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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 justiceoriented 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
ناهمگن ا تعوعی به سر یبرندو برای پایداری ا بقاو به ایجاد حس همبسهتگی یهی در
بین ایوام خود نیای دارد .بعابراین در کشورهای چعهدیو ی ای جمیهه الهییورین ایهدامهاو
وداین ا اجرای سیاس های یو ی اس  .با ووجه به رارت وداین سیاسه های یهو یو
هدف پژاهش حا ر ارائه احگوی طیوب سیاستگذاری یو ی در جمهوری اسهم ی ایهران
( طاح ه وردی :دانشجویان ساکن عهاق یهو ی ا در حهاح وا هی در دانشهگام ا هام
لادق(و) ا د انشگام آیاد اسم ی ااحد عیوم ا واقیقات) بود .راش پژاهش حا هر ای نظهر
هدفو کاربردی ا ای نظر راش اجرا وولیفی ای نوو پیمایشی بود .جا ه آ هاری پهژاهش
شا

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

ورگان  265نفر به ععوان نمونه آ اری به لهورت و هاد ی سهادم انت هاب شهدند .ابهاار
گردآاری اقمعات شا

پرسشعا های اق ساخته دارای  6ؤحفه ا  79سواح بهود کهه

پایایی پرسشعا ه با یاان آحفای کرانباخ  0/94ورد وأیید یهرار گر ه  .همچعهین بهرای
 .1ایککی یککا موا ککه دسترسککی آزاد تح ک
 )licenses/by-nc-nd/4.0/اس .
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وجایه ا وایی

ر یات نیا ای راش ادالت ساختاری ا نرما اار  Amosاستفادم گردید.

در نهای  4ؤحفه الیی هوی

ییو هوی دیعهیو شههراند اوری ا عهداح

اوری بهه

ععوان همورین ؤحفهها شعاسایی شدند .با ورکیب  4ؤحفه هوقو احگهوی «تکثرگرایی
ایران _اسالم » به ععوان احگوی طیوب سیاستگذاری یو ی در جمهوری اسم ی ایران
ر ی شد.

واژههای کلیدی :سیاستگذاری یو یو جمهوری اسم ی ایرانو دانشجویان دانشگام ا هام
لادق(و)و دانشجویان دانشگام عیوم ا واقیقات
تاریخ دریافت00/02/22 :

تاریخ بازبین 00/06/06 :

تاریخ پذیرش00/06/17 :

فصلنامه راهبرد ،دوره  ،30شماره  ،99تابستان  ،1400صص 425-393

مقدمه
هویتهای قومی و نسبت آن با هویت ملی یکی از مساال ااااای ک وراوکهای
چندقومیتی بهشماکمیکو  .چگونگی کابطه و مناابات میاان ایاد و ناوو هویات
اجتماعی میتواند کوی همبستگی و انسجام ملای ک ایاد وراوکها تا بیذ بگا اک

(امیذوافی & حاجیانی .)117 :1397 ,ک وروک ایذان نیا باهجهت تناوو ومنظیاذ
قومی؛ تعذیف نسبتی معنا اک میان هویت ملی و هویت قاومی و باهعباکتی تادوید

الگوی مطلوب ایااتگ اکی پیذاماون آن راذوکی ااات .البتاه پایب از ب ا
پیذامون الگوی مطلوب ایااتگ اکی قاومی ک جمهاوکی ااا می ایاذان باه و
م وک اااای باید توجه شو  .اول؛ توجاه باه ا ا ایاااتگ اکی بهمثاباه یا
فذایند(تقنید ،اجذا ،نظاکت ،بازخوک و ا

ح) وه خأل آن ک حاوز ایاااتهای

قومی ک جمهوکی اا می ایذان ید میشو  .وم؛ توجه به ایااتگ اکی قومی
بهن ویوه با اقتضالات زیستبوم جامعه ایذان متنااب باشد .ک اکتباا باا م اوک
اول بهنظذمیکاد یکی از راعفهای عماد باذای اکزیاابی ایاااتهای ولات
جمهوکی اا می ایذان کقبال اقوام؛ خاأل ایاااتگ اکی ااات .زماانی میتاوان
اکزیابی

یح و قیقی از کویکذ های جمهوکی اا می ایذان کقبال اقاوام اکالاه

وذ وه ک حوز قوانید و ایااتگ اکیها بهقدکوافی پژوهب و کنهایت تدوید
قانون شد باشد تا با ااتنا به آن ،مجموعه عملکذ نظام جمهاوکی ااا می ایاذان
اکزیابی شو  .اما باتوجه به رعف ک حوز ایااتگ اکی قاومی ،امکاان اکزیاابی
قیق و متنااب ایااتها وجو نداک و حداوثذ میتوان از ی اذی کویکذ ها و
عملکذ ها ک ایاد حاوز

ا بت واذ  .هماید خاأل عماد زمیناه حاذح ب ا
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ایااتگ اکی قومی ک پژوهب حارذ و ت ش بذای اکاله الگاوی مطلاوب باو .
البته ک متد قانون اااای ،اانا باال اتی و بیانات کهبذان انق ب اا می اشاکات
مفیدی نسبت به جایگا و شیو تعام با اقوام شد اات اما تا زمانی واه مجموعاه
اید مفاهیم بهشکلی منسجم و مبتنی بذ پاژوهب اوکتبندی و ااس

ک قالاب

قوانید ج لی و قاب اجذا اکاله نرو  ،امکان ت قق الگویی واکآمد و قاب اکزیاابی از
کوابط ولت-اقوام بسیاک شواک خواهد بو .
ک م وک وم باید توجه اشت وه تنوو قومی پدیاد ای عاام و جهانشامول
اات .امذوز بیرتذ وروکهای جهان ازل اظ تذویاب گذو هاای زباانی ،ما هبی و
قومی ک ورعیت ناهمگد و متنوعی بهاذمیبذند و تنها ک  1۶وروک جهان اقلیت
قاب توجهی وجو نداک و کایدمیان فقط  4ک د جمعیت جهان ک وراوکهایی
زندگی میونند وه تنها اکای ی

گذو قومی هستند

(Brown, ;Dunn n. , 2012:15

.)1993:25
بنابذاید توجه به اقتضالات زیستبوم جامعه ایذان ک نسبت با تنوو قاومی ک
وروکهای نیا و ایااتگ اکی متنااب با آن رذوکی اات .هذیا

از وراوکها

باتوجه به ااختاک نظام ایاای و عوام مؤبذ بذ شک گیذی تناوو قاومی و باالطبع
ویژگیهای تنوو قومی اقدام به ایااتگ اکی بذای مادیذیت ایاد تناوو وذ اناد.
به لی تفاوت ک مواک فوق ک هذیا

از وراوکها مادل و ایاااتهای خا ای

بذای مدیذیت تنوو قومی پیببینیشد اات وه البته ک بذخی مواک نی باا مادلها
و ایااتهای اایذ وروکها اکای نقا اشتذاک اات .بذایداااا ،،پدیاد تناوو
قااومی ک ایااذان از جهاااتی بااا پدیااد های مرااابه ک جهااان اکای شااباهتها و
تفاوتهااایی اااات وااه الزم اااات ک عذ ااه ایااااتگ اکی باادان توجااه شااو
(مقصو ی & کبندی .)159 :1391 ,شناخت

یح و منطباق باا واقعیات تناوو

قومی ک ایذان ،اولید گام بذای ایااتگ اکی تنوو قومی م سوب میشاو زیاذا
وه اگذ تصویذ کااتی از تناوو قاومی باذای ایاااتگ اک اکالاه نراو  ،هذگوناه
ایاات پیرنها ی بذای مدیذیت و بهذ گیاذی از تناوو قاومی ککاااتای تقویات
هویت و همبستگی ملی نهتنها به نتیجه منجذنخواهدشد بلکاه ممکاد ااات خاو

ارائه الگوی مطلوب سیاستگذاری قومی در جمهوری اسالمی ایران

399

عاملی بذای تضعیف هویت و همبستگی ملی شو (هوشانگی ,اایدامامی ,خاانی,
& وذیمی مله.)58 :139۶ ,

ایذان ک حول تاکیخ وروکی با ملتی متنوو از فذهنگها ،ما اهب و زبانهاای
مختلف بو اات و بسیاکی از خاوکشنااان ،ایذان کا خااتگا تنوو و چنادگونگی
انستهاند .اما ویژگیهای فذهیختهاازی و انطباقپا یذی باهعنوان و عنصاذ مهام
منب ملی ایذانیان به آنان اید امکان کا ا اات وه بتوانند فذهنگهاای مهااجذ و
مهاجم به اید ااذزمید کا هضام واذ و آن کا بهاقتضاای شاذایط و متناااب باا
فذهنگ خو کآوک و باه آن کناگ و باو و مااهیتی ایذانای ببخراند (عبااای,

مقصو ی & ,نا کپوک .)3۶ :1390 ,ازهمیدکواات واه نظاام فذهنگای و اااختاک
اجتماعی وروک کعیدوحدت و یگاانگی و بذخاوک اکی از پیونادی اکگانیا
قالب ی

ک

اجتماو فذاگیذ و پایداک توانسته اات ،تکثذ و تنوو کونی خو کا حفا

وذ و ک حول قذنها با پویاایی و بالنادگی اااتمذاکیابد (هوشانگی & یگاذان,
 .)45 :139۶البتاااه ایاااد موراااوو باااه توجاااه مااادیذیت ایااااای1جواماااع ک
ایااتگ اکیها و بذنامهکی یهای اقتصا ی  -اجتماعی باذای بهکامیتشاناختد
موجو یت گذو های قومی نیااز اک  .ایاد ایاااتها ن او مواجهاه ،بذخاوک و
تعام

ولتهاا و حکومتهاا کا باا گذو هاای قاومی و فذهنگای کون قلماذوی

ایاای و جغذافیایی (اذزمینی) مرخص میااز (حسابی.)375 :139۶ ,
مطالعه جوامع اکای تنوعات قومی ازمنظذ جامعهشناای ایاای نیا نراان از
قبض و بسطها و ت والت اذیع ک همه اموک اک  .علىالقاعد از چنید جاوامعی
نمیتوان انتظاک اشت وه همانند جوامع اکای ی پاکچگی جمعیتی به اااماندهی
اموک بسذ ازند .بذ جامعه و نظام ایاای مت ولشد ایذان پ

از انق ب نیا چناید

قاعد ولی حکمفذماات و ک همه اموک ازجمله ایاااتگ اکی قاومی جمهاوکی
اا می اید منوال مراهد میشو  .همید امذ بذکای تاکیخی ایااتگ اکی قومی
جمهوکی اا می کا ایجاب میوند (حقپنا .)72 :1394 ,
نظام ایاای ک وروکهایی نظیذ ایذان وه بهل اظ تنوو قاومی و زباانی ،جا و
1.Political Mangement
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 10وروک نخست جهان بهشماکمیآید (میذحیدک ،)32 :1394 ,بذای پایداکی و بقاا،
به ایجا ح

همبستگی ملی ک باید اقاوام خاو نیااز اک  .ازجملاه ا الیتذید

اقدامها ،تدوید و اجذای ایااتهای قومی اات وه بتوان ازحذیق آنها تعاام ت و
کوابط مناابی میان اقوام مختلف ازی حذف و بید اقوام و حکومات ازحذف یگاذ
بذقذاک وذ  .وروکهایی وه گذو های قومی مختلف اکند بایستی ک تصمیمگیذیها
و بذنامههای متعد ایاای ،اقتصا ی ،اجتماعی و فذهنگی باا اتخااس ایاااتهای
خاص مذبو به گذو های قاومی و باا احتاذام باه تناوو آناان ،ککاااتای ایجاا

همگذایی ،ی پاکچگی و حف تمامیتاکرای جامعاه گاام بذ اکناد (قوشایی &
پوکنا کی .)70 :1393 ,بذای مدیذیت اید تنوو الزم اات ایااتگ اکی منااب و
واکآمدی وکتگیذ  .باتوجه به کویکذ امامخمینی(ک ) و مقاممعظمکهبذی و اانا
باال اتی مبنی بذ فذ تبو ن تنوو قومی ازیا ااو و ااابقه تااکیخی بهذ گیاذی
نخبگان قومی و وروکهای معاکض از بستذ تنوو قومی بذای فراک به حکومتهای
ایذان ک وک معا ذ؛ اهمیات ایاااتگ اکی ا یح ک ایاد حاوز وچنادان
میشو  .کواقع میتوان با ایااتگ اکی متناااب ،باهکوز و واکآماد ،عا و باذ
فذاهمااختد امکان بهذ گیذی از فذ ت تنوو اقوام بذای تواعه همهجانبه وراوک،
هذگونه آایب و تهدید ناشی از بذنامهها ،ایااتها و عملکذ ولات ،نخبگاان و
ولتهای خاکجی بذای وحدت و همبستگی ملی کا به حداق کااند (هوشانگی,

ایدامامی ,خانی & ,وذیمی مله.)51 :139۶ ,

بذااااا ،مقدمااه مطذحشااد توجااه بااه و م ااوک فذاینااد ایااااتگ اکی و
وکتبندی نسبتی اقتضایی با زیساتبوم جامعاه ایاذان جهات حذاحای الگاویی
واکآمد از کابطه ولت-اقوام ک جمهوکی اا می ایذان رذوکی ااات .قومیات و

مسال آن ازجمله مقولههایی اات وه بهجهت ابعا و آباک ایااای– اجتمااعی آن،
نیازمند فهم ،ت لی  ،اکزیابی و ایااتگ اکی اات .ایاد مساهله ک جامعاه ایاذان
بهجهت تنوو ومنظیذ قومی رذوکت مضااعفی اک  .بعاد از گ شات بایب از 40
اال از پیذوزی انق ب ااا می ایاذان؛ شااید یکای از عماد تذید مساال ماا ک
اکزیابی ایااتهای نظام کقبال اقوام؛ خأل و رعف ایااتگ اکی ااات چذاواه
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بدون ایاااتگ اکی عالماناه و متناااب ،امکاان اکزیاابی ایاااتهای قاومی و
کنتیجه آایبشناای و اکاله نقا قوت و رعف و ت ش باذای حا راعفها و
اکتقای قوتها وجو نداک  .ل ا مهمتذید گام بذای ت لیا و اکتقاای ایاااتهای
قومی ک ابتدا ایااتگ اکی

یح و متنااب ک اید حوز ااات؛ ایاااتی واه

مبتنی بذ پژوهب و مطالعه الگوهای مدیذیت تنووهای قومی ک نیا و متناااب باا
شاخصههای جامعه ایذان باشد.
اید ایااتها اگذ بهن واحسد تدوید و اجاذا شاوند ،اابب بهذ باذ اکی از
تواناییها و ظذفیتهای فذاوانی میشو وه ک قومیتهای مختلاف وجاو اک و
اگذ رعفها و نااازگاکیهایی اک  ،میتواند منرا واگذاییهاای قاومی ،وااهب
همبستگی ملی و اایذ پیامدهای نامنااب یگذ شو  .وجاو هویتهاای مختلاف
قومی ک وروک ازی او و اهمیت ایاااتهای مناااب باذای تقویات آن باذای
همبستگی و انسجام اجتماعی ک وروک ،راذوکت توجاه باه مساهله کا وچنادان

میوند (م مو ی ,افضلی ,سوی & ,ی ان پنا .)2۶3 :1398 ,
 .1پیشینه تحقیق

ک اکتبااا بااا ایااااتگا اکی قااومی ک جمهااوکی ااا می مطالعااات مختلفاای
وکتگذفته ازجملاه (م ماو ی & همکااکان )1398 ,ک پژوهرای باا عناوان «

اکزیابی الگوهای ایااتگ اکی و مدیذیت قومی ک ایذان» به اید نتیجاه کاایدند
وه با پ یذش تنوو گذو های قومی بهعنوان واقعیتی اجتماعی ،تمامیتاکری حفا

و همگذایی و ی پاکچگی ایجا میشو (ابط ی ,الیاای & ,مصطفی نژا .)1389 ,
ک پژوهری با عنوان « الگاویی باذای مادیذیت انتظاامی ب ذانهاای قاومی ایاذان
(مطالعه موک ی قوم وذ )» نران ا ند وه اوالً :هذی

از عوام ایااای ،فذهنگای،

کوانی و  ...اهم معنا اکی ک تبیید تمای ت واگذایانه اقوام اکند .بانیاً :باا افا ایب
واگذایی آما گی آنان بذای ات یازیدن به ونبهای ب ذانآمیا افا و میشاو .
بالثاً :به باوک متخصصان ،با بهذ گیذی کوشمند از اازوواکهای کوانی ،فذهنگای و .
 . .میتوان زمینههای بذوز و پدیدآیی ب ذان ک مناحق قومی کا از میان کاند .کابعااً:
ت لی نظذات مسهولید و واکشنااان آشکاک ااخت وه عواما فذهنگای بیراتذید
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ت بیذ کا بذ مدیذیت ب ذان و انتخااب ایااات مناااب باذای حا مساال قاومی
اکند(هوشنگی & ا لیپوک .)1397 ,نی

ک پژوهرای باا عناوان « تبیاید اهاداف

کاهبذ ی و ایااتهای مدیذیت تنوو قومی ک جمهاوکی ااا می ایاذان» نراان
ا ند وه ایااتهای عمومی نظیذ تمذو ز ایی ک ایاااتگ اکی ،وا کااازی از
میان اقوام ،تقویت نظاکت بذ اتگا های متولّی و اعمال تبعیض مثبت به نفع اقوام
ک بهبو آایبهای ورع موجو و ت قق اهداف کاهبذ ی مادیذیت تناوو قاومی
بهویژ م توای اانا باال اتی و قاانون ااااای وراوک ت بیذگا اک ااات(کحیمی,
.)139۶
ک پژوهری با عنوان « ااتذاتژیهای ملتاازی و تواعه ناموزون ک ایاذان»
به اید نتیجه کایدند وه واه ازمیاان مؤلفاهها و عنا اذ اااتذاتژی ملتااازی ک
وک های پهلوی و جمهوکی اا می ،عنا ذ مراتذک مهمای مانناد تمذو گذایای
ایاای و اقتصا ی و ایاات ا

حات از بااال ک ایجاا توااعه ناامتوازن ماؤبذ

بو اند .پژوهب (یوافی جویباکی ,یدی م مدی & ,فتاحی )1391 ,با عنوان «
نابذابذیهای قومی و امنیت ملی» نران ا وه مراکوت ایاای اقوام باع
کک ایاای ،مسهولیتپ یذی و تقویات حا

میشو ( فوی & علی پوک .)1390 ,نی
های ب ذان قومی ک ایذان پ

اف ایب

تعهاد آناان نسابت باه حکومات

ک پژوهری باا عناوان «عواما و کیراه

از انق باا می (مطالعه ماوک ی :وذ ااتان)» باه

اید نتیجه کایدند وه مهمتذید عوام باذوز ب اذان قاومی ک وذ ااتان باهتذتیب
عباکت بو ند از :نقب نخبگان ،خالت نیذوهای خااکجی و شاذایط خااص وکان
گ اک .بهل اظ مؤلفههای چهاکگانه بهتذتیب عباکتند از :مؤلفاههای ایااای امنیتای،
اجتماعی و فذهنگی ،جغذافیایی حبیعی و کنهایت مؤلفههای اقتصا ی.
)Thomsson, 2020

& (Bluhm

ک پژوهری با عناوان « تقسایمات قاومی ،نها هاای ایااای و

مدت زمان کوو اقتصا ی» نراان ا ناد وراوکهایی واه مادیذان ایااای ( اکای
گذایبهای ایاای) م دو تذی اکند ،کوو اقتصا ی ومتذی کا تجذباه میونناد.
اید ابذ ک وروکهای ناهمگد قومی بسیاکزیا اات اماا ک جواماع همگاد تقذیبااً
وجو نداک  .همینید پژوهب ) (Galandini & Fieldhouse, 2019با عنوان «ب

و
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گفتگو کموک بسای  :قومیات ،شابکههای ب ا

و گفتگاو ایااای و مرااکوت

کای هندگان ک انگلی » نران ا وه بذای انگلی

مراتذک قاومی

افید ،مباح

از اکزش بسی بیرتذی نسبت به اکزش آن بذای آایاییها و اایذ اقوام بذخاوک اک
اات .بهحوکولی اکزش بسی ب

و گفتگوها بادون کنظذگاذفتد قومیات یا

شهذوند ،تا بیذ مثبتای کوی مرااکوت اک .

)(Zhanarstanova & Nechayeva, 2016

ک پژوهری با عنوان «ا ول معا ذ بازنمایی ایاای گذو های قومی» به اید نتیجه
کایدند وه ا ول منااب بذای ی
بههمید لی

وراوک ،باذای وراوک یگاذ نا کاات ااات.

ک هذ وکت باید ویژگی ولات ،سهنیات ماذ م آن ،تااکیخ و ااایذ

عوام موک توجه قذاکگیذ .
با توجه به اینکه پژوهب حارذ بخب ومّی ی

پژوهب ویفای (مصااحبه باا

خبذگان حوز مطالعات قومی) با کوش گذناد تهوکی یاا ا بنیاا ااات بناابذاید
رمد توجه باه ا بیاات و پیراینه مطالعاات ایاااتگ اکی قاومی و الگویهاای
مدیذیت اقوام؛ فاقد فذریه پیرینی اات و با ی

نگا جدید به نبال فهم و تجمیع

مجموعه نظذات انرجویان ااود منااحق قاومی و کحاال ت صای

ک انراگا

امام ا ق (و) و واحد علوم و ت قیقاات از نظذگا هاای متفااوت ااات .تورایح
اینکه ک توزیع پذابنامهها اعی شد باه انراجویانی باا منظذهاای فکاذی ،ک
انی ،مقاحع ت صیلی و جایگا های شغلی متفاوت مذاجعه شاو  .ایاد تا ش باه
همید نسبت خو کا ک ا های به ات آمد از پذارنامهها نران ا  .به ن اوی
وه ک نهایت با مجموعهای از ا های به ظاهذ متضا مواجه شدیم وه البته تجمیع
اید ا ها ک وناک هم نوعی م یت بذای ایاد پاژوهب میباشاد .باه عناوان مثاال
مؤلفههایی مانند «هویت ملی»« ،هویت ینی»« ،شهذوندم وکی»« ،عدالتم وکی»،
«شیعهم وکی»« ،تکثذگذایی» و «هماننداازی» ک مجماوو بیراتذ از بقیاه مؤلفاهها
موک ت وید بو ند .بنابذاید ایاد پاژوهب ا عاا اک باه جهات کوش خااص آن و
مذا جعه به حیف متنوعی از انرجویان ااود مناحق قومی و با اتکا به مصااحبه باا
خبذگان حوز اقوام واجد ویژگی جاامعنگذی ااات و الگاوی بذآماد از آن باه
جهت اید شاخصه به می ان زیا ی مطلوب و واکآمد اات.
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 .2سؤاالت پژوهش
سؤال اصل :

الگوی مطلوب ایااتگ اکی قومی ک جمهوکی ااا می ایاذان چگوناه الگاویی

اات؟

سؤاالت فرع :

 .1مؤلفااههای مااؤبذ بااذ ایااااتگ اکی قااومی ک جمهااوکی ااا می ایااذان
ودامند؟
 .2شذایط مداخلهگذ ک ایااتگ اکی قومی مطلوب چاه تا بیذی باذ مقولاه
م وکی آن اک ؟
 .3کاهبذ ها چه ت بیذی بذ پیامدها اک ؟
 .4مقوله م وکی چه ت بیذی بذ کاهبذ ها اک ؟
 .5بستذها چه ت بیذی بذ مقوله م وکی اک ؟
 .۶مقوله علّی چه ت بیذی بذ مقوله م وکی اک ؟
م قق ک اید پژوهب ت شوذ اات تا رمد توجه به ا بیات پژوهبهاای
قااومی ،بااا یا

کویکااذ جااامعنگذ مبتناای بااذ ا هااای به اااتآمد از مجمااوو

پذابنامهها و حبقهبندی مؤلفههای مطذحشد باه مؤلفاههای ا الی و فذعای؛ باا
تذویب و وکتبندی نسبتی معنا اک میان مؤلفهها به پااخ اؤاالت پژوهب ات
یابااد .بهن ویوااه راامد اکالااه الگااوی مطلااوب بااذای ماادیذیت تنااوو قااومی و
ایااتگ اکی قومی ک جمهوکی اا می ایذان (پاااخ ااؤال ا الی) باه تبیاید
مؤلفههای مؤبذ بذ ایااتگ اکی قومی ک جمهوکی اا می ایذان و ت بیذ مقوالت
شبگانه کوش گذاند تهوکی بذ همدیگذ (پااخ اؤاالت فذعی) بسذ از .
 .3چارچوب نظری و تعریف مفاهیم
وجو تنوو فذهنگی واقعیتی یذپا و وهد اات و عمذی به انداز حیات اجتمااعی
برااذ اک  .ک مواجه اه بااا تکثااذ و تنااوو فذهنگاای بااهعنوان ی ا

پدیااد عااام و

جهانشمول ،و اته ولی نظذیات شک گذفت .یادگاهی واه تعاد کا باهعنوان
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واقعیت میپ یذ و یدگاهی وه گام کا فذاتذ نها و تعاد کا ناهتنها واقعیات

بلکاااه اکزش می اناااد .یااادگا اول بیراااتذ منرااا نظذیاااههایی ااااات واااه از
ایااتگ اکیهای همانندااز جانبداکی میوند کحالیوه کویکذ وم اعی اک
ایااتهای معطوف به تکثذ و چنادفذهنگی کا حذاحیوناد (وذیمای ملاه:1390 ,
 .)5۶امذوز ک ا بیات ایاای اجتماعی ،از و مدل یا الگوی عمد ایااتگ اکی
قومی و فذهنگی ب
تکثذگذایی .هذی

بهمیانآمد اات وه عباکتناد از :مادل همانندااازی و مادل
از اید مدلها ک کون خو به اج ا و انواو ووچ تذی تقسایم

میشوند ( ال ی امیذی.)42 :1385 ,
همانندسازی(1یک شکل فرهنگ 2یا سیاست یکرنگ فرهنگ )

اید مفهوم ک جامعهشناای به معنای فذآیناد پا یذش اکزشهاا ،الگوهاا و ااب
زندگی گذو بذتذ تواط اقوام و گذو هایی از جامعه بهتذتیبیوه ک بطد گذو بذتذ
جا ب و هضاام شااوند ،بهواککفتهاااات (مجتهاادزا  .)32 :1387 ,ک ایااد ماادل،
هماننداازی اید آل یا غایتی منسجمااز تلقی میشاو واه ایاااتهای ولات و
ایدلولوژیها بذااا ،آن شک گذفته و تذویبی زیستشناختی ،فذهنگی ،اجتمااعی
و کوانی از گذو های قومی متمای و منفذ بهمنظوک ایجا ی

جامعه بدون تفااوت

قومی بهوجو میآید ( اال ی امیاذی ،)85 :1389 ,بهگونهایواه کنهایات ناوعی
هضم و کهمآمیختگی حا ا میشاو و یگاذ نمیتاوان باذای فذهناگ قاومی
همانندشد  ،فذهنگ گ شته کا بازشناای وذ  .به عباکت قیقتذ یکی از گذو هاای
قومی ،مج وب و مغلوب فذهنگ قوم یگذی شد و خوااته یاا ناخواااته ک آن
هضم و ج بشد اات (گو کزی.)22 :1385 ,
هماننداازی فذایند تقلی خط تمای ات قومی اات و زمانی کخ می هاد واه
اعضای و یا چند جامعه ،گذو ناژا ی یاا گاذو اجتمااعی ووچا

باا یکادیگذ

همسااان میشااوند .هاادف ایااااتهای هماننداااازی عباااکت اااات از :تذویااب
زیستشناای ،فذهنگی ،اجتماعی و کوانی گذو های متمای و منفذ بهمنظوک ایجا
1.Assimiliation
2.Cultural Uniformity
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جامعه بدون تفاوتهای قومی .هماننداازی قومی عموما بذ و بعاد فذهنگای

و ااااختاکی ااااتواک اااات (جهااانگیذزا  .)95 :1390 ,گااوک ون1مذاحا ج ا ب
گذو ها و همگوناازی اقوام باا هساته مذوا ی جامعاه کا ک و بعاد فذهنگای و
ااختاکی ،حی هفت مذحلاه می اناد .1 :همانندااازی فذهنگای  .2همانندااازی
ااختاکی  .3هماننداازی ما ی  .4هماننداازی هاویتی  .5همانندااازی ایساتاکی
(بینری)  .۶هماننداازی کفتاکی و .7هماننداازیمدنی ( ال یامیذی)82 :1389 ,
تکثرگرای

یدگا تکثذگذایی ،یدگاهی اات وه ااازمان هی پیکاذ ایااای یا

وراوک کا

بهن وی مطلوب می اند وه ک آن هاذ خاانوا فکاذی – عقیادتی ،هام امکاان و
واای حذاات از اکزشهای خاص خو کا اکا باشد و هم آنکه به احقاق حقوق
خو نال آیاد و زمیناه الزم جهات مرااکوت فعاالناه ک ا نههای ایااای کا
به اتآوک  .ت قق چنید نظامی متضمد پ یذش نوعی بیحذفی از جاناب قادکت
حاوم و مراکوت نها ها و گذو هاای موجاو کجهات اعات ی مصاالح عماومی
اات .باهعباکت یگذ ،ک جامعاه وثذتگاذا ،تماامی گذو هاای فذهنگای و قاومی
پ یذفته شد و ازحذیق مراکوت و هم یستی کعید حف ویژگیهای خو به ی
نظام اجتماعی و ایاای مل ق شاد اند .بذایداااا ،از یادگا ولای ،تکثذگذایای
قومی نقطه مقاب هماننداازی اات .تکثذگذایی نی مانند هماننداازی اکای ابعاا
و اشکال متفاوتی اات اماا ک هماه ماواک آن ،حفا تفاوتهاای موجاو میاان
گذو های قومی مفذوض انسته میشو (.)Cashmore, 1996:36
ک پژوهب حارذ اعی اکیم رمد توجه باه چاکچوبهاای نظاذی حاوز
ایااااتگ اکی قااومی ،ویژگیهااای متمااای اقااوام ایذاناای ،اقتضااالات جامعااه و
جغذافیای ایذان و کوح حاوم بذ قانون اااای جمهوکی اا می ایذان؛ باه بذکاای
مهمتذید مؤلفههای ابذگ اک ک ایااتگ اکی قومی ک جمهاوکی ااا می ایاذان
بسذ ازیم .کنهایت با وکتبندی و ایجا نسابتی معناا اک میاان ایاد مؤلفاهها باه
1.Gordon
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الگوی مطلوب و واکآمد بذایم .ک اید کاهبذ رمد ت وید بذ اشاتذاوات فذهنگای
همه ایذانیان ،امکان تکثذ خذ فذهنگهای مختلف باه کاامیت شاناخته میشاو .
باکزتذید موک ک اید حوز وه به حقوق خاص قاومی اشااک اک  ،مساهله آزا ی
فذهنگ و زبان قومی اات وه کایدخصوص میتوان به ا ول  2۶ ،20 ،19 ،15و

 29اشاک وذ (عباای ,مقصو ی & ,نا کپوک .)53 :1390 ,از ااوی یگاذ از آنجاا
وه انسجام و یکساکچگی ملی بهعنوان ا لی اااای ک اید پژوهب باو  ،بناابذاید
ت ششد م توا و شک ایااتهای قومی بهگونهای حذاحای شاو واه ناهتنها ک
قذاک نگیذ بلکه با حف خذ فذهنگها و تفاوتهای قاومی و

تعاکض با اید ا

ت مید عا النه حقوق اقوام ک ابعا مختلف ،باع

تقویات هویات ملای و انساجام

اجتماعی شو  .البته اید کاهبذ  ،زماانی میتواناد واکآماد و اباذبخب باشاد واه از
حالت نظذی

ذف بیذون آمد و ک قالب ی

مدل جامع؛ حذاحی ،اجذا و ااس

موک اکزیابی و تکمی قذاکگیذ .
 .3-1سیاستگذاری

ایااتگ اکی کبذگیذناد بذناماههایی ایااای باهمنظوک ااتیابی باه اهاداف
اجتماعی ااات .کواقاع ،ایاااتگ اکی منعک ونناد فعالیتهاای حکومات و
مقا دی اات وه بذانگی انند حکومت بذای اقدام جهت انجام ا ن یا وناکگ اشتد
اموکی اات وه مستقیما بذ زندگی شهذوندان ت بیذ میگ اک

(;Cashmore, 1996:21

.)Dunn n. , 2012:15

 .3-2قوم /قومیت

ماو

وبذ معتقد اات وه گذو های قومی ،گذو های انسانی اکای باوکی سهنی به

اجدا مرتذک هستند؛ باوکی وه لی آن میتواند شباهتهای فی یکی ،شباهت ک
کاوم ،حافظه و خااحذات مراتذوی باشاد واه باا یکادیگذ ک واون و ااکونت
اشتهاند .فذ کی

باکث نی

کباک قوم چنید میگوید :واژ گذو قومی ک ا بیات

انسانشناای معموالً به جمعیتی اح ق میشو واه اکای خو مختااکی زیاا ی ک
بازتولید زیستی خو باشد ،اکزشهای فذهنگای بنیاا ید مراتذوی اشتهباشاد واه
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کون اشکال فذهنگی با وحدت آشکاکی گذ هم آمد باشند و ی
و ونب متقاب بسازند ،اکای ی
آنها کا از یگذان تفکی

احسا ،تعلق به ی

میدان اکتباحی

واقعیت بیذونی باشاند واه

وند (مهذی ,ی خوااتی & ,پناهی.)79 :1393 ,

 .3-3سیاست قوم

کهیافت ایاات قومی ،بذ شناخت انگی ها و مقا د کهبذان و ولتمذ ان کقبال
گذو های قومی و ایااتهایی ت وید اک واه ک جساتجوی مقا اد ایااای ک
وروک ورع میونند و از اید کا بذ کوند ایااتگ اکی خاکجی ولتماذ ان تا بیذ
مینهند .بذایدااا ،،آنان ککااتای حف ورعیت خو  ،مساهله هویات قاومی کا
بهمن له تهدید با فذ اتهای ماوبذ کنظذمیگیذناد .ک چناید فذاینادی ،ایااات
قومی پویری خطیذ اات واه حای آن کهباذان ایااای کا باه مادیذیت مساال و
چالبهای قومی با جلب حمایت گذو های قومی و جلوگیذی از ات ا و همذاهی
آنان با مخالفان اخلی و خاکجی وا اک میوند و امناه ت قاق ایاد اهاداف کا باه
ایاات خاکجی نی میوراند (حیدکی.)13 :1391 ,
 .3-4سیاستگذاری قوم

مجموعه ایااتهایی اات وه ازحذیق آن میتوان تعام ت و کوابط میان اقاوام و
ولت و مجموعه حاومیت از ی او و کوابط میاان اقاوام باا یکادیگذ و باا بدناه
جامعه ملی از ااوی یگاذ کا تنظایم و ت تقاعاد و نظام کآوک و متناااب و

همسو با اایذ ایااتهای و ن موجو تغییاذ ا (م ماو ی ,افضالی ,سوای& ,
ی ان پنا .)2۶3 :1398 ,
 .4روش تحقیق

پیب از توریح پیذامون کوش ت قیق؛ سوذ اید نکته راذوکی ااات واه پاژوهب
ومّی حارذ بهنوعی مکم یا

پاژوهب ویفای باا کویکاذ ا بنیاا ااات واه

بذااااا ،مصاااحبه بااا  15نفااذ از خبذگااان حااوز مطالعااات قااومی انجامگذفتااه و
پذابنامه پژوهب ومّی حارذ پ

از اتمام پژوهب ویفی و مبتنی بذ آن حذاحای

و ااماندهی شد اات .بناابذاید قبا از اینکاه ایاد پاژوهب باا کوش معاا الت
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ااااختاکی و نذمافاا اک  Amosموک بذکااای قذاکگیااذ  ،بااا کوش ویفاای از نااوو
گذند تهوکی مدلی ااتخذاج شد واه ک پاژوهب حاراذ موک آزماون قذاکگذفات.
کوش پژوهب حارذ ازنظذ هدف واکبذ ی و کوش اجذا تو یفی از نوو پیمایری
بو  .جامعه آماکی پژوهب شام

انرجوهای ااود مناحق قومی و کحالت صی

ک مقطع واکشناای تا وتذی انرگا امام ا ق(و) و انرگا آزا ااا می واحاد
علوم و ت قیقات به تعدا  850نفذ بو ند واه بذاااا ،جادول موکگاان  2۶5نفاذ
بهعنوان نمونه آماکی به اوکت تصاا فی ااا انتخااب شادند .ابا اک گاذ آوکی
اح عات شام پذابنامهای بو وه ک و قسمت جمعیتشناختی و پذاابنامه
ا لی ت قیق آوک شد .اید پذابنامه به وکت م ققااخته و اکای  ۶مولفاه و
 79اوال بو وه بذااا ،حیف پن گ ینهای لیکذت (خیلیزیا  5 :تاا خیلایوم)1 :
نمذ گ اکی شد بو  .بذای کوایی پذابنامه ت قیق حارذ نظذات  15تا  20اااتا
انجید شد وه نتای نران ا  ،مقداک  CVRم اابهشد بذای ت تا
معیاک قاب قبول ( )0/45بیرتذ اات ،پ

ااؤاالت از

تمام اؤاالت از کوایای واافی بذخاوک اک

اات .باتوجه به اینکه آلفای وذونبااخ  0/94به ااتآمد  ،پایاایی پذاابنامه نیا
موک ت ییااد قذاکگذفاات .همینااید بااذای تج یااه و ت لی ا فذراایات نی ا از کوش
معا الت ااختاکی و نذماف اک  Amosااتفا شد.
 .5یافتههای پژوهش
باتوجه به نتای به اتآمد مراخص شاد % 59 ،از پاااخگویان ،ماذ و  %41زن
بو اند؛ ازنظذ ک انی نی  137نفذ یعنی  %52زیذ  25ااال 109 ،نفاذ یعنای %41
بید  35-25اال و  19نفذ یعنی  %7بید  45 -35ااال بو ناد .ازنظاذ ت صای ت
 40%ک مقطع واکشنااای %47 ،مقطاع واکشناایاکشاد و  %13ک مقطاع وتاذی
بو ند .کا امه اید بخب ،مدل ت لیلی حذاحیشد پژوهب ،تواط نذمافا اک

Amos

موک بذکای و انجب قذاک میگیذ و رمد اکاله خذوجی مدل از اید نذماف اک ،به
بیان معیاکهای مطلوبیت اید مدل بذااا ،ا های به اتآمد میپذ ازیم:
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شکل  .1ضرایب استاندارد متغیرهای تحقیق در مدل اندازهگیری

ک جدول زیذ مقا یذ شاخص نیکویی بذازش 1،شاخص باذازش ناذم اک 2،شااخص
بذازش نسبی 3،شاخص بذازش نموی 4،شاخص بذازش تطبیقی5بذای مادل شاک 1
بیانشد اات .همه اید شاخصها اکای امنه تغییذات  0تا  1هستند وه هذچه اید
شاخصها به عد  1ن ی تذ باشند ،نران از مطلوبیت مدل اک  .مقا یذ ب کگتاذ
از  0/9بهعنوان معیاک بذازش بسیاکخوب مادل ک نظاذ گذفتاه میشاو  .شااخص
نیکااویی بااذازش انااداز ای از مقااداک نساابی واکیااان
واکیان  -ووواکیان

و ووواکیااان

ک ماااتذی

ا های نموناه ااات واه بهحوکماداوم بهواایله مااتذی
)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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مدل تو یف میشو  .شاخص بذازش نذم اک یاا هنجااک باه

ناچی انگاشتد بذازش ک نمونههای ووچ

تمای

اک و همذا با شاخص باذازش

تطبیقی از مقایسه مدل فذری با مدل مستق به اتمیآید .شاخص بذازش نسابی
مرتق شاخص نیکویی بذازش کا با هذ وی شااخص نیکاویی باذازش و شااخص
بذازش تطبیقی نران می هد وه حاوی از بذازش بذتذ اات .شاخص بذازش نموی
بذای پذ اختد به موروعات مقتصد و انداز نمونه وه ککابطه با شاخص نیکاویی
بذازش هستند ،تهیهشد اات وه م اابات اید شاخص مرابه م ااابات شااخص
نیکویی بذازش اات با اید تفااوت واه باذای ایاد شااخص کجاات آزا ی هام
م اابه میشو (فذبد.)۶3 :1393 ,
جدول  .1شاخصهای برازش مدل اندازهگیری
عنوان شاخص
GFI
NFI
RFI
IFI
CFI

موهار بهدس آمه
0.716
0.741
0.704
0.786
0.783

جدول  1نران می هد وه ت لی عاملی ت ییدی ااز های پذابنامه اکای بذازش
نسبتا مناابی اات زیذا مقا یذ شاخصها هذچند بیب از  0,9نراد ااات اماا باه
عد  1ن ی

هستند .کنتیجه ااز های پذابنامه بهمی ان نسبتا خوبی متغیذهاای

مذبوحه کا نران می هند .همینید کا امه شاخص نیکویی بذازش وای و نی بذای
مدل اید پژوهب اکاله شد اات:
جدول  .2شاخص کای دو برازش مدل اندازهگیری
عنوان شاخص
کای دو

نسب موهار کای دو بر درجه آزادی
5.9

موهار معناداری
0.000

حبق اید شاخص ،بایستی نسبت آماک وای و بذ کجه آزا ی ک باز عد ی  1تاا
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 3قذاک گیذ و مقداک معنا اکی نی ومتذ از  0,05شو ؛ تا به اید نتیجاه ااتیافت
وه بذازش مدل کحاد بسایاکمطلوبی قاذاک اک  .باذای مادل ایاد پاژوهب ،حباق
ا هااای به اااتآمد از انرااجویان انرااگا امام ااا ق(و) و واحااد علااوم و
ت قیقات ،نسبت آماک وای و بذ کجه آزا ی بذابذ با  5,9به اتآمد ااات واه
ک م دو عد ی  1تا  3قذاک نداک اما مقداک معنا اکی آن بذابذ با  0شد وه ومتاذ
از  0,05اات .بنابذاید میتوان نتیجه گذفت وه بذازش مدل ما ووک کحاد نسابتا
مطلوبی قذاک اشتهاات .زیذا بذااا ،مقداک معنا اکی آزمون وای و ،معناا اکبو ن
اید مدل موک پ یذش واقعشد اات.
حال باتوجه به کوابط بید متغیذهای اید مدل وه ک شاک  1نیا باه نماایب
کآمد اات ،نتای زیذ کا میتوان اکاله وذ  .الزم به سوذ اات وه تابیذات سوذشد
ک جدول زیذ ،همگی معنا اک هستند زیذا مقداک معنا اکی بذای هماه ایاد تابیذهاا
ومتذ از  0,001شد وه از  0,05نی ومتذ اات .همینید مقا یذ ووچا

خطاهاای

ااتانداک نی حاوی از قت خوب رذایب کگذایونی به اتآمد اات.
جدول  .3رابطه بین متغیرهای مدل
روابط بیی متغیرها
تاثیر شرایط مهاخلهگر بر موو ه محوری
تاثیر راهبردها بر پیامهها
تاثیر موو ه محوری بر راهبردها
تاثیر بسترها بر موو ه محوری
تاثیر موو ه علی بر موو ه محوری

ضریب رگرسیونی
0.302
1.022
0.944
0.401
0.706

خطای استانهارد
0.051
0.624
0.0891
0.072
0.063

موهار معناداری
کمتر از 0.001
کمتر از 0.001
کمتر از 0.001
کمتر از 0.001
کمتر از 0.001

باتوجااه بااه یافتااههای پااژوهب حارااذ ،ماادل منااااب ایااااتگ اکی قااومی ک
جمهوکی اا می ایذان مبتنی بذ مقولههای شابگانه کویکاذ گذاناد تهاوکی باه
شک زیذ اات.
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مثبت:
تاکیه بر انسجا ملی (هوی ملی) مبتنی بر اشتراکات اقوا  ،تاکیه بر دو مؤ فه هویتی ملی و دینی(ایران و اسال )

منفی:
قوادث غیرمترقبه ،مشدالت اقتصادی و فرهنگی ،رفتار نخبگان قومی ،مهاخالت خارجی ،ضعف رسانهای ،ضعف امنی
ملی ،اشتباهات متو یان قوز اقوا  ،عه انسجا ملی ،بسیج پذیری اقوا

شرایط مداخلهگر

شکل  .2طراحی مدل مطلوب سیاستگذاری قومی مطلوب در جمهوری اسالمی ایران
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بنابذاید شذایط مداخلهگذ مثبت (تاوید بذ انساجام ملای (هویات ملای) مبتنای باذ
اشتذاوات اقوام ،ت وید بذ و مؤلفه هویتی ملی و ینی(ایاذان و ااا م)) و شاذایط
مداخلهگذ منفی (حوا ث غیذمتذقبه ،مرک ت اقتصا ی و فذهنگی ،کفتااک نخبگاان
قومی ،مداخ ت خاکجی ،رعف کاانهای ،رعف امنیت ملی ،اشاتباهات متولیاان
حوز اقوام ،عدمانسجام ملی ،بسی پ یذی اقوام) بذ مقوله م وکی واه عباکتناد از:
تقویت اقتصا  ،عدالتم وکی ،توجه به تاکیخ و فذهناگ ایذانای ،تقویات هویات
ملی مبتنی بذ تنوو قومی ،شهذوندم وکی ،قانونگ اکی ک حوز اقاوام ،توجاه باه
بازیگذان خاکجی ،نگا واکشنااانه و پژوهبم وک باه حاوز اقاوام ،اکالاه مادل
بومی ،توجه به مبانی ینی ،توجه به جغذافیا و ژلوپلیتیا

ایاذان ،وجاو متاون و

نظذیات ایااتگ اکی و ت وید بذ ن او ایاااتگا اکیها تاابیذ معناا اکی اک ؛
مقوله م وکی بذ کاهبذ ها یعنی کاهبذ های فذهنگی(ایاااتگا اکی انببنیاان،
پژوهبم ااوکی ،ت ا ای

نها هااای متااولی حااوز اقااوام ،تقوی ات هوی ات مل ای،

شهذوندم وکی ،توجه به تاکیخ مرتذک ایذانیان ،ایجاا سهنیات مثبات نسابت باه
اقااوام ،ااااتفا از ظذفیاات فذهنگ ای اقااوام) و کاهبذ هااای اقتصااا ی ،ایاااای و
امنیتی(تواعه متوازن ملی ،بازتوزیع منصفانه منابع ک مناحق قومی ،قاانونگا اکی،
مراکوتگذایی ملی ،آیناد پژوهی و آایبشنااای گ شاته ،بومیااازی ایااات
گ اکیها ،ا

ح بذخی ایااتهای قومی خصو ا باومیگ ینی ،و ننگاذی باه

حوز اقوام ،تدوید ایااتگ اکیها مبتنی بذ مسال و نیاز اقوام ،توجه باه امنیات
اخلی و خاکجی ،ااتفا از نخبگان و اجماو نظاذات آنهاا و همیناید توجاه باه
زمان و فذایند(تقنید ،اجذا ،نظاکت ،باازخوک و ا ا ح) ایاااتگا اکیها تاابیذ
معنا اکی اک ؛ کاهبذ ها بذ پیامادها یعنای پیامادهای اقتصاا ی -فذهنگی(پویاایی
اقتصا ملی ،تسذیع تواعه وروک ،پویایی فذهنگی ،تقویات هویات ملای و وساب
من لت بیدالمللی و الگوشادن) و پیامادهای ایااای -امنیتی(تقویات مراذوعیت
حکومت ،تقویت ببات ایاای ،تقویت امنیت ملی ،بهبو کواباط قاومی و وااهب
تهدیدات اخلی و خاکجی ،تقویت کرایتمندی عمومی ،اکتقاای مرااکوتگذایی،
اف ایب اذمایه اجتماعی و تقویت انسجام ملی) تابیذ معناا اکی اک ؛ بساتذها واه
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عباکتند از :تاکیخ ،فذهنگ و تمدن مرتذک ،وجو قاوانید ،واکآمادی کااانه ملای،

اشتذاوات ینی _ملی ،وجو نها هاا و متخصصاان حاوز اقاوام ،تاوان اقتصاا ی

مناحق مختلف قومی ،ببات ایاای اخلی ،امنیت ملی و فذاملی ،جغذافیای متناوو،
تعام ت گستذ اقوام با یکدیگذ و مراکوت ایاای اقوام بذ مقوله م اوکی تاابیذ
معنااا اکی اک و مقولااه علّاای یعناای مقولااه فذهنگی(تقویاات هویاات ملاای،
پژوهبم وکی ،شهذوندم وکی ،توجه به تاکیخ و فذهنگ مرتذک ،جهانیشدن و
نها اازی ک حوز اقوام) و مقوله ایااای -امنیتی(توجاه باه اجمااو نخبگاان ک
ایااتگ اکی ،توجه به جغذافیا و ژلوپلیتی

ایذان ،م توای متناااب ایاااتها،

مراکوتگذایی اقوام ،توجه به فذایناد(تقنید ،اجاذا ،نظااکت ،باازخوک و ا ا ح)
ایااتگ اکی ،توجه به تنوعاات قاومی ک ایاااتگا اکی ،مادیذیت ت ذواات
کونماذزی و بذونماذزی و عمااومیوذ ن ایاااتها) باذ مقولااه م اوکی تااابیذ
معنا اکی اکند.
باتوجااه بااه اینکااه  4مؤلفااه هویاات ملاای ،هویاات یناای ،شااهذوندم وکی و
عاادالتم وکی وااه جا و مقااوالت م ااوکی ایااد پااژوهب م سااوب میشااوند؛
موک ت وید اغلب انرجویان بو و بیرتذید تکذاک کا ک پااخنامهها اشت بنابذاید

مؤلفه هویت ملی_ ینی باا ت ویاد باذ شاهذوندم وکی و عادالتم وکی باهعنوان
مقوله هسته نهایی انتخاب شد .کنهایت الگوی مطلوب ایاااتگ اکی قاومی ک
جمهااوکی اا ا می ایااذان مبتناای بااذ چهاااک مؤلفااه هویاات ملاای ،هویاات یناای،
شهذوندم وکی و عدالتم وکی و با وکتبندی اکتباحی معنا اک و واکآمد میاان
اید مؤلفهها اکاله شد.
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شکل  .3چارچوب الگوی «تکثرگرایی ایرانی_اسالمی»

ک ایااد الگااو عمااوم مااذ م بااهعنوان شااهذوندان ایااذان اکای حقااوق و تکااالیف
شهذوندی هستند .حذح مفهوم شهذوندم وکی سی مؤلفه هویت ملی کنهایت باه
تبیید و اعطای حقوق شهذوندان ازاوی حکومت و نی انجام تکاالیف شاهذوندان
کقبال حاومیت میانجامد .ازاوی یگذ حذح مفهاوم عادالتم وکی سیا مؤلفاه
هویت ینی کنهایت به بذقذاکی عدالت و تبیاید و اعطاای حقوقالناا ،ازااوی
حکوماات اا ا می و نی ا انجااام تکااالیف مااذ م کقبااال حکوماات عاادالتم وک
میانجامد .اید کابطه و نسبت میان حکومت اا می و مذ م و به تعبیذ یگاذ میاان
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تعهاد و

پایبندی به حکومت اا می و هویات ملای_ ینای ،اعتماا عماومی و مرااکوت
اجتماعی میشو .
بحث و نتیجهگیری
ک حوز ایاااتگ اکی؛ راعفها باهحوکبالقو میتواناد منرا باذوز تنبهاای
زو گ ک یا شک گیذی تنبهای واگذا با پیامدهای کازمدت بذای امنیت ملی باشاد،
بنابذاید نیاز اات ایااتگ اکی منسجمی ک حوز اقاوام ایذانای انجاام پا یذ و
مدیذیت ایاای جامعه ک بذنامههای تواعه اقتصا ی ،اجتماعی و انسانی بهگونهای
عم وند وه رمد ایجا همگذایی اجتمااعی و فذهنگای کمیاان گذو هاای قاومی
جامعه ،تنوو و تعد آنها کا نی حف وند .باتوجه به وراعیت اقاوام ک وراوک بایاد
ایااتهای قومی متفاوت بذااا ،ع یق و زمینههای جغذافیایی ،اقتصا ی ،ایاای
و فذهنگی مدنظذ باشد و ایااتی اتخاس شو وه با خوااتهای قومی متنااب باشد
.بنابذاید ،آن اته ایااتهای قومی وه بتواند زمیناههای باذوز ناکراایتی و حاذح
خوااتههای جداییحلبانه قومی کا واهب هد و نخبگان قومی کا ک قادکت ااهیم
وند ،قطعاً ک جلوگیذی از بذوز تنبهای قاومی ماؤبذ خواهاد باو  .البتاه باه نظاذ
میکاد آنیه ک اید پژوهب نبال آن هستیم ،ک متد و ا ول ولی قانون ااااای
جمهوکی اا می ایذان و ک مفاهیمی چون شهذوندم وکی و عادالتم وکی واه
از شاخصههای مؤلفههای هویتی ایذانی-ااا می هساتند ،مراهو و ماوک ت ویاد
اات اما اجذای همان ا ول ،نیازمند انجام پژوهبهای ج لی و ماوک ی متناااب
با اقتضالات و نیازهای اقوام مختلف ،ایااتگ اکی قومی مبتنی باذ پژوهبهاا و
کنهایت اکا جدی ک حوز اجذاات.
بهحوکولی مدل اکالهشد ک اید پژوهب ت ش میوناد تاا باا جاامعنگذی و
توجه به همه مؤلفههای مهم ک ایااتگ اکی قومی ک جمهوکی اا می ایذان و
با وااتد از زمینههای واگذایی قومی موجب تقویت هویت ملی_ ینی شو  .توجاه
به واکبست ا

شهذوندی به شک مندکج ک قانون اااای و نه مفهوم و مصداق

غذبی و لیبذالی اید مفهوم میتواند تاحدزیا ی تضاا های اجتمااعی موجاو باید
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گذو های قومی -ما هبی کا تاذمیم و ماانع از فعاال ،متاذاوم و ایاایشادن آنهاا
بهعنوان یکی از وانونهای مهم آاایبپ یذی و بالفع شادن تهدیادات امنیتای ک
اطوح منطقهای و ملی و اف ایب رذیب امنیتی اید اقاوام باشاد .ازااوی یگذ ک
ایذان باتوجه به تجذبه تااکیخی وجاو اقاوام مختلاف ک آن و تجذباه ایاااتهای
مختلف اذووب ،انکاک و یکساناازی تا تکثذگذایی نابذابذ وه بخب عمد آن کا ک
وک پهلوی اول شاهد هستیم؛ بایاد هذگوناه ایاااتگ اکی قاومی باا توجاه باه
آموز های ید مبید اا م ک پ یذش تنوو فذهنگی ،کویکذ عادالتم وک کقباال
اقوام ،ظذفیتهای فذاگیذ هویت ملی وه همه اقوام کا شاهذوند ایاذان می اناد ،باه
کامیت شناختد حقوق اقوام ک قانون اااای و ااند چرامانداز وراوک تادوید و
اعمال شو  .کهمیدکااتا ایااتهای کامی ولات جمهاوکی ااا می ایاذان ک
انتراک وتاب ،کوزنامه و مجله به زبانهای قومی و حتی پخب بذنامههای تلوی یاونی
به زبانهای قومی تاحدی توانسته مطالبات گ شته بهویژ ک حوز فذهنگی کا پاااخ
هد ،اما بهنظذمیکاد ،ولت بذای کاایدن باه فضاای مطلاوب ک پاااخگویی باه
مطالبات اقوام ک حوز هاای مختلاف ایااای ،اقتصاا ی و فذهنگای ،بایاد تا ش
بیرتذی وند و اید ت ش هم ک حوز تنظیم کویکذ های و ن و هم حوز تدوید
و اجذای ایااتهای ج لی و موک ی اات.
پژوهب ومّی حارذ وه مبتنی بذ کویکذ ولی فوق انجامشد باهنوعی بخاب
مکم ی

پژوهب ویفی با کویکذ گذند تهاوکی ااات .ک آن پاژوهب واه باه

وکت ویفی و مبتنی بذ مصااحبه باا  15نفاذ از خبذگاان حاوز مطالعاات اقاوام
ااوکت گذفاات کنهایاات بااا ت ویااد بااذ  4مؤلفااه هویاات ملاای ،هویاات یناای،
شهذوندم وکی و عدالتم وکی؛ الگوی «تکثذگذایای ایذانای-ااا می» باهعنوان
الگوی مطلاوب جهات ایاااتگ اکی قاومی و مادیذیت تنووهاا ک جمهاوکی
اا می ایذان مطذح شد .پذابنامه پژوهب ومّی حارذ نی پا

از اتماام بخاب

ویفی و مبتنی بذ آن حذاحی و ااماندهی شد اات و یافتههای ایاد پاژوهب واه
بذگذفته از پذاابنامههایی از انراجویان انراگا امام اا ق(و) و انراگا آزا
اا می واحد علوم و ت قیقات( انرجویان ااود ک مناحق قومی اذااذ وراوک)
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اات با نتیجه پژوهب ویفی مطابقت اک  .بهن ویوه ک هذ و پژوهب باذ نقاب
و اهمیت مؤلفههای هویت ملی ،هویت ینای ،شاهذوندم وکی و عادالتم وکی
ت ویااد شااد اااات .برهمیناس ا ا ا اان شاادعه

ارد ا رایر اوباارا

اار بااراا

سی ستگذایا قر ی ری جمهریا اسال ی ا ران ع ای ر ت نور ها ا قار ی ب ای باا
اتخاااس کویکااذ ی

ا یح مبتناای بااذ مؤلفااههای هویاات ملاای ،هویاات یناای،

شهذوندم وکی و عدالتم وکی حذاحی شو  .باهعباکتی هذگوناه ایاااتگ اکی
و ن ک حوز اقوام باید مبتنی بذ  4مؤلفه فوق و بعاد از اوکتبندی و تعذیاف
نسبتی معنا اک میان اید مؤلفهها باشاد .کویکاذ ی واه ماا از آن باا عناوان الگاوی

«تکثرگرایی ایرانی-اسالمی» تعبیذ میونیم .الگوی «تکثذگذایای ایذانای_ااا می»
بهجهت واکبست و مفهوم شهذوندم وکی (سی هویات ملای) و عادالتم وکی
(سیا هویاات یناای) و شاخصااه جااامعنگذی؛ امکااان ایااااتگ اکی واکآمااد و
ابذبخب ک حوز اقوام کا تقویت میوند .نکته مهم ک تدوید و اجذای ایاد الگاو
توجه به نسبتی اات وه با هویت ملی بذقذاک میوند .بذایداااا ،اگاذ ایاد الگاو
کنهایت ابب تقویت ح

تعهد به هویت ملی شو  ،مطلوب اات و ک غیذ ایاد

وکت آایبشناای و بازاندیری ک آن رذوکی اات.
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