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Abstract 

The political system in countries such as Iran, which are in a heterogeneous and 

diverse situation in terms of ethnic and linguistic diversity, needs to create a 

sense of national solidarity among its ethnic groups for stability and survival. 

Therefore, in multi-ethnic countries, one of the main actions is to formulate and 

implement ethnic policies. Due to the need to formulate ethnic policies, the 

purpose of this study was to provide an optimal model of ethnic policy in the 

Islamic Republic of Iran (Case study: students living in ethnic areas and 

studying at Imam Sadegh (AS) University and Islamic Azad University, Science 

and Research Branch). The method of the present study was applied in terms of 

purpose and descriptive in terms of implementation method. The statistical 

population of the study included 850 undergraduate and doctoral students and 

265 people were selected as a simple random sample based on Morgan table. 

Data collection tools included a researcher-made questionnaire with 6 
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components and 79 questions that the reliability of the questionnaire with 

Cronbach's alpha of 0.94 was confirmed. The Structural equation method and 

Amos software were also used to analyze the hypotheses. Finally, the four main 

components of national identity, religious identity, citizen-centered and justice-

oriented were identified as the most important components. By combining the 

above 4 components; The model of "Iranian-Islamic pluralism" was introduced 

as a desirable model of ethnic policy in the Islamic Republic of Iran. 

Keywords: Ethnic Policy, Islamic Republic of Iran, Students of Imam Sadegh 

(AS) University, Students of University of Science and Research 
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 چکیده
نظام سیاسی در کشورهایی نظیر ایران که بهه حاهات وعهوو یهو ی ا یبهانیو در ا ه ی  

برای پایداری ا بقاو به ایجاد حس همبسهتگی  یهی در و برندناهمگن ا  تعوعی به سر  ی

هاو ورین ایهدامجمیهه الهیی اییو ی بعابراین در کشورهای چعهدبین ایوام خود نیای دارد. 

های یهو یو . با ووجه به  رارت وداین سیاسه اس  یهای یو وداین ا اجرای سیاس 

 رانیها یاسهم  یدر جمهور ییو  یاستگذاریسهدف پژاهش حا ر ارائه احگوی  طیوب 

) طاح ه  وردی: دانشجویان ساکن  عهاق  یهو ی ا در حهاح وا هی  در دانشهگام ا هام 

انشگام آیاد اسم ی ااحد عیوم ا واقیقات( بود. راش پژاهش حا هر ای نظهر ا د )و(لادق

کاربردی ا ای نظر راش اجرا وولیفی ای نوو پیمایشی بود. جا  ه آ هاری پهژاهش  وهدف

نفر بودند که براساس جداح  850دانشجویان  قطع کارشعاسی وا دکتری به و داد شا   

. ابهاار لهورت و هاد ی سهادم انت هاب شهدنده ببه ععوان نمونه آ اری  نفر 265 ورگان 

سواح بهود کهه  79 ؤحفه ا  6ساخته دارای ای  اق گردآاری اقمعات شا   پرسشعا ه

همچعهین بهرای   ورد وأیید یهرار گر ه . 94/0پایایی پرسشعا ه با  یاان آحفای کرانباخ 
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استفادم گردید.  Amosا اار وجایه ا وایی   ر یات نیا ای راش   ادالت ساختاری ا نرم

 اوری بهه  اوری ا عهداح  ؤحفه الیی هوی   ییو هوی  دیعهیو شههراند 4در نهای  

تکثرگرایی  »احگهوی  و ؤحفه  هوق 4ها شعاسایی شدند. با ورکیب ورین  ؤحفهععوان  هم

به ععوان احگوی  طیوب سیاستگذاری یو ی در جمهوری اسم ی ایران  «اسالم _ایران 

   ر ی شد. 

  هاما دانشگام انیدانشجو رانویا یاسم  یجمهور وییو  یاستگذاریس های کلیدی:واژه

 قاتیواق ا عیوم دانشگام انیدانشجو و)و(لادق

 17/60/00تاریخ پذیرش:      60/60/00تاریخ بازبین :      22/20/00تاریخ دریافت: 

 425-393، صص 1400 تابستان، 99، شماره 30 دوره، اهبردفصلنامه ر

 



 

 

 مقدمه

از مساال  ااااای  ک وراوکهای های قومی و نسبت آن با هویت ملی یکی هویت
کو . چگونگی کابطه و مناابات میاان ایاد  و ناوو هویات شماکمیچندقومیتی به
تواند کوی همبستگی و انسجام ملای  ک ایاد وراوکها تا بیذ بگا اک  اجتماعی می
نظیاذ ومجهت تناوو .  ک وروک ایذان نیا  باه(117: 1397حاجیانی,  &)امیذوافی 

عباکتی تادوید قومی؛ تعذیف نسبتی معنا اک میان هویت ملی و هویت قاومی و باه
گ اکی پیذاماون آن راذوکی ااات. البتاه پایب از ب ا  الگوی مطلوب ایاات

گ اکی قاومی  ک جمهاوکی ااا می ایاذان باه  و پیذامون الگوی مطلوب ایاات
مثاباه یا  گ اکی بهم وک اااای باید توجه شو . اول؛ توجاه باه ا ا  ایااات

های یند)تقنید، اجذا، نظاکت، بازخوک  و ا  ح( وه خأل آن  ک حاوز  ایاااتافذ
گ اکی قومی شو .  وم؛ توجه به ایااتقومی  ک جمهوکی اا می ایذان  ید  می

بوم جامعه ایذان متنااب باشد.  ک اکتباا  باا م اوک ت زیستلاوه با اقتضان ویبه
  ولات هایایااات اکزیاابی باذای عماد  هایراعف از کاد یکینظذمیاول به

 تاوانمی زماانی. ااات گ اکیایااات اقوام؛ خاأل  کقبال ایذان اا می جمهوکی
 اکالاه اقاوام  کقبال ایذان اا می جمهوکی کویکذ های از  قیقی و   یح اکزیابی
 تدوید  کنهایت و پژوهب قدکوافیبه هاگ اکیایاات و قوانید حوز   ک وه وذ 
 ایاذان ااا می جمهاوکی نظام عملکذ  مجموعه آن، به ااتنا  با تا باشدشد  قانون
 اکزیاابی امکاان قاومی، گ اکیایاات حوز   ک رعف به باتوجه اما. شو  اکزیابی
 و کویکذ ها اذیی  از توانمی حداوثذ و نداک  وجو  هاایاات متنااب و  قیق

واذ . هماید خاأل عماد  زمیناه حاذح ب ا    ا بت  ک ایاد حاوز  عملکذ ها
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گ اکی قومی  ک پژوهب حارذ و ت ش بذای اکاله الگاوی مطلاوب باو . ایاات
البته  ک متد قانون اااای، اانا  باال اتی و بیانات کهبذان انق ب اا می اشاکات 

اات اما تا زمانی واه مجموعاه مفیدی نسبت به جایگا  و شیو  تعام  با اقوام شد 
بندی و ااس   ک قالاب شکلی منسجم و مبتنی بذ پاژوهب  اوکتمفاهیم بهاید 

اکزیاابی از امکان ت قق الگویی واکآمد و قاب  ،اجذا اکاله نرو قوانید ج لی و قاب 
 اقوام بسیاک  شواک خواهد بو .-کوابط  ولت

شامول ای عاام و جهانتنوو قومی پدیاد  ک م وک  وم باید توجه  اشت وه 
هاای زباانی، ما هبی و   بیرتذ وروکهای جهان ازل اظ تذویاب گذو اات. امذوز

وروک جهان اقلیت  1۶بذند و تنها  ک اذمیقومی  ک ورعیت ناهمگد و متنوعی به
 ک د جمعیت جهان  ک وراوکهایی  4میان فقط توجهی وجو  نداک  و  کایدقاب 

 ,Dunn n. , 2012:15 ;Brown) هستندنند وه تنها  اکای ی  گذو  قومی وزندگی می

1993:25). 
بوم جامعه ایذان  ک نسبت با تنوو قاومی  ک ت زیستلابنابذاید توجه به اقتضا
هذیا  از وراوکها  گ اکی متنااب با آن رذوکی اات.وروکهای  نیا و ایاات

 طبعگیذی تناوو قاومی و باالباتوجه به ااختاک نظام ایاای و عوام  مؤبذ بذ شک 
اناد. وذ  گ اکی بذای مادیذیت ایاد تناوو های تنوو قومی اقدام به ایااتویژگی

های خا ای  لی  تفاوت  ک مواک  فوق  ک هذیا  از وراوکها مادل و ایاااتبه
ها اات وه البته  ک بذخی مواک  نی  باا مادلشد بینیبذای مدیذیت تنوو قومی پیب

اااا،، پدیاد  تناوو های اایذ وروکها  اکای نقا  اشتذاک اات. بذایدو ایاات
ها و های مرااابه  ک جهااان  اکای شااباهتقااومی  ک ایااذان از جهاااتی بااا پدیااد 

  شااو گ اکی باادان توجااههااایی اااات وااه الزم اااات  ک عذ ااه ایااااتتفاوت
تناوو  تیاو منطباق باا واقع حیشناخت   . (159: 1391 کبندی,  &)مقصو ی 

 ذایاز شاو یم سوب م یتنوو قوم یگ اکااتیا یگام بذا دیاول ،ذانی ک ا یقوم
 ، هذگوناه راواکالاه ن گ اکاااتیا یباذا یاز تناوو قاوم ی کاات ذیوه اگذ تصو

 تیاتقو ی ککاااتا یاز تناوو قاوم یذیاگو بهذ  تیذیمد یبذا یرنها یپ ااتیا
منجذنخواهدشد بلکاه ممکاد ااات خاو   جهیتنها به نتنه یمل یو همبستگ تیهو
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)هوشانگی, اایدامامی, خاانی,   شو یمل یو همبستگ تیهو فیتضع یبذا یعامل
 .(58: 139۶وذیمی مله,  &

هاای هب و زباناها، ما از فذهنگوروکی با ملتی متنوو  ک حول تاکیخ ایذان 
چنادگونگی  ایذان کا خااتگا  تنوو و ،بسیاکی از خاوکشنااان و ااتمختلف بو  

عنوان  و عنصاذ مهام پا یذی باهاازی و انطباقهای فذهیختهاما ویژگی. اند انسته
هاای مهااجذ و ملی ایذانیان به آنان اید امکان کا  ا   اات وه بتوانند فذهنگ منب

شاذایط و متناااب باا  اقتضاای   و آن کا بهواذهضام  مهاجم به اید ااذزمید کا
)عبااای,  ببخراند ایذانای  مااهیتی فذهنگ خو   کآوک   و باه آن کناگ و باو و

کواات واه نظاام فذهنگای و اااختاک ازهمید .(3۶: 1390نا کپوک,  &مقصو ی, 
و بذخاوک اکی از پیونادی اکگانیا   ک  و یگاانگی وحدتاجتماعی وروک  کعید

 کونی خو  کا حفا   تکثذ و تنوو ،قالب ی  اجتماو فذاگیذ و پایداک توانسته اات
 یگاذان,  &)هوشانگی  ها با پویاایی و بالنادگی اااتمذاکیابد   و  ک حول قذنوذ

جواماااع  ک  1موراااوو باااه توجاااه مااادیذیت ایااااای ایااادالبتاااه  .(45: 139۶
شاناختد کامیتاجتماعی باذای به -های اقتصا ی کی یها و بذنامهگ اکیایاات

ن او  مواجهاه، بذخاوک  و  اهایاااتایاد های قومی نیااز  اک . موجو یت گذو 
 یهاای قاومی و فذهنگای  کون قلماذوهاا کا باا گذو هاا و حکومتتعام   ولت

 .(375: 139۶)حسابی,  ااز می مرخص (اذزمینی)فیایی ایاای و جغذا
نراان از  نیا  شناای ایاایمطالعه جوامع  اکای تنوعات قومی ازمنظذ جامعه

القاعد  از چنید جاوامعی ها و ت والت اذیع  ک همه اموک  اک . علىقبض و بسط
پاکچگی جمعیتی به اااماندهی  اکای ی توان انتظاک  اشت وه همانند جوامع نمی

شد  ایذان پ  از انق ب نیا  چناید اموک بسذ ازند. بذ جامعه و نظام ایاای مت ول
گ اکی قاومی جمهاوکی ایااات قاعد  ولی حکمفذماات و  ک همه اموک ازجمله

گ اکی قومی  . همید امذ بذکای تاکیخی ایااتشواا می اید منوال مراهد  می
 .(72: 1394پنا , )حق وندمی کا ایجاب میجمهوکی اا 

 و جال اظ تنوو قاومی و زباانی، وه به نظام ایاای  ک وروکهایی نظیذ ایذان

                                                                                                                                 

1. Political Mangement 
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بذای پایداکی و بقاا، ، (32: 1394)میذحیدک,  آیدشماکمیوروک نخست جهان به 10
تذید همبستگی ملی  ک باید اقاوام خاو  نیااز  اک . ازجملاه ا الیبه ایجا  ح  

ت و  های قومی اات وه بتوان ازحذیق آنها تعاامها، تدوید و اجذای ایااتاقدام
 یگاذ حذف و بید اقوام و حکومات ازحذفکوابط مناابی میان اقوام مختلف ازی 

ها گیذیی  ک تصمیمهای قومی مختلف  اکند بایستبذقذاک وذ . وروکهایی وه گذو 
های باا اتخااس ایااات و فذهنگی های متعد  ایاای، اقتصا ی، اجتماعیو بذنامه

آناان،  ککاااتای ایجاا   تناوو های قاومی و باا احتاذام باهخاص مذبو  به گذو 
 &)قوشایی  اکرای جامعاه گاام بذ اکنادپاکچگی و حف  تمامیتگذایی، ی هم

منااب و  یگ اکااتیتنوو الزم اات ا دیا تیذیمد یبذا .(70: 1393پوکنا کی, 
و اانا   یکهبذمعظمو مقام )ک (ینیخمامام کذ ی. باتوجه به کوذ یگ وکت یواکآمد
 یذیاگبهذ  یخیو ااابقه تااک ااو یااز یبو ن تنوو قومبذ فذ ت یمبن یباال ات

 یهافراک به حکومت یبذا یمعاکض از بستذ تنوو قوم یو وروکها ینخبگان قوم
حاوز   وچنادان  دیا ک ا حی ا  یگ اکاااتیا تیااهم ؛ ک  وک  معا ذ ذانیا
کوز و واکآماد، عا و  باذ متناااب، باه یگ اکااتیبا ا توانی.  کواقع مشو یم

، جانبه وراوکتواعه همه یاز فذ ت تنوو اقوام بذا یذیگااختد امکان بهذ فذاهم
و عملکذ   ولات، نخبگاان و  هاااتیها، ااز بذنامه یناش دیو تهد بیهذگونه آا

)هوشانگی,  کااند کا به حداق  یمل یوحدت و همبستگ یبذا یخاکج یهالت و
 .(51: 139۶وذیمی مله,  &ایدامامی, خانی, 

گ اکی و ینااد ایااااتاشااد  توجااه بااه  و م ااوک فذبذااااا، مقدمااه مطذح
بوم جامعاه ایاذان جهات حذاحای الگاویی بندی نسبتی اقتضایی با زیسات وکت

اقوام  ک جمهوکی اا می ایذان رذوکی ااات. قومیات و -واکآمد از کابطه  ولت
اجتمااعی آن،  –جهت ابعا  و آباک ایااایهایی اات وه بهمسال  آن ازجمله مقوله

ی اات. ایاد مساهله  ک جامعاه ایاذان گ اکنیازمند فهم، ت لی ، اکزیابی و ایاات
 40نظیذ قومی رذوکت مضااعفی  اک . بعاد از گ شات بایب از جهت تنوو ومبه

تذید مساال  ماا  ک اال از پیذوزی انق ب ااا می ایاذان؛ شااید یکای از عماد 
گ اکی ااات چذاواه های نظام  کقبال اقوام؛ خأل و رعف ایااتاکزیابی ایاات
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های قاومی و ماناه و متناااب، امکاان اکزیاابی ایاااتگ اکی عالبدون ایااات
ها و شناای و اکاله نقا  قوت و رعف و ت ش باذای حا  راعف کنتیجه آایب

های ایااات یتذید گام بذای ت لیا  و اکتقااها وجو  نداک . ل ا مهمقوت یاکتقا
ایاااتی واه  ؛گ اکی   یح و متنااب  ک اید حوز  اااتقومی  ک ابتدا ایاات

های قومی  ک  نیا و متناااب باا ی بذ پژوهب و مطالعه الگوهای مدیذیت تنوومبتن
 های جامعه ایذان باشد.شاخصه

باذ اکی از ن واحسد تدوید و اجاذا شاوند، اابب بهذ ها اگذ بهاید ایاات
و  های مختلاف وجاو   اک شو  وه  ک قومیتهای فذاوانی میها و ظذفیتتوانایی

هاای قاومی، وااهب تواند منرا  واگذاییهایی  اک ، مییها و نااازگاکاگذ رعف
هاای مختلاف همبستگی ملی و اایذ پیامدهای نامنااب  یگذ شو . وجاو  هویت

های مناااب باذای تقویات آن باذای او و اهمیت ایاااتقومی  ک وروک ازی 
همبستگی و انسجام اجتماعی  ک وروک، راذوکت توجاه باه مساهله کا  وچنادان 

 .(2۶3: 1398ی  ان پنا ,  &)م مو ی, افضلی, سوی,  وندمی

 . پیشینه تحقیق1

مطالعااات مختلفاای  یاااا م ی ک جمهااوک یقااوم یگاا اکااااتیا ک اکتبااا  بااا 
 » ک پژوهرای باا عناوان  (1398همکااکان,  &)م ماو ی گذفته ازجملاه  وکت

به اید نتیجاه کاایدند  «گ اکی و مدیذیت قومی  ک ایذاناکزیابی الگوهای ایاات
اکری حفا  عنوان واقعیتی اجتماعی، تمامیتهای قومی بهوه با پ یذش تنوو گذو 

 .(1389مصطفی نژا ,  &)ابط ی, الیاای, شو پاکچگی ایجا  میگذایی و ی و هم
 ایاذان قاومی هاایب ذان انتظاامی مادیذیت باذای الگاویی »با عنوان  ک پژوهری 

 فذهنگای، ایااای، عوام  از هذی : اوالً نران  ا ند وه «(وذ  قوم موک ی مطالعه)
 افا ایب باا: بانیاً.  اکند اقوام واگذایانه تمای ت تبیید  ک معنا اکی اهم...  و کوانی

. شاو می افا و   آمیا ب ذان هایونب به یازیدن  ات بذای آنان آما گی واگذایی
.  و فذهنگای کوانی، اازوواکهای از کوشمند گیذیبهذ  با متخصصان، باوک به: بالثاً
: کابعااً. کاند میان از کا قومی مناحق  ک ب ذان آییپدید و بذوز هایزمینه توانمی. . 

 بیراتذید فذهنگای عواما  وه ااخت آشکاک واکشنااان و مسهولید نظذات ت لی 
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 قاومی مساال  حا  باذای مناااب ایااات انتخااب و ب ذان مدیذیت بذ کا ت بیذ
تبیاید اهاداف  »نی   ک پژوهرای باا عناوان . (1397پوک, ا لی &)هوشنگی  اکند

نراان  «های مدیذیت تنوو قومی  ک جمهاوکی ااا می ایاذانکاهبذ ی و ایاات
گ اکی، وا کااازی از های عمومی نظیذ تمذو ز ایی  ک ایااات ا ند وه ایاات

های متولّی و اعمال تبعیض مثبت به نفع اقوام میان اقوام، تقویت نظاکت بذ  اتگا 
های ورع موجو  و ت قق اهداف کاهبذ ی مادیذیت تناوو قاومی  ک بهبو  آایب

)کحیمی, ااااای وراوک ت بیذگا اک اااتویژ  م توای اانا  باال اتی و قاانون به
139۶) . 

 «اازی و تواعه ناموزون  ک ایاذانهای ملتااتذاتژی » ک پژوهری با عنوان 
ااازی  ک ها و عنا اذ اااتذاتژی ملتواه ازمیاان مؤلفاهبه اید نتیجه کایدند وه 

مهمای مانناد تمذو گذایای های پهلوی و جمهوکی اا می، عنا ذ مراتذک  وک 
ایاای و اقتصا ی و ایاات ا  حات از بااال  ک ایجاا  توااعه ناامتوازن ماؤبذ 

 »با عنوان  (1391فتاحی,  &)یوافی جویباکی,  یدی م مدی,  اند. پژوهببو  
 اف ایب باع  اقوام ایاای نران  ا  وه مراکوت «ملی امنیت و قومی هاینابذابذی
 حکومات باه نسابت آناان تعهاد حا  تقویات و پ یذیمسهولیت ایاای،  کک
 کیراه و عواما »نی   ک پژوهری باا عناوان  .(1390علی پوک,  &) فوی  شومی
باه  «(وذ ااتان: ماوک ی مطالعه) اا میانق ب از پ  ایذان  ک قومی ب ذان های

 تذتیبباه وذ ااتان  ک قاومی ب اذان باذوز عوام  تذیداید نتیجه کایدند وه مهم
  وکان خااص شاذایط و خااکجی نیذوهای  خالت نخبگان، نقب: از بو ند عباکت
 امنیتای، ایااای هایمؤلفاه: از عباکتند تذتیببه چهاکگانه هایمؤلفه ل اظبه. گ اک

) & Bluhm  اقتصا ی. هایمؤلفه  کنهایت و حبیعی جغذافیایی فذهنگی، و اجتماعی

Thomsson, 2020)  و ایااای نها هاای قاومی، تقسایمات » ک پژوهری با عناوان 
ایااای ) اکای  مادیذان واه وراوکهایینراان  ا ناد  «اقتصا ی کوو  زمان مدت
. وننادتجذباه میکا  ومتذی اقتصا ی کوو   اکند، م دو تذی های ایاای(گذایب
 تقذیبااً همگاد جواماع  ک اماا اات بسیاکزیا  قومی ناهمگد وروکهای  ک ابذ اید

 و ب  »با عنوان  (Galandini & Fieldhouse, 2019)همینید پژوهب  .نداک  وجو 
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 مرااکوت و ایااای گفتگاو و ب ا  هایشابکه قومیات،: بسای   کموک  گفتگو
 قاومی مراتذک مباح  افید، انگلی  نران  ا  وه بذای «انگلی   ک  هندگانکای
 بذخاوک اک اقوام اایذ و هاآایایی نسبت به اکزش آن بذای بیرتذی بسی  اکزش از

 یا  قومیات  کنظذگاذفتد بادون گفتگوها و ب   بسی  اکزش حوکولیبه. اات
 (Zhanarstanova & Nechayeva, 2016) . اک  مرااکوت کوی مثبتای تا بیذ شهذوند،

به اید نتیجه  «قومی هایگذو  ایاای بازنمایی معا ذ ا ول» ک پژوهری با عنوان 
 ااات. نا کاات  یگاذ وراوک باذای وراوک، ی  بذای منااب کایدند وه ا ول

 ااایذ و تااکیخ آن، ماذ م سهنیات  ولات، ویژگی باید  وکت هذ  ک  لی همیدبه
  .قذاکگیذ  توجه موک  عوام 

 ی ی  پژوهب ویفای )مصااحبه باابا توجه به اینکه پژوهب حارذ بخب ومّ
بنیاا  ااات بناابذاید تهوکی یاا  ا  خبذگان حوز  مطالعات قومی( با کوش گذناد 

هاای گ اکی قاومی و الگویرمد توجه باه ا بیاات و پیراینه مطالعاات ایااات
 نبال فهم و تجمیع فاقد فذریه پیرینی اات و با ی  نگا  جدید بهمدیذیت اقوام؛ 

مجموعه نظذات  انرجویان ااود منااحق قاومی و  کحاال ت صای   ک  انراگا  
. تورایح ااات هاای متفااوت ا ق )و( و واحد علوم و ت قیقاات از نظذگا امام

ی، ک   ها اعی شد باه  انراجویانی باا منظذهاای فکاذنامهاینکه  ک توزیع پذاب
های شغلی متفاوت مذاجعه شاو . ایاد تا ش باه انی، مقاحع ت صیلی و جایگا 
ها نران  ا . به ن اوی های به  ات آمد  از پذارنامههمید نسبت خو  کا  ک  ا  
های به ظاهذ متضا  مواجه شدیم وه البته تجمیع ای از  ا  وه  ک نهایت با مجموعه

باشاد. باه عناوان مثاال ت بذای ایاد پاژوهب میها  ک وناک هم نوعی م یاید  ا  
، «م وکیعدالت»، «م وکیشهذوند»، «هویت  ینی»، «هویت ملی»هایی مانند مؤلفه

ها  ک مجماوو بیراتذ از بقیاه مؤلفاه« هماننداازی»و « تکثذگذایی»، «م وکیشیعه»
موک  ت وید بو ند. بنابذاید ایاد پاژوهب ا عاا  اک  باه جهات کوش خااص آن و 

جعه به حیف متنوعی از  انرجویان ااود مناحق قومی و با اتکا به مصااحبه باا مذا
نگذی ااات و الگاوی بذآماد  از آن باه خبذگان حوز  اقوام  واجد ویژگی جاامع

 جهت اید شاخصه به می ان زیا ی مطلوب و واکآمد اات.
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 . سؤاالت پژوهش2

 سؤال اصل :

می ایاذان چگوناه الگاویی گ اکی قومی  ک جمهوکی ااا الگوی مطلوب ایاات
 ؟اات

 سؤاالت فرع :

گ اکی قااومی  ک جمهااوکی اااا می ایااذان های مااؤبذ بااذ ایااااتمؤلفااه. 1
 ودامند؟
 مقولاه باذ گ اکی قومی مطلوب چاه تا بیذیگذ  ک ایااتمداخله شذایط .2

 م وکی آن  اک ؟

 پیامدها  اک ؟ بذ چه ت بیذی کاهبذ ها .3

 کاهبذ ها  اک ؟ بذ چه ت بیذی م وکی مقوله. 4

 م وکی  اک ؟ مقوله بذ چه ت بیذی بستذها. 5

 م وکی  اک ؟ مقوله بذ چه ت بیذی یعلّ مقوله .۶

هاای اات تا رمد توجه به ا بیات پژوهبوذ  م قق  ک اید پژوهب ت ش
آمد  از مجمااوو  اااتهااای بهنگذ مبتناای بااذ  ا  قااومی، بااا یاا  کویکااذ  جااامع

های ا الی و فذعای؛ باا شد  باه مؤلفاههای مطذحمؤلفه بندیها و حبقهنامهپذاب
ها به پااخ اؤاالت پژوهب  ات  اک میان مؤلفهبندی نسبتی معناتذویب و  وکت

وااه راامد اکالااه الگااوی مطلااوب بااذای ماادیذیت تنااوو قااومی و ن وییابااد. به
 باه تبیاید ی اا می ایذان )پاااخ ااؤال ا الی(گ اکی قومی  ک جمهوکایاات
 بیذ مقوالت تگ اکی قومی  ک جمهوکی اا می ایذان و بذ ایاات های مؤبذمؤلفه
 گانه کوش گذاند  تهوکی بذ همدیگذ )پااخ اؤاالت فذعی( بسذ از .شب

 . چارچوب نظری و تعریف مفاهیم3

وجو  تنوو فذهنگی واقعیتی  یذپا و وهد اات و عمذی به انداز  حیات اجتمااعی 
عنوان یاا  پدیااد  عااام و ه بااا تکثااذ و تنااوو فذهنگاای بااهبرااذ  اک .  ک مواجهاا

عنوان شمول،  و  اته ولی نظذیات شک  گذفت.  یادگاهی واه تعاد  کا باهجهان
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تنها واقعیات پ یذ  و  یدگاهی وه گام کا فذاتذ نها   و تعاد  کا ناهی  واقعیت می
هایی ااااات واااه از نظذیاااه   اناااد.  یااادگا  اول بیراااتذ منرااابلکاااه اکزش می

وه کویکذ   وم اعی  اک  وند  کحالیهای همانندااز جانبداکی میگ اکیااتای
: 1390)وذیمای ملاه,  دونافذهنگی کا حذاحیهای معطوف به تکثذ و چنادایاات

گ اکی امذوز   ک ا بیات ایاای اجتماعی، از  و مدل یا الگوی عمد  ایاات .(5۶
ااازی و مادل اات وه عباکتناد از: مادل همانندآمد میانبه قومی و فذهنگی ب  

تذی تقسایم ها  ک  کون خو  به اج ا و انواو ووچ گذایی. هذی  از اید مدلتکثذ
 .(42: 1385) ال ی امیذی,  شوندمی

 رنگ  فرهنگ (یا سیاست یک 2)یک شکل  فرهنگ  1سازیهمانند

هاا، الگوهاا و ااب  شناای به معنای فذآیناد پا یذش اکزشمفهوم  ک جامعهاید 
وه  ک بطد گذو  بذتذ تذتیبیی از جامعه بهیهازندگی گذو  بذتذ تواط اقوام و گذو 

 ک ایااد ماادل، . (32: 1387)مجتهاادزا  ,  ااااتواککفتهبه ،جاا ب و هضاام شااوند
های  ولات و شاو  واه ایاااتااز تلقی مییا غایتی منسجم آلهماننداازی اید 

شناختی، فذهنگی، اجتمااعی ها بذااا، آن شک  گذفته و تذویبی زیستایدلولوژی
منظوک ایجا  ی  جامعه بدون تفااوت های قومی متمای  و منفذ  بهو کوانی از گذو 

واه  کنهایات ناوعی ایگونهبه، (85: 1389ی, ) اال ی امیاذآید وجو میقومی به
تاوان باذای فذهناگ قاومی شاو  و  یگاذ نمیآمیختگی حا ا  میهضم و  کهم

هاای تذ یکی از گذو  . به عباکت  قیقوذشد ، فذهنگ گ شته کا بازشناای همانند
مج وب و مغلوب فذهنگ قوم  یگذی شد  و خوااته یاا ناخواااته  ک آن  ،قومی

 .(22: 1385)گو کزی,  ااتشد ج بهضم و 
 هاد واه یند تقلی  خط تمای ات قومی اات و زمانی کخ میااازی فذهمانند

گذو  ناژا ی یاا گاذو  اجتمااعی ووچا  باا یکادیگذ  ،جامعه اعضای  و یا چند
اااازی عباااکت اااات از: تذویااب های همانندشااوند. هاادف ایااااتهمسااان می

منظوک ایجا  های متمای  و منفذ  بهشناای، فذهنگی، اجتماعی و کوانی گذو زیست
                                                                                                                                 

1. Assimiliation 

2. Cultural Uniformity 
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هماننداازی قومی عموما بذ  و بعاد فذهنگای  های قومی.ی  جامعه بدون تفاوت
مذاحاا  جاا ب  1گااوک ون. (95: 1390)جهااانگیذزا  , و ااااختاکی ااااتواک اااات 

اقوام باا هساته مذوا ی جامعاه کا  ک  و بعاد فذهنگای و اازی ها و همگونگذو 
. همانندااازی 2. همانندااازی فذهنگای 1 اناد: ااختاکی، حی هفت مذحلاه می

. همانندااازی ایساتاکی 5. هماننداازی هاویتی 4. هماننداازی ما ی 3ااختاکی 
 (82: 1389امیذی,  ال ی) مدنی.هماننداازی7 و . هماننداازی کفتاکی۶ )بینری(

 تکثرگرای 

 هی پیکاذ ایااای یا  وراوک کا  یدگا  تکثذگذایی،  یدگاهی اات وه ااازمان
هام امکاان و  ،عقیادتی – اند وه  ک آن هاذ خاانوا   فکاذی ن وی مطلوب میبه

های خاص خو  کا  اکا باشد و هم آنکه به احقاق حقوق واای  حذاات از اکزش
های ایااای کا زمیناه الزم جهات مرااکوت فعاالناه  ک  ا نهخو  نال  آیاد و 

حذفی از جاناب قادکت آوک . ت قق چنید نظامی متضمد پ یذش نوعی بی اتبه
هاای موجاو   کجهات اعات ی مصاالح عماومی گذو  حاوم و مراکوت نها ها و

هاای فذهنگای و قاومی تماامی گذو  ،گاذا یگذ،  ک جامعاه وثذتعباکتاات. باه
های خو  به ی  شد  و ازحذیق مراکوت و هم یستی  کعید حف  ویژگی پ یذفته

اااا، از  یادگا  ولای، تکثذگذایای اند. بذایدنظام اجتماعی و ایاای مل ق شاد 
قومی نقطه مقاب  هماننداازی اات. تکثذگذایی نی  مانند هماننداازی  اکای ابعاا  

هاای موجاو  میاان تحفا  تفاو ،و اشکال متفاوتی اات اماا  ک هماه ماواک  آن
 .(Cashmore, 1996:36) شو های قومی مفذوض  انسته میگذو 

هاای نظاذی حاوز   ک پژوهب حارذ اعی  اکیم رمد توجه باه چاکچوب
هااای متمااای  اقااوام ایذاناای، اقتضااالات جامعااه و گ اکی قااومی، ویژگیایاااات

ایذان؛ باه بذکاای  قانون اااای جمهوکی اا میکوح حاوم بذ جغذافیای ایذان و 
گ اکی قومی  ک جمهاوکی ااا می ایاذان گ اک  ک ایااتهای ابذتذید مؤلفهمهم

ها باه بندی و ایجا  نسابتی معناا اک میاان ایاد مؤلفاهبسذ ازیم.  کنهایت با  وکت

                                                                                                                                 

1. Gordon 
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ی وید بذ اشاتذاوات فذهنگا رمد ت کاهبذ  ک اید الگوی مطلوب و واکآمد بذایم. 
. شاو می کاامیت شاناخته های مختلف باهفذهنگهمه ایذانیان، امکان تکثذ خذ  

، مساهله آزا ی اشااک   اک به حقوق خاص قاومی وه  اید حوز  باکزتذید موک   ک
و  2۶، 20، 19، 15توان به ا ول خصوص میو زبان قومی اات وه  کاید فذهنگ

از آنجاا . از ااوی  یگاذ (53: 1390نا کپوک,  &)عباای, مقصو ی,   وذاشاک  29
 بناابذاید ،اااای  ک اید پژوهب باو  یعنوان ا لبه وه انسجام و یکساکچگی ملی

 ک تنها ناه  واه شاوای حذاحای گونههای قومی بهد م توا و شک  ایااتشت ش
و  های قاومیها و تفاوتفذهنگحف  خذ   با بلکه ا   قذاک نگیذ اید تعاکض با 

باع  تقویات هویات ملای و انساجام  ،ت مید عا النه حقوق اقوام  ک ابعا  مختلف
تواناد واکآماد و اباذبخب باشاد واه از زماانی می ،اجتماعی شو . البته اید کاهبذ 

حالت نظذی   ذف بیذون آمد  و  ک قالب ی  مدل جامع؛ حذاحی، اجذا و ااس  
 کگیذ .اکزیابی و تکمی  قذا موک 

 گذاریسیاست. 3-1

یابی باه اهاداف منظوک  ااتهایی ایااای باهگ اکی  کبذگیذناد  بذناماهایاات
هاای حکومات و ونناد  فعالیتگ اکی منعک اجتماعی ااات.  کواقاع، ایااات

 ا ن یا وناکگ اشتد مقا دی اات وه بذانگی انند  حکومت بذای اقدام جهت انجام
; Cashmore, 1996:21) گ اک زندگی شهذوندان ت بیذ میاموکی اات وه مستقیما بذ 

Dunn n. , 2012:15). 

 قومیت /. قوم3-2

های انسانی  اکای باوکی سهنی به های قومی، گذو ماو  وبذ معتقد اات وه گذو 
ک های فی یکی، شباهت  تواند شباهتباوکی وه  لی  آن می ؛اجدا  مرتذک هستند

کاوم، حافظه و خااحذات مراتذوی باشاد واه باا یکادیگذ  ک واون و ااکونت 
گوید: واژ  گذو  قومی  ک ا بیات اند. فذ کی  باکث نی   کباک  قوم چنید می اشته
ا ی  ک شو  واه  اکای خو مختااکی زیاشناای معموالً به جمعیتی اح ق میانسان

باشاد واه های فذهنگای بنیاا ید مراتذوی  اشتهبازتولید زیستی خو  باشد، اکزش
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هم آمد  باشند و ی  میدان اکتباحی   کون اشکال فذهنگی با وحدت آشکاکی گذ 
و ونب متقاب  بسازند،  اکای ی  احسا، تعلق به ی  واقعیت بیذونی باشاند واه 

 .(79: 1393پناهی,  &)مهذی, ی  خوااتی,  وندآنها کا از  یگذان تفکی  

 سیاست قوم . 3-3

مذ ان  کقبال ها و مقا د کهبذان و  ولتکهیافت ایاات قومی، بذ شناخت انگی  
هایی ت وید  اک  واه  ک جساتجوی مقا اد ایااای  ک های قومی و ایااتگذو 

گ اکی خاکجی  ولتماذ ان تا بیذ ونند و از اید کا  بذ کوند ایااتوروک ورع می
ااا،، آنان  ککااتای حف  ورعیت خو ، مساهله هویات قاومی کا د. بذایدننهمی
گیذناد.  ک چناید فذاینادی، ایااات های ماوبذ  کنظذمیمن له تهدید با فذ اتبه

قومی پویری خطیذ اات واه حای آن کهباذان ایااای کا باه مادیذیت مساال  و 
های قومی و جلوگیذی از ات ا  و همذاهی گذو  های قومی با جلب حمایتچالب

وند و  امناه ت قاق ایاد اهاداف کا باه آنان با مخالفان  اخلی و خاکجی وا اک می
 .(13: 1391)حیدکی,  وراندمیایاات خاکجی نی  

 گذاری قوم سیاست. 3-4

تعام ت و کوابط میان اقاوام و توان هایی اات وه ازحذیق آن میمجموعه ایاات
اقاوام باا یکادیگذ و باا بدناه  ناو و کوابط میاا ولت و مجموعه حاومیت از ی 

آوک  و متناااب و قاعاد  و نظام  کجامعه ملی از ااوی  یگاذ کا تنظایم و ت ت
 &)م ماو ی, افضالی, سوای,   ا های و ن موجو  تغییاذ همسو با اایذ ایاات

 .(2۶3: 1398ی  ان پنا , 

 روش تحقیق .4

پیب از توریح پیذامون کوش ت قیق؛ سوذ اید نکته راذوکی ااات واه پاژوهب 
بنیاا  ااات واه نوعی مکم  یا  پاژوهب ویفای باا کویکاذ   ا  ی حارذ بهومّ

گذفتااه و نفااذ از خبذگااان حااوز  مطالعااات قااومی انجام 15بذااااا، مصاااحبه بااا 
ی حارذ پ  از اتمام پژوهب ویفی و مبتنی بذ آن حذاحای ومّنامه پژوهب پذاب

اات.  بناابذاید قبا  از اینکاه ایاد پاژوهب باا کوش معاا الت و ااماندهی شد 
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موک بذکااای قذاکگیااذ ، بااا کوش ویفاای از نااوو  Amosافاا اک ااااختاکی و نذم
د واه  ک پاژوهب حاراذ موک آزماون قذاکگذفات. شتهوکی مدلی ااتخذاج گذند 

حارذ ازنظذ هدف واکبذ ی و کوش اجذا تو یفی از نوو پیمایری  وهبکوش پژ
ت صی   انرجوهای ااود مناحق قومی و  کحالشام  بو . جامعه آماکی پژوهب 

و  انرگا  آزا  ااا می واحاد  )و( ا ق ک مقطع واکشناای تا  وتذی  انرگا  امام
 نفاذ 2۶5وکگاان نفذ بو ند واه بذاااا، جادول م 850علوم و ت قیقات به تعدا  

. ابا اک گاذ آوکی  اوکت تصاا فی ااا   انتخااب شادندهبعنوان نمونه آماکی به
نامه شناختی و پذاابای بو  وه  ک  و قسمت جمعیتنامهاح عات شام  پذاب

مولفاه و  ۶ااخته و  اکای  وکت م ققنامه بها لی ت قیق آوک   شد. اید پذاب
( 1وم: تاا خیلای 5زیا : ای لیکذت )خیلینهگ یاوال بو  وه بذااا، حیف پن  79
اااتا   20تا  15نامه ت قیق حارذ نظذات گ اکی شد  بو . بذای کوایی پذابنمذ 

تا  ااؤاالت از شد  بذای ت م اابه CVRمقداک  ،انجید  شد وه نتای  نران  ا 
 ( بیرتذ اات، پ  تمام اؤاالت از کوایای واافی بذخاوک اک45/0قبول )معیاک قاب 

نامه نیا  آمد ، پایاایی پذااب ااتهب 94/0اات. باتوجه به اینکه آلفای وذونبااخ 
همینااید بااذای تج یااه و ت لیاا  فذراایات نیاا  از کوش  .موک ت ییااد قذاکگذفاات
 .دشااتفا    Amosاف اک معا الت ااختاکی و نذم

 های پژوهش. یافته5

زن  %41گویان، ماذ  و از پاااخ%  59آمد  مراخص شاد،  اتباتوجه به نتای  به
 %41نفاذ یعنای  109ااال،  25زیذ  %52نفذ یعنی  137اند؛ ازنظذ ک   انی نی  بو  
ااال بو ناد. ازنظاذ ت صای ت  45 -35بید  %7نفذ یعنی  19 و اال 35-25بید 
 ک مقطاع  وتاذی  %13 و اکشادمقطاع واکشناای %47 ک مقطع واکشنااای،  40%

 Amosافا اک شد  پژوهب، تواط نذملیلی حذاحیمدل ت  ، کا امه اید بخببو ند. 
اف اک، به گیذ  و رمد اکاله خذوجی مدل از اید نذمموک بذکای و انجب قذاک می

 پذ ازیم:آمد  می اتههای ببیان معیاکهای مطلوبیت اید مدل بذااا،  ا  
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 گیریضرایب استاندارد متغیرهای تحقیق در مدل اندازه .1شکل 

 
، شااخص 2 اک،  شاخص باذازش ناذم1مقا یذ شاخص نیکویی بذازش  ک جدول زیذ
 1بذای مادل شاک   5، شاخص بذازش تطبیقی4، شاخص بذازش نموی3بذازش نسبی

وه هذچه اید  هستند 1تا  0ها  اکای  امنه تغییذات اات. همه اید شاخصشد بیان
تاذ ا یذ ب کگتذ باشند، نران از مطلوبیت مدل  اک . مقن  ی  1ها به عد  شاخص

شاو . شااخص نظاذ گذفتاه می عنوان معیاک بذازش بسیاکخوب مادل  کبه 9/0از 
ای از مقااداک نساابی واکیااان  و ووواکیااان   ک ماااتذی  نیکااویی بااذازش انااداز 

واایله مااتذی  حوکماداوم بهههای نموناه ااات واه بووواکیان   ا   -واکیان 
                                                                                                                                 

1. GFI (Goodness of Fit Index) 

2. NFI (Normed Fit Index) 

3. RFI (Relative Fit Index) 

4. IFI (Incremental Fit Index) 

5. CFI (Comparative Fit Index) 
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 اک یاا هنجااک باه ص بذازش نذمشو . شاخووواکیان  مدل تو یف می -واکیان 
های ووچ  تمای   اک  و همذا  با شاخص باذازش ناچی انگاشتد بذازش  ک نمونه

آید. شاخص بذازش نسابی می اتتطبیقی از مقایسه مدل فذری با مدل مستق  به
مرتق شاخص نیکویی بذازش کا با هذ وی شااخص نیکاویی باذازش و شااخص 

حاوی از بذازش بذتذ اات. شاخص بذازش نموی  هد وه بذازش تطبیقی نران می
بذای پذ اختد به موروعات مقتصد و انداز  نمونه وه  ککابطه با شاخص نیکاویی 

اات وه م اابات اید شاخص مرابه م ااابات شااخص شد بذازش هستند، تهیه
نیکویی بذازش اات با اید تفااوت واه باذای ایاد شااخص  کجاات آزا ی هام 

 .(۶3: 1393)فذبد, شو  م اابه می

 گیریهای برازش مدل اندازهشاخص .1جدول 

 آمه دس هب موهار عنوان شاخص
GFI 0.716 

NFI 0.741 
RFI 0.704 

IFI 0.786 

CFI 0.783 

 
نامه  اکای بذازش های پذاب هد وه ت لی  عاملی ت ییدی ااز نران می 1جدول 

نراد  ااات اماا باه  0,9ها هذچند بیب از زیذا مقا یذ شاخص ااتنسبتا مناابی 
می ان نسبتا خوبی متغیذهاای نامه بههای پذاب.  کنتیجه ااز هستندن  ی   1عد  

 و نی  بذای همینید  کا امه شاخص نیکویی بذازش وای  هند.مذبوحه کا نران می
 مدل اید پژوهب اکاله شد  اات:

 

 گیریشاخص کای دو برازش مدل اندازه .2جدول 

 موهار معناداری کای دو بر درجه آزادی موهارنسب   عنوان شاخص
 0.000 5.9 کای دو

 
تاا  1حبق اید شاخص، بایستی نسبت آماک  وای  و بذ  کجه آزا ی  ک باز  عد ی 
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یافت شو ؛ تا به اید نتیجاه  اات 0,05قذاک گیذ  و مقداک معنا اکی نی  ومتذ از  3
وه بذازش مدل  کحاد بسایاکمطلوبی قاذاک اک . باذای مادل ایاد پاژوهب، حباق 

و واحااد علااوم و  )و( ااا قآمد  از  انرااجویان  انرااگا  امام اااتههااای ب ا  
آمد  ااات واه  اتهب 5,9ت قیقات، نسبت آماک  وای  و بذ  کجه آزا ی بذابذ با 

شد  وه ومتاذ  0نا اکی آن بذابذ با قذاک نداک  اما مقداک مع 3تا  1 ک م دو   عد ی 
توان نتیجه گذفت وه بذازش مدل ما ووک  کحاد نسابتا . بنابذاید میاات 0,05از 

اات. زیذا بذااا، مقداک معنا اکی آزمون وای  و، معناا اکبو ن مطلوبی قذاک اشته
 اات.شد اید مدل موک پ یذش واقع

نماایب  نیا  باه 1ک شاک  حال باتوجه به کوابط بید متغیذهای اید مدل وه  
  ات وه تابیذات سوذشدا . الزم به سوذ وذتوان اکاله  کآمد  اات، نتای  زیذ کا می
بیذهاا زیذا مقداک معنا اکی بذای هماه ایاد تا هستند ک جدول زیذ، همگی معنا اک 

ی . همینید مقا یذ ووچا  خطاهااااتنی  ومتذ  0,05وه از  شد  0,001ومتذ از 
 .ااتآمد   اتهحاوی از  قت خوب رذایب کگذایونی ب ااتانداک  نی 

 

 رابطه بین متغیرهای مدل .3جدول 

 موهار معناداری خطای استانهارد ضریب رگرسیونی بیی متغیرها روابط
 0.001کمتر از  0.051 0.302 گر بر موو ه محوریتاثیر شرایط مهاخله

 0.001کمتر از  0.624 1.022 تاثیر راهبردها بر پیامهها
 0.001کمتر از  0.0891 0.944 تاثیر موو ه محوری بر راهبردها
 0.001کمتر از  0.072 0.401 تاثیر بسترها بر موو ه محوری

 0.001کمتر از  0.063 0.706 ی بر موو ه محوریتاثیر موو ه عل  

 
  ک قااومی گ اکیایاااات منااااب ماادل حارااذ، های پااژوهببااه یافتااه باتوجااه
 باه تهاوکی گذاناد  کویکاذ گانه شاب هایمقوله بذ مبتنی ایذان اا می جمهوکی
 .اات زیذ شک 
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 ایران اسالمی جمهوری در مطلوب قومی گذاریسیاستی مدل مطلوب طراح .2شکل 

 مثبت:
 و مؤ فه هویتی ملی و دینی)ایران و اسال (بر د هیتاک، بر اشتراکات اقوا  یمبتن ی )هوی  ملی(بر انسجا  مل هیتاک

 منفی:
  یامن ی، ضعفارسانه ضعفی، خارج مهاخالتی، نخبگان قوم رفتاری، و فرهنگ یاقتصاد مشدالت، رمترقبهیقوادث غ

 اقوا  یریپذ جیبسی، انسجا  مل عه قوز  اقوا ،  انیمتو  اشتباهاتی، مل

 گرشرایط مداخله
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باذ  یمبتنا ی )هویات ملای(بذ انساجام ملا دیتاوگذ مثبت )بنابذاید شذایط مداخله
و مؤلفه هویتی ملی و  ینی)ایاذان و ااا م(( و شاذایط بذ   دیو ت، اشتذاوات اقوام

نخبگاان  کفتااکی، و فذهنگ یاقتصا  مرک ت، ذمتذقبهیحوا ث غگذ منفی )مداخله
 انیامتول اشاتباهاتی، مل تیامن ی، رعفاکاانه رعفی، خاکج مداخ تی، قوم

 :( بذ مقوله م وکی واه عباکتناد ازاقوام یذیپ  یبسی، انسجام ملعدمحوز  اقوام، 
 تیاهو تیاتقوی، ذانایو فذهناگ ا خیبه تاک توجهی، م وکعدالت، اقتصا  تیتقو
باه  توجاه،  ک حوز  اقاوام یگ اکقانونی، شهذوندم وکی، بذ تنوو قوم یمبتن یمل
مادل  اکالاه، م وک باه حاوز  اقاوامواکشنااانه و  پژوهب نگا ی، خاکج گذانیباز
متاون و  وجاو ، ذانیاا  یاتیو ژلوپل ایبه جغذاف توجهی، نی  یبه مبان توجهی، بوم
تاابیذ معناا اکی  اک ؛  هایگا اکاااتین او  ا بذ دیو تی و گ اکااتیا اتینظذ

 ،انیابن انبی گا اکاااتیامقوله م وکی بذ کاهبذ ها یعنی کاهبذ های فذهنگی)
ی، ملاا تیااهو تیااتقو، حااوز  اقااوام یمتااول ینها هااا  یااا تی، م ااوکپژوهب

مثبات نسابت باه  تیاسهن جاا یاایذانیان،  مرتذک خیبه تاک توجهی، شهذوندم وک
ی اقااوام( و کاهبذ هااای اقتصااا ی، ایاااای و فذهنگاا ظذفیاات از ااااتفا  ، اقااوام
ی، گا اکقاانونی، منصفانه منابع  ک مناحق قوم عیبازتوزی، تواعه متوازن ملامنیتی)
اااتیا یااازیبوم، گ شاته یشنااابیآاو  یپژوهناد یآی، مل ییگذامراکوت
باه  نگاذیی، و ننیگ یخصو ا باوم یقوم یهاااتیا یبذخ ا  ح، هایگ اک

 تیاباه امن توجه، اقوام ازیبذ مسال  و ن یها مبتنیگ اکااتیا دیتدو، حوز  اقوام
 باه توجاهآنهاا و همیناید  از نخبگان و اجماو نظاذات ااتفا  ی، و خاکج ی اخل

تاابیذ  هایگا اکاااتیا )تقنید، اجذا، نظاکت، باازخوک  و ا ا ح(ندیفذا زمان و
 ییایاپوفذهنگی) -معنا اکی  اک ؛ کاهبذ ها بذ پیامادها یعنای پیامادهای اقتصاا ی

 وسابی و ملا تیاهو تیاتقوی، فذهنگ ییایپو، تواعه وروک عیتسذی، اقتصا  مل
 تیمراذوع تیاتقوامنیتی) -( و پیامادهای ایااایو الگوشادن یالمللدیمن لت ب
و وااهب  یکواباط قاوم بهبو ی، مل تیامن تیتقوی، اایببات ا تیتقو، حکومت

یی، گذامرااکوت یاکتقاای، عموم یتمندیکرا تیتقوی، و خاکج ی اخل داتیتهد
ی( تابیذ معناا اکی  اک ؛ بساتذها واه انسجام مل تیتقوی و اجتماع هیاذما بیاف ا
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ی، کااانه ملا یواکآماد، دیقاوان وجو ، فذهنگ و تمدن مرتذک خ،یتاک :عباکتند از
 یاقتصاا  تاوان، نها هاا و متخصصاان حاوز  اقاوام وجو ی، مل_ ینی  اشتذاوات

، متناوو یایجغذافی، و فذامل یمل تیامنی،  اخل یاایا بباتی، مناحق مختلف قوم
بذ مقوله م اوکی تاابیذ  اقوام یاایا مراکوتو  گذیکدیگستذ   اقوام با  تعام ت

ی، ملاا تیااهو تیااقوی یعناای مقولااه فذهنگی)ت  و مقولااه علّاامعنااا اکی  اک
و  شدنیجهان، و فذهنگ مرتذک خیبه تاک توجهی، م وکشهذوندی، م وکپژوهب
توجاه باه اجمااو نخبگاان  ک امنیتی) -( و مقوله ایااای ک حوز  اقوام ینها ااز

، هااااتیناااب اتم یم توا، ذانیا  یتیو ژلوپل ایبه جغذاف توجهی، گ اکااتیا
 )تقنید، اجاذا، نظااکت، باازخوک  و ا ا ح(نادیبه فذا توجه، اقوام ییگذامراکوت

ت ذواات  تیذیمادی، گا اکاااتی ک ا یبه تنوعاات قاوم توجهی، گ اکااتیا
( باذ مقولااه م اوکی تااابیذ هااااتی ن اوذیعمااومی و ماذزو بذونماذزی  کون

 معنا اکی  اکند.
هویاات  یناای، شااهذوندم وکی و مؤلفااه هویاات ملاای،  4باتوجااه بااه اینکااه 

شااوند؛ م وکی وااه جاا و مقااوالت م ااوکی ایااد پااژوهب م سااوب میعاادالت
ها  اشت بنابذاید نامهموک ت وید اغلب  انرجویان بو  و بیرتذید تکذاک کا  ک پااخ

عنوان م وکی باه ینی باا ت ویاد باذ شاهذوندم وکی و عادالت_مؤلفه هویت ملی
گ اکی قاومی  ک کنهایت الگوی مطلوب ایاااتمقوله هسته نهایی انتخاب شد.  

مؤلفااه هویاات ملاای، هویاات  یناای،  چهاااکجمهااوکی اااا می ایااذان مبتناای بااذ 
آمد میاان بندی اکتباحی معنا اک و واکم وکی و با  وکتم وکی و عدالتشهذوند
 ها اکاله شد.اید مؤلفه



 1400تابستان  ♦ 99شماره  ♦ 30سال  ♦      416

 

 «اسالمی_تکثرگرایی ایرانی»چارچوب الگوی  .3شکل 

 
عنوان شااهذوندان ایااذان  اکای حقااوق و تکااالیف  ک ایااد الگااو عمااوم مااذ م بااه

 باه  کنهایت ملی هویت مؤلفه سی  م وکیشهذوند مفهوم شهذوندی هستند. حذح
 شاهذوندان تکاالیف انجام نی  و حکومت ازاوی شهذوندان حقوق یاعطا و تبیید
م وکی سیا  مؤلفاه  یگذ حذح مفهاوم عادالتانجامد. ازاویمی حاومیت  کقبال

الناا، ازااوی حقوق یی عدالت و تبیاید و اعطااکهویت  ینی  کنهایت به بذقذا
م وک حکوماات اااا می و نیاا  انجااام تکااالیف مااذ م  کقبااال حکوماات عاادالت

 م و به تعبیذ  یگاذ میاان انجامد. اید کابطه و نسبت میان حکومت اا می و مذمی
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حکومت و شهذوندان باعا  بباات و نظام ایااای، امنیات ملای، حا  تعهاد و 
 ینای، اعتماا  عماومی و مرااکوت _پایبندی به حکومت اا می و هویات ملای

 شو .اجتماعی می

 گیریبحث و نتیجه

 هاایتنب باذوز منرا  توانادمی حوکبالقو ها باهگ اکی؛ راعف ک حوز  ایااات

 باشاد، ملی امنیت بذای  کازمدت پیامدهای با واگذا هایتنب گیذیشک  یا زو گ ک

 و پا یذ  انجاام ایذانای اقاوام حوز  منسجمی  ک  گ اکیایاات اات نیاز بنابذاید
 ایگونهبه انسانی و اجتماعی اقتصا ی، تواعه هایبذنامه  ک جامعه ایاای مدیذیت

 قاومی هاایگذو   کمیاان فذهنگای و اجتمااعی گذاییهم ایجا  رمد وه وند عم 

 بایاد وراوک  ک اقاوام وراعیت به باتوجه وند. حف  نی  کا آنها تعد  و تنوو جامعه،

 ایاای اقتصا ی، جغذافیایی، هایزمینه و قیع  بذااا، متفاوت قومی هایایاات

 باشد متنااب قومی هایخواات با وه شو  اتخاسی ایاات و باشد مدنظذ فذهنگی و

 حاذح و ناکراایتی باذوز هایزمیناه بتواند وه قومی هایایاات  اته آن بنابذاید،.

 ااهیم قادکت  ک کا قومی نخبگان و  هد واهب کا قومی حلبانهییجدا هایخوااته

البتاه باه نظاذ   .باو خواهاد ماؤبذ قاومی هایتنب بذوز از جلوگیذی  ک قطعاً وند،
 ک متد و ا ول ولی قانون ااااای  ،کاد آنیه  ک اید پژوهب  نبال آن هستیممی

م وکی واه م وکی و عادالتجمهوکی اا می ایذان و  ک مفاهیمی چون شهذوند
ااا می هساتند، مراهو  و ماوک  ت ویاد -های هویتی ایذانیهای مؤلفهاز شاخصه

های ج لی و ماوک ی متناااب نیازمند انجام پژوهب ،اات اما اجذای همان ا ول
هاا و گ اکی قومی مبتنی باذ پژوهبی اقوام مختلف، ایااتبا اقتضالات و نیازها

  کنهایت اکا   جدی  ک حوز  اجذاات.
نگذی و وناد تاا باا جاامعشد   ک اید پژوهب ت ش میحوکولی مدل اکالههب

گ اکی قومی  ک جمهوکی اا می ایذان و های مهم  ک ایااتتوجه به همه مؤلفه
 ینی شو . توجاه _می موجب تقویت هویت ملیهای واگذایی قوبا وااتد از زمینه

به واکبست ا   شهذوندی به شک  مندکج  ک قانون اااای و نه مفهوم و مصداق 
تواند تاحدزیا ی تضاا های اجتمااعی موجاو  باید غذبی و لیبذالی اید مفهوم می
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شادن آنهاا ما هبی کا تاذمیم و ماانع از فعاال، متاذاوم و ایاای -های قومیگذو 
شادن تهدیادات امنیتای  ک پ یذی و بالفع های مهم آاایبیکی از وانونعنوان به

  ک یگذ ای و ملی و اف ایب رذیب امنیتی اید اقاوام باشاد. ازااویاطوح منطقه

های ایااات تجذباه آن و  ک مختلاف اقاوام وجاو  تااکیخی تجذبه به باتوجه ایذان
وه بخب عمد  آن کا  ک  نابذابذ تکثذگذایی تا اازییکسان و انکاک اذووب، مختلف

 باه باا توجاه قاومی گ اکیایااات هذگوناه بایاد  وک  پهلوی اول شاهد هستیم؛

م وک  کقباال فذهنگی، کویکذ  عادالت تنوو پ یذش  ک اا م مبید  ید هایآموز 
 باه  اناد،د ایاذان میهای فذاگیذ هویت ملی وه همه اقوام کا شاهذوناقوام، ظذفیت

تادوید و  وراوک اندازچرام ااند و اااای قانون  ک اقوامحقوق  شناختد کامیت
 ک  ایاذان ااا می جمهاوکی  ولات کامی هایکااتا ایاات کهمید اعمال شو .

 تلوی یاونی هایبذنامه پخب حتی و قومی هایزبان به مجله و کوزنامه وتاب، انتراک

پاااخ  کا فذهنگی حوز   ک ویژ به گ شته مطالبات توانسته تاحدی قومی هایبه زبان
 باه گوییپاااخ  ک مطلاوب فضاای باه کاایدن بذای  ولت کاد،نظذمیبه اما  هد،

تا ش  بایاد فذهنگای، و اقتصاا ی ایااای، مختلاف هاایحوز   ک مطالبات اقوام
وند و اید ت ش هم  ک حوز  تنظیم کویکذ های و ن و هم حوز  تدوید  بیرتذی

   های ج لی و موک ی اات.و اجذای ایاات
نوعی بخاب شد  باهی حارذ وه مبتنی بذ کویکذ  ولی فوق انجامپژوهب ومّ

مکم  ی  پژوهب ویفی با کویکذ  گذند  تهاوکی ااات.  ک آن پاژوهب واه باه 
نفاذ از خبذگاان حاوز  مطالعاات اقاوام  15 وکت ویفی و مبتنی بذ مصااحبه باا 

 یناای، مؤلفااه هویاات ملاای، هویاات  4 ااوکت گذفاات  کنهایاات بااا ت ویااد بااذ 
عنوان باه« ااا می-تکثذگذایای ایذانای»م وکی؛ الگوی م وکی و عدالتشهذوند

هاا  ک جمهاوکی گ اکی قاومی و مادیذیت تنووالگوی مطلاوب جهات ایااات
ی حارذ نی  پا  از اتماام بخاب نامه پژوهب ومّاا می ایذان مطذح شد. پذاب

ای ایاد پاژوهب واه هویفی و مبتنی بذ آن حذاحی و ااماندهی شد  اات و یافته
و  انراگا  آزا   )و( اا قهایی از  انراجویان  انراگا  امامنامهبذگذفته از پذااب

وراوک(  اذاا می واحد علوم و ت قیقات)  انرجویان ااود  ک مناحق قومی اذا
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وه  ک هذ  و پژوهب باذ نقاب ن ویاات با نتیجه پژوهب ویفی مطابقت  اک . به
م وکی م وکی و عادالت، هویت  ینای، شاهذوندهای هویت ملیو اهمیت مؤلفه

اساا ا ا اان شاادعه  ارداا  رایر  اوباارا    اار  بااراا برهمین ت ویااد شااد  اااات.
باا  ها ا قار ی ب  ایگذایا قر ی ری جمهریا اسال ی ا ران ع  ای ر ت نور سی ست
های هویاات ملاای، هویاات  یناای، مبتناای بااذ مؤلفااه  اا یح کویکااذ ی اتخاااس
گ اکی عباکتی هذگوناه ایاااتباه .حذاحی شو  م وکیم وکی و عدالتشهذوند

بندی و تعذیاف مؤلفه فوق و بعاد از  اوکت 4و ن  ک حوز  اقوام باید مبتنی بذ 
ها باشاد. کویکاذ ی واه ماا از آن باا عناوان الگاوی  اک میان اید مؤلفهنسبتی معنا

« ااا می_یتکثذگذایای ایذانا». الگوی ونیمتعبیذ می «اسالمی-تکثرگرایی ایرانی»
م وکی جهت واکبست  و مفهوم شهذوندم وکی )سی  هویات ملای( و عادالتبه

گ اکی واکآمااد و نگذی؛ امکااان ایاااات)سیاا  هویاات  یناای(  و شاخصااه جااامع
وند. نکته مهم  ک تدوید و اجذای ایاد الگاو ابذبخب  ک حوز  اقوام کا تقویت می

اااا، اگاذ ایاد الگاو وند. بذایدمیتوجه به نسبتی اات وه با هویت ملی بذقذاک 
مطلوب اات و  ک غیذ ایاد  ، کنهایت ابب تقویت ح  تعهد به هویت ملی شو 

 شناای و بازاندیری  ک آن رذوکی اات. وکت آایب
 



 

 

 خذآمنابع و م
 یباذا یی(. الگاو1389حساد. ) نژا ،یمصاطف د؛یم مدحسا ،یاایال د؛یدحسیا ،یابط 

 ناماهانیقاوم واذ (، پا ی)مطالعاه ماوک  ذانیاا یقوم یهاب ذان یانتظام تیذیمد
 .ییحباحبا انرگا  ع مه ،یتخصص ی وتذ

 ک جامعاه  یو ملا یقاوم تیا(. نسابت هو1392. )میاباذاه ،یانیاحاج ؛یمهد ،یذوافیام
 ستیفصلنامه کاهبذ ، اال ب ،ینظذ افتیاه که سهیو مقا ی: بذکاذانیا یچندقوم

 .14۶-117، ۶۶و  وم، شماک  
 یااا م ی ک جمهاوک یقاوم اااتیا یو واواو ی(. بازخوان1390جوا . ) ذزا  ،یجهانگ

 ی انراکد  علاوم اجتمااع ی وم، کاااله  وتاذ یآن با  وک  پهلو سهیو مقا ذانیا
 .یحباحبال انرگا  ع مه

 یتیقاوم یهاااتیبا گفتمان ا یمل یهمبستگ دیکابطه ب ی(. بذکا139۶احمد. ) ،یحساب
مختلاف  ک خوزااتان ) ک  وک  ا ا حات(، فصالنامه  یهاتیآن بذ قوم ذیو ت ب

 .394-373(، 37)11) انرگا  آزا  شوشتذ(،  یعلوم اجتماع
گ اکی قاومی  ک جمهاوکی ااا می ایاذان، چگاونگی، (. ایاات1394جعفذ. ) پنا ،حق

 .   88-۶9(، 2)1گ اکی عمومی، فذایند و عوام  موبذ بذ تدوید، فصلنامه ایاات
 نامهانیاقوام، پا ییو واگذا یی ک همگذا یاایا تیذی(. نقب مد1391. )ذیجهانگ ،یدکیح

 مرهد. ی انرگا  فذ وا اکشد،یواکشناا
مطالعات  ذان،یو تواعه ناموزون  ک ا یاازملت یهای(. ااتذاتژ139۶. )ذرایعل ،یمیکح

 .102-۶5(، 78)4 ستم،یاال ب یکاهبذ 
 هیااذما یهاهیاباذ نظذ یمبتنا یتناوو قاوم تیذی(. ماد1385. )دکراایا ،یذیامی ال 

 .50-37، 40فصلنامه کاهبذ ، شماک   ،یاجتماع
 قااتیتهاذان: مذوا  ت ق ،یو تنوو فذهنگا ی(. انسجام مل1389). دکرایا ،یذیامی ال 

 مصل ت نظام، چاپ  وم. صیمجمع ترخ  یااتذاتژ
های ب اذان قاومی  ک ایاذان (. عوام  و کیره1390پوک، عبا،. )ایدی یی؛ علی  فوی،

های مدیذیت انتظاامی پ  از انق ب اا می )مطالعه موک ی: وذ اتان(، پژوهب
 .207-194(، 2)۶)مطالعات مدیذیت انتظامی(، 

 یشنااااابی(. آا1390ناااا کپوک، بابااا . ) ؛یمجتبااا ،یمقصاااو  ماااان؛یپ ،یعبااااا
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  یاباذ ا دیانظاام ج.ا.ا باا تاو یملا تیآن بذ امن ذیو تاب یقوم یهایگ اکااتیا
 ،یواحاد تهاذان مذوا  ی انراگا  آزا  ااا م اکشد،یواکشناا نامهانیپا ،ییقرقا

 .یاای انرکد  حقوق و علوم ا
به وما   یانامهپذاب یها ک  ا   یمعا الت ااختاک یااز(. مدل1393. )میابذاه فذبد،

 ، تهذان: انتراکات واژگان و مهذگان قلم.  AMOS 22اف انذم
 ک  یقاوم یایو تکثذگذا شادنی(. جهان1393م ماو . ) ،یم مدکرا؛ پوکناا ک ،یقوشی

اال پانجم،  شدن،یجهان یها، فصلنامه مطالعات کاهبذ ها و فذ تچالب ذان،یا
14(17 ،)5۶-91. 

مساال  و  یتناوو قاوم یااایا یشناااباذ جامعه ی(.  کآماد1390ملاه، علاى. ) یمیوذ
 تهذان: امت  ها،هینظذ

 . یذانیتهذان: تمدن ا ،ی ک مطالعات قوم دیا یبن می(. مفاه1385. )دیحس ،یگو کز
 .ذیتهذان: وو ،یذانیا تیو هو ی(.  مووذاا1387. )ذوزیپ مجتهدزا  ،
 یابیا(. اکز1398ویاومذث. ) پناا ،  انی اشاک؛ی ،یکاول؛ سو ،یابوالقاام؛ افضل ،یم مو 

فصالنامه مجلا  و کاهباذ ،  ذان،یا ک ا یقوم تیذیو مد یگ اکااتیا یالگوها
 .27۶-250، 99وشرم،  ستیاال ب

 یااا م یجمهوک یقوم یهاااتیا ی(. بذکا1391انوشه. ) ،ی کبند ؛یمجتب ،یمقصو 
-155(، 4)2 ،یاااینامه علوم ا کقبال وذ ها  ک  ولت ا  حات، پژوهب ذانیا

178. 
 یقاوم یگ اکاااتی(. ا1393. )دیم مدحسا ،یبهجت؛ پناه ،ی  خوااتی م؛یوذ ،یمهذ

 یپژوهرا ی و فصلنامه علما  ،یتمات  ی: ت لیمقام معظم کهبذ دگا یبذ   یمبتن
 .87-75(، 10)4قدکت نذم، 

 تهذان، انتراکات امت.  ،یاایا یایجغذاف ی(. مبان1394 ک . ) دک،یذحیم
 یهااااتیو ا یاهاداف کاهباذ  دیای(. تب1397. )دیحسا پوک،یا ال د؛یاحم ،یهوشنگ

 یپژوهرا - یفصالنامه علما ذان،یاا یااا م ی ک جمهاوک یتنوو قاوم تیذیمد
 .151-133(، 4) 4 ،یعموم یگ اکااتیا
(. 139۶. )یملاه، علا یمایم مدحساد؛ وذ ،یواوو،؛ خاان ،یدامامیا د؛یحم ،یهوشنگ

 ناماهانیپا ذان،یاا یاا م ی ک جمهوک یتنوو قوم تیذیعا النه مد یگ اکااتیا
و علوم  ی انرکد  معاکف اا م الس م،هی ا ق عل انرگا  امام ،یتخصص ی وتذ
 .یاایا
هاای (. نابذابذی1391جویباکی، م مد؛  یدی م مدی، یااذ؛ فتاحی، علیذراا. ) یوافی

 .137-121(، 15)4شناای، قومی و امنیت ملی، فصلنامه مطالعات جامعه
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