقليت و واقعيتي که در آن

تري   جايگزين مفهوم باسابقه»اقليت«. ه استرايج گرديداين اصطالح نسبتاً جوان است و از دهة بيست . گيرند نادر مورد توجه قرار مي

باشد که   ديدگاه در اين مورد اين ميمهمترين. دهد جانبه با دولت مورد تأکيد قرار مي  و رابطة خود را بطور يکه گرديد»مليت«چون 

  : دارد(ascriptive)االصول ماهيت انتسابي  مفهوم اقليت علي

 افراد جامعه چيست و اين مفهوم براي کدام گروه يا بخش از »اقليت« که هدرک  تعيين و تعريف بودهدولت  معموالًتاکنون  •

 معرفي »اکثريت« خود را اين گروه قومي. استمعين در تصاحب يک گروه قومي خود  ي که دولت،کند کاربرد پيدا مي

ها در کشور مالزي از لحاظ تعداد  براي نمونه مالزي(منطبق بر واقعيت نيست همواره جمعيت تعداد از لحاظ ، و اين، کند مي

لط هستند؛ اين امر جمعيت در اقليت قرار دارند، اما در ساختار سياسي در اکثريت هستند، بدين معني که آنها بر نظام سياسي مس

 بدين ترتيب مفهوم .)کند ها در اتيوپي صدق مي  و تگرائيبراي روسها در اتحاد شوروي سابق و همچنين براي آبسينها، آمهاريها

 .نيز صادق است) »اقليت«( آن »رقيب« اصطالح؛ اين امر براي دموگرافيک الزاماً دارد و نه  ماهيت سياسي ـ ارضي»اکثريت«

تالش اغلب دولتها . آنهاست، در اکثريت هستندمتعلق به  معتقدندالً در مناطق مسکوني خود و يا در مناطقي که اقليتها معمو •

از لحاظ  را در سکونتگاههاي خود از طريق اسکان آحاد خلق صاحب قدرت سياسي در آنها »اقليتها«کنند، اين به اصطالح  مي

چنين اقداماتي به طور تقريباً وسيع در اندونزي، در . (مناطق را تغيير دهند به اقليت تبديل کنند و بافت قومي اين  نيزعددي

 .) صورت گرفته است] و کرکوک[اتيوپي زمان موگاديشو و در بنگالدش 

آمارگيريهاي سراسري جمعيت .  برخوردار نيستعددي به تنهايي از اکثريت يدر اغلب کشورها هيچ خلق  برعکس،اتفاقاً •

  »مالحظات« و آمار و ارقام در اين کشورها بر اساس رهنمودها. عليه اقليتهاتنهايي ابزاريست در مبارزه خود به ) دولتبراي (
 .گردند  تهيه ميجانبدارانه و »مرکز«سياسي 

مشارکت در سرنوشت سياسي ميزان تنها از لحاظ ،  معرفي شده»اقليت« بعنوان  کهگروه قوميآن در برخي از موارد حتي  •

اوروموها در براي نمونه  (قرار دارد  نيز در اکثريت حتيتعداد جمعيت، اما از لحاظ باشد مي »اقليت« رکه د  استکشور

  .)دهند تمام اقليتهاي برمه با هم اکثريت جمعيت اين کشور را تشکيل مي. اتيوپي، خلقهاي مايا در گواتماال

  

 بسياري از مليتهايي که حقوق تاريخي آنها از سوي دولتها محدود . هم نياز به روشن شدن دارد»داخلي«  متعددمفهوم اقليت به داليل

اجتماعي اقليتها را  آنها مختصات روان اساساً. کنند  محسوب نمي»اقليت«گيرند، خود را   تحت فشار و تهديد و تعقيب قرار مي وگرديده

  : برخوردار هستندگرايي قائم به ذات و متکي به نفس هم ندارند؛ حتي برخي از آنها از يک نوع ملي

. نگرد  جامعة بغرنج مياهميت فرعي و کمگروه قومي که دولت را در تصاحب خود دارد، به اقليتهاي ملي اکثراً بعنوان اجزاء  •

آحاد اقليتهاي . گرداند و فرهنگي معيني را به اقليتهاي ملي منتسب مي) سيمايي( فتوتيپيک »ويژگيهاي«اين گروه در اين راستا 

کنند و بر آنند که مورد انزجار  آميز تلقي مي  از سوي اجزاي گروه قومي حاکم به خود را توهين»مختصات«تساب اين ملي نيز ان

 .  و تحقير و سوءاستفادة سياسي آنها هستند

  نسلهاي،پيوستة آن هم  که نيروهاي به استوار است)فرضيواقعي و يا حال (تباري  هم ، بر همچنين،عضويت در اقليتهاي ملي •

حتي اگر ويژگيهاي فنوتيپيک ) مثالً فرزندان مهاجرين در کشورهاي متروپل( آنها .[...]دهد  آينده را به هم پيوند ميحال و 

 . کنند دنبال ميرا  نيز اين رويه يت نباشند و يا آنها را از دست بدهندۆ براي ديگران قابل رشان و فرهنگي) سيمايي(
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را دارند، از نفوذ سياسي ) تباران خود ازدواج تنها با هم( و سنتي گرايش درون همسري اقليتها چون بسياري از جوامع بومي •

مورد  [بعنوان نيروي کار ارزان در بخشهاي معينتنها  غالباً(شوند   ميحاشيه راندهبرخوردار نيستند و طرد و به ) زيادي(

 ).]گيرند  قرار ميبرداري ه بهر

 از طريق و يا به دليل عدم جذب يا عدم اند اي سازماندهي شده بطور سنتي يا عشيرهکه  جوامع اقليتي] ديده شده که برخي از[ •

هاي متعدد توليد مستقل و خودکفا را  کنند؛ آنها شيوه سازند و بازتوليد مي  اقتصادهاي بازار خود را متمايز مي،ادغام کامل

 ). دشو بين ايالت و جوامع شکارچي ديده ميپديده اين (آورند  بوجود مي

  

.  جا افتاده استاي المللي در سالهاي اخير بطور فزاينده و در سياست بين در گفتمان و مباحث مربوط به مسائل اقليتها »اقليت ملي«مفهوم 

آميز اقليتها بوجود آمده است و  باشد که در اروپا پس از پايان جنگ سرد به مسائل و امور تنش از طرفي اين امر حاصل توجه بيشتري مي

از سويي ديگر افزايش ناگهاني کاربرد ترکيب مفاهيم . اين درحاليست که مسئله اقليتها با مسائل حقوق بشر پيوند تنگاتنگي خورده است

 زباني هايکاربردايجاد پل و يگانگي بين باشد که با آن يک نوع مصالحه صورت گرفته که رسالتش   به اين معني مي»ملي« و »اقليت«

 ه است بوجود آورد»اقليتهاي ملي«سازمان همکاري و امنيت اروپا يک کميسارياي عالي براي . باشد ميغرب اروپا متفاوت در شرق و 

  ). 218 ـ 257، ص 1996بنگريد به شرر، (
  

   است»قومي«آنچه که در اقليتهاي ملي 
  

.  معيني مورد بحث قرار گرفته استهاي دهمحدو  تنهاشناسي در  بطور شفاف و روشن تعريف نشده و در قوم»قومي«مفهوم بسيار بنيادي 

ترين آنها نيز به   است؛ ترکيبي از قابل قبولزيادگردد، بسيار  شناسي براي آن قائل مي تنوع مختصاتي که از سوي مکاتب مختلف قوم

د تبار و نژاد مشترک، شون بيشترين مشخصاتي که نام برده مي. ستاممکن غيردليل متفاوت بودن شيوة برخورد و استانداردها تقريباً 

آنها سه مشخصة نژاد، طبقه و دين  ميان  از  البتهکه) 1992مقايسه کنيد همچنين تسيمرمان، (باشند  فرهنگ، دين و طبقه و زبان مشترک مي

  .رسند منطقي به نظر نمي

  

و (باشند   مواقع يکي ميگاهيها هر چند بخشها و حدود آن. باشد شکل طرح قوميت در جامعه متفاوت از شکل طرح طبقات اجتماعي مي

توانند در جوامع بغرنج و پيچيده با هم تداخل پيدا کنند و يا حتي ـ مانند  ، اما آنها مي)باشد  ميجدايي طبقاتي در امتداد خطوط قومي

 بار بندي  و معيار تقسيم مقوله يکبه مثابةنژاد : بعنوان معيار بالکل قابل ردندنيز نژاد يا دين .  ـ همديگر را منتفي سازندطبقه جوامع بي

. گريهاي ايدئولوژيهاي استعماري بودند ناپذير از استدالالت و توجيه تاريخي بسيار منفي دارد؛ تئوريهاي نژادي اروپا بخش جدايي

خود نشانة يا در اکثر موارد طلبي استعماري  در چهارچوب توسعهجا انداختن دين باشد؛   بخشي از روبناي جامعه مي نيزمقصود از دين

  .بوده استحاصل تحت استيال درآوردن استعماري 

  

اين نکته با توجه به واقعيات و . انديشند  از صفات و خصائل يک اجتماع قومي سخن در ميان است، بيشتر انسانها ابتدا به دين ميآنگاه که

 هاي التقاطي و نمونه) استعماري(گويند که اديان وارداتي  ها به ما مي  اين داده، چه کهرسد انگيز به نظر مي هاي تجربي بسيار تعجب داده

ن معيار اوليه براي تعريف چيزي ودين از نظر هانتينگت. تر و يا غالبتر از اديان بومي هستند  قوم جهان بسيار رايج6500 الي 2500 در بين آن

 ي ازشخصة قومي باشد، بلکه ـ تا عصر مدرن ـ بيشتر يکتواند يک م دين در واقع نمي). 1996هانتينگتون، (نامد   مي»تمدن«است که وي 

    ].و در برخي از کشورها هنوز هم هست [ دولت بوداتمختص

  

   اجتماعات قوميشاخصهاي
  

آناني آنهم  يک گروه معين استوارند، »ويژگيهاي«اي از  باشند که بر مجموعه  مختصاتي مي،موضوعاين  به شدندار ويکي از چندين راه

 غالباً  وين مختصات تنها در چهارچوب روابط ميان قومي از اهميت برخوردارندا. شوند  درک و فهميده مي»مشخصات قومي« که بعنوان

 قومي در چهارچوب ات اجتماعمختصات. شوند در اذهان تبديل ميدر تنشها و موقعيتهاي بحراني است که به يک موضوع محوري 
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از نظر من اين . در مورد چند مشخصة محدود وجود داردتوافق يک البته گرايش به . اند ديده علمي تبيين نگراصلشناسي بعنوان يک  قوم

  :مشخصات حداقل عبارتند از

  ؛کند يک اجتماع تاريخاً شکل گرفته يا دوباره يافت شده از انسانها که تا اندازة زيادي خود را بطور مستقل بازتوليد مي .1

 ؛ نيست»انسان«ز يک نام مشخص که غالباً معني آن چيزي ج .2

الخصوص يک زبان مستقل، باورها و برداشتهاي معين در بارة برخورد با طبيعت و دنيا  يک فرهنگ خودويژه و مستقل، علي .3

  ؛)کوسمولوژي(

 و) هاي پيدايش اين تبار مشترک افسانه(هاي آن  افسانهو يا خاطرات تاريخي به انضمام ) قومي(يک حافظه جمعي  .4

 .آورد  را در آنها بوجود مي»ما«آن که يک احساس همبستگي بين اعضاي  .5

  

 نيست، بلکه تالشي است براي نزديک شدن به اصل قومي ـ فرهنگي که عناصر آن بايد ها يک ليست جامع و مانع و ثابت هاين مشخص

   1.دن در هر مورد معين تدقيق و از مفاهيم ملت و تمدن بطور شفاف متمايز گرد ومورد کاوش
  

  انگاشتهاي تئوريکها و  فرضيه
  

 اي که مولد ايدئولوژي است، درک تعلق قومي از ديد انسانهايي که با اين پديده روبرو هستند در حالت عادي به هيچ وجه بعنوان پديده

عي شدن اي از اجتما  بيانگر نوع ويژه بلکهوار و نهادي نيست، اما اين تعلق از سويي ديگر يک روند تقريباً اندام. شود  نميو برداشت

برخي از ، »2کشف« فرضية ساخت و پرداخت ايدئولوژيک و يا خالِفبر. باشد انسانها بعنوان آحاد يک گروه اجتماعي متمايز مي

که رانند  سخن مي  قومي همبستگيي از سطح باالي بام از گروههاي اجتماعي برخوردار از سابقة تاريخي طوالنياقوادر ارتباط با محققين 

  . اند گرفتهشکل به شيوة طبيعي 

  

را ) رفرنس (ابتدا از لحاظ کاوشي الزامي است که سيستم داللتگر و معاني. هاي مربوط به قوم بسيار از هم فاصله دارند بنابراين فرضيه

بسته به توانند   اظهارنظرها در مورد تعلق گروهي و هويت فردي مي، چه کهرا نام ببريم) اصول بنيادين و بديهي (ذکر کنيم و اکسيومها

  :تواند بسته به پارامترهاي ذيل متفاوت باشد هويت قومي و اجتماعي فرهنگي فرد مي.  متفاوت باشند، و بستر تاريخي و ارزشهانظام معاني

  جايگاه و موضع ناظر؛ •

  دهي از سوي ديگران باشد؛ تواند تحت شرايطي بسيار متفاوت از هويت انتساب هويت از طرف خود مي •

  .ورندبيابوجود در اين هويت توانند تغييرات بسيار بنيادي را  موقعيتهاي بحراني مي •

  

در . هش يابددر مواقع وجود تهديد و تعقيب ممکن است عناصري از هويت فردي و گروهي بسيار برجسته شوند يا تأثير و نفوذ آنها کا

کنند و هم ـ در چهارچوب همزيستي  سازي نقش بازي مي م هم استفادة ابزاري از مکانيسمهاي سياسي حذف و محرو،اين راستا

 و اينها. آيد راندن انسانها بوجود مي هويت از طريق روندهاي به حاشيه. آميز ـ عناصر ناخودآگاه اجتماعي هويت گروهي مسالمت

تفاوتهاي لذا . باشندشدني  تعييند و شرايط آن بطور آزاد و مستقل نگير  که در يک فضاي فارغ از سلطة سياسي صورت ستندني روندهايي

 جويي  و پيدايش احساس برتري»ديگران« تهديد و تعقيب از سوي نمودن هساز نيستند؛ برعکس، تجرب ديگران مشکلبا مجرد و انتزاعي 

  .دنباش  روندها و مکانيسمهاي طرد و حذف و به حاشيه و انزواکشاني و دوقطبي کردن جامعه مي از تبعات»ما«بر  »ديگران«

  

  برداشتهاي متفاوت
  

اينکه اين تبار الزاماً نبايد . باشد  مي و اساسيهاي هويتي مورد بحث برخوردارند، ريشه و تبار مشترک محوري از ديد آناني که از شاخص

عناصر . ردگي ، غالباً مورد توجه قرار نمي) هم چنين استو معموالً (باشد اي  رهفرضي ـ اسطو ممکن استيک تبار واقعي باشد، بلکه 

باشند، مانند توان بازتوليد به مثابة گروه، پيکربندي مشترک فرهنگي و يک  کننده مي محوري ديگر که براي تعلق به يک قوم تعيين

 کار  ايناما. مورد انتقاد قرار گيرندشود، ممکن است بعنوان بسيار کلي  يي که همبستگي گروه را نيز شامل مي»ما«احساس به اصطالح 

. ک وضعيت بحراني ممکن گردندهاي سياسي ي گيريهاي تجربي دقيقي در ارتباط با ابعاد قومي پروسه  در نهايت نتيجه، تااستالزامي 
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نشيني  د که از عقبنآور شکال معين مقاومت را پديد ميَدر هر مورد ا) يا داخل( ممتد به عناصر محوري هويت از طرف بيرون هايآسيب

  .دنگير يتا مقاومت مسلحانه را دربرم

   

رسد که خيلي از  سازند، با اين وجود به نظر مي سازي اقوام ـ به داليل متعدد مشکل حفظ مرزهاي قومي ـ و بدين سبب محروم

پندارند که با هدف تشريح، آنها را به صورت   مي»جزاير مستقل«شناسان خلقهاي چنين تعريف شده را چون نوعي  شناسان و جامعه مردم

تأکيد بسيار زياد روي تعدادي از عناصر چون تعلق به . گردانند قومي خارج مي  از بستر اجتماعي و فضاي ارتباطي ميانمجرد و دلبخواه

ساز به  د، مشکلنگر  که گروههاي قومي را بعنوان يک شکل معين از سازمان اجتماعي مي  آن ابعاد اجتماعيبريک فرهنگ مشترک يا 

  3.]شرط و نه پيش [شود، بايد بيشتر ماحصل شمرده شود فرهنگ مشترک که محوري نگريسته ميبه عقيدة بارث خصيصة . درس نظر مي

گردد  اي براي به کرسي نشاندن و جاانداختن يک واحد انتزاعي از لحاظ سياسي از طرف باال تجويز مي گونه فرهنگ غالباً به صورت بت

  4.گيرد مورد سوء استفاده قرار ميو ] معرفي شده[ »حد مليفرهنگ وا«]  آن بعنوان ديوانساالري ازتبيينو [و با حربه 
  

  دهي بيگانه  و هويتدهي خودي هويت
  

بين شناسايي هويت از سوي بايد در اين زمينه . باشد پرسش در مورد نوع و شکل برداشت گروهي و فردي از هويت حائز اهميت مي

بر اين اساس نه تنها تفاوتهاي .  داخلي و خارجي تفاوت قائل شدخود و شناسايي هويت از سوي ديگران و همچنين بين زاوية ديد

که از نيز شکال بيان فرهنگي َهستند، بلکه همچنين آن امهم فرهنگي عيني و موجود در بسياري موارد براي شناسايي يک اجتماع معين 

  . شوند  ميمحسوبحائز اهميت اجتماع آن طرف خود اعضاي 

  

متناسب با اهميتي که يک گروه مشخص و همسايگانش به برخي از وجوه ) بطور کامل(از خارج غالباً  قابل رؤيت »عيني«تفاوتهاي 

آيند، از طرف خود اعضاي  رنگ به نظر مي اين نمادها و تفاوتها که براي غيرخودي بسيار کم. دهد، نيستند مشخصه و تمايز قومي مي

گيرند، درحاليکه  هاي تفاوت فرهنگي مورد استفاده قرار مي بعنوان نشانههاي قومي و يا  گروه بعنوان عالئم داخلي براي مرزکشي

به ويژه تحت شرايط سرکوب و تبعيض . آيند مشخصات ديگر در اهميتشان براي فعاالن ـ اما نه الزامي براي ناظران ـ کم اهميت به نظر مي

تأکيد بيش از . ها و يا به شکل تغييريافتة آنها خشي عناصر و مؤلفهاند، البته با گزينش ب مواردي از پذيرش انتسابهاي غيرخوديها ديده شده

 قوم که اغلب با انتقاد از مهندسي اجتماعي استعماري همراه است، اين خطر را در خود نهفته »تعريف«حد روي انتساب غيرخودي هنگام 

 و کدينامي( تاريخي طوالني اقوام و همبستگي تواند پديدة پيوستگي به چنين طريقي نمي. دارد که به خود موضوع بار منفي بدهد

  .جالب توجه سنتي و اجتماعي اقوام را توضيح داد) پذير تحول

  

شوند و يا همبستگي داخلي و مرزبندي با  ريزي شده به نمايش گذاشته مي  و با کدام شدت تفاوتهاي اتنيکي به طور برنامهبا چه نمادها

ورد متفاوت است؛ اين امر بستگي به تعداد زيادي فاکتور چون محيط اجتماعي و سياسي، نوع و شوند، مورد به م خارج بوجود آورده مي

. همچنين بستگي به درجة تهديد واقعي و تصورشده دارد قومي و در مقابل دولت و  شکل فعل و انفعال در سه عرصة درون قومي، ميان

تواند در ارتباط با خاطرات تاريخي  اين امر مي. ماند دار نمي  ادامهحافظة گروهي يک اجتماع بدون تأثير از شرايط حال و تهديداِت

کاري کردن حافظة جمعي بايد مدنظر  اما هنگام کندوکاو در مورد قابل دست. زا تبديل گردد قومي به يک فاکتور بحران روابط ميان

  . ممکن نيستداشت که محتواهاي مهم بر تجارب مکرر استوارند که تغيير تعبير آنها به آساني 

  

گروه «شوند، تا تفاوت بين  از زرادخانة سمبلهاي فرهنگي برخي برگزيده مي. اهميت عالئم و نمادهاي مختلف در طول زمان متغير است

وت متفا) تهديدآميز(توانند بسته به موقعيت   چنين روندهاي مرزبندي مي و ابزارهايها رسانه.  با گروه يا گروههاي بيگانه برجسته شود»ما

قائل بودن به موجوديت نخبگان قومي . شود، مطلقاً تنها به منافع نخبگان قومي وابسته نيست کدام وجه مشخصه برگزيده مياينکه . باشند

تأکيد . اي وجود ندارد هيچ نخبه اساساً) بطور مثال در جوامع بدون رهبر و طبقه( موارد يدر بسيار. اغلب يک تصور ايدئولوژيک است

  .کم بها داده شودها   روابط ديناميک نخبگان و تودهگردد که به منجر به اين ميالعموم   عليروي نخبگان
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   بدون دولتِ ملي به ملتِاز اقليت
  

اين . المللي بعنوان يک مليت شناخته و درک شود  ـ سياسي و حقوق بين بندي مهم اجتماعي تواند در چهارچوب دسته يک اقليت ملي مي

در اين روند فاکتور قدرت . آميز است  عنوان حاصل يک روند سياسي نگريسته شود که در بسياري از مواقع بحران  بهتغيير مفهوم بايد

دهند،  را مدنظر قرار نمي] سياسي[ و مسائل قدرت  و اعتدالتحليلهايي که ارزيابي از جامعه، تناسب  5.کننده دارد سياسي يک نقش تعيين

کننده هنگام تدوين ابزارهاي نو  اين جنبة تعيين.  و سلطه سياسي از اهميت محوري برخوردار استجنبة تصاحب قدرت. نارسا هستند

کميسارياي عالي سازمان ملل متحد براي  (ه استالمللي براي صيانت از خلقهاي بومي و تحت تهديد به رسميت شناخته شد حقوق بين

  ).1993پناهندگي، 

  

 خصمانة استعمار داخلي و  ونمايند، تحت شرايط واقعي  خود را به ملت يا مليت تبديل نميآن دسته از گروههاي قومي ـ فرهنگي که

اعمال شده از سوي ( همبستة ناغالب که بر اثر فشار بيروني گروه قومِي. خارجي بعنوان واحدهاي مستقل در معرض نابودي قرار دارند

   اين قومتوان مليت ناميد، چنانچه يابد را مي  تغيير شکل مي)اکثريت

 ادعا يا اعمال سلطه و تماميت ارضي حاکمان يک فضاي ارتباطي و کنش و واکنش مخصوص به خود را به وجود عليرغم •

  ؛بياورد، يعني توانايي بوجود آوردن و حفظ افکار عمومي خود را داشته باشد

  ؛برخوردار و قادر به بازتوليد آن باشدبه خود از يک شيوة توليد و زندگي مختص  •

  ؛ نوع سازمان سياسي خود را بوجود بياورديک •

  و) و يا قادر به دفاع از آن باشد(در يک منطقة معين يا يک قلمرو محدود سکونت داشته باشد  •

  .گردند  منتسب ميآن کنند و يا از سوي ديگران به  ميشناساييآن گرفتني نباشد، چون اعضاي آن خود را با  اشتباه •

  

 6.گيرد دربرميرا مجموع ده معيار يا مشخصه در ام، ، به نحوي که من آن را تبيين نموده بعنوان قوم يا مليت  مفهوم اقليت ملي،ترتيببدين 

 تنش به موضوع محوري برداشت و افکار عمومي قومي اهميت دارند و در مواقع و شرايط مختصات قوم تنها در چهارچوب روابط ميان

اهميت باشند، اما در شرايط و محيطي ديگر  توانند در شرايطي به کلي بي ـ فرهنگي مي اجتماعي برخي از اعمال معين. شود تبديل مي

براي (صفات ظاهري در بسياري از جوامع جهان سوم  کالًهمچنين رنگ پوست، قامت، قيافه و سيما و . يکباره بسيار با اهميت شوند

يزيکي جزو وجوه محوري تشخيص، هم در خانواده در مقابل ، اما در جوامع غرب مختصات ف هستنداز اهميت کمي برخوردار) خودشان

  . روند بشمار مي) براي نمونه در سفر تعطيالتي(مهاجرين و پناهندگان و هم در خارج 

  

نگرفتني را بوجود   که از تعدادي يا همة اين صفات و مختصات برخوردار باشد، يک نوع هويت جمعي اشتباهيک اجتماع قومي ـ ملي

به هيچ وجه حق البته اين حق . المللي حق تعيين سرنوشت گردد تواند در مبارزة سياسي خواهان احقاق اصل بين  ميمليتيين آورد؛ چن مي

نه بطور سيستماتيک و بر اساس اين  [دولتهاي نو. شود شود، شامل نمي المللي به رسميت شناخته نمي جامعة بيناز سوي استقالل را که 

 سخن به »خلقها«المللي از  حقوق بيندرست است که . آيند مياند يا  آمدهبوجود که   و تاريخي استاسيدر فرصتهاي سي]  بلکه،اصل

 حق ، سياسي ـ حقوقيکارکرددر واقعيت امر اين است که .  هستندخلقاکثر کشورها کثيرالباشد؛   دولتها مي آن مقصود، اماآورد ميان مي

ور معمول به بطگردد، چون بيشتر خلقها  گيرد و اجرا نمي  مورد احترام قرار نمينيز تعيين سرنوشت، حتي به شکل خودگرداني داخلي

 ملي »اقليت«و البته کم نيستند کشورهايي که حتي قائل به وجود  [اقليت ملي بعنوانصرفاً شوند، بلکه  عنوان خلق به رسميت شناخته نمي

 حقوق ، درحاليکه حقوق بشرباشد  حقوقي برخورد با آنها حقوق بشر ميمبنايبرخي برآنند که  .] در داخل خود نيز نيستند»قومي«يا 

) حق تعيين سرنوشت( بين حقوق گروهي »خاکستري«دشوار  نتيجتاً حقوق جوامع قومي ـ ملي در يک منطقة . و نه جمعيباشند فردي مي

 .  قرار گرفته است) حقوق بشر(و فردي 
  

 .]ها از مترجم است توضيحات داخل کروکي[

  »هاباد مه«جمه براي ماهنامة تر
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  :ها پاورقي
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  .دهد بحث و تفحص قرار مي
نشيني   چون کوچيغير ضرور گيرد، اما محدوديتهاي جنبة تصاحب و غالب شدن را درنظر مي) 9 ، ص1987( تعريف بارجرس از خلقهاي بومي  5

  .شود  را قائل مي»بيني متفاوت جهان«رهبري،  ايالت، بي
ز اين برانگيز در مورد برخي ا سوال نزاع. آورد  اين تعريف پيوندي بين تقريباً نيمي از مشخصات عيني و نيمي از مشخصات ذهني بوجود مي 6

احساس ، )زبان براي نمونه(لفة فرهنگي مؤدست کم نامگذاري، چند .  محسوب نمود»مشخصات عيني«توان  مختصات اين است که آيا آنها را مي
 و توانند بعنوان مختصات عيني يافتگي سياسي مي  يک قلمرو و ارض معين به عنوان منطقة مسکوني و اقتصادي، شيوة توليد و درجة سازمانتعلق به
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