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 گەشەی سای لە کە بۆوە ئیتنیکی/ شوناسی فرەڕەنگیی درێژەی بەرەوڕووی ئێران هاوچەرخدا، مێژووی لە

 نایەکسانی و هەاڵواردن هۆی بە ئیتنیکی نێوان جیدیی ناکۆکیگەلی  دەرکەوتنی شایەدی جیهانیگەری، ڕەوتەکانی

 .تەوەرانەینئاشتی ڕواڵەتێکی بە دادپەروەری و خوازیشوناس پێناو لە

 یدانانکاریگەری رۆژئاوایی، و ئیسالمی حکوومتگەلی ڕەهەندەکانی لە بوونەوەقووڵ بە توێژینەوەیەدا لەم

 تورک، فارس، نیکییئیت گرووپی پێنج سەر لە( ئایینی و زمانی نیشتمانی، بنەماکانی بەپێی) ئێرانی شارستانییەتی

 کۆمەڵەی وەک فارس شوناسی بنەماکانی قۆرغەکارانەی چەسپاندنی. دراوەتەوە لێک بەلووچ و عەرەب، کورد،

 یدۆز و بەخشیوە ئێرانی مێژوویی شوناسی بە دابەزینی لە ڕوو دۆخێکی ئێرانی، نەتەوایەتیی شوناسی

 .بووە دواوە بە ئێرانیی دیکەی گەالنی خوازانەیشوناس

و  و ئەندازه گرتن(   GTپارێزگای ئێران بە شێوازی چۆنایەتی ئاوێتەیی ) 31ئەم توێژینەوه لە سەر ئاستی 

ی ئاینی و سشونا»بوارەکانی لە داتاکانی کتێبخانەیی و پرسیارنامەی کراوه  دێکۆمێنتی و ئامرازی دیمانەی قووڵ

مپەرەکانی بەر لە»، «ئێتنیکییەکان نێوان یەەکانیییکەلتوورسنووره »، «ی نەتەوەیی )سازان یان دژایەتی(شوناس

 «ە قەیرانئاشتییانە بۆ تێپەڕین لئاراستەی »، «ەکانکەلتوورسڕینەوەی »، «دەم بزووتنەوەی ئێتنیکی و نەتەوەیی

ان )ئابووریی سەرەکییەک فاکتەرە وەدەست هێناوه کە تێیدا ییکردووه و مۆدێلێکی چەمکێنبەندی پۆلهەڵێنجاندووە و 

ایی، )پارامەتره یاس زەمینەییەکان فاکتەرەکاریگەرەکان )میدیا و شێوازی ژیان( و  فاکتەرەو ئایدۆلۆژیایی(، 
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  پێشەکی و بەراییەکان

وه، ەتەبووەم نەرخ کەمی هاوچەردەلە سنە تەنیا کی کۆمەاڵیەتی ەاستییڕ وەک ،شوناسفرەڕەنگیی  یی وەفر

 میەهووی دەشاوی. لە نیوەنگەکی گێتەتە بابەبووییەکان شوناسو لێکنەچوونە  یجیاوازیلە سای کوو ەڵب

ی وشیارییە ەشەندنی میدیاکان، گەسەرەو پ ەشەگبۆ وێنە کانی بە جیهانیبوون، ەمی زایینی، پرۆسەی بیستەدەس

ا و )نەتەوه، ئاین، ئاینز سازیشوناسکانی ەنکۆنواندنەوەیان( لە پاڵ سەرچاوه دووبارە هەلی کان و ەییشوناس

ان، کان، شێوازی ژیسێکسییەخوازییە نوێکان لە سەر بنەمای ڕەگەزێتی، هۆگرییە شوناسنەتەوایەتی(، 

  .بوون دەکەنفەرمیبە داوای فاکتەرەکان گرووپە نیمچە ئاینییەکان و دیکەی 

یەکدەستی لەگەڵ  لە پەیوەندیی ییی ئێتنیکیتی یەکگرتن یان لێکباڵوەتنیکییە و بابێئەئێران واڵتێکی فر

(، 3131شی ئیسالمی )ڕگیرسانی شۆەڵلەگەڵ ه و امانەێڕی تێی جەکەتەبایی کۆمەاڵیەتییکۆمەاڵیەتی و 

کانی ەتە. حکووموەدی کراەبنە پیشان دراوه و نە کاندا ەتڵەک لە حاێت لە زۆراڵکانی وەتنیکییێئ ەتەسیاس

کردنی ڵەکێزیاتر تتداران ەاڵسەی دەوانگڕواتە  کان بوون؛ەتنیکێکچوواندنی ئێدای لەوەڵوام هەردەران بێئ

ێران ئ تنیکی فارس بووه وێتری ئەر چێکگرتوو و لە ژەکی یێشوناسی ەوێلە چوارچکان ەە جۆراوجۆرشوناس

(، 3111)حق پناه،  3111بە ئێتنیکە ئێرانییەکان لە ساڵی  پەیوەست کەالنەکانی کردنی سیاسەتەپەسندتەنانەت 

کۆمەڵگا،  ەکانیییکەلتوورو  یی سیاسی، ئابووریەکهاتێکانی ناو پەکسانییەواردن و نایەاڵبە هۆی بوونی ه

رترین ئاستی ک گشتگیەن وتی و ئایەتنیکایێری ئەوەر دوو تەکان لە سەخوازییشوناسش و چاالکییە ێکەشمێک

 کان. ەری چاالکییە سیاسییەوەبوو بە ت گرووپییی شوناس
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و سازان ، کانیەتنیکیێناوئ ەییزمان –یی کەلتوورشییە ەندبوون لە هاوبەسوودمی وەکوو کی گرنگێلەهۆکارگ

تنیکە ێئ بوونیێجەکانی نیشتەلە ناوچ ەڵکۆمەی بەوەدانی بزووتنەڵرهە، سگرووپیناو ندیی سۆزدارییەیوەپ

زه ێهری ە، کاریگییوشیارخۆستی ەی هەشەجیهانیبوون، گەکان، بەییێندنی میدیا خۆجەسەرەکان، پەتەتایب

تۆخ و هۆی  ووەتەب کانەیکیتنیێئ ەتەداخوازییە تایبخستنە ڕووی کان و ەتنیکییێئ ەتەر بلیمەکان لە سەورەگ

 ژومارێب ەکیییەفر وفرەڕەنگیی  رانێلە ئ گرووپییی شوناسم ئاستە لە ە. ئە ئێتنیکییەکانشوناس نیتۆکمە بوو

اینی و )بە ئ یشوناسکچوواندنی ێناو لێلە پگوتاری زاڵی ئێتنیکی وه ەمانەرزێم لە دەاڵ، بلە خۆ دەگرێت

 ه. بووەنفرەڕەنگیی  خوازی وەکردنی فر ڵوه( بووه و توانای قبووەتییەتنیکایێئ

ئامانجی ت اڵیی وەکپارچەی و ییستی و ئاسایشی نیشتمانەکدەپاراستنی یو ران ێلە ئ یشوناسکچوواندنی ێل

ترسی ەمبۆتە انییە ڕوازی حوکمێم شەی ئەوتەکێلدەرهاویشتە و م ەاڵبووه، بدەوڵەتە جیاجیاکان  بوۆچوونی

و  کسانیەندنی نایەسەرەکان و پەتنیکێئەشخوراوی ستی بەههەروەها و  یر ئاسایشی نیشتمانیەبۆ س

ت. ەاڵسەو د کانەتنیکێئ وانێها نەروەتنیکی و هێوان ئێنی نێلەکبۆتە هۆی ویش ەو ئی لێ کەوتۆتەوە واردەاڵه

تی ەن حکوومەرکووتکردنیان لە الیەکان و سەخوازه سیاسییشوناسکان و گرووپە ەوەدانی بزووتنەڵرهەس

وازی ێتی سیاسی لە بری شەاڵسەن دەی خاوەمینەنجامدا کەرایی و لە ئەگڵادیکاڕبۆتە هۆی تۆخبوونی ندی ەناو

 دووه. بژارڵەه انیەرانەرکووتکە، دیکتاتۆرانە و سانەموونارشیکهۆگریی اتیکانە و ئاشتییانە، ڕدیموک

ه رانە. کۆمەڵگای ئێران لە دێرزەمانەوێی موزاییکی کۆمەڵگای ئەکهاتێوه لە پەژینێم توەئ ایەتیگرنگهۆی 

. اتووهڕاه داکانەجۆرەمەژومار و هێییە بگرووپە شوناسلەگەڵ تنیکی لە خۆ گرتووه و ێئەژیانی جیهانی فر

سەبارەت  تیۆرییەکان لەو باوەڕەدان کە هەر چەشنە ڕوونکردنەوەیەکهەندێ لە خاوەن ش ەوەر ئەبەر لەه

کان ەییئێتنیکتەرە فاکی بە بێ گرنگیدان و لێکدانەوە، ەییکۆمەڵگا فرەئێتنیکم ەتی ئێگشت کردنیتاوتوێ بە 

لە  ئێتنیکییەکان ەکۆمەڵگ پایەداریکشان و ەڵوو لە هڕتی ەوه لە گرنگایەدانڕئاو ناتەواو و نووقسانە. بە

لە جاران کەوتۆتە  ئێتنیکەکان پتر یانەیکردنی یەکپارچەیی کۆمەاڵیەتی، تاوتوێکردنی زانستیپێکهێنان و پتەو

کان ەکەلتوورەرتنیک و فێئەفر ەکان لە کۆمەڵگەشوناسیی ەکپارچەتی و یەتنیکایێتی ئێندەیوەهاوپبەر سەرنج. 

بەت و پرسی سەرەکی ابگرنگایەتی لێرەدا  وه.ەبکات ڕکان پەتنیکییێنە ئێلەوه و کەتێوەبک ێیی لەوائاشت ێتوانەد

اڵیەتی هێمای ئەو ن کۆمەای گشتی یشوناسی گشتی ئێتنیکەکان لە واڵتی ئێرانە. شوناستی ییەچۆنیەتی و بۆچ

 و دەروەستخۆی « ئێمە»و قەڵەمڕەوێک لە ژیانی کۆمەاڵیەتییە کە کەسێک بە ڕاناوی ئاماژەی  مەڵبەندە

 .پێبەستراو و قەرزدار بەو دەزانێ و لە ئاست ئەو هەست بە پابەندیی و ئەرک دەکات

 وهەژینێتو مەیدانی

 شتیەدێپوان ێکانی نەاژانڕت بە اڵ. جوگرافیا و و3ران بریتییە لە: ێی نیشتمانی لە ئشوناسکی ەرەمای سەبن ێس

بوون ەڵکێی کە بە هۆی تەانکارییانڕگۆو ەئموو ە. زمانی فارسی بە ه1کانی؛ ەستانییێران لەگەڵ ناوچە کوێئ

موو ناکۆکییە ەای هەڕرە. ئاینی ئیسالم کە س1تی؛ ەبی بوویەرەکانی تورکی، مغۆلی و عەزمانەگەڵ ل

 وه. ەتەوی ماوەگیره و بە پتێی جەکەما و بناغەکان، بنەتاقمیی

ی ەژێه لە دروەژینێم توەئ ینکاەرکراوەلە س ەوەژینێتنیکە توێر کام ئەی هشوناسی ەوێرانی هاوشێی ئشوناس

انی ەکتوخم ەل ێندەه ێجارموو ەزۆر هاتووه و ه گۆڕانکارییەکیتووشی  ەداتاڵم وەئ ەکانیژووییێم ەقۆناغ



کوو ئاخووندزاده، میرزا ەندانی ناسیۆنالیستی وەلە بیرم ێندەک چۆن هە، وی بە سەردا هاتووەڕوگۆڵئا

ی کە پاش ەو کاولکارییانەموو ئەهار و ... بە هۆی هەرای بەکولشوعەلەت، مەئاقاخانی کرمانی، سادق هیدای

 (. 3111کانیان کردووه )بیگدلو، ەبەرەی عەرکۆنەران سێر ئەسکە کردیانە  ەیرشێهئەو 

موو ەئاماژه بە هکە  ێکرەد انەییەو فرفرەڕەنگیی  ەوران زۆر جار ئاماژه بێۆیی ئڕوەی ئشوناس ەڕلە م

بۆ  نیندەتواپاژە لەو لێکدانەوه ڕاستانەیە کە لێکدانەوەی چل. کەنەە دشوناسم ەئ لقیرێکانی ژەجۆره گوتار

(. لە 3111و  3113)شایگان،  1ی ئێرانی ئەوڕۆیی بە کاری ببەینشوناسبارودۆخی  ڕوونکردنەوەی

بێچمی ئێرانی  یشوناسچەمکی مێژوویی بزووتنەوه ئێتنیکی، سیاسی و ئاینییەکانی سەردەمی ساسانییەکاندا 

گرت و لە سەردەمی ئیسالمیدا، وێڕای هەوراز و نشێوێکی زۆر بەردەوام مایەوه و لە سەردەمی سەفەوییەدا 

ئێران خۆی نواند )اشرف،  یی نیشتمانیشوناسدیسان لە دایک بوویەوه و لە سەردەمی نوێدا، بە شێوەی 

3111.) 

ێرانی، ئ یەتیسێ شارستانیری ەکاریگلە ژێر  ەوەتی جوگرافیاییەرجی تایبەلومەبە هۆی ه 2رانیێی ئشوناس

و  ەڵکێتکە رانی ێووناکبیرانی ئڕکە ستراتیژی  شایەنی ئاماژەیە (.3111)کچوئیان،  ەئیسالمی و ڕۆژاوایی

نووکە ەا هتەم هەاڵکان بووه، بەییەتێە ئاوشوناسبە دان مڕچمی جۆراوجۆر و فۆێە لە بەیگوتار ێم سەگرێدراو ب

ه، ان بووی الوازیڵی زۆر خائێرانی شوناسی ەوەوه و ناساندنەنانێم هەرهەرانی لە بێرانی ئەی نووسەزۆرب

یە، ەانبییەدەوان و ئڕەی ێکخشانەکانیان زیاتر پەقەر بۆیە دەژووزان. هێک مەرن، نەیان نووسەونکە زۆربوچ

 (.3111ریین. )بروجردی، ەبێژوونووسی بێسای زانستی مڕێلە م ەاڵب

 بردەر دەم جار لە باشووری ڕووسیا ژیانیان بە سەکەران، ئێتنیکە ئاریاییەکان یڵەکۆێلە لک ێی زۆرەڕبە باو

او، وەی تەرەبوونی خانوبەه بوونی سرووشت، نڕکوو تووەکانی وەو ناخۆش جۆراوجۆر  ەوتەکێو لە دوای ل

شت ێهێمین ژیانی خۆیان بە جەکەدی یێدییانە زێوی هەزبێ پیتبوونی وا و ەش و هەکڕەوشی بوونی ەسازگارن

وه. ەو بووناڵندیدا بەلە ئاسیای ناو و ژیان، ڵکان بۆ کشتوکاەبارەدان و لەشتە ئاوەدێرگرتن لە پەک وەڵو بۆ ک

ە کۆتاییەکانی نیوەی دووهەمی هەزارەی دووهەمی بەر لە زایین و سەرەتای هەزارەی یەکەمی وان لەک لێقل

 .(33، ل 3111اجالل،  عصنیدەشتی ئێران )بەر لە زایین، ورده ورده هاتنە ناو پێ

ن ێجەتب، کورد و فارس نیشەرەن، عەمەلووچ، تورکەب، ڕکوو لوەکانی وەتنیکە جیاوازێران، ئێستادا لە ئێلە ئ

 ێتانی دراوساڵکی وتنیێن و لەگەڵ ئێجەکان نیشتەتنیکانە لە ناوچە سنوورییێم ئەی ئەکە زۆرببڵێین توانین ەو د

کی ێتاڵوه وەی کۆمەاڵیەتییەکهاتێووی پڕران لە ێشنە ئەم چەیە. بەیی و ئاینییان هکەلتوورندیی ەیوەپ

م ەل ێندەی هەژین و نموونەیدا دێت ەکانییو ئاینی ییی، زمانیەوەتەتنیکی، نێئ ەجیاواز ەشوناسشنە کە ەناهاوچ

ی ەوەئە هۆی تەکاندا بووەتڵەلە حا ێندەلە ه ەمەر ئەن و هێجەشدا نیشتێتانی دراوساڵتنیکییانە لە وێگرووپە ئ

کان لە ەوردب و کەرەعبۆ وێنە ، ێتانی دراوساڵکان لە وەتنیکییێیران. گرووپە ئەندی قەکان ببنە ناوەسنوور
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Oriente 
2 - Iranian identity 



رژی ندی دروستبوونی گەتوانن ناوەکان لە پاکستان دەلووچەربایجان و بەکان لە کۆماری ئازەرییەراق، ئازێع

 (. 3111یران بن )فولر، ەو ق

م اڵەکانە، بەرانییێتنیکە ئێموو ئەشی هەران و زمانی هاوبێرمی ئەزمانی فی زمانی فارسی ەوەای ئەڕرەس

وه ەووی ئاینیشڕی جۆراوجۆرن. لە ەن زمان و زاراوه و بنزاراوەکان خاوەتنیکییێە ئشوناسر کام لە ەه

کە لە  ێرکەدی دەدا بکانەتنیکێو ئاینە لە ناو ئەک لێلەک یان ئاینزاگێلەە و لقگڵراندا زاێکی گشتگیر لە  ئێئاین

ی وناسشکی گرنگ لە ەیەک بناغەستادا ئاینی ئیسالم وێلە ئ. هەیەجیاوازی  ێندەکانیاندا هەئاینییڕێسا 

 یکانەما نیشتمانییێی و هیشەکان، هاوبەره جۆراوجۆرەی نووسەڕ. بە باوتێکرەیر دەران سێی ئینیشتمان

نگ و ەئاه ریت،ەنیشتمانی، داب و نیمانی ەک پەتی وەڕە، یاسای بنیستی نیشتمانیە، هاڵکوو ئاەودیکەی 

وه، ئاینی ەرمییەووی فڕ(. لە  31، ل 3111کانن )یوسفی، ەە نیشتمانییشوناس ک لەێشەکان بەیشتمانییژنە نەج

ووه، تیدا هاتەڕەلە یاسای بن ڕگۆەیی و نەمیشەکی هەمایەک بنەئیمامی و دوازدهری ەعفەئیسالم و ئاینزای ج

 1وه.ەتەکاری کراوەئاماد ێندەدیکە بیر لە هکانی ەم بۆ ئاینزا و ئاینەاڵب

کانیان ەتنیکی و زمانییێە ئشوناسی فرەڕەنگرمی ناسینی ەای بە فێڕـش و2تیەڕەمی یاسای بنەهپازدەی ەگڕب

بیاتی ەدەئ یەوەپی و وتنویاندنە گروەاگڕ، چاپەمەنیکان لە ەتنیکییێی و ئێر زمانە خۆجەختی لە سەت، جاڵلە و

ه. بڕگەکانی هەوتەم و شەست و چوارەم هەتا سەد ەتەوزمانی فارسی کردوو ڵکان لە پاەتنیکی لە قووتابخانێئ

ەی . لە بڕگنەو شەشەم بە شێوەی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ ئاماژه بە مافەکانی ئێتنیک و کەمینەکان دەک

ار گۆڤ و ئازادی« ەکانجڤاکحیزب و »بیست و چوارەم و بیست و شەشەمیش ئاماژه بە ئازادی دامەزراندنی 

گرووپە ئێتنیکە یی، کەلتووری و یجیاوازیی زمان ێندەهبوونی ەای هەڕرەو ڕۆژنامەکان کراوه. س

ژاوا یان ۆڕلە  کانەتنیکییێک لە گرووپە ئێی زۆرەوانەچێن و بە پەکپارچەی ئێرانلە کۆمەڵگای  ئێرانییەکان

ک ەڵەچڕەان بە کەرانییێموو گرووپە ئەک هەیەادڕین تا ڵێتوانین بەری جیهان، دەرتاسەلە س تنیکێئەتانی فراڵو

 یو زمان لتوورکەدانیان بە  ییەی ناوچەشینێیان پ ی، زمانییئاینی یشوناسند بوون لە ەسوودم ڵلە پا رانین وێئ

 .(41، ل 3111و همکاران،  سندیان کردووه )قاسمیەی خۆیان پشوناسک ەو ودا داناوە شرانیێئ

ە پاڵ یەکتر بە ئاڵۆزانەیان لانە و کەمیدرێژایی مێژوودا زیاتر ژیانێکی ئاشتیە ران لێئ یکانەواڵکبێتنیکە لێئ

خوازەکان لە جیهان شوناسسەندنی بزووتنەوه ەنەتەوه و پەر –سەر بردووە، بەاڵم پاش دەرکەوتنی دەوڵەت 

کان لە الیەکی رەلە الیەک و کەوتنە پەراوێز و سەپاندنی هەاڵواردنە ئێتنیکییەکان لە الیەن ئێتنیکە دەسەاڵتدا

 . یان سەری هەڵداتر، گرژییەکانی نێوان

                                                           
یاسای  33و  37، 16، 12، 13، 11، 12، 19، 16، 15، 13، 11، 11، 9، 7، 6، 5، 3، 1لەم بارەوه دەتوانین ئاماژه بکەین بە بڕگەکانی  -1 

 بنەڕەتی.

نووسینی فەرمی و هاوبەشی خەڵکی ئێران فارسییە. بەڵگە و نووسراو و دەقە فەرمییەکان و کتێبە وانەییەکان دەبێ بەم زمان و خەتە  زمان و» - 2 

 «تییەکان و وتنەوەی ئەدەبیاتیان لە قوتابخانەکان لە پاڵ زمانی فارسی ڕێگە پێدراوه.بێ، بەاڵم بە کارهێنانی زمانی دایکی لە گۆڤار و میدیا گش



وێ فارس، تورک، کورد، عەرەب و بەلووچ تاوتگرووپی ئێتنیکی پێنج ی ئێتنیکی شوناسلەم توێژینەوەدا، 

 کراون. 

 ەکانبەلووچ

بەری لەگەڵ زیاتر بوونی ڕکا .بەلووچەکان لە باشووری ڕۆژهەاڵتی ئێران نیشتەجێن و بە ڕەچەڵەک ئاریایین

 1و ڕووسیا، شوێنی نیشتەجێ بوونیان لە نێوان هیندستان، پاکستان و ئەڤغانستان دابەش کراوهتەرا نێوان ئینگل

 (.311، ل 3113، همکاران)عبداللهی و 

م ەئە ڕاستیدا ل .بووه یگرژیناکۆکی و هەمیشە تێکەڵ بە  داپەیوەندیی بەلووچەکان لەگەڵ دەوڵەتە ناوەندییەکان

ەڵ ان لەگوەئ هێنەرەکانییەکێک لە هۆکاره گرژیپانە. وم گروەزی ئێراوەوتنە پەهۆی ک ەانە بۆتسیاسەت

وای مە ەر ئەهئەوان لەگەڵ دانیشتووانی واڵتی دراوسێیە کە  ییکەلتوورلێکچوونی  ،دەوڵەتە ناوەندییەکان

 کانەاوخۆییە نڵناەنانی کێکارهەکان زیاتر و بەبیانییە ڵناەرگرتن لە کەوکەڵبۆ ک انهۆگریی ئاستیکردووه 

 یشتمانیینی شوناسر ەمبەتنیکی لە هێی ئشوناسز کردنی ێهەبسەر لە  یکاریگەرها ەروەوه و هەتێمتر ببەک

بەدی  یانیخوازیدەفرایەتی سەربەخۆییو داناوە سنوور  یو دیوەی گشتی ئشوناسبوون بە ندەستی پابەو ه

 (.   3113هێناوه )مظفری، 

لەو ڕووەوەی کە زمانی بەلووچی لە واڵتانی جۆراوجۆردا باوه، هەر لە سەرەتای پۆلێنبەندی ئەم زمانە، لە 

ڕێککەوتنێک لەم بارەوه بوونی نییە. پۆلێنبەندیی جۆراوجۆر بوونی هەیە. بۆ وێنە، هیچ  داناو زمانناسان

بەلووچی ‘‘و هەندێکی دیکە وتوویانە ” بەلووچی باشووری ی ووروباکبەلووچی “هەندێ وتوویانە 

ێن دەڵ –کە لەم دواییانەدا ئەم بۆچوونەیان خستۆتە ڕوو  –و هەندێکیش ’‘ ڕۆژهەاڵتی و بەلووچی ڕۆژاوایی

بۆ سەر سێ زمانی ڕۆژهەاڵتی، ڕۆژاوایی و باشووری دابەش دەبێت. بەاڵم ئەگەر بمانهەوێ  بەلووچیزمانی 

ین و ئاماژه بە گرنگترین و ناسراوترین بنزاراوە بەلووچییەکان بکەین، ێال بنەئەم دابەشکارییە نیمچە ئاڵۆزه و

لە ئێران، پاکستان، دەبێ ئاماژه بە زاراوەی ڕەخشانی بکەین کە پڕبێژەرترین زاراوەی بەلووچییە و 

 (.3114، طامەئەڤغانستان و تورکەمەنستان ئاخافتنی پێوه دەکەن )

                                                           
هەزار کەس لە بەلووچە ئێرانییەکان لە سەر ئاستی پارێزگای سیستان و بەلووچستان و دیکەی پارێزگاکانی  322ئەوڕۆکە پتر لە ملوێنێک و  -1 

 ئێران ژیان بە سەر دەبەن.



هەر هەموو خەڵکی بەلووچ موسڵمان یان سەر بە زۆرینە موسڵمانی سوننەی حەنەفی یان کەمینەی شێعەی 

می ەرهەوری لە بدوئیمامین و تاقم و ئاینزا و ئاینێکی دیکە لە ناویاندا بوونی نییە. جلوبەرگی دەرزی دوازده

 یی و هونەری ئافرەتانی بەلووچە کە ناوبانگێکی زۆری هەیە. کەلتوور

 کانەکان / ئازەرییەتورک

عای هەیە و ئید دابنچینەی زمانی هاوبەشیان لەگەڵ تورکیاکە  ەئەم گرووپە دراوسێی کۆماری ئازەربایجان

ی خەونێک وەکڕووباری ئەرەس بەر یەکگرتنی هەر دوو ئازەربایجانەکە و یەکگرتنی قەڵەمڕەوی هەر دوو 

ایجان رانی زمانی تورکی ئازەربەوێنەتەوەیی بۆ پانتورکیزم لە سەردەمی سۆڤییەتەوه بۆتە باو. زۆربەی ئاخ

، ئەردەبیل، زەنجان و ڕۆژهەاڵت و ڕۆژاوا ازەربایجانیری ڕۆژاوای واڵت و لە پارێزگاکانی ئولە باکو

 قەزوێن نیشتەجێن.

زۆربەی خەڵکی تورک زمانی دانیشتووی ئێران بە زاراوەی تورکی ئازەربایجانی ئاخافتن دەکەن و هەڵبەت 

ری هەیە. زۆربەی خەڵکی ئازەری / تورک لە ئێران موسڵمان و ئەهلی ەوێتورکی خوراسانیش لە ئێراندا ئاخ

 لە ناو ئازەرییەکانیشدا شوێنکەوتەی ئاینی یارسان بەدی دەکرێت. شێعەن. هەڵبەت

تیان بە ڕێوڕەسمە نەتەوەیی و ئاینییەکان، لە زۆر ڕووەوه داب و ێئازەرییەکان / تورکەکان جیا لە پابەند

نەریتی تایبەت بە خۆیانیان پاراستووه و لە هەندێ حاڵەتدا، ڕێوڕەسم و داب و نەریتی باویان بۆتە باسی 

گێڕانی حسێنییەی مەزنی زەنجان، تەورێز، ورمێ و ئەردەبیل شتمانیی، بە جۆرێک کە ڕیزەکانی ماتەمنی

وەک بە ناوبانگترین ڕیزەکانی ماتەمینی ئەهلی بەیت لە ناو ئێرانییە ئازەرییەکان لە مانگی موحەڕەمدا دێتە 

خوێنی، سینگ کوتان و زنجیر حسێنهەژمار. هەروەها ڕێوڕەسمگەلی وەکوو تەشتدانان، تازیەخوێنی، شاهـ

لێدان لە داب و نەریتە باوەکانی ئەوانە و شینگێڕی و دولکە و الواندنەوەکان بە زمانی تورکی دەخوێنرێتەوه. 

کراوه. هەروەها، مۆسیقای  یڕێوڕەسمەکانی ماتەمگێڕانی بازاڕی مێژوویی تەورێزیش تۆماری نیشتمانی

ی ئەم ئێتنیکە دێتە هەژمار و هونەرمەندانی کەلتووری شوناسئازەربایجانیش وەک بەشێکی گرنگ لە 

ئازەربایجانی بە داهێنەرایەتی خۆیان مۆسیقایەکی ناوازەیان داهێناوه و ئەوانەی ئەم چەشنە مۆسیقایە لەگەڵ 

شێعرەکانی خۆیان بە زمانی تورکی ئازەربایجانی دەچڕن پێیان دەڵێن ئاشیق. عاشیقەکان لە وەسف کردنی 

جوامێری گەورەکانیان، لە بۆنەی ئاهەنگ و ماتەمین، شێعری زۆر خۆش لەگەڵ مۆسیقای  ئازەربایجان و

. جلوبەرگی نەریتیی ئازەربایجانی لە سیمبۆلە تایبەتەکانی ڕاکێشنسەرنجزۆر ئازەربایجانی دەچڕن و 



زەری او ئاین و دیکەی فاکتەرەکانی خەڵکی ئ کەلتوورئازەرییەکانە و لە دوای پرۆسەگەلی دوور و درێژی 

 بەدی هاتوون.

 فارس زمانەکان(یان فارس )

فارسەکان گەورەترین ئێتنیکی ئێرانن کە زۆریان دانیشتووی شارەکانی ناوەندی ئێرانن و لە ڕووی سیاسییەوه 

ی خۆیان وەکوو زمان )فارسی(، ئاین )شێعە( شوناسو بە واتایەک بە هۆی توخمگەلی تدارن ەاڵسەد دالە ئێران

. زۆربەی فارس زمانەکانی ئێران شوێنکەوتەی نڵزاو دیکەی توخمەکان بە سەر دیکەی ئێتنیکەکاندا 

ئیمامین، بەاڵم لە هەندێ لە ناوچە سنوورییەکانی ئێران، شوێنکەوتووانی سوننەی  دوازدهمەزهەبی شێعەی 

 فارسی زمانیش نیشتەجێن. 

لە  انیزۆر زیاترهەلی ییەوە، کەلتوورزیاتر نیشتەجێی شارە گەورەکانی ئێرانن و لە ڕوانگەی فارسەکان 

ییەکانە و خەڵک لە واڵتانی ئێران، ئەڤغانستان، تاجیکستان ئورووپاهەیە. زمانی فارسی لە زمانە هیندو دائێران

هەر لە  و تاجیکستانە و یەکێک تانی ئێرانو ئۆزبەکستان ئاخافتنی پێ دەکەن و لە ڕاستیدا زمانی فەرمی واڵ

 )هەتا بەر لە هاتنی هبوو )لە پاڵ پەشتۆ( و زمانی فەرمی واڵتی هیندستان ەدوو زمانی فەرمی ئەڤغانستان

 کلۆنیاڵی بریتانیا(.

 کورد

است  ڕۆژهەاڵتی ناوەڕ کان وەک گەورەترین بلووکی ئێتنیکی لەەکان و تورکەکان، فارسەکورد پاش عەرەب

(. کوردەکان بە گشتی لە سنووری نێوان چوار واڵتی ئێران، عێراق، Olson, 2003, p. 6) تێدرەم دەڵەلە ق

 سووریا و تورکیا نیشتەجێن.  

ووروپاییە کە لەگەڵ زمانەکانی وەکوو ئاستی، ئەڤغانی، ەزمانی کوردی یەکێک لە لقەکانی زمانی هیندوئ

فارسی، تاجیکی، تاتی و تالشی و ... و لەگەڵ زمانە کۆنەکان، ئاڤێستایی، سۆغدی، خاڕەزمی، ئێسکیتی و 

(. ئەم زمانە ئێرانییە و سەر بە گرووپە زمانییەکانی 111، ل 3111زۆر زمانی دیکە هاوبنچینەیە )دیاکونف، 

( و بنزاراوەکانی 13، ل 3111ەیە )برویین سن، ەیایی یان باشووری ڕۆژاوایی ئەم بنچینی ڕۆژاوروباکو

 ییای، کرمانجی ناوەڕاستی و کرمانجی باشووری، گۆرانی و زازایی لە سنووری جوگرافیروباکوکرمانجی 

 بەدی دەکرێت. کوردەکاندا 



جیاوازییانەدا دەردەکەوێ کە  ی کوردی لەوشوناس( ڕوونی دەکەنەوه کە 3111عەباس وەلی و دیتران )

 ەکادک داللەت ناکا، لە سەر شتەکان داللەت ێە بەوەی کە هیچ شتشوناسی دەسەاڵت پێناسە دەکات. ئەم شوناس

نەبوونە کە بوونی هەیە و ئەوە بە جۆریک سووژەمەندیی دەزانێ بە بی ئەوەی بارودۆخی ئیمکانی  ەڵگەو ل

لە میژوو و سیاسەتدا هەبێت. لە ناو کوردەکان، هەر دوو ئاینزای شێعە و سوننە بەدی  1نواندنەوە / داللەتی

دەکرێ و ئەگەر ناوچە کوردنشینەکانی ئێران بۆ سەر دوو بەستێنی ئاینزایی دابەش بکەین، دەتوانین بڵێین 

کانیش وردەیی نیشتەجێن. هەڵبەت کۆمەڵێکی دیکەی کروباکوزۆربەی کورده سوننە مەزهەبەکان لە نیوەی 

هەن کە پێیان دەڵێن یارسانەکان )کاکەیی / ئەهلی حەق( و زۆربەی شوێنکەوتووانی ئەم ئاینە لە هەندێ لە 

 ژین. ەشار و گوندەکانی پارێزگای کرماشاندا د

کوردەکان لە سەر بەڕێوه بردنی ڕێوڕەسمە نەتەوەیی و ئاینییەکان سوورن و لەو پەڕی شکۆمەندیدا نەورۆز 

و بایەخێکی زۆر بە ڕێوڕەسم و جەژنە ئاینییەکانی وەکوو جەژنی قوربان و جەژن ڕەمەزان  بەڕێوه دەبەن

بۆنە ئاینییەکاندا لە هەندێ ناوچەکان خۆراکی نەزری لە و بەتایبەت جەژنی لە دایکبوونی پێغەمبەر دەدەن و 

 ی زیکری دەروێشەکانڕێوڕەسم داەوەکوو ئاشی تایبەت لێدەنن و لە ناو خەڵکدا دابەشی دەکەن و لەگەڵ ئەو

خوێنی، حەمد و ستایشی پێغەمبەری ئیسالم و پاڕانەوه لە و ژەنینی دەف و زیکرخوێنی بەتایبەت مەولوودی

جلوبەرگی  بۆ وێنەخوداش بەڕێوه دەچێت. لە ناوچە کوردنشینەکان، جلوبەرگی جۆراوجۆر درگای بەر 

کتر، هەر کام فۆڕم و دیمەنی جوانی لە چاو یە انکوردی بەدی دەکەین بە جۆرێک کە بە کەمێک گۆڕ

پیاوان و ئافرەتانی کورد بریتییە لە بااڵپۆش، سەرپۆش و پێاڵو. پێکهاتە  انەیخۆیانیان هەیە. جلوبەرگی نەریت

و کارکردی هەر کام لەمانە بە پێی وەرز و جۆری ئیش و بژێوی و بۆنە و جەژنەکان لە یەکتر جیاوازه. 

ئەگەرچی جلوبەرگی ناوچە جیاجیاکانی کوردستان وەکوو هەورامان، سەقز، بانە گووگوالو، گەڕووس، 

ان یهەمووسەرتاپاپۆش پۆشاکی ریوان، مەهاباد و دیکەی شوێنەکان جیاوازه، بەاڵم لە ڕووی سنە، مە

 هاوشێوەن. 

 کانەعەرەب

لە کیشوەرەکانی ئاسیا و  یانموو دنیادا، قەڵەمڕەوێکی بەرباڵوەی عەرەب زمان، لە سەر ئاستی هەکۆمەڵگ

و لە ئێرانیش لە باشوور و باشووری ڕۆژاوا، لە بەشگەلێک لە پارێزگای خووزستان  گرتووەئەفریقا لە خۆ 

                                                           
1 - Representation / Signification 



(. دەبێ بڵێین عەرەبەکانی ئێرانیش، هاوشێوەی تورکەکان لەگەڵ ناوەند 11، ل 3111نیشتەجێن )میراحمدی، 

 الواز دەکات.  انیسنووریی ئێتنیکی ئەوپەڕشوناسهاوبەشێتی ئاینزاییان هەیە و ئەمە 

نی دانیشتووی ئێران زیاتر بە زاراوەی عەرەبی خووزستانی کە بنزاراوەیەکە لە عەرەبی عەرەبەکا

چوار پارێزگای خووزستان و بەندەرعەباس ر ئاستی ەسمزۆپۆتامیایی ئاخافتن دەکەن. عەرەبەکانی ئێران لە 

ووزستان رێزگای خو بووشێر و ناوچە باشوورییەکانی پارێزگای ئیالم باڵو بوونەتەوه، بەاڵم زۆربەیان لە پا

ئیمامین. هەڵبەت عەرەبە سوننە مەزهەبەکانیش لە ئێران هەن، بەاڵم  دوازدهنیشتەجێن و زیاتر شێعەی 

 ڕێژەیەکی کەمتر پێک دێنن. 

ی تایبەت بە خۆیانن و بە کەلتوورعەرەبەکانی خووزستانیش هاوشێوەی دیکەی خەڵکی ئێران خاوەن 

و بایەخێکی زۆر زیاتری لە گرنگایەتی  اوسێ، جیژنی ڕەمەزانالساییکردنەوەی عەرەبەکانی واڵتانی در

هەیە و بە نۆڕم، ڕفتار و داب و نەریتی زۆرەوه ڕێزی لێ دەگرن. یەکێکی دیکە  انه گشتییەکانیکەلتوورچاو 

مانگی  یپازدەلە نەریتە کۆنە باوەکانی عەرەبەکانی خووزستان ڕێوڕەسمی گۆرگیعانە کە هەموو ساڵێک لە 

لە ڕێوڕەسم و بۆنە هەرە گرنگ و باوەکانی نەتەوەی عەرەب، تر ڕەمەزان لە ئەهواز بەڕێوه دەچێت. یەکێکی 

 زۆرەوه بەڕێوه دەچێت.  ڕێوڕەسمێکیدەتوانین ئاماژه بە ڕێوڕەسمی قاوەخۆری و دەلەخۆری بکەین کە بە 

 

 ئێرانی ئێتنیک و ئاینەکان لە ێت: خەریتەی لێکباڵو1وێنەی ژمارەی 



ی ەقینەاستڕتی ەشیمەی حەژڕێی کە ەوەئبۆ وێنە  ن نییە،ویستیاێتی پێفافەکان شەتنیکێبە ئ پەیوەستداتاکانی 

یاندنی ەاگڕبە کە  ەرانێندی ئاماری ئەنیا ناوەتئەوە و لە بەر دەستدا نییە  داکانەرییێرژمەکان لە سەتنیکێئ

  ت.ێبەازی دڕزگایی ێپار یندیەتمەت و تایبەشیمەح

حەشیمەتی ساڵی 

 11حەشیمەتی ساڵی  13

حەشیمەتی ساڵی 

 ڕیز پارێزگا ناوەند  13

 1 تاران تاران  11228625 12183391 13267637

 2 ویەزڕەخوراسان  دەشهەم  5515980 5994407 6434501

 3 هانەئیسف هانەئیسف  4399327 4879312 5120850

 4 فارس شیراز  4220721 4596658 4851274

 5 خووزستان هوازەئ  4192598 4531720 4710509

 6 هەاڵتۆژڕربایجانی ەئاز زێورەت  3527267 3724620 3909652

 7 رانەندەماز ساری  2893087 3073943 3283582

 8 ۆژاواڕربایجانی ەئاز ێورم  2831779 3080576 3265219

 9 کرمان کرمان  2584834 2938988 3164718

 10 لووچستانەسیستان و ب زاهیدان  2349049 2534327 2775014

 11 لبورزەئ جەرەک  2053233 2412513 2712400

 12 گیالن شتڕە  2381063 2480874 2530696

 13 کرماشان کرماشان  1842457 1945227 1952434

 14 گولستان گورگان  1593055 1777014 1868619

 15 زگانهورم باسەرعەندەب  1365377 1578183 1776415

 16 ستانڕلو ماواڕەخو  1689650 1754243 1760649

 17 دانەمەه دانەمەه  1674595 1738214 1758268

 18 کوردستان سنە  1416334 1493645 1603011

 19 زیەرکەم راکەئ  1326826 1413959 1429475

 20 قووم قووم  1036714 1151672 1292283

 21 نێزوەق نێزوەق  1127734 1201565 1273761

 22 بیلەردەئ بیلەردەئ  1209968 1248488 1270420

 23 رێبووش رێبووش  866490 1032949 1163400

 24 زدەی زدەی  958323 1074428 1138533

 25 نجانەز نجانەز  942818 1015734 1057461

 26 ختیاریەحال بەچوارم هرکوردەش  843784 895263 947763

 27 یباکورخوراسان  بجنورد  791930 867727 836092

 28 خوراسان باشووری ندەبیرج  600568 662534 768898

 29 دەحمەر ئەهگیلولە بوویەک یاسووج  621428 658629 713052

 30 سیمنان سیمنان  570835 631218 702360

 31 ئیالم ئیالم  560464 557599 580158

 تاویەـی ه13، 11، 13نی اڵری ساێرژمەی سێت بە پاڵزگاکانی وێتی پارەشیمە: ح3ی ژماره ەخشت

 



 ئێرانییەکان ئێتنیکە خوازیشوناس

دنی ی نەتەوەیی ئیرانی بووەتە هۆی دابەزانشوناسی ئیتنیکی فارس لە ئاستی شوناسناسەی پاوانەکراوی ێپ

یکی فارسی ی ئێتنشوناسو دیکەی توخمەکانی  کەلتووری فارسی و زمان، ئاین، ئاینزا، شوناسە بۆ شوناسئەم 

ی فەرمی ئێرانی ناساندووه. بەم شێوه لە قۆناغە جۆراوجۆرەکاندا، داخوازی شوناسلە ژێر ناوی 

ر ەرجی سیاسی و کۆمەاڵیەتی هەلومەه بە پێیتنیکانە ێم ئەداوه. ئەڵری هەس خوازانەی ئێرانییەکانشوناس

. توێژینەوەی جۆراوجۆر لەم بووە جیاواز یانەخوازانشوناستی ێداخوازدەربڕینی وازی ێک، شێمەردەس

بارەوه گوزارشتە لەوەی کە الوازیی دەوڵەت و بەرەوڕوو بوونەوەی لەگەڵ قەیرانە سیاسی، ئابووریی و 

ە هۆی خوازانەی ئێتنیکەکان هێناوەتە ئاراوه و بۆتشوناسئامانجی  گرتنە بەریکۆمەاڵیەتییەکان دەرفەتێکی بۆ 

(. لە ڕاستیدا Amirahmadi, 1987, p. 363-391) یی ناوەندیکێشمەکێشی ئێتنیکەکان لەگەڵ دەوڵەت

ێتنیکەکان و ئ یدەوڵەت و قەیرانە دەوڵەتی ییوان کەمبوونەوەی توانای کۆنتڕۆڵپەیوەندییەکی ڕاستەوخۆ لە نێ

 (.3111زاده،  رمضانبوونی هەیە )

ە ئێرانییەکان دیکەی ئێتنیک وانگە،ڕم ەپی ئێتنیکی لە ئێران فارسەکانن؛ بێچمی توندڕەوانەی ئوزیاترین گرو

وەک پێوەرێکی بااڵدەست و ی فارسی کەلتوورو  ێبە سەرەتایی، عەشیرەیی و پەراوێزخراو دەناسێن

 . اتدیکەی ئێتنیکەکان پیشان دەدخۆی بە پێشکەوتوو 

دەگەڕێتەوه  زۆرینەی داخوازییە ئێتنیکییەکانیان .نئێرانی پاش فارسەکان، تورکەکان پڕحەشیمەتترین ئێتنیک

ەوەری فەر پیشعبە ڕێبەرایەتی جەربایجانە کە ەکۆماری ئازنموونەکەی دیارترین بۆ کەمتر لە سەدەیەک و 

تورکیستییە کە لە ئێتنیکە بە ڕەچەڵەک تورکەکانی پانخواستی  ،تورکەکان خواستیبوو. ڕادیکاڵترین 

خوازانەی تورکەکانی ئێران شوناسچاوه دەگرێت. زۆرینەی داخوازیی سەر ەوەئێمپڕاتۆری سۆڤییەت

، بەاڵم حیزبە دەخرێتە ڕووداخوازی مەدەنییەوه ی ەزگێئاخداخوازی کۆمەاڵیەتی و دادپەروەرتەوەرە و لە 

 .خوازانە دەدەنئۆپۆزیسیۆنەکانی دەرەوەی واڵتی ئێران زیاتر درێژە بە ئامانجی سەربەخۆیی

ڕەوتی زاڵی ناسیۆنالیستی کورد ڕەوتێکی  پیشان داوه؛خوازی شوناسالیەنی جۆراوجۆریان لە  یشکوردەکان

نەتەوەخوازییە. بە باوەڕی ئەوان نەتەوەی کورد بوونێکی سەرەتایی هەیە، بناغەیەکی سرووشتی کە 

ازانەی خوئێتنیک ی داخوازیی(. پێشینە11، ل 3111کوردەکان )وەلی،  جەوهەری ڕیشەکەی دەچێتەوه سەر

ـی 3111ڕەوتە مێژووسازەکەی لە ساڵی  مەاڵ. بکوردەکان لە ئێرانیش دەگەڕێتەوه بۆ کەمتر لە سەدەیەک

و ڕێبەرایەتی قازی  (مەهاباد پێتەختێتیهەتاوی و لەگەڵ دامەزرانی کۆماری سەربەخۆی کوردستان )بە 



ـی هەتاوی، حیزبی 3131ۆڕشی محەمەد ڕووی دا. لەگەڵ دەستپێکردنی ناڕەزایەتی و بێچم گرتنی بڵێسەی ش

دیموکڕات سەر لە نوێ خۆی ڕێک خستەوه و حیزبگەلی دیکەی وەکوو کۆمەڵە، ڕێکخراوی خەبات و ... 

و  ییکەلتوورخوازی ئەوڕۆیی کوردەکان فۆڕمی ڕێکخراوی مەدەنی و چاالکی شوناسدروست بوون، 

رچی ەگەئ ،دەرەوەی واڵت هێشتا چاالکنخوازەکان لە شوناسهونەریی گرتۆتە خۆی، حیزبە سیاسییە چەکدارە 

 دابڕانیش کەوتۆتە نێوانیان. 

ساڵ بەر لە ئێستا. ئەم  11خوازانەی عەرەبەکانی ئێران دەگەڕێتەوه بۆ شوناسپێشینەی داخوازی ڕێکخراوی 

، هەستان بە باڵو کردنەوەی ئایدۆلۆژیا و ئامانج و تەنانەت داپەڕە 3131گرووپانە پاش شۆڕشی 

دوو ئاستی جیاواز لە داخوازێتی بوونی هەیە کە گرووپێک خوازیاری ستادا ێلە ئ . نیانسەربازییەکا

 ەئێرانی ی نیشتمانەوێلە چوارچ فیدڕالکی ێمەسیست سەربەخۆیی تەواوی خووزستان لە ئێران و پێکهێنانی

 (.3111، احمدی)

 3111بەلووچستان لە ساڵی بەلووچەکان خاوەن زمانی بەلووچی و مەزهەبی سوننەی حەنەفین. دابەشبوونی 

ی سیاسی سنووری دروستبوونی ۆه هوبو ،تانی ئێران و هیندستان )پاکستانی ئەوڕۆیی(اڵزایینی لە نێوان و

لە نێوان ئەم ئێتنیکە یەکپارچە. بوونی هەاڵواردنی ئێتنیکانە لە الیەن هەر دوو واڵتی ئێران و پاکستان بۆتە 

بوونی  .ەوەخستنە ڕووی داخوازیی ئێتنیکی لە الیەن بەلووچەکانخوازانە و هۆی ورووژانی هەستی ئێتنیک

انی لە دوو خوازانەی بەلووچەکشوناسگرووپەکانی تالیبان و ئەلقاعیده لە ئەڤغانستان و پاکستان بزووتنەوەی 

دەنی، ێچمی چاالکی مەلە بزیاتر ئێستا داخوازییە ئێتنیکییەکان م ەاڵبکردووه.  ۆخترڕووی ئاینی و ئێتنیکییەوه ت

اوەند و بوونی پەیوەندیی ن یکەلێنی ئاینی، هەاڵواردنی ئابووری و و کۆمەاڵیەتیدا ئەنجام دەدرێ ییکەلتوور

 زۆرتربوونی داخوازیی بەلووچەکان. بووەتە هۆی دەورووبەر  –

 توێژینەوهگرنگایەتی  و ئامانج

لە  هەندێ ،یەۆر بەه .ڕاهاتووهی شوناسفرەتنیکی و ێئەفرکۆمەڵگای ئێران لە دێرزەمانەوه لەگەڵ ژیانی 

کۆمەڵگا  سەبارەت بەکە هەر چەشنە ڕوونکردنەوەیەکی گشتی دان ەوایڕخاوەن تیۆرییەکان لەو ب

نگی ڕوو ئێتنیکایەتی ناتەواو و نووقسانە. بە پێی گرفاکتەری فرەئێتنیکەکان بە بێ گرنگیدان و لێکدانەوەی 

ۆتە هۆی ب تەو کردنی یەکپارچەیی کۆمەاڵیەتیلە پێکهێنان و پکۆمەڵگا ئێتنیکییەکان پایەداری لە هەڵکشان و 

ئێتنیکەکان. هەر لەم بوارەدا، زۆرێک لە خاوەن بیرۆکەکان لەو  یانەیتاوتوێی زانستیگرنگتربوونی 

تی ئێتنیکییەکان و هەس ەی نەتەوەیی دەچێتەوه سەر کۆمەڵگشوناسبۆچوونەدان کە ڕیشەی هاوپەیوەندیی و 



ەکان شوناس بوونیەەتی وەک نەتەوەخوازی سەرەتایی. هاوپەیوەندیی ئێتنیکی و یەکپارچزۆر کۆنی ئێتنیکای

 ڕ بکاتەوه.ئاشتی و کەلێنی نێوان ئێتنیکەکان پی ۆتە هێببەکان دەتوانێ کەلتوورلە کۆمەڵگا فرەئێتنیک و فرە

تی ئێرانە. ی گشتی ئێتنیکەکان لە واڵشوناستی ییەبابەت و پرسی سەرەکی لێرەدا چۆنیەتی و بۆچگرنگایەتی 

ە ڕاناوی بتاک ی گشتی یان کۆمەاڵیەتی هێمای ئەو مەڵبەندە و قەڵەمڕەوێک لە ژیانی کۆمەاڵیەتییە کە شوناس

و پێبەستراو و قەرزدار بەو دەزانێ و لە ئاستی ئەو هەست بە پابەندیی و  پەیوەستخۆی « ئێمە»ئاماژەی 

 ئەرک دەکات. 

وی ڕەمەڵەت یان سنوور کە قاڵیە: وەکی هەرەمای سەت چوار بنڵەوەد ،1رێبێاکس وی مەناسێی پێبە پ

کن؛ ێتڵەوەر بە دەکە س ێک دێسانەکک کە بە واتای ەڵت یان خەشیمە؛ حکاەناسە دێپ کێتڵەوەجوگرافیایی د

ی بوونت ڵەوەر یان هاوئاستی دەکابڕکی ەیەنەیمەه ێوه، نابەی ناوخۆییەو مانایە کە لە سۆنگەت بەاڵسەد

ت؛ ێخۆ بەربەکی دیکە سێتڵەوەدهەر ری ەرماندەت و فەاڵسەلە د ێبەت داڵوه، وەکییەرەی دەو لە سۆنگ ێبەه

ی بردنەوەڕێوازی بێتی و شەت و چۆنیاڵکانی وەکخراوه سیاسی و ئیدارییڕێت کە ئاماژه بە ەو حکووم

ت ڵەوەد ییەکارامپێوەرە م چوار ەر کام لەبوونی هەناسە، نێم پەئی ێکات. بە پەی سیاسی دەکەک یان یێتاڵو

ت، پتر لە ەشیمەت و حاڵم، واتە وەکەی یپێوەردا، دوو پێوەرانەم ەبینین، لە ناو ئەک دەبات. وەلە ناو د

قامگیری ەبە س یشتنەکان بۆ گەتڵەوە. دنتنیکیداێی ئشوناستی و ەتنکایێتی ئەری بابەر کاریگێمووان لە ژەه

ستیان بە ویێمووان پەوانە، زیاتر لە هەرکی ئەئاسایش، کە گرنگترین ئستی پاراستنی ئاشتی و ەبەبە مو 

ندامانی ەوان ئێی لە نندیەیوەی پڕکان، تۆەتنیکییێە ئشوناسی و یی نیشتمانشوناسکی گشتگیر لە ێیشتنەگێت

یە. ەجیهانی ه یەو لەگەڵ کۆمەڵگ ڵرمی و زاەف ییکەلتوورکان بە ەتنیکێی ئەکتر و دیکەک لەگەڵ یێتنیکێئ

ەڵیان ی کە لەگەانشوناسو ەو ئکان ەتنیکێئی ەوانگڕ ەڕنە لە مەالیەمەکی هێیشتنەگێبوونی تزەروورەتی 

و ەو ئموەو ه کەلتوورو  شوناسانانی بواری ڤۆشنبیران، چاالکڕ، کۆمەڵگەی مەدەنین، بۆ ەکەتی دێدووفاق

 وونە. ڕن ەتاڵم وەکی ئەڵوان خێبایی نەی کە هۆگری ئاشتی و تەسانەک
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 توێژینەوه ئەدەبیاتی

م ەی جیاوازه. لێمان کاتدا لەـیە و لە ه«ی ئەویتریشوناس»کەسێک یان گرووپێک پێویستی بە  1یشوناس

اتە وەسازکراوه. ک شوناسی ەوێشی هاوشەو ماناک« جیاوازیی»م ەاڵمی جیاوازییە. بەرهەب شوناسدا، ەتڵەحا

کە بوونی هەیە و الیەنی تۆکمەبەخش یان پێکهاتەیی هەیە  ـیە«ی ئەویتریشوناس»وه ەمدا ئەکەناغی یۆلە ق

(Grossberg, 1996, p. 93-96.) 

بە واتای ئاگاداربوون لە کێیەتی تاکایەتی و پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکانی بە کار  شوناسلەم توێژینەوەدا، 

کی ێستەنیا هەت، ێبەخشین دروست دەتیبەتاکایی ەسۆی پرەگڕێرچی لە ەگەم وشیارییە ئەهێنراوه و ئ

کانی ەوپورکان و گەچوونی تاک لەگەڵ تاکەکنێکچوون و لێپیشاندانی لی ەگڕێوه و لە ەتێنێروونی و تاک نامەد

و دەبێتە بناغەیەک بۆ پەیوەندیی و کردەوەی کۆمەاڵیەتی و تە خۆی ێگرەکی و گشتی دەرەچمی دێدیکە ب

تە خۆی کە لە ێگرەد کی کۆمەاڵیەتیێچمێب شوناسوه ێم شە. ب(Jenkins, 2014, p. 6-20) یسیاسی

وان ێری نوی سنوەوەناسین شوناس، یەوەی کۆمەاڵیەتیەوانگڕکراوه. لە  ێتاوتوکاندا زۆر ەزانستە کۆمەاڵیەتیی

پەکان وهاوبەراوردی و جیاکردنەوەی ناوگرووپەکان لە دەرەوەگروی ەگڕێخۆیی و نامۆیە کە زیاتر لە 

 (. Brown, 1996, p. 9)ت ێبەمومکین د

. ەکانەگرووپییانوێندییە نەیوەوی پاڵقووەڵیی و هکەلتوورکی ێمەرهەتی بەتنیکایێئ یەوەناسیی کۆمەڵەوانگڕلە 

تی ەنیکایتێمکی ئەوتۆیان بە چەکی ئێرنجەر(، سێبێر لە ماکس وەدەکالسیکی کۆمەڵناسی )ب ندانیەبیرم

وه ەینڵکۆێتی لەڕەبن چەقیکا و ەناسە دێوه پەوه بۆ ناوەرەتی لە دەتنیکایێ( ئ3141) 2داوه. فریدریک بارسەن

تی ەتنیکایێکوو سنووری ئەڵت بەکی تایبێیی بۆ گرووپکەلتوور یندیی مادیمەتەتایب ێندەهەک دەروەستی ن

 ری گرووپە.ەنێکە ناس ێزانەد

هەمیشە ن، ندامی گرووپ نیەک کە ئێسانەی کە نین، واتە کەو شتەندیی لەگەڵ ئەیوەکان لە پەە گرووپییشوناس

جیاوازییە لە پێناو م جیاوازییانە ەیە کە ئەشنەم چە( و بEriksen,1993) نێناسە بکرێپدەبێ 

کانی ەتیۆریی مایەک بنەی کە وەمین تیۆرییانەکەو یەک لێکەن. یەکەناسە دێکان سنووریش پەییکەلتووروانێن
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دا، ەم تیۆرییەداوه. لێی پەرەیش پ 3میدکە  2یەکوولی 1نە ئاسایێخۆئاوژمار تیۆریی ەتە هێی کۆمەاڵیەتی دشوناس

 . کراوە ناڵرمنداێت مەتایبەکان، بەی تاکشوناسچم گرتنی ێوری کۆمەڵگا لە بەدباس لە 

وانن و ەڕد سشوناکان لە ەکهاتێدیسیپلینی کۆمەاڵیەتی و پی ەوێندانی کالسیکی کۆمەڵناسی لە چوارچەبیرم

کی ەاستییڕک ەویش شوناسیە، ێم پەمی کۆمەڵگایە. بەسیستنراوی ێنراو و خولقێئافر ڤکتیەئیان وایە کە ێپ

خۆی هیچ  یشوناسچم گرتنی ێرجی کۆمەاڵیەتی بووه و تاک لە بەلومەکهاتە و هێپ یکراوێکۆمەاڵیەتی کارت

 (. 311، ل 3113. )عبداللهی، ییەک نڵێۆڕ

و  کانەی تاکەوانگڕکان و ەشێندەکان، ئەستەکان، هەفتارڕگرتنی چمێلە ب 4کدژیێی لەی قوتابخانەوانگڕ

(. بە 313، ل 3111)گیدنز،  تکاەد 5چین بەرچاوەکیبوونیپێداگری لە سەر  داکانەندییە کۆمەاڵیەتییەیوەپ

 ەییە گشتشوناسکانە کە ەمای جیاوازییە ئابوورییەر بنەتییە لە سەم جیاوازییە چینایەوان ئەی ئەڕباو

 ت. ێبینەکی دەرەوری سەدا دەناوێم پەتی لەی چیناییناوه و وشیارێدی هەکانی لە کۆمەڵگا بەجیاواز

کی چاالک ەیەپرۆسندیی تاک و کۆمەڵگا لە ەیوەئاماژه بە پ 6ی کۆمەاڵیەتیەوەی دژکردەندانی قوتابخانەبیرم

ی ناسشوک، ەتی و بە واتایەسایەچمگرتنی کێکان و بڤەفتاری مرۆڕتی ەکە چۆنی ەنکەکتیک دێو دیال

ی ەوانگڕی گشتی ەوێتی. بە شەری خۆیەوروبەتاک و کۆمەڵگای د پەیوەندییمی ەرهەکان بەسەکۆمەاڵیەتی ک

 ەرۆسم پەکانی ئەنجامەوان تاک و کۆمەڵگا و ئێی کۆمەاڵیەتی نەوەچاالکی دژکردر ەداگری لە سێپ ەوەدژکرد

  (.141، ل 3111، وسلی)ت تکاەد

یی ەژڕێکی ێشوناسیی یان ەبناغکێکی ناو داتای ژیانی کۆمەاڵیەتیەرەلە س ڤیان وایە کە مرۆێان پڤکتیەئ

 ێی نوشوناس ەڵەۆژانە کۆمڕدیتران دژ بە  یەوەو کرد 7بە کۆمەاڵیەتیبوونوتی ڕەیە کە لە ەتایی هەرەس

کی ریەۆژانە خڕواو نییە و ەت شوناسم قوتابخانە، هیچکات ەوتووانی ئەنکێی شوەڕبە باوت. ێنێدی دەب

کی ەرییرتەواندا تاک لە چاو کۆمەڵگا سەو لە تیۆری ئکاران تاکە ڤکتیەی ئیی شیکارەکەدروست بوونە. ی

 ەبە کۆمەاڵیەتیبوونی ەپرۆسئەو و ەرەمە بێتە ئەم بابە(. ئTurner, 1998, p. 375 - 382)هەیە  ێزیاتری پ
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میشە ەکۆمەڵگا ه ی ناوکانەمڕها و نۆەبکان ەودا، تاکەوو کە لڕتە ەن کوولی و مید خراوەدا کە لە الیەهان د

 بن. ەد یوه بە کۆمەاڵیەتیەگڕێم ەن و لەکەدروونی ەبە د

رکەوتنی دەکە ورد و کەالنەکانە ی توخمە ینی هاونشینێستەخواز، کۆمەڵگا بەتێی کۆمەڵناسانی ئاوەڕبە باو

، 3111لی، )توس ەکانەە گشتییە جۆراوجۆرشوناسکردنی ڵخوازیی و قبووەخشین بە فرەوابڕە لە ئۆبژەییەکەی

یتە نێڕریت و مۆدەوان نێسازی لە نشوناسنی ێستەبابردوودا، ڕمی ەردەلە س نواەی ئەوانگڕلە ( و 141 34

یی ێکتیکی توخمە خۆجێدیال پەیوەندییی ێچمی گرتووه و بە پێب( reflector)رانە ەندێنوکی ەیەۆژڕی پەوێبە ش

تی و ێرەتە کردنی فاکتێئاوبە مەبەستی  1(. گیدنز13، ل 3111وه )گیدنز، ەتێکرەدروست دکان ەو جیهانیی

کانی خۆی ەالکییشانە چاێندەئەکی دووبارەیەوێبە ش ڤکتیەئندیی. واتە ەبەکهاتێتە تیۆری پەیشتووەکهاتە گێپ

وه ەتەڕەکان لە بنەتاکرجی کۆمەاڵیەتی ەلومەینی هڕری و گۆەو کاریگ ێنێنگەسەدەڵه داکۆمەاڵیەتی سازەیلە 

کی ە(. لە الی1، ل 3113، ذکاییفتاری خۆیانە )ڕر بە ەرامبەشییان بێندەوان لە دووباره ئەمی توانای ئەرهەب

ر ەە سی لەکەرییەجیهانیبوون و کاریگەکدژی بێی لەندبوون بە پرۆسەمەڕای باوێڕـیش و2زێوه، کاستلەتریش

ی شوناسنی گرتچمێب وهەکانەۆنییڕلیکتەی میدیا ئەگڕێمان کاتدا کە لە ەجیهانیبوون لە هەب ەڵێکان دەشوناس

بناژۆخوازی  یەوێکان لە چوارچەییێە خۆجشوناسچمگرتنی ێتە هۆی بێبەوه، دەکاتەراتر دێی خیجیهان نیشتمان

خش، ەوابڕەی شوناسشنی ەچ ێمە، ناوبراو باس لە سەر لەدەتنیکی، ئایینی و ... . بێخوازیی ئەبلیمەتو 

 (.3111کات )کاستلز، ەدار دەرنامەی بشوناسو  یاگریڕی خۆشوناس

  وه:ەتێکرەوون دڕوه ەرێی ژەی خشتەوێن بە شێڕمۆدنیتە و پاشێڕریت، مۆدەی نەلە پرۆس شوناس

سەرچاوەکانی  شوێن و پانتا کات ئاراستە

 شوناس

قوتابخانە  سووژه شوناسجۆری 

 هزرییەکان

 ی شوێندارشوناس - ڕابردوو نەریتی

 تەوەرواڵت -

جیانەبوونەوەی  -

 پانتا شوێن

داب و نەریت و  -

 ئاین و پێکهاتەکان

پێویستیی  -

 ناسراوبوون

جەوهەری نەگۆڕ و  -

بە  پەیوەستبەردەوام و 

 دەسەاڵت

 پێشتر دیاریکراو -

 کەسێکی سەرەتاخواز -

 ئەوپەڕمێژوویی -

 ئەوپەڕزەمەنی -

جەوهەری  -

 نەگۆڕ

باوەڕە  -

 گشتییەکان

 تینازانس -

 ئاینی و متافیزیایی

دەرکەوتنی  - ئێستا مۆدێڕن

 –دەوڵەت 

 نەتەوەکان

سووژه )بکەری  -

 ناسێنەر(

عەقڵی  -

 دوورئەندێش

پێکهاتەدار،  -

 پەیوەست

هەلومەرجی  -

کۆمەاڵیەتی، 

دانوستان و  -

واتادۆزی سووژه 

لەگەڵ پێکهاتە 

 کۆمەاڵیەتییەکان

کردەوەی  -

 دووالیەنە

 سیمبۆلیک -

 پێکهاتەخوازان -
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واڵتگەلێک بە   -

 سنووری فەرمییەوه

 چاکسازی ئایین -

شۆڕشە  -

 زانستییەکان

ئابووریی، 

 یکەلتوور

ی شوناس -

گشتی 

)نەتەوەیی و 

..(. و 

 تاکایەتی

 مارکسیزم -

لێکپسانی شوێن،  - داهاتوو پۆستمۆدێڕن 

 پانتا 

کردەوەکان و  -

ه ورد، کەلتوور

 خۆجییەکان

 دەستکەوتی گوتار -

 کراوەکانە شوناس -

 خوازلێکدژ و تایبەت -

 پارچە پارچە و مەلەوەر -

 ژومارهەمەجۆر و بێ -

 بە گوتار پەیوەست -

نواندنەوه  -

 جۆراوجۆرەکان

شیکارییە پەیتا  -

پەیتا و 

 ژومارەکان بێ

 پێکهاتەییپاش-

 ڕخنەیی -

توێژی دەروون -

 فڕۆیدی پاش

 

 (3111شیدی، ر( )شوناسن و ێڕ، مۆدیریتیەئاراستە )ن ێی گشتی سەوێ: چوارچ1ی ژماره ەخشت

و ەرەی بڵەجووپیشاندەری ، ەشەوو لە گڕتانی اڵت لە وەنانەکان لە کۆمەڵگاکان، تەدیهاتووەو ەانکارییڕگۆ

ی و یتاڵووها ساکانیڕێچاوکردنی ڕەکە  ەـ3141ی ەیەت لە دەتایبەبانە شەهاوببەڕێوەبەردنی می ەسیست

 .Faulks, 2000, p) زەروورەتەکەیەتی یەەسایانڕێ مەمای ئەر بنەنی لە سەدەکخراوی مڕێزراندنی ەدام

197.)  

. یبوونەهاوواڵتە ب پەیوەستکانی ەتیۆریی ،ستاداێمی ئەردەکان لە سەتنیکێبە ئ ەپەیوەستی کە ەو تیۆرییانەل

کی ەیلە الدا و ەو کۆمەڵگا د نووسی خۆەردانی وشیارانە لە چارەوێستەک، ئیزنی دەی لە الیهاوواڵتماکانی ەبن

کە مافی دیتران  ێبەندامانی خۆی هەی لە ئەوەوانی ئەڕی چاوەوەدا بۆ ئەم مافە بە کۆمەڵگا دەوه، ئەشەدیک

ی ەوێە هاوششوناسم ەی کۆمەاڵیەتییە. ئشوناسدەروەست بە ی هاوواڵتی شوناس ت.ێرمی بناسەبە ف

خۆی و شێوازی وێنای دیتران لەو لە پیشاندەری وێنای تاک لە . 3وه گرنگە: ەووڕکانی دیکە لە دوو ەشوناس

ە ێک لشوناسبەرهەمی پەیوەندیی و  ێگرەچم دێب کۆمەڵگایەکی چاالکرجی ەلومەی هێبە پ. 1؛ ۆمەڵگایەک

ی کۆمارخوازانی ەر ئاراستەیە، قسە کردن لە سێم پەب (.Oldfield, 1990نێوان دەوڵەت و نەتەوەیە )

ی خوازی( لە دروستکردنەوەتە)ن ینیشتمانیی شوناسرچی ەگەئی وایە کە ێ؛ ناوبراو پشیاوە 1نتالێزمێشوارت

اریگەری کنییە کە ەدەخوازیی مەوەتەنمە ەم ئەاڵکانە، بەتییەڕەک لە هۆکاره بنێکەشی سیاسی یەستی هاوبەه

شت ێدا، ناوبراو بە بانگهەناوێم پە. لدادەنێتی سیاسی شوناسی و هاوواڵتبە  پەیوەستستی ەهاندانی هسەر لە 
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ی ەوەوژاندنبو یپێشنیارنی، ەدەکخراوی مڕێزراندنی ەکان لە دامەدیموکراتیی ەتەزکردنی سیاسێهەبکردن بۆ 

   (.Schwarzmantel, 2003کات )ەکان دێکان لە کۆماره نوەشداری تاکەکی گونجاو بۆ بێنێستەب

 شوناس کانیەجۆر

تنیک ێی ئەبووه. واژ ەوەناسینکانی مانا و ەکییەرەرچاوه سەلە س 1تیەتنیکایێئ دالە درێژایی مێژووی مرۆڤ

(Ethnicلە وش )ی یۆنانیەEthnos   شی ەکی هاوبەڵەچڕەکی چاالک لە ەیەکهاتێهاتووه. پ ەوەتەبە واتای ن

، هاوبەشی ئێتنیکی، توخمە سیمبۆلیکەکان وشیارییژوویی(، ێشی مەیی )یادی هاوبەقینە یان گریمانەاستڕ

 Tiffin) دەبێتە بنەمای ئەزموونی ئێتنیکی داواڵتییەکان لە ناو گرووپێکی کۆمەاڵیەتیی –پەیوەندییە سیاسی 

& Griffths & Ashcreft, 1998, p. 84ی ئێتنیکی ئاماژە بەم هێمایانەی شوناسبۆ  2(. ئانتۆنی سمیت

 ژێرەوه دەکات:

 ئێتنیکی لە ڕوانگەی سمیت یشوناسهێماکانی 

 

                                                           
1 - Ethnicity 
2 - Anthony Smith 



و پەرەسەندنی هەستی ناسیۆنالیستی هاتە  1کۆمەڵە وشەی نەتەوەیی و نەتەوایەتی پاش شۆڕشی پیشەسازی

ی نەتەوەیی لە واڵتێکی یەکگرتووی ناسراو و دەوڵەتی شوناس. ەوەناو وشەگەلی زانستە کۆمەاڵیەتییەکان

 دێنێتە هەژمار: ۆدوو تایبەتمەندی ب 2نانسیاسی( سەرچاوه دەگرێ کە ئێرنێست ڕە -)سەربازی 

 
 

دوو گرووپی توخمی ئۆبژەیی )واڵتی( و زەینی )ئوستوورەیی، بیرەوەرییەکان، هەندێ لە بیرمەندان 

 و الیەنی یدەکەن و دوو تایبەتمەندی وەک توخمی پێکهێنەری نەتەوە سەیرەکان( کەلتوورباوەڕەکان و 

چم ێب ۆب 4کیێلەرگەفاکت(. ئەحمەد ئەشرەفیش 11 - 11 ل، 3111)علمداری،  نەدەم دەڵەلە قبۆ  3سەرەکی

 (.311 - 311، ل 3111)اشرف،  ر باسەتە بێنێیی دەوەتەی نشوناسگرتنی 

ک کە لە ێتەی باس بووه، بابێج کانەییۆمر ەشەندییە هاوبەتمەبە تایبست بوون ەیوەه پکۆنەوین لە ڵێب ێبەد

تنیکی ێئەوپەڕئە گشتییە شوناسست بوون بە ەیوەپ نیکاەورەر گۆبە نیازه ئاستە ز ییی جیهانشوناسر ناوی ێژ

 5یهانییی گوندی جڵەەاڵۆژی میدیاکان گڕای ۆژ لە دوڕندنی ەسەرەستادا پێبکات. لە ئ ێکان تاوتوەییەوەتەو ن

 7وودز نێرتێانسی بڕکوو کۆنفەکانی وەییەوەتەونێە نڵوەت هەنانەکردووه و ت تۆختر 6ک لووهانەمارشال م

 لواوترکانی ەییەبژۆنە ئێستەب 9بانکی جیهانی 8تی پارهڵەوەودێندنی چاالکی سندووقی نەسەرەچم گرتن و پێو ب

     کردووه. 

 

                                                           
1 - Industrial revolution 
2 - Ernest Renan 

و ئەوەی کە نەتەوه لە سەر بنەمای ئیدعای بنچینەی هاوبەش و بوونی باپیرانێک ئەندامەکانی بەردەوام  یکلتووری –یەکەم الیەنی ئێتنیکی  - 3 

 دەبێ و دووهەم الیەنی مەدەنییە کە لە سەر ئەم بنەمایەیە کە ئەندامانی نەتەوه پێویستی و پابەندێتی هاوبەشیان هەیە. 

 ەکوو ئابووریی، شارەکان، تاقمەکان و ... .ڕێکخراوی سیاسی، ئاین، زمان، دیکەی فاکتەرەکانی و -4 
5 - Global Village 
6 - Marshall McLuhan 
7 - Bertonwoods 
8 - International monetany fund 
9 - World bank 



 : ێگرەد ۆکی لە خەرەتوخمی س ێیی سۆڕوەی جیهانی ئشوناسخی ۆد ،گیدنزی ەڕبە باو

یی و ێجی خۆەکان لە شانەندییە کۆمەاڵیەتییەیوەنانی پێرهەدەگری و وەڵهەن، پاژێجیابوونی کات و شو کێل

 ەمەکان و سیستەما سیمبۆلیکێهن ەن کە لە الیێکان لە کات و شوەی لە پاژه نادیارەگیرکردنی دووبارێج

ناوبراو  (.13، ل 3111)گیدنز، چەسپاو ی ەوەنواندندووبارە و لە کۆتاییدا  [ئەنجام دەدرێتکان ]ەکارناسیی

 وه تیۆریزه کردووه:ێم شەکانی بەییێخۆج ە جیهانی وشوناسندیی ەیوەپ

جۆری 

 شوناس

ئاستی 

 پەیوەندیی

فاکتەرە  شوێن کات

 کاریگەرەکان

پەیوەندییەکانی 

 شوێن و پانتا

ی شوناس

 خۆجێیی

بەر لە  خۆجێیی

 نوێبوونەوه

تایبەتخوازی 

 شوێنی

داب و نەریت، 

دابو نەریتە 

 خۆجێییەکان

یەکسانی پانتا 

 لەگەڵ شوێن

ی شوناس

 جیهانی

دوای  جیهانی

 نوێبوونەوه

ئەندێشە  ئەوپەڕخۆجێیی

بەرهەمهاتووەکانی 

 مۆدێڕنیتە 

جیابوونەوەی 

 شوێن و پانتا

 لە ڕوانگەی گیدنێز شوناس: جۆرەکانی 1خشتەی ژماره 

کە ئایدۆلۆژیای ئەوەیە یە ەنی ئاماژەی گشتی شایشوناسکانی ەوان ئاستێندیی نەیوەپ ەڕلە مئەوەی 

نگی ەاهتی و هاوئێکەرگری لە یەب یەکانتنیکیێئ ەخوازییبلیمەتوی ێبشترسی ەم رەمبەخوازی لە هەوەتەن

 1کانەتنیکییێها ئەتی و بەایڤمکی مرۆەستن بە چەی جیهانیش بە پشتبشوناسبوون بە هۆگرکا و ەدنیشتمانیی 

کی ەیەاستئاررچی بە ەگەاندووه، ئەڕپێکانیشی تەییەوەتەکان، داخوازییە نەییەوەتەە نشوناستی ەای دژایێڕو

، ێنێستەد ەرەە پریکەالیستی خڕوه ژیانی پلۆەکێک لە پێلەچمگێین کە بەی بکڵقبووئەوە توانین ەخۆشبینانە د

کان پیشان ەنیا دیارده کۆمەاڵیەتییەی میدیایی نە تەوەدووباره نواندنکە ی ەوەکان گوزارشتن لەاستییڕم ەاڵب

(. زۆر توێژینەوه ئەم Hall, 1997, p. 2002) ئەوانەی کردووه بە حەقیقەتی ڕۆژەڤکوو ەڵن، بەدەد

ئیدعایەیان پشتڕاست کردووەتەوه کە وێنەی نەرێنی لە گرووپە ئێتنیکییەکان یارمەتی باڵوبوونەوەی ڕوانگەی 

 .Entman, Rدەدا )بۆ وێنە بڕوانە:  بوونو سەرتر جیاواز ەیجیاکارانە، وێنای چوارچێوەیی و ئەفسان

& Rojecki, 2000; Graves, 1999.) یی و ێی خۆجشوناسکانی ەووداوه جۆراجۆرڕین ڵێب ێبەد

                                                           
 ی ئێتنیکی پێک دێنن.شوناسئەو پەیوەندییانەی کە  -1 



ە ە کۆمەاڵیەتییانە کە لە بڤکتیەئ تاقمەو ەک کە بۆ ئێبە جۆر، بوونی دەردەخاۆزڵکان ئاەییشوناسبواره 

لە  وه یاەتەکان و سامان دوور خراونەنێڕمۆد ەه جیهانییڕبە هۆی ژیان کردن لە تۆ شوناستیبوونی ەتاکای

ەو ئسازی( لە کۆمەڵگای ئێمەدا شوناسمانا ) سازکردنیین بەدیلی سەرەکیترنن، ێنوەتی دسەڵرهەدژی ب

 و ئەگەری ئەوه لە ئارادایە کە نیان ناوچەییەکان یی، نەتەوەیکە لە سەر بناغە ئاین انەیەکۆمەڵە کلتوریی

 (.11، ل 3111ئێتنیکایەتی بە هۆی ئاین، نەتەوە و ناوچە گۆڕانی بە سەردار بێت )کاستلز، 

 کانەتنیکییێئ رییەۆتی

ێگەیەکی کان لە ئەندێشەی خاوەن تیۆرییە کالسیکەکاندا هیچ پەخوێندنەوەی ئێتنیکایەتی و پەیوەندییە ئێتنیکیی

ەکوو لە ئەندێشەی کۆمەڵناسانێکی وبە شێوەی ڕاشکاوانە نییە و گرنگیدان بە پەیوەندییە ئێتنیکییەکان 

 ئاماژەی پێ نەکراوه.  4، و زیمێل3ێبێرو، 2، دۆرکهایم1مارکس

 بابەتی لێک گرێدراوی خستۆتە بەر تیشکی سەرنجی خۆیسێ زیاتر رکهایم لە تیۆری ئێتنیکەکەی خۆیدا ۆد

 کە بریتییە لە: 

ۆکی ڕەنیتە؛ ب( ناوێڕوتنی مۆدەرکەدهۆی تی بە ەتنیکایێئایەتی گرنگاڵبوونەوەی لە ناوچوون یان کئـ( 

خالقی ەی ئەکۆمەڵگ یکێچمێک بەتنیکی وێیرکردنی گرووپی ئەج( ستنیکی؛ ێئ –گرووپی  ێتیندەیوەهاوپ

(Malesevic, 2004ش .)ی ەگێگانیکی پڕندیی میکانیکی / ئۆەیوەهاوپ پاشینەیکانی ناوبراو ەیکاریی

 دەروەستییەە ل، ێبەوتووتر دەشکێرچی کۆمەڵگا پەیە، هێم پەکا و بەودا دیاری دەی ئەشێندەتی لە ئەتنیکایێئ

 وه. ەتێوەکەکان زیاتر دوور دەریتییەو ن تنیکیێئ

وه ەکاتەوون دڕکان ەیتیەایۆیندییە خەیوەی پێی کۆمەاڵیەتی بە پەگێک لە پێچمێکوو بەتی وەتنیکایێئریش ێبێو

(. 11، ل 3111یە )مالشوویچ، ەوەرەی کۆمەاڵیەتی و لە خۆبایی بوون دیاریکڵیاەخ دادروستکردنیلە کە 

ی کۆمەاڵیەتی؛ ەگێک لە پێچمێک بەتی وەتنیکایێ. ئ3کردووه:  ێوه تاوتوەرێی ژەوێم شەتی بەتنیکایێر ئێبێو

کانی ەتنیکییێئچمە ێی بڕەنگیە. فر1ی کۆمەاڵیەتی؛ ەک میکانیزمی دروستکردنی پاوانەتی وەتنیکایێ. ئ1

 (.Weber, 1968کاری سیاسی )ەتی و ئامادەتنیکایێ. ئ1کخستنی کۆمەاڵیەتی؛ ڕێ

                                                           
1 - Karl Marx 
2 - Émile Durkheim 
3 - Max Weber 
4 - Georg Simmel 



ستی ە، هەسندیپستیاریی، ناەمارگرژی گشتی، هەکیان لە دێلەماگێکان هەتنیکییێل، گرووپە ئێی زیمەڕبە باو

ۆکی سەرەکی سێ ناوەڕل ێکانی زیمەتنیکییێندییە ئەیوەلە تیۆری پیە. ەرتربوونیان هەیان س خۆ بە کەمزانین

و  ەتی،کۆمەاڵیپەیوەندیی ۆکی ەڕفتاریی. ناوڕی هاوەک لە پرۆسێچمێکوو بەتی وەتنیکایێیە: ئەبوونی ه

(. لە 11، ل 3111کۆمەاڵیەتی )مالشویچ، لێکبڕی تی بە هۆی ەتنیکایێی ئەوەبوونڵمان و کاەتنیکی و نێئ

و ەلی ئەوشیارانە لە توخمگ ڤنن مرۆێستەد ەرەکان پەنێڕرچی توخمە مۆدە، هەوەشەسازی و گێی نوەوانگڕ

 ت. ەڕێگەی خۆی دشوناسبۆ  دای خۆیەکەتنیک، هۆز و شارێدیو ئ

و  یتنیکێئ یندیی گرووپیەیوەر هاوپەداگریکردن لە سێپ 1می پارسۆنزەسیستکی تیۆری ەرەس ۆکیەڕدوو ناو

وامیی ەردەژماوه و بێتنیک بە درێکی ئەرەس انەیندیی کۆمەڵناسەتمەتنیکییە. ناوبراو تایبێکارکردی گرووپی ئ

یی ەلتوورکریتی ەری "نەنێساز تی لە دوو توخمیەتنیکایێو، ئەی ئەڕت. بە باوێزانەو دەئیەکەی یئەوپەڕنەوە

 ک هاتووه. ێخشانە بە گرووپ" پەیی خۆبەستەیی" و "وابەوەنئەوپەڕ

تی ەە سیاسل یانتیەتنیکایێرچاوی ئەی بورەکان دەمارکسیستتایی ەرەنای سێی وەوانەچێم بە پزنیۆمارکسی

بە پێی  یانتنیکیێی ئێتکسانەکانی نایەشنەرچەس انەییزموونەی ئەوێت بە شەنانەوتووه و تەرکەبۆ ددا کۆمەاڵیەتی

اشکرا ئ داداریەرمایەمی سەت لە سیستڵەوەکانی دەجیاکاریی ەتەسیاسەگەڵ وان لەکانی ئەندییەیوەچین و پ

کە هیچ  ەشەکانە هاوبوانگە مارکسیستییە کالسیڕم ەشتاش لەگەڵ ئێم هزمە، نیۆمارکسیەای ئەڕرە. سکردووە

ندییە ەتمەە تایبل بەدەربوونی نییە کە بتوانین  داکانەرستییەپەوەتەتنیکی یان نێئ ەڕەشک لە ەیەشێشنە کەچ

 (. p. 107, Solom ,1987ین )ەنای بکێداری وەرمایەکانی کۆمەڵگای سەییەکهاتێپ

تە ێخرەد داکانەتنیکییێئەتی لە کۆمەڵگا فرەتنیکایێئ سەبارەت بەستادا ێکە لە ئ 2ییەژڕێەشخوراوی مکی بەچ

، 3لێو تاجفکوەکی وێلەگین تیۆرەو خاو شوناسچمگرتنی ێوازی بێش ەڕریکسۆن لە مێر باس، لە تیۆری ئەب

 ,Buurihر کراوه )ەتنیکی باسی لە سێیی و ئەوەتەی نشوناس ییپەیوەندهاو( لە 3111) 5و برانسکام 4رێرنەت

1997, p. 589 جۆر  ێس 6رت گارێۆبڕواردنە. ەاڵست بە هەیی هەژڕێخورای شەستی بەماکانی هێه(. لە

                                                           
1 - Talcott Parsons 
2 - Relative deprivation 
3 - Henri Tajfel 
4 - Bryan Turner 
5 - Mark Broscom 
6 - Ted Robert Gurr 



ی ە. گریمان3ییکەلتوورواردنی ەاڵو ه، 2واردنی سیاسیەاڵ، ه1ییواردنی ئابوورەاڵبا؛ هەد واردن ناوەاڵه

 ناوخۆیی یشێکەشمێرجی کەمشێپیی ەژڕێەشخوراوی ستی بەیە کە هەوەرت گار ئێۆبڕکی ەرەس

 (.131، ل 3111یە )قیم، ەتونداژۆیان

ر ەوەلەرییە و مەبێن بێڕخوازی مۆدبەرچاوەکیقامگیری و ەکان لە سەنیزمێڕپۆست مۆد مەبەستیی ەسووژ

ر ەوەلەکی مێنێتێسەە بکانیش لەتنیکییێندییە ئەیوەتی و پەتنیکایێیە کە پرسی ئەشنەم چەکراوه، بەشبینی نێو پ

 زانن. ەوه دەکدانێبە شیاوی باس و ل ەداندییەیوەو پەکان لەشتر سازکراوێپ ەدیاریکراو ەری لە سازەبێو ب

 کان ەییەوەتەتنیکی و نێە ئشوناسچم گرتنی ێت بە بەبارەر سەکابڕئاسۆی تیۆری  ێس

یی بە ی نەتەوەشوناس، خوازیئاراستەی یەکەم گرێ دراوەتەوه بە ناوی ئانتۆنی سمیت و لە ژێر ناوی دێرینە

(. بۆ Barrington, 2006, p. 13) تئێتنیکی دەزانێ ناوکیبابەتێکی سروشتی و نەتەوەکان بە خاوەن 

ونجاندنی سەرکەوتووانەی مرۆڤ لەگەڵ هێمای خۆگ گوورانی )تەکاموولی( یدەروونناسی ،خوازاندێرینە

(. Kaufmann, 2015, p. 194هەلومەرجی بەدیهاتوو لە درێژەی سەردەمانی بەر لە مێژوو بووه )

ە درێژەی نەوەکاندا لدەکرێ کە ئەکتیڤە ئێتنیکییەکان پێکیان هێناوه و  وێنانەگۆڕ  ییکەلتوور، بێچمێکی ێرەدال

 . اوەخسڕەبەردەوام  یەکیمانابەخشی

ئامرازخوازی دووهەمین ئاراستەیە و بە پێی ئەو ئێتنیکایەتی سەرچاوەیەکە کە لە الیەن بلیمەتەکانەوه بۆ 

ەرهەم بگرووپ و دروستکردنی سکااڵ و ەکانی ی گرووپی، ڕێکخستنی ئەندامێتی و سنوورشوناسپێناسەی 

 (. Brown & Langer, 2010, p. 413کار دەهێنرێت ) ی سەرچاوه بەهێنان

ێگەی کە لە ڕ وهەتدوایین ئاراستە پاژەزانینە کە دژی دێرینەخوازییە و پێداگری لە سەر ئەو پرۆسانە دەکا

ئەوانەوه، گرووپە ئێتنیکییەکان سەر هەڵدەدەن و توخمگەلێک لە هەر دوو ئاراستەی دێرینەخوازی و 

بەڵگە  (. ئاراستەی سازەخوازBrown & Langet, 2010, p. 413ت )ئامرازخوازی لە خۆ دەگرێ

 دێرینەخوازانەی کە وەک ئەوواتە ی گرووپەکانی دیکە، شوناسی نەتەوەیی هاوشێوەی شوناسدێنێتەوه کە 

 . یە4کۆمەاڵیەتیسازەیەکی ، نی نەتەویی لێیان دەڕوانشوناسسیمبۆڵەکانی 
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بە سیاسی و  خوازی ئێتنیکیشوناسکان، ەک بۆ داخوازییە سیاسییەمایەکان ببنە بنەتنیکییێر کات توخمە ئەه

 ەڵگەوه لەتەخوازییە سنووری نتنیکێئ ەنەم الیەت. ئێوەکەردەخوازیی سیاسی( دتنیکێبوونی ئێتنکایەتی )ئ

 .(3133، ل 3111)ماتیل، وه ەکاتەی دیار و سنووردار دیتنیکێسنووری گرووپی ئ

ی ڵکۆلۆنیا" ەڵگەندیی لەیوەتی لە پەتنیکایێبوونی ئتنیکی و بە سیاسیێی ئیخوازشوناس 1رێکتەه ڵمایک

 & Hechter, 1975, p. 14وه )ەوون کردۆتڕناسە و ێپ "ی کارەییانکەلتوورشکردنی ەو داب ناوخۆیی

کانی ەرچاوەوه کە سودرسازی لە کۆمەڵگا وای کێنگی نوەپۆلی ناهاوسەو، شەی بۆچوونی ئێ(. بە پ15

و ەای ئڕت. بە ێش ببەکسانانە دابەی نایەوێکانی کۆمەڵگا بە شەجۆراوجۆرجڤاکە گرووپ و  وت لە ناەاڵسەد

دیدا ناوەنکی ێتڵەوەبوون لە ناو دەڵکێر تەمبەیی جیاواز لە هکەلتوورکی ێوڕەمەڵەدانیشتووانی ق ێکات

م ەرهەتە بێد ییزێراوەخوازیی پەوەتە، نێکۆشەدێکانی خۆی تەییشوناسما ێو بۆ پاراستنی ه ێنێنوباگری ڕخۆ

یاسی نگ و بۆنی سڕەکان ەییەوەتەتنیکی و نێکانی گرووپە ئەییکەلتووری و شوناسما ێهسای ئەوە، و لە 

 (. Ibid, 2005, p. 39-60گرنە خۆیان )ەد

بە وان چۆن ەوه کە ئەوون بکاتڕتە ەم بابەکان بە نیازه ئەتنیکییێی گرژییە ئەوەوونکردنڕبۆ ناسین و  2تۆننێف

 ,Fenton) نێورووژەوه( دەرەوانین بۆ دڕتنیکی )ێتی ئەوانین بۆ ناوخۆ( یان دژایڕتنیکی )ێندیی ئەیوەهاوپ

2004, P. 179)دی، صومقت )ێزانەر دەبە کاریگ داتنیکیێشی ئڕشۆکان لە ەندییەیوەوری پەد 3دۆ ییچ ڕڵ. کا

 یلە خولقاندنی وشیاریکی گرنگ، ەیەوێ، بە شپەیوەندییەکان یش4رێر کانێی واکەڕ(. بە باو311، ل 3111

ی بە جیهانیبوون و ەز، پرۆسێی کاستلەڕ. بە باو(134 - 131، ل 3111)سید امامی،  بینن.ەور دەد ئێتنیکی

 پەیوەست یی نیشتمانیشوناسی و یتی نیشتمانڵەوەتە هۆی الواز بوونی دێبەیی دڕدا، کۆمەڵگای تۆلە سای ئەو

 و. ەب

 

 

 

                                                           
1 - Michael Hechter  
2 - Stephen C. Fenton 
3 - Karl Deutsch 
4 - Walker Connor 



  تنیکیێئ کاریەئاماد

یە یەستەسیاسی بوون بە واببە کانی ەوازێ، هۆکار و ش1تنیکیێکاری ئەئامادپاشینەی کاندا، ەقووتابخانموو ەلە ه

لە کە  –م ئاراستە ەکی ئەرەسۆچوونی وه. بەتێوون بکرڕدا ێمی نوەردەتنیکی لە سێکاری ئەئامادکان و ەکۆن

تە ێبەکدا دێکۆن لە ناو گرووپ ستیەو ه شوناسیە کە ەوەئ –بین ەتووشی د 3رگەێو ب 2زهێکانی گیرتەمەرهەب

 (.3111تنیکی )احمدی، ێکاری گشتی ئەئاماد

 –ت ڵەوەانی ناو دکەتنیکییێپە ئوبوونی سیاسی گروەڵکێت کانەرچاوەر سەری لە سەکابڕم ئاراستە، ەی ئێبە پ

 یشەت پەتایبەکان، بەرچاوەر سەری لە سەکابڕیدا، ێکا کە تەک دابین دەیەوێت چوارچەتایب ەکییەوەتەن

( Coughlan, 1985, p. 414) ێنێدی دەتنیکی بێئوانێشی نێکەشمێکسەرەکی ی ەزێنگەکان، ئەتییڵەوەد

 & Nagelوه )ەتێوەکەد ێکانی لەتنیکییێە ئشوناسکشانی ەڵکان و هەتنکییێکخراوه ئڕێزرانی ەکە دام

Olzak, 1982, p. 214م ە، ئێلە ئارادا ب بەردەوامیان نابەردەوام ی ەرچاوەکدا کە سێرجەلومە( و لە ه

کە گەیەک ک کە کۆمێ(، بە جۆرOlzak, 1985, p. 76تنیکی )ێئ یی گشتیەڕداپدەبێتە هۆی رییە ەکابڕ

ویتری بە ەو خۆی لە چاو ئ ێزانەد ەوێهاوشبە کان ەییشوناس دەروەستییەلە  پێوەر ێندەخۆی لەگەڵ ه

ندیی ەیوەهاوپری ەگەئ ێزانەتر دەدێکی زبوونێندەیان بە شیاوی سودملە قەڵەم دەدا واردن ەاڵوتووی هەرکەب

 وه. ەکاتەد ۆخترری تەکابڕچمگرتنی ێو ب

 ینکاڵەتی و توند و تیژی، خەیێملەزۆر ەربپەنا بردنە و بااڵدەستی ی ەگڕێیی لە ئورووپارانی ەداگیرک

وه و لە ەکردەوانیان سنووردار دەئ یو سیاسی یی کۆمەاڵیەتیڤفی خۆیان و بزاێکڕر ێخستە ژەییان دێخۆج

ردنی کناڵیی و تاێکانی خۆجەڵی خەوەوساندنەستیان کرد بە چەو دادەنان میان دەوه بە کەییکەلتوورووی ڕ

م ەبە گشتاندنی ئ 4ی ناوخۆییڵ(. تیۆری کۆلۆنیاCashmore, 1996, p. 178کانیان )ەتاڵی خاوی وەماد

 هکەلتووروان ێیی لە نکەلتوورسانی کەنایندیی ەیوەر بوونی پەداگری لە سێتان پاڵو خۆیندییانە بۆ ناوەیوەپ

وان ەوه ئێم شە(. بMuir, 1997, p. 201کات )ەکاندا دەلە ناو کۆمەڵگکان ەستەه بندکەلتوورست و ەداڵبا

داگیرکراوان  ران وەوان داگیرکێکانی لە نەکسانەندییە نایەیوەپها گشتاندنی ەروەکان و هەی باسیسازلە تیۆریی

 ەینیەکبە واتای گشتی و کالسیکی «ڵکۆلۆنیا»مکی ەرزداری چەق ەکانناوخۆیی پەیوەندییە بۆ بواری
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(Feagin, 1978, p. 37می .)ناوکی اندنیان لەگەڵ وکچوێکان و لەشانی گرووپێاکڕکانی ەقۆناغ 1تۆنڵ

 یی،ەکهاتێسازیی پەوێیی، هاوشکەلتوورسازی ەوێ: هاوشنێێناسەوت قۆناغدا دەندی کۆمەڵگا لە هەناو

نی ەدەسازی مەوێفتاری و هاوشڕسازی ەوێ، هاوش)زانایی( پێگەسازیی ەوێی، هاوشیشوناسسازیی ەوێهاوش

(Milton, 1964, p. 71  .) 

و بە شێوەیەکی ڕێکوپێکتر ئانتۆنی سمیت ڕۆڵی بلیمەتەکانیان لە  2نێهانس کۆه تیۆریسییەنگەلێکی وەکوو

زیاتر بۆ نی داشکاکۆنتڕۆڵی دەوڵەت و  پانتایبزووتنەوە ناسیۆنالیستییەکاندا شی کردۆتەوه و پەرەسەندنی 

 الیەن  لە کردنی ئایدۆلۆژیەکی گونجاو بۆ ئامادێکبە هۆکاری دروستبوونی بارودۆخ یناوەندێتیالیەنی 

ـیش ناسیۆنالیزم بە بێچمێکی تایبەت و سەرکەوتوو لە 3دەزانن. جان ویرویلی« کبیرانی زانستیڕوونا»

 ارداددەسەاڵتی دەوڵەت لە بندەستی چینی دەسەاڵتی ەوەندنەسسیاسەتە مۆدێڕنەکان دەزانێ کە بلیمەتەکان بۆ 

 (.    3111بە کاری دەبەن )احمدی، 

 وامەردەب یئاشتی

 ئورووپالە  4ل کانتێمی ئیمانووەرهەوام بەردەب یئاشتیی ەی نامیلکەوەوبووناڵب وام پاشەردەب یی ئاشتیێڕد

اردن وخۆبوتانی تر و اڵدان لە وەرنەوێستەلە د یبەردەوام یئاشتیدیهاتنی ەکانی وەرجەش مێناسرا. کانت پ

 یئاشتیت. ێری بەروەلەگەڵ دادپ ێبەوام دەردەب یم تیۆرییە، ئاشتیەی ئێ، بە پێزانەلە زۆرداریی د

تە ناو ێک و بێتە گوتارێبب ێتوانەوه دەکانەتەبلیمن ەند لە الیەمەکهاتێکی پەیەشێندەی ئەوێرانە بە شەروەدادپ

 یی. ەوەتەونێکی نێفتار یان کارکردڕتە ێنی کۆمەڵگاوه و ببێستەب

( 11و  13، ل 3111یە )براتعلی پور، ەرجی هەمشێش پەوام شەردەب یسازدانی ئاشتیبە بۆچوونی کانت، 

خالق ەئ یویستیێر پەکان لە سەتڵەوەمترین نیاز و خواستی دەکوەک دەبێ کردنیان چاوڕەمی ەکەرجی یەو م

ە زیاد رجانەش مێم پەوام بەردەب یدیهاتنی ئاشتیەیی بۆ وەمای بناغەبن ێها ناوبراو سەروەت. هێیر بکرەس

مای ەر بنەلە سی هاوواڵت کانیەو ماف ڤکانی مرۆەچاوکردنی مافڕەواتە ەک(. 11مان، ل ە)ه 5کاتەد
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 ەلە دەوڵەت لە سەر بناغەی فیدرالیزم مافەکانی نەتەوەکان ب( دەبێاڵتی لە هەر واڵتێکدا دەبێ کۆماریی بێت؛ وئـ( یاسای بنەڕەتی هاو -5 

سەربەستەکان تۆکمە بکرێت؛ پ( مافی جیهان شاریی بۆ دۆخی خانەخوێیی و میوانگریی جیهانیی سنووردار بۆتەوه. هەروەها کۆماریی لە سەر 

ادیی بۆ هەموو ئەندامانی کۆمەڵگا وەک مرۆڤ؛ ب( پابەندێتی هەموو تاکەکان بە یاسایەکی یەکگرتوو وەک سێ بنیات تۆکمەیە: ئـ( بنەمای ئاز

  (  113، ل 1392ی )میرمحمدی، هاوواڵتی؛ پ( بنەمای یەکسانیی یاسایی بۆ هەر تاکێک وەک هاوواڵت



ن ێدرەم دەڵەق ەمی کۆماری لەکانی سیستەر دووکیان، لە بنیاتەت، هڵەوەسیاسی بە د دەروەستبوونی

 ێر سەیدا هێمی کۆماریی، کە تەزراندنی سیستەدام ێوام بە بەردەب ی(. ئاشتی311، ل 3111)میرمحمدی، 

ک، ێمەها سیستەزراندنی وەدامرجی ەمم ەاڵدی، ب ەتەخۆن، نایەربەر و داد سەکار و یاسادانێجەبێزی جێه

 ی یاسایە. ێتداری بە پەاڵسەخالقی و دەبازی ئڕێیشتنی هزریی، ەگێریی، پەوەرتەروەت، دادپەنییاڵقەعخۆی، 

تی ەیان بۆ بابەکی بناژۆیانێوانینڕرخ ەکانی هاوچەتییڵەوەودێندییە نەیوەی ئاشتی لە پەوەژینێرانی توەژێتو

 نی"ێرەئ ینی" و "ئاشتیێرەن یوان "ئاشتیێن لەی ئاشتی، ەوەژینێ، باوکی تو1تۆنگڵیۆهان گایە. ەئاشتی ه

ارودۆخی بە ب ڕی کە ئاگربەو واتایەکا، بەبوونی توند و تیژیی دەنی باس لە نێرەن ی. ئاشتیفەرق دادەنێت

 (. Galtung, 1985, p. 65) ێزانەنی دێرەن یئاشتی

 ئیسالمری ەوەتینی ئاەشێندەئاشتی لە ئ

کتر ەزای جیا لە یەت بە دوو وتەعریفی خۆیدا، ئاین و سیاسەمی مەکی خودایی، لە سیستێک ئاینەئیسالم و

و  ەڕکان و دووری لە شڤەوتی مرۆەسووکەڵهپەیوەندیی و ئیسالم،  یی کۆمەڵگای سیاسیەناسێت. لە پێنازان

ناسی ونوبەماکانی هە(. لە بن1، ل 3114ندی بووه )چینی چیان، ەناو هێمایەکیمیشە ەتوند و تیژی ه

 یە. ەکی سرووشتی بۆ ئاشتی هەهۆگریی ڤمرۆ دای ئیسالمەقوتابخان

ی لە ەیشڕماکانی ئاینە و ەری لە بنەروەدادپیە. ەتی هەکی تایبەیەگێری لە بیری ئیسالمیدا پەروەمکی دادپەچ

ئان ڕزاندنی قوەیام و دابەپکانی ەلە ئامانجیەکێک کە  ێرمووەفە، خودا ددائانڕیە. لە قوەه سونەتدائان و ڕقو

 (. 311تی ەتی آل عمران، ئایە؛ سوور13تی ەی حدید، ئایتەرییە )سوورەروەوه بردنی دادپەڕێب

تە ێبەش دەهاوبسەلیقەی لە  نئاگاداربووخوازیی کراوه. ەکردنی فرڵکی زۆر بە قبووێلەگەئان ئاماژڕلە قو

تی و ەستوو بە برایەپشتبێکی شوناسی گشتی ەوێو بە ش ەنەی دوو الیەستی متمانەندنی هەسەرەهۆی پ

لە  زەقترمان، دوو تیۆری ڵندانی موسەنگی بیرمە(. لە ناو د11، ل 3111)فیرحی،  ەنەویستی دوو الیەخۆش

ئیسالم  یەکانیتیەریعەیاسا و شما ەت بە بنەوانینی تایبڕی ێک بە پێیە؛ گرووپەئاماژجێی و ئاشتی  ەڕی شەبار

ی ەلە بار ئانڕکانی قوەتەکوو ئایەکانی وەئاینیی ەقەتخوازانە لە دڵەواڕەووی شیکاری ڕخستنە ستن بە ەدەڵه

لی ەوتگڕەهابی، جیهادی و ەکفیری، وەفی، تەلەوتە سڕەی ەگڕێ ،رانەدانڵەواجیهاد و کوشتنی کافران و ه

ی ەوانگڕتن لە رخنە گڕەمان، بە ڵندانی موسەزۆری بیرم ەرەشی هەبر. ەب ەنگردە لقاعیده و داعشەکوو ئەو
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نن. ێنوەتی دتی ئاشەمایەکەر یەداگری لە سێکان، پەئانییڕقو ەتە زۆرەستن بە ئایەم و بە پشتبەکەگرووپی ی

نانی ێها بە کارهەروەوه. هەتێمابەک بۆ ئاشتی نێتانەرەن کە هیچ دەدەنگ دەشنیاری جێکدا پێتڵەوان لە حاەئ

 . نزانەکان دەئیسالمییئامۆژە ت دژ بە دوژمنیش بە دژی ەنانەتوند و تیژی تی واڕەنا

 وهەینڵکۆێکانی لەنجامەئ

کسانخوازانە ەکی ئاشتییانە و یێتڵەتی و بە حاەتنیکایێ، ئشوناسمکی ەچسەبارەت بە وه ەینڵکۆێداتاکانی ل

وام ەردەی بیلێک کە تەبایی نەتەوەیی لە گەیشتن بە ئاشتەئەنجامگت؛ ڵەوەگوزارشتە لە بۆشایی کارکردیی د

یران و ەوی قڕەمەڵەبۆ ناو ق یی نیشتمانیەگەڵمۆکهەڵخلیسکانی ری ەگەئ ،ەتڵەو حاەر لەدەزانن و بەد

 . دەگاتە ئەو پەڕی خۆییی ەشپرز

 تیەیی: سازان یان دژایەوەتەی نشوناسی ئاینی و شوناس

توانین دانی ەیە، دەه کی زۆریانەکان گرنگییەر هۆگرییە ناسیۆنالیستییەوبەمەک لەیەدەسنزیکەی رچی ەگەئ

م ەاڵوه، بەزێراوەکان ناسیۆنالیزمی خستە پەی هۆگرییە ئاینییێتستەداڵ، باەدەی کۆتایی سەین کە لە نیوێدا بنێپ

دووکیان  رەهیەکگرتنی لی ەهنەبوونی لە بارودۆخی  ییی یان ئاینیەوەتەی نەرەک لە دوو بێکەهۆگریی بۆ ی

ژووی ێی مکانەیی و ئاینییەوەتەهۆگرییە سیاسییە ن ێوانهاوئاست لە نک ەیەادڕتا زەق تی ڵەکدا، حاێوتڕەلە 

 هان( زمان و داب وەلە ئیسف ەڵنتا )پزیشکی ئاژێپێوه شاهین سەم بارەت. لێکرەدی دەران بێرخی ئەهاوچ

 ت. ێزانەیی و ئاینی دەوەتەشی نەگری دوو بەڵرانی بە هێریتی ئەن

ی الوازیی کانی تووشەشە ئاینییێندەرمی شانسی گشتی بۆ ئەکی فێلەگتەها سیاسەرچی لە کۆتاییدا وەگەئ

بردووی اڕژووی کۆن و ێوه بۆ مەانەڕهۆگریی گڕێژەی دا، ێی نوەوەکان لە ناو نەوەینڵکۆێی لێکردووه و بە پ

 وه.    ەرز بۆتەرانی کۆن بێکانی ئەتییەسایەژوویی کێم

استی ئهۆگرییە ئاینییەکان دژی پرسە نەتەوەییەکان نین. بەاڵم ئەگەر لە هەندێ جێدا تووشی ناکۆکی هاتن، 

 ییەکان زیاتره.شوناسخەسارهەڵگری پرسە ئاینییەکان لە پرسە ئێتنیکی و 

 کۆمەاڵیەتی لە مەشهەد –جەواد حەساری، ڕۆژنامەوان و چاالکڤانی سیاسی 



 ێنی ساستیدا پاش هاتڕش دیاره. لە ێندەئەی فریرانێی ئشوناسکان بۆ ەجۆراوجۆرتنیکە ێهۆگریی ئواتە ەک

ی دەوان بەبوونی ئەڵکێوه ژیان تەکێزاره پەندین هەی چەژێر )ماد، پارس و پارت( لە درەپۆلی کۆچبەش

   1ین.ەکەد

گشتی، ەڵکی خ کەمتریتنیکی ێئوانێندیی نەیوەای پەڕرەی کە سەوەگوزارشتە لوه ەینڵکۆێم لەکانی ئەنجامەئ

دیان ەلە س 1/11بوو و ەه ەکانی دیکەتنیکێتریان لەگەڵ ئەدێکی زەندییەیوەکان پەتەدی بلیمەلە س 1/31

 بوو. ەمتریان هەکی کەندییەیوەپ

 .Bowen, 2015, pاون )ڕی بەوەژینێوه هاوئاراستە لەگەڵ توەینڵکۆێم لەکانی ئەستهاتووەدەنجامە وەئ

کی ەیەگێکرا و ئاین پەیی دەوەتەی نەر ئاراستەداگری لە سێ، زیاتر پ31شی ڕر لە شۆەبناوە دا ێدانی پ(ـە کە 2

نی انیزرتریەی سەت لە ئاراستەاڵسەکانی دەتەش، سیاسڕوتنی شۆەرکەبوو و لەگەڵ سەزخراوی هێراوەپ

ر لە ەیی و میراتگریی، نووسکەلتوورشکان زارعی، )چاالکی ەوه. ئەستە بووەرجەتی بەوایەتەر نەئاین بە س

رانیی ێی ئڵرانی دوو قۆێی ئکەلتووری کە ەوەی ئەوه، بە گریمانەینڵکۆێشداربووانی لەک لە بێکەی خووزستان(

   :ی وایەێو ئیسالمیی لە خۆ گرتووه، پ

یی یان نامۆیی کەلتوورهەر دوو دەبێ بپارێزرێن و ئەگەر ئێمە پاش شۆڕش جۆرێک لە خۆدۆڕاوی 

ئێمە ئیسالمێتیمان خراپ بە منداڵی دوای شۆڕش فێر کردووه و لە یمان هەیە هەر ئەوەیە کە کەلتوور

 ئێرانێتی هیچ فێر نەبووین.

نزایی و ئای –مینە ئاینی ەتی کەزایڕەناهۆی عە( بۆتە ێئاینی )شڕوانگەی ت لە ەکی تایبێستی جۆرەداڵبا

 . رانێی ئکانهلی سوننە(ە)ئ ەمانڵت موسەنانەت

بەداخەوه بە هۆی ئەوەی حکوومەت کە  ێنەدا دێدانی پ (ی لە سنەیسیاس وی ئاینیاللی زاده )چاالکی ەالل جەج

لە دەستی یەک ئاینزایە، تێدەکۆشێ کە ئەم ئاینزایە لە هەموو داب و نەریت و ڕێوڕەسم و کۆبوونەوه و 

 ڕێکخراو و ئۆڕگانە دەوڵەتی و حکوومەتییەکان داببەزێنرێت. 

د ەس م وەهپازدەد و ەم، سەوتەد و هەم، سەست و چوارەکانی شەگڕک )بەیەعێیاسایی بۆ دانانی ناشئاستەنگی 

 ەکاناسایییری وەبەوەڕێو ب ی پۆستە سیاسیەرۆک کۆماریی و دیکەریی، سەبڕێی ەم( بۆ پلەکەو بیست و ی

                                                           
لەم بارەوه، کۆمەڵێ ڕوانگەی دیکەش هەن کە وێنای کۆچبەربوونی ئێتنیکە ئێرانییەکان لە ماوەی نزیکەی سێ هەزار ساڵ بەر لە ئێستایان  -1 

یان سەر بە دانیشتووانی ڕەسەنی سەرەکی پێدەشتی ۆوێنا دەکەن و گرووپێکی ئێتنیکی خهەزار ساڵە بۆ خۆیان  7 – 6قبووڵ نییە و مێژوویەکی 

  ەزانن.ئێران د



ن کە گرەلە خۆ د انەاشکاوڕواردنی ەاڵوه و هەینڕستی سەهم یاسایانە خۆیان ەئتیدا هاتووه کە ەڕەلە یاسای بن

ی ئاینی واردنەاڵن و هێلەوه کەرێکانی ژەچارتدا. ێیان پەانی دیمانە لەگەڵکراویش ئاماژەکشداربووەتە بەمیبل

 دات. ەسانی ئاسایی پیشان دەت و کەشداربووانی بلیمەی بەوانگڕلە 

 

 ەکانبلیمەت –: کەلێن و هەاڵواردنی ئاینی 3ژماره  چارتی

 

 خەڵکی ئاسایی  –: کەلێن و هەاڵواردنی ئاینی 1ژماره  چارتی

ای ەڕرەسدەدەن کە ک ێلەوانگە و کارکردگڕها ەوان وێندیی نەیوەبوونی پهەواڵی وه ەینڵکۆێکانی لەنجامەئ 

رپرسان و ەکوو تیرۆری بەکی وێلەتگڵەکان و یان حاەو هۆگرییە تیرۆریستیی یبوونی ئاسایشی نیشتمانی

 . بەدی دەکرێت( 3114ی ڵمانی شوورای ئیسالمی )ساەلەڕر پەرش کردنە سێت هەنانەت ژ وێشنوێالیانی پەم

نگە ڕەین. ەبک کانەخشەنبێلەسیمبۆلە کفرەڕەنگیی  باس لە ێبەد ەکانوەرەستکەکدەی ەای بوونی سیمبۆلەڕرەس

تی و ێکەیتی ەوه یارمەوانەی ئەگڕێلە  ێتوانەت دەاڵسەکە د –ران ێتی ئاڵو ناوخۆییەکانی ەبتوانین سیمبۆل

وو کەو ەم سیمبۆالنەک لێشەبین؛ ەش بکەدابش ەب ێر سەبۆ س – ادرانی  بێندیی کۆمەڵگای ئەیوەهاوپ



 میەشی دووهەیە. بەییان هەی ئوستورەبنچینلدا و ... کۆنن کە ەگان، یەهرێممە سووره، مەورۆز، چوارشەن

مام دایکبوونی پێغەمبەر و شەهید بوونی ئی جەژنە ئاینییەکان، قوربان و غەدیر خووم، لەکوو ەم سیمبۆالنە وەئ

 مەر بیری ئاینی پاش ئیسالم. بەشی سێیەم هی ئەوه سەتێچەیان دەیشڕی ئیمامانی ئەهلی شێعە، ەن و دیکێحس

بەرهەمی دەسەالتداریی دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمییە، ڕێوڕەسمگەلی وەکوو کە تاییە ۆکقۆناغەی 

ـی ئابان، ڕۆژی قودس، ئااڵ و ماڕشی کۆماری 31ۆڕشی ئیسالمی، ڕۆژانی دەیەی فەجر، سەرکەوتنی ش

 ئیسالمی و ... لەم چەشنەن. 

 یەکانئێتنیکیییە نێوانکەلتوور ەسنوور

ی وناسشزمانان بە مەبەستی پێناسەی بنەمای ریخستووه کە فارسەوه دەم بارەوه لەژینێم توەکانی ئەنجامەئ

ەر لە نوێ سیان هەیە و زۆربەی تایبەتمەندییە نەریتییەکانیان یخۆیان زیاتر ڕوانگەی جیهانی و ئەوپەڕخۆجێ

 دروست کردووەتەوه و تەنانەت گۆڕیویانە. 

ی ەڕبیر و باو ڵر حاەهەبم ەاڵب ،ڕەچاو دەکەموانم ابردوڕی ەوێکانمم هاوشەریتەدی داب و نەلە س 11من 

 ر داناوه.ەری لە سەخۆشم کاریگ

 ر لە تارانەکتەیاحی، ئڕتایوون ەک

 (/ تورک، بەلووچ و عەرەب ، ئازەریکورد) بەاڵم دیکەی گرووپە ئێتنیکییە توێژینەوە لە سەر کراوەکان

سمە ڕەوڕێریت و ەر داب و نەکان بە سێنو ەلە سیمبۆل ێندەر هەگەت ئەنانەئاستی قبووڵکردنیان زیاتره، ت

یی و ەناوچ ەە گشتییشوناسمیش ەکان و هەی فارسشوناسم لە ە، دیسانیش هێتیدا بەمایەکەکاندا لە یەریتییەن

  ان زیاتره.    ییکەلتووردنی رکڵکان قبووەجیهانیی

بنەمای هەر نەتەوەیەک ئەوەیە کە هەموو داب و نەریتی ئێتنیکەکەی بپارێزێ و بەم شێوه درێژە بە ژیانی 

ی خۆم یبدا و خۆی بە نەتەوەکانی دیکە بناسێنێت ... بۆچی نابێ من جلوبەرگ و داب و نەریتی ئێتنیک

 بپارێزم؟

 کۆمەاڵیەتی لە جوانڕۆ )کرماشان( –مەال ئەحمەد بارامی، چاالکی ئاینی 

کان ەتنیکییێکانە. واتە گرووپە ئەرکراوەسەوه لەژینێتنیکە توێبوونی زمانی دایکی ئتی دیکە بە سیاسیەباب 

ۆیان دا داخوازیی خەبوارم ەو لڕادەکێشن  تەاڵسەدبەرەو الی ربوونی زمانی دایکی ێشبوون لە فەبێبپەنجەی 

 . کردووەمی سیاسی ەلە سیست



اوه، بەاڵم کر ێی پەلە مافی خوێندن بە زمانی دایکی بێبەشین ... و ئەمە لە یاسای بنەڕەتی واڵتیشدا ئاماژ

 نەهاتۆتە دی.

 سەعدوون مازووچی، چاالکی مەدەنی و سیاسی لە مەهاباد )ئازەربایجانی ڕۆژاوا(

 

ندن بە زمانی دایکی پیشان ێواداری خوڕەی ەسانی ئاسایی لە بارەت و کەیملوای بڕوه بەرێکانی ژچارتە  

 ن. ەدەد

 

 بلیمەتکەسانی  –: ڕەواداری خوێندن بە زمانی دایکی 1ژماره  چارتی



 

  ئاساییکەسانی  –: ڕەواداری خوێندن بە زمانی دایکی 1ژماره  چارتی

س بە زمانی ەک مووەکە ه ێکی سرووشتی بەیاسای ێبەتنیکە، دێئەران فرێکە ئ ێب  ڵم قبووەم یاسایەر ئەگەئ

 ربوون.    ێوتنی فەی دواکۆتە هێبەیی دەردەروەیی پە، دووانئاخافتن بکا یۆتنیکی خێئ

 قزەژوو لە سێی مەجادی، مامۆستای وانەمیر سەئ

 

کی مەچ ەسەرکراوێداگری لە پ یەوەتی کۆماری ئیسالمیەحکوومکە لە الیەن کگرتوو ەی یەئایدیای ئومم

ان لە مانانی جیهڵموو موسەعە( هێجیهانبینی ئیسالمی )ش  ێپاندنی جۆرەناکا و بە س ڵقبوو ەوەتەن –ت ڵەوەد

 کات. ەمانە دیوه گرەتەک نەکان بە یەجیاواز ەتان و کۆمەڵگاڵو

 وعەبدولڕەشید تریز )مەولەوی ئاینی، توێژەری مێژوو و چاالکی سیاسی و کۆمەاڵیەتی لە سیستان 

 تی: ە( وتوویبەلووچستان

تانی دیکە اڵلە و ەمانەی کە هەرچاوانەو سەک لێتی و زۆرەدانی ئاینزای خۆیێپەرەدای پەوەڵت هەاڵسەد

 کات. ەرجی دەعە خێشئاینزای پێدانی  پەرەبۆ 

گیرسانی ەڵستتر کردووه و هەخ یزیێندبەکاندا ناوەرانییێتنیکە ئێسنوور لە ئ بەزاندنیی بە هۆی ەشەڕەح

زمان،  توخمی ێوان سێکان لە نەرییەکان زیاتر کردووه. ئازەکانی لە ناوچە سنوورییەتنیکییێیرانە ئەق

. هاوچەشننند ەلەگەڵ ناوزاییەوە ی ئاینەنیا لە سۆنگەو ت هاوچەشننو دیو سنوور ەلەگەڵ ئئاینزا تی و ەتنیکایێئ

یە و ەکان جیاوازییان هەندییەناوچە ناوتنیک و زمان لەگەڵ ێ، ئنزاتوخمی ئای ێکوردستان لە سزگای ێپار



وه ەکێنیک پتێ، زمان و ئزاتوخمی ئاین ێران و پاکستان لە سێئ یلووچستانەشن. بەو دیو سنوور هاوبەلەگەڵ ئ

 . هاوچەشنن

کەکان خوازانەی ئێتنیشوناسران لە هەمبەر بزاڤی ێو سەرکووتکارانەی دەسەاڵتدارانی ئ ەوازی تونداژۆیانێش

 بوایە دەسەاڵتداران پاشەو سەرکێشییە کۆمەاڵیەتییەکان بووه  و دەبێت. هەر بەم پێیە، دهۆکاری شۆڕش 

ۆمەڵگاوه ییەکان، کە لە ناخی کشوناسکۆتایی هاتنی پرۆسەیەکی ناڕەزایەتییانە، گوێیان بۆ داخوازی گرووپە 

ی گفتگۆوه ەگڕێ یە و لەەنییان هەدەتی مڵەم داخوازییانە حاەک لێهەڵدەقووڵن، ڕاگرتبا، چوونکە زۆر

 بن. ەچارەسەر د

 کان ەییەوەتەتنیکی و نێە ئڤبزا یرەمپەل

ر ەداگری لە سێتنیکی و پێسازی ئەوەتەوی لە نەهلەژیمی پڕکانی ەسازییشوناس ەتەالوازیی سیاس

چوونی ەڵهکێ" و تیەکاناگریڕخۆ ەوە"بزووتنبوونی زێهەبۆتە هۆی بتی )فارس( ەتنیکایێندساالری ئەناو

 ران. ێربایجان و کوردستان لە ئەی ئازەوەت جیابوونەنانەکان و تەیی لە ناوچە جۆراوجۆرێنی خۆجتداراەاڵسەد

چاک  و خۆشی ێک ناگرەیەخنڕەی هیچ ەرگەیی بووه و بکەلتوورت تووشی دوگماتیزمی سیاسی و ەاڵسەد

 ناکات.

 تی لە سیمنانە هیمماڵتوەحمڕە

او ی جیاوازی سیاسی نڵجیاجیاکان لە قۆ ەتڵەوەد یشداریەابردوو و بە بڕی ەدەی نیو سەک کە لە ماوێتەباب

تا ەی چاکسازیی هەرەگی و بەتی سازندڵەوەبینیوه و لە دەتۆیان بە خۆوه نەکی ئێانڕگۆ ەوەتەاڵسەد

ندی ەۆ و مامناوەڕتی میانڵەوەت دەنانەدی نژاد( و تەحمەحموود ئەتی مڵەوەادیکالی )دڕبناژۆخوازی 

لە  وتیس کردووه ەکسانانە قەرۆشی ئابووریی نایەپ ێندەووی هڕنیا خۆیان لە خستنە ەۆحانی( تڕن ەسە)ح

 یوامیەردەش بەوەینڵکۆێکانی لەنجامەوه. ئەتەکاندا ماونەییکەلتووررۆشییە کۆمەاڵیەتی و ەپی ەنانە کایێه

 . دا پیشان دەداتەم بوارەابردوو لڕی ڵد ساەی سەندی لە ماوەتی ناوڵەوەی دڵستراتیژی زا

یر و نادیموکراتییانە ب جیاکار ەوانگڕئەم ی ێوامەردەبهۆکاردۆزی لە لەگەڵکراوه بەم شێوه ەیەکێک لە دیمان

 ی: ڕربەو بۆچوونی خۆی د

مووان بە ەکاندا هەچووێتخەرج و کان و بە کورتی لە کاتی ەشێنگ و کەمە لە کاتی جێدایە کە ئەرێل ەشێک

 ،داهاترچاوه و ەشکردنی سەم کاتی دابەاڵربازیی، بەبۆ س ێبچ ێبەس دەموو کەزانین و هەرانی دێئ

 ت.ێوەکەر دەن و پشکی زیاتریان بێنرەرانیتر دادێبە ئ ەڵێکۆم

 وی لە تاران(ەبەمیر نە)ئ

 



بەدی  وەەتڵەوەدلە الیەن هێز و چاالکڤانانی کۆمەاڵیەتی ئێتنیکی کردنی سنووردار ۆیی بەگەڵی بەو یان ئاماژ

 : ەڵێسیاسی لە سنە( د –اللی زاده )چاالکی ئاینی ەالل جەک دکتۆر جە، ودەکرێ

استی ڕایا بە ، ئێسند ناکرەتدا پڵەوەکانی دەبژاردنەڵکە، لە هێری گشتی حیزبێک کە سکرتێسەک کێکات

 وه. ەتێنێبووژوه و بیەنجاندا زیندوو بکاتەی گڵکان لە ناو دەهیوای چاالکییە سیاسیی ێتوانەمە دەئ

 

کان و ... بە ەزراندنەتی، دامڵەوەسپاردنی پۆستی دێلە پ ایەتیتنیکێی ئەجیاکارانالگیری کیش بوونی ێندەه

 داتیەڕەکانی خۆیان لە یاسای بنەکان لە مافەتنیکێئئاگاداربوونی بوونی ەزانن کە لە نەر دەکی کاریگێهۆکار

 . بێتەوەەد خەستتر

 ەتڵەوەوان لە دەکارکردی چاالکتری سیاسی ئری ەکان پیشاندەری / تورکەکانی ئازەفتاره سیاسییڕی ەوەکدانێل

ی و تێندامئەو  یتی نیشتمانیڵەوەکی زیاتر بە دەییفادارەگری ئاستی وەڵه رخە وەکانی هاوچەجۆراوجۆر

 – 3113ربایجان )ەتی ئازڵەوەزرانی دەک کە دامێوانە، بە جۆرەکانی ئەمییڕوه نۆێتی لە چوارچەایڤکتیەئ

ی تاڵی واڵی ئاەوەدانەڵکوو هەلی وەگەڕری یان داپەوەشیر پەعفەید جەتی سەیراەبڕێزایینی( بە  3114

لە شاری  ێپ ی تۆپیێرکەبێچوونی کەوەڕێماشاوانانی لە کاتی بەک لە تێن گروپەربایجان و تورکیا لە الیەئاز

 ن. ەفتاره سیاسییانڕم ەک لێلەگەلی پانتورکیستی و ... نموونەمگز و دروشێورەت

فتاری ڕیی و سیاسین و کەلتوورخۆی ەربەی سشوناسی ەوەدای دۆزینەوەڵمن و هێکی ناهێتەشیمەکان حەکورد

یل یکانی سماەوەابردوو لە بزووتنڕی ەدەک سەی یەوان لە ماوەی ئەو جیاخوازان ەخوازانخۆییەربەسیاسی س

کان لە پاش ەکوردیی ەی حیزبڵە، و جوو2دەمەن قازی محەت لە الیەزراندنی حکوومەدام ،1سمکۆ یئاغا

 . ەبینرێتش دڕشۆ

ران کە ێئ یندیەشی ناوەکانی خووزستان لەگەڵ بەبەرەعە( عێ)شئاینزایی شی ەهاوبای بوونی ەڕرەس

ە ڤبزاجەماوەریی وتوویی ەکەرنەو سوه بووه ەستەبە د رخەمی هاوچەردەلە س یانرانێتی سیاسی ئەاڵسەد

ی نکاەیرانەکی دیکە لە قێندەه و 3لەزعەخ خێینی شەڕاپڕکوو ەلی وەگەوەکان لە خووزستان، بزوتنەسیاسیی

    4بووه.ەرییان لەگەڵ نەماوەکان زۆر جار چانسی جەزێندبەزه ناوێه

                                                           
 زایینی 1915 – 1912لە ڕێبەرانی هۆزی شکاک لە سااڵنی  -1 

 ـی زایینی1926 – 1925یی لە شاری مەهاباد لە سااڵنی ۆڕاگەیاندنی سەربەخ -2 

  جەنگی جیهانی یەکەم و بە هاندانی ئینگلیزییەکان ڕووی دا.هاتنی کۆتایی زایینی، هاوکات لەگەڵ  1915 – 1912لە درێژەی سااڵنی  -3 

لە سەرەتای شۆڕش هەتا جەنگی سەپێنراو و قۆناغی پاش جەنگ( شیاوی دابەش ڕش لە دوو بڕگەی زەمەنی )ۆئەم چەشنە بزووتنەوانە پاش ش -4 

ـی هەتاوی، پرسە ئێتنیکییەکانی خووزرستان کەوتە ژێر کاریگەری بارودۆخی جەنگی 1359کردنە. لەگەڵ دەستێپکردنی جەنگی سەپێنراو لە ساڵی 

رووپی گ وی شاراوه و پەنامەکی گرتە خۆی. بەاڵم پاش ئەو، دوێککە و بوونی شەڕڤانانی ئیسالم و ڕادەی چاالکییەکانیان کەم بووەوه و بێچمناوچە

 "عەرەبخوازی سەربەخۆخواز" و "عەرەبخوازی الیەنگری فیدرالیزم" چاالک بوون. 



نانی ێستهەدەنی چاالکی سیاسی بۆ وێستەجار ب ێندەابردوو هڕی ەدەی سەلووچستان لە ماوەی بەناوچ

ی ڤزایینی( و بزا 3111 – 3114دخان )ەمەشی دۆست محڕک کە شۆێخۆیی بووه، بە جۆررەربەس

ی ەوەتاوی و بزووتنەـی ه31شی ڕتاکانی شۆەرەخۆیی لە سەربەلووچ بە ئامانجی سەناسیۆنالیستی ب

 ن. ەم چاالکییانەک لێلەگە نمووناڵیگی و گرووپی جندووڕبدولمالک ەکوو عەکی وێسانەک

خۆی  کێسەر کەستادا هێبرد. لە ئەر دەکتر ژیانیان بە سەی ڵرانی بوون و لە پاێمووان ئەک هێمانەردەس

 ت. ێنێنوسەوه دەی خۆیەکەتنیکێبە ئ

  ر لە خووزستانە، نووسکەلەپوورییو  ییکەلتوورشکان زارعی، چاالکی ەئ

ی ە ناو دڵللەوە دەکا کە گوزارشت وه ەینڵکۆێم لەکان و داتاکانی ئەوه جیاوازەینڵکۆێنجامی لەشیاوی وتنە ئ 

 ەتەو سیاسن وامەدرەبزۆربەی ئەو داخوازییانەی کە لە سەرەوە ئاماژەی پێکرا  یی ئێتنیکیەکۆمەڵگ

کە ردووە تۆختر کانی ڕداب ەڵێنی کۆمەاڵیەتی و کۆمێلەوتنی کەرکەو د ەکانییشوناس ەسنوورحکوومییەکان 

 . تێوەت بە خۆی دەکاری تایبڕێ

 ەکانکەلتوورسڕینەوەی 

 – یی ئێتنیکیفرەڕەنگیی، ئەوه جۆری بەڕێوەبردنی کەلتووریی ئێتنیکی و فرەڕەنگلە هەلومەرجی 

ییە کە مەترسیداریی یان دەرفەتداربوونی دیاری دەکا، بەاڵم زۆر جار بەرژەوەندیی ڕەوتێکی تایبەت کەلتوور

 و کەلتووری ەوەینڕو سەرەوان بەئفرەڕەنگییەکان  یلە ناو حکوومەتەکان و الوازییان لە بەڕێوە بردن

  بات. ەکان دەیئێتنیکیییە فرەڕەنگ

ما ێە هکردن بەپێتڵوه و گاەینڕاگریی، سڕزای خۆەوتسێ بوونی ڵم بواره، زاەئوه ەژینێکانی توەنجامەلە ئ

م ەک لێۆرکە ج ێکرەندیی دەنبێراندا پۆلێژووی ئێکانی مەی قۆناغەکان لە زۆربەتنیکێکانی ئەییکەلتوور

   1ت.ێدرەنجام دەئ ەوەیین میدیای نیشتمانەوانە لە الیەینڕس

لە سەدی بەلووچن، کەمترین بەرنامە تەرخانی زمانی  11 – 11لە ناوەندی دەنگ و ڕەنگی ئەم پارێزگایە کە 

ڤانان رێ و بوار بە چاالککی گشتی بەلووچستان ناکەلتووربەلووچی کراوه و سەرمایەگوزاری لە سەر فۆلکلۆر و 

 نادەن. 

 کۆمەاڵیەتی لە سیستان و بەلووچستان -چاالکی سیاسی، عەبدولڕەشید تریز. مەولەوی ئاینی، توێژەری مێژوو و 

                                                           
 ئێتنیکی پیشان نادا و ڕاشکاوانە یەکیان زەقتر و شانازیبەخشتر دەناسێنێت. ییی کلتووریفرەڕەنگبۆ وێنە بەرنامەکانی دەنگ و ڕەنگ   -1 



 

 وه ڕوانگەی بەرامبەر بە ڕێژەی سنووردارێتی لە ڕێوڕەسمی ئێتنیکی و ئاینی پیشان دەدات. ەرێژ چارتی

 

 ەکانبلیمەت -: سنووردارێتی لە ڕێوڕەسم 3ژماره  چارتی

 

 ئاسایی خەڵکی  –: سنووردارێتی لە ڕێوڕەسم 4ژماره  چارتی

واتە زۆرێک لە بیرمەندان و خاوەن تیۆرییەکانی بواری زانستە کۆمەاڵیەتییەکان لەو باوەڕەدان کە ەک

هەلومەرجی ئێستای واڵت بارودۆخێکی ئانۆمیکە و باس لە سستبوونی دیسیپلینی کۆمەاڵیەتی و شپرزه بوونی 

( 3113باس عەبدی )(. بە شێوەی جیدی، یەکەمین جار عە3111ری، ذیەکدەستی کۆمەاڵیەتی دەکەن )ابا



و هاوبیرەکانی یەکێکی تر لەو کەسانە  1ود ئەحمەدی نژادو. مەحمکرد ێتاوتوبابەتی داڕمانی کۆمەاڵیەتی 

دا، ەارم بوە، بابەتی داڕمانی کۆمەاڵیەتی کۆمەڵگای ئێرانیان هێنایە بەر باس. لدواییدابوون کە لەم ماوەی 

 :ەڵێدکتۆر مەهدی فەیزی )مامۆستای زانکۆی مەشهەد( د

 یچالنجمان لە واڵتدا هەیە کە هاوشێوەی بۆمبی کاتژمێریسەرووکۆمەڵێ قەیران و چالنج و لە ڕاستیدا 

 ئامادەی تەقینەوەن.

دەوڵەتی ناوەندی لە سەردەمی پەهلەوییەوه هەتا ئێستا کەمترین هەنگاوی بۆ ڕاکێشانی متمانەی گشتی لەم 

واتە بەرەنگاربوونەوه و بەکارهێنانی هێزی تونداژۆیی کردووه بوارانەدا هاویشتووه و سادەترین ستراتیژ، 

  2بە پیشەی خۆی.

 سەبارەت بە بارودۆخی سیاسی واڵت پیشان دەدات.ئاسایی ت و ەبلیمکەسانی ی ەوانگڕوه ەرێکانی ژچارتە

 

 ەکانبلیمەت –: بارودۆخی سیاسی واڵت 1ژماره  چارتی

                                                           
 19/1/97ڕێکەوت  – 9137ڕۆژنامەی رسالت، ژماره  -1 

کوردستان ناردبێ یان لە سااڵنی پاش شۆڕش، دانووستان لەگەڵ حیزبی دیموکڕات و یان  وئەگەر لە هەندێ حاڵەتدا شاندی بۆ ناوچەگەلی وەکو -2 

ن لەگەڵ گەورەکانی ئەهلی سوننە لە چوارچێوەی ئەنجوومەنی ناوەندی سوننەت )شمس( هەندێ گفتوگۆ ئەنجام درابێ، بە هۆی ورەی دانووستا

ەکان پە ئێتنیکی و ئاینییوناوەندتەوەر، دەسەاڵتدارانە و ناپلۆرالیستی تووشی شکست هاتووه و لە زۆربەی ئەم حاڵەتانەدا، دانوستانکارانی گرو

 ندیخانە یان دوور کراونەتەوه.خراونەتە بە



 

 خەڵکی ئاسایی  –: بارودۆخی سیاسی واڵت 1ژماره  چارتی

لە ڕێگەی داتاکانی ئەم لێکۆڵینەوه بۆمان دەردەکەوێ کە پرسە ئێتنیکییەکان لە ئاڵۆزترین و لە هەمان کاتدا 

و  وناسشکردنی ۆخترتڕەنگە و  بوون. پڕکاریگەرترین پرسە کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکان لە واڵتی ئێران

سیاسی و  یەکێک لە بەرچاوترین هێماکانی داینامیزمی ببێتە لە داهاتوویەکی نزیکدائێتنیکییەکان  لێکۆڵینەوە 

، یو ئێتنیکییی ەوەتەی نشوناسپسانی نێوان  یوونزیادبکۆمەاڵیەتی ئێران و فاکتەرەکانی ئەم پرسە بریتین لە: 

گەشەی ڕوو  یی،کەلتوورپێگەیی، ئابووریی، سیاسی و  -کان ەیەوەی ئاستی داخوازییە کۆمەاڵیەتیبەرزبوون

و ناوەنده ئێتنیکییەکان، دروست بوونی هەستی ئێتنیکخوازی  هیمەکانکشانی ڕێکخراوەکان، لە هەڵ

ڕووناکبیران و حیزبە سیاسییەکان، هەڵکشانی ئاستی نامۆیی سیاسی و  و دیکااڵنە لە ناو هەندێ لە بلیمەتڕا

نانەوەی مەودا لە نێوان ئێتنیک و سیستەمە سیاسییەکان، دەرکەوتن و سەرهەڵدانی داخوازیی ئێتنیکی لە 

 (.11، ل 3111دەرفەتی ئازادییە سیاسییەکانی وەکوو هەڵبژاردنی نیشتمانی و خۆجێیی )کریمی ملە، 

 یرانەین لە قەڕپێت ۆب ەاشتییانی ئەئاراست

 دادە پیشانا دتاڵکۆمەاڵیەتی لە و –یرانی سیاسی ەوه بوونی قەینڵکۆێشووی لێکانی پەشەی بەنجامی زۆربەئ

ی ەڕبە باوکات. ەویست دێپزەرووری و یرانانە ەم قەین لەڕپێبۆ ت کێلەکارگڕێووی ڕکە خستنە 

، ێبچ مانڕو ئاقاری داەرەت باڵی وەوەتانە لە بری ئڵەحا مەچاو کردنی ئڕەبە وه ەینڵکۆێم لەشداربووانی ئەب

 . مل دەنێتوام ەردەب یو ئاشتی یو ئاشتی نیشتمانیەرەلە کۆتاییدا ب



مای ەر بنەە سل نەتەوەیی یتیێکەک یەیە؛ لە الیەوەکدانێوه شیاوی لەوانگڕ" لە دوو ەتەوەییی نیتێکەتی "یەباب

ە ب ەڵکێتی خۆی تەوایەتەک نەیە کە کۆمەڵگایەناڵادیکاڕخوازیی ەوەتەناسیۆنالیستی و ن ەیوانگڕ

 و نگەک هاوسەکانی دیکە نەتییەوایەتەو ن ەوەتەی نەکا و دیکەرستن دەک لە پیرۆزیی و پەیەرمانەخ

ی یتێکەوه، یەوانگڕم ەکات. لەیر دەختر سەبایێکی نزمتر و بێکوو لە ئاستەڵی خۆی بەوەتەنهاوئاستی 

وو لە کەڵکان بەشەن و هاوبەسڕەها ەمای بەر بنەسەک لە رتریخوازی نەفیزدان و سویستی بە ێپ نەتەوەیی

کان ەوەتەی نەر دیکەبە سباالدەستێتی ودارزانینی ڕەی بە ەکەنجامەییە و ئەوەتەی و نیتنیکێمارگرژیی ئەر دەس

ستن بە ەپشتب یی وەڕبە واتای خۆباو نەتەوەییی یتێکەوه، یەشەکی دیکەوانە. لە الیەو بە ئامراززانینی ئ

نیکی، تێبە هۆی جیاوازیی ئاینی، ئکە  ەیانەنێلەو ک وداەمئەو ی ەوەمکردنەوه و کەتەرمایە و تواناکانی نەس

ری ەماوەکان و جەژێی و هاوکاری چین و توڵندیی و هاودەیوەهاوپۆ ئەوەی بتی ەیناونیشتمانی و زمانی 

خی ەرگیز بایەیی هەوەتەتنیکی و نێندیی ئەیوەوانگە، پڕم ە. لبەهیز ببێت وەرزیی ئەو ب ەشەناو گێک لە پەڵخ

ت هیچکات اڵوه و وەتەک نەندیی بە یەوه و پابەتێوەناک ێمارگرژیی لەو د ێهایان نابڕەو جەوهەری 

وه، ەینژێم توەی داتاکانی ئێت. بە پێنێر بە دیتران ناورووژەرامبەبرتریخوازی ەنی یان سێرەی نەوانگڕ

 مە. ەی دووهەوانگڕگشتگیربوونی کان ەرانییێئتنیکە ێی ئەخواستی زۆرین

 یندیەوەرژەتی بەرایەنێک نوەیەادڕکان کە تا ەکییەرەسقۆڵبەندییە ی ەوێهاوش کانەوره سیاسییەە گشوناس

، ییتنیکێئ ەورد و بچووکتر ەشوناسو ەو لە بری ئن ەن، ئیش ناکەکەکانی کۆمەڵگا دەورەرت و گرووپە گەک

 یان کردووه.ەشەگتییەکان ەو دۆستایخۆیایەتی یی، ەناوچ

 ر لە تاران(ەژێرزی، کۆمەڵناس و توە)مۆحسین گوود

 

 دیالۆگ، میکانیزمانەیی ەگڕێ، لە ئاشتیی بەردەوامخوازی ڵیشتن بە بارودۆخی دەنگاو بۆ گەم هەکەی

نانە دی ێیە و بۆ هیەوەتەر ئاستی نەت و چ لە سەاڵسەر ئاستی دەکان چ لە سەرانییێی ئەڕە باوبوه ەداچوونێپ

 : بکرێت وهەرێکانی ژەرەوەە تبوه ەداچوونێپپێویستە ک، ێتەها بابەو

 ەۆژانڕو باسی  ەکان، لە قسەکۆمەاڵیەتیی ەموو ئاستەر هەتنیکی لە سێیی ئڕجاەتڵخۆبوواردن لە گا .3

 ان؛کەتییەسایەداران و کەتمەبیاتی سیاسەدەنگ و ئڕەنگ و ەدناوەندیی کانی ەرنامەگاتە بەتا دەه

 ؛دەوامئاشتیی بەرگفتوگۆ و سازدانی  ن بەتیشەتنیکی بۆ گێرترزانینی ئەبوواردن لە خۆسخۆ  .1

وتووانی ەنکێکان بۆ شوەکسانیی مافە کۆمەاڵیەتییەزگرتن لە ئاین و ئاینزاکان و ددان نان بە یڕێ .1

 ران؛ ێئ یکانی دانیشتووەموو ئاینەه

 ؛ دیکە یکانەتنیکێئفتاریی لەگەڵ ڕواردنی ەاڵخۆبوواردن لە ه .1



ی و یاین، ئیکسانیی ئابووریی، سیاسیەنانی یێدیهەستی وەبەکان بە مەحکوومیی ەوازێینی شڕگۆ .3

 کان.ەییئێرانموو ەکۆمەاڵیەتی بۆ ه

تی ەڕەنکان لە یاسای بەییەمینەتنیک و گرووپە کێکانی ئەک لە داخوازییێکی دیکە، زۆرێی گرووپەڕبە باو

م ەونی ئبونە ێجەبێسانە، هۆی جەم کەبوونیانە. بە بۆچوونی ئەن ێجەبێنیا جەشە تێو ک نچاو کراوڕەتدا اڵو

 ه. ندییدارەیوەرپرسانی  پەب یانەیسیەکەو تاکسەلیقەییانە ندیی ەسوودمزیاتر  ەیاسایان

ران ێ، لە ئکردن ێجەبێجبچێتە بواری دراوه یان هاوواڵتتی بە ەڕەکە لە یاسای بنماف  ەندەوەئر ەگەئ

 ت.ێگیرسەدەڵه شڕشۆ

 هابادەر لە مەژێنی و توەدەدین خدیو، چاالکی مەالحەس

ای ێڕوتوانن ەۆ دڕوەوه، کۆمەڵگاکانی ئەوەبە هۆی ئ کەکە ێمکەی چهاوواڵتوه، ەدیکگۆشە نیگایەکی لە  

وه ەینڵکۆێی لپشت بە داتاکانکە لەگەڵ ئەوەی و  ێبەان هیەاسییانڕکی کۆمەاڵیەتی دیموکێی، ژیانیشوناسیی ەفر

کوو ەت واڵکانی وەکان لە پۆستە گرنگ و ستراتیژییەتنیکی و ئاینییێلە ئێنانی پتانسێهە، بە کارنینستەبەد

 ەکانی گرووپەییهاوواڵتر مافە ەختکردنە سەزک ەوزگاریی و ... ، ێت، پارەزارە، ویرۆک کۆماریەس

 بوونی کۆمەڵێکی زۆری شوێنکەوتووانی ئەهلی سوننە لەم شارهسەرباری کراوە و یر ەسکان ەتنیکییێئ

 ێە بییە کە بکەلتووری ەوەینڕسکە ئەمە ، بوونی نییە وت لە شاری تارانەکوو مزگەی ئاینی وەرستگەپ

 نجام دراوه. ەکان ئەییهاوواڵتچاو کردنی مافە ڕە

ه وەکانەتەی بلیمەوانگڕکان لە ەییهاوواڵتواردن لە مافە ەاڵی و هندەزامڕەوه ئاستی ەرێژ ەیچارتدوو ئەم 

 ن. ەدەپیشان د

 

 کانەبلیمەت –ی هاوواڵتکانی ەلە ماف ندیەزامڕە: 1ی ژماره چارتی



 

 کانەبلیمەت – یهاوواڵتکانی ەواردن لە مافەاڵستی هە: ه31ی ژماره چارتی

دا، بە ەناوێم پەسازییە و لکەلتوورویستی بە ێن پڕێوتووه کە بە یاساکردنی دیسیپلینی مۆدەرکەستادا دێلە ئ

شداریی ەک، بە. بە واتایبووە ترکاریگەرزۆر شێوازی کۆنتڕۆڵی کۆمەاڵیەتی چاو لە هاکان ەبوونی بروونیەد

ەبارەت بە سسەرکراو ەتوێژینەوه لخەڵکی ئاسایی مەبەستی گرووپی ئەوەی پیشان دا کە  ،رەژێیدانیی توەم

کی ێتنیشەگێکان تەرکراوەسەوه لەژینێتو ەتەتدا، بلیمڵەحا ێندەت لە هەنانەو تان هەبوو ۆزیڵئاوێنایەکی 

و  نشیخەویستی بە وشیاریبێکان پەانە کۆمەاڵیەتییڕگۆبوو. ەنی هاوواڵتیمافەکانی لە یان ەقینەاستڕ

و  وازی ژیان و خوو و دابێانی شڕلە گۆی ەوەبۆ ئیە هاوواڵتیمافەکانی بە  پەیوەستکانی ەسازییەکخراوڕێ

 ت. ێبکرئاسانکاری  داکانەریتەن

وه ژیانی ەکێکی بۆ پەرەرجی سەم 1ئاشتیی بەردەوامیشتن بە ەاگێڕست پەدیاره دی ەوە، ئڵر حاەهەب

وه ەتی بزووتنەتی ئاشتی باسی سازان و گفتوگۆیە. بابەر بابەگومان گرنگترین باس لە سێکانە و بەتنیکێئ

ما ێک لە هێکەتانی جیهانی بە خۆوه گیرۆده کردووه. یاڵی وەکە کە زۆرینێتەکان بابەتنیکییێکۆمەاڵیەتی و ئ

 ێندەە کە لە هقامەشسەر تی ەزایڕەی ناڵەم گرووپانە جووەتی ئێوانە و داخوازەم بزووتنەکانی ئەییەئۆبژ

واشە و ئاژاوه ەو چەرەنجان بەرگرتن لە ورووژانی گەک وەڵک و بە کەڵێن کۆمەییە لە الەوانەتدا لڵەحا

 یە. ەتییانەزایڕەە ناڵم جووەوت لەگەڵ ئەسووکەڵوازی هێی گرنگە شەوەدا، ئەندەوێم نەت. لێشرێبک

 

 

                                                           
یەن ئیمانوێل کانت خرایە ڕوو؛ ئەندێشەی ناوبراو لە سەر بنەمای پێش زەمینە و مەرجە لێبڕاوەکانی ئاشتی و چەمکە بۆ یەکەم جار لە الئەم  -1 

خوازانەی وەکوو "فیدراسیۆنی دەوڵەتە ئازادەکان" و پێوەره لێک تێگەیشتنی نێوان نەتەوه و دەوڵەتەکان، پێکهاتەیەک لە ئایدیای واقیع

 (. 22 - 36، ل 1331ری لێکچوون و لێکنەچوونی هەموو نەریتەکان بێت )کورونگ، کلتوورییەکانە، پێوەرگەلێک کە هەڵگ



لەگەڵ ت ەنناەخا تۆ تەریدەوه دە، ئبکەیساز  پەیوەندییکانی ەگونابادیی ەشێروەتوانی لەگەڵ دەک نێکات"

ک ێی ... کاتتوانی بسازاکان بوون نڤەترین مرۆڵش بوون و پیاوماقووێروەکە د یرانیێی ئەعێرانی شەبنیاتن

وه؟ ەتێوەکەد ێم نییە، چیم لەوەندێو خو ڵوازشی منداە، نویستیەشر، خۆەژ لەگەڵ هاوسێوتووبۆ  متەرفەد

  ت."   ێنێنوەد یۆختوند و تیژی  ێوەتهەو ن ێوە.... بته

 (ر و چاالکی سیاسی، مامۆستای زانکۆ لە خووزستانەری دادگا، نووسەزێپارریری، ەواد تە)ج

      

. ست خودایەەت. بە دێچە بپاچە پاتاکان ەرەکوو سەیە وەوانەران لێوه، ئەنەکەمانە خۆیان کۆ نەر ئەگەئ

 یە.ەوەر ئە، هێر وا بەه ەکەر دۆخەگەئ

 لووچستان(ەوی ئاینی لە سیستان و بەولەد دیدگاهـ، مەمە)بۆچوونی مح

کی زۆری ەنگییران گرێبۆ ئ ئاشتیی بەردەوامیشتن بە ەلە بواری گشتی بۆ گمیکانیزمی ژی ێوووه بۆ وتەانەڕگ

 یە.ەه

 

 وهەینڵکۆێمکیی لەلی چێووی مۆدڕئەنجامی کۆتایی و خستنە 

زیاترین پرسی کۆمەاڵیەتی لە بارەی بابەتی ڕووماڵکراوی ئەم توێژینەوه لێکپسانی کۆمەاڵیەتی و سیاسییە 

 ەوەرەکانتیداخوازییە دادپەروەرلە الیەن ئێتنیک و چین و توێژەکانی کۆمەڵگای ئێران ئەوەی کە بۆتە هۆی 

فاکتەرگەلی  ،GTلە چوارچێوەی شێوازی وه هاتووه ەرێادایمییە کە لە ژڕلە پاێو مۆدەئ. بگرێتبێچم 

(، دیاردەتەوری، کردەوەی ستراتیژی و لێکەوتەکانی تاوتوێ پێش زەمینەیی)سەرەکی، دەستێوەردەر و 

 کردووه. 



 

 (11 - 3111ر ئاشتی )ەکردن لە سداگری ێران بە پێتنیکی ئێی ئشوناسکردنی  ێ: مۆدێلی چەمکیی تاوتو1وێنەی ژماره 

ز و پەراوێ –ی، ناوەند ایەتبە ئاوڕدانەوه لەم مۆدێلە، ئابووریی نایەکسان لە سەر بنەمای بگۆڕه ئێتنیک

ک کە بابەتێ ،دۆخی گەشەسەندوویی ڕوون دەکاتەوهئاینییەکانی کۆمەڵگای ئێران بێچمی گرتووه و بارو

لە الیەن ئێتنیکە ڕووماڵکراوەکان دیاری  بە دیاردەتەوەری لێکۆڵینەوە سەبارەتزۆربەی داخوازییەکانی 

 دەکات. 



ئازەرییەکان / تورکەکان )بەتایبەت لە  ەوەکانەی دابین کردنی داهاتە ئابوورییەلە سۆنگپاش فارسەکان، 

ها ەای بوونی وەڕرەیدان. سندەمی سوودمەلە قۆناغی دووهپارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژهەاڵت( 

متر ەکان کەتنیکییێوپە ئی گروەت لە دیکەاڵسەر بە دەرامبەکان بەری / تورکەتی ئازەزایڕە، ناێکسوودمەند

کوو ەو کیێلەنگێی دواییدا لە شوەم ماوەل یانشەخوازانخۆییەربەت سەنانەو ت ییکەلتوورنییە و داخوازیی 

بایجانی رەزگای ئازێکانی پارەران، لە شاره باشوورییێئکانی ەت. لە ناوچە کوردنشینێبیسترەز دێورەت

نی ی پیشەسازی، بووەشەپارێزگاکانی کوردستان و کرماشان و ئیالم، کەرتی گگاتە ەۆژاواوه بگره تا دڕ

 هێزی مرۆیی گەنج وڕێژەی ای بوونی ەڕرەلە ئاستێکی ئەتۆدا نییە و س ەکانکارخانە و کارگە و شارۆچک

کی ئەم ناوچانە ناچارن بۆ دابین کردنی بژێوی ەڵو خ هرۆکاری زێم ناوچانە، ئاماری بەزۆر ل یخوێندکار

انی کەکارگە جۆراوجۆرلە ژانە ۆڕنشینەکان بەتایبەت تاران کۆچ بکەن یان ژیان بەرەو پارێزگا فارس

لی ەگەلە نەبوونی پیشەی فەرمی لەم ناوچانە، پیشها، ەروەن. هەندیدتر ئیش بکەیان ناو ێزگاکانی دراوسێپار

کوو کۆڵبەری ڕێژەیەکی بەرفراوانی لە خۆ گرتووه و تەنانەت گەنجانی بێکار بە ئاستی ەترسیداری وەم

ای ەڕرەلە پارێزگاکانی خووزستان، بووشێر و هورمزگان سخوێندەواری بااڵشەوه خەریکی ئەم پیشەن. 

ر ەهیی، هێزی کاری ناوچەکانی دیکەش وەردەگرێ و ەزی کاری ناوچێم ناوچانە، جیا لە هەنەوتداربوونی ئ

ە ی دژ بەکەبی ناوچەرەکی عەڵندیی خەزامڕەکسانی و ناەستی نایەهبۆتە هۆی دروستبوونی تە ەم بابەئ

 ێدنەکە ه نبوو ەکانبەرەع ەخوازگرووپە جودایی ۆکی گونجاو بەیەزگێمیشە ئاخەت. ئەم ناوچانە هەاڵسەد

 کیش. ەچ ەتەستیان داوەجار د ێندەم گرووپە بچووکانە هەل

لە کۆتاییدا دەتوانین بڵێین هەستی ناڕەزایەتی و نایەکسانی لە ناو ئێتنیکەکان و وێنای ڕۆڵی دەسەاڵت لە بنیاتنان 

و درێژەدانی لە ڕابردوودا بێچمی گرتووه و ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ گەیشتووەتە ئەوپەڕی خۆی. لەم بارەوه داتاکانی 

هی  تیەزایڕەو زیاترین ئاستی نا یئابووریدۆخی ستی خراپترین ەهلەوەی کە توێژینەوه گوزارشتن 

ت لە ەاڵسەد ەڵگەی لزایتی و ئاینەتنیکایێی ئەنجامی جیاوازی دووانەرەوه بە دەبەلووچەکانە کە زیاتر ئ

لی ەگەوتەرکەزانن و ئاماژه بە دەکان دەتییاڵزگایی و وێستە ئیدارییە پارۆریی و پەبەوەڕێند بوون لە بەسوودم

 راوه. تی و ... کەتنیکایێادیکالیزمی ئاینی و ئڕ، یەکانکۆمەاڵیەتی ەتەسارەخ قاچاغ،ندنی ەسەرەکوو پەو

ئەم توێژینەوه دوو سناریۆی سەرەکی بۆ ئێران کێشاوەتەوه: سەقامگیری کۆمەاڵیەتی و لە ناوچوونی 

ەهەندە ڕ ی ئێستا، سەرمایەی کۆمەاڵیەتی لەەبارودۆخئەم  بوونیسەرمایەی کۆمەاڵیەتی. لە ئەگەری بەردەوام

و ی ڕویکەلتووری، سیاسی و یو لە کۆتاییدا داڕمانی کۆمەاڵیەتی، ئابوور ێچەجۆراوجۆرەکاندا لە ناو د

دەدات. بەاڵم لە سناریۆی دووهەمدا، سەقامگیری کۆمەاڵیەتی بەرهەم دێ و دەتوانین ئەم سناریۆیە بە 



یی، لە ژێربنەما و سەربنەما ئابوور بزانین. ئەم سناریۆیە وابەستە بە چاکسازی بنەڕەتی باشسناریۆیەکی 

، پەروەرده، تەندروستی و ... لە پەیوەندیی لەگەڵ ڕێکخراوه دەسەاڵتدار و ییکەلتوورکۆمەاڵیەتی، 

 ئێتنیکەکانی واڵت دەبێت. 

ناڕەزایەتی و نایەکسانی و پەرەسەندنی کەلێنە  درێژەی، دالە هەلومەرجی قبووڵکردنی بارودۆخ

ەردەوام دەبێت. ئەم سناریۆیە دەبێتە هۆی پەرەسەندنی کەلێنی کۆمەاڵیەتی، ئێتنیکی و ئێتنیکییەکانیش بنێوان

ییەکان کۆمەاڵیەت جڤاکەی کە ڕێگە بۆ داڕمانی سیستەمی کۆمەاڵیەتی و دژومنایەتی و لێکدژی نێوان یئاین

یی ی هێزی مرۆ، بەتایبەت بلیمەتەکان و بەردەوامبوونی قەیرانلە واڵت نەوەی گەنجدەرچوونی خۆش دەکا و 

 لێ دەکەوێتەوه. 

ی، یکەلتوور، واڵتی ئێران لە بواره ەشی پێ دەڵێنو داهاتووبینان باشسناریۆی کە لە سناریۆی دوهەم 

و سیاسییەکاندا بارودۆخێکی سەقامگیر و چاالکی دەبێت. بە گەڕانەوه بۆ ئەنجامەکانی  یکۆمەاڵیەتی و ئابووری

توێژینەوه، دەتوانین بڵێین لە ماوەی سێ ساڵی داهاتوودا، ڕەوتی کۆتایی داهاتووی ئێران و بارودۆخی 

ەتە حاڵ ەموەدیهاتنی ئەم دوو سناریۆیە دیاری دەبێت. بە شێوەی گشتی دەتوانین ئاسۆی داهاتووی واڵت ل

 بەم شێوه بکێشینەوه: ەدادڵخوازەی ژێرەو

ی و هاوپەیوەندیی ە سەرچاوەی یەکێتفرەڕەنگییئێتنیکی و ئاینییەوە کە ئەم  فرەڕەنگییئێران دەبێتە واڵتێک بە 

یەکان لە سەر تەوەری ئێتنیکیییەکان لە پێناو گەشە کردنی پەیوەندیی نێوانکەلتوورنیشتمانییە. بڕیاره سیاسی و 

ی شوناساڵ ی ئێتنیکی لە پشوناسشتی نیشتمانیی دەبێ و سیستەمی سیاسی، بە قبووڵ کردنی هاوسەنگی ئا

ۆیی ڕەت ناوخڕێژی یی و پۆلێنبەندی هاوواڵتیان لە سیاسەتداپلە ، سیستەمی کۆمەاڵیەتی زنجیرەەتەوەیین

 لە پێناو نەهێشتنی کەلێن و هەاڵواردن بێچم دەگرێت. ەتەوەیی دەکاتەوه و دەیفەوتێنێ و ئیرادەی ن

لە بواره جۆراوجۆرە کۆمەاڵیەتی،  میکانیزمیبە مەبەستی وەدیهاتنی ئاسۆی سەرەوه، ستراتیژ و ڕێکاری 

ه و پێشنیار لێکۆڵینەوه، ئامادئەم یی، سیاسی و یاساییەکان بە گوێرەی ئەنجامی دیمانەی بەشداربووانی کەلتوور

 کراوه. 

 

 

 



 سەبارەت به نووسەر

له زانکۆی یاسای لەندەن له « نامووس»کامیل ئەحمەدی، خەڵکناسی کۆمەاڵیەتی و توێژەر، براوەی خەاڵتی 
بنیاتی جیهانی ئاشتی بەشی ئەدەبیات و زانسته « ئاشتی»و براوەی خەاڵتی ( IKWR)بنیاتی مافەکانی ژنان 
توێژینەوەکانی کامیل ئەحمەدی سەبارەت به گەشەی کۆمەاڵیەتی و . جۆرج واشینگتۆنهمرۆییەکان له زانکۆی 

نێودەوڵەتی، ئێتنیکەکان و پرسەکانی پەیوەست به ڕەگەزێتی )جێندەر( و مندااڵن بووه. وتار و توێژینەوەکانی 
 پێشووی ناوبراو به زمانەکانی ئینگلیزی، تورکی ئەستەنبۆڵی، فارسی و کوردی له ژێر ئەم ناوانه چاپ کراون:

)ڕوانینێکی خەڵکناسانە بۆ داب و نەریتی  ڕوانینێکی دیکه بۆ ڕۆژهەاڵت و باشووری ڕۆژهەاڵتی تورکیا -
  Etkim press (Istanbul, Turkey 2009) مزۆپۆتامیا(؛

 Uncut Voices)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به خەتەنەی ژنان له ئێران( که له الیەن  به ناوی نەریت -
Press-Frankfurt و وەشانخانەی شیرازه چاپ کراوه؛ 

)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به هاوسەرگیری پێشوەختەی مندااڵن له ئێران( باڵو  زایەڵەی بێدەنگی -
 ؛  Nova Science Publisher, Inc., New York 2017بۆتەوه له 

سیغە / هاوسەرگیری کاتی له ئێران( که دەقە  ەبارەت بە)توێژینەوەیەکی گشتگیر س ماڵێک له سەر ئاو -
فارسییەکەی له الیەن وەشانخانەی شیرازه باڵو بۆتەوه و وەشانخانەی مێهری لە لەندەنیش دەقە ئینگلیزییەکەی 

 چاپ کراوە؛

)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به هاوسەرگیری سپی له ئێران( بە ئینگلیزی و  ماڵێک بە درگای ئاوەاڵوە -
 کە وەشانخانەی مێهری لە لەندەن چاپ کراوە؛ فارسی

بۆ ئەنجوومەنی پشتیوانی له مافەکانی مندااڵن ئەنجام درا که  یتااڵنی منداڵتوێژینەوەیەکی دیکه به ناوی  -
 ـی هەتاوی ڕوونوێنی کرا؛ 8931بابەتی زبڵگەڕی مندااڵنی له تاران تاوتوێ کردووە و له ساڵی 

)توێژینەوەیەک سەبارەت بە ناهاوسانان له ئێران( که  شاری قەدەغەکراوی دەق و فارسی  دەقی ئینگلیزی -
هەندێ وتاریشی به زمانەکانی فارسی و ئینگلیزی لێ دەرکێشراوه و چاپ کراوه و لەم ماوەی دواییدا له الیەن 

 وەشانخانەی مێهری له لەندەن چاپ کرا؛ 

)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به شوناس  ا سنوورسنوورەوه هەتو توێژینەوەیەکی ناوبراو له ژێر ناوی له  -
ئێتنیکی عەرەب، بەلووچ، کورد، فارس و تورکی تاوتوێ کردووە که هەندێ وتاریشی  5و ئێتنیکایەتی له ئێران( که 

به زمانەکانی فارسی و ئینگلیزی لێ دەرکێشراوه و چاپ کراوه و لەم ماوەی دواییدا له الیەن وەشانخانەی مێهری 
 ندەن چاپ کرا؛ له لە

کە خەری جۆرەکانی کاری منداالن لە ئێرانو  خەتەنەی پیاواندوایین توێژینەوەکانی نووسەر سەبارەت بە -
 چاپ دەکرێت. 

  www.kameelahmady.com   توێژینەوەکانی لە ماڵپەڕی خۆیان دەست دەکەوێت: 

  

 

 

 

 

 

http://www.kameelahmady.com/
http://www.kameelahmady.com/


 سەرچاوەکان

 . ۸۳-۱۱، ص ۸۸آذربایجان و ناسیونالیسم ایرانی. فصلنامە گفتگو، (. ۱۸۳۱تورج. )اتابکی،  -

 قومیت و قوم گرایی در ایران از افسانە تا واقعیت تهران نی.(. ۱۸۳۱احمدی، حمید. ) -

فرهنگی معاونت امور هویت ایرانی در بین ایرانیان خارج از کشور )جلد دوم سنت و تجدد(. بولتن (. ۱۸۱۳اشرف، احمد. ) -

 بین الملل مدارات فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران.

 - ۲۰۱، ص (۲) ۱قومیت و امنیت )ترجمة حسن شفیعی( فصلنامە مطالعات راهبردی، ( ۱۸۱۱امیراحمدی، هوشنگ. ) -

۲۸1. 

، ص ۱۱ست جهانی، پژوهشی سیا -مسلح پایدار و عدالت سیاسی جهانی. فصلنامە علمی (. ۱۸۳۳براتعلی پور، مهدی. ) -

۸۳ – 41. 

 .111 -۸۱۱ص ( 3) ۲فرهنگ و هویت ایرانی در فراسوی مرز. فصلنامە مطالعات ملی، (. ۱۸۱۳بروجردی، مهرداد. ) -

 ، باستان گرایی در تاریخ معاصر. تهران: مرکز.(۱۸۳۰بیگدلو، رضا، ) -

 قسمت اول(. موجود دراندیشە های میلیتاریستی در دوره پهلوی اول )(. ۱۸۳۰بیگدلی، علی، ) -

1111111 133 /www . farsnews . com / iews  ( ۳/  ۱۲/  4ڕێکەوتی دەستپێڕاگەیشتن.) 

 نظریە های جامعە شناسی. تهران: سمت.(. ۱۸۳۳توسلی، غالمعباس، ) -

 4روکن تدوین سیاست های قومی در جمهوری اسالمی ایران. فصلنامە مطالعات راهبردی، (. ۱۸۳۲حق پناه، جعفر، ) -

 .311 – 141، ص (۳۱)

، ص (۳۲و  ۳۱) ۱۱اقتصادی،  -پان ترکیسم و ارزش علمی و تاریخی آن. اطالعات سیاسی (. ۱۸۳۱خامە ای، انور. ) -

۰۰. 

 روحی ارباب(. تهران: علمی و فرهنگی.تاریخ ایران باستان )ترجمە (. ۱۸۳۸دیاکونف، میخائیل، ) -

اخالق شهروندی، رابطە هویت یابی جمعی و ارزش های دیگر خواهانە. نامە انجمن جامعە (. ۱۸۳۱ذکایی، محمدسعید. ) -

 .3شناسی ایران، 

شگاه بررسی رابطە عوامل اجتماعی با هویت جمعی )قومی، ملی و جهانی در بین دانشجویان دان(. ۱۸۳۱رشیدی، حسن. ) -

 آزاد اسالمی واحد مهاباد )پایان نامە کارشناسی ارشد(. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز.

 ۲۲۳-۲۱۱، ص 3روند بحران قومی اتر ایران. فصلنامە مطالعات راهبردی، پیش شماره (. ۱۸۱۱رمضان زاده، عبدهللا ) -

 .. تهران: همایش توسعە و امنیت عمومیتوسعە و چالش های قومی، توسعە و امنیت عمومی(. ۱۸۱۳) --------- ۔

 کبیر بت های ذهنی و خاطره ازلی. تهران: امیر(. ۱۸۳۱شایگان، داریوش. ) - 



ـ ) - افسون زدگی جدید: هویت چهل تکە و تفکر سیاز )ترجمە فاطمە ولیانی(. چاپ چهارم. چاپ چهارم، تهران: (. 3111ـــــــــ

 فرزان روز.

 درآمدی بر فرهنگ و هویت ایرانی. تهران: مؤسسە مطالعات ملی.. (3111صنیع اجالل، مریم. ) -

گرایش دانشجویان بلوچ بە هویت ملی در ایران مجلە جامعە شناسی (. ۱۸۳۱عبداللهی، محمد و حسین بر، محمد عثمان. ) -

 .۱۲۳ ۱۰۱(، ص 1) 1ایران، 

 دهم، تهران: توسعە. چرا ایران عقب مانده و خوب پیش رفت؟. چاپ(. ۱۸۳۸علمداری، کاظم، ) -

 ، قبلە عالم )ترجمة عباس مخبر(. تهران: مرکز.(۱۸۱۲فولر، گراهام. ) -

همسازی هویت ملی و قومی در ایران و رویکرد اقوام (. ۱۸۳۰قاسمی، علی اصغر؛ خورشیدی، مجید و حیاداری، حسین. ) -

 .۳۲-۵۱، ص (۵۵) ۱۳ایرانی بە وحدت ملی و حق تعیین سرنوشت. فصلنامە علوم اجتماعی، 

، (۱) ۲، نگاهی جامعە شناختی بە زندگی و فرهنگ مردم عرب خوزستان. فصلنامە مطالعات ملی، (۱۸۳۰یم، عبدالنبی، )ق -

 . ۲۲۳-۱۵ص 

 ای )ترجمە احد علیقلیان و افشین خاکباز(. تهران: طرح نو.عصر اطالعات: ظهور جامعە شبکە(. ۱۸۳۳کاستلز، مانوئل. ) -

 تطورات استان های هویتی در ایران تهران: نی.(. ۱۸۳۱حسین، )کچوئیان،  -

 ، تاریخ هیجده سالە آذربایجان. تهران: امیرکبیر.(۱۸۵۱کسروی، احمد، ) -

 . 11 - ۸۳، ص (۲) ۱دموکراتیک سازی مناسبات بین المللی گزارش گفت وگو. (. ۱۸۳۱گورونگ، شن. ) -

 مە منوچهر صبوری(. تهران: نی.جامعە شناسی )ترج(. ۱۸۳۵گیدنز، آنتونی. ) -

 (. تجدد  و تشخص )ترجمە ناصر موفقیان(. تهران: نی.3111ــــــــــ ) -

خاورمیانە: دایرة المعارف، ناسیونالیسم )ترجمە کامران مائی و محبوبە مهاجر( تهران: کتابخانە (. ۱۸۳۸ماتیل، الكساندر، ) -

 وزارت امورخارجە.

 جامعە شناسی قومیت )ترجمە پرویز دلیرپور(. تهران: آمە.(. ۱۸۳۰مالشویچ، سینیشا. ) -

قومیت و امنیت اجتماعی، مطالعە موردی قوم بلوچ ساکن استان سیستان و بلوچستان. همایش ملی ( ۱۸۳۱مظفری، آرزو. ) -

 شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش ها و رهیافتها.

مقایسە صلح پایدار در اندیشە انسان محور کانت، و صلح عادالنە در اندیشە (. ۱۸۳۰میر محمدی، معصومە سادات. ) -

 .314 – ۱۱۱، ص (1)۲متفکران شیعی. معرفت ادیان، 

 گفتار در خاستگاه ناسیونالیسم کرد. تهران: چشمە.(. ۱۸۳۱ولی، عباس و دیگران، ) -. 31

 – ۱۱، ص (۳) ۲م در ایران. فصلنامە مطالعات ملی، روابط بین قومی و تأثیر آن بر هویت اقوا(. ۱۸۳۰یوسفی، علی. ) -

11. 



- Ashcreft, B.; Griffths, G. & Tiffin H. (1998). Key Concepts in post colonial studies. London: 

Routledge. 

- Barrington, Lowell W. (2006). After Independence Making and Protecting the Nations in 

Postcolonial and Postcommunist States. The University of Michigan Press. 

- Barth, F. (1969). Introduction Ethnic Groups and Boundaries. (In F. Barth ed.). Bergen: 

Universitetsforlage. 

- Brown, Graham K. & Arnim, Langer. (2010), Conceptualizing and Measuring Ethnicity. 

Oxford Development Studies, 38 (4). 

- Brown, R. (1996). Social Identity )In A. Kuper and J. Kuper(. The Social Science 

Encyclopedia, New York: Rouledge. 

- Buurih, j. (1997) Culture Identity and immigration. Ethnic and Racial Studies, 21, p. 574-601. - 

Cashmore, Ellis. (1996). Dictionary of Race and Ethnic Relations. Fourth edition, London: 

Routledge Fenton, S. (2004). Beyond Ethnicity: The Coughlan, Reed (1985), Ethnicity and the 

State: Five Perspective. Choice. 

- Entman, R. & Rojecki, A. (2000). The Black Image in the White Mind: Media and Race in 

America. Chicago: Chicago University Press. 

- Eriksen, Thomas H. (1993). Ethincity and nationalisim. London: Pluto press. 

- Faulks. K. (2000). Citizenship. New York: Routedg 

- Graves, S. (1999). Television and Prejudice Reduction: When Does Television as a Vicarious 

Experience Make a Difference?. In Journal of Social Issues, 55 (4), p. 707-725. 

- Hall, S. & Gieben, B. (1990). Formation of Modernity. Cambridge: polity press 

- Hassanpour A. (1992), Nationalism and Language in Kurdistan, Mellen Research University 

Press. 

- Hechter, M. (1975). Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British Nional Development, 

1536-1966. London and Henley: Routledge & Kegan Paul. 



- Jenkins, R. (2014). Rethinking Ethnicity. London: Sage. 

- Kaufmann, Eric. (2015). Land, History or Modernization? Explaining Ethnic Fractionalization. 

Ethnic and Racial Studies, 38, (2), pp. 193-210. 

- Lson, Eric T. (2002). Personal Identity. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Edward 

N. Zalta ed.) 

- Malesevic, S. (2004). Sociology of Ethnicity. London: Sage Publication Ltd. 

- Milton, M. Gordon. (1964). Assimilation in American Life. New York: Oxford University 

Press. Brown, Graham K. & Arnim, Langer. (2010), Conceptualizing and Measuring Ethnicity. 

Oxford Development Studies, 38 (4). 

- Muir, Richard. (1997). Political Geography – A New Introduction. Hong Kong: Mac Millan 

Press Ltd. 

- Nagel, Joanne & Olzak, S. (1982). Ethnic Mobilization in New and Old States: An 

Extension of Competition Model, Social Problems, 30 (2), pp. 127-143. 

- Oldfield. A. (1990). Citizenship and Community: Civic Rebublicanism and The Modern World. 

London: Routledge. 

- Olson, Eric T. (2002). Personal Identity, In the Stanford Encyclopedia of Philosophy (Edward 

N. Zalta ed.). 

- Olzak, Susan. (1985). Ethnicity and Theories of Ethnic Collective Bahavioue. Research in 

Social Movements. Conflicts and Change, 8, pp. 65 85. 

- Popper, K. (1962). The Open Society and its Enemies. London. 

- Schwarzmantel, John. (2003). Citizenship and Identity: Towards a new republic. Routledge. 

- Solomos, John. (1986). Varieties of Marxist Conceptions of Race, Class and the State: A 

Critical Analysis. In Theories of race and ethnic relations, edited by John Rex and David Mason. 

Cambridge: At the University Press. 



- Turner, Jonathan, H. (1998). The Structure of sociological theory. Sixth edition, Belmont: 

Hadsworth publication. 

- Weber, M. (1968). Economy and Society. Berkeley: University of California Press. 

Global Comparative Analysis of Ethnic Conflict. International Journal of Comparative Sociology, 

45 (3-4), p. 179-194. 


