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 Increasing local and ethnic awareness has become doubly important 

in modern times; In particular, while some believe that factors such 

as globalization exacerbate ethnic feelings and undermine national 

identity, some argue that increasing ethnic tendencies does not 

conflict with individuals' national identities and can help strengthen 

them. Today, experimental testing of each of these theories in 

societies with ethnic and linguistic diversity is a necessity because 

the adoption of identity policies in such societies, especially Iran, 

requires constant monitoring of the tendency of the active 

population, especially the elite youth to national and ethnic identity. 

The purpose of this study is to analyze the discourse of ethnic 

identity and national identity among the elites of Fars province. The 

method of this research is descriptive-qualitative that through 

interview tools, seeks to study and recognize the discourse 

governing the attitude of ethnic and national identity of the elites of 

Fars province, identify the content of its discourse in relation to 

governance and also compare within groups their discourse order. 

Findings from research on the cultural context of discourse suggest 

that most of these elites are associated with the adoption of an 

identity of resistance to rule. Ethnic identity is also superior to their 

national identity and has a total of four different types of discourse 

order. Islamic discourse with Islamic / ethnic approach and Islamic 

approach, artistic discourse with two artistic and ethnic / cultural 

approaches, scientific discourse with a realistic view of ethnic 

identity and socialist discourse with human / ethnic approach, based 

on research findings, other categories according to There are also 

components of ethnic or national identity. The end result is that each 

individual's identity discourse is in relation to these two aspects with 

his dominant approach and worldview and in relation to the field of 

power and politics. 

 
Authors 

Yaser Mohammadi 1 

Majid Reza Karimi 2* 

Alireza Khodami 3 

 

How to cite this article 
Yaser Mohammadi, Majid Reza 
Karimi, Alireza Khodami, 
Discourse Analysis of Ethnic 
Identity and National Identity 
among Elites (Case Study of Elites 
in Fars Province). Journal of 
Islamic Life Style Centeredon 
Health, 2020:4(4);  295-306 
 

1. PhD Student, Department of 

Sociology, Jahrom Branch, Islamic 

Azad University, Jahrom, Iran. 

2. Assistant Professor, Department of 

Sociology, Jahrom Branch, Islamic 

Azad University, Jahrom, Iran 

(Corresponding Author). 

3. Assistant Professor, Department of 

Sociology, Jahrom Branch, Islamic 

Azad University, Jahrom, Iran. 

Keywords: National Identity, Ethnic Identity, Elites 

* Correspondence: 

Address: 

Phone:  

Email: majidrezakarimi@gmail.com 

Article History 
Received: 2020/12/28 

Accepted:2021/03/07 

ePublished: 2021/03/15 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             1 / 12

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1007-fa.html


  و همکاران                 یمحمد اسری  296

 

 1399، زمستان4شماره ،  4دوره   زندگی با محوریت سالمتسبک پژوهشی -علمیفصلنامه 

 نیدر ب یمل تیو هو یقوم تیگفتمان هو یتحل

 نخبگان استان فارس( یمورد ینخبگان )مطالعه
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 دهیچک
مضاعف  تیدر دوران معاصر اهم یو قوم یمحل یهایآگاه شیافزا

 یهمچون جهان یعوامل یآن که به باور گروه ژهیاست؛ به و افتهی
در  شودیم یمل تیهو فیو تضع یاحساسات قوم دیشدن باعث تشد

 تیوبا ه یقوم یهاشیگرا شیمعتقدند افزا زین یبرخ ده،یا نیبرابر ا
آن کمک کنند.  تیبه تقو تواندیم و ستیافراد در تعارض ن یمل

تنوع  یدر جوامع دارا اتینظر نیاز ا کیهر یامروزه آزمون تجرب
 یاستهایاتخاذ س رایز شودیضرورت محسوب م کی یو زبان یقوم
 یشگیمستلزم رصد هم ران،یا ژهیجوامع به و نگونهیدر ا یتیهو

فعال و به خصوص جوانان نخبه جامعه به  تیجمع شیگرا زانیم
 تیگفتمان هو لیاست. هدف پژوهش حاضر تحل یو قوم یمل تیهو
 نینخبگان استان فارس است. روش ا نیدر ب یمل تیو هو یقوم

ال ابزار مصاحبه، به دنب قیاست که از طر یفیک - یفیپژوهش توص
 یو مل یقوم تیو شناخت گفتمان حاکم بر نگرش هو یبررس

طه ابآن در ر یتمانساخت گف یمحتوا یینخبگاناستان فارس، شناسا
نظم گفتمان آنان است.  یدرونگروه یسهیمقا زیو ن تیبا حاکم

گان نخب نیگفتمان اغلب ا یفرهنگ هیبر درونما قیتحق یهاافتهی
. کندیداللت م تیمقاومت در برابر حاکم تیهمراه با اتخاذ هو

داشته و در کل چهار  یآنان برتر یمل تیبر هو یقوم تیهو نیهمچن
متفاوت را به خود اختصاص داده است. گفتمان  یفتماننوع نظم گ

 یگفتمان هنر ،یاسالم کردیو رو ی/ قومیاسالم کردیبا رو یاسالم
با اتخاذ  یگفتمان علم ،ی/فرهنگیو قوم یهنر کردیبا دو رو

ا ب یستیالیو گفتمان سوس یقوم تیواقع نگرانه از هو یدگاهید
 یهایطبقه بند قیتحق یهاافتهیبر اساس  ،ی/ قومیانسان یکردیرو
 صورت گرفته زین یمل ایو  یقوم تیهو یهابر حسب مؤلفه یگرید

دو  نیدر رابطه ا یهر فرد یتیکه گفتمان هو نیا یینها جهیاست. نت
ت قدر دانیو در ارتباط با م یغالب و ینیو جهانب کردیبا رو هیسو
 .قرار دارد استیو س

 
 نخبگان ،یقوم تیهو ،یمل تیهو :یدیکل واژگان

 
 08/10/1399تاریخ دریافت: 
 17/12/1399 تاریخ پذیرش:

  :نویسنده مسئولmajidrezakarimi@gmail.com 

 مقدمه
اق به اتف یبموجود در اکثر قر یتواقع یک یتیتکثر و تنوع هو

 یرغمعل یزجوامع در گذشته و حال بوده است. در دوره معاصر ن
ها نه تن یتیتنوع هو ینمدرن، ا ینهادها یو برقرار ینوساز یندهایفرا

مناقشه و منازعات حول  یبرا یبلکه بدل به موضوع یافتکاهش 
 تم،یسدوم قرن ب یمهاز ن ین. همچنگردید ینیهو یو تفاوتها یزاتتما
ها و شدن مانند رشد و گسترش روزافزون رسانه یجهان یندهایفرا

ها باعث رشد رسانه یریتاز انحصار خارج شدن کنترل و مد
 ریآنها شد و اتفاقاً همگام با سا ییو امکان بازنما یتیهو هاییآگاه

رد و در ک بیشتررا  یتیتنوع و تکثر هو یو فرهنگ یتحوالت اجتماع
 یخواه یتهو یت،مذهب و مل ین،مانند نژاد، د یرینکنار منابع د

 ی،سبک زندگ ی،جنس هاییشگرا یت،بر جنس یمبتن یننو یها
(. 1) شناخته شدن داشتند یتبه رسم یو تقاضا ینیشبه د یهاگروه

، کمتر انکار شده است یراندر ا یتیتنوع و تکثر هو یتچند واقع هر
و  یاداقتص یاسی،موجود در ساختار س هاییو نابرابر یضتبع یلبه دل

خواهانه حول دو  یتهو هاییتها و فعالجامعه کشمکش یفرهنگ
است،  ستهیوو مذهب در صد سال گذشته به وقوع پ یتمحور قوم

 یو نظام یاسیحوادث س سطهدر مقاطع مختلف به وا یتقوم
دولت مدرن در  یلبافته است؛ اما پس از تشک یژهایو یبرجستگ

موضوع، مورد توجه  یکهمواره به عنوان  یقوم یتهو یرانا
جامعه  یاسی،مختلف از جمله علوم س یهاصاحب نظران رشته

 اریبوده است، حجم بس یو مردم شناس یختار ی،مردم شناس ی،شناس
لزوم  ی،قوم یتنگاشته شده در مورد هو مقاالتو  یقاتتحق یادز

و منسجم جهت استخراج و استنتاج  یتحلیل دوباره آنها به صورت کل
حال،  ین. در عسازدیارزشمند بدل م یآنها را به کار ینکات اصل
 ی،اسالم یتهو یرانی،ا یتهو ی،مل یتاعم از هو یتمسئله هو

 - یاسیس ضلو مع یمشکل اجتماع یکو به مثابه  یقوم یتهو
روزنامه نگاران و عالمان علوم  یاسیون،دولتمردان س یاز سو یتیامن

مطالعات  یانم ینمطرح و مورد بحث قرار گرفته است در ا یانسان
 یتو هو یمل یتبا رابطة هو یمل یتکه به موضوع بحران هو یادیز

را  یقدرت در جهان کنون. استنظر  ینا یداند مؤپرداخته یقوم
است که  یعی. طبدهدیم یلآنان تشک یها یدیولوژیها و ادولت

از نوع  یبه عنوان گفتمان توانندیم یقوم هاییتاز هو یبرخ
شناخت ساختار مقاومت و  یجهشوند. در نت یستهنگر یزمقاومت ن

 رییابس یتدهنده آن در روبرو شدن تعامل با آن اهم یلعناصر تشک
عطف و من یالس یژگینکته الزم است که با توجه به و ینا کردارد. ذ

محدود کردن آن و مدت متصلب نمودنش  یتالش قدرت برا یت،هو
نگرش نخبگان در هر  نوع. شودیمواجه نم یتهمواره با موفق

بر نوع نگرش افراد در آن جامعه دارد. نخبگان  یاریبس یرجامعه تأث
 هاییه شدن افراد از وجود نابرابرجامعه در آگاه کردن و آگا

 یکه در آن قرار دارند، نقش موثر یتیو شناخت از وضع یاجتماع
را درباره  یشنگرش خو توانندیها مآن یگرد یان. به ب(2) دارند

 .یندبخش افراد جامعه منتقل نما ییرها یاستو س یت زندگیاسس
و  ییاسس ی،عوامل اجتماع یرتحت تأث یزنخبگان ن ینالبته، خود ا

همواره مورد  یزو نگرش آنها ن اندیشخاص جامعه خو یخیتار
از  ینامیکو د یابرداشت پو ینقرار خواهد گرفت. چن ینیبازب
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و  یفکه به توص ستجامعه ا یک ینخبگان اعضا یانم یارابطه
که  یایانگفتم یفضا ییشناسا یزو ن یتنوع نگرش آنان به هو یینتب

 یدر کشور چند قوم .بخشدیم یپژوهش یتاند اهمدر آن قرار گرفته
از موضوعات  یمل یتو رابطه آن با هو یقوم یتمسئله هو یران،ا

 یزانگذاران و برنامه ر یاستس یزمهم و مورد توجه محققان و ن
و  یقوم هاییتهو یریشکل گ یموجود برخ یاتبوده است. در ادب

در  یمل یتمادون هو یهاتعلق خاطر به خرده فرهنگ یشافزا
و فرهنگ غالب  ینیسرزم یوندپ یفشدن را با تضع یجهان یانجر

را در معرض خطر  یو انسجام مل ییو همگرا دانندیمترادف م
د کننیم وبمحس یمل یتکننده امن یدو آن را از عوامل تهد یفتوص

 یکدر  یزبان یوجود دارد که تنوع قوم یدها یندر مقابل، ا(. 3)
 بررسی است که در یشهروندان یارامد ییهروح یجامعه، نشانه

و د کننیم یدر صلح زندگ یکدیگر ی کنارو قوم یمل یترابطه هو
 یمل یتهو یفبه کاهش و تضع یقوم یتهو یزانلزوماً باال رفتن م

 یهاها طرحنامه یانپا ینهزم یندر ا .(4شود )یم یبالعکس منته یا
در آمده، به  یربه رشته تحر یادیز یمقاالت و کتابها ی،پژوهش

و  یقوم یتو هو یمل یت، موضوع هویرکه در چند دهه اخ یطور
 یلاز موضوعات اص یکیو ابعاد آن به  یتمسائل مرتبط با هو یبررس

 هیجشده که در نت یلدر کشور تبد یو انان یعلوم اجتماع یو محور
 .شده است یدتول یدر سطح مل ینهزم یندر ا یقابل توجه یاتآن ادب

شناخته شده و به ظاهر آشکار  یردو متغ یران،ارس ادر استان ف
 یو جهان یگوناگون مل یرهایو مذهب، در چارچوب متغ یتقوم

و  .گذارندیجامعه اثر م یتیهو یندهایدر هم بافته و فرآ یابه گونه
 یو حت یاسیس ی،خاص اجتماع یطبه علت قرار گرفتن در شرا

 یجهآنها و در نت ز تعریفو با یتیمنابع هو یش،خو ینیسرزم
 یمورد چالش قرار گرفته و حت یشهافراد هم یتیخاص هو یهانگرش

 ین. در چنشوندیم یو مل یمذهب ی،قوم یهاسازه انواع بحران ینهزم
نوان نخبگان فارس، به ع یو سپس، مل یگفتمان قوم ییشناسا یطیشرا

نکته الزم است  یناست. توجه به ا یتاهم یسرآمد آن جامعه دارا
در موضع ضد قدرت  یدر موارد یاقرار داشتن و  یتدر اقل یله به دلک

حاکم بودن نخبگان فارس از توجه به نگرش آنها غفلت شده است. 
نشده و  یدهمتفاوت د هاییدگاهنگرش نخبگان مختلف با د یاو 

با  یپژوهش ین. چنشودیبازتاب داده م یکسان هایلنظراتشان در تحل
 یزوع و نموض یابعاد متفاوت و گفتمان ییشناسا باو  یاکتشاف یهدف

متفاوت گفتمان نخبگان فارس، ما را با  یکانون یو معان هایدگاهد
آن در  ییراتآشنا کرده و از روند تغ یزو تحوالت جامعه ن ییرتغ
 یاجتماع هاییت؛ چرا که وضعدهدیبه دست م یدرک روشن یندهآ

 جهیو در نت شوندیمنجر م یزن یدیجد یتیهو یطشرا یجادبه ا یکنون
 یتیهو هاییتمداوم موقع یفتعر و باز یفجامعه را در معرض تعر

توسعه  یردر مس یزن یرانا یتی. جامعه چند قومدهندیقرار م یشخو
 یشخو ینیخود با چالش مسئله اقوام موجود در چارچوب سرزم

و  یراندر استان فارس ا یدروبرو است. تحوالت به وجود آمده جد
صحه  یامر ینتندرو بر چن یمذهب یهادوباره گروه زشیخ
گان نخب یشهراستا شناخت گفتمان مسلط بر اند ین. در همگذاردیم

نشده  یزیبرنامه ر ییراتاز موجود آمدن تغ تواندیفارس، م

کمک  یاسیبه توسعه س یلکرده و جامعه را در راه ن یریجلوگ
 .(5ید )نما

 

 مبانی نظری
 یمتنوع یمجموعه یمختلف علوم انسان یهارشته یبرا یتمفهوم هو

تکثر و  ینآورده است. با وجود ا یدو نظریات را پد یفاز تعار
 یومق یتهو یت،مختصر سه اصطالح هو یفابتدا به تعر یگستردگ

 شود.یپرداخته م یو مل

 
 یتهو 

متعدد کرده  یآن را موجد معان یتمفهوم هو یالو س یچیدهپ ماهیت
 یمعنا ی،به فراخور روش و مسأله علم یکه هر رشته علم یبه طور

 یتهو یاز آن در نظر گرفته است. در فرهنگ جامعه شناس یخاص
باط خود در ارت یستیو چ یستیفرد از ک یدارپنداشت تا پا یبه معنا

تعامالت  یقکه از طر شودیگر اطالق مید یهابا افراد و گروه
منبع  آن را یدنزگیابد. یم ینتکوشدن  یاجتماع یندو در فرآ یاجتماع

به شناسنامه  یتهو یگر،د یو از منظر داندیکنشگران م یمعنا برا
 مایزمتها افراد با گروه یرکه او را از سا شودیم یرگروه تعب یافرد 

نظور افراد به م یااست که فرد  یتالش یتهو یگربه عبارت دکند. یم
 یفدر تعاردهند. یخود بروز م یو معنو یماد یاتح یزتداوم و تما

 ییتماه یت: نخست آنکه هوشودیم یدهموجود چند نکته مشترک د
و  یبا جمع یچه در سطح فرد یت،در مفهوم هو یعنیدارد.  یارابطه

. (6) هم مطرح است یگرانگروه، تصور د یاعالوه بر شناخت فرد 
ت هشبا یبه طور همزمان دو نسبت احتمال یتهو ینز،به بیان جنک

کل ش یزن "تاجفل کند،یها برقرار مگروه یا ادافر یانو تفاوت را م
و  یدو احساس متضاد تعلق به گروه خود ینرقرا  یتهو یریگ
رار ق یخود یرغ یدر برابر گروهها یضبا تبع یزاحساس تما یگرید
ما » یاو  «یستمچ یا یستمدر پاسخ به سؤال امن ک یتهودهد. یم
 یا و یو ناهمسان یدربردارنده دو صفت همسان «یستیمو چ یستیمک

 نیاست. بر ا یگرانبا خودمان و د یگریخود و د یانم یزتشابه و تما
 یتشابه، تعلق و وفادار ی،معرف احساس همسان یجمع یتاساس هو

خانواده،  یرنظ یجمع یبا واحدها یاجتماع یهاافراد به گروه
کننده  یانحال ب ینو در ع هبود یتاجتماعی، قوم و مل هاییفط

 (.7) متناظر است یجمع یواحدها یربا سا یزو تما یتفاوت، ناهمسان
 یکلش یتقرار دارد هو یتبودن هو یدوم در آگاهانه و اجتماع نکته

که کند یرا القا م یخبه خود گروه جامعه، فرهنگ و تار یاز آگاه
 یاشدن و در تعامل و ارتباط با افراد  یاجتماع یندفرد در فرا

هر آن چه به  یگرد یانکسب کرده است. به ب یگرد یهاگروه
 یاجتماع طیاز شرا ی، بازتابشودیالصاق م یستیم،با ک ت کیستم،سؤاال

 یگرفته است. از طرف را فرا یاجتماع یاست که فرد در آن زندگ
 و یادارد که پو یآگاهانه و اجتماع ی،ارابطه یتینه تنها ماه یتهو
و  یتحول و تغیر هویت اعم از فرد یور کلاست. به ط یزن یالس

تعامالت فرد با  یفکم و ک ماعی،اجت یتاز موقع یتابع یجمع
در  فرد است که یو منابع شناخت یالتنوع تحص ی،اجتماع یهاگروه

دار بار یاییعالوه بر پو یتهو یگر،د یاز سوگیرد. یمقرار  معرضان
مضاعف، همچون  هاییتاست. وجود هو یزاحساس و ارزش ن
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 یتیجنس یتهو ی،مل یتهو ی،زبان یتهو ینی،د یتهو ی،قوم یتهو
فرد همزمان با خود به  یککه  یشغل یهامربوط به گروه یتو هو

کرده است  یو ارزش یاحساس یرا موجد رفتارها یتدنبال دارد، هو
در  ییهانکته نکند. یم یداپ باینت یموارد با رفتار عقالن یکه در برخ

 نیکسا یو الگو یانسجام رفتار یجاددر ا یتبخش، انعکاس هو ینا
هسته  یتهو یونسکو یفاست، بر اساس تعر یقضاوت و عمل جمع

است که اعمال، رفتارها و  یو جمع یفرد یتشخص یمرکز
 (.8دهد )ی( را شکل میتجمع )قوم، مل یک یافرد  یات اصلیمتصم

 
 یمل هویت
و چه محصول دوران مدرن  ینکهن و باستا اییدهچه پد یمل هویت

به  تیانواع هو ینتریرو فراگ ینترمشروع ینترشود از مهم یفتوص
است  یو اجتماع یجمع یتاز اقسام هو یمل یت. هوآیدیحساب م

 یخ،ارت یرنظ ییامان خود را متعلق به عناصر و نمادها یرکه فرد با ضم
 و داندیم یمل یاتدولت، زبان و ادب ی،مفاخر فرهنگ ین،د ین،سرزم

. اغلب کندیم یفو تکل یدر مقابل آن احساس تعهد، وفادار
 -1چهار بعد  یرا دارا یمل یتحوزه، هو ینو مطالعات ا یقاتتحق

 -4و  یاسیس -3 ی،اجتماع - یفرهنگ - 2(، یایی)جغراف ینیسرزم
 یاحساس تعلق خاطر و وفادار یانم ینا گیرند. دریدر نظر م یخیتار

 یگربرخوردار است به عبارت د اییژهو یتز اهما یاسیبه نظام س
 و کنندیم یزندگ یاسیس یایجغراف یککه در  یمهم است افراد

خود را عضو  یو روان یلحاظ احساس را دارند از آن کشور یتتابع
و احساس تعلق خاطر و  یبدانند و نسبت به آن آگاه یاسینظام س

 شودیآنچه مطلوب پنداشته م رسدیداشته باشند. به نظر م یگانگی
 یک یبه عنوان زبان مشترک و بر مبنا یدبا یمل یتاست که هو ینا

 هاییهرو وها، معاشرت هاء نشانه یدهاز ا ی)نظام یفرهنگ عموم
ه و شد یرفتهپذ یگروه مالت یک یاعضا یانمشترک( در م یرفتار

ه در هنگام یراز. برخوردار باشند یافراد نسبت به آن از آگاه
 ینا ی،او جنگ منطقه یمواجهه و ورود کشورها به بحران داخل

 یکدولت است که به عنوان  هملت ب یاحساس تعلق و فداکار
ها و استقالل دولت ینیسرزم یتحفظ تمام یروزی،بزرگ پ یهسرما

ند و همان یاز کارکرد انسجام دهندگ یامر ناش ین. اکندیم ینرا تضم
 یاندر م ییباال یزانموضوع به م ینا یاست. وقت یملیت هو یساز

حول  وحدت یجادا ی،کپارچگیحفظ  یردکشور شکل بگ یکاتباع 
مبصر شده و در  یداتمشترک و مقابله با خطرات و تهد یهاآرمان
 (.9کنند )یو منسجم عمل م یکپارچهعمل، افراد  یهاقرص

 

 یقوم یتهو
دارد و  دیجد هاییشهر یت و گروه قوممیچون قو یاصوالً واژگان

 یدهجامعه شناسان د یهابه ندرت در پژوهش یستمتا قبل از قرن ب
و  یاسیس یاماهایمتحده و پ یاالتمهاجرت به ا یش. افزاشدیم

کشور، نقطه عطف مطالعات  یندر ا یومق هاییتحضور اقل یاجتماع
 ین. با ایافترواج  196۰که از دهه  تاس یقوم یمربوط به گروهها

واژگان وجود ندارد و  یندرباره ا یکسانیواحد و  یفوجود تعر
. اندبه خود گرفته یو زبان ینژاد ی،مذهب یقاز مصاد یگوناگون یفط

 زا یادسته یکسانیو  یداللت بر همگان ی،قوم یتهو دندمعتق یبرخ

و احساس  یخیتار یهامنشأ، سرنوشت، تجربه یافراد دارد که دارا
 یبرخ. مشترک هستند یاییغرافموارد اقامت ج یمشترک و در برخ

زادگاه،  ی،از عوامل نژاد تواندیکه م دانندیم یآن را مفهوم یزن
 یتاست هو معتقدتاجفل  ینهمچند. متأثر باش یو فرهنگ یمادن

و شناخت افراد  یاز پنداشت از خود است که از آگاه یبخش یقوم
و  یشده و همراه با مالحظات احساس یدر گروه ناش یتاز عضو

 یتانواع هو یرمانند سا یقوم یتهو رسدیبه نظر م .است یارزش
 یگرخودش را از د یاست که گروه قوم ییمعنا یمستلزم مرزها

ارند، د یو افراد نسبت به آن آگاه بیندیو متفاوت م یزها متماگروه
خاص  یهاها و منشارزش ی،فرهنگ یراثم یرامونپ یآگاه ینا
 (.11، 1۰) شود یمنته یربه تعهد و وفادا تواندیم
 

 هاافتهی

است.  یفرهنگ قوم یتبا محور یهنر یگفتمان حاضر، گفتمان
قرار  یشرا سرلوحه کار خو یاسیو تالش س یستن یاسیس یگفتمان

 ستییاز تفکر مارکس ییهااست که در آن رگه ینداده است. گفتمان
ورد م یافتهنظام  یآن را به عنوان تفکر توانیاما نم شودیم یدهد یزن

 یقطب بند یدارا یرانیانکه با ا نآ یگرتوجه قرار داد. نکته د
رد که به گفته متن، ارتباط ف یااست به گونه یآشکار یدیولوژیکا

 تیهو یزن یتقرار داده است. در مقابل حاکم یربا آنها را تحت تأث
 یحکه معتقد به برخورد صر ی. در حالکندیمقاومت را از آن خود م

 یزیچ ینچن توانیم یزن یاشو در اتخاذ عملکرد فرهنگ یستنبا آن 
موجود را  یطرا مشاهده نمود. در واقع نگر است و استفاده از شرا

و  یقوم یتهو یادز یار. همه موارد فوق وزن بسداندیبه نفع اقوام م
 .دهدیرا نشان م یگرد هاییتتعلق به آن در مقابل هو

 ینیع یهاها و شاخصکه به مؤلفه ییتا آنجا یقوم یتهو یهامؤلفه
 رو ینداشته و از ا یاختالف کم یگربا همد ی گردند،برم یتیهو
 نیبودن چن ینیقرار داد. ع یزیآنها را در طبقات کامالً متما توانینم

 یجهو در نت دهدیها نمبه آن یادز یاجازه پراکندگ ییهاشاخص
و توجه به  یت. اهمودشیم یافتها آن یاندر م یموارد مشابه فراوان

شاخص و مؤلفه جداکننده فرد  ینبه عنوان اول یو محل یزبان قوم
 یاست. برا یرابطه قابل بررس یناقوام و ملل، در هم یگرنخبه از د
است که  یزبان قوم یننفر، ا یکاز  یرپژوهش به غ یننخبگان ا

 یننمونه استثنا در ا ی. براشودیمحسوب م یقوم یتشاخص اول هو
شده است. شاخص اول به شمار  یدهکه فارس نام ینیه، سرزمبار

 یهاتر از زبانو ملموس تریق، دقترینیع یاربس یامر ین. سرزمرودیم
مصاحبه فوق و  یتیهو یهامؤلفه یاناست. در ادامه، ابتدا به م یقوم
 یتی. سپس وجه مشترک هویمآن پرداخت یو بررس یرتفس

 کردیم. یبررس یزرا در دو دسته متما یگرد یهامصاحبه

 
 دسته اول

 یهامؤلفه ینبه عنوان اول ینطبقه، از سرزم یندر تنها مصاحبه ا
آن بر عهده  یدنکه فارس نام ینیآن شده است. سرزم یقوم یتهو

آمدن در  یادر آن نداشته و به دن یگونه دخالت یچفرد نبوده و و ه
 یرغ عی،یطب ی،رده است. اتفاقانتخاب نک یفرد یزرا ن ینیسرزم ینچن

ار به ک یامؤلفه یندر مورد چن توانیرا م یلقب ایناز  یو صفات یاراد
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 299... نیدر ب یمل تیو هو یقوم تیگفتمان هو لیتحل        
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ارس ف کنیمیم یکه ما در آن زندگ یمنطقه و خاک یننام ا ینبرد.... بب
مسئله  ینلغو ا یابی یشهبحث از ر یجا ینجاگذاشته شده است، ا

 یکاماًل اتفاق یهایقض یعنیهستم  یمن فارس یلدل ین. به همیستن
 ییگرد یمسئله قوم در قسمتها نبود یعیو طب یوجه واقع یناست. ا

 که در ابتدا یا. به گونهشودیمصاحبه و به کرات تکرار م یناز ا
 یستنو نگر یستادنمسئله و درکنار ا ینمنفعل بودن در برابر ا ینوع

مصاحبه برجسته  ین. اما آنچه در آخر اکندیم یرا در ذهن تداع
در قبال  رداست که ف اییفهو وظ یت، آنان احساس مسئولشودیم

ر ب یدکه تاک یا. مسئلهکندیدر خود احساس م یعیطب یامر ینچن
مصاحبه را از  ینا اش،یقوم هاییتآن همراه با متفاوت بودن اولو

 انیمسئله در ب ینکرده است. ا یزانجام شده متما یهامصاحبه یگرد
 .گرددیمشاهده م یزدوم متن ن یتاولو

ه ب ترییآن را تحت مقوله کل توانیاست که م یدوم شاخص معرفی
 قرار داد. یتیهو یعنوان همسان

. کنمیم یجامعه زندگ یکدر  یاجتماع یبه عنوان موجود من
 یبانیو با پشت شوندیدور هم جمع م یمفهوم که عدها ینجامعه بد

و مشکالتشان و برآورده کردن  یازهادر رفع ن یگراز همد یتو حما
 بده بستان ین. اکنندیبه هم کمک م شانیو جسم یروح یخواستهها

 یانعرق در م یدر جامعه اساس بقا است. خود به خود عالقه و نوع
 ینا یول یابد،که خوب است  گویمی. من نمآیدیها به وجود مانسان
در  یگرسنگکه دو کودک از  ینداست که هر کس بب یتواقع یک

است که  یاانسان به گونه یحال مرگند، خود به خود ساختار روح
 دبیخو یست،گونه ن ینا ید. و هر کس بگوشودیمتوجه بچه خود م

 .گویدیم
در  یتهو یدنهمسان د ینا یداست،که از عبارت فوق پ همانگونه

بت نس یتو احساس مسئول ینگران یگر،همد بودن به یکنزد یجهنت
 یتلق یانسان یفطر یژگیهایو مربوط به و یعیطب یامر یزبه هم قوم ن

امر  یچبه ه یعیطب یژگیو ینا یینتب یمصاحبه برا ین. در اشودیم
 یاندر برابر کس ید. واکنش شدشودینم دادهارجاع  ییو واال یعیفراطب

 یستداللا ینبودن چن یهیو بد ینیع یزانبرم اندیشند،یم ینا یرکه به غ
 جهیو در نت داندینم یاسیکه خود را س ی. فردکندیم یدنزد فرد تاک

تناب اج یشدر اثبات گفته خو یاسیس یگزارهها یاناز استداللها و ب
 .ورزدیم

ه ک یراستا قابل فهم است. زبان یندر هم یزن یدر زبان محل تاکید
ال با س یانکه سال یاوست، زبان یزبان به فرد و زندگ ترینیکنزد

کار، تالش فرد در جهت حفظ و  ینکمتر یجهو در نت یستهآن ز
 که از دست یسنگ یکه برا یی.... مارودیزبان به شمار م ینا یارتقا

 شویم،یناراحت م ریزدی)فرو میاثر باستان یک یر( هنگام تعمییبنا
 هیدزحمت کش یشزبان نسوزد که هزاران سال برا یچطور دلمان برا

اران سال،... البته به طور خالصه در انتقاد از حکومت شده است، هز
هم اشاره  یاصول قانون اساس یافتنزبان و تحقق ن یسبه عدم تدر

 .شودیم
و شعر  یقیاستان فارس، آداب و رسوم، موس یقوم یخو تار فرهنگ

 ینمصاحبه است. ا ینمؤلفه اشاره شده در ا ینآخر یقوم یاتو ادب
 یندر هم .شودیم تریفاصله گرفته و انتزاع یاجتماع ینیمؤلفه سطح ع

 یرانیا یهاملت یانم یو ارتباطات انسان یقسمت فرد به تبادل فرهنگ

مورد  ینرا در ا یشفرد احساس خو یااست  عاملیو البته  رسدیم
 ینا یح. در توضخواندیم یشافتخار خو یهکرده و آن را ما یانب

م را به خود سه یشتریناست که ب یهنر قوم ینقسمت ا
 شدن، اعتراف یرکه با وجود سالها فشار و تحق یهنر یدهد،اختصاصم

 یژگیو ینکردن ا یانموجب شده است. نحوه ب یزقوم را ن یرافراد غ
 یآن احساس یانگرب یشاز پ یشکه ب پذیردیصورت م یبا کلمات

رو فرد از  ینخود دارد. از ا یقوم یتهستند که فرد نسبت به هو
 یرصوآن را به ت یمسائل فراتر رفته و ابعاد ذهن یعیو طب ینیع یانب
مصاحبه اجتناب از گفتن آن به وضوح  یکه در ابتدا یزی. چکشدیم
مده ع یشفرضپ یانگرب تواندیم یامر به طور ضمن ین. اشودیم یدهد
بوط و مر یاحساس یمسئلها یقوم یباشد که وابستگ یجرا یدهعق ینا

م و همگون است. گفتمان حاک یکرات سنتبا تف یشامدرنبه جوامع پ
 یقوم یانانس یکردبا اتخاذ رو یالیستیمصاحبه، گفتمان سوس ینبر ا

 است.
 با نام یجمع یسؤال پرداخت که مفهوم ینبه طرح ا توانیم اکنون
 از یتصور ینآن با چن یو مل یقوم ی)استان فارس( در معنا یفارس
 در قبال آنان به چه یتو مسئول یر؟خ یاقابل تصور هست و  یکینزد

سؤاالت را در بخش دوم و در قسمت  یننحو خواهد بود؟ پاسخ به ا
 مینخبگان فارس جستجو خواه یتیهو اسیو معناشن یبند یتاولو

 نمود.

 
 دوم دسته
امل ع ینمهمتر یرساله، زبان قوم یناز نخبگان ا یگریدسته د برای

 ینتر. روشنشودیب ممحسو یگروه ییبه شناسا یگرانتفاوت از د
 ینجا. در اکندیقوم جدا م یرکه قوم را از غ یعنصر ینو آشکارتر

رد از احساس ف یشتریارزش ب یبودن صحبت به زبان محل ینیع یزن
 یاامر در مصاحبه یندارد. ا یتاهم یقوم ن. زبایابدیزبان م ینبه ا

 یهالهجه یانکه م ی: زبان با وجود اختالفاتشودیم یانب ینگونها
 هاییتقوم یانعامل تفاوت م ینتروجود دارد، مهم یزبان فارس

 ونهینگمورد ا ینبر هم یدبا تاک یگریمختلف است. و در مصاحبه د
حبت ص توانندینم اماهستند  یو فارس یرازیش یاری: بسشودیم یانب

حبت ص یباز یاررا بس یرازیهستند که ش یکنند و برعکس کسان
 ینکه او هم از فارس است چون با ا کنییاما تو احساس م کنندیم

مورد  یندر ا ی. هرچند صحبت به زبان قومکندیزبان صحبت م
ا ب شودیمؤلفه محسوب م ینتر، مهمهایفارس یتهو یصتشخ یبرا

شده و  یکنزد یتاهم ینا یمتن به بعد ذهن یزن اینجادر  ینوجود ا
به  یصحبت به زبان قوم یدننش یکه در پ گویدیم یاز احساس خوب

به علت فاصله  تواندیمسئله م ین. البته چون ادهدیفرد دست م
 یمزبان قو یتباشد و نه اهم ینفرد با مناطق کار نش یزندگ یمکان

. در کندیم یفاقوم ا هاییونالیستناس یکه برا یونالیستیناس یدر معنا
 ینیدر بعد ع یزبان قوم ینکههر دو مورد مصاحبه فوق، با وجود ا

 نیاز صحبت به ا یرینخبگان دارد، جلوگ یبرا یشتریب یتآن اهم
اقوام ظلم  یبرا یقوم یهازبان ینا یسزبان و عدم اجازه تدر

اپ چ ابکت یبه زبان قوم یحق نداشته باش ینکه: اشودیمحسوب م
 یدازور است و انسان نب یگرد ینا یاز اقوام را بسوزان یشعربعض ی،کن
 جادیزبان در ا ینیع یتاهم یبرا یزقسمت ن ینلم برود. در ابار ظ یرز
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 ینکردن از آموزش به ا یریظلم و ستم و جلوگ یص،و تشخ یتهو
 .گیردیقرار م یقوم یتدر کانون ذهن -یزبان مادر -زبان

 و یقیو سپس فرهنگ که در هر دو مصاحبه با موس -وطن -زادگاه
دوم و سوم  یهاجزء مؤلفه شودیم ینسپس آداب و رسوم خاص مع

 یمربوط به دو گفتمان هنر یهامصاحبه ین. اگیردیطبقه قرار م ینا
 واقع یکردیبا اتخاذ رو یآن و گفتمان علم یغالب هنر یدگاهبا د

 است. ومیق یتبه هو ینینگرانه و ع

 
 سوم دسته
در  یکه زبانقوم گیردیتعلق م یمبحث به کسان ینسوم در ا طبقه
، زبان یناست اما احساس مثبت نسبت به ا یقوم یهامؤلفه یتاولو

 و یدئولوژیکا یبه قطب بند یگرد یکه در مقابل زبانها یاحساس
همسنگ دو بعد  یتمنجر شده است، منجر به اهم یدئولوژیکا یرغ
ه ک ینجاستگشته است. جالب ا ومیصحبت به زبان ق یو ذهن ینیع

از هم کامل مشاهده  یزمتما ینیو جهانب یکردقسمت سه رو یندر ا
در  اشیانسان یتاست که هو یمتعلق به نخبها یکردرو یناست. اول

 ینید یچهایاز در ینقرار دارد با وجود ا یتیاشهو هاییتصدر اولو
است که  یمتعلق به فرد یکردرو ین، دومنگردیدر مسائل م
منجر به  یاسیس یهمراه با نقطه نظر یاشو اسالم ینیچهارچوب د

است که هرچند  یاگشته و سوم نخبه یدر نزد و یبعد ذهن یتهما
 ینسبت به ظلم و ستم مذهب ینندارد با وجود ا یمذهب ینیجهان ب
 یدیولوژیکا یقطب بند یانتقاد کرده و به وضوح دارا یتحاکم

نسبت به  ینو همچن یرانیاقوام و ملل ا یگرنسبت به د یدیشد
 است. یتحاکم
سه مصاحبه  ینمشترک ا یهاو فرهنگ جز مؤلفه یقوم زبان

ر رساله عالوه ب ینا یاسیس- یتفاوت که نخبه مذهب ینهستند. با ا
به  یش)خوی( قومیو حقوق مل ینو فرهنگ به سرزم یزبان قوم

 .کندیاشاره م یاشقوم یتهو یگرعنوان ابعاد د
 یزعالوه بر وجه متما یطبقه به زبان محل ینمصاحبه ا یناول در

. زبان شودیداده م یتاهم یتظلم و ستم حاکم یلکنندهاش، به دل
و  یادگیریکه در جهت  یزبان مورد عالقه فرد است زبان ی،مادر

را با رسم الخط  یو هنوز هم فارس کندینوشتن بدان تالش هم م
ها زبان یگرشناخت د یبه معنا یمادر ن. عالقه به زبانویسدیم یقوم

 ینا یول نویسدیو م خواندیرا هم م یو عرب یکه فرد فارس یستن
 یساز مصاحبه عدم مجوز تدر یاست که فرد در قسمت یزبان مادر

بر ضد حکومت شاه و سپس  یتینارضا یلاز دال یکیآن را به عنوان 
 .کندیم یانقالب معرف

در  گذاشتیمردم ظلم کرده بود، اگر نم ینبه ا یقبل یمرژ اگر
را به عنوان فرمانداردر  یفرد فارس یرند،گب یاد یمدرسه زبان قوم

و  اسییس ی،اجتماع یضهایاگر تبع کردندیم یمعرف ینمناطق قوم نش
مردم روشن شده بود که شاه ظالم است و از طرف  یبود برا یاقتصاد

 میینابود شود و رژ یمرژ ینکه اگر ا شدندیم یقگونه تشو ینا یگرد
و تفکر  ینشبود. ما در ب یمما آزادتر خواه یاید،سر کار ب یگرد

 ایدیاسالم بر سر کار ب ینکه اگر ا کردیمیگونه فکر م ینخودمان ا
بعد از  یقتخواهد بود. اما در حق ینعدالت و حق مردم تأم ی،آزاد

 .یستگونه ن ینانقالب معلوم شد که ا

 ینید ینیجهانب یک یفرد ینیکه جهان ب دهدینشان م یعبارت چنین
حقوق  یخود و حت یقوم یترچوب به هوچا یناست و از ا

نه ظلم و ستم  ی،و یبرا یو در واقع مسئله اصل نگردیم اشیانسان
 یکمن که ظلم و ستم  شود،یاعمال م یگریکه از طرف ملت د یمل

گفته متن، حقوق و  به تواندیخاص از اسالم است که نم یرتفس
 یمورد صادق است حت ینبرآورده سازد. ا یزرا ن یو یمل یهاخواسته

 یراقرار دهد. ز یترا در اولو اشیانسان یتهو یاگر در مصاحبه، و
 است که فرد یآن متن از برداشت خاص یرو تفس یانسان یتهو ینا

 خود دارد. یاسالم یتنخبه از هو
 یشتریبه وضوح ب ینیچهارچوب د ینا یتمصاحبه دوم اهم در

 )کهینیتن( چشم انداز دم ینه فقط چشم انداز اصل شود،یآشکار م
ه نسبت ب یترنموده روشن یزن یتنسبت به حاکم یو تقابل و یدگاهد
 ی. همانگونه که در بررسدهدیها از خود نشان ممصاحبه یگرد

 یتهو یاسینقطه س ینشد، ا اشارهبه آن  یشینها در قسمت پمصاحبه
و در هر  کندیم یفتعر یترا در تقابل قاطعانه با حاکم یشخو

چون  یزن ی. هرچند ویابدینمود م یرسم یتآن با هو یاییمؤلفه رؤ
 یدتاک یقوم یتبودن هو یعیمرتب طب یگر،د یهاتمام مصاحبه

و  یعیامر طب ینا یجهرا صرفاً در نت یقوم یهااما خواسته کندیم
 یقوم یتبودن هو یو ذهن ینیکه به ع ینجاستو در ا داندیم یاجبار

 .کندیاشاره م یراستا به زبان قوم ینو در هم
که انسان با تولدش  شودیخالصه م ینبه نظر من در ا یتیهو مسئله

فارس و چه  یرخانواده، چه غ یک یاو منطقه و  یطمح یکدر 
مهم  .پذیردیم یرو... تأث یفرهنگ یتی،هو ی،نژاد هاییژگیفارس، از و

د. اطر داشته باشمسائل چقدر تعلق خ یناست که فرد نسبت به ا ینا
 )،یقوم یت( هویتهو یننسبت به ا سانهاصورت است که ان ینبد

 یددش یوابستگ یاختالف نظر دارند. برخ یخیتار یانو ک یتموجود
 که یستمهم ن یشانهم هستند که برا یو تعلق خاطر دارند و برخ

 .یندسخن بگو یمثالً در خانواده به زبان رسم
آن نشان  یرا کمتر از بعد ذهن یتهو یباد ذهن یتفوق اهم عبارات

گرفته در طبقه اول را که احساس  یمتن جا یدهعق ینو ا دهدیم
ه چرا ک برد؛یسؤال م یراست ز ینیع یژگیشده از و یناش یتمسئول

د از اقوام استان فارس هستن ینکهکسان هستند که با وجود ا یاریبس
فل را در محاسخن گفتن بدان  یا گویندیسخن نم یبه زبان قوم یول

 یاست که برا یدر حال ین. اکنندیم یتلق یشنقطه ضعف خو یعموم
ده نشان دهن رسم،یفرد از قوم م یکبه  یفرد نخبه، در تهران وقت ینا

 .یمسخن بگو یضعف است اگر با او به زبان فارس
وت تفا یندر مصاحبه فوق است. با ا یقوم یتبعد هو یندوم فرهنگ
 یعناصر فرهنگ یتدر اولو یها که لباس قوممصاحبه یگرکه با د

م از متون دسته دو یکیکه به نظر  ینخبه قرار دارد. عنصر ینا یقوم
س به لبا یکس یگرد یراز یستبرخوردار ن یچندان یتاز اهم یگرد
 یبرا یبعد ذهن یتفارس و فارس... ما اهم یرغ یدهدنشاننم یبندیپا
 یلتبد یو یتیاز ارکان هو کییرا به  یمصاحبه، لباس محل ینا
شعر و آداب و رسوم خاص  یقی،موس ی،. بعد از لباس محلکندیم
 .شوندیم یانب

است که  یفرد کنیمیم یادطبقه از آن  ینسوم که در ا مصاحبه
قرار داده و با استفاده  یشخو یتیرا در صدر اعمال هو یقوم یتهو

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             6 / 12

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1007-fa.html


 301... نیدر ب یمل تیو هو یقوم تیگفتمان هو لیتحل        

 

Islamic Life Style Centeredon Health Volume 4, Issue 4, Winter 2020 

و  یضظلم و ستم، تبع یستی،مارکس یاز عبارات و اصطالحات
را  ی. زبان قومکندیم یانرا ب یرانبودن طبقه حاکمه ا یدئولوژیکا

سرشار از معنا اسطوره و  یشخو یتیمؤلفه هو ینبه عنوان اول
ون چ یافراد یفهاند وظمانده یباق یانسال یکه در ط داندیم ییباورها

ع واقکرده و در  یلتبد یخآن را به تار یت،اوست که با ساخت روا
 موجب حفظ و انتقال آن شوند.

وجود  یهستند، اعتقادات قوم ییوجود دارند، باورها ییهااسطوره
 یخارکه در ت یاتفاقات ینا گذارندیهستند و نم یدارند که پر از انرژ

به عنوان صرف  یخکند. من به تار یفداده است آنها را ضع یرو
ه مانده ک یدر فرهنگ استان فارس باق یزیچ کنم،یمبارزه نگاه نم

نرفته است... من به دنبال  ینو ظلم و ستم از ب اربا وجود آن همه فش
ها متصل است، هستم زبان به ناخودآگاه، به باورها، به اسطوره ینا

 یتحافظ هو تواندیکه م یزیچ ینبه نظر من مهمتر ینبه خاطر هم
ل است و خدا نکند که قوم باشد، زبان آن است. چون و حافظه وص

 پاک شود. یحافظه کس
آن و اتصال آن به  یدرون زبان عالوه بر ساخت زبانشناخت معنای

 ینکه طبق ا شودیم ییکه موجب انتقال باورها یاعتقادات غم
 یاست که برا یزیچ کنندیگروه را حفظ م یک یتگفتمان موجود

در قالب  ایتهکه از روا یدارد. کس یادیبن یتنخبه مورد نظر اهم
 هیفوظ ی. وبردیسود م خاطببر م یرمستقیمغ یرتأث یبرا یباز
ونه گ ینزبان دانسته و بد ینرا در ارتباط تنگاتنگ با ا یشخو

 یخبه مخاطب در واقع به تار یشخو یاتدر انتقال نظر خواهدیم
 مدد رساند. یشخو یقوم

. شودیمصاحبه فوق، فرهنگ ذکر م یقوم یتهو یمولفه دومین
 یاربس شایفرهنگ یدگاهفرد نخبه بر اتخاذ د یتخصص یفرهنگ یدانم

شده  یقطب بند یشهبا توجه به نظر اند یسخن ینمؤثر بوده است. چن
سبت به ن یبلکه حت یتفرد، قابل ادعاست. فرد فقط نسبت به حاکم

شده،  یقطب بند یانیندارد و در ب یه مثبتیدگاد یزن یرانیا یهاتوده
 نی. تصور عاقبت چنکندیبرتر قلمداد م یها را به طور آشکارقوم

که دور از انتظار  بودیم یاسینغمه س یکاگر متعلق به  یدگاهید
حاظ را به ل یگراند تواندیم یکه در فکر، به راحت یدگاهی. دیستن

 یهاو ضمانت قهریهحذف کند، در صورت دارا بودن قوه  یاخالق
شدن  ینهکه امروزه خواهان نهاد ییفضا یندوشاچندان خ ییاجرا

است که در  یدر حال ینباشد. ا تواندیدر جامعه است نم یدموکراس
قوم خود و  یخو نشان دادن تار یمصاحبه صرف کار فرهنگ ینا

 یدهآلبه عنوان ا ی،اثر فرهنگ یکباورها و اعتقادات خاصشان در 
مؤلفه  یل. در ذشودیم یاندهرابطه بازنما ینفرد در ا یهاتالش

 ،یو شعر محل یاتعالوه بر باورها و اعتقادات خاص به ادب یفرهنگ
 ی.( رقص محلشودیاشاره م یزن یرقص محل یو حت یمحل یقیبه موس

انجام شده با وجود  یهاکدام از مصاحبه یچمورد در ه یناز ا یرو غ
ذکر  یقوم یتبه عنوان مؤلفه هو ه،اشاره بدان در سؤاالت مصاحب

. دشویبه آن اشاره نم یزن یاز فرهنگ قوم ینشده و تا به عنوان جزئ
مورد  یاقتصاد یبه عنوان روغنها یفرهنگ ینآنکه چن یگر)و نکته د

 تییسمارکس یشهعبور از اند یامر به معنا ینتوجه فرد نخبه است. ا
 تالش در یدگاهی،د ینفرد با وجود قبول چن یراارتودوکس است. ز

نشان دادن عوامل و عناصر  یبرا یقدرت فرهنگ یارهادرون ساخت
 .دهدیقرار م یشرا در دستور کار خو یفرهنگ
 یگراستان فارس، از د ینسرزم یبایو مظاهر ز یاو جغراف تاریخ

نسبت به باورها و  یکمتر یتفرد است. اما اهم یتیهو یمولفهها
استان فارس  هاییباییز یانقوم دارد. در ب یننگهدارنده ا یهااسطوره

 نیبه اندازه سرزم ینیسرزم یچ. هشودیاستفاده م یزاغراق آم یانیاز ب
 درخت ندارد. وما آب و کوه 

 ینکه هر سه ا دهدیبخش نشان م ینسوم در ا یمقوله بند نتیجه
و  یتبا حاکم یمبه طور مستق شانیشخص ینخبگان در زندگ

 یگراند. از طرف داعمال شده مواجه بوده یهاو ظلم و ستم هایضتبع
اص خ یرنظر تفساز نقطه -یننسبت به د یدگاهو د یمذهب ینهدر زم

خود را در مواجهه  -کسیستیمار یاز نقطه نظر یااز مذهب و 
 تر وسخت هاییدگاهامر در د ینو هم بینندیم یتبا حاکم یممستق

 یبا عناصر ذهن شانیقوم یتترشان مؤثر است. هومنعطف یرغ
 و یمصاحبه بر بار ارزش یو از همان ابتدا یختهدر هم آم یشتریب

 یدآن تاک ینیع یهاهماهنگ با مؤلفه یقوم یتهو یهامولفه یذهن
نسبت به طبقه اول و دوم از  یترتر و روشنشفاف یانو ب کنندیم

 یتهو یهاوجود بدون توجه به مولفه ین. با ادهندیخود نشان م
رک به د توانیاز آن نم یارائه طبقه بندنخبگان و  ین)همیرانی( ایمل

 .یدآن رس یآنان و معنا یتیهو هاییتاز اولو یروشن
/ یاسالم یکردبا رو ینی. گفتمان د1سه مصاحبه  ینحاکم بر ا گفتمان

 ی/ فرهنگیقوم یکردبا رو ی. گفتمان هنر2است و  یو اسالم یقوم
 است.

 
 نتیجه گیری

هستند که در  یتیچهار نوع هو یو مل یقوم ی،انسان ی،اسالم یتهو
 یت. توجه به هودهندیبا نخبگان خود را نشان م یهامصاحبه

به عنوان موضوع مورد  یو مل یقوم یتعالوه بر هو یو انسان یاسالم
بر  یتدو نوع هو یناست که ا یتیاهم یلنامه، به دل یانپا ینا یبررس

 کردیبر رو یجهگذاشته و در نت یفرد برجا یدئولوژیو ا ینیجهان ب
انه جداگ ی. بررسگذارندیم یراتخاذ شده توسط آنان تأث یو مل یقوم

 ینا یانب یتاهم یایآن گو یانجام شده که مثالها یهامصاحبه
. (12) نخبگان است یندر گفتمان هر کدام از ا یتیهو یتبندیاولو

از  تمتفاونخبگان استان فارس سه گونه  یتیگفتمان هو یبررس
. در طبقه اول نخبگان دهدیآنان را به ما نشان م تییهو یتهایاولو

قرار  شانیمل یتآنان در صدر هو یقوم یتکه هو گیرندیقرار م
ت به نسب یباالتر یانسان یتهو یکه دارا ی. گروه دوم کسانگیردیم

 یتکه هو یسوم کسان یهستند. گون شانیو مل یقوم یتهو
. آنچه در کنندیم یفتعر یشانقوم یتاز هو تررا باال شانیاسالم

 یاجتماع یااست، با توجه به فاصله یتبخش حائز اهم ینمطالعه ا
 تینخبگان به عنوان دو نوع هو ینا یو مل یقوم یتهو یاناست که م

 .(13) رساله قرار دارد ینو پژوهش ا یمورد بررس یجمع
 یتز هوا یباالتر یقوم یتکه هو دسته اول بیان داشتند که نخبگانی

 یو آن را در دو معنا گیرندیقرار م یزمتما یفدارند، در دو ط یشانمل
 یتهو یعلم یبا چشم انداز ین. اولبرندیکامالً جداگانه به کار م

و خود احساس  تریکنزد یعیکامالً طب یلیرا به دل یشخو یقوم
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ار به ک ینیع یاربس ایرا در معن یکنزد یقوم یتهو ین. اما اکندیم
سخن  یقوم یتنسبت به هو یشد از احساس خوو هر چن بردیم
 یکیبه لحاظ مذهب آنقدر احساس نزد یرانمردم ا یگربا د گوید،یم
به  یشده و حت یکمتر یاربس یاشو قوم یمل یتکه فاصله هو کندیم

)در ی.( گفتمان علمینجامدب یتنسبت به حاکم یمعدم واکنش مستق
با  شده، یشیدهکامالً اند یتیهو یگر،فرد د یقوم یتهو بل،نقطه مقا

در  که شدتش یتیو از سر انتخاب دوباره است. هو یعقالن یتفکرات
قرار  یررا تحت تأث اشیتیابعاد هو یگراست که د یفرد به حد

بر  یجهان یتو هو یمل یتابعاد هو یرهر چند از تأث ی. ودهدیم
 یتمصاحبه از هو یدر ابتدا یو حت گویدیو کار خود م یشهاند
بودن  یبه ابزار یتدر نها آورد،یم یانسخن به م یشدپاره خوچن

و د ینا یبه بررس یک. اکنون و به تفکرسدیم یتیابعاد هو ینا
و سپس نکات افتراق و اشتراک آنها را آشکار  پردازیمیمصاحبه م

 .(14کنیم )یم
ن استا ما :شودیم یدهد ینگونهو فرد ا یقوم یتمصاحبه، هو یندر اول
ها رسبه نظر من فا کنیمیو به فارس بودنمان افتخار م یمهست یفارس

دارند و به دوران مادها بر  یادیقوم هم هستند. قدمت ز ترینیرانیا
 در یرانزمیناز تمدن ا یمی. بخش عظیرانیاندا یجهدر نت گردندیم

 یگاهجا یعرصه مکان ینفارس شکل گرفته است. تمام ا یهناح
 رانییاقوام ا ترینیلجزء اص ینو بنابرا یرانا از یها بوده و بخشفارس

 .شوندیمحسوب م
 یشخو یو قوم یرانیا یهارابطه مؤلفه یاندر ب یگریدر قسمت د و
 یارساز زبان ف یشترب یلیخ یمن نسبت به زبان قوم احساس: گویدیم

 یطرز تفکرها یو برخ یدلباس و عقا ی،محل یقیاست. من با موس
که اقوام فارس به  دانندیهم م یرانخاص، که بارزند و تمام مردم ا

به  یدانم،م یمشهور و معروف هستند خودم را فارس یاتخصوص ینا
 نهای، من به ایرتشانو غ یبودنشان، به مردانگ یررشادتشان، به دل

)که من متعلق به  امنشان داده یمختلف ی( و در جاهاکنمیافتخار م
است. با مفهوم فارس تمام  یقیو تمدن عم یشهر یداراقومام که  ینا

را که اقوام فارس دارد شامل زبانش، لباسش،  یمختلف یآن جلوهها
ممکن است  یرانیا فهوم. اما مشوندیم یدر ذهنم تجل یادها و اعسنت
از  یرغ یک نفردر ذهنم جلوه گر شود. در مرحله اول  یتهران یک

 .شودیم یاستان فارس در ذهنم تداع
، فرد نخبه هرچند شودیکه از عبارات فوق آشکار م همانگونه

 یشخو یتهو یکترینبه قوم دارد و آن را نزد یفراوان یدلبستگ
از محل خود نه با عنوان ملت( برخالف تمام  کند،یم یرتصو

 از یکرده و به طور فراوان یاد "قوم "انجام شده)با نام  یهامصاحبه
 یمل یگفتمان یکه که در فضا گیردیبهره م یا یماصطالحات و مفاه

قوم و بر عدم  ترینیرانیچون ا یمیمورد توجه هستند. مفاه یرسم
و  ری. کاربرد ضماکندیم یدتاک ینسرزم یناز ا یاستان فارس ییجدا

 یقوم تیفرد به هو یشترنشان دهنده تعلق ب یزن یصفات مثبت و منف
گونه  یچجلوه داده شده و در ه یعیامر کاماًل طب ینهستند، اما ا

 یدهد یقوم یتاز هو یدر جهت تحقق بعد مسکوت ماندها یتالش
ساختار  یندر قابل ا یفیخف یاربه طور بس یت. انتقاد از حاکمشودینم

 انیب "...یستمگونه باشد من موافق ن یناگر ا دانمینم "که یاجمله
 ریسالً عدم تدمث یلدل یانضمام یارو جز در چند مورد بس شوندیم

ذکر نشده و به  -فرد دارد یکه برا یتیبا وجود اهم -یزبان مادر
 یزندگ یر. نکته مهم آن است که سشودیامر اکتفا م ینندانستن ا

 ییو تالش در جهت شکوفا یاز غلبه بعد علم یتفرد نخبه حکا یک
 .یو اجتماع یاسیدارد و نه دخالت در مسائل س یفرد یاستعدادها ینا
 یبرا یبوده که وقت یتاهم یآنقدر دارا علمی یدر زندگ تیشرفپ

ه است نگذاشت یفرد باق یبرا یاسیدر مسائل س یریدرگ یاو  یتفعال
کاسته باشد.  ینهزم یندر ا یو یتاز حساس یل،دل ینبه هم یدو شا

ه کشور است. نکت یجفرد نخبه با مذهب را یمذهب ینکته دوم همسان
است که  یمعدود نکات زاعمال شده ا یمذهب هاییضجالب آنکه تبع

مورد انتقاد  ینهزم ینرا در ا یتو حاکم کندیبه آنها اشاره م یو
 یتحاکم یاز سو یضاعمال تبع ینا یل. اما باز هم به دلدهدیقرار م

تصور  ینآن را در ا یلسؤال که دل ین. در پاسخ به اشودیاشاره نم
 زایشباعث اف یمحل یزبانها یسکه با مجوز تدر داندینم یتحاکم

 یناظهار موافقت کرده و عدم چن شود؟یم ییطلبانهخواست جدا
 .داندیخواست م ینا یشباعث افزا یرا حت یمجوز

 شودیم ینها تأمدر مدارس واقعاً منافع فارس یبا آموزش زبان فارس
 و کنندیبا آن صحبت م کنند،یم یسرا تدر یشانچون زبان مادر

. من یستن یگراقوام د یبرا ینا یول شودیجام مهمه کارها با آن ان
 درس بخوانم. یامهم دوست دارم که به زبان مادر

 یمسئله خاص یچه یاستان فارس را دارا یکل یانیدر مقابل و در ب اما
 .کندینم یتلق یراناز ا یجدا
 لشیداشته باشد. دل یاستان فارس مسئله خاص کنمیخودم فکر نم من

ه ک یزانیبه همان م یشاست که کم و ب یناست که تصورم ا ینهم ا
به  یراخ یشده است در سالها یدگیرس یگردر کشور به مناطق د

از  یداز کشور با یااستان فارس هم پرداخته شده است. هر منطقه
مانند امکانات  یشود. امکانات هرهمندکه کشور دارد ب یامکانات
 آن یشرفتمردم و پ یفاهر یتو در کل وضع یو بهداشت یآموزش

( یهر مردم یهاآرمان یشرفتو پ یتامن یش،منظور است. رفاه، آسا
پول و بودجه در مملکت به طور متناسب با  یع)است. اگر توز یفرد

 یلع یدنبا یقوم و ملت یچمناطق مختلف وجود داشته باشد، ه یتجمع
مجوز ( هاینمورد(؟)دست بگذارد. به نظر من اگر ا ینا یاالصول رو

پوشش)وجود داشته باشد  یاو  یمحل یقیموس ی،آموزش به زبان مادر
د، وجود داشته باش یتپول و بودجه به طور متناسب با جمع یعو توز
 .(15) وجود ندارد یامسئله
 یگرد یانمهم به کار بردن اگر ها قبل از آغاز سخن است. به ب نکته

نسبت به مناطق  یضعدم تبع یادعا تواندیفرد به طور قاطعانه نم
 یتاز حاکم یمبه طور مستق ینرا داشته باشد. با وجود ا ینفارس نش
در کوچک جلوه دادن مسئله  یو با آوردن اگر سع کندیانتقاد نم
اشاره  هایضتبع ینبه ا یزخود ن یگرید یهادر قسمت یرادارد. ز

رد که ف یگفتمان( به طور یندر ا یبودن محور علم ی. کانونکندیم
 دکنیم یمعرف یاز آنها را از کسان یکیباالخص  یرانیشمندان ادان

 یدو عنصر اصل یمذهب یهستند. )و همسان یکه باعث افتخار و
 .(16روند )یشمار م هفرد ب یو مل یقوم یتکننده دو بعد هو یکنزد

( پردازیمیآن م یقسمت به بررس ینکه در ا یامصاحبه یندوم ا
 یتاست که هو یها )مربوط به گفتمانداده یلمصاحبه پنجم تحل

.( گفتمان گیردیقرار م اشیو جهان یمل یتدر صدر هو یاشقوم
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که با اغماض فراوان و  ی)به طوری/ فرهنگیقوم یکردبا رو یهنر
را به عنوان  یرانیا یتهو توانیم یتیهو ینیع یهامؤلفه یلبه دل

مطالب به طور مبسوط در  یاندر نظر گرفت. علت ب یدوم و یتهو
را  یلتحل یتاهم یها، تنها نکات داراداده یلو تحل یقسمت بررس

 .(17) نمود یمذکر خواه
در  اشیو مل یقوم یهامؤلفه یمصاحبه به لحاظ طبقه بند این

ه بود ک ینکه متعلق به نخبگان ا یقسمت سوم قرار گرفت. نقش
بودند و به  یقوم یتو محکم به نسبت هو یقو هایییتذهن یدارا
ز ا یرآن فاصله گرفته و غ یهاو مؤلفه یشانمل یتاز هو یزانم ینهم

ق گونه تعل یچ، هیرانیا یقیموس حدودیو تا یفارس یاتاشاره به ادب
 ی،قوم یتهو ینینداشتند اگر عناصر ع یتنوع از هو ینبه ا یذهن
 یفرد مؤثر هستند و و یشخص یتبر هو یگربا همد ییو اروپا یمل

در خلق  یاآنها را به کار گرفته و  تواندیم یدر هر زمان و مکان
 اریکه بخش بس اادع ینبا ا یاز آنها استفاده کند. حت یشآثار خو

 یزبه دست آمده است و ن یجهان یمن از مجراها یتاز هو یبزرگ
الش همه ت ین. با ایستندمسلط ن یچون من به زبان فارس یزن یرانیهاا

ده کردن سهم فارس در آثارش است و نه سهم فرد متوجه برآور
 تیاز هو یبه بخش یاروپا. درست است که فرهنگ فارس یاو  یرانا

است تا با آن فرهنگ خودم  اییلهوس یشترب یل شده ولیمن در تبد
 نیشده، به ا یکدام از متون بررس یچدر ه یدرا ثروتمندتر کنم. شا

استفاده  یقوم یتاشاره به فرهنگ و هو یبرا یراندازه از ضما
 یاز موارد فرهنگ فارس یاریدر بس ینکها یگرو نکته د شودینم

 یداننقش م یزن ینجادر ا و رودیبه کار م یرانیمترادف فرهنگ ا
مشغول است برجسته  یتو خالق یتفرد که در آن به فعال یتخصص

 یهااستهکه در کنترل نمودن و جهت دادن به خو یدانی. مشودیم
 یقابل انکار برخوردار است. فرهنگ فارس یرفرد از نقش غ یقوم

 ریشتقوم و قدرت ب ینا یغلبه یلبودن به دل یرانیاز ا یچونان نماد
با اقوام و ملل مختلف  یرانا ینکهفرهنگ در کشور، با وجود ا این

 یدر گفتمان همه نخبگان فارس به جز نخبه علم شود،یم یفآن تعر
 .شودیم یاندهو سنت، بازنما یعاهل تش

د فر یقوم یتاز هو یاریبا فاصله بس یرانیا یتمصاحبه هو ینا در
 یدئولوژیباالخص درباره ا یتاست. انتقاد از حاکم یصقابل تشخ

 قطب یزو ن کندیکه اعمال م هایییضتبع یاحاکم بر آن و  یمذهب
)جلوه یرانیا یها( تودهیرانیبا اقوام ا یدشد یدیولوژیکا یبند

. غلبه دهدیرا به مخاطب نشان م یتهو یناز تعلق بد یکمرنگ
نخبه  ینا یآرمان فرهنگ یاسیس یتبر فعال یفرهنگ و کار فرهنگ

 .نمایاندیفارس را م
 یتهر دو نخبه مورد نظر برخوردار از هو ینکهوجود ا یت بانها در

 فیبودند. در دو ط یمل یتنسبت به هو یدتریشد یو وابستگ یقوم
ز انتقادات ا یزانم یجهو در نت ی. تفاوت مذهبگیرندیقرار م یزمتما

گذارده است.  یرآنان تأث یو مل یقوم یتهو یانو رابطه م یتحاکم
 یاز تعلقات ذهن یشتریب یتاهم ینیع یهادر مصاحبه اول شاخص

 یاو  یاسیفرد اجازه ورود به مباحث س یدارند و گفتمان علم
 یسال سن دارا 38با  ینخبه علم یناست.( ا نداده یرا به و یاجتماع

فردوم ن یدر رشته خود است. )و گفتمان فرهنگ ینالمللیمقاله ب 136
. باالخص آن تقرار داده اس یتبا حاکم یممستق یاروییرا در رو یو

اشد، ب یداپ یشدر گفتهها ینیچشم انداز د یچگونهه ینکهکه بدون ا
شدن بر فرد، به  یاجتماع یراتو تاث یو مذهب یعلت فشار اجتماع

و آن را  کندیعبارت اشاره م یکبودن خود، همزمان و در  یقوم
 .بیندینسبت به خود م ینظلم حاکم یلدل

و سپس  یقوم یتهو ی،انسان یتکه هو ییهادسته از مصاحبه دومین
 یانذکر کردهاند، در ب یتاولو یبرا به ترت یشخو یرانیا یتهو

 .کنندینم یرونب یرخط س یکخود از  یو مل یقوم یتهو یشاخصها
 ها در قسمتاز مصاحبه یکی یتیهو یهامؤلفه یدر قسمت طبقه بند

ن مرتبه بعد از آ یو دوم گیردیقرار م آنها ترینینیطبقه و ع یناول ا
و  یاربس یهاشباهت ین. با وجود ادهدیرا به خود اختصاص م

 یو مل یقوم یها و گفتمانهامصاحبه ینرا ا یاندک اما مهم یتفاوتها
 .یافتمربوط به آنها 

به  توانیم یدو نظم گفت آر ینا یانشباهت م ینعنوان اول به
 انییسخن گفت. هردو ب یتبا حاکم یماجتناب آنان از برخورد مستق

لت بر م یتدارند که حاکم یکارانه در انتقاد به ظلم و ستممحافظه
برخورد  یحت یرقانونیحال از اعمال غ نیاقوام روا داشته است. در ع

ه سازگار شدن و البت ی،داشته و خودسانسور ااب یتبا حاکم یممستق
 دآلی. حکومت ادانندیم یتشاننه تابع گشتن را راه ممکن ادامه فعال

 یقخونبار و خشن که از طر یساز و کارها یقرا نه از طر یشخو
در  یشدن حکومت دموکراس ینهو نهاد یتالش در جهت دموکراس

 یاقوم بودن  ای. هر دو در واکنش به معنکنندیجامعه جستجو م
که  یی. گویگویندآن سخن م یتبودنشان از انسان بودن و اهم یرانیا

در  که نمایندیم یریگموضع یجرا یارفرض بس یشپ یندر برابر ا
 یو استقالل خواه یطلب ییجدا یو معنا یقوم یتبودن هو یتالم

 یشتنوخ یتاز هو یردر تفس یسنت ینشیو ب یدگاهنشان از د یاست و ا
 یهاارزش یبرابر بودن همگان در ورا یبودن به معنا انساندارد. 

 یتیبُعد هو یندوم یقوم یت. هوشودیم یتلق یمل یاو  یقوم ی،نژاد
وه داده جل یو اتفاق یعیطب یارکه بس یتی. هودهدیم یلهر دو را تشک

ه ک یامسئله "هستم یترک است من هم فارس یگرید اگر ".شودیم
 یتوه ینهم به ا ینداشته البته اعتراض ینقش یچخواست فرد در آن ه

و باالخص  یتنوع هو ین. در هر دو متن افتخار به اشودینم یدهد
 دهید یخها در طول تارباعث ظلم و ستم نرفتن فارس یرز یژگیو
( یقوم یتهو ینوان مولفه. در هر دو مذهب نه تنها به عشودیم

از  ینشان یزها و اظهارنظرات نمتون )، بلکه در گفته یگرهمانند د
بت که صح یی. اما از آنجاشودینم یدهد یشهدر اند یمذهب ینشب یرتأث

به  یعمؤلفه مذهب تش یابودن و  یقوم یجهاز ظلم مضاعف در نت
است، شاهد برخورد و واکنش  یمل یتهو یعنوان شاخص رسم

ه ک یموارد "ینکها یانبا ب یا. مصاحبهیممسئله هست ینبه ا یدشد
 در اذهان یحت یرانی)نماد ایو زبان فارس یعتش هب( مذیدمطرح کرد

ر فک ینگونه. نماد مشخص دولت حاضر است. مردم ایستن یزمردم ن
آنگونه که دولت  یتمل یا. مردم باالخص در مورد مذهب و کنندینم

اماًل ک یمذهب را امر یگریو د ".کنندینمفکر  کند،یحاکم فکر م
تم . به طور حبیندینم یتمل هدانسته و آن را مربوط به مسئل یشخص

 تیدر کل یدانیهر دو را که م یاجتماع یتخصص یدانم یرس تواندینم
 امر مشترک است از نظر دور داشت.
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مه ه یندو گفتمان که باعث شده با وجود ا ینا یانم یاساس تفاوت
 یشوند، شخص یاز هم بررس یزمتما یلموارد مشترک، در تحل

احبه دو مص یناست که هر کدام از ا یمتفاوت یکانون یمختلف و معان
 و ی. همانگونه که در جمع بنددهندیو گفتمان به خود اختصاص م

فتمان گ یم،دوم و سوم به آن پرداخت یهامصاحبه یلتحل یریگ یجهنت
با  الیستییاز تفکرات سوس یرفتهپذ یرتأث یانگفتم توانیرا م یکی

ه ب یکنزد یهنر یگفتمان یگریدر نظر گرفت و د یقوم یکردرو
 یرانشدن جامعه ا یکآن. هر دو راه حل را در دموکرات ینوع آرمان

الش ت طحبه س یتفاوت که گفتمان هنر ینبا ا کنندیرا جستجو م
 نیکه گفتمان اول یدر حال رودیوابسته بوده و فراتر نم یشخو یهنر

 یدر قبال رشد فرهنگ یاربس یتبه احساس مسئول یختهآم یبا تالش
 یبندکامالً پا یشخو یخود و محدوده محل یقوم یتبه هو ملت

 آن یرو نه غ یکار هنر یقتالش از طر یز،گفتمان ن ین. در اماندیم
، جامعه یهنر برا یکردتوجه به اتخاذ رو ین. با اپذیردیصورت م

خاص  ییتالش فرد را کامالً جهتدار کرده و آن را به سمت و سو
ره به آن اشا یدقسمت با ینکه در ا یگری. نکته مهم دکندیم یتهدا

نخبگان است. تالش  ینا یجامعه برا یک یرهبر یایشود، عدم رو
رد ف یو بر اساس آرمانها یفرد الًکام یتالش ی،در جهت رشد فرهنگ

ا ر یرتأث یشترینو تحوالت آن ب ییراست که از جامعه خود و تغ
 یحرکت و حت یاکردن جنبش  یرهبر ین. با وجود اپذیردیم
در گفتمان  توانیوجه نم یچجامعه بودن را به ه یفکر یشاهنگپ

اط از ارتب ینشان یو یت. فعالیافتفرد نخبه  ینا یفکر یو فضا
 نیاجازه چن یستن اشیتیشخص هاییژگیبا مردم ندارد و و تردهگس
اله رس یننخبگان ا یگرهمانند د یلدل ین. به همدهدیرا به او نم یکار

در  یکنندها یینو گذر زمان را عامل تع دوزدیچشم م یخبه تار
 .کندیم یبه آمار تلق یدنجهت رس

و تبادل  یرانیا یقیهر دو در موس یبرا یرانیا یدر معنا یمل هویت
ه نسبت ب یکه به لحاظ ذهن یتی. هویابدیاقوام نمود م یانفرهنگ م

را نشان داده و به سمت  یافت محسوس یقوم یتتعلق به هو
تان با جدا ندانستن اس یکیحال  ین. با ایابدیم یشگرا ینیع یهامؤلفه

 یمبا سه یگریو د یدهنام یلاص یرانیها را افارس یران،فارس از ا
ر هم فراتر رفته و ب یناز ا یران،ا یفرهنگ یشرفتدانستن خود در پ

 یاگونه است که به گونه ینا کند،یم یدتاک یشخو یدنقش مف
. داندیم یزن یشوامدار تالش خو یرا حت یرانفرهنگ ا یحیتلو

نخبگان،  ازدسته  ینا یذهن یتو هو یقوم یتهو یانفاصله م
 میدارد که در ادامه به آن خواه یابه مراتب کمتر از طبقه یفاصلها

 پرداخت.
چشم انداز و  یاسالم یتدسته از مصاحبه انجام شده هو ینسوم در

ها از مصاحبه یکیدر  ینکه. با وجود اآیدیمتن به حساب م یهدرونما
 یفرد مطرح شده است، ول یتیبُعد هو ینبه عنوان اول یانسان یتهو

به خاطر انسان بودن  یه وکه ب یو حقوق یانسان یتچون نگاه به هو
 یتکه هو ییهامصاحبه در دسته مصاحبه ینا ینی،تعلقات د یورا

 اعالم کردهاند، گنجانده شد. یشخو یتهو ینرا باالتر یاسالم
 و آنهم اسالم یها به گفتمان اسالممصاحبه ینهر دو ا ینکهوجود ا با

 ایتعلق و  یزانآنان و م یقوم یکرد. اما در روگیرندینوگرا تعلق م
اتخاذ شده در  یکردنوع رو ینهمچن ی،احقاق حقوق قوم یتالش برا

امر که  ینقابل مشاهده است. هم یاعمده یهاحل مشکالت، تفاوت
ت اس یقوم ی،قسمت که متعلق به گفتمان اسالم یندر مصاحبه اول

حقوق و  یشترب یت. نشان دهنده اهمرودیسخن م یانسان یتاز هو
صرف ندارند و به طور  یکه جنبه مذهب است ییهاخواسته
که  یبا جامعه در ارتباط هستند در حال تریو عرف تریانضمام

نام  یشخو یمصاحبه دوم هرچند از مذهب به عنوان مؤلفه قوم
شهروند بودن و  یرغ یبه خود را عامل اساس یاما ستم مذهب بردینم

مشترک  ی. عامل اسالمکندیذکر م یشخو یتدر خطر بودن هو
ب از نخبگان به حسا یکیتند  یریدهنده موضع گ یحتوض تواندینم
 سهیو مقا یفدو مصاحبه را توص ینا یتیهو یتبندی. ابتدا اولویدآ
 .کنیمیم

اول و چهارم به طور مبسوط  یهامصاحبه یلکه در تحل همانگونه
 را یو مل یقوم ی،اسالم ی،انسان یتبدان پرداخته شد، نخبه اول، هو

 یماسال یت. هوکندیذکر م یشخو یتیهو یبه عنوان اجزا یبترتبه 
 هاییتاست و به هو یدهاو نبا یدهاو سرچشمه با یبرنامه زندگ

سوم  یمصاحبه در دست ین. ابخشدیمعنا م یزن یشخو یینترباالتر و پا
ه از ک یقرار گرفت؛ کسان یو مل یقوم یتیهو یهامؤلفه یطبقه بند

 شیخو یقوم یتهو ینیع یبه چارچوبها یتعلق ذهن یزانم یشترینب
آنها فاصله  ینیکامالً ع یمل یتکه از هو یتیبرخوردار هستند. هو

 یزن یفرهنگ لیتو فعا یدارد. تالش در جهت رشد فرهنگ یاریبس
 یوجود راه حل کنون ینقرار دارد. با ا یو یتیهو یتهایجزو اولو

. ددانیم یکدموکرات یحکومت یو برقرار یجادمشکل کردها را در ا
داشته  یممواجهه مستق یترساله، با حاکم یناز تمام نخبگان ا یشترب

 یبرا یاسیس یکردرا از اتخاذ رو یامر است که و ینهم یداست و شا
دن در ش یرو درگ یتبا حاکم یم. برخورد مستقداردیباز م یشرفتپ

ز هم به چون با شودینم یرقانونیغ یروشها یرشآن منجر به پذ
 .کندیانتقال م یاصول قانون اساس یافتنتحقق ن

با  در مواجهه یزاست ن یاسیکه متعلق به نخبگان س یگرد مصاحبه
نکته الزم است که  یندر مرتبه دوم قرار دارد. توجه به ا یتحاکم

م امر ه یناست و هم یاسیس یدانم یز،فرد ن یتفعال یتخصص یدانم
 یرأثت یو یاسیس یریدر وضوح انتقادات نسبت به قدرت و موضعگ

فرد،  یاسالم یتبارز بعد از هو یتمصاحبه تنها هو یندارد. در ا
پس و س شودیخوانده م یعیکه ابتدا طب یتیاست. هو یو یقوم یتهو

 یشخو یتیهو ینیع یهاکه نسبت به مؤلفه یبا انتقاد از اقوام
 تی. در نهاشودیم یدتاک یتهو ینتعلق به ا انیزبر م یتفاوتند،ب

م، ظلم و ست دلیلشد به  یانمصاحبه چهارم ب یلهمانگونه که در تحل
 ،یلقب یناز ا یشهروند درجه دو بودن، حقوق برابر با فارس و موارد

 یجهندانسته و در نت یرانیا یتمؤلفه هو یچگونهه یخود را دارا
ه با ک یطی. شراکندیم یطیشرا ینبودن خود را موکول به چن یرانیا

را خواهان آن  یقدرت رسم اندیشد،یکامل به تحقق آن م ینیبدب
ان عنو یطشرا ینبه ا یدنرو گذر زمان را تنها راه رس ینو از ا نستهدا
ع واق یبا قدرت دارا یدوجود تقابل شد یا یاسینوحه س ین. انمایدیم

ت همت به حل مشکال یرقانونیغ یاست و از راهها ینگر
 ییگیرو پ یتاست که راه حل را در فعال ی. و تنها نخبهاگماردینم

در دسترس  هاییتاستفاده از موقع و یو فرهنگ یاسینخبگان س
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 یجهممکن است در نت یمل یدر حزب یزن یخود و یتفعال).جویدیم
 (باشد.  یطرز تفکر ینچن

 تیبر اساس اهم یداست،فوق پ یکه از دو نوع طبقه بند یهمانطور
 در گفتمان نخبگان استان یو مل یقوم یتهو یهاکه مؤلفه یتیو اولو

 یللاستخراج نمود. د یزآنان را ن یتیهو یتبندیاولو توانیفارس دارد نم
 یهااست که در نظم ینیفراتر از ابعاد ع یو مل یقوم یتذهن یرآن تأث
 یانهافتمگ ینکها یگر. و نکته دخورندیفوق به چشم م یگفتمان

ندارند و  یتفاوت چندان یمل یتهو یهامزبور به لحاظ مؤلفه
 .(7گیرد )یدر آخر قرار م یزن یتیهو یبند آنان در رتبه یمل یتهو

 یقوم یتاست ذهن یتقسمت حائز اهم ینا یریگ یجهدر نت آنچه
نخبگان استان فارس را  یقوم یتاست که بخش عمده گفتمان هو

ان نخبگ یشهیدر اند یو مل یقوم یتواقع فاصله هو. در نمایاندیباز م
که مربوط به تعلقات  شودینشان داده م ییدر درجه اول در تفاوتها

 نهفته یدگاهیو در د یتیهو ینیع یهافرد است و نه مؤلفه یتیهو
 یزو ن یاست که هر کدام نسبت به جهان و انسان به صورت کل

به زبان و  توانینمونه م قدرت به طور خاص دارند. به عنوان یدانم
اول  یبدون استثنا جز مولفهها یآن اشاره نمود. زبان قوم یگاهجا
اول  ته( بدون توجه به دسشوندینخبگان محسوب م یقوم یتهو

 که زبان در رتبه سوم قرار داشت یقوم یتهو یهامؤلفه یطبقهبند
و  یو شدت و ضعف تعلق ذهن یتیهو یت بندیکه اولو ی)در حال

 را نشان هایییراستا گوناگون ینافراد در ا یتالشها یزو ن یتقوم
به درک آن به ما مدد  تواندینم ییکه توجه به زبان به تنها دهدیم

با وجود قوم بر اساس  یحت یاو  ینیع یهارساند. در واقع نه شاخص
شاخصها است که  ینبه ا یو نظر یتیهو ی،قوم یکردزبان که رو

. در دهدیفرد را نشان م یقوم یتهو یقوم تیعدم اولو یا یتاولو
 ینظلم و ستم و استقامت در ا یتو اهم توانیم یگرینمونه د

وجود ظلم و ستم،  بهاشاره کرد. مسئله اعتقاد  یگفتمان یهانظم
 یکه بعض یخیتار یهاشدن یرتحق یاقوم  یکمظلوم واقع شدن مردم 

 یلدل یو برخ دانندیم ینیع یهاشاخص ینتعلق به ا یجهآنها را در نت
بخش از  ینا ی. وجه عمده ذهنکنندیآن را مذهب متفاوت ذکر م

 .(9آید )یبه حساب م یقوم یتهو
 یبه آن اشاره شود قطب بند یدقسمت با ینکه در ا یگرد نکته

 از یرها است. به غنهفته در متن مربوط به مصاحبه یدئولوژیکا
 ایفتمان نژادپرستانه و گ ی،قوم یطلب یبرتر یچگونهه یمورد یک
در ) و نه تعلق به آن یانگاشتن قوم یبرتر ی( در معنایونالیستیناس

 ینهدنها یلاحتماالً به دل ی. حتیستگفتمان نخبگان قابل مشاهده ن
 یقوم یتطرز تفکر که وابسته بودن و تعلق داشتن به هو ینشدن ا

است، نخبگان فارس به کرات بر عدم  یقوم یطلب ینشان از برتر
ر اقوام د یانم یتبادالت فرهنگ یزکرده و ن یدتاک یدگاهید ینچن

. آورندیبه حساب م یشخو یرانی(ای )مل یتاز هو یرا جزئ یرانا
آشکار  یبند است که نسبت به قدرت حاکم قطب یدر حال ینا

ت به نسب ینانهنسبتاً بد ب یدگاهید توانیکه م یوجود دارد. به طور
 .(6) را در گفتمان نخبگان بازجست یکنون یتحاکم

مطالعه، پرداختن و توجه نمودن به نخبگان  ینسهم نگارنده از ا
 یجامعه کنون یاسیو س یاجتماع یطاست که به علت شرا یقوم

و  یرامونیپ یطو شناخت خاصشان از مح هایزهدرباره خود، انگ

نگفتهاند و با به علت  یسخن یرمستقیمجز به طور غ یش،خو یتهو
ر فراوان ب یگذار یرتأث ودبا وج شانینبودن حوزه تخصص یاسیس

ر د یپژوهش تالش یننشده است. البته ا یمردم به نظرات آنها توجه
 یندر ا یخیاز زمان حال به مطالعات تار ییهاجهت افزودن داده

 ینچن یلبردن و تکم یشبه پ ی. براشودیمحسوب م یزن ینهزم
 لینخبگان و تحل ینهر کدام از ا یدیتوجه به آثار تول اتییقتحق

 یکردهایرو یسهمقا ین. همچنرسدیبه نظر م یآنها ضرور کیفی
 تییباالخص گفتمان هو یخینخبگان با موارد تار یکنون یگفتمان

 یبازخوان ینددر فرآ یتیو با اهم یحساس یهاانقالب که سال یلاوا
. دیفزایبر دقت کار ب تواندی، مشوندیمحسوب م یو مل یقوم یتهو

 ییداندرون م یهایمطالعه با بررس عمقیافزودن بر  یگر،د یشنهادپ
 .(14) مختلف نخبگان است یهاگفتمان

 یمبو ینکه توسط محقق یمنابع -به منابع درجه اول یدسترس عدم
با  و -انجام گرفته باشد یقدق یهااستان فارس و به صورت پژوهش

 یاتح یدبه زمان حال و در شرح نخبگان در ق که مربوط یمنابع
است. ژانر مصاحبه با  یقتحق ینا یرو یشمشکل پ ینترباشند، مهم

 یفیک یقاتتحق یمشکل کارها وحساس  یهانخبگان خود از روش
رو است. خاص خود روبه هاییتو با محدود رودیبه شمار م

مناسب، مسئله اعتماد  یتا حدود یزمان یطباالخص آنکه شرا
مواجه  یرا با مشکالت یو ینخبگان به نگارنده و کار پژوهش

بودند مصاحبه به زبان  یروقت گ یار. مشکالت چون بسساختیم
ه صبر و حوصل یزن یترجمه کردن آن به فارس و یادهو سپس پ یقوم

 فرض کردن مسائل یهیو بد یعیطب ینا یت،. در نهاطلبیدیفراوان م
دارد  الزم یشتریآن توسط نخبه و زمان ب یقت که شرح دقاس یتیهو

 .سازدیو صحبت درباره آن را مشکل م
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