
  ايران  در جامعه  قومي هاي  گروه  فرهنگي  ميان  ارتباطات به  توجه ضرورت 

  جامعه اطالعاتي تحوالت  با  صحيح  براي مواجه 

  راد دکتر مهدي محسنيان

  ارائه شد) 1381 آذر 28 – 25تهران، (» هجری شمسی 1400 ايران و جامعه اطالعاتی در سال«اين مقاله در همايش علمی 

 

   هميشه ، بلكه  است  نبوده واحدي   قوم  مسكن گاه  هيچ ايران ،  گذشته  هزار سال  پنج ، در طول  شواهد تاريخي اساس بر

  دهد آه  مي  نشان  ايران  اقوام هاي مشخصه  بررسي. اند آرده مي   زندگي  سرزمين  در اين آنار هم  در  گوناگوني اقوام

،  در ايران   قومي با وجود تنوع.  ندارد  چنداني نژاد نقش  و  گرفته  صورت دينو  زبان اساس  بر  ايران  مردم تقسيم

   ديرينه  نگاه ، اين در واقع. اند  شده  شناخته  ملي  و همبستگي ملي   وحدت عامل   عنوان  به  فارسي زبان  و  شيعه مذهب

مورد    طور جدي  به  تاآنون  آه  است ، مبحثي ملي  دت وح  عامل  عنوان  به زبان  و  مذهب شناخت  بر  مبتني جا افتاده و

 خواهد   را فراهم ، شرايطي آينده   سال٢٠   طي  ويژه  به  شدن  جهاني  تحوالت آه  ، در حالي  است  قرار نگرفته بحث

  .خواهد برد   را زير سؤال  در ايران  ديرينه  ديدگاه  قطعا اين آه آرد

   از وضعيت  آگاهي .  و گو آرد  گفت  اقليت-   از اآثريت توان نمي ،  چند قومي  از آشورهاي ي بعض خالف بر ،  در ايران

   به  و يا متكلمان  آشور، تعداد اقوام هاي  از سرشماري  يك در هيچ. قرار دارد   از ابهام اي در هاله   در ايران اقوام

  .  قرار نگرفت   مورد پرسش  مختلف زبانهاي

   در آينده  نسبت  اين آه شود برآورد مي .اند ذآر آرده  درصد٢٥   و برخي٢٤ را ترآى   به  آنندگان  مكالمه ع مناب برخي

تر از   بيش نشين  آذري هاي  زاد و ولد در استان  از افزايش ناشي   رشد جمعيت  آه  آن نخست.  يابد  افزايش  دو علت به

 اساس بر . هاست زبان   آذري ميان  در  فارسي آموزي  سواد  به  تمايل ، آاهش و دوم;  آشوراست  هاي ديگر استان

 آشور بود،  هاي استان   سوم در رتبه ،١٣٥٥  ، در سرشماري  شرقي  آذربايجان  باسوادان  سهم  آه آمارها، در حالي 

   . يافت   تنزل  و سوم  بيست  رتبه ، به١٣٧٠  در سرشماري

هاي درون مرزي راديو و تلويزيون ايران به هيچ وجه متناسب با   زبان در برنامهآمارها نشان ميدهند آه توزيع

 درصد جمعيت ايران ترك زبان هستند، سهم برنامه هاي ٥�٢٢توزيع زبان در ميان جمعيت نيست، در حالي آه 



 برابر ٧ربي  و براي ع٤اين نسبتها براي آردي . است)  برابر آمتر٥( درصد ٤٥�٤ترآي راديو و تلويزيون فقط 

  .است

اي به  تحميل زبان فارسي بر ساير زبانهاي اقوام ايراني و يا قوم مداري زباني در راديو و تلويزيون ايران پيشينه

در واقع منشاء آن، ترادف يكساني زبان و مذهب با . مراتب بيشتر از دو دهه مربوط به دوران انقالب اسالمي دارد

ت منفي نسبت به فرهنگ و پاره فرهنگهاي ديگر بر اساس معيارهاي قوممداري قضاو .همبستگي ملي است

 .به عبارت ديگر، قوم مداري باور داشتن برتري فرهنگ خودي است. فرهنگ خودي است

زدن به هويت  تراز منفي، در واقع نمادي از نابرابري است، درجه نابرابريها و تمايزها يكي از عوامل اصلي لطمه

بع قوم مداري منتج به استثمار درون آشوري قدرت است نه فرهنگاگر در ايران، از هم در واقع، من. ملي است

اآنون توجه به رعايت قواعد ارتباطات ميان فرهنگي توسعه نيابد، در آينده، آشور با چالش هايي مواجه خواهد 

  .شد آه متناسب با همبستگي ملي نيستند

 ١٣٨٣ فرورِدن ٢٢شنبه 

  خود بپردازند  ارتباط ميان  به  متفاوت  هويتي هاي فرهنگ  پاره  يا  با فرهنگ  مردماني آند آه  ظهور مي  هنگامي ي فرهنگ  ميان ارتباطات

Jandt, 1995,P408) (فرهنگي ميان   ارتباطات  از راز و رمزهاي نيازمند آگاهي  ، فرد هنگامي ميان  در اين   

و  (Jandt, 1995,P7)  ببيند ديگران خود را متمايز از (Cultural Sense)  فرهنگي  حس   در يك شود آه مي

   از چنين اي ها، نمونه  قوم ارتباط ميان.  يابد فراگرد ارتباط دست در   معني  مشابهت  به  باشد آه ضمنا در تالش

   مطرح  ديدگاه اين اصوال.   مشهود و بارز است  در آن  اقوام  تنوع  آه  است آشورهايي  از ايران.  است  ارتباطي

   نبوده واحدي   قوم  مسكن گاه  هيچ ايران ،  گذشته  هزار سال  پنج ، در طول  شواهد تاريخي اساس  بر آه  است

  .اند آرده مي   زندگي  سرزمين  در اين آنار هم  در  گوناگوني  اقوام  هميشه ، بلكه است

   پاره اصطالح  فرهنگي  ميان  در ارتباطات آه(شود   مي محسوب  (Sub Culture)ها  فرهنگ  پاره اساسي   از انواع يكي  (Ethnic) قوم 

 نژاد   آه آند، در حالي  تغيير مي  زمان  در طي  قوم  آه تفاوت  با اين ، است (race)  نژاد  مشابه قوم).   نيست  مناسب  وجه  هيچ  به فرهنگ

   جسمي  هاي و ويژگيزبان  ،  دين  همچون  هايي  مشخصه اساس  بر قومي  هاي گروه  (Stavenhagen,1986 ). است  تقريبا ثابت

(Physical Features) شوند مي از يكديگر متمايز.( Jandt, 1995, P12)  تقسيم دهد آه  مي  نشان  ايران  اقوام هاي مشخصه  بررسي   

 ها،  ترآمن موارد چون  در بعضي  نژادي هاي  ويژگي اگر چه. ندارد   چنداني نژاد نقش  و  گرفته  صورت و دين زبان اساس  بر  ايران مردم

 . تا نژاد  است تري مهم   عامل زبان  و  نيز دين  اقوام  در اين  حتي ، ولي گير است ها يا بربرها چشم هزاره

  آه  ، در حالي  مسلط است  اقوام  و بر بقيهاختيار دارد  را در  سرزمين  خاك ترين بيش  ، قومي  مختلف  اقوام  از آشورها، از ميان در برخي

  هيچ  و گو آرد، زيرا  گفت  اقليت-   از اآثريت توان نمي ،  چند قومي  از آشورهاي  بعضي خالف بر ،  در ايران  آه  است  مطرح  ديدگاه اين



  و  شيعه ، مذهب در ايران   قومي با وجود تنوع. ندارد  را در اختيار  خاك  قسمت ترين  و بيش ها مسلط نيست گروه   بر همه  تنهايي  به گروهي

  و  مذهب شناخت  بر  مبتني جا افتاده  و  ديرينه  نگاه ، اين در واقع. اند  شده  شناخته  ملي  و همبستگي ملي   وحدت عامل   عنوان  به  فارسي زبان

   شدن  جهاني  تحوالت آه  ، در حالي  است  قرار نگرفته مورد بحث   طور جدي  به  تاآنون  آه  است ، مبحثي ملي   وحدت  عامل  عنوان  به زبان

 .خواهد برد   را زير سؤال  در ايران  ديرينه  ديدگاه  قطعا اين آه  خواهد آرد  را فراهم ، شرايطي آينده   سال20   طي  ويژه به

تر   روشن ، موضوع  آنيم  نگاه  اقوام عينك  شيشه   از پشت ، بلكه مقر حكومتي و   پايتخت  پنجره  از پشت ، نه  در ايران اقوام   پديده اگر به

  ارتباطات»  ، در آتاب جاندت.  فرد اي. دارند  برخور  خاصي  فرهنگي  از هويت ايراني  اقوام  از ، هريك  آه  آن نخست. خواهد شد

 با   در سلوك  بدانند آه  گروه خود را يك   طور آگاهانه ، به جمعيت   يك  اعضاي هرگاه: نويسد  مي  فرهنگي ، در مورد هويت »فرهنگي ميان

  .هستند   مشترك  فرهنگي  هويت برخوردارند، داراي  و هنجار  نماد، معني  مشترك نظام  يكديگر از يك

 زبان   عرب  يا يك  بلوچ سنت  هل ا  مسلمان يك  (Jandt, 1995, P8 ).ها و تمايزها  از همساني  است  ترآيبي  هويت ، احساس در واقع

آند و   مي  همساني احساس   خودي  قوم  با اعضاي مواجهه  تمايز و در احساس  خود،  هموطن  شيعه  زبانان فارس  با  در مواجهه خوزستان

 .  است  قوميت احساس  همان اين

، از نظر   قومي هاي  گروه اعضاي. گويند مي  قوميت آنند، ا متمايز مي ر  از مردم  معيني  اجتماع  آه  فرهنگي  عمل هاي شيوه ها و  ديدگاه به

  اين  درجه .گيرند  در نظر مي  گونه  را همين  نيز آنان ديگران دانند و  مي ديگر در جامعه  هاي بندي گروه  خود را متمايز از فرهنگي

   و يا در ميان  قوم  اين  اعضاي  ميان  مداري  قدر قوم هر چه . اوست  جامعه فرد و   ميان  ديالكتيك  تأثير نوع ، تحت  و تفاوت  همساني احساس

 .شد تر خواهد  بيش  تفاوت تر باشد، احساس مسلط، بيش   اقوام  ويژه ديگر، به   اقوام اعضاي

  به.   است  خودي  فرهنگ يمعيارها  اساس ديگر بر  هاي فرهنگ  و پاره  فرهنگ  به  نسبت  منفي قضاوت  (ethnocentrism)مداري قوم

شود  آغاز مي جا   از آن ، مشكل در ايران  (Jandt, 1995, P405 ).  است خودي   فرهنگ  برتري داشتن  باور  مداري  ديگر، قوم عبارت

  هاي حوزه  و يا جمعيت از   سهمي  ايجاد شود آه  شرايطي ناآگاهانه  يا ، آگاهانه  ملي  از همبستگي خاص   از تعريفي  پاسداري  براي آه

   دو دسته  به توان  شواهد را مي اين .  موجود است شواهدي  مورد در اين.  زند  دست  مداري  قوم  نوعي ، به  مرآزي قدرت   ويژه ، به قدرت

 : آرد رويدادها و آمارها تقسيم

،   شاآيان  آه  است90   اصل آميسيون   به1381  در آذر،  مجلس  سنت  اهل  نماينده19   مورد شكايت ترين رويدادها، نزديك  در زمينه

  رويدادهاي از اند، و  از مساجد بوده  سنت  اهل  روحانيون  و اخراج  استخدامي هاي آزمون  شدگان  با پذيرفته  گزينشي  برخوردهاي معترض

   آردستان  ويژه  به-   نشين  سني  از مناطق در برخي)  ع( علي  ام ام تلويزيوني   سريال  قسمت  آخرين نمايش  از  پس  وقايع  به  توان دورتر، مي

خبر نماز    تفصيلي ، پخش راديو و تلويزيون   از سوي  و بلوچستان  سيستان  سنتي  موسيقي  روي خاص  اشعار جايگزيني.  آرد اشاره -

  گرايانه  قوم رويدادهاي  از  هايي  شهر، نمونه  در آن تسنن   اهل ت اآثري  خبر نماز جمعه  خالصه پخش   در قبال  زاهدان  شيعه  اقليت جماعت

 . هاست  آن و يا عواقب

 از   يك در هيچ. قرار دارد   از ابهام اي در هاله   در ايران  اقوام  از وضعيت  آگاهي  آه  است  مطرح ديدگاه  در مورد آمارها، اصوال اين

  هاي پرسش  در  هم  بار، آن ، جز يك قرار نگرفت   مورد پرسش  مختلف  زبانهاي  به  متكلمان و يا  آشور، تعداد اقوام هاي سرشماري



   جنگ  زمان و احوال   و اوضاع  انقالب  از شرايط اوايل تر ناشي  بيش  آه  خاصي  داليل ، به  شدن نهايي   رغم  به  هم  آن  آه1365  سرشماري

   شيعه  جمعيت توزيع  باره  در  رسمي  آمارهاي ، منابع  ترتيب  همين به. شد  ها خودداري  آن  مربوط به اطالعات   آوري  بود، از جمع تحميلي

 ٠٥�٠ ;   درصد مسيحي٠٫١٣; هستند   مسلمان  درصد جمعيت٩٩٫٥٦ گويد،  مي1375   سال سرشماري.  هستند نيز تقريبا ساآت  و سني

 .  نيست  مشخص سني  و  شيعه  مذاهب  پيروان اما سهم;  اديان رصد ساير د٠٩�٠و ;   درصد آليمي٠٢�٠ ; درصد زرتشتي

،   آنيم  فرض  را سني بلوچستان  و  و سيستان آردستان  هاي  در استان  ساآن  جمعيت  مذهب  آه ، در صورتي سنت   اهل در مورد جمعيت

 و ايرانشهر، حدود   از شهرها مانند چابهار، سراوان  برخي مذآور، در مناطق  با نخبگان  مصاحبه بنا بر.  آرد  برآوردي توان مي

   از جمعيت  سو بخشي از آن.  تر است  آم مراتب  به   مانند زاهدان  در شهرهايي  نسبت  اين  آه  هستند، در حالي  تسنن  اهل جمعيت درصد٩٥

  درصد٧،  جهان   و نژادهاي  قومي  ترآيب  جدول  مثال عنوان  به. اند  نيز پراآنده و فارس  خوزستان  ديگر مانند  در مناطق  تسنن اهل

،  احمدي.( باشند   سني  ايران  درصد آردهاي٤٧  شود آه مي   زده تخمين) 143  ، ص1378،  ابوطالبي.( داند  را آرد مي  ايران جمعيت

،   دولتي رسمي   در منابع  منعكس برآوردهاي  از برخي«: گويد  مي  تحقيقي  پور در گزارشي محمد حكيم  مورد در اين) 327  ، ص1378

 )18  ، ص1377 پور،  حكيم(  ».اند درصد برآورد آرده ٢٠ تا ١٥   غيررسمي منابع  درصد و٧ را حدود   در ايران  تسنن  اهل سهم

صدور   ، هنگام1370، در مرداد   مثال عنوان  به.  برخوردارند تري  بيش آمارها از شفافيت ،  ايران در جمعيت زبان  در مورد توزيع 

 حضور   از سهم  حاآي  نتيجه  شد آه  مطرح  آشور سئوال سطح  مادر در٥٥٨و  هزار ٤٩ زبان   درباره  نوزادان  براي شناسنامه

   اين به) رصد د به( ها زبان  از يك هر   سهم  مذآور، توزيع گيري   نمونه اساس بر.  بود ايران  در غيرفارسي هاى زبان  درصدي٨�٥٣

;  بلوچي ٧�٢ ;  عربي ٣�٥ ;   و شمالي درصد گيلكي ٢�٧;   لري٩�٨ ;  آردي١٠ ;   آذري ٦�٢٠;   فارسي ٢�٤٦:  بود شرح

  ) 53   ص ،1379،  زنجاني.( ها  زبان  ساير ٢�٠و ;  ارمني ١�٠;   ترآمني٦�٠

 .اند ذآر آرده) 31  ، ص1377،  ابوطالبي(  درصد٢٥  و برخي) 31  ص ،1377 ، ابوطالبي (٢٤ را ترآي   به  آنندگان  مكالمه  منابع برخي

  هاي  زاد و ولد در استان  از افزايش ناشي   رشد جمعيت  آه  آن نخست.  يابد  افزايش  دو علت  به  در آينده  نسبت  اين آه شود برآورد مي

   آذري ميان  در  فارسي آموزي  سواد  به  تمايل ، آاهش و دوم; )32، 1377 پور،  حكيم ( آشوراست  هاي تر از ديگر استان  بيش نشين آذري

 آشور بود،  هاي استان   سوم در رتبه ،1355  ، در سرشماري  شرقي  آذربايجان  باسوادان  سهم  آه آمارها، در حالي  اساس بر . هاست زبان

 ٣را حدود  زبان   عرب  ايرانيان  سهم منابع  برخي) 32، 1377پور،   حكيم.(  يافت   تنزل  و سوم  بيست  رتبه ، به1370  در سرشماري

  درصد٥١را   زبان   فارسي  جمعيت  درصد، و سهم١٥ را حدود   و ارمني ترآمني ، بلوچي ، مانند لري ها زبان ساير  درصد، سهم

ها را   زبان   ترك توانيم ، مي  آنيم را با يكديگر مقايسه دها برآور ، اگر مجموع  ترتيب  اين به) 143  ، ص1378،  ابوطالبي.( اند آرده برآورد

  . بدانيم  درصد٦٠تا ٤٥  را بين ها زبان   درصد و فارس٩ تا ٦  ها را بين درصد، آردزبان ٢٥ تا ٢٠  بين

زبان    با توزيع  متناسب  وجه  هيچ ه ب  ايران تلويزيون  راديو و مرزي   درون هاي در برنامهزبان    توزيع دهند آه  مي ، آمارها نشان همچنين

  ساعت ٣٤٣ هزار و  ١٩٣ ،  در ايران  مرزي  درون  راديوهاي هاي  فرستنده ، مجموع1380  سال ، در  مثال براي ،  نيست  جمعيت در ميان

   راديويي هاي فرستنده.  بود فارسي زبان  به) درصد ٦٦�٩٠ ( ها  برنامه  آن  ساعت١�٢٨٨ هزار و ١٧٥   آردند آه  پخش برنامه

    خوزستان فرستنده، ترآي   برنامه  ساعت٣٨�٧٢٠ هزار و ٩   و همدان زنجان ، اردبيل ،  غربي ، آذربايجان  شرقي آذربايجان



   ساعت٠٨�٨٤٣ هزار و 4  خراسان ، مهاباد و آرمانشاه ، ، آردستان ، ايالم  غربي  آذربايجان هاي  و فرستنده  عربي  برنامه ساعت١٣١٥

  )72و78  ، صص1380 عملكرد،  گزارش.(  بود  ساعت٥�١٧٦ هزار و ٢ها  زبان  ساير ها به برنامه  سهم.  آردند  پخش  آردي برنامه

 هزار ١٠٤   آردند آه  پخش  برنامه  ساعت٩�٦٧٧ هزار و ١٠٩ ،  در ايران  تلويزيون  مرزي  درون هاي  فرستنده ، مجموع  سال در همان

  در  و زنجان ، اردبيل  غربي ، آذربايجان  شرقي  آذربايجان هاي فرستنده. بود  فارسي زبان به) درصد ٨٦�٩٥ (  آن ساعت ١�٩٧٢و 

   برنامه  ساعت٢�٥٧٣   غربي آذربايجان ، مهاباد و آردستان ،  ايالم هاي فرستنده، ترآي   برنامه  ساعت٩�٧٣٣هزار و  ٣  مجموع

  .بود   ساعت٢�١٦٥ها زبان   ساير ها به  برنامه سهم.  آردند  پخش عربي   برنامه ساعت٥�١٨٣   خوزستان  و فرستنده آردي

 . نشان داده شده است1380راديو تلويزيون ايران در سال  های اقوام ايرانی درزبان  در جدول زير سهم

  

 ٤٥�٤فقط    راديو و تلويزيونترآي  هاي برنامه  هستند، سهمزبان    ترك  ايران  درصد جمعيت٥�٢٢   آه جدول فوق می گويد، در حالي

 . برابر است ٧   عربي  و براي٤   آردي براي ها  نسبت اين.  است) تر  برابر آم٥(درصد 

 

  هاي  ارزش  در تأييد يا عليه  در ايران تلويزيون  راديو و برنامه   ساعت١١ هزار و ٣٠٣   ساالنه  از محتواي  سهمي  چه  مورد آه در اين

  سوم و   رمضان  و يكم  در بيست حداقل   هستند آه  از آن  شواهد حاآي ، ولي  نيست در دست   دقيقي ، اطالعات  است ايراني   مذهبي اقوام

  اي  عمده  سهم آه   انتظار داشت توان نيستند و مي   ايران  تسنن  اهل  اقوام  مذهبي هاي  ارزش موافق ها  برنامه  محتواي  هر سال الثاني جمادي

 ، و يا سرگرمي   خبري هاي  در برنامه  و چه  آموزشي هاي در برنامه  ، چه  در ايران تلويزيون  راديو و  و مذهبي  ديني هاي از برنامه

 .  است  شيعه و اعتقادهاي ها متمرآز بر ارزش

 

 1970  دهه  در  آه  است  همان  افقي با ارتباطات   آن  و تنها شباهت  نيست  افقي ارتباطات   از نوع  آه  را ايجاد آرده  شرايطي  وضعيت اين

   يك  خيابان  با اصطالح  توسعه  در حال  آشورهاي  سوي  به پيشرفته  رهاي آشو  تلويزيوني هاي برنامه   سويه  يك  جريان  مربوط به در ادبيات

   از نوع  مذآور، در ايران حوزه  در  فرهنگي ميان   ارتباطات  وضعيت رسد تاآنون  نظر مي  به  آه در حالي. شد مي   توصيف طرفه

 . است   را داشته عمودي   ارتباطات تر شكل  و بيش  نبوده  افقي ارتباطات

 

   آه  يافت  فقط در جوامعي توان  را مي  آن مشابه   آه  است  نادري ، ترآيب عمودي  و ارتباط  طرفه  يك  خيابان  ترآيب رسد آه  نظر مي به

  جايگزين   منابع  به  آه  آن بدون.  قرار بگيرند عمودي   طرفه  يك  خيابان  در حصار چنين-  مذهبي  و  زباني  از جمله-   فرهنگي هاي اقليت



   گزينشي  قدرت گاه  هر  آه مخاطباني ; ناخشنود ناميد  مخاطبان توان ها را مي ، آن  شرايطي ، در چنين  ترتيب اين   باشند، به  داشته دسترسي

  . آنند  خود آامال اجتناب  بودن  از مخاطب طور ارادي   به  آه انتظار داشت  توان  باال برود، مي آنان

 

  از تر، استفاده  بيش با قدرت   گروهي  آه  است وقتي   ارتباطات گونه  اين  بزرگ  از موانع گويد، يكي  مي فرهنگي   ميان  ارتباطات تادبيا

 (Jandt, 1995, P14 ).  آنند تحميل  خود را بر ديگرانزبان 

 

دو  تر از  بيش  مراتب  به اي  پيشينه  ايران تلويزيون  در راديو و اني زب  مداري يا قوم  و  ايراني  اقوام هايزبان   بر ساير فارسيزبان   تحميل

  همه  امر در اين.   است ملي   با همبستگي و مذهبزبان    يكساني ، ترادف  منشاء آن در واقع. دارد   اسالمي  انقالب  دوران  مربوط به دهه

  هاي گويند و از رسانه  مي  سخن  اصلي زبان 20   به  آن  مردم  آه  است شوريهند آ ،  مثال  عنوان به.   نيست  رايج  سوم  جهان آشورهاي

، تلوگو و  ، آاندايي ، گجراتي ، مراتي ، مالياالمي بنگالي ، اردو،  هندي هاي زبان   ميان   در اين آنند آه  مي استفاده خود زبان   به گوناگون

  فردي  آشور، هر  رسمي  و قوانين  مقررات و طبق) 315و362  ، صص1381،  پارتا ساراتي(  شده   شناخته رسمي زبان    عنوان به  تاميلي

، هر شهروند   مثال  عنوان به . آزاد است   رسمي هايزبان   از يك  هر  خود، از ميان  و آموزشي  اداري هاي  فعاليت برايزبان   انتخاب در

 اگر   آه در حالي  (Jandt, 1995, P12 ). دهد مذآور ارائه  هايزبان   از يك هر  به   حقوقي  مراجع  خود را به  دادخواست مجاز است

 . است  و مذهبزبان   فراتر از  هويتي  چنين  ديد آه ، خواهيم  بدانيم  ملي  هويت اشتراك  از برخورداري  را  ملي همبستگي

 

 ،  مشترك  و تاريخ دين �زبان  بر  تكيه  ملي در تعريف هويت :نويسد مي   ملي  هويت  اجتماعي هاي  زمينه  در آتاب دآتر شاپور رواساني

   حق مبارزات   بايد به  ملي  هويت در تعريف.   است اجتماعي  و  تاريخي هاي  از واقعيت  دور شدن اتكايي  ، زيرا چنين  نيست  درستي اتكاي

   حاآم  نباشد، گروه  حاآم  عدالت  آه اي جامعه  ديگر، در عبارت  به.  آرد  توجه يخ تار  طول  در تمام  محروم  طبقات خواهانه   و عدالت طلبانه

،   اآثريت سوي  از نمايندگي   ديگر، در لباس آند و از سوي  وارد مي  ديگر خدشه هاي  گروه اقتصادي  و سياسي ،  ديني  سو بر حقوق از يك

   اجزاي  در همه  ملي  شرايط، هويت در آن. آند  وارد مي  و مذهبي زباني ، قومي  هاي اقليت بر -تر   گسترده  در ابعادي- را  اي  خدشه چنين

 هر   براي  ملي ، هويت در واقع. زند مي   لطمه توده   اعتقادهاي  به  و عمل  خواهد شد، زيرا تضاد در حرف  و تزلزل دچار بحران  ساختاري

ها را   سؤال  از اين  بخشي رواساني. گيرند مي   نيز جاي و مذهبزبان   ها مقوله  آن دل  در  آه است  اساسي   او با سؤاالتي  شدن فرد، مواجه

 :  است  آرده مطرح  گونه اين

 

  روابط  دارد؟ چه  تعلق  و معنوي ساختار مادي  چه  و با اي  جامعه  چه  به  آه  است  سؤاالت  او با اين  هر فرد، مواجهه  براي ملي  هويت»

آند؟  مي  احساس   جامعه اين  از  و جزئي دهد؟ و چرا او خود را بخشي  او پيوند مي  را به جامعه   و اين جامعه   اين  او را به  و مادي معنوي

و  آند؟  مي انه جدا و يا بيگ  او را از جامعه  و معنوي مادي  روابط آند؟ و چه ايجاد مي   او و جامعه  براي  تعهداتي  چه  تعلق  احساس و اين

 دارد و  مشترك  تاريخي   گذشته  جامعه  اين آيا او با آل ؟  چيست  جامعه  او با اين  مشترك دارد؟ گذشته مي  جدا نگه  او را دور و  روابطي چه

   جدائي  احساس  بخش  آدام  به نسبت  دارد؟ و  تعلق  تاريخي  ازگذشته  بخش  آدام چرا؟ او به  و  بخش  آدام  صورت اين ؟ در  از آن يا با بخشي

   بخشي چه سازد؟ جدا مي   بخش دهد و از آدام  پيوند مي  از جامعه  بخش  آدام  او را به مادي  و يا  معنوي  پيوند فرهنگ آند؟ و چرا؟ آدام مي

 و   تعلق  احساس  از جامعه  بخشي و با چهآند؟ ا  مي او را نفي  بخشي  پذيرد و چه  او را مي  جامعه  از اين  و يا معنوي  مادي از فرهنگ



 او را   حقوق و آيا جامعه ؟  است داده   انجام  خود را در برابر جامعه  و تعهدات  دارد؟ آيا او وظايف  خصومت نقشي  چه  دارد؟ و با بيگانگي

  براي ؟ و او  هست  و يا مطرح  بوده  مطرح ا مادي و ي  معنوي هاي ستم  و  ظلم  مسأله جامعه آند؟ آيا در روابط او با  و مي  آرده رعايت

 )25و26  ، صص1380،  رواساني(» خواهد؟  را مي اي آينده   خود چه جامعه

 

   مبادالت شود آه  مي گفته.   است  ملي  هويت  به زدن لطمه   اصلي  از عوامل ها و تمايزها يكي  نابرابري  درجه دهد آه  مي ها نشان پرسش  اين

  اين. شد  نابرابر خواهد عرصه   داد و ستد در يك  در اين  قومي هاي  اقليت  ايجاد تراز منفي موجب ، مرآز و اقوام   نابرابر ميان گيفرهن

  تبرداش   از اين  ناشي  قومي  مناسبات  حوزه  به ديدگاه   اين تسري.   است  شده توصيف   و جنوب  شمال  ميان  آه  است  وضعيتي امر مشابه

 و مناطق   مراآز قدرت  ميان  فرهنگي در مبادالت  مازاد  از ارزش  مشابهي هاي ، گونه قومي  چند  از آشورهاي  در برخي  آه است

 . داشت  نخواهد  و بحران  جز تعارض اي  نتيجه  در دراز مدت منفي  تراز اين.  وجود دارد پيرامون 

 

ها،   نابرابري  گونه  اين  فرهنگي  ميان ارتباطات  به  مربوط هاي  نظريه  براساس  آه ، در حالي  است  از نابرابري  نمادي واقع ، در تراز منفي

 از   آن  جاي  و به اجتناب نيز (Subculture)   فرهنگ  پاره  و قديمي  جا افتاده  اصطالح آارگيري   از به حتي   شوند آه  بايد حذف  چنان آن

   جزء، يك  و يك  آل  از وجود يك  خود حكايت  در درون  فرهنگ  پاره اصطالح  شود، زيرا استفاده (Co- Culture)   فرهنگي هم اصطالح

   سهم  آارگيري  به  آه ، در حالي  است ثانويه  و  فرعي  فرهنگ  يك فرهنگ   پاره گويي.  دارد  اهميت  آم  و يك  مهم  و يك  فرع يك  و اصل

  شرآت   يعني فرهنگي   مشارآت  را بايد به  ايران  و مذهبي  زباني اقوام  (Jandt, 1995, P13 ).است   دو جانبه اي رابطه   نماينده فرهنگي

   زندگي  جانبه  و همه  پايدار، متوازن  توسعه گسترش  منظور ، به  جامعه فرهنگي   زندگي  در ابعاد گوناگون  آنان  و آگاهانه ، ارادي داوطلبانه

ها و  الزام  از تر فارغ  مهم ، و از همه با انگيزه ،  فعال  است ، حضوري  داوطلبانه مقصود از شرآت   بود آه  آرد و مراقب عوت د فرهنگي

 )22و23  صص ،1379 ، آوثري.(   تحميلي هاي تعيين

 

 از   است  عبارت  فرهنگي حقوق.  شود نيآامال پشتيبا   اسالمي جمهوري   نظام  از سوي  فرهنگي  حقوق  آه  است  نيازمند آن  دعوت اين

 )29  ، ص1379،  اجاللي( ). فرهنگي  در امر توليد  مشارآت  و حق  فرهنگي هاي  از فرآورده استفاده   حق ها به انسان   همه دسترسي

 در  آه آند  مي  توصيف گونه   اين را استثماري   چنين رواساني.   است  آشوري استثمار درون   استثمار يعني  از نوعي  نمادي تراز منفي

  استثمار  جوامع در اين.  هستند  آشوري  استثمار درون دچار نوعي   و مسلكي  و مذهبي ديني هاي  اقليت  ويژه ها به ، اقليت  از جوامع برخي

   آگاهي  و ارتقاي گيري  شكل مانع  زور،  به توسل   و حتي  و اقتصادي ، سياسي  فرهنگي  مختلف هاي  ترفندها و شيوه بردن  آار  با به آنندگان

 .شوند مي   جامعه  استثمار آنندگان طبقاتي

 

 باشد،  جا تفاوت گويد هر  مي  آه  است اي  نكته همان  و اين  فرهنگ نه   است  قدرت  آشوري  استثمار درون  به  منتج  مداري  قوم ، منبع واقع در

  گاه  سو، هر از آن) 17  ، ص1380،  محمدي  گل.( گيرند  مي  تصميم  تفاوت  معناي  درباره هستند آه   قدرت دارد و دارندگان  وجود قدرت

  امپراتوري  هر فروپاشي   دنبال  به  آه  است  سخن  همان و اين; يابد  مي  افزايش نابرابرانه   طرد تمايزهاي  به تمايل  آند،  تنزل قدرت

 )164  ، ص1380،  رآس.( دان  آرده ها تجديد حيات قوميت



 

 از   بخشي  فرهنگي-   قومي هاي آگاهي. بود خواهد   جهانيان  اطالعاتي  رشد هشياري به  رو  افزايش  اطالعاتي  جامعه هاي ويژگي  از يكي

  هاي آگاهي  فزايش ا  سبب  ارتباطات گسترش.  گريز از مرآز خواهند شد  نيروهاي تقويت  موجب   خواهند بود آه  اطالعاتي هشياري

  خواهد نفوذ فرهنگي  مي  مرآزي  دولت  آه هنگامي .شود مي   قومي  ميان هاي ها و اختالف  با تفاوت  و آشنايي  قومي هاي  گروه فرهنگي

 )253و4  ، صص1376،  سيد امامي.( شود  مي  شروع  قومي هاي  اقليت  خصمانه واآنش بسط دهد،   قومي  را در مناطق خويش

 

 نيز   عرصه  اين  اصلي  گردان  و صحنه  است  بوده ارتباطات  و  فرهنگ  در عرصه  و معمول  متداول  عرف  صدايي ، تك1970  تا دهه

  به   ملي  مرزهاي در محدوده  نفوذ و اقتدار خود  آردن  عميق  در زمينه  مستمر و ديرينه عمليات  ها در اجراي آن .ها بودند  دولت اغلب

 ،  غيرواقعي هاي  سازي ، تاريخ  زباني  سازي يكسان ،  و تربيت  واحد تعليم نظام  اجراي.  بودند  فرهنگي  يكسان  الگوهاي گيري  پي طريق

   و به  و تمدني قومي ،  نژادي  و با عظمت  آهن هاي ريشه  با  ملي ، تبارشناسي يابي  و اسطوره پردازي اسطوره ،  تاريخي هاي  نمايي بزرگ

   نظام  فرهنگي هاي ارزش   خرد و تحميل هاي  خواهي  هويت راني  وحاشيه  حذف ، به  راديو و تلويزيون  ويژه به ها،  رسانه انحصار گرفتن

  از  يكي  ايجاد خواهد آرد آه  مهمي تغييرات  و انحصار  توانايي  در اين  شدن جهاني فرايند. اند آرده  مي  اقدام  حاآم ايدئولوژيكي  و سياسي

  )190و 1  ، صص1379،  مقصودي(.  ها است دولت   در برابر ساز و آار سنتي فرهنگي  هاي  خواهي ، هويت  در آينده  آن پيامدهاي

   شدن  جزء جهاني ترين مهم   ترديد، فرهنگ و بدون  جوامع   ميان  متقابل  پيوندها و ارتباطات از برقراري   است  عبارت  شدن  جهاني دانيم مي

  (Held, 2000,P 48). هاست مكان ها و  ملت پيوند ميان ترين   محوري زيرا فرهنگ.  است

 

  طريق  بتوانند از  شدن  جهاني شرايط توسعه  و در  آينده  دو دهه  طي  در ايران زباني  و  مذهبي رود اقوام  ديگر، انتظار مي  عبارت به

  دست  حاضر  فرامكاني  پيوندهاي  به  استثمارگرانه تمايزهاي  و گريز از  مشترك  بر تفاهم دستيابي ، در  است  در پيش  آه آوري  فن تحوالت

 در   پيوندهايي  از چنين هايي نمونه   قومي مجازي   و جوامع  نخواهند داشت  جغرافيايي هاي  جايي  جا به الزاما نياز به  پيوندها اين. يابند

  جغرافيايي   پراآنده جوامع (Virtual ethnic communities)   مجازي  قومي جوامع«: گويد مي  الكينس . يد جي مورد ديو در اين. اند آينده

  ، اينترنت اي  ماهواره تلويزيون   نظير مجراهاي  ارتباطي  نوين هاي آوري فن   از طريق  فرهنگي هاي  اشتراك  داشتن علت   به خواهند بود آه

 باشد و  ، پويا و زنده ، فعال  آن  مجازي صفت   ارتباط، با وجود داشتن رود اين انتظار مي.  يكديگر مرتبط خواهند شد ، به الكتروني  و پست

  آند آه تأآيد مي  الكينس.  شود  يكديگر منتهي  از حقوق  دفاع  فشار براي هاي  گروه گيري حد شكل  در  حتي  هماهنگي ، به  لزوم در صورت

 ,Eikins ). بخواند  مقابله  مذآور را به  مسلط بر اقوام هاي  دولت قدرت  و تواند حاآميت مي  مجازي   قومي هاي  گروه يل، تشك در آينده

1997, PP139.142) 

  

 فراتر  ي از وجود شرايط ، شواهد حاآي  بينديشم شدن  جهاني افزاري  سخت   در حوزه  آينده  سال20   تحوالت  درباره خواهيم  مي  آه هنگامي

 Direct)  ماهواره  از طريق  تلويزيوني هاي برنامه   مستقيم ، پخش  پيش  دهه تا يك . هستند اينترنتي  و اي  ماهواره مجراهاي از حد

Broadcasting systems - DBS)  به)  خطي)   پخش  شيوه  تبديل  آه  دهد، در حالي  را پوشش  تلويزيوني  آانال15تا  10بود  قادر  

 از   مراتب صدا و تصوير نيز به  آه   آن ضمن.  داد  را پوشش آانال 150 تا   بتوان  ماهواره  با همان  آرد آه  را فراهم  امكان اين  مارشيش

  .برخوردار شد   بهتري آيفيت



 

   توانايي  اين نمونه.  داد  نيز افزايش ت درياف حد زمان  را تا  گزينش امكان ،  در دسترس  پيام  حجم  سنگين  افزايش ، سواي آوري  فن تحوالت

  با  در مقايسه تري  بيش گري  گزينش  امكان آابلي  هاي  تلويزيون  از اين پيش. ديد( interactive TV)   تعاملي  در تلويزيون توان مي را

   از شيوه  و استفاده  سنتي هاي آابل   جاي  به نوري ف  اليا هاي  آابل  آارگيري  قرار دادند، اما با به مخاطبان  در اختيار  سنتي هاي تلويزيون

 .شد  فراهم   تعاملي  شرايط ايجاد تلويزيون  با رايانه ، تلويزيون  گيرنده و ترآيب)  آنالوگ ( خطي  جاي به)  ديجيتال (  با شمارشي رقومي

 

   آن آيد آه  وجود مي  به اي پديده گاه  آن. خواهد شد (World Wide Web)   وب  جهاني  وارد شبكه  نظامي  دور، چنين  چندان  نه اي در آينده

هر .  خواهد شد  فراهم  و افقي  دو سويه ارتباطات  از  نظيري  آم  شرايط مجموعه در آن. اند ناميده( T.V. web) گستر  جهان تلويزيون را

در .  برساند  جهان نقطه هر   را به  صدا و تصوير متحرك واهد توانست خ  ديجيتال  آوچك  دوربين  يك داشتن  با زمين   آره فرد از ساآنان

 . خواهند بود  تلويزيوني آوچك  فرستنده ها  شاهد حضور ميليون  جهانيان  زمان ، در آن واقع

 

  ارتباطات   خواهد شد آه هم فرا آرد و شرايطي  خواهند  نيز استفاده  قدرت  منابع  پذيري رويت   پديده  از افزايش  جهانيان  زمان در آن

  و ها بسته  و اندروني ها، دربارها، مجالس  از رسانه  قبل  آه دانيم مي . شود  جدي هاي اختالل ، دچار  اطراف  مرآز به  مابانه  و قيم عمودي

با ايجاد .  بود  خودشان  خواست  تابعشوند، ظاهر  خود  حد در برابر رعاياي  و تا چه  چگونه  آنان آه  اين.  بودند  عامه دسترس  غيرقابل

   قدرت منابع   روابط عمومي  نيز در اختيار مشاوران  آن  و چگونگي  يافت افزايش مذآور بسيار  حد  تلويزيون  ويژه ها به رسانه

 . آغاز شد  گسترده گاهي  و  اما جدي  ناخواسته هاي  دسترسي  اولين  تدريج  به ، ليكن قرارگرفت

 

   نمونه  از تلويزيون  آمريكا در تهران  جمهوري رئيس  و  ايران  سلطنتي حضور خانواده  با  ايران  از انقالب  قبل  ژانويه  آخرين اسم مر پخش

  امكانات   آينده  سال20   ظرف رسد آه  نظر مي به .بودند»  درز اطالعات «  نمونه مونيكا لوئينسكي و انتشار ماجراي »   اطالعات گاف«

 .امروز باشد تر از  بسيار گسترده رز اطالعاتد

 

   بر ديسكت  ذخيره  قابل ، مقدار اطالعات1979  سال .  است  افزايش حال  در اي  طور فزاينده  نيز به  اطالعات  سازي  ذخيره  سو، حجم از آن

    – Compact disk  اي فشرده   بر لوح طالعات ا  مقدار ذخيره  اآنون آه  بود، در حالي)  (mega bites – MB ) مگابايت 1/2  معادل

CD (آن در.   خواهند داشت گيري  چشم هاي  افزايش  فوق هاي  ديگر قطعا ظرفيت سال  بيست.  است  تر شده  برابر بيش700 ابعاد  با همان  

 خواهد   را فراهم  امكان اين (hyper text)  تنابرم  آوري فن تر خواهد بود، زيرا  نيز بسيار بيش  اطالعات جوي  و  جست  براي راه شرايط،

   و اقوام  زباني قطعا اقوام  شرايط در آن.  آند گزينش ها، سير و سفر و  دولت مداخله ، بدون  از اطالعات آهكشاني   در ميان  انسان آرد آه

 . خواهند شد از انزوا آامال خارج  مذهبي

 

   خود را از دست ، اهميت  اقوام  تفكيك اصلي   عامل سه  از  يكي  عنوان به �زبان  ، عامل سي شم1400   تا سال رسد آه مي  نظر اما به

  هوش  رشد دانش آه رود انتظار مي.  هستند  همزمان  ترجمه  قادر به  شده  ساخته اوليه  هاي نيز دستگاه   اآنون خواهد داد، زيرا هم

 سو، انتظار  از آن.  آند  فراهم  مختلف گيرندگان براي  ها را زبان    همه فرهنگي   از توليدات ه استفاد  امكان  آينده  سال20   ظرف مصنوعي 



   نظريه  و همچنين مارآسيست   پردازان ، نظريه  پيش اصوال تا چند دهه . يابد تري  بيش  اهميت اقوام  در تفكيك   و مذهب  دين رود عامل مي

اند، در  قرار گرفته  (Secularism) گري ناديني  در مسير اي  طور فزاينده  به سوم   جهان  جوامع آردند آه  مي بيني ، پيش نوسازي پردازان 

  ، ص1381،  هنيس.(   است  نمايان  خوبي  به سوم   جهان  آشورهاي  سياست  درعرصه  دين  روزافزون  و حتي  مداوم  اهميت  اآنون آه  حالي

93( 

  

تر نمود آنند و در   بيش  سياسي هاي مسلك  و مذاهب ،  اديان ها در حوزه  تمايزها و اشتراك  خواهد شد آه ها باعث وريآ فن  ، توسعه در واقع

  رابطه در  را  بحران ترين  ديگر، بيش  مذاهب هاي  ارزش  حريم  و تجاوز به  تبعيض ، به صدايي  تك  روند رود ادامه  انتظار مي  ميان اين

 . آند  فراهم  مذهبي هاي و اقليت   اآثريت ميان

 

  ها بوده  بر آن  شرايط سلطه  شدن فراهم   علل ترين اساسي  از  يكي  و سني  شيعه  ويژه  به  اسالم  مذاهب  ميان ديرينه  هاي  عداوت متأسفانه

 :نويسد مي»   سوم  در جهان  سياسي  و فرهنگ  شدن ، جهاني دين»   درآتاب  هنيس  مورد جف در اين.  است

 

،   فرهنگ ارتباط با مقوله  در  ويژه ، به مشترك   و باورهاي ، هويت  احساسات  همچون  عناصري ، اگر چه يا امت   اسالمي در جامعه

  اسالمي   وارد جوامع اند تا اساسا دو دستگي  شده  موجب  و شيعه  تفاسير سني ميان ها اختالف زند، اما  يكديگر پيوند مي  را به مسلمانان

   از آن شد، پيروي  مي  محسوب  شيعي  انقالب  يك  چون ليكن  بخشيد،  سرعت  افراطي  اسالم  بيداري  جريان  به  ايران  انقالب  آه با اين. شود

   از جهاني  و پيش  آهن ي فرامل جامعه   معاصر، يك  در جهان  اسالمي  جامعه  هر حال  به آند آه او تأآيد مي. دشوار آمد   سني  مسلمانان براي

 با  مقابله   خود، به  در درون  و اعتراض بذر سلطه  با پروراندن   آه  است  فراملي  مدني جامعه   از يك اي ، نمونه  جامعه اين.   است شدن

  )415  ص ،1381،  هنيس.)   است پرداخته  شدن   و ملي  شدن  جهاني  دو موج فشارهاي

 

 ها و  هويت  دارند آه اي  ويژه هاي  وايجاد عرصه  در خلق  سزايي به   سهم ها در آينده  رسانه  باورند آه  بر اين سان، آارشنا  هر حال به

 )130  ، ص1381،  رندال.( گيرند مي ها شكل  آن  حول و سياسي   مذهبي منازعات

 

   و بلوغ ، ترويج  پيشين  حقايق استغناي ،  حقيقت انكشاف ،  تفاهم د به باي  آينده هاي  در دهه  ويژه ، به  شدن شرايط جهاني  در  اسالمي مذاهب

   و اصوال حذف  غير خودي  مذاهب  پيروان  و منش  از تفكر، مشي ها، اطالع  آن مواضع  و ديگران هاي   آراء و نظريه ، شناخت فكري

   فراهم  تفاهمي  چنين افزاري   شرايط سخت  آه است  آن   اصلي سئلهم.  آنند  اقدام  خويش  از طرز تفكر و تلقي  و غيرخودي  خودي اصطالح

،  اسالمي   و مذاهب اسالمي  هاي  اعتقادها و ارزش باره  در  پايگاه197   حداقل  اآنون ، هم  مثال عنوان به . افزار است  نرم  مشكل ، ولي شده

 . هستند  در دسترس  اسالمي هاي  سازمان باره  در  پايگاه32 و   اسالمي  منابع ايبر   پايگاه72،   اسالمي  و تربيت  تعليم  براي  پايگاه34

  )49و89  ، صص1379،  غراب.( اند  پرداخته مذاهب   و مقايسه  و سني  روابط شيعه  به  آه يافت  را  هايي  پايگاه توان  مي  آه  آن ضمن

 

   تحوالت  در حوزه  آه نادرست   شعار گونه هاي بيني  با پيش  شرايط همراه  درك ها و عدم ي انگار  ساده بود آه   بايد مراقب  آينده هاي در سال

 ارشاد  وزير وقت  ،1373  ، ارديبهشت  مثال  عنوان به. ، ديگر تكرار نشوند پيوست   وقوع  به ايران  در  گذشته  دو دهه  طي اي رسانه



   بود آه  در حالي اين) 1373/2/14،  همشهري.(  نداريم  نگراني   بابت  و از اين  ماست  در چنگ ماهواره:   گفت اي  در مصاحبه اسالمي

دو ) 74  ، ص1378،  ارجمندي .(  را داشت  در ايران اي  ماهواره تلويزيون   گيرنده  هزار آنتن250 از  وجود بيش از  برآوردها حكايت

  اي ماهواره   آانال7   حداقل  آرد و اآنون را وارد ايران  خود  امواج فارسيزبان    به اي ماهواره   آانال ، اولين  مصاحبه  بعد از اين سال

، ما هنوز   ايران  آوهستاني وضعيت   دليل  سو، به از آن.   در آشوراست اي  ماهواره  صدها هزار گيرنده  وسيله به   دريافت  در حال فارسي

از   آشور، خارج   و دور افتاده  پراآنده  روستايي  از مناطق  و هنوز بسياري  آنيم آامل  خود را آشور داخل   تلويزيوني  پوشش نتوانستيم

   فرستنده300 تا   قادر خواهند بود آه  قوي تلويزيوني  هاي  گيرنده  زودي  به  آه  است  در حالي  اين54. هستند  داخلي  تلويزيون پوشش

   ارتباطات هاي آوري فن  توسعه ،  شمسي  هجري1400   تا سال  آه  گفت توان ، مي  ترتيب  اين به.  آنند تدرياف  ايران  را از فراز اي ماهواره

 بازار  گيري  شكل ، ضمن  درجهان  قواعد آن ديگر، باور بر رعايت  در آشورهاي   فرهنگي  ميان  ارتباطات  به  توجه  با گسترش همراه

 ناخشنود  مخاطبان   خواهد شد آه  سبب قدرت   خواهد داد و قطعا اين  را بسيار افزايش  مخاطبان  گري  گزينش ، قدرت  پيام متنوع بسيار

فاقد  ،  زباني  بر مشابهت  عالوه  قرار دهند آه  هايي  پيام ، خود را درمعرض  آشوري درون   طرفه  و يك  عمودي  از ارتباطات ناشي

   ميان ارتباطات  قواعد  رعايت  به  توجه  اآنون ، از هم ايران اگر در.  باشد  آنان  مذهب  به  ارزشي ه نگا داراي  ديگر و  مذهبي پروپاگانداي

 . نيستند ملي   با همبستگي متناسب   خواهد شد آه  مواجه  هايي ، آشور با چالش نيابد، در آينده   توسعه فرهنگي

 

    منابع فهرست

 

 .1378، پاييز  اول  ، شماره  ملي مطالعات  ، فصلنامه  مله  اآبر آريمي  علي ، ترجمه ها و همگرايي ليتاق ،  قومي  ، حقوق ، علي ابوطالبي

 1379،  آن:  ، تهران ايران  در  فرهنگي  ريزي  و برنامه گذاري  ، پرويز، سياست اجاللي

 .1378   زمستان- 3و 2  ، شماره ملي   مطالعات هفصلنام.   تا واقعيت افسانه ، از  در ايران  گرايي  و قوم ، حميد، قوميت احمدي

   و سنجش ، مطالعات ، مرآز تحقيقات تهران ،  و ايران جهان  در  فرهنگي هاي  بر ارزش  نوين هاي  ، تأثير رسانه ، سيد مهدي ارجمندي

 .1378  صدا و سيما، اي برنامه

 .1379،  ، زمستان  ملي  مطالعات ، فصلنامه شناسي انسان  ديدگاه  از  در ايران  قومي  گوني  گونه  علل  بهاروند، سكندر، بررسي  الهي امان

 .1380، سروش:  ها، تهران  رسانه  اجتماعي ، نظريه ها و مدرنيته رسانه ، ، جان تامپسون

  .1381ها،   رسانه  و تحقيقات اتمرآز مطالع: تهران ،  داود وحيدي ، ترجمه  در هندوستان  نگاري  ، روزنامه ، رانگا سوآمي ساراتي پارتا

 .(1377)  صدا و سيما، اي  برنامه سنجش  و ، مرآز مطالعات ، تهران  ملي  وحدت سيما در تحكيم  صدا و  پور، محمد ، نقش حكيم

  ، سال  ملي  مطالعات مه، فصلنا  سعيد ذآايي ترجمه ، چند فرهنگي   جوامع  سياسي شناسي ، جامعه  ملي  و دولت  قومي هاي ، جا ، اقليت رآس

 .1380  تابستان ،8  ، شماره دوم

 ).1380(،  در ايران  اسالم بازشناسي ، مرآز ، تهران  ملي  هويت  اجتماعي هاي ، شاپور، زمينه رواساني

نشر و  ، ، تهران  دوم اپ، چ  باروري ، بهداشت ،توسعه  مهريار، جمعيت شاپور و امير هوشنگ  ، آامل ، محمد ميرزايي  اهللا ، حبيب زنجاني

 .1379،   بشري تبليغ

 .1380  ، زمستان10  ، شماره  سوم ،سال  ملي  مطالعات  بيشتر، فصلنامه درك  ، در جستجوي  قومي  گرايي ، ملي ، آاووس سيد امامي

 .1380  ، زمستان10  شماره ،  سوم ، سال ملي   مطالعات ، فصلنامه  قومي هاي  و هويت  شدن ، جهاني ، محمدرحيم عيوضي



 .1379،   آتاب خانه : ، تهران  و اسالمي  رساني  اطالع هاي پايگاه   ، معرفي ، ناصرالدين غراب

 .1376، تهران  معاصر،  در ايران  سياسي  و فرهنگ  نوگرايي  اصغر، بحران علي ، سيد آاظمي

 .1379، آن:  ، تهران نگيفره  مشارآت)   آوشش به(،   حسيني مسعود و سيد محمد نجاتي آوثر،

   جمهوري  صدا و سيماي  ريزي  و برنامه تحقيقات  معاونت:  ، تهران1380  سال  صدا و سيما در  سازمان هاي  عملكرد فعاليت گزارش

  . اي  و آمار پايه  اطالعات مديريت ،  و ارزيابي مرآز مطالعات ، اسالمي

 .1380  ، زمستان10  شماره ،  سوم ، سال  ملي  مطالعات ، فصلنامه يت هو  و بحران  شدن جهاني ، احمد،  محمدي گل

  .1380نشر ديدار، :  ، تهران  اطالعاتي  جامعه شناسي ، منوچهر، جامعه محسني

 .1369،  ، سروش تهران ،) جمعي  و ، گروهي  فردي ، ميان  انساني ارتباطات (  ، ارتباطشناسي  راد، مهدي محسنيان

  ، زمستان6  ، شماره  دوم ، سال  ملي مطالعات  ، فصلنامه)  نظري بررسي(،  قومي   و تحوالت ، ارتباطات  ، فرهنگ بي، مجت مقصودي

1379. 

 .1381آذر 21 ،2925  ، شماره90   اصل  آميسيون  به  سنت  اهل  نمايندگان  ، شكايت همشهري

 .1373  ، ارديبهشت14 شماره ، ، وزير ارشاد اسالمي  ميرسليم  با آقاي ، مصاحبه همشهري

  .1381  ،  راهبردي  مطالعات پژوهشكده :  ، تهران  داودياني ، مترجم  سوم جهان  در  سياسي  و فرهنگ  شدن ، جهاني  دين ، جف هينس
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