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شررتن، با رشررت اراینت ای انا ی که ه اسرر بودقومیتی  / اکثرات  ویتیشررا ت اتاو   ، ایراندر دوران معاصررر
شات ستای  ا  ابرابریابعیض و را حول  ایاتی قومیبین مناق صبغهعتال  و خوا ی وی در را  ایطلبی با 

 محور بروز داده اس .صلح
عانبا  ،این احقیقدر  به ام مت ی ایرا ی ، اسرریمی و بربی ای حکوم اوا ب  ظر  پذیری ا ارکان اأثیر

سی  ،، کرد، عربارک ،اارس پنج گروه قومی در (و دینی ،سرزمینی، زبا ی) سشتو بلوچ برر شیتن  . ه ا برک
ی  قومی اارس به  ی ارکان ا حصررراری ی  ملی ایرا یئ و ی  ی بهاقلیل یوضررعیت    و  ایرا ی ااریخی  و

 ه اس .رقم زد را ایرا یاقوا   سایر ۀخوا ا  وی مطالبات  و بخشیته اس 
عمیق، مسررتنتات  ۀو پیمایش و ابزار مصرراحب (GT)الفیقی کیفی  با روشاسررتان  13در  حاضررر احقیق

مرز ای »، «(اعامل یا اقابل) وی  دینی و  وی  ملی » ای در حوزه را  اباز داده ۀو پرسررشررنام ،ایابخا هکت
متار برای عبور صررلح درویکر»، « احذف ار نگ»، « ای قومی و ملیبسرر  انبشبن»، «قومیار نگی بین

اصررلی  عوامل ،سرر  که در  ندسرر  یااته ا مفنومی یمتلو به  ده اسرر کربنتی هدسررتاسررتخراو و  «از بحران
صادی و ایتئولوژیک(،  سا هگر )متاخلهعوامل )اقت سبک ز تگی( ور  پارامتر ای قا و ی،) ایزمینه عوامل  ا و 
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ثبات و زوال )  ن پیامت ای و (دول  و مل   میز، پذیرش وضررعی  مواود و اعاملکنش صررلحرا بردی )
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 مسئلهمقدمه و بیان 

ه موضرروعی ، بلکه به اسرر اننا کا ش  یااتمعاصررر  ه اندر دور ااتماعی واقعیتی  مچون اکثر و انوع  ویتی
از  یمۀ دو  قرن بیسررتم مییدی، اراینت ای  ه اسرر . ای  ویتی بتل شررتامایز ا و افاوت پیرامون میز مناقشرره

شتن سترش روزاازون رسا ه ،انا ی  گا ی ، اما نت رشت و گ  ا درکناِر  ای  ویتی و امکان باز مایی  نرشت  
 ای  ای  وین مبتنی بر انسی ، گرایشخوا ی وی  ،(ملی  و ،مذ ب ،دین ، ژاد)سازی  وی  منابع دیرین

 . ا تبودهرسمی  شناخته شتن به یمتقاضو دیگر عوامل،  ،دینی ای شبهانسی، سبک ز تگی، گروه
سجا  ااتماعی و وااق  ایران ضوع  مگرایی یا واگرایی قومی در رابطه با ا  س  و مو شوری چنتقومیتی ا ک

سیمی )وقوع ا قیب با  و اای اأمل دارد  ن ااتماعی س (1357ا سیا شور  ای قومی،  سیاری موارد ک  در ب
ا ت؛ یعنی دیتگاه سررازی اقوا  بوده ای ایران  مواره درپِی  مسرران. حکوم شررت ا  قرین عینی   ن و باز مایی

طور هب و اسرر  و در زیر چتر قو  اارس بوده ای متلون در قالب  ویتی واحت تاران بیشررتر ادبا   وی حکومت
صویب سیاس  صتاقی، حتی ا صوصم دلیل به(، 1382پناه، )حق 1378ی در سال اقوا  ایرا   ای کین درخ

 ا و کشررمکش ، ای مواود در سررراختار سرریاسرری، اقتصرررادی، و ار نگی اامعهواود ابعیض و  ابرابری
محور  ایران ی  امعی وارین سطح ما نت اامعبه خوا ا ه حول دو محور قومی  و مذ ب وی  ای اعالی 
   ایی سیاسی گردیت.اعالی 
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قومی، اعامیت زبا ی درون ر  وی  قومی  یز بنابه دالیل منمی، ازامله برخورداری از اشتراکات ار نگی
عاطفی درون تهگرو ی، بروز انبشو روابط  کان اقوا  خاص، رشرررت  امعی ای دسرر ناطق محّل اسرر در م

گا ی، اأثیر قترترسررا ه  ای بزرگ بر  خبگان قومی و طرح  ای محلی، انا ی شررتن، رشررت احسرراس خود 
این سررطح از  وی  امعی در ایران واات انوعات و  .اسرر قومی، براسررته و اقوی  شررته  مطالبات خاّص 

س  ستایرباز گفتمان بالب قومی از دیولی  ،اکثرات متعتدی ا سان در را و  یاعم از مذ ب)سازی  ویتی یک
 اس .  مواود را  تاشتهاکثرگرایی و انوع  اوا ایی قبولداشته اس  و قرار  (قومی 

ستتالل دول  سانا سجا  و امنی  ملی و یکپارچگی  ای مختلف برای یک سازی  ویتی در ایران حفظ ا 
احسرراس  وامنی  ملی  انتیت حکمرا ی ۀامت این شرریوپی یت که به  ظر می ولی ،سرریاسرری کشررور بوده اسرر 

سترش  ابرابری و ابعیض بومحرومی  اقوا   س  و  ن  یز در عمیقده و گ شتنا   مچنین و یمقوبینشکاف  ار 
دس  به   ا نسرکوب  و طلب سیاسی وی  ای  ا و گروهظنور انبش .حاکمی  ا جامیته اس و  اقوا بین 

اماییت مو ارشیک،  سیاسی قترِت  وااتِ   نای  اقلیِ  ده اس  و درکری را اشتیت گرااراطی حکوم  مرکزی
 ده اس .کر میز ا تخاب  ای دموکراایک و اسا لاای شیوهگرا ه را بهو سرکوب ،دیکتااورمآبا ه

انا ی  دارای زیسرر اامعۀ ایران از دیرباز ا می  پژو ش حاضررر در باا  موزاییکی اامعۀ ایران اسرر . 
س .  تنوعم ای امعی متکثر و و از  وی  هقومیتی بودچنت  ظران بر این صاحبرو، برخی از ازاینقوا  یااته ا

چنتقومیتی بپردازد، بتون عنای  و بررسرری عامل ا ت به اعمیمی درباِب این اامعۀ باور ت که  ر ابیینی که بخو
ا می  ازاینته و پایتار ااتماعات قومی در  به قومی ، از کفای  و بسررنتگی برخوردار  خوا ت بود. با اواه

ی و ا سجا  قوم  مبستگی پیش مورداواه اس .ازاکوین و احکیم ا سجا  ااتماعی، بررسی علمی اقوا  بیش
ی  .  مایت ای قومی را ارمیم اوا ت صررلح ایجاد کنت و شررکافار نگی میچنتقومی و  ا در اوامع چنت و

صلی در ا سئلۀ ا ضوع و م س .  وی  ینا می  مو شور ایران ا اا چگو گی و چرایی  وی  امعی اقوا  در ک
ضمیر  س  که ارد با  سۀ  ن حوزه و قلمرویی از حیات ااتماعی ا شنا خود را متعلق و « ما»امعی یا ااتماعی 

 کنت.دا ت و دربرابِر  ن احساس اعنت و اکلیف میمنتسب و متیون بتان می

 میدان تحقیق

. اغراایا و سرررزمین با  وسررا ات میان ایت ایران با مناطق 1ا ت از: ارتعب ایران ی دررکن عمتۀ  وی  مل سرره
؛ ارکی، مغولی، و عربی داشته اس   ایزبان دراثِر  میزش با . زبان اارسی با  مۀ اغییراای که2 ن؛  کو ستا ی

 .و استوار ما ته اس ای، اصل و اساس  ن ثاب  اسی  که باواوِد  مۀ اختیاات ارقه . دین3
سرران  وی   ریک از اقوا  موردبررسرری در این احقیق در چنت بر ه از اارین این سرررزمین  وی  ایرا ی به



صر  ن  وی  س  و  ر بار برخی از عنا شته ا س ، چناندچار احوالت بزرگی  که  ا را دچار دگرگو ی کرده ا
...  بنار و الشعراکرما ی، صادق  تای ، ملک زا قاخانبرخی از متفکران  اسیو الیس   مچون  خو تزاده، میر

به که پسخاطر ویرا گریاعراب را  به ایران  ایی  له  گتلو، ا تا ت  کو ش کردهبار  وردهبهاز حم  .(138۰ )بی
 ای حاضر در ذیل این شود که به ا واع گفتماندربارۀ  وی  امروزی ایران ابلب به انوعات و اکثراای اشاره می

اوان مصتاقی اس  که برای بیان وضع  ویتی ایران امروزی میقابل اکه از اعابیره دارد. اعبیر چنلوی  اشار 
قومی، سرریاسرری، و دینی   ای نضرر  در مفنو  ااریخی  وی  ایرا ی .(1378 و 1381 )شررایگان، 1کار بردبه

سیمی، شکل گرا  و در دوران ا سا یان  سا شیب دوران  صفوی، اولتی   اییبا ارازو  صر  پایتار ما ت و در ع
 (. 1378 )اشرف، شت متجلی ایران صورت  وی  ملیبهدیگر یاا  و در عصر اتیت، 

سیمی، و بربی اأثیر پذیراته  سه عل  موقعی  خاص اغراایایی ازبه 2 وی  ایرا ی حوزۀ امت ی ایرا ی، ا
س  )کچو شنفکر بایت گف  که(. 1387 یان،ئا سترااژی رو سترااژی اختیط و پیو تا گفتمان  سه این ان ایرا ی ا

 ویسنتگان ایرا ی در بازاولیت و  ابلب ااکنون ولی ،در اشکال گو اگون و شکل دادن به  وی  ارکیبی بوده اس 
ادیب بود ت،  ه مورخ. لذا  رچنت  ابلب ا ت، زیراای بودهضررعف عمتهقاطبازشررناسرری  وی  ایرا ی دارای  

 (.1379، )برواردی  گاری اس ضوابط علم اارین ااقت  ایشان دارای  ثر شیوا و ادیبا ه اس ، ولی وشته
د بال پیامت ای ا ت و بهکردهبه  ظر بسیاری از پژو شگران، اقوا   ریایی  خس  در انوب روسیه ز تگی می

 رامی و وا و زمین بهن  بگو اگون و  اخوشرراینتی چون خشررم طبیع ،  تاشررتن مسررکن کاای، مناسررب  بود
وکار و ز تگی،  ای  باد و مناسب برای کش گیری از دش اایگاه  خستین ز تگی خود را ارک کرده و برای بنره

از میید و اوایل  زارۀ اواخر  یمۀ دو   زارۀ دو  پیش  ا درای از  نشررراخهدر  سرریای مرکزی پراکنته شرررت ت. 
 (. 55 ص ،1384اایل، )صنیع ارد ایت ایران شت تو اتریجاز میید، به خس  پیش

اوان اذعان  مود ا ت و میامروزه در ایران، اقوا  مختلف لر، بلوچ، ارکمن، ارک، عرب، کرد، و اارس سرراکن
ا ت و پیو ت ایی ار نگی و مذ بی با اقوا  کشور ای  مسایه که اقریبًا بیشتر این اقوا  در مناطق مرزی مسکون

شوری  ا مگن اس  که  وی گو ه نبتی .دار ت  ای مختلف قومی،  ژادی، ایران از لحاظ ساختار ااتماعی ک
 یز سکو     مجوار ای قومی در کشور ای کننت و  ظیر برخی از  مین گروهزبا ی، و مذ بی در  ن ز تگی می

                                                        
 :رک یرا یو دول  ا یرانا یتایشپ ۀدربار. 1

Gheraldo Gnoli, (1989), The Idea of Iran: An Eassay on Its Origin, Roma: Instituto per il Medio ed 
Estremo Oriente 
2. Iranian identity 



 .را ارا م کرده اسررر حران  ای بکا ون عنوانبه ،در برخی از مواقع ،موابات ابتیل مرز ا امر و  مین دار ت
 ا در امنوری  ذربایجان، و  ذری ا و کرد ا در عراق، ، ازامله عرب مجوار ای قومی در کشررور ای گروه
 (. 1372  ای ایجاد انش و بحران مطرح باشنت )اولر،عنوان کا وناوا نت به ا در پاکستان، میبلوچ

شتر سمی ایران و زبان م سی زبان ر س  ک  مۀ اقوا  ایرا یاگرچه زبان اار  ای قومی یک از  وی  راما ، ا
معمواًل دینی اامع در ایران حاکم بوده اس  و شعب   یزاز  ظر دینی  . تا ای متنوعو گویش و لنجه زبان واات

دین ه زامرو واود دارد. شرران ایی در احکا  دینیافاوت خورد کهچشررم میبهدر بین اقوا   یا مذا بی از  ن دین
شترکات و  ماد ای . شودالقی می ایران سی  پایۀ منمی از  وی  ملیا سایر م سنتگان مختلف،  به عقیتۀ  وی

 ا، و اعیاد ملی ورسرو ، اشرنمیثاق ملی،  داب عنوانملی، قا ون اسراسری به ملی اعم از پرچم، احسراسرات
ی  ملی می اسرری  و مذ ب اعفری دین  ،از  ظر رسررمی .(17ص ،138۰ باشررنت )یوسررفی،ازئی از  و

شری اثنی صل الی عنوانبهع سیبیرقابل و االبتا سا س  اغییر در قا ون ا امنیتاای برای مذا ب و  ولی ، مته ا
 .1ا تیشیته شته اس   یزادیان دیگر 

سی سا صل پا زد م قا ون ا ضمن به 2ا شناختن انوع  وی  قومی و زبا ی  ن یز  سمی   شور، بر ر  ا در ک
ستفاده سا هاز زبان امکان ا دبیات قومی در متارس  ای گرو ی و اتریس ا ای محلی و قومی در مطبوعات، ر

کیت و اصریح کرده اس صورت مستقیم بهصتوششم وچنار  اا یکاصول  فتم، شص  . درکناِر زبان اارسی اأ
م  یز به  زادی اشکیل وششوچنار  و بیس اصول بیس  . در ا اشاره داردیا بیرمستقیم به حقوق اقوا  و اقلی 

 ای قومی ایرا ی، باواوِد دارا بودن گروه .و  زادی  شریات و مطبوعات اشاره شته اس «  ااحزاب و امعی »
 ای قومی در برخی اختیاات زبا ی و ار نگی، در اامعۀ ایران یکپارچه  سررتنت و برخیف بسرریاری از گروه

درکناِر باشنت و  ای قومی ایرا ی بومی ایران میقریبًا  مۀ گروهبرب یا کشور ای چنتقومیتی در سراسر انان، ا
ی  عنوان ای، ار نگ و زبان ایرا ی را  م پذیراته و به ای مذ بی، زبا ی یا پیشررینۀ منطقهبرخورداری از  و
 (.64 ص ،139۰ ا ت )قاسمی و  مکاران، وی  خود قبول کرده

سالم واًل معمدرطوِل اارین  اقوا  پراکنته در ایران شیکم میز و ز تگی م شته درکناِر  م ان از اما پس ،ا تدا
                                                        

باره  .1 به میدر این  قا ون  38 ، و37، 26، 24، 23، 22، 2۰، 19، 16، 15، 13، 12، 11، 9، 7، 6، 5، 3، 1اصررول اوان 
 د.کراشاره اساسی 

زبان و  نیبا ا تیبا یدرس  ایباو کت یون رسماس . اسناد و مکاابات و مت یاارس رانیو مشترک مرد  ا یرسم زبان و خّط ». 2
زبان   ا در متارس درکنارِ  ن اتیادب سیو اتر یگرو  ی اا هسرردر مطبوعات و ر مادری ی ااسررتفاده از زبان یول ،خط باشررت

 « زاد اس . یاارس



حاشرریه را تن و ایجاد خوا ا ه در انان از یک طرف، و به وی  ای مل  و گسررترش انبش رررر ظنور دول 
 .ه اس واود  متبه  ابین  ن  ایی ای قومی از اا ب اقوا  مسلط ازطرف دیگر، انشابعیض

، ارک، کرد، عرب، و بلوچ در زبان()یا اارس اارس یقومگروه پنج بررسری  وی  قومی  بهپژو ش،  این در
 شود. سطح محلی پرداخته می

 هابلوچ

محّل  ،با اشرتیت رقاب  بین ا گلسرتان و روسریه ا تو دارای ریشرۀ  ریایی سراکنشررقی ایران انوبدر  ا بلوچ
نت غا ،سررکو تشررران بین کشررور ای ایران،   تان و اا تان اقسرریم شرررتپاکسرر بتاللنی و  1اسررر  ه سرر )ع

 (.1۰4 ص ،1381  مکاران،
س بوده   مراه مواره با انش  ی مرکزی ا ا با دول روابط بلوچ س  .ا سیا شیه  ا باعث بهدرواقع این  حا

با   ا نشرربا   ار نگی   ای مرکزی، ا با دول زای  نانش شررته اسرر . یکی از عواملرا ته شررتن این گروه 
شورن اساکن سای ک س   م س  اا  که  مین امره ا شته ا شبکه ربب باعث  ستفاده از    ای الویزیو یبرای ا

 وی  ملی  برابرِ در وی  قومی در اقوی   مچنین و  شودی کمتر داخل  ایشبکهاستفاده از خارای بیشتر و 
 جاد  موده اسرر ایطلبی را پتا سرریل خودمختاریمؤثر بوده و  ن سرروی مرز  و احسرراس اعلق به  وی  امعی

 .(1391 )مظفری،
بان بلوچ اا ن از تتا یمختلف یدر کشررور ا یکه ز مان اب قه یرواو دارد، از   نتطب بان، م ینا یب  یانز
سان اافاقزبان س . بنابرا یندر ا ی ظرشنا شته ا  ن واود دارد.  یبرا یمختلف  اییبنتطبقه ینباره واود  تا

و  «یو برب یشرق ِی بلوچ»ا ت ر گفتهیگد یو برخ «یانوب ِی و بلوچ یلشما ِی بلوچ»ا ت گفته یمثال، برخ یبرا
 یماقس یو انوب ی،برب ی،شرق ۀبه سه دست یبلوچ گوینتیم را ت  ظر را مطرح کرده ینا یتاً که ات ر م  یبرخ

س ینا یم. اما اگر بخوا شودیم شنا ینارو به منم یمرا که کنار بگذار یچیتهپ یکم  اییماق  ینارختهو درواقع 
اس   یبلوچ  اییشگو ارینینتهکه از پرگو یماشاره کن یرخشا  یشبه گو یتبا یم،کن رهاشا یبلوچ  اییشگو

 (.1396دارد )طامه،  یشورپاکستان، ااغا ستان، و ارکمنستان گو یران،و در ا
و ارقه و  ا تیمامادوازده یعۀشرر ی اقل یا یحنف ِی مسررلما ان سررنّ  ی ازو اکثر یامرد  بلوِچ مسررلمان   مۀ

 یو محصرروالت  نر یازامله  ثار ار نگ یدوز  ان واود  تارد. پوشرراک سرروزن یندر ب یگرید ینمذ ب و د
 . که شنرت بسزایی دارد ز ان بلوچ اس 
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  هاآذری / هاترک

ان وحتت دو  ذربایجادعای  و ا تریشۀ زبا ی مشترک با ارکیه ااتی امنوری  ذربایجان و مجواردر  گروهاین 
سوی رود ارس و  س  سمارکیبرای پان ملی رؤیایی  مچونپیو ت قلمروی دو  شته ا شوروی متتاول   .از دورۀ 

شتر  شمالبی شورمتکلمان زبان ارکی  ذربایجان در  ستان و برب ک شرقی و بربی، اردبیل، در ا  ای  ذربایجان 
 .ساکن  ستنتز جان، و قزوین 

گوینت و البته ارکی خراسررا ی  یز ویش ارکی  ذربایجا ی سررخن میزبان سرراکن ایران به گبیشررترمردمان ارک
شتر مرد   شورا ی در ایران دارد. بی سلمان و پیرو ا لارک در ایران  /  ذریگوی شیعم  ا  ذری. البته در میان ا تا

 حق واود دارد. یز پیروا ی از  یین ا ل
 ای ار نگی  داب مخصوص ذ بی، در بسیاری از انبه ای ملی و مبنتی به  یینبر پای ا عیوهرکا /  ا ذری

سم و  یینبه خود را حفظ کرده ضی از موارد، مرا س ، چنانا ت و در بع شان زبا زد ملی یااته ا که  ای رایج بین
سته سینیۀ اعظم ز جان، ابریز،د سته اات عزاداری ح شنورارین د سوگواریارومیه، و اردبیل از م بی  ا ل  ای 

یان در بین ای به  ذریرا  ماه محر   یهرود.  مچنین مراسررمی چون اشررر شررمار میدر  خوا ی، گذاری، شررب
سینشاه سینهح ضه  ان اس  و مراثی و  وحه ورسو  رایج در بینز ی، و ز جیرز ی از  دابگویان،   ا به  ا و رو

بر این، موسیقی عیوه اس . ی شته ای عزاداری بازار ااریخی ابریز  یز ثب  ملشود.  یینزبان ارکی خوا ته می
 نرمنتان  ذربایجا ی با خیقی  شررود و  ذربایجا ی  یز بخش منمی از  وی  ار نگی این قو  محسرروب می

 ای خود به زبان ارکی  مراه سرودهو کسا ی که این  وع موسیقی را به ا ت اریتهاردی را خود موسیقی منحصربه
 ای بزرگان  ن، در  ا در وصرف  ذربایجان و دالوریشرو ت. عاشریقوا ته میخوا نت عاشریق خ ذربایجا ی می

سروده شن و عزاداری،  سم ا سیقی  ذربایجا ی می ای زیبایی را بهمرا خوا نت و مورد اواه مرد  قرار  مراه مو
گ و دین و اراینت ای طوال ی ار ن درپِی که  س  ا ذری ای خاص از  شا ه لباس سنتی  ذربایجا ی گیر ت.می

 .اس  پتیت  مته  ذریدیگر عوامل مرد  

 ها(زبانیا فارس) هافارس

  ستنت در ایرانسیاسی  ۀبلب و وااتا ت ن شنر ای مرکز ایرانکه عمتاًا ساک ا تایران قومی ارین بزرگ ا اارس
سایر  بر ، امؤلفهدیگر و  ،(مذ ب )اشیع ،()اارسی زبان عناصر  وی  خویش  مچون ۀواسطهب ،به اعبیری و

ا ت، اما در برخی مناطق مرزی امامیزبا ان ایران پیرو مذ ب اشرریع دوازدهبیشررتر اارس .ا تشررتهسررلط ااقوا  
 دار ت. یز سکو   زبان اارسایران، پیروان اسنن 



شنر ای بزرگ ایران ا اارس ساکنان  سیار اراار از اواات حوزه ،و از  ظر ار نگیا ت عمتاًا  ستنت.یران  ایی ب   
ستان به مرد   ای  نتواروپایی اس  و زبان اارسی از زبان ستان، و ازبک ستان،ااایک شور ای ایران، ااغا  در ک

سخن می ستان  درواقع گوینت و ن  سمی ااغا  ستان و یکی از دو زبان ر شور ای ایران و ااایک سمی ک زبان ر
 .بوده اس ورود استعمار ا گلیس(  ازاا پیش)زبان رسمی کشور  نتوستان و درکناِر پشتو( )

 هاکرد

  ینرتشرررمرار میارین بلوک قومی در خراورمیرا ره بره را بزرگ را، و ارک را، ارارساز عربکرد را پس
Olson, 2003, p. 6)طور کلی، در محتودۀ مرزی چنار کشررور ایران، عراق، سرروریه، و ارکیه (. کرد ا، به

 سکو   دار ت. 
شاخه س  که با زبان ازبان کردی یکی از  سی، ااایکی، ی زبان  نتواروپایی ا ستی، ااغا ی، اار  ایی ما نت  

شی، و سیاری دیگر  مزبان با... و  ااای و اال سکیتی، و ب سغتی، خوارزمی، ا ستایی،  ستا ی، او خا واده  ای با
بربی یا انوب بربی ای شرمالایرا ی و متعلق به گروه زباناین زبان  .(439 ص ،1383 باشرت )دیاکو ف،می

ُکرما جی شررمالی، ُکرما جی میا ی،ُکرما جی   ایلنجه و (35 ص ،1383 سررن،این خا واده اسرر  )برویین
 شود. ا دیته می نانوبی، گورا ی، و زازایی در گسترۀ اغراایایی 

شررود که  وی   ایی متجلی می وی  ُکردی در افاوت که کننت( اوصرریف می1398عباس ولی و دیگران )
ل  میاکم را اعریف میح ل   کردن دال با دال ی   نت. این  و ب  حضررور دارد و  ن را  وعی ک با بی نت و  ک

دو   ر ، ازدر بین کرد ا دا ت.در اارین و سیاس  می 1منتی بتون داشتن شرایط امکان باز مایی / دالل سوژه
اوان گف  بی اقسرریم کنیم، میۀ مذ اگر مناطق کرد شررین ایران را به دو پنن و مذ ب شرریعه و سررّنی واود دارد

شت سّنی رِ بی دیگر  یز در میان کرد ا واود دارد که  ایالبته دستهمذ ب در  یمۀ شمالی سکو   دار ت. کرد ای 
  ا و روستا ای استان کرما شاهشنرستان برخی پیروان این  یین در بیشترِ  و  ا  دارد (حقا لای/یارسان )کاکه

 کننت.ز تگی می
برای کننت و ار برگزار میبنت ت و  وروز را با شررکوه  رچه اما  ای ملی و مذ بی پایبه برگزاری  یین کرد ا

سو  و اعیاد مذ بی، ما نت عیت قربان و عیت اطر و به صوص میید ر سیاری قائل پیامبرخ و در اعیاد  ا تارزش ب
شررود و در میان مرد  اقسرریم میبذا ای  ذری ازامله  وعی  ش مخصرروص طبن مذ بی، در برخی مناطق 

خوا ی، مراسررم ذکر دراویش و  واختن دف و خوا تن اذکار مخصرروص شررامل مولودی ،گردد و  مراه با  نمی
                                                        

1 Representation / Signification 



 ای شا ت پوششمناطق کرد شین، در  شود.حمت و ستایش پیامبر اسی ، و  یایش به درگاه ختاو ت  یز اارا می
که با کمی اغییر  سب  به یکتیگر  ریک شکل و ریخ  زیبای خود ایگو هگو اگو ی از لباس کردی  ستیم، به

اازار اس . ساخ  و کاربرد  ریک از پوش، سرپوش، و پایپوشاک سنتی مردان و ز ان کرد شامل ان. را دار ت
شن سم و ا ش  و مرا صل و  وع کار و معی سته به ا  ا با یکتیگر افاوت دارد.  رچنت پوشاک  واحی این اازا ب

و دیگر اا ا متفاوت  مناباد لف کردسررتان ما نت اورامان، سررقز، با ه گووگوالو، گروس، سررننتو، مریوان،مخت
 ا ت.اس ، اما از  ظر پوشش کامل بتن،  مه با  م یکسان

 هاعرب

د و در ایران  یز در شرروارۀ  سرریا و  اریقا را شررامل میزبان، در سررراسررر د یا، قلمرو وسرریعی از دو قاامعۀ عرب
ساکنبرب، در بخشب و انوبانو ستان  ستان خوز بایت گف   .(32 ص ،1377 )امیراحمتی، ا ت ایی از ا
ی  قومی ارامرزی را اضررعیف ما نت ارک ، ای ایران  یزعربکه   ا، با مرکز اشررتراک مذ ب دار ت و این  و
 کنت.می

الننرینی اسرر  اکلم نای از عربی بی ای سرراکن ایران بیشررتر به گویش عرب خوزسررتا ی که لنجهعرب
 خوزسررتان و بنترعباس و بوشررنر و  واحی انوبی اسررتان ایی   ای ایران در چنار اسررتانعرب کننت.می

شتر  نپراکنته شیعۀ دوازدها ت، اما بی ستنت و عمومًا  ساکن   ستان  ستان خوز  ای . البته عربا تامامی ا در ا
 د نت.بسیار پایینی را اشکیل می مذ ب  یز در ایران واود دار ت، اما درصتسّنی

به تان  مچون دیگر مرد  کشررور ایران ار نگ خاص خود را دار ت و  ابعی  از اعراب مرد  عرب خوزسرر
و  اوار، روز عیت اطر از ا می  و اایگاه بسیار باالاری در ار نگ عمومی ایشان برخوردار اس کشور ای  م

اس . یکی دیگر از سنن کنن رایج در  ورسو  بسیاری  مراهو  داب داش  این روز با  نجار ا، راتار ا،گرامی
ضان در ا واز اارا میمیان عرب ساله در پا زد م ماه رم س  که  ر سم گرگیعان ا ستان مرا شود. از  ای خوز

و خوری و دله قنوه  ا  برد که با  داب اوان از مراسررم قنوه ا، میدیگر مراسررم بسرریار منم و رایج در بین عرب
 شود.اشریفات بسیار ا جا  می
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  ااقوا  در سرشماری واقعی امعی که این املهاز ،الز  اس  شفاای  ا ااقت قومی  ۀ ای مواود دربارداده
 ده اس .کر  امعی  و خصوصیات استا ی بسنته اننا مرکز  مار ایران به اعی و دسترسی  یس قابل
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 خواهی اقوام ایرانیهویت

ارسی اقلیل به  وی  ارا    وی  ملی ایرا ی  وی  ملی ایرا ی ئبرکشیتن ا حصاری  وی  قومی اارس به  ی
سرمی ایرا ی را اح  عنوان  وی  ر  ای  اارسسرایر عناصرر  وو زبان، دین، مذ ب، ار نگ، و  داده اسر 
ی مطالبات   ای مختلف،در دوره ،گو هبتین .نتکمعرای می یااته اسررر . این اقوا   خوا ا ه ایرا ی و بروز 

 .ا تخوا ا ه متفاوای را از خود  شان داده وی ری گبه شرایط سیاسی و ااتماعِی  ر دوره، شیوۀ مطالبه اواه با
 ای سرریاسرری، ناباره حاکی از  ن اسررر  که اضررعیف دول  و مواانۀ  ن با بحر احقیقات مختلف در این
دس  داده اس  و کشمکش  ن  ا بهقومی  ا ۀخوا صتی برای پیگیری ا تاف  وی اقتصادی، و ااتماعی ار

با دول  مرکزی درپی  ته اسررر  قومی  را  گو ه . درواقع این(Amirahmadi, 1987, p. 363-391)داشرر
ل  و بحرانمی قترت کنترلی دو کا ش  طۀ مسررتقیم بین  ی اوان راب ل  و قوم  ا را شرررا ت بود  ای دو

 (.227-217 ص ،1377 زاده،)رمضان
ا ی را بتوی، ایلیاای، ی این دیتگاه سایر اقوا  ایرطشکل اارا ؛ ستنت ا ارین گروه قومی در ایران اارسعمته
شیه سایر اقوا  بهارو  مایت ای معرای میو حا سی را برای  ص نگ اار شاخ شرات ۀعنوان  ستی و پی الوه  هاراد

 .د تمی
گردد و به کمتر از یک قرن بازمی  ا نمطالبات قومیتی  .ا تارین قو  ایرا ی ا پرامعی  ا، ارکاز اارسبعت

ارین ااراطی اافاق ااتاد.وری هاعفر پیشرر سرریتبه ر بری  اسرر  که ری  ذربایجانارین  مو ۀ  ن امنوبراسررته
شات  س  که از اقاماییت پان ۀحوز  اارکگرای ستی ا شوا  ارکارکی سیه    ۀعمت .گیرد  میئابار امپرااوری رو

ی بات مطال مت ی ز کا ال مطالبات محور اسررر  و اااتماعی و عتال  مطالبات  ای ایرانخوا ا ۀ ارک و
 .کننتطلبا ه را د بال میولی احزاب اپوزیسیون خارو از ایران بیشتر ا تاف استقیل ،دشومطرح می

اریان بالب  اسرریو الیسررتی ُکرد یک  ؛ا تطلبی را از خود  شرران داده ای متنوعی از  وی کرد ا  یز طیف
یادی طبیعی که ریشرره در سرررشرر  بن ،مل  ُکرد یک مواودی  ازلی اسرر  ، ا نزعم گراسرر . بهاریان ازلی

بات  .(89 ص ،1397 ُکرد ا دارد )ولی، طال قۀ م ی سررراب یک قرن   ا نخوا ا ۀ  و به کمتر از  در ایران  یز 
و با اأسریس امنوری خودمختار کردسرتان )به  شرمسری 1324سراز  ن از سرال گردد، اما اریان اارینبازمی

ضی محمت اافاق اات شکلبا اد. مرکزی  مناباد( و ر بری قا ضات و  ، 57 ای ا قیب گیری ارقهشروع اعترا
... شررکل  حزب دموکرات خود را دوباره سررازما ت ی کرد و احزاب دیگری  مچون کومله، سررازمان خبات و

ی  .گراتنت  ای ار نگی و  نری به خود گراته  ای مت ی و اعالی خوا ی امروزی کرد ا قوالب سرررازمان و
 ای  یز پیتا چه ا شقاقاگر ،طلب در خارو از کشور  مچنان اعالی  دار ت وی  مسلِح احزاِب سیاسِی اس . 



 ا ت.کرده
این  .گرددمیاز ای ایران به حتود  فتاد سررال پیش بخوا ا ۀ عرب وی یااتۀ پیشررینۀ مطالبات سررازمان

امروزه دو سررطح متفاوت  .ختنتپردابه  شررر عقایت و ا تاف و حتی اقتامات  ظامی  ،57از ا قیب بعت ، اگروه
شکیل یک  ظا  اترال در  واود دارد که گریاز مطالبه ستان از ایران و ا ستقیل کامل خوز ارچوب چخوا ان ا

 (.1397احمتی، ) اس ملی ایران 
مییدی بین ایران و  1879اقسیم شتن بلوچستان در سال  . ا دارای زبان بلوچی و سّنی حنفی  ستنتبلوچ

ستان ) ستان کنو ی( مواب  نتو شت. واود ابعیض  واود  متنبهپاک سی بین این قو  یکپارچه  سیا مرز ای 
گرایا ه و طرح مطالبات قومی از اا ب احسرراسررات قو  گیبرا گیخت سررببقومی از دو طرف ایران و پاکسررتان 

شبلوچ س  ا  ستان احریکات ته ا ستان و پاک   ا را در  رۀ بلوچخوا ا  وی . واود طالبان و القاعته در ااغا 
 ای مت ی، اما اکنون مطالبات قومی بیشررتر در قالب اعالی  ،واه مذ بی و قومی اشرررتیت کرده اسررر دو 

ون پیرام ررررر و واود روابط مرکز ،شررکاف مذ بی، ابعیض اقتصررادیو  گیردار نگی، و ااتماعی صررورت می
 مواب اشتیت مطالبات شته اس .

 اهداف و اهمیت پژوهش 

 ظران بر این صاحبرو، برخی از ازاین ویتی قوا  یااته اس . چنتقومی و از دیرباز با زیس  چنت امع ایراناو
سنتگی  سی عامل قومی  از کفای  و ب باور ت که  ر ابیین اعمیمی درباِب اوامع چنتقومی بتون عنای  و برر

با عات قومی د اواه برخوردار  خوا ت بود.  ما یتار اات پا نته و  ی  ازای جا  به ا م ر اکوین و احکیم ا سرر
 ظران صاحبازپیش مورد اواه قرار گراته اس . در  مین زمینه، بسیاری از ااتماعی، بررسی علمی اقوا  بیش

و  وی  ملی ریشرره در ااتماعات قومی و احسرراسررات بسرریار قتیمی قومی    مبسررتگیا ت که بر این عقیته
اوا ت ار نگی میچنتقومی و  ا در اوامع چنتا سجا   وی ی و قوم  مبستگیگرایی بتوی دارد. عنوان ملیبه

اا چگو گی  ای قومی را ارمیم کنت. ا می  موضوع و مسئلۀ اصلی در اینو شکاف منجر شودصلح به ایجاد 
و چرایی  وی  امعی اقوا  در کشررور ایران اسرر .  وی  امعی یا ااتماعی شررناسررۀ  ن حوزه و قلمرویی از 

دا ت و دربرابِر  ن احساس خود را متعلق و منتسب و متیون بتان می« ما»ضمیر  حیات ااتماعی اس  که ارد با
 کنت. اعنت و اکلیف می

، دول  چنار رکن اساسی دارد: سرزمین یا مرز که قلمرو اغراایایی یک دول  1ماکس وبربراساس اعریف 
                                                        

1. Max Weber  



اسرر ؛ حاکمی  به این معنا که معنای ااراد دارای اابعی  یک دول   کنت؛ امعی  یا مرد  که بهرا اعریف می
اراز دول  واود داشررته باشررت و از لحاظ خارای، کشررور بایت از  بایت اقتتاری رقیب یا  م ،از لحاظ داخلی

شور و چگو گی و  سی و اداری ک سیا شکییت  شت؛ و حکوم  که به ا سلطه و  مری   ر دول  دیگری  زاد با
ت. براسرراس این اعریف، بیب   ریک از این چنار مؤلفه کنروش ادارۀ یک کشررور یا واحت سرریاسرری اشرراره می

 ا، دو مؤلفۀ  خس ، یعنی سرزمین و که پیتاس ، از میان این مؤلفهکار متی دول  را ازبین خوا ت برد. چنان
 ا برای رسرریتن به ثبات و از  مه اح  اأثیر موضرروع قومی  و  وی  قومی قرار دار ت. دول امعی ، بیش

ی  ملی و  اسررر ، بیشارین وظیفۀ  نلح و امنی ، که منممنظور حفظ صرربه از  مه به انمی اامع از  و
 ا با ار نگ رسرمی و  ای قومی، شربکۀ اراباطی میان اعضرای یک قومی  با یکتیگر و با سرایر قومی  وی 

شتن درکی  مه ضرورِت دا سلط و با اامعۀ انا ی  یاز دار ت.   ایی که  وی   ا واا به دربارۀ دیتگاه قومی م
کننت، برای اامعۀ مت ی، روشنفکران، اعاالن حوزۀ  وی  و ار نگ، و  مۀ کسا ی که سازی می ا بیری با  ن

 دل در گرو صلح و  شتی میان مرد  این سرزمین دار ت روشن اس . 

 ادبیات تحقیق

 ن اسرر . در این حال ،  حال، متفاوت با عین اسرر  و در  یازمنت « وی  دیگری»یک ارد یا گروه به  1 وی 
س ، اما  صل افاوت ا س . پس در و لۀ « افاوت» وی  حا ساخته ا و معنای  ن  یز ما نت خود  وی  یک بر

بررخررش یررا اررکررویررنرری دارد اسرررر  کرره واررود دارد و اررنرربررۀ قرروا «  ررویرر  دیررگررری»اول ایررن 
(Grossberg, 1996, p. 93-96.) 

ی   گا ی از کیسررتی ار معنای بهدر این احقیق،  و کار راته اسررر  و این اش بهدی و اعلقات ااتماعی 
گا ی گرچه ازطریِق اراینت اردی  بخشیتن حاصل می ما ت شود، صراًا یک احساس درو ی و اردی باقی  می 

یابت و به بنیادی  ای دیگر  مود بیرو ی و امعی میو ازطریِق  شان دادن اشابنات و امایزات ارد با ااراد و گروه
گو ه  وی  بتین .(Jenkins, 2014, p. 6-20) شررودنش ااتماعی و سرریاسرری ابتیل میو ک برای اراباط

اخته شررته اسرر . از دیتگاه ااتماعی،  وی  دیابت که در علو  ااتماعی بسرریار بتان پروانی ااتماعی می
 ا گروهز برون ا اگروه ا و ا فکاک درونسنجیبازشناسی مرز میان خودی و بیگا ه اس  که عمتاًا ازطریِق  م

 .(Brown, 1996, p. 9)شود ممکن می
ا تیشررمنتان  .دا تگرو ی میروابط بین حاصررل ولی ار نگی وشررناختی قومی  را محصرر گرش اامعه

                                                        
1. Identity 



سیک اامعه سی )کی ستثنای ماکس وبربهشنا صطیِح قومی چنتان اوانی  کرده ، به(ا  1ا ت. اردریک بارثا
سی احقیق کنت ومیدرون اعریف قومی  را از بیرون به ( 1969) سا  ای مادی  ه اعلق برخی ویژگی را کا ون ا

  .که معرف گروه اس  دا تمیار نگی به گرو ی خاص بلکه مرز قومی  
 ای گرو ی  میشه بایت در رابطه با  ن چیزی که  یستنت، یعنی اارادی که عضو گروه  یستنت، اعریف  وی 

ار نگی مرز را  یز اعریف بین  ا درانِ  امایزاتاسرر  که این افاوت گو هبتینو  (Eriksen,1993)شررود 
 ظریۀ  شررود ای  وی  ااتماعی محسرروب میو ائوری  ایه ایی که پایۀ  ظریکی از  خسررتین  ظریه کننت.می

ی  گیری  ودر این  ظریه،  قش اامعه در شکل . یز  ن را اوسعه داده اس  4اس  که میت 3کولی 2سان ینهخود
 ویژه  واوا ان، بیان شته اس .ااراد، به

شمنتان  سیک اامعها تی سی  وی  را در چکی ساختار ا می  گر ت و معتقت شنا ارچوب  ظم ااتماعی و 
س . بر شگر  اریته و مخلوق  ظا  ااتماعی ا ستنت که کن ساس،  وی   یز به   عنوان واقعیتی ااتماعی این ا

شرایط ااتماع ساختار و  شکلمتأثر از  س  و ارد در  شی مؤثر  تارد. )عبتاللنی، ی بوده ا گیری  وی  خود  ق
 (.1۰8 ، ص1381

روابط   ای ااراد و ا، و  گرشگیری راتار ا، احساسات، ا تیشهبرای شکل 6طبقه بر اعُین 5دیتگاه مکتب اضاد
کیت دارد اس  بنیان افاوت اقتصادی این افاوت طبقاای بر   ا ن  ظر (. از125 ص ،1398 )گیت ز، ااتماعی اأ

گا ی طبقاای در این راستا  قش اساسی دارد. کرده اس ز را در اامعه ایجاد متمای ای امعی  وی  که  و  
بر رابطۀ ارد و اامعه در اراگردی پویا و دیالکتیک اشرراره دار ت که  7ا تیشررمنتان مکتب کنش متقابل ااتماعی

سان شکلچگو ه راتار ا  صی   ا و  شخ صوِل اعامل ارد و گیری  شخاص مح و به اعبیری،  وی  ااتماعی ا
یایی کنش متقابل ااتماعی بین ارد و باشررت. بهاامعۀ پیرامو ی خویش می طور کلی دیتگاه کنش متقابل بر پو

کیت دارد )اوسلی،  .(268 ص ،1398 اامعه و  تایج این اراینت اأ
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سان از ابتتای ز تگی ااتماعی شگرایان معتقت ت که ا  سبی اولیه  کن ستۀ بنیادین یا یک  وی    دارای یک  
از  ظر  .کنت ای اتیتی را ایجاد میپذیری و کنش متقابل با دیگران  ر روز  وی اسرر  که در اریان اامعه

شگرایان  س . واحت احلیل کن شتن ا س  و  ر روز درحال ایجاد  پیروان این مکتب،  یچگاه  وی  کامل  ی
شررررود برره ارررد بررراررری برریشررررتررری  سرررربرر  برره اررامررعرره داده مرری  رراارررد اسرررر  و در  ررظررریررۀ  ن

(382-375 p. ,1998 Turner,این موضرروع ما را به .)د ت که اوسررط سرروق می 1پذیریسرروی اراینت اامعه
س کولی و میت مطرح   کننتمی ا و  نجار ای مواود اامعه را  مواره درو ی که درطِی  ن، ااراد ارزش شته ا

 شو ت.می و از این طریق ااتماعی
باشررت که  مود عینی  ن رد و کین میگرا، اامعه عرصررۀ  منشررینی عناصررر ُخ شررناسرران الفیقاز  ظر اامعه

از  و (16 ص ،1380  ای امعی گو اگون اسرر  )اوسررلی،مشررروعی  دادن به اکثرگرایی و قبول واود  وی 
ستر  وی   ا ندیتگاه  سن  ومتر یته بدر دوران اخیر، ب  ای بازاابنته شکل گراتهصورت پروژههسازی ایمابین 

 2گیت ز .(81 ص ،8913 )گیت ز،شود حسب اعامل دیالکتیکی عناصر محلی و انا ی بازسازی میو بر اس 
صررورت بهدر راسررتای الفیق عاملی  و سرراختار به  ظریۀ سرراختاربنتی رسرریته اسرر . بتین معنا که کنشررگر 

پردازد و اأثیرگذاری و اغییر شرایط ااتماعی د در ساخ  ااتماعی می ای خوای به ارزیابی اعالی بازا تیشا ه
 (.3 ص ،1381  ا در بازا تیشی  سب  به راتار خویش اس  )ذکایی،ااراد اساسًا  تیجۀ اوا ایی  ن

ی  3کاسررتلز ،از اا ب دیگر دارد که  ا بیان می یز با اعتقاد به اراینت متناقض انا ی شرررتن و اأثیر  ن بر  و
 ای الکتریکی سرررع  وسرریلۀ رسررا هوطنی بهگیری  وی  انانحالی که به شررکل عین در ی شررتن انا
... شررته  گرایی قومی، دینی، و ای محلی در قالب بنیادگرایی و خاصگیری  وی بخشررت، منجر به شررکلمی

س . عیوه شروعی ا سه  وع  وی  م کنت. بحث میدار بخش،  وی  مقاوم ، و  وی  بر امهبر این، وی از 
 .(1389 )کاستلز،

 بیان اس : قابل ذیلصورت اتول و پسامترن به ،سن ، متر یته اراینت وی  در 
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 مکاتب فکری سوژه نوع هویت منابع هویت مکان و فضا زمان رویکرد
 

 سنتی
 

 گذشته
 وی   -

 منتمکان
 محورسرزمین - 

عت  اتایی  -
 اضا مکان

رسو  و دین و  -
 ساختار ا

به شناخته  یاز  -
 شتن

 او ر ثاب  و -
 و اابع قترت ارپایت

 شته ازپیش اعیین -
 گرا شخصی ازلی -

 ااریخیارا -
 ارازما ی -
 او ر ثاب  -

باور ای  -
 عامیا ه

 بیرعلمی -
دینی و  -

 ماورایی
 

 مترن
 

 حال
 پیتایی دول   -
  امل  -
 ی ایسرزمین -

با مرز ای 
 رسمی

سوژه )ااعل  -
 شناساگر(

 عقل -
 دورا تیش

 اصیح دین -
 ای ا قیب -

 علمی

 ساختارمنت، اابع -
 شرایط ااتماعی، -

 اقتصادی، ار نگی 
 وی  امعی  -

 ...( و اردی )ملی و

 اعامل و -
معنایابی 
سوژه با 

ساختار ای 
 ااتماعی

 کنش متقابل -
  مادین -
 ساختارگرایان -
 مارکسیسم -

پس  
 مترن

 
  ینته

گسس   -
 مکان، اضا

 ا و کنش -
 ای ار نگ

 رد، محلیُخ 
دستاورد  -

 گفتمان

  ای باز وی  -
 گرامتضاد و خاص -
 پاره و سیالچنت -
 متنوع و متکثر -
 اابع گفتمان -

  ایباز مایی -
 مختلف

افسیر ای  -
 و متوالی
 متکثر

 پساساختاری -
 ا تقادی -
کاوی روان -

 پساارویتی

 (138۷چار چوب کلی سه رویکرد )سنتی، مدرن، و هویت( )رشیدی، : 2 ۀجدول شمار  5

 ای متیری  مشارکتی سوی  ظا احوالت پتیت مته در اوامع، حتی در کشور ای درحال اوسعه، حرک  به
اد ای مت ی بر پایۀ این د ت که الزمۀ  ن رعای  اصرول شرنرو تی و ایجاد  نرا  شران می 196۰ویژه از د ۀ به

 (.Faulks, 2000, p. 197) س اصول ا
اصول شنرو تی  .مرابط با شنرو تی اس   ایه ظری کنو ی  ا در دورانقومی  ۀطرح دربارم  ایهاز  ظری

گا ا ه در سر وش  خود و اامعه را میاز یک ازسویی دیگر، این حق را برای د ت و سو، به ااراد ااازۀ دخال   
 وی   .رسررمی  بشررناسررنتحقوق دیگران را به که تظار داشررته باشررتاا از اعضررای خود ا اامعه قائل اسرر  

ی  ااتماعی قرار می ی شررنرو تی ذیل  و ی   ما نت دیگر  و  ا از دو ان  دارای ا می  گیرد. این  و
اقتضررای شرررایط . به2. بیا گر اصررور ارد از خویشررتن و  حوۀ اصررور دیگران از او در اامعه اسرر ؛ 1اسرر : 

ر این ب (.Oldfield, 1990) رابطۀ  ویتی بین دول  و مل  اسرر  گیرد و محصررولمیااتماعی پویا شررکل 



وی معتقت اس  که اگرچه  وی  ملی  ؛مناسب اس  1شوارازمنتال ۀخوا ا بحث از رویکرد امنوری اساس،
گرایی مت ی اس  گرایی( در ایجاد احساسات مشترک سیاسی یکی از عوامل اساسی اس ، اما این ملی)ملی

ستا، وی، با دعوت به  که س . در این را سی مؤثر ا سیا شنرو تی و  وی   سات مربوط به  سا در اربیب اح
 ای دموکراایک در ایجاد  ناد ای مت ی، احیای بسررتر مناسررب ان  مشررارک  ااراد در اقوی  سرریاسرر 

 .(Schwarzmantel, 2003کنت ) ای اتیت را اوصیه میامنوری

 انواع هویت

 ( از واژۀ یو ا یEthnicواژۀ قو  ) .لی معنا و بازشررناسرری درطوِل اارین بشررربوده اسرر ازمنابع اصرر 2قومی 
Ethnos (حااظۀ مشررترک ااریخی)ارکیبی پویا از ابار مشررترک واقعی یا مفرو   معنی مل   مته اسرر .به ،

سی سیا صر  مادین، اعلقات  شترک قومی، عنا گا ی م  ۀاجربسرزمینی در بین یک گروه ااتماعی مبنای  رررر  
برای  ویر  قومی  3اسرررمیر  .(p. ,1998 Ashcreft, & Griffths & Tiffin 84) گیردقومی قرار می

 شمرد:میا بر ای زیر رمؤلفه

 
صنعتیواژۀ ای ملی و ملی  بعت ستی وارد واژگان علو  ااتماعی  4از ا قیب  سیو الی سات  ا سا سترش اح و گ

ار س  شود که  اشی می (سیاسی ر  ظامی)شته و دول  ه وی  ملی از یک واحت سرزمینی شناخت .شته اس 
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 مل 
 میراث ار نگی  
 ااماع روز  

 ا(  ا، باور ا، و ار نگی، خاطرهااسطورهدو گروه عناصر عینی )سرزمینی( و ذ نی )از ا تیشمنتان برخی 
یلبه ناصررراشررک یادعنوان ع ل   نتۀ م بۀ اسررراسرریمی د  نت و دو ویژگی و ان شررمر ت میرا برای  ن بر 1کن
ی  ملی برمیای شررکلبررا  2احمت اشرررف  یز عواملی .(3۰-27 ص ،1383 علمتاری،)  شررماردگیری  و

 (.14۰ و 139 ص ،1383 )اشرف،
ی  امری که اح  عنوان  و اسر ، اعلق به خصروصریات مشرترک ا سرا ی از دیرباز مطرح بودهبایت گف  

امروزه گسررترش  .صررتد اسرر  به سررطوح بسرریار کین اعلقات  وی  امعی اراقومی و ملی بپردازدانا ی در
 ای ار  موده اسررر  و حتی ایشرا بتینی 4مارشرررال مک لو ان 3 ا طرح د کتۀ انا یروزاازون رسرررا ه

با ک  6لی پولالملگیری و گسررترش اعالی  صررنتوق بینشررکل و 5المللی  مچون کنفرا س بران وودزبین
 کنت.را مقتورار میبستر ای عینی  ن 7انا ی

 : اس  وضعی   وی  انا ی امروزین دارای سه عنصر اصلی ،از  ظر گیت ز
 ا در مجتد  ن ا تاختن و اا برداری و بیرون کشریتن روابط ااتماعی از باا  محلی، اکهو اضرا زمان اتایی

 نای  و در ،ااتت[]اافاق می  ای کارشناسی ای  مادین و  ظا  شا ه وسیلۀبه که و اضا زمان  ای  امعّین ازاکه
ی  انا ی و محلی را این یو .(41 ص ،1380 بازاابنتگی  نادین )گیت ز، ده کرپردازی گو ه  ظریهاراباط  و

 اس :

                                                        
شۀر یادعا یکه مل  برمبناینو ا یار نگ رررر یقوم ۀانب یکی .1 شتن   ی شترک دا ضا یاکا یم دو   وکنت یتا می ن اتاو  پ یاع

 .لزامات و اعنتات مشترک دار تمل  ا یاس  که اعضا استوار اساس ینا که بر یمت  ۀانب
 ...  ا وچون اقتصاد، شنر ا، ارقه م، سایر عوامل .  ناد سیاسی، دین، زبان2

3. Global Village 
4. Marshall McLuhan 
5. Bertonwoods 
6. International monetany fund 
7. World bank 



 یگذاریرعوامل اأث مکان زمان اعلق سطح ی  وع  و
روابط مکان و 

 اضا

 یمحل ی  و
 یمحل

 
 از اجتدقبل

گرایی خاص
 مکا ی

وسنن رسو ،  داب
 یمحل

ا طباق اضا با 
 مکان

 ارامحلی بعتاز اجتد انا ی  وی  انا ی
 ای ا تیشه

 حاصل از متر یته
اتایی مکان و 

 اضا

 : انواع هویت از نظر گیدنز3 ۀجدول شمار  6

که  ۀدربار به ذکر اسررر   ی  امعی الز   یتئولوژی ملیروابط بین سررطوح  و بِر خطر اشررت  گرا دربراا
ی  انا ی  یز با ااکا برمفنو  از وحتت و  ما نگی ملی دااع می  ای قومیگراییخاص کنت و گرایش به  و

سا ی  و ارزش ش مطالبه ضمن اقابل با  وی  ملی، 1 ای قومیا  ،  رچنت با گذاردسرمی ای ملی را  یز پ
ولی  ،حال گسررترش اسرر درزیسررتی پلورالیسررتی اشررکالی از  م ل کرد کهاوان قبوبینا ه میرویکردی خوش

کشررنت، اصررویر می ای ااتماعی را بهاننا پتیته های  ای رسررا هباز مایی واقعی  عینی حاکی از  ن اسرر  که
که  ن ی بل به واقع بتیل می ا را  نت ) ای روزمره ا یادی بر این پژو ش .(Hall, 1997, p. 2002کن  ای ز

 میز، اصورات قالبی، و  ای ابعیض ای قومی به اشاعۀ  گرشا ت که اصاویر منفی از گروها صحه گذاشتهمتع
 .(Entman, R. & Rojecki, 2000; Graves, 1999رک:  ،رسررا نت )برای مثال ای امایز و براری متد میااسررا ه

ی بایت گف   که برای  ن چنان یتگی  ن دارد،پیچ  ای  ویتی  شررران از ای محلی و حوزهوقایع مختلف  و
شبکه شی از ز تگی در  شتن  وی   ا شگران ااتماعی که از اردی  سته از کن  ای انا ی مترن و ثروت طرد د

سررازی( در اامعۀ ما سرراختن معنا ) وی ارین اایگزین برکننت، اصررلی  میا ت یا دربرابِر  ن مقاومشررته
س  که  ای ار نگیاماع  ستوار، ملی، یا منطقهینید یبر بنیاد ا ا س  دین، ای ا  ت و احتمااًل قومی  به د

 .(87 ص ،1389 گیرد )کاستلز،واصرف قرار میو محلی  مورد دخل ملی ،

                                                        
 کنت.ایجاد می  ویتی قومی ای کهاعلقا. 1



یه  های قومیتنظر

اواه به روابط قومی در  وپردازان کیسیک  تارد  ظریه ۀقومی  و روابط قومی اایگا ی در ا تیش ۀمطالع
 واود  تارد.صورت صریح به 3، و زیمل، وبر2دورکیم، 1مارکسچون  شناسا یاامعه ۀا تیش
پیوسررته را در کا ون اواه خود قرار داده اسرر  که  مورکیم در  ظریۀ قومیِ  خود عمتاًا سرره موضرروع بهد

  :ا ت ازعبارت
قومی؛ و( القی  رررر گرو ی  مبستگیالف( زوال یا کم ا می  شتن قومی  با ظنور متر یته؛ ب( ما ی  

واکراوی وی ذیرل  مبسرررتگی  .(Malesevic, 2004)عنوان شرررکلی از ااتمراع اخیقی گروه قومی بره
 رچه اامعه  ،ده اسرر  و بر این اسرراسکروی مشررخ   ۀارگا یکی موقعی  قومی  را در ا تیشرر / مکا یکی

 گیرد.ااصله می بیشتر از اعلقات قومیتی و سنتی ،دشوار مییااتهاوسعه
کنت که اخیل مثابۀ شررکلی از منزل  ااتماعی برحسررب روابط خویشرراو تی ابیین میهوبر  یز قومی  را ب

وبر قومی  را به صررور زیر  .(48 ص ،139۰ کننته اسرر  )مالشررووی ،ااتماعی و برور برای ایجاد  ن اعیین
ار ایجاد مثابۀ سرازوک. قومی  به2مثابۀ شرکلی از منزل  ااتماعی؛ . قومی  به1مورد بررسری قرار داده اسر : 

 . قومی  و بسرریج سرریاسرری4. چنتگا گی اشررکال قومیتی سررازما ت ی ااتماعی؛ 3ا حصررار ااتماعی؛ 
(Weber, 1968). 

 ایی از عصبی  امعی، حساسی ،  ابننجاری، احساس اروار بودن یا  ای قومی  شا هاز  ظر زیمل، گروه
صلی در  ظری ۀمایسه درون .برار بودن با خود دار ت شکلی از ومی زیمل واود دارد: قومی  بهروابط ق ۀا مثابۀ 

شتن قومی  دراثرِ زوال و کمو  و بنابراین قومی ،راتاری، ما ی  اعامل ااتماعیاراینت  م پذیری اتایش ر گ 
شوی ، ااتماعی شت .(43 ص ،139۰ )مال سازی و ر سترش می ر ،از  ظر دیتگاه  و صر مترن گ یابت چه عنا

گا ا ه  وی  خود ر   .کنتواو میا در عناصری ورای قو ، قبیله، و شنر خود اس ا سان  
سو زدو درون ستمی پار سی صلی  ظریۀ  کیت بر  4مایۀ ا ستگیاأ س   مب  .گروه قومی و عملکرد گروه قومی ا

سلی  ن میوی ویژگی اامعه صلی قو  را دیرپایی و اتاو  ارا  صر  ،از  ظر وی .دا تشناختی ا قومی  از دو عن
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 ساخته شته اس .« وابستگی داوطلبا ه به گروه»و « ار نگی ارا سلی سن »ساز تۀ 
قومی  در سیاس  ااتماعی را دریااته اس   ۀ ا  قش براست ومارکسیسم برخیف اصور اولیۀ مارکسیس 

 میز  ای ابعیض ا با سیاس صورت اجربی پرده از الگو ای  ابرابری قومی مبتنی بر طبقه و رابطۀ  نبهو حتی 
سرمایهد س .داری برول  در  ظا   شته ا س  این با دا سی سم  نوز  م در این دیتگاه مارک سی  ای حال،  ومارک

س  که  ی  شریک ا شکلی در پیکار ای قومی یا  ژادپرستی واود  تارد که بتوان  ن را اتای کیسیک  گو ه م
 (.p. 107,Solomos ,1987 داری اصور کرد ) ای ساختاری اامعۀ سرمایهاز ویژگی

 ۀشررود، در  ظریقومیتی مطرح میدر اراباط با قومی  در اوامع چنتکه امروزه  1مفنو  محرومی   سرربی
شکلاریک سکا 3ار ر، 2ااافل ظرا ی  مچون صاحب گیری  وی  وسون درباِب  حوۀ  ( در 1999) 4، و برا 

حسرراس محرومی  از  مود ای ا .(Buurih, 1997, p. 589) و ت  وی  ملی و قومی بحث شررته اسرر پی
، و 7، ابعیض سیاسی6برد؛ ابعیض اقتصادیسه  وع ابعیض را  ا  می 5رابرت گار . سبی احساس ابعیض اس 

سبی پیش .8ابعیض ار نگی ساس محرومی    س  که اح صلی رابرت گار این ا شمکش شرطار  ا  ای ک
 (.212 ص ،138۰ )قیم،  میز اس داخلی خشو  

 اپذیری بینیگری مترن اسرر  و از سرریالی  و پیشااقت ثبات و اعین ا متر یسرر وژۀ مورد ظر پسرر سرر
س ، ساخ بتین .برخوردار ا سیال و بری از  ستری  س  که بحث قومی  و روابط قومی را  یز در ب  ای گو ه ا

 دا نت.ساخته در  ن اراباط قابل بحث و بررسی میمتعین پیش

 ای قومی و ملیهگیری هویترد شکلانداز نظری رقیب درمو سه چشم

ی ،گراییر یاا  اول با  ا    تو ی اسررمی  گره خورده اسرر  و اح  عنوان دیرینه و   ملی را امری طبیعی  و
شررناسرری روانگرایان، (. برای دیرینهBarrington, 2006, p. 13دا ت ) ای قومی می ا را دارای  سررتهمل 
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ی  باق مواق کاملی  شرررا گر ا ط با شرررایط ا اارین بوده اسررر  به میز بشررر  بل  ماق مته درطِی دوران  واود 
(Kaufmann, 2015, p. 194)شگران قومی  ن را قوا   اا. در این س  که کن صور ا شاکلۀ ار نگی ثابتی مت

  ا میسور شته اس .ا ت و معنابخشی مستتامی درطوِل  سلبخشیته
س  و برا ساس  ِنبزارگرایی دومین ر یاا  ا س  که ا ،ا سط  خبگان برای اعریف  وی  قومی  منبعی ا و

ی  فاده می ،گرو ی، انظیم عضررو نابع اسررت عاوی و اسررتخراو م خ  د شررود مرز ای گروه، و سرررا
((Brown & Langer, 2010, p. 413. 

سازه ضتی  با دیرینهرویکرد  خر  س  و در   ای قومی  ا گروهبر اراینت ایی که ازطریِق  ن ،گراییا گاری ا
نور می بنرتظ م یرا کیرت  عنراصرررری از  ریارأ ینره کنرت و  کرد دیر ی برمیدو رو بزارگرا را در یرد گرا و ا گ

(Brown & Langet, 2010, p. 413 ر یاا  برساخ .)ما نت  وی   ،کنت که  وی  ملیگرا استتالل می
 1شمر ت، یک سازۀ ااتماعی ای  وی  ملی برمیعنوان  شا هگرایان به ایی که دیرینه ای دیگر، شامل  نگروه
 .اس 

طلبی قومی و سرریاسرری شررتن قومی   وی  رگاه عناصررر قومی مبنایی برای مطالبات سرریاسرری شررو ت، 
گرایی مرز مل  را با مرز گروه قومی مشررخ  و محتود شررود. این واه از قو گرایی سرریاسرری( پتیتار می)قو 
 (.1411 ص ،1383 کنت )ماایل،می

شتن قی  و 2مایکل  کتر سی  سیا سیم ار نگی ا»ومی  را در رابطه با طلبی قومی و  ستعمار داخلی و اق
س  « کار ساس  ظر او، موو  امتوازن  وسازی (Hechter, 1975, p. 14 & 15)اوصیف و ابیین کرده ا . برا

شررکل  امتسرراوی اوزیع  ا و ااتماعات مختلف اامعه بهشررود اا منابع قترت بین گروهدر اامعه مواب می
ساکنان قلمرو ار نگی متمایزی به  ظر وی،  نگامی .شود مقاوم   ماینت و  در برابِر ادبا  در دولتی متمرکزکه 

شا گر ای  ویتی خود ایش کننت، ملی شا گر ای واود میای بهگرایی حاشیهبرای حفظ   سایۀ  ن،    یت و در 
 .(Ibid, 2005, p. 39-60)گیر ت خود می ای قومی و  ژادی صبغۀ سیاسی به ویتی و ار نگی گروه

وسرریلۀ  اچگو ه بهد بال ابیین این مسررئله اسررر  که  نبرای شررناخ  و ابیین منازعات قومی به 3اتنون
گی ت مبسررر قومی )    میقومی ) گراه بره درون( یرا خصرررومر   ختره  ی گ برا  یرون(  ب  شرررو رتگراه بره 
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)179 p. ,2004 Fenton,(.  ی ابراطرات  1کرارل دو قش ار می  ثر  مؤ می  قو یز  خ  دا رترا در رسرررترا
گا ی قویطور منم یز اراباطات، به 2واکر کا ر. طبق اعتقاد (138 ص ،138۰ )مقصودی، می  قش ، در خلق  

ابع  ن، اامعۀ (. از  ظر کاسررتلز، اراینت انا ی شررتن و به256-252 ص ،1379 )سرریتامامی، کنتایفا می
 ا جامت. ای به اضعیف دول  ملی و  وی  ملی مرابط با  ن میشبکه

  بسیج قومی

در دوران   ای کنن و بسیج قومی ای سیاسی شتن با وابستگی، علل و شیوه3ذیل بسیج قومی ،مکاابدر  مۀ 
ن اس  که   رررر خوریمبه  ن برمی 5و برگه 4که در  ثار گیرازه رررراتیت ابیین شود. استتالل اساسی این ر یاا  

 .(1397 متی،شود )اح وی  و احساسات کنن در یک گروه باعث بسیج امعی قومی می
مل  خاص  ررر  ای قومی در داخل یک دول ادبا  سیاسی گروه رقابت بر سر منابعر یاا ، این  اساسبر

ویژه مشرررابل دولتی، ا گیزۀ عمتۀ کشررمکش سرررازد که در  ن، رقاب  بر سررر منابع، بهچارچوبی ارا م می
 ای  ای قومی و اازایش  وی ل سازماناشکیکه به  (Coughlan, 1985, p. 414 ورد )واود میبهقومی را میان

و در شرایطی که منابع پایتار یا  اپایتار مطرح باشت،  (Nagel & Olzak, 1982, p. 214) شودقومی منجر می
قتا  امعی قومی می به ا ب   مت )این رقا بهOlzak, 1985, p. 76ا جا با صررورای(،  که خود را  که امعی 

ابعیض اشخی  داده اس   و خود را در  سب  با دیگری مورد دا تن می ایی در اعلقات  ویتی  مساشاخصه
 کنت.گیری رقاب  را اشتیت میو شکل  مبستگیدا ت احتمال منتی بیشتری مییا مستحق بنره

پایی از و  ورد ت درمیو با کاربرد زور و خشررو  ، مردمان بومی را اح  ا قیاد  بلبه راه اسررتعمارگران ارو
 مود ت و به اسررتثمار مردمان را احقیر ار نگی می  ا نو   تکردمیرا محتود   ا نو سرریاسرری احرک ااتماعی 

 ظریۀ اسررتعمار  (Cashmore, 1996, p. 178).پرداختنتمی  ا ن ای بومی و بارت مّواد خا  سرررزمین
به داخل کشررور ا بر واود روابط  ابرابر ار نگی بین ار نگ سررلطه 6داخلی گر و با اعمیم این مناسرربات 
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کیت  سررلطهزیر  ایار نگ سررازی در  ظریه  ا نگو ه بتین (Muir, 1997, p. 201).دارد در درون اوامع اأ
 دار اصررطیحسرربات داخلی وا و  یز اعمیم روابط  ابرابر میان اسررتعمارگران و مسررتعمرات به حوزۀ منا مباحث

و   اگروه مراحل اذب 1میلتون ).p. ,1978 gin,aeF 37( ا تکّلی و کیسرریک  ن معنای به« اسررتعمار»
،  ما نتسررازی ار نگی :کنتشررناسررایی می مرحله  ا با  سررتۀ مرکزی اامعه را در  ف  ن سررازی مگون

 (،ایسررتاری)بینشرری  ما نتسررازی زی  ویتی، ما نتسررا مادی،  ما نتسررازی  ما نتسررازی سرراختاری،
 (Milton, 1964, p. 71). ما نتسازی مت ی و  ،راتاری  ما نتسازی

یه کل منظمبه ،و 2پردازا ی چون  ا س کو ن ظر گان را در انبش ،اریشرر ی   قش  خب  ای   تو ی اسررم
ستی احلیل کرده سیو الی شتر ب ا سترش دامنۀ کنترل دول  و گرایش بی ایجاد  دلیله اا ب امرکزگرایی را ا ت و گ

 یز  اسیو الیسم را  3دا نت. اان ویرویلیمی« روشنفکران علمی»شرایط مناسب برای بسیج ایتئولوژیک اوسط 
س شکل ویژه و مواقی  سیا س   ای مترن می میزی از  دا ت که  خبگان از  ن برای گراتن قترت دول  از د

 (.1397 ،کننت )احمتیطبقات حاکم استفاده می

 صلح پایدار

کا    .در اروپا شررناخته شررت 4ایما وئل کا  اثر  صررلح پایتاراز ا تشررار رسررالۀ صررلح پایتار پس عبارت
دا س ، براساس این  ظریه، می ای احقق  ن را عت  متاخله در کشور ای دیگر و منع امسک به زور شرطپیش

شتصلح پای ساختارمنتبه صلح عادال ه .تار بایت  مراه با عتال  با شۀ  سط  خبگان قادر  صورت یک ا تی او
 المللی مبتل گردد.و به یک راتار یا کارکرد بین شود اس  ابتیل به یک گفتمان شود و در عرصۀ ااتماع وارد

شش پیش صلح پایتار  شرط اولیۀ 42 و 41 ص ،1394 پور،شرط دارد )برااعلیاز  ظر کا  ، برقراری  ( و 
 مچنین وی سرره رکن بنیادین را در  دا سرر . بایت ا بر الزا  اخیقی را حتاقل قصررت و  ی  دول   ا نرعای  

(. بنابراین رعای  حقوق بشررر و حقوق 42 ص ) مان، 5اازایت ا میشرررطاحقق صررلح پایتار بر این پیش

                                                        
1. Milton  
2. Hans Kuhn 

3. John Viruili 
4. Immanuel Kant 

 ۀبایسرر  بر شررالود ا می. حقوق مل ب( ؛باشررت بایسرر  امنوریقا ون اسرراسرری شررنرو تی در  ر کشررور می الف( .5
سمی از دول  ستوار گردداترالی شرایانان حّق  و( ؛ ای  زاد ا شت. وازی انا ی محتود میط میزبا ی یا منمانشنری به   با

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1_(%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1_(%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA


ی ل ،  ردو، از بن به دو یاسرری  بهانشررنرو تی مبتنی بر اعلق سرر ظا  امنوری  مار می ای    نت یشرر
گا ۀ اارایی و صررلح پایتار بتون برپایی  ظا  امنوری، که در  ن قوای سرره .(123 ص ،139۰ )میرمحمتی،

محوری، عتال  یابت، اما ایجاد چنین  ظامی، خود، به عقی ی ،ا ت، احقق  میاقنینی و قضایی دارای استقیل
 متاری براساس قا ون مشروط اس .ترتبلوغ اکری، سلوک اخیقی، و ق

صلح در روابط بین صلح دار ت. یو ان گالتو گمحققاِن مطالعات  ضوع  صر  گاه بنیا ی به مو ، 1الملل معا
بارۀ عت  واود امایز قائل اس . صلح منفی در« صلح مثب »و « صلح منفی»پتر مطالعات صلح، ابلب بین 

می حبر   اش ،کنرتخشرررو ر  صررر نی کره   ع م ین  میبره ا فی  ن م لح  عیر  صررر  رت دابس را وضررر
(Galtung, 1985, p. 65.) 

 محور اسالمصلح در اندیشۀ دین

دا ت. در اعریف عنوان یک دین النی، در  ظا  معراتی خود، دین و سیاس  را دو مقولۀ اتا از  م  میاسی  به
رکزی بوده اسرر   ا و دوری از انگ و خشررو    مواره یک دال ماامعۀ سرریاسرری اسرریمی، اعامل ا سرران

 سم  صلح دارد. شناسی مکتب اسی ، ا سان گرایش اطری به(. در مبا ی  ستی2 ص ،1396 چیان،)چینی
رود و ریشه در قر ن و شمار میای دارد. عتل از اصول دین بهمفنو  عتال  در افکر اسیمی اایگاه ویژه

)سورۀ حتیت،  یۀ   زول قر ن برپایی عتال  اس  ل  وارمایت که از ا تاف رساختاو ت میدر قر ن، سن  دارد. 
 (1۰3عمران،  یۀ ؛ سورۀ  ل25

گا ی به عییق مشترک مواب گسترش حّس اعتماد  .در قر ن، اشارات متعتدی به قبول اکثرگرایی شته اس   
ین (. در ب8۰ ص ،139۰گردد )ایرحی،طور کلی  ویتی متکی بر اخوت و األیف قلوب متقابل میمتقابل و به

گرو ی براساس  گرش  ؛ذکر اس ار دربارۀ موضوع انگ و صلح قابلبراسته ۀدو  ظری ،متفکران مسلمان رای 
خاص به بنیاد ای احکامی و شرعی اسی  به ارائۀ افاسیر ظا رگرایا ه از متون دینی  مچون  یات قر ن دربارۀ 

و ابی، انادی، و اریا اای  مچون القاعته اناد و مقااله با کفار و مشرکان مسیر اریا ات سلفی، اکفیری، 
و با استناد به  یات متعتد  مسلمان، با  قت دیتگاه گروه اول بخش زیادی از متفکران .گیر تو داعش را درپیش می

کیت دار ت کننت که را ی برای صلح باقی  ما ته انگ را درصورای اجویز می  ا ن .قر  ی، بر اولوی  صلح اأ

                                                        
س : عیوه به ستوار ا سه بنیاد ا ضای اامعه به الف(امنوری بر  صل  زادی برای اما  اع سان؛ ا ااراد به  ۀاعلق  م ب(عنوان ا 

 (.123 ص ،139۰ )میرمحمتی، عنوان شنرو تو ی برای  ر ارد بهاصل برابری قا  و(عنوان ااباع؛ یک قا ون واحت به
1. Johan Galtung  



 .دا نت ای اسیمی میاستفادۀ بیرمشروع از خشو   را حتی علیه دشمن  یز مخالف  موزهعیوه به .باشت

 ی تحقیقهایافته

اویا ه بر خأل عملکردی دول  و برابری متارا های صلحبا صبغه ای احقیق حول مفنو   وی ، قومی  و داده
احتمال  ،ا ت و در بیر  نایتار دیته تایجی که ابلب وااق ملی را در گرو دسررتیابی به صررلح پ ؛حکای  دارد

  .گیرداروبلتیتن ااتماع ملی به قلمرو بحران و اروپاشی اوو می
 : تعامل یا تقابلهویت دینی و هویت ملی

اوان اذعان  مود که در می ،اخیر گرایشات  اسیو الیستی ا می  بیشتری یااته اس  ۀکه از حتود یک ستبا این
یا  ملی ۀرایش به یکی از دو ابنگولی  ،حاشیه را ته اس  اسیو الیسم را به شات دینیگرای ۀبلب ،اخیر سته ۀ یم
 ای اراز در بین گرایش سرربتًا  م ۀبراسررت ۀدو در یک اریان، صرربغ بی در شرررایط عت  امکان اجمیع  رمذ

سی مل صر ایران سیا شم میبهی و مذ بی اارین معا سپنتا )در این باره  خورد.چ صفنان(  از دامپزشکشا ین  ا
 دا ت. ی دو بخش ملی و مذ بی میارسو  ایرا ی را داروزبان و  داب

  ای مذ بی را دچار ضعف  مودهاقبال عمومی به ا تیشه ایورز ای رسمیرچنت در نای  چنین سیاس  
ااریخی و  ۀگرایشات برگش  به اارین باستان و گذشت ،اساس احقیقات در بین  سل اتیتو بر اس 

  ای ایران باستان باال راته اس . شخصی 

ولی اگر اا ایی به اعار   ،بی در اقابل با مسائل ملی  یستنت ای مذ گرایش
 ی از مسائل قومی و  ویتی اس .پذیری مسائل مذ بی بیشتر سیب ،برسنت

 مشهد( از یاجتماع ـ یاسینگار و فعال س)جوادی حصار، روزنامه

از ورود سه موو واقع پسهب .ف به  وی  ملی ایرا ی متکثرا تیش مبرز اس خاطر اقوا  مختلاعلق بنابراین
  .1  ستیم  ا ن میختگی زیستی شا ت در م ا  م زاره طِی در (ماد، پارس و پارت)مناارای  ۀعمت

درصت از  خبگان واات  53٫9 ،قومی کمتر عوا اراباط بین باواودِ حاکی از  ن اس  که  حاضر  تایج احقیق
 ا ت. درصت دارای اراباط کمتری بوده 28٫9ا ت و ط زیادی با اقوا  دیگر بودهارابا

که اذعان داشته  ( اس Bowen, 2015, p. 2 مته در این احقیق  مسو با احقیق براون )دس ه ای بیااته
                                                        

صور مناارای بودن اقوا  ایرا ی را در حتود  ،. در این زمینه1 سال پی سهدیتگا ی دیگر  یز واود دارد که ا ش قبول  تار ت  زار 
 دا نت.را از بومیان اصلی ایت ایران میساله برای خود متصور  ستنت و گروه قومی خود  زار7-6و ااریخی 



با  و ای قرار داش ت و مذ ب در اایگاه حاشیهشت میکیأ، بیشتر بر رویکرد ملی ا57 از ا قیبقبل اس 
اعال ) ،اشکان زارعی . ای حاکمیتی در راستای اراحی  مذ ب بر ملی  ابلور یاا پیروزی ا قیب، سیاس 

بال  دوار نگ ایرا ی دارای  کهاین کننتگان احقیق، با ار خوزستان( از مشارک  از ار نگی و میراثی،  ویسنته
 :، معتقت اس اس  ایرا ی  و اسیمی 

باختگی ار نگی یا اگر ما بعتاز ا قیب یک  وع ازخود ردو بایت حفظ بشررره و 
س  که ما به بچ ،بیگا گی ار نگی داریم سیمی  را بت بعت ۀ مین ا از ا قیب ا

 یم.اه یاموخت یم و ایرا ی  را اصیً اه موخت

مذ بی و  ر  ای دینی ایی در بین اقلی شیعی( مواب بروز  ارضایتی وع خاصی از  گرش مذ بی ) ۀبلب
 ( ایرا ی شته اس .سن مان )ا لحتی مسل

ه حکوم  چون در دس  یک سفا أدارد که متسننتو( اذعان می از اعال مذ بی، سیاسی)زاده ایل ایلی
 ای دولتی و رسو  و مراسم و مجالس و  ناد ا و ارگانو داب ۀشود این مذ ب در  مایش می ،مذ ب اس 

 شود.اعمال  حکومتی
 و ،وپا زد میکصت،  فتموصتیک ،وچنار شص   ایاشیع )اصلا ل بیر ابا تص موا ع قا و ی برای

و سایر مناصب سیاسی و متیریتی و قضایی در قا ون  ،امنوریر بری، ریاس  ه مقا ( بویکموبیس یکصت
در  کننته خبگان مشارک  وبردارد احساس حذف و ابعیض صریح را در  این قوا ینخودِ  که اساسی  مته اس 

کننتگان  خبه و مذ بی را از دیتگاه مشارک  شکاف و ابعیض  مودار ای زیر کرد ت.اشاره  ه  نب  یز مصاحبه
 د ت. عوا   شان می



 
 

ستی امنی  ملی و گرایشات اروری واودِ  ا و عملکرد ایی باین چنین  گرش ای احقیق از واود رابطه بیااته
خبر  (1396سال )اماعات و حتی حمله به مجلس شورای اسیمی  ۀن و ائمو یا مواردی  ظیر ارور مسئوال

 .د تیم
شایت بتوان  ماد ای داخلی کشور  .زا بحث  مودکننته بایت از انوع  ماد ای شکاف ماد ای منسجم واودِ با

را به سه بخش  ر ایرا ی کمک کنت ۀبه وحتت و  مبستگی اامع  ا ناوا ت از طریق که حاکمی  میر ایران 
 ای ریشه ا ت که... باستا ی ن، یلتا وسوری، منرگااین  ماد ا  ظیر  وروز، چنارشنبهبخشی از  ؛اقسیم کرد

ا  ادت امخم و والدت پیامبر، شن اساطیری دار ت. بخش دو  این  ماد ا  ظیر عیت اطر، عیت قربان، عیت بتیر
سو   ماد ا مربوط به دوران اخیر  ۀت. دست از اسی  دارریشه در افکر دینی بعتاشیع، حسین و دیگر امامان ا ل

اجر، سالگرد پیروزی  ۀی  ظیر ایا  د  ایمراسم ،امتاری حاکمان امنوری اسیمی اس اس  و  اشی از زم
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 ... از این دس   ستنت.   بان و روز قتس، پرچم و سرود امنوری اسیمی و 13ا قیب اسیمی و اظا رات 
 قومیبین فرهنگیمرزهای 

عریف مبنای  ویتی خود عمتاًا زبا ان ان  ا ای احقیق در این زمینه  شررکار سرراخته اسرر  که اارسیااته
 ا ت.و حتی اغییر داده کرده شان را بازسازی ای سنتی گرش انا ی و ارامحلی دار ت و بیشتر ویژگی

دات اعتقا ،حال  ر کنم. اما بهدرصررت  داب را مثل گذشررتگان رعای  می 40من 
 .گذاردا  بر  ن اثر میشخصی

یگر یاحی، باز  (تهران از )کتایون ر

 حتی اگر ،پذیرش باالاری دار ت (و عرب ،ارک، بلوچ /  ذریکرد، )مطالعه  ای قومی موردسررایر گروهولی 
 ای  ا و  م  وی  م از  وی  اارس ،باز ، داب و مناسک سنتی اولوی  داشته باشت بر برخی از مظا ر  وین

 بیشتری دار ت. ار نگِی  ای و انا ی پذیرِش امعی منطقه

س  ک صل  ر ملتی این ا شیوهوه اما   دابا  ،رسو  قومش را حفظ کنت و به این 
به مل  بایت .  ... ای دیگر معرای کنتز تگی را ادامه بت ت و خود را  چرا من  

 ؟رسو  قو  خود  را حفظ کنمولباس و  داب
 کرمانشاه( از ، جوانرودپیشین مجلس نمایندۀ مال احمد بهرامی، فعال مذهبی،)

 ای قومی محرو  گروه  ای موردمطالعه اس . به این معنا کهان مادری قومی سیاسی شتن زبمسئلۀ دیگر 
گری از سیستم سیاسی در این زمینه دا نت و به مطالبهما تن از  موزش به زبان مادری را متواه حاکمی  می

 . ا تبر مته

مادری برخوردار  یسررتیم از حّق  بان  به ز بهولی  ، موزش  یک حق  ن را  عنوان 
اما احقق پیتا  ،کنیم و این در قا ون اسرراسرری کشررور  م ا عکاس یااتهالبه میمط

 . اس  کرده 
بی( مهاباد از سعدون مازوچی، فعال مدنی و سیاسی)  آذربایجان غر

 د ت.  شان می را مشروعی  یادگیری به زبان مادری ۀمرد  دربار ۀ مودار ای زیر باور  خبگان و عام



 

 

 

 

 

 

 

 

 

بایت یک اصررل  ،سرر  االقوا  قبول داشررته باشررم که ایران کثیر اصررل رااگر این 
دوگا گی  موزشرری  . ... رکس با زبان قومی خود حرف بز ت طبیعی باشرررت که

 ر یادگیری اس . یخأسبب ا
یخ ، امیر سجادی)  (سقزاز دبیرتار

کیت حکوم  امنوری اسیمی مفنو  دول  ۀام  واحت ۀایت عمال  وعی ابت و با اا میمل  را بر ررر مورداأ
 کنت.ن انان از کشور ا و اوامع مختلف را یک مل  ار  میا امسلم ۀ(  مشیعهانان بینی اسیمی )

تان و بلوچستان( بیان کرده سیس از پژو شگر اارین، اعال سیاسی و ااتماعی مذ بی،مولوی)عبتالرشیت اریز 
 :اس 
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نابعی را که داریم حاکمی  درصتد گسترش مذ ب خویش اس  و بسیاری از م
 .کنتدر کشور ای دیگر برای ارویج شیعه  زینه می

 میقو یا رانبحرع ورقو به و ا ی مرکزگریزی را اشتیت کرده اس انتیتات  اشی از عبور مرز از میان اقوا  ایر
مذ بی  و ،و مذ ب از  ظر زبا ی، قومی ، ا از بین سه عنصر زبان، قومی ی ذر. زده اس دامن  یزمرط  قادر 

سوی مرز اجا س دار ت و اننا از لحاظ مذ بی با مرکز متجا س  ستنت. استان کردستان در سه عنصر  با  ن
ن در پاكستاان و يرن ابلوچستاسوی مرز مشترک اس .  و زبان با  قاط مرکزی اختیف دارد و با  ن ،مذ ب، قو 

  ت. داربا يكتيگر اجا س   يقومو  ،نبا، زسه عنصر مذ ب
  ای ا و طغیاناقوا  موات شورش ۀخوا ا  ای  وی حرک  برابرِ نر میز و سرکوبی حاکمان ایران درق ۀروی

به  ،از ااما  یک اراینت اعتراضیبعت ،بجا بود که حاکمان ،بر مین اساسو خوا ت بود.  اس  ااتماعی بوده
ین مطالبات بسیاری از ا زیرا ،سپارد تش میاسته بود ت گوپا خ ای  ویتی که طبیعتًا از بطن اامعه بهگروه ۀمطالب

  ت.احلگو قابلوگف  طریِق حال  مت ی دار ت و از
 های قومی و ملیبست جنبشبن

س یس ی ااوا  کیت بر مرکزساالری قومیتی )اارس(  یسازی در مل م پنلویرژ یساز وی  ی اا قومیتی و اأ
ضج  ییو حتی اتامختلف  در منرررراطق یحلررررحکا  م ی ایریو درگ «مقاوم  ی اانبش» مواررررب  

 .ران شته اس یردستان از اجان و کی ذربا

کنت  نگی اس  و  ی   قتی را احمل  میحکوم  دارای دگماایسم سیاسی و ار
 کنت. و خودش را اصیح  می

 (سمنان از اله همتی)رحمت

ت سیاسی درون حاکمی  اغییر متفاو  ای ای مختلف از اناحبا حضور دول  اخیر و ۀستدر  یم امری که
(  ژادول  محمود احمتید)راس  ااراطی  اا اصیحات ۀابن و ه اس  و از دول  ساز تگیبه خود  تیت یچنتا 

سنته شته  ه ببرااقتصادی  ابرا  ای( اننا به طرح برخی دبتبهرو و اعتتالی )حسن روحا یمیا هدول  و حتی 
از اتاو  استرااژی بالب دول    یز  ای احقیقاتهیا .ا تنگی واما ته ای ااتماعی و ار اس  و از طرح دبتبه

 دارد. ی احکاخیر در این زمینه  صت سالمرکزی در یک



 داش :بیان شو تگان چنین یکی از مصاحبه میز و  ادموکراایک یابی این اتاو   گرش ابعیضدر عل 

شکل این  س  م شکیت و بهاا صهطور خکه ما در زمان انگ و م در زمان  ،ی
اما زمان  ،رو تااراد به انگ می ۀ وریم و  مار میشررم ا  مه را ایرا ی به زینه

سیم منابع و مزایا سار بهسری از بقیه ایرا ییک ،اق سنم اب میح شتر   ینت و بی
  بر ت.می

 تهران( از امیر نبوی)

که چنانن ااتماعی قومی واود دارد، ال ای دولتی بر  یرو ا و اعاو یا اشارات مستنتی به اعمال محتودی 
  بیان داشته اس :سننتو(  از سیاسی ر اعال مذ بی)زاده ل ایلیدکتر ای

 یا  ،شررودییت  میأیک حزبی اسرر  در ا تخابات مجلس ا کّل دبیرکه طرف  وقتی
 در دل اوا ان ز ته و احیا بکنت.  ای سیاسی رااوا ت امیت اعالی این می واقعاً 

را عامل ...  و ، ا میز قومیتی در واگذاری مناصررب دولتی، اسررتختا  ای ابعیضز واود سرروگیریبرخی  ی
گا ی اقوا  از حقوق خدا نت که مؤثری می  شود.ود در قا ون اساسی اشتیت میدر اضای عت   

لف  ای مختدر دول   ا ن ا حاکی از عملکرد پویاار سرریاسرری ارک /  ا ذریبررسرری راتار ای سرریاسرری 
صر اس  و واات شگری در چ معا ضوی  و کن  ای  نجارین چوبارسطح وااداری باالاری به دول  ملی و ع

یا اقتاماای  وریه( به ر بری سرریت اعفر پیشرر  1946-1945شررکیل دول   ذربایجان )ا که اسرر ، چنان ن
ا  برگزاری مسررابقات برااراشررتن پرچم کشررور  ذربایجان و ارکیه اوسررط گرو ی از اماشرراگران در  نگچون  م

  ایی از این راتار ای سیاسی اس . مو ه ... اوابال در شنر ابریز و شعار ای پان ارکیستی و
ی  مسررتقل ار نگی و سرریاسرری بوده یکرد ا امعیتی  ا را  و در اکاپو ا ت و راتار سرریاسرری یااتن  و

، اشررکیل 1کات اسررماعیل  قا سررمکویک قرن اخیر از احر طِی در  ا ن ۀطلبا اویا ه و اسررتقیلخودمختاری
 .مشنود اس از ا قیب و حرکات احزاب کردی در بعت ،2حکوم  اوسط قاضی محمت

شتراک مذ ب واودِ با سی ایران را در دوران شیعهی )ا سیا ستان با بخش مرکزی ایران که قترت  ( اعراب خوز

                                                        
 مییدی 1925-192۰ ای شکاک در سالاز ر بران ایل  .1
 مییدی 1946-1945اعی  استقیل در شنر مناباد در سال  .2



 ۀتان، احرکاای چون بائل ای سرریاسرری در خوزسررا ت و عت  مواقی  مردمی انبشمعاصررر در دسرر  داشررته
 .2ابلب با اقبال مردمی  مراه  بوده اس   یرو ای مرکزگزیر ای دیگر از بحران و برخی 1خزعل شین

 ای سیاسی برای کسب خودمختاری بوده اس ، منطقۀ بلوچستان در یک قرن اخیر گا ی عرصۀ اعالی 
بلوچ با  یات خودمختاری در اوایل  و احرکات  اسیو الیستی (  1928 – 19۰6)قیا  دوس  محمتخان  کهچنان

 . اس  ایی از این اعالی  مو ه انتالله هو احرکات اارادی چون عبتالمالک ریگی و گرو 57ا قیب 

یل قبیً  مه ذ ی  بود ت و در   نارِ ایرا  کرد ت. امروزه  رکس  م ز تگی می ک
  .خوا ت به قومی  خودش بچسبتمی

 (خوزستان از ثی، نویسنده)اشکان زارعی، فعال فرهنگی و میرا

 ۀالذکر در بطن اامع ای این احقیق از دوا  ابلب مطالبات اوقبایت گف   تایج احقیقات مختلف و داده
 ای حاکمیتی به پرر گ شتن مرز ای  ویتی و بروز شکاف ااتماعی و و سیاس    داردیاکحقومیتی 

 بت. طلاس  که اتابیر مخت  به خود را میشته منجر  ایی گسل
  هاحذف فرهنگ

 ارین بودن  ن ار نگی اس  که انتیتزا یا ارص  ر ر نگی،  وع متیری  انوعات قومیدر شرایط انوع قومی و ا
در متیری    ا ن ا و عت  اوا ایی اص در داخل حکوم ولی معمواًل منااع اریا ی خ ،کنترا مشررخ  می

 د ت.سوق می حذف ار نگی و انوعات قومیسم  را به  ا نانوعات 
 ای ار نگی اقوا  در ابلب و امسررخر الوه ،مقابله، حذف ۀسرره مقول ۀبلب ،از  تایج احقیق در این زمینه

 .3گیردملی صورت می ۀحذف اوسط رسا  وعی از این شود که بنتی میاارین ایران دسته

                                                        
  ا صورت گرا .مقارن پایان انگ انا ی اول و با احریک ا گلیسی مییدی،1925 -192۰ ای سال طِی در .1
اقسرریم قابل (از انگحمیلی و دوران بعت قیب اا انگ ااز ابتتای ا. این  وع احرکات بعتاز ا قیب در دو مقطع زما ی )2

سال  س . با  باز انگ احمیلی در  سی 1359ا ستان اح شم سائل قومی خوز ضور ، م ضعی  انگی منطقه و ح شعاع و ال
دو گروه  ،از  نرت پننا ی و مخفی در مت. اما بعتصررو ا کا ش یاا  و بهرزمنتگان اسرری  قرار گرا  و میزان اعالی   ن

  اعال شت ت.« گرای  وادار اترالیسمعرب»و « طلبگرای اجزیهعرب»

ار و ااخرار معرای براسته ا را پردازد و  شکارا یکی از  نسیما به ا عکاس انوعات ار نگ قومی  میو ای صتامثًی بر امه .3
 ت.نکمی



ه کمترین بر امه ب ،ا تدرصررت  ن بلوچ 80-70این اسررتان که سرریمای در صررتاو 
سرمایه زبان ستان  ۀگذاری روی اولکلور و ار نگ عامبلوچی واود دارد و  بلوچ

 شود. ه اعالین میتان داده  میشود و با جا   می
یز،) یخ، فعال سیاسی مولوی عبدالرشید تر  سیستان و بلوچستان( ازمذهبی، پژوهشگر تار

 ت. ند  شان می  ای قومی و مذ بی را گرش به میزان محتودی  در مراسم زیر  ای مودار
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علو  ااتماعی عقیته دار ت که شرایط اعلی کشور یک  ۀ ظران حوزبسیاری از ا تیشمنتان و صاحب بنابراین
، اذریکننت )ابگسیختگی ا سجا  ااتماعی یاد می مزتماعی و اشرایط   ومیک اس  و از سس  شتن  ظم اا

بار عباس عبتی )به (.1393 پ (1385طور اتی، اولین  اشرری ااتماعی پرداخ . محمود به موضرروع ارو
ایرا ی را  ۀاعی اامعموضوع اروپاشی ااتم ،و  مفکرا ش از دیگر کسا ی  ستنت که در این اواخر 1 ژاداحمتی

 مطرح کرد ت.
 بیان داش : (مشنت از استاد دا شگاه)دکتر منتی ایضی  در این زمینه،

چالشسررری بحرانیک چالش ا و درواقع ا ا و  ثل  بر که م در کشررور داریم 
 ا فجار ت. ۀ ای ساعتی  مادبمب

 ا داشته ر این زمینهرا در راستای اذب اعتماد عمومی د کمترین اواه کنوندول  مرکزی از زمان پنلوی اا
 .2خود کرده اس  ۀقنریه را پیش ۀقوارین را کار یعنی مقابله و استفاده از اس  و ساده

 ت.ند وضعی  سیاسی کشور  شان می درموردعوا  را زیر دیتگاه  خبگان و   ای مودار

 
                                                        

  19/1/97اارین ،9187ۀ شمار ،رسالتۀ روز ام .1
سالمناطتی به اگر  م در مواردی اعزا   یئ .2 س  و یا در  صورت گراته ا ستان  مذاکره با  از ا قیب، ای بعتقی  مچون کرد

شمس( گف و یا مذاکره با بزرگان ا ل و احزاب دیگر حزب دموکرات سن  ) شورای مرکزی  صورت سن  در قالب  وگو ایی 
، و در بالب این موارد اسرر  بوده و بیرپلورالیسررتی با شررکسرر   مراه ،متارا همرکزمحور، قترت ۀعل  روحیگراته اسرر ، به

 ا ت.یا ابعیت شته ز تان ۀ ای قومی و مذ بی روا کننتگان گروهمذاکره
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حال، اأثیرگذارارین مسائل  عین ارین و درد که مسائل قومی از بغر جشو ای احقیق مستناد میاز داده

یکی از بارزارین مظا ر   ای قومی ا و پویشت اشتیت  وی رس ظر می. و بهاس ااتماعی و سیاسی ایران بوده 
ا ت از: اشتیت گسس  ای  زدیک خوا ت بود و عوامل این مسئله عبارتسی و ااتماعی ایران در  ینتهدینامیسم سیا

ۀ و ار نگی، رشت ازاینت ،منزلتی، اقتصادی، سیاسی ر میان  وی  ملی و قومی، اصاعت مطالبات ااتماعی
ی در میان برخی از  خبگان، گرایا ه ااراطو مراکز قومی، اکوین احساسات قو  ، ا ا،  ناد ا، ا جمنسازمان

و احزاب سیاسی، اازایش بیگا گی سیاسی و ایجاد ااصله میان اقوا  و  ظا  سیاسی، بروز و ظنور  ،روشنفکران
 (. 23 ص ،1388 مله، ای ا بساط سیاسی ما نت ا تخابات ملی و محلی )کریمیمطالبات قومی در ارص 

 از بحران عبورمدار برای صلح درویکر 

 ۀارائااتماعی در کشور دارد که  رررر  ای قبلی احقیق  شان از واود بحران  ای سیاسیسیاری از بخش تایج ب
شارک  .کنترا الزامی می ا ان  عبور از این بحران یرا کار ای رعای  این موارد  کننتگان این احقیقاز  ظر م

  شتی ملی و صلح پایتار اغییر خوا ت داد. سرا جا   ن را به  ،که کشور را در مسیر اروپاشی قرار د تاای اینبه
حاد مل»موضرروع  بل« یاا قا حاد مل ؛بررسرری اسررر از دو منظر  یک منظر اا  ای بر دیتگاهی مبتنی از 

ستی و مل  میزد ای از اقتس و پرستش درمی  خود را با  الهااراطی اس  که یک اامعه ملی ۀا گرایی اسیو الی
ارزش ای ارودسرر  و بیبلکه در دراه عر  مل  خود و  مسرران با  ن م ا را  ه  ا و ملی ل و سررایر م

ستلز  افاخر و براریا گارد. در این منظر، ااحاد ملیم شترک که بر  ه بر مبنای ارزشطلبی ی م صیل و م  ای ا
صب قومی و مل ۀپای س  و  تیج یاع سایر مل ۀا سلطه بر  ستن  شروع دا  س  ا و ابزاری دیتن  ن  ن م از  . ا

 ا و   و کا ش ااصررله ای مل ا و اوا منتیبر سرررمایه معنی خودباوری و اکیهمنظری دیگر، ااحاد ملی به
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سرزمینی و زبا ی درون  ن بهشکاف شی از افاوت مذ بی، قومی،  ستگی و  ای  ا  متلی و منظور اقوی   مب
ای و ی  رگز ارزش ذااعلق قومی و مل ،هدر راه رشت و اعالی  ن اس . در این دیتگا عامۀ مرد  مکاری قشر ا و

صب را درپی  تارد و اعلق به یک ملمطلق  می سرزمین  رگز  گاه منفی یا برارییابت و اع سب  به   و  طلبا ه  
ساس دادهبرا گیزد. دیگران را بر می ست ،ی این احقیقا ا شتر ۀخوا شتِن  مه  ای ایرا یقومی  بی  گاه دو   گیر 

 اس .

 ا و  ای اصلی که اا حتی منااع بخشتیبنگ سیاسی مثل اناح ای بزر وی 
اای  ن کننت و بهکرد ت، عمل  میه را  ماینتگی می ای بزرگ اامعگروه

خویشاو تی و رااقتی رشت  ،ایمنطقه ،ار قومیرد و کوچک ای ُخ  وی 
  .ا تکرده

 (تهران ازو محقق  شناس)محسن گودرزی، جامعه

باز گری در  ،وگواز ر گذر عملیاای گف  ،سرریتن به وضررعی  مطلوب صررلح پایتاربرای ر خسررتین قت  
و برای احقق چنین امری، باز گری در  باور ای ایرا یان چه در سررطح حاکمی  و چه در سررطح مل  اسرر 

 رست: ظر میمحور ای زیر ضروری به
سیما  ای صتاوزمره اا بر امهحاورات ااتماعی رو. پر یز از امسخر قومی در اما  سطوح ااتماعی، از م1

 ؛ امردان و شخصی و ادبیات دول 
  ؛وگو و ایجاد صلح پایتار. ااتناب از خودبراربینی قومی برای رسیتن به گف 2
 ؛ساکن در ایران ادیان یااتماعی برای پیروان امام مذا ب و قائل بودن به برابری حقوق و . احترا  به ادیان3
 ؛ری با دیگر اقوا . پر یز از ابعیض راتا4
یه5 و ااتماعی برای اما   مذ بی ،سرریاسرری ،منظور احقق برابری اقتصرررادی ای حاکمیتی به. اغییر رو

 ایرا یان.
 ای اقلیتی در قا ون اساسی کشور لحاظ شته به باور گرو ی دیگر از ااراد، بسیاری از مطالبات اقوا  و گروه

قوا ین بیشررتر  دلیل معطل ما تن اارای این ،به باور این ااراد.  اسرر  ن ی  شررتناارای اسرر  و اننا مشررکل  
 .اس ربط ن ذیای و اردی مسئوالبرخوردار ای سلیقه



در  ،قتر حق که در قا و ی اسرراسرری به شررنرو تان داده شررته اارا گردداگر  مان
  ااتت.ایران ا قیبی اافاق می

 (مهاباد ازپژوهشگر الدین خدیو، فعال مدنی و )صالح

 ،اکثرات  ویتی عیِن اوا نت دراوامع امروز می ، ن ۀواسطهشنرو تی مفنومی اس  که ب ،ای دیگرز زاویها
عت  استفاده  ،دشواحقیق مستناد می  ایداده که از مچنان و زیستی ااتماعی مبتنی بر دموکراسی داشته باشنت

امنوری، وزارت،  ظیر ریاس  نم و استرااژیک مملک  ای م م   ای قومی و مذ بی در ِس از ظرای 
و عت  برخورداری از عباداگاه دینی اس   ای قومی القی شته ...، اضییق حقوق شنرو تی گروه و ،استا تاری

در این شنر، حذف ار نگی اس  اسنن ربم واود اعتاد زیادی از پیروان ا لعلی ، ظیر مسجت در شنر انران
 س .که بتون لحاظ حقوق شنرو تی ا جا  شته ا

 ت. ند را  شان می از منظر  خبگان از حقوق شنرو تی و ابعیض رضای احساس میزان مودار زیر دو  
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درو ی  ،ن راستاسازی اس  و در ای ای مترن  یازمنت ار نگ  که قا و منت کردن  ظمامروزه معلو  شته اس

حضررور میتا ی محقق  ،به عبارای . ای کنترل ااتماعی پاسررن داده اسرر بنتر از روش خیلی ا کردن ارزش
 ،و حتی در برخی موارداحقیق از حقوق شررنرو تی اسررر  ود اصررور مبنم گروه  تف عوا  موردبیا گر وا

گان مورد عه درک قر خب طال با واقعیتی از  ن  تاشررم گا یاغییرات اات .نتتین  نت   یازم بخشرری و ماعی  
 .دشورسو  اسنیل واغییر سبک ز تگی و عادات و  داب اس  اا مرابط با  ن ای  نادسازی

بتون  و زیستی اقوا  اس شرطی اساسی برای  م 1  چه مبر ن اس  دسترسی به صلح پایتار ،حال  ر به
 ای ااتماعی و قومی امری انبش س . موضوعگووبحث اعامل و گف  ارین بحث در موضوع صلحمنم اردیت

 ا گری این گروه ا و مطالبهت. یکی از  مود ای عینی این انبش اه بالب کشور ای انان درگیر  ناس  ک
ای و با استفاده از  یجا ات اوا ان به که در مواردی ممکن اس  اوسط عته اعتراضی خیابا ی اس   ای حرک

 اعتراضی اس .   ای برخورد با این حرک ۀ  چه منم اس  شیو ،ینا حراف و  شوب کشیته شود. در این ب

                                                        
 و صلح قطعی  ایشرط و  ازمینهپیش ۀپای بر وی ۀا تیش ؛مطرح شته اس  کا   اما وئل اوسط این مفنو  برای اولین بار .1

و معیار ای ار نگی اسرر ،  « زاد  ایدول  اتراسرریون» ما نت گرایا هواقع  ایایته از ارکیبی  ا،دول  و  امل  میان افا م
 (. 44-36 ص ،1381 )کورو گ،  ا باشت ای اما  سن  ا و افاوتشبا   ۀمعیار ایی که دربرگیر ت
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به بادی  نا با دراویش گ مل کنی،  شررون میوقتی  تو ی  عا با خوبی ا ده او حتی 
شیبنیان ستی ارین  د ع ایرا ی که دراویش بود ت و  جیبگذاران ا ستنت  توا   ا  

 وازش ارز ت و ورزی، گو با  مسررر، عشررقووقتی ارصرر  گف  . ...اعامل کنی
خشو   خواسته و  اخواسته پتیت  ...خروای من چه خوا ت بود؟ ،مطالعه  تار 

 «  یت.می
یری،   (خوزستان از وکیل دادگستری، نویسنده و کنشگر سیاسی، مدرس دانشگاه)جواد طر

 

پاره بشرره.  مون اوائل اکه ایران ممکنه مِث  ، ا خودشررون رو امع  کنناگر این
  مینه.  ،ن باشهواین میت هدس  ختاس . اگ

 (سیستان و بلوچستان از مذهبیمولوی ،دیدگاه محمدنظر)

 عمومی در رسیتن به صلح پایتار برای ایران ا می  زیادی دارد. ۀدر حوز ی عملیاایبازگش  به گف  وگو

  مدل مفهومی تحقیق ۀگیری و ارائنتیجه

گسس  ااتماعی و سیاسی اس  که مواب  این احقیق   ۀضوع موردمطالعمو ۀدربار ااتماعی ۀارین مسئلعمته
شار اامععتال  ۀگیری مطالبشکل س  ۀمحور از اا ب اقوا  و اق شته ا رادایمی که در زیر  مته متل پا .ایران 

صلی، متاخلهعوامل ) ۀبه ارائ GTارچوب روش اس  در چ و  ،محوری، کنش را بردیای(، پتیتهو زمینه ،گرا
 اخته اس .پیامت ای احقیق پرد



 
 (98-139۷کید بر صلح )أ ی بررسی هویت قومی در ایران با تمدل مفهوم: 3 ۀشکل شمار  8

ایران  ۀو مذ بی اامع ،حاشرریه ررررر ، اقتصرراد  ابرابر بر مبنای متغیر ای قومیتی، مرکزمذکوربا اواه به متل 
ری محوپتیته ای حول گریمطالبه بیشترامری که  ،کنتیااتگی را ابیین میو وضعی  اوسعه اس  شکل گراته

 مطالعه رقم زده اس .ب اقوا  مورداحقیق را از اا 
مین در مت ای أخصرروص در اسررتان  ذربایجان شرررقی( از لحاظ اهب ا )ارک /  ا ذری ا، از اارسبعت

صادی در مرح  زبا ان از حاکمی  ارک /  ذریچنین شرایطی،  ارضایتی  واودِ منتی قرار دار ت. بادو  بنره ۀلاقت
ی مثل ابریز ی ااز مکان طلبا ه  یز اخیراً و مطالبات ار نگی و حتی استقیل  ای قومی  یس ز دیگر گروهکمتر ا

 ای در مناطق کرد شررین ایران، از شررنر ای انوب اسررتان  ذربایجان بربی گراته اا اسررتان .شررودشررنیته می
ستان شاه و ایی ، در بخش  و کرد سعۀ کرما  شنرک ا و کارگاه  اخا هکارواوِد  ،صنعتیاو س   او   . اچیز ا

 اواه اس  و مرد  این مناطق،  مار بیکاری باال و قابلدر این مناطق کرده یروی ا سا ی اوان و احصیل واودِ با
مجبور ت روا ۀ  یا  سررتنت انران خصرروصهب و  شررین ای اارسبه اسررتان  اگزیر به مناارت رای امرار معاشب



مشرررابل در  بود اشررتغال رسررمی،  ،عیوههب. ار شررو تیا مرکزیی مجاور  ااسررتان در ختلفم  ایکارگاه
به این عالیه را  یز  کولبری وسع  چشمگیری یااته اس  و حتی اوا ان بیکار با احصییتما نت  ایپرمخاطره

اتا از  ،مناطقاین  خیز بودن ف  واودِ با ،و  رمزگان ، ای خوزسررتان، بوشررنراسررتان در کار کشررا ته اسرر .
ستنت ذیرایپ ،ای یروی کار منطقه ضایتی   یروی کار دیگر مناطق  یز   ساس  ابرابری و  ار ضوع اح و  مین مو

س .شته از حاکمی  منطقه  بمرد  عر سبی ازای ا ستگاه منا شه خا طلب ای اجزیه طرف گروهن مناطق  می
 ا ت.ای کوچک گاه دس  به اسحله  یز برده ه برخی از این گروهک اس  عرب بوده

سا نای  میدر صوراوان گف  اح  قش حاکمی  در ایجاد و اتاو   س  ارضایتی و  ابرابری در میان اقوا  و ا
 ای احقیق حاکی از  ن اس  که احساس در این باره داده .روز اوو گراته اس به ن از گذشته شکل گراته و روز

قومیتی و  ۀوگا افاوت د  تیجۀ ن را  ،بیشررتر که ا دار ت بتارین شرررایط اقتصررادی و بیشررترین  ارضررایتی را بلوچ
دا نت و برای پیامت ای  ن  ای اداری استا ی و کشوری می م  منتی از متیری  و ِس مذ بی با حاکمی  در بنره

 .... اشاره شته اس  ی و قومیتی وبی مذ  ای ااتماعی، انترو،  سیببه گسترش قاچاق
ااتماعی و زوال سرررمایه ثبات  :پژو ش حاضررر دو سررناریوی اصررلی را برای ایران ارسرریم  موده اسرر  

شررت و خوا ت اعی در ابعاد مختلف دچار زوال ااتم ۀسرررمای ،صررورت اتاو  وضررعی  کنو یرااتماعی. د
سیبه  نای  در سیا صادی،  شی ااتماعی، اقت سناریوی دو ا جامتمیو حتی دینی و ار نگی  ،اروپا  ،. اما در 

اریوی مطلوب  امیت. این سررناریو به ایجاد اوان سررناصررل خوا ت شررت و این سررناریو را میثبات ااتماعی ح
...  و ،ماعی، ار نگی،  موزشی، بنتاشتیاقتصادی، اات  ایروساخ  و  ازیرساخ  اصیحات اساسی در

 .داش خوا ت  بستگی  ناد ای حاکمیتی و اقوا  کشوربا در اراباط 
قومی  یز اتاو  خوا ت بین  ایدر شرایط پذیرش وضع مواود، اتاو   ارضایتی و  ابرابری و گسترش شکاف

 ای ااتماعی، قومی و مذ بی خوا ت شرررت و  ن  یز موابات یاا . این سررناریو مواب گسررترش شررکاف
 ای ااتماعی را رقم خوا ت زد که از پیامت ای  ن خروو اضمحیل  ظا  ااتماعی و اخاصم و اضاد بین گروه

 ی خوا ت بود. و اتاو  بحران  یروی ا سا  ، خبگان اً خصوص ، سل اوان
 گرا ه  یز  ا  گذاشته شته اس ، کشور ایران وضعی  باثبات و در سناریوی دو  که سناریوی مطلوب و  ینته

اوان . با مرااعه به  تایج پژو ش میداش و سیاسی خوا ت  ، ای ار نگی، ااتماعی، اقتصادیپایتار در حوزه
  خوا ت شت. مشخ مذکورو وضعی  احقق دو سناریوی  ایرانۀ رو ت  نایی  ینت ،سال  ینته چنت طِی درگف  

 د:کرشکل زیر ارسیم ا تاز  ای کشور را در حال  مطلوب بهاوان چشمطور کلی میبه
ایران کشرروری خوا ت بود دارای انوع قومی و مذ بی که این انوع منشررأ ااحاد و  مبسررتگی ملی اسرر . 



سع ستای او سی و ار نگی در را سیا صمیمات  شتی ملی بینروابط  ۀا و  ظا  گیرد ا جا  میقومی با محوری   
ی  قومی درارزبا پذیرش  م ،سرریاسرری ی  ملی،  ظا  ااتماعی سررلسررله کنارِ ی  و بنتی مراابی و رابه و

س  سیا ضی خوا ت  مودگذاریشنرو تان را در  ستای از ۀاراد و  ای داخلی منتفی و منق بین بردن ملی در را
 گرا .  شکاف و ابعیض شکل خوا ت

 ای مختلف ااتماعی، ار نگی،  ای عملیاای در حوزهرا برد ا و استرااژی ،ا تاز اوقمنظور احقق چشمبه
اتوین و پیشنناد  احقیق در این کننتگاِن مشارک  ۀاساس  تایج مصاحبو قا و ی بر مذ بی، ،سیاسی، ااتماعی

شته اس .



 نویسنده ۀدربار 

شمرد  ،کامیل احمتی شگاه حقوق لنتن از بنیاد «  اموس» ۀاایز ۀگر، بر تشناس ااتماعی و پژو  در دا 
شگاه  «صلح» ۀاایز ۀ( و بر تIKWRحقوق ز ان) سا ی در دا  صلح ز ان بخش ادبیات و علو  ا  بنیاد انا ی 
ش س . پژو شیاورو وا سع ۀ ای کامیل احمتی دربارنگتن ا سائل  ، امللی، اقلی الااتماعی و بین ۀاو و م

سی   ستا بولی، اارسی ای قبلی وی به زبان. پژو شبوده اس مرابط با ان سی، ارکی ا و کردی با  ، ای ا گلی
 ا ت: ن چاپ شتهویاین عنا

 (؛و رسو  مزوپواامیا داب شناسی به شرق ارکیه ) گا ی مرد  گا ی دیگر به شرق و انوب
(Istanbul, Turkey 2009) Etkim press ز ان در ایران( که  ۀختن و شرری اامع درباِب ژسررن  )پ یا

  ؛و  شر شیرازه ا تشار یاا   Uncut Voices Press-Oxfordاوسط
شی اامع درباِب  سکوت )پژو  شته در ازدوو زود نگا  کودکان در ایران( طنین  شر  Nova Science منت
Publisher, Inc., New York 2017؛ 

 ؛اوسط  شر شیرازه منتشر شتکه یران( صیغه / ازدواو موق  در ا ِب ای برروی  ب )پژو شی اامع درباخا ه
شی اامع درباِب کتاب خا ه سایه )پژو  سفیت در ایران(  ای در  شر  کهازدواو  رو مایی  ۀماد اوسط  مین  ا

 ؛اس 
مای کودکی ا   ابپژو ش دیگر   جا   رایب یغ ی  از حقوق کودکان ا  ما کها جمن ح به موضرروع  شرررت 

  ؛تشرو مایی  شمسی 1398در سال و  اس پرداخته گردی کودکان در انران زباله
استخراو   یز به اارسی و ا گلیسی ی از  نکه مقاالا (دگرباشان در ایران رباِب دپژو شی )کتاب شنر ممنوعه 

 شت؛اوسط  شر منری در لنتن چاپ  اخیراً  اس  و و چاب شته
ی  و قوم پژو شرری اامع درباِب )از مرز اا مرز  با عنوان پژو ش اازه وی و  دسرر  در ( کهی  در ایران و

 .اس چاپ 
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 )ارامۀ روحی ارباب(. انران: علمی و ار نگی. تاریخ ایران باستان(. 1383دیاکو ف، میخائیل. ) -
نامه  ای دیگرخوا ا ه. یابی امعی و ارزش(. اخیق شرنرو تی، رابطه  وی 1381ذکایی، محمتسرعیت. ) -

 .5، شناسی ایرانانجمن جامعه
( در بین امل ااتماعی با  وی  امعی )قومی، ملی و انا یطه عوبررسرری راب (.1387) .رشرریتی، حسررن -

  . زاد اسیمی واحت ابریز هادا شگ (. امه کارشناسی ارشتپایان)دا شجویان دا شگاه  زاد اسیمی واحت مناباد 
، 1 ۀشررمارشیپ ،یفصلللنامه ماالعا  رابررد .رانیدر ا یرو ت بحران قوم (.1377)زاده، عبتالله رمضررران -

 .228-217 ص



ر - ر ر ر ر ر ر  مایش اوسعه و امنی  : انران. بای قومی، توسعه و امنیت عمومیتوسعه و چالش(. 1376. )ر
 .عمومی

 .یرکبیر. انران: امیو خاطره ازل یذبن یبابت(. 1381. )یوشدار شایگان، -
چاپ چنار ،  .)ارامۀ ااطمه ولیا ی( تکه و تفکر سیارافسون زدگی جدید: بویت چهل(. 1384). رررررررر -

 .انران: ارزان روز
 . انران: مؤسسه مطالعات ملی.درآمدی بر فربنگ و بویت ایرانی(. 1384صنیع اایل، مریم. ) -
. یراندر ا یمل ی بلوچ به  و یاندا شررجو یش(. گرا1381بر، محمت عثمان. ) ینمحمت و حسرر ی،عبتاللن -

 .126 101(، ص 4) 4 یران،ا یشناسمجله اامعه
 . چاپ د م، انران: اوسعه.چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟(. 1383علمتاری، کاظم. ) -
 عباس مخبر(. انران: مرکز. )ارامۀ قرله عالم(. 1372اولر، گرا ا . ) -
سین. )قاسمی، علی - صغر؛ خورشیتی، مجیت و حیتری، ح سازی  وی  ملی و قومی در ایران 1390ا (.  م

 .92-57 (، ص55) 18، فصلنامه علوم اجتماعیو رویکرد اقوا  ایرا ی به وحتت ملی و حق اعیین سر وش . 
فصلنامه ماالعا  تگی و ار نگ مرد  عرب خوزستان. شناختی به ز (.  گا ی اامعه1380قیم، عبتالنبی. ) -

 .226-15 (، ص7) 2، ملی
ستلز، ما وئل. ) - شرکه(. 1389کا صر اطالعا : ظهور جامعه  شین خاکباز(.  ایع )ارامۀ احت علیقلیان و اا

 انران: طرح  و.
 . انران:  ی.بای بویتی در ایرانتاورا  گفتمان(. 1387کچوئیان، حسین. ) -
 .انران: امیرکبیر .تاریخ بیجده ساله آذربایجان(، 1357) .احمت کسروی، -
 .44-36 ، ص(2) 1. وگوگزارش گفتالمللی. سازی مناسبات بین(. دموکراایک1381کورو گ، شن. ) -
 )ارامۀ منوچنر صبوری(. انران:  ی. شناسیجامعه(. 1385گیت ز،   تو ی. ) -
 . اصر مواقیان(. انران:  ی )ارامۀ تجدد و تشخص(. 1398). رررررررر -
سا تر. ) - سم(. 1383ماایل، الک سیونالی )ارامۀ کامران اا ی و محبوبه مناار(.  خاورمیانه: دایرةالمعارف نا

 انران: کتابخا ه وزارت امورخاراه.
  مه.)ارامۀ پرویز دلیرپور(. انران:  شناسی قومیتجامعه(. 1390مالشوی ، سینیشا. ) -
(. قومی  و امنی  ااتماعی؛ مطالعه موردی قو  بلوچ سررراکن اسررتان سرریسررتان و 1391مظفری،  رزو. ) -

   ا. ا و ر یاا بلوچستان.  مایش ملی شنر ای مرزی و امنی ؛ چالش



صومه سادات. ) - سان1390میرمحمتی، مع شه ا  صلح پایتار در ا تی سه  صلح عادال ه (. مقای محور کا   و 
  .146-117 (، ص4) 2، ادیانمعرفت در ا تیشه متفکران شیعی. 

 انران: چشمه .گفتار در خاستگاه ناسیونالیسم کرد (.1397)ولی، عباس و دیگران،  -
سفی، علی. ) - صلنامه ماالعا  ملی(. روابط بین قومی و اأثیر  ن بر  وی  اقوا  در ایران. 1380یو (، 8)2، ف

 .42-11 ص
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