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Abstract: 
Iran has been a country and a nation with different ethnicities, religions and languages 
throughout its history. This ethnic diversity requires appropriate management and policy in 
the geographical area. Accordingly, the purpose of this study was to present an ethnic policy 
model in the Islamic Republic of Iran with a grounded theory approach. The method of the 
present study was applied in terms of purpose and grounded theory in terms of qualitative 
implementation method. The present study population included experts and experts in the 
field of ethnic policy. The sample of the research was determined according to the theoretical 
saturation of the data in the qualitative research, and based on this, the number of interviews 
was completed with 15 people. The sampling method was purposive. The data collection 
tool in this study was a semi-structured interview and data analysis was performed in the 
form of open, axial and selective coding. The results showed that the appropriate model of 
ethnic policy in the Islamic Republic of Iran is based on 6 categories: 1. Causal categories 
(cultural, political-security); 2. Interfering conditions; 3. Beds; 4. Axis, 5. Strategies (cultural, 
economic, political and security) and 6. Consequences (economic-cultural, political-security). 
based on the 6 categories of the foundation method, finally the four main components of 
national identity, religious identity, citizen-centered and justice-oriented were identified as the 
most important components. By combining the above 4 components; The model of "Iranian-
Islamic pluralism" was introduced as a desirable model of ethnic policy in the Islamic Republic 
of Iran. 
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 چكيده
و  تنوو  اوم موییری ایو  . هب اوود  اتو امو و  و ملتو  اوا ااووا  کشوور ،خیدر طول تار رانیا

. اور هیوی  اتواد هویو شو وه  در فضای جغرافیوای  ییاممنوی اتو  متناتب گ اریتیات 
اوا رویرورد گرایوید تیووری  رانیوا  اتومم یدر جیهور  اوم گ اریتیات ارائم میل حاضر 
کیفو  ام یوو  گرایوید  روش ش وه  حاضر امیظر هویو کواراردی و امیظور روش اجوراات . 

اووم   گ اریتیاتو یظران حووم  خبرگان و صاحبعم ش وه  حاضر شامل تیوری اود. جام
شوی و اور ایو  ها در ش وه  کیفو  مشو   ییویم ش وه  اا توجم ام اشبا  یظری داد اودیی. 

گیری، روش هیفینوی اوود. ااو ار روش ییویوم یفر ام اتیا  رتویی. 15ها اا اتاد تعیاد مصاحبم
در هوا داد  وتحلیلیومتج تواختاریافتم اوود و  احبم یییمگردآوری اطمعات در ای  ش وه  مص

مویل مناتوب االب کیگ اری اام، محوری و گ ینش  ایجا  گرف . یتوای  شو وه  یشوان داد کوم 
های علو  . مقولوم1گ اری اوم  در جیهوری اتمم  ایران مبتن  ار ش  مقولوم اتو   تیات 

. 5. محووری  4. اسوترها  3مثبو  و منفو ؛  گر ). شورای  میاخلوم2امنیتو ؛   -)فرهنگ ، تیاتو 
 -فرهنگو ، تیاتو  -. شیامویها )ااتصوادی6راهبردها )فرهنگ ، ااتصادی، تیاتو  و امنیتو ؛ و 

انیاد در یهای  چهار مؤلفوم اصول  هویو  ملو ، گایم روش داد های ش امنیت ؛. اراتاد مقولم
ها شناتوای  شوییی. اوا ی  مؤلفومتورعنوان مهممحوری اوممحوری و عیال هوی  دین ، شهرویی

عنوان الگوووی مولووو  اووم« اتوومم _ترثرگرایوو  ایرایوو »ترکیووب چهووار مؤلفووم فووو   الگوووی 
 .گ اری اوم  در جیهوری اتمم  ایران معرف  شیتیات 
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 هقدمم
 ازلحاا است. امروزه بیشاتر کشاورهای جهاان  شمولجهانعام و ای  نوع قومی پدیده

برند و های زبانی، مذهبی و قومی در وضعیت ناهمگن و متنوعی به سر می رکیب گروه
درصاد  4وجود ندارد و در ایان میاان فقا    وجهیقابلکشور جهان اقلیت  16 نها در 

ک گاروه قاومی هساتند نند که  نهاا دارای یاکجمعیت جهان در کشورهایی زندگی می
مطالعه جوامع دارای  نوعات قاومی از منرار جامعاه. (21: 1993؛ براون، 15: 2012دان، )

القاعده ها و  حوالت سریع در همه امور دارد. علىشناسی سیاسی نشان از قبض و بس 
 وان انترار داشت که همانند جوامع دارای یدپارچگی جمعیتی باه از چنین جوامعی نمی

. بر جامعه و نرام سیاسی متحول شده ایران (71: 1394پنااه، )حق دهی امور بپردازندسامان
 ازجملااه؛ و در همااه امااور فرماسااتحدمپااا از انقااالب نیاا  چنااین قاعااده کلاای 

گردد. همین امار بررسای گذاری قومی جمهوری اسالمی این منوال مشاهده میسیاست
قیمات کند.  جاارب گارانیجاب میگذاری قومی جمهوری اسالمی را ا اریخی سیاست

هاای آ ای گاذاری وانناد در سیاساتحاصله طی دو دهه  درار ناشدنی اول انقالب می
 .(73: 1394پناه، )حق مفید باشند

قومی باا دودماان  ازنرراگر  ویژهبهاند، در  اریخ ایران همواره مردمی که از قدرت دور بوده
پیوساتند و ایان ناراضیان می صفبهه، متفاوت بودند، یا گروهی که حاکمیت را در اختیار داشت

ل و  مامیات الو به  هدید استق قرارگرفتهبرداری عوامل خارجی های قومی مورد بهرهنارضایتی
اماروزه بیگانگاان از برخای مطالباات قاومی در  کاه همچنانارضی ایران نی  منجر شده است. 

پاور، احمادی) کنندایران سوءاستفاده می راستای اهداف خود و برای  ضعیف وحدت ملی مردم
 گذاریو سیاسات این  نوع قاومی باه مادیریت. (22: 1391؛ حیدری، 39: 1389حیدری موصلو، 

 وجهی به نقاط قوت و ضاعف سیاساتبهینه سیاسی در فضای جغرافیایی نیازمند است که بی
ناابرابری در فرصات بخا  وهای انساجامها، نبود سیاستهای قومی برای بهبود این سیاست

  ادری بهشاود و ای در جامعه چندقومی، سبب  ضعیف همبستگی اجتمااعی مایهای  وسعه
)محماودی  قرار دهاد متفاوتهای قومی گشته و ممدن است آن را در مسیری باعث نارضایتی

 .(262: 1398و همداران، 
ختلاف قومیت به شدل عام  بدیل به یک مسائله بارای کشاورهای م در شرایطی که

پاذیری بااالیی دارد؛ بناابراین امار شده است و ج و مقوال ی است کاه ررفیات بسای 
محرومیت  در این کشورها ضروری است. در ایران به جهت  نوع، گذاری قومیسیاست
، امتداد اقاوام در ساوی دیگار مرزهاا، عادم نشینی اقوام در مرزهای جغرافیاییو حاشیه
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 حریاک گرای افراطای داخلای، های قوم حرکات گروه  وزیع عادالنه منابع و امدانات،
ضاعف و  اهرم فشار بر حاکمیت جمهوری اسالمی ایران مثابهاقوام از سوی بیگانگان به

گذاری قاومی گذاری در حاوزه اقاوام؛ موضاوع سیاساتو خأل  دوین قانون و سیاست
قااط فرصات و بنابراین  وجه به مسائل حوزه اقاوام، شناساایی ن ؛اهمیت مضاعفی دارد

های قومی، بررسای و ارزیاابی عملدارد نهادهاا و های  ن  هدید، بررسی علل و زمینه
گذاری هاا، سیاساتگیاری از چال رب ، ارائه الگویی کارآمد جهات پی مسئوالن ذی

 های قومی ضروری است.حوزه اقوام و درنهایت مدیریت  نوع
هاای قاومی نحاوه رواقاع سیاساتدگذاری قومی هم باید گفت بندی سیاستدر مفهوم

هاای قاومی و فرهنگای درون هاا را باا گاروهها و حدومتمواجهه، برخورد و  عامل دولت
این سیاسات .(375: 1396حسابی، )سازد مشخص می (سرزمینی)قلمرو سیاسی و جغرافیایی 

ای هاهاا و ررفیاتبارداری از  واناایینحو احسن  دوین و اجرا شوند، سبب بهره ها اگر به
هاایی هاا و ناساازگاریو اگر ضاعف های مختلف وجود داردشود که در قومیتفراوانی می

های قومی، کاه  همبستگی ملی و ساایر پیامادهای نامناساب  واند منشأ واگرایید، میندار
هاای و اهمیات سیاسات ساویکهای مختلف قومی در کشاور از دیگر شود. وجود هویت

مبستگی و انسجام اجتماعی در کشاور، ضارورت  وجاه باه مناسب برای  قویت آن برای ه
 .(268: 1398)محمودی و همداران،  کندمسئله را دوچندان می

های سیاساتی در حااوزه ایان اسااا اگار بخاواهیم بااه برخای از رئاوا  وصایه بار
انااد از: ضاارورت مشااارکت اقااوام در جمهااوری اسااالمی ایااران اشاااره کناایم عبارت

وزیاع عادالناه مناابع و امداناات در منااطق قاومی، عماران و اقوام در قادرت سیاسای،  
ها در مناااطق قااومی بااه مااوازات مناااطق مرکاا ی کشااور، ایجاااد  وسااعه زیرساااخت

 جااری در بازارهاای مارزی کشاور،  عریاف و نهادیناه کاردن نسابتی -رونق اقتصاادی
نه بخ  میاان هویات ملای و هویات قاومی باا اساتفاده از ابا ار رساامعنادار و انساجام

ها و آمااوزو و پاارورو و  ااالو مضاااعف باارای و محتواهااای آموزشاای دانشااگاه
 حفظ ثبات و امنیت در مناطق قومی کشور.

 
 پيشينه تحقيق
مطالعاات مختلفای صاورت گرفتاه  یاساالم یدر جمهاور یگذاری قاومسیاستدر ار باط با 

ارزیاابی »( در پژوهشای باا عناوان 1398ازجمله محمودی، افضلی، ذکای و یا دان پنااه )
به این نتیجه رسایدند کاه باا پاذیرو  «گذاری و مدیریت قومی در ایرانالگوهای سیاست
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عنوان واقعیتای اجتمااعی،  مامیات ارضای حفاظ و همگرایای و های قومی به نوع گروه
( در پژوهشای باا عناوان 1389نژاد )شود. ابطحی، الیاسی و مصاطفییدپارچگی ایجاد می

نشاان  «(کارد قوم موردی مطالعه) ایران قومی هایبحران رامیانت مدیریت برای الگویی»
  بیاین در معنااداری سهم...  و روانی فرهنگی، سیاسی، عوامل از یک هر: اوالً دادند که؛
 یازیادن دسات برای آنان آمادگی واگرایی اف ای  با: ثانیاً. دارند اقوام واگرایانه  مایالت

 از روشمند گیریبهره با متخصصان، باور به: ثالثاً. شودمی اف وده آمی بحران هایکن  به
 منااطق در بحاران آییپدیاد و بروز هایزمینه  وانمی... و فرهنگی روانی، سازوکارهای

 کاه سااخت آشادار کارشناسان و مسئولین نررات  حلیل: خامساً. راند میان از را قومی
 حال برای مناسب سیاست خابانت و بحران مدیریت بر را  أثیر بیشترین فرهنگی عوامل
 بیاین »( نیا  در پژوهشای باا عناوان 1397پور )هوشانگی و اصالی .دارند قومی مسائل

نشاان  «های مدیریت  نوع قومی در جمهوری اسالمی ایاراناهداف راهبردی و سیاست
گذاری، کادرساازی از میاان های عمومی نریر  مرک زدایی در سیاساتدادند که سیاست
های متولی و اعمال  بعیض مثبت به نفع اقوام در بهباود نرارت بر دستگاهاقوام،  قویت 

ویژه محتاوای های وضع موجود و  حقّق اهداف راهبردی مدیریت  نوع قومی باهآسیب
 سی کشور  أثیرگذار است.اسناد باالدستی و قانون اسا

راهبردهاا  اسالمی ایران، نوع قومی در جمهوری»( در پژوهشی با عنوان 1396) هوشنگی
های  ناوع قاومی های قومی، ویژگیضمن پرداخت  فصیلی به ادبیات پژوه  «هاو سیاست

شناساای  نااوع قااومی در گیری مساائله قااومی در ایااران و مسئلهدر ایااران،  اریخچااه شاادل
جمهوری اسالمی ایران به بیان و  شریح اصاول و اهاداف جمهاوری اساالمی ایاران بارای 

پردازد و در نهایت با طراحی سیاست مادیریت  ناوع ع قومی میگذاری مدیریت  نوسیاست
گذاری قاومی در جمهاوری اساالمی ایاران رساد کاه بارای سیاساتقومی به این نتیجه می

نگاری و دیاد جاامع باه هماه رویدرد و نگاه فرصتی به  ناوع قاومی البتاه هماراه باا کالن
شانگی همچناین معتقاد گذاری بخشی( ضروری است. هوهای سیاستی )عدم سیاستحوزه

گذاری  نوع قومی در مرحله  دوین سیاست مهام اسات، ایجااد است آنچه در روند سیاست
 سیاساای ماادیریت»( در پژوهشاای بااا عنااوان 1396احماادی )هاساات. اجماااع میااان دستگاه

به ایان  «(ایران و لبنان عرا ، جنوبی، یافریقا اسپانیا، کانادا، موردی مطالعه) قومی هایبحران
  دثار زبانی،چند گرایی،فرهنگچند سیاست کانادا، و اسپانیا کشورهایجه دست یافت که نتی
 باعاث سیاسات ایان البتاه. کردناد ا خااذ قاومی هاایگروه مدیریت برای را  مرک زدایی و

 خاارجی، دشامن فقدان دلیل به دیگر سوی از و نشد هاگروه بین بیشتر انسجام و همگرایی
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 ادغاام سیاسات ماال ی کشاور میاان ایان در .نشاد نیا  ملای منیاتا عمیق بحران به  بدیل
 و داشاته زمینه این در  رمدون هایسیاست مال ی دولت است. کرده انتخاب را( انتگراسیون)

 برسد. خصوص این در ثابت نرم و مدیریت نوعیبه ری یبرنامه با است  وانسته
سازی و  وساعه نااموزون در ی ملتهااسترا ژی»نی  در پژوهشی با عنوان ( 1396) رحیمی

های پهلاوی سازی در دورهها و عناصر استرا ژی ملتاز میان مؤلفه به این نتیجه رسید که «ایران
و جمهوری اسالمی، عناصر مشترک مهمی مانند  مرک گرایی سیاسای و اقتصاادی و سیاسات 

جویباری، وساافیپااژوه  ی انااد.اصااالحات از باااال در ایجاااد  وسااعه نااامتوازن مااؤثر بوده
نشاان داد کاه  «ملایامنیات و قاومی هااینابرابری» ( با عناوان1391فتاحی ) محمدی وصیدی

 آناان  عهاد حا  قویت و پذیریمسئولیت سیاسی، درک اف ای  باعث اقوام سیاسی مشارکت
 و عوامال»( نی  در پژوهشای باا عناوان 1390پور ) صفوی و علی .گرددمی حدومت به نسبت
به این نتیجه  «(کردستان: موردی مطالعه) اسالمی انقالب از پا ایران در قومی بحران هایریشه

 نقا : از بودناد عباارت  ر یاب به کردستان در قومی بحران بروز عوامل  رینرسیدند که مهم
 به چهارگانه هایمؤلفه لحا  به. گذار دوران خاص شرای  و خارجی نیروهای دخالت نخبگان،
 نهایتااً و طبیعای جغرافیاایی اجتماعی،_فرهنگی امنیتی،_سیاسی هایمؤلفه: از اندعبارت  ر یب
 گفتگاو و بحث»( با عنوان 2019) 1گاالندینی و فیلدوااقتصادی. همچنین پژوه   هایمؤلفه
 «انگلیا در دهندگانرأی مشارکت و سیاسی گفتگو و بحث هایشبده قومیت،: بسی  مورد در

نسبت به ارزو  بیشتری بسی  ارزو از قومی مشترک مباحث سفید، انگلیا نشان داد که برای
 بدون گفتگوها و بحث بسی  ارزو طورکلیبه. است برخوردار اقوام سایر و هاآسیایی برایآن 
 22ژانارساتانوا و نچاایوا .دارد مشاارکت روی بر مثبتی  أثیر شهروند، یک قومیت گرفتن نرر در
باه ایان نتیجاه  «قاومی هایگروه سیاسی بازنمایی معاصر اصول»( در پژوهشی با عنوان 2016)

 دلیال هماین باه اسات، نادرسات دیگر کشور برای کشور یک برای مناسب رسیدند که اصول
 .گیرد قرار مورد وجه عوامل سایر و  اریخ آن، مردم ذهنیت دولت، ویژگی باید درهرصورت

بنیااد انجاام شاده اسات؛ اده ئوری یاا دبا  وجه به اینده پژوه  حاضر با روو گراندد
گذاری قومی و الگوهاای مادیریت بنابراین ضمن  وجه به ادبیات و پیشینه مطالعات سیاست

اقوام؛ فاقد فرضیه پیشینی است و با یک نگاه جدید به دنبال فهم و  جمیع مجموعاه نرارات 
در هاای متفااوت اسات.  وضایح اینداه های مطالعات قاومی از نررگاهنرران حوزهصاحب
هاای شاغلی متفااوت مراجعاه ها سعی شد به اسا یدی با منررهای فدری و جایگاهمصاحبه

                                                           
1  . Galandini & Fieldhouse 
2 .Zhanarstanova & Nechayeva  
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ها نشاان داد. آمده از مصااحبهدساتهاای بهشود. این  الو به همین نسبت خود را در داده
راهر متضاد مواجه شادیم کاه البتاه  جمیاع های بهای از دادهکه درنهایت با مجموعهنحویبه

هایی مانناد مثال مؤلفاهعنواندر کنار هم نوعی م یت برای این پژوه  اسات. باهها این داده
، «محوریشاایعه» ،«محوریعاادالت»، «محوریشااهروند»، «هویاات دیناای»، «هویاات ملاای»
بناابراین ایان  انحاءمختلف مطرح شدند؛ها بهدر همه مصاحبه« همانندسازی»و «  دثرگرایی»

هاای نرر از طیفن و مراجعه باه اساا ید صااحبپژوه  ادعا دارد به جهت روو خاص آ
نگری است و الگوی برآمده از آن به جهت این شاخصه باه فدری متنوع واجد ویژگی جامع

که ضمن ارائه الگاویی کارآماد بارای مادیریت نحویبه می ان زیادی مطلوب و کارآمد است
باه  بیاین  ال اصلی(گذاری قومی در جمهوری اسالمی ایران )پاسخ سؤ نوع قومی و سیاست

گذاری قاومی در جمهاوری اساالمی ایاران )پاساخ بر سیاست های مؤثرها و مؤلفهشاخص
 پردازد.میسؤاالت فرعی( 

 
 سؤاالت تحقيق

 شده سؤاالت پژوه  به شرح زیر هستند:با  وجه به مطالب مطرح
 

 سؤال اصلی
 لی است؟گذاری قومی در جمهوری اسالمی ایران چگونه مدمدل مناسب سیاست

 
 سؤاالت فرعی

 اند؟گذاری قومی در جمهوری اسالمی ایران کدامهای مؤثر بر سیاستشاخص
 اند؟گذاری قومی در جمهوری اسالمی ایران کدامهای مؤثر بر سیاستمؤلفه

نفار از  پان دهبنیاد و براساا مصاحبه با برای یافتن پاسخ سؤاالت فو ، مبتنی بر روو داده
شاده در لعاات قاومی عمال شاده اسات. در ابتادا مجماوع مباحاث مطرحخبرگان حوزه مطا

ساتون اصالی  شا هاای موردمطالعاه و ساپا در قالاب طورکلی و طبق حوزهبه هامصاحبه
های محاوری، بساترها، پیامادها، شارای  بنیااد( شاامل مقولاهگاناه روو دادهشا )مقوالت 
 نها ها ناهن بخا  ازآنجاکاه  عاداد مقولاهاند. در ایبندی شدهطبقه گر، علی و راهبردهامداخله

شاده و فراوان بلده بعضاً مشابه و متداخل نی  هستند، عملیات کدبنادی محاوری دوبااره انجام
اند. در اداماه مقولاه هساته نهاایی، یعنای ها استخراج شده ری از مقوله عداد محدود و انت اعی

های فاو  را در برگرفتاه و  مام مقولاه  رین سطح مفهومی انتخاب شده است که بتواندانت اعی
خصوصیت  حلیلی نی  داشته باشد. درنهایت پاسخ سؤاالت فرعی با  وجه باه مقاوالت شا  
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های گذاری قومی در جمهوری اسالمی ایران مبتنی بار مؤلفاهگانه فو  و مدل مطلوب سیاست
ه نهایی مطارح هساتند عنوان مقوله هستها که در این پژوه  بهشده از مصاحبهاصلی استخراج
 ارائه شده است.

 
 مبانی نظری

 تعریف قوميت
هاای در  عریف قومیت و قوم همانند بسیاری از مفاهیم علوم انسانی و علوم اجتماعی،  فااوت

هاای مطالعاا ی، نگاروهاا، حاوزهها اغلب به  فاوت دیدگاهمعناداری وجود دارد. این  فاوت
سی، اجتماعی و فرهنگی محققان ایان حاوزه مرباوط مایسیا های أثیرپذیریای و های منطقه

شاود کاه واجاد کاشمور قوم به گروهی از افراد اطاال  مای ازنرر (.89: 1385، مقصودیشود )
 منشاأضامنی از  طورباهمرکب از افرادی است که حداقل  می انی از پیوستگی و انسجام بوده و

ی فقا   جمعای از افاراد یاا  نهاا یک گاروه قاوم جهتازاینهستند.  خودآگاهعالیق مشترک 
مشاترک،   جرباهآگاه هستند که به دلیل بخشی از یک جمعیت نیست بلده جمعی از افراد خود

آنتونی اسامیت از بنیاان. (51: 1996 ،)کاشموراند ار باط ن دیدی با هم پیدا کرده یا وحدت یافته
جامعاه قاومی گروهای » ایاد:نمگذاران دیدگاه نمادپردازی قومی نی  قوم را چنین  عریاف مای

اجتماعی است که اعضای آن احساا اشتراک در اصل و ریشه، ادعاای  ااریخی و سرنوشاتی 
کنناده دارناد و احسااا یگاانگی جمعای و متمای  و مشترک و یک یا چناد ویژگای متماای 

 .(79: 1393 ،مهری و همداران) «کنندهمبستگی می
 مفهوم قوميت

مداوم متحول شاده و یاک سایر  داوینی را ساپری کارده  طوربهمفهوم قومیت در طول زمان 
های غیر مسیحی که باه مسایحیت است. در ابتدا گروه قومی مفهومی مذهبی داشت و به گروه

نگرویده بودند اشاره داشت. سپا این واژه مفهومی نژادی گرفت و مفهوم مذهبی اولیاه خاود 
های شناسایی گروه قاومی بایاد یدی از مالک عنوانبهدر مورد قرار گرفتن نژاد  را از دست داد.

 واند ماالک معتباری بارای شناساایی یاک گاروه نژاد نمی وجههیچبهبسیاری  ازنررگفت که 
نخست، امروزه بین اکثر مردم جهان چنان آمیختگی نژادی شدیدی باه وجاود  زیرا ؛قومی باشد

هاایی کاه بنادیوم، در  قسیمآمده که  شخیص نژاد گروه قومی را بسیار دشوار ساخته است. د
های قومی کاه در منااطق جغرافیاایی مختلاف سااکن شود، عمده گروهاز نژادهای مختلف می

از یدادیگر  هااآنند از یک گروه نژادی بوده و لذا این مالک کاربرد چنادانی بارای  مییا  هست
و مشادلی حااد   واند خطاربر مالک نژاد می  أکیدسوم،  .(18: 1388حاجیانی، )نخواهد داشت 

جویی نژادی و یا به عباار ی خطار رشاد دیادگاه نژادپرساتانه به وجود آورد و آن خطر بر ری



 1400، 4ی دو ، شیار وتال ایس 

 56 

 طورمعمولباهمتنوعی برای قومیت اشاره دارد کاه  های مشخصاست. هارلود ایساک به مالک
مای باارز طوربهها شود. در میان این مالکهای لغات بدان ارجاع داده میدر بسیاری از فرهنگ

 .(43: 1390عباسای و همدااران، ) فی یدی، نام، زبان،  ااریخ و ماذهب اشااره کارد راهربه وان 
بارد. قاوم در های متنوعی را در  عریف مفهوم گروه قومی به کاار مایآنتونی اسمیت نی  مالک
یاک جمعیات انساانی مشاخص باا یاک »وی عبارت اسات از:  ازنرر عریفی کارآمد و کو اه 

ی مشترک، خاطرات مشترک، عناصر فرهنگی، پیوند با یاک سارزمین  ااریخی یاا افسانه اجداد
 .(38: 1387)نصیری حامد، « وطن و می انی از حا منافع و مسئولیت

گارا انگااری و فطاریهای قومیت ماابین دو مدتاب ساازهبندیسرانجام در  وضیح مفهوم
ز بدو زای  ثابت هساتند. یاک های قومی اگرایان معتقدند که هویت فاوت وجود دارد. فطری

کناد. در مقابال آنده خود انتخاب کند در متن یک گروه متولد و عضویت آن را پیدا مایفرد بی
افاراد  هاااین ازنرارامور قطعی نگریسات.  صورتبهها انگارها معتقدند که نباید به هویتسازه

 ماا باا دیگاران هویتشاان  در درواقعکنند و یا هویتشان را در یک بازار اجتماعی انتخاب می
 .(17: 2002مور، )سازند را می

 های قومیسياست
 دخالت و درصدد ست کههاها و اب ارای منرم از اهداف، روومجموعه عنوانبهسیاست قومی 
سیاسات قاومی . مثبت بر شرای  سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نرام اجتماعی اسات  أثیرگذاری

 ها متدفل و متولی آن هستند.که دولت استهای کالن ذاریگیدی از ابعاد و انواع سیاست

گذاری های نرری حوزه سیاساتدر پژوه  حاضر سعی داریم ضمن  وجه به چارچوب
روح حااکم بار های متمای  اقوام ایرانی، اقتضائات جامعاه و جغرافیاای ایاران و قومی، ویژگی

گااذار در های اثرمؤلفااه اارین ایااران؛ بااه بررساای مهم قااانون اساساای جمهااوری اسااالمی
بندی و ایجااد گذاری قومی در جمهوری اسالمی ایران بپردازیم. درنهایات باا صاورتسیاست

 واناد البتاه ایان راهبارد زماانی می. ها به الگوی مطلاوب برسایمنسبتی معنادار میان این مؤلفه
جاامع کارآمد و اثربخ  باشد که از حالت نرری صرف بیارون آماده و در قالاب یاک مادل 

 .طراحی، اجرا و سپا مورد ارزیابی و  دمیل قرار گیرد
 

 تحقيق روش
کیفی از نوع گراندد  ئوری بود. جامعه  روو اجرا ازنررهدف کاربردی و  ازنررپژوه  حاضر 

نمونه پژوه  . ندبودگذاری قومی نرران حوزه سیاستخبرگان و صاحبپژوه  حاضر شامل 
ها با شد و بر این اساا  عداد مصاحبهر پژوه  کیفی مشخص ها دبا  وجه به اشباع نرری داده
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گیری، روو هدفمند بود. اب ار گردآوری اطالعاات در ایان روو نمونه نفر به ا مام رسید. 15
در قالب کدگذاری  یفیها در قسمت کداده لیو حلهی ج بود.  افتهیساختار مهینپژوه  مصاحبه 

 هاشاده در مصااحبهابتادا مجماوع مباحاث مطرحدر محوری و گ ینشای انجاام گرفات. -باز
و سپا در قالب ش  ستون اصالی )مقاوالت شا   موردمطالعههای ی و طبق حوزهطورکلبه

گر، علای و های محوری، بساترها، پیامادها، شارای  مداخلاهگانه روو داده بنیاد( شامل مقوله
ها، و فراوانای  عاداد مقولاه بندی شدند. در این بخ  با  وجه به  شاابه،  اداخلراهبردها طبقه

ها اساتخراج  ری از مقولاهو  عداد محدود و انت اعی شدهانجامعملیات کدبندی محوری دوباره 
 رین سطح مفهومی انتخاب شد کاه بتواناد  ماام شدند. سپا مقوله هسته نهایی، یعنی انت اعی

پاساخ ساؤاالت  تیانهادرهای فو  را در برگرفته و خصوصیت  حلیلی نی  داشته باشد. مقوله
گذاری قومی در جمهاوری فرعی با  وجه به مقوالت ش  گانه فو  و الگوی مطلوب سیاست

 عنوانباهها که در این پاژوه  از مصاحبه شدهاستخراجهای اصلی اسالمی ایران مبتنی بر مؤلفه
 مقوله هسته نهایی مطرح هستند ارائه خواهد شد.

 
 های پژوهشیافته

 هامصاحبه
محاوری و گ ینشای( بارای  ماامی ساؤاالت -ز انجاام  ماامی مراحال کدگاذاری )باازپا ا

های عماده و  عیاین مقولاه های عمده پژوه  که در قالب مفاهیم/ کدها، مقولهدرنهایت، یافته
های عماده برحساب هسته به  فدیک هر سؤال محوری ارائه شده بودند، دوباره  ماامی مقولاه

 ر کاه پیامدی با همدیگر  لفیق شده و یک مدل انت اعی و عماومیهای شرایطی،  عاملی و جنبه
بیانگر پرس  اصلی پژوه  است، استخراج شاد. در جادول ذیال کوشا  شاده اسات  اا 

کاه مقولاه های عمده پژوه  را به سطح انت اعی باال ر ار قا دهیم. به این معنا که ازآنجاییمقوله
های عماده را در  وجهی بودند، لذا دوبااره مقولاهعمده دارای  شابهات معنایی و مفهومی قابل

ها را بار اسااا شا  وجاه  ر خالصه کرده و آن ر و انت اعی ر،  حلیلیقالب چند مقوله کلی
گر و راهبردها بازساازی نمااییم. در اینجاا مقوله محوری، بسترها، علی، پیامدها، شرای  مداخله

 آمده است.دستهای عمده دیگر بهه، مقولههای عمدبندی و انت اع مجدد مقولهاز طبقه
 

 هاآمده از مصاحبهدست: کدبندی مقوالت عمده به1ی هشمار جدول
 كدبندی مقوالت عمده به تفكيک

 ردیف های عمده نهاییمقوله های عمدهمقوله نوع مقوله

مقوله 
 راهبردها

 فرهنگي
  .1 محوریبنیان و پژوهشگذاری دانشسیاست

  .2 های متولي حوزه اقوامتأسیس نهاد
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  .3 تقویت هویت ملي
  .4 شهروندمحوری

  .5 توجه به تاریخ مشترک ایرانیان
  .6 ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به اقوام
  .7 استفاده از ظرفیت فرهنگي اقوام

اقتصادی، سیاسي و 
 امنیتي
 

  .8 توسعه ملي متوازن
  .9 بازتوزیع منصفانه منابع در مناطق قومي

  .10 اریگذقانون
  .11 گرایي مليمشارکت

  .12 شناسي گذشتهپژوهي و آسیبآینده
  .13 هاگذاریسازی سیاستبومي

  .14 گزینيهای قومي خصوصاً بومياصالح برخي سیاست
  .15 نگری به حوزه اقوامکالن

  .16 ها مبتني بر مسائل و نیاز اقوامگذاریتدوین سیاست
  .17 توجه به امنیت داخلي و خارجي

  .18 هااستفاده از نخبگان و اجماع نظرات آن
  .19 هاگذاریتقنین، اجرا، نظارت، بازخورد( و زمان سیاست) توجه به فرایند

مقوله 
 پیامدها

 فرهنگي-اقتصادی

  .20 پویایي اقتصاد ملي
  .21 تسریع توسعه کشور

  .22 پویایي فرهنگي
  .23 تقویت هویت ملي
  .24 المللي و الگو شدنکسب منزلت بین

 
 امنیتي-سیاسي

  .25 تقویت مشروعیت حکومت
  .26 تقویت ثبات سیاسي

  .27 تقویت امنیت ملي
  .28 بهبود روابط قومي و کاهش تهدیدات داخلي و خارجي

  .29 تقویت رضایتمندی عمومي
  .30 گرایيارتقاء مشارکت

  .31 افزایش سرمایه اجتماعي
  .32 تقویت انسجام ملي

 ---- مقوله بسترها

  .33 تمدن مشترکتاریخ، فرهنگ و 
  .34 وجود قوانین

  .35 کارآمدی رسانه ملي
  .36 يمل_ينیاشتراکات د

  .37 وجود نهادها و متخصصان حوزه اقوام
  .38 يمناطق مختلف قوم یتوان اقتصاد

  .39 يداخل ياسیثبات س
  .40 يو فرامل يمل تیامن

  .41 متنوع یایجغراف
  .42 گریکدیتعامالت گسترده اقوام با 
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  .43 اقوام ياسیمشارکت س

 مقوله محوری

 قومي گذاریسیاست
 جمهوری در مطلوب

 ایران اسالمي

  .44 تقویت اقتصاد
  .45 محوریعدالت

  .46 توجه به تاریخ و فرهنگ ایراني
  .47 تقویت هویت ملي مبتني بر تنوع قومي

  .48 شهروندمحوری
  .49 گذاری در حوزه اقوامقانون

  .50 يخارج گرانیتوجه به باز
  .51 محور به حوزه اقوامپژوهش انه ونگاه کارشناس

  .52 ارائه مدل بومي
  .53 توجه به مباني دیني

  .54 توجه به جغرافیا و ژئوپلیتیک ایران
  .55 گذاریوجود متون و نظریات سیاست

  .56 هاگذاریتوجه بر نحوه سیاست

 مقوله علي

 فرهنگي

  .57 تقویت هویت ملي
  .58 محوریپژوهش

  .59 شهروندمحوری
  .60 تاریخ و فرهنگ مشترکتوجه به 

  .61 شدنجهاني
  .62 نهادسازی در حوزه اقوام

 امنیتي-سیاسي

  .63 گذاریتوجه به اجماع نخبگان در سیاست
  .64 توجه به جغرافیا و ژئوپلیتیک ایران
  .65 هامحتوای مناسب )متناسب( سیاست

  .66 گرایي اقواممشارکت
  .67 گذاری( سیاستتقنین، اجرا، نظارت، بازخورد) توجه به فرایند

  .68 گذاریتوجه به تنوعات قومي در سیاست
  .69 مرزیمرزی و برونمدیریت تحرکات درون

  .70 هاعمومي )انتشار( نمودن سیاست

شرایط 
 گرمداخله

  .71 تأکید بر انسجام ملي )هویت ملي( مبتني بر اشتراکات اقوام مثبت
  .72 م(ایران و اسال) تأکید بر دو مؤلفه هویتي ملي و دیني

 منفي

  .73 حوادث غیرمترقبه
  .74 مشکالت اقتصادی و فرهنگي

  .75 رفتار نخبگان قومي
  .76 مداخالت خارجي

  .77 ایضعف رسانه
  .78 ضعف امنیت ملي
  .79 اشتباهات متولیان
  .80 عدم انسجام ملي

  .81 پذیری اقوامبسیج
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طاورکلی و طباق ها ابتادا باهطور که در جدول فو  مالحره گردیاد،  ماامی مقولاههمان
های محاوری، بساترها، های موردمطالعه و سپا در قالب ش  ستون اصلی شامل مقولهحوزه

اند. در مادل مطلاوب کاه در قالاب بندی شدهطبقه گر، علی و راهبردهاپیامدها، شرای  مداخله
 های محوری  رسیم شده است.ای حول مقولهشدل بعد آمده است مدل زمینه

 

 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ایران اسالمي جمهوری در مطلوب قومي گذاریسیاستي مدل مطلوب طراح :1 یشماره شکل

 پيامدها
 فرهنگی-اقتصادی

 یاقتصاد مل ییایوپ.1

 توسعه کشور عیتسر.2

 یفرهنگ ییایپو.3

 یمل تیهو تیتقو.4

 نیمنزلت ب کسب.5
 و الگو شدن یالملل

 

 امنيتی-سياسی
 تیمشروع تیقو.ت1

 حکومت

ثبات  تیتقو.2
 یاسیس

 یمل تیامن تیتقو.3

و  یروابط قوم بهبود.4
 یداخل داتیکاهش تهد

 یو خارج

 یتمندیرضا تیتقو.5
 یعموم

مشارکت ءارتقا.6
 ییگرا

 هیسرما شیافزا.7
 یاجتماع

 یانسجام مل تیتقو.8

 یمقوله عل
 فرهنگی

 یمل تیهو تی قو.1
 یمحور پژوه .2
 یشهروندمحور.3
 و فرهنگ مشترک خی ار.4

 ایرانیان

 شدن یجهان.5

 در حوزه اقوام ینهادساز.6
 

 امنيتی-سياسی

اجماع نخبگان در  ضرورت.1
 یاستگذاریس

 کیتیو ژئوپل ایبه جغراف توجه.2
 ن رایا

 هااستیمناسب س یمحتوا.3

 اقوام ییگرامشارکت.4

 یاستگذاریس ندیبه فرا وجهت.5

در  یبه تنوعات قوم توجه.6
 یاستگذاریس

تحرکات درون و  تیریمد.7
 یبرون مرز

 هااستینمودن س یعموم.8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ریمحو مقوله    

 اقتصاد تیقوت-1
 یمحور عدالت.2

و فرهنگ  خیبه تار توجه.3
 یرانیا

بر  یبتنم یمل تیهو تیتقو.4
 یتنوع قوم

 یشهروندمحور.5

 در حوزه اقوام یقانونگذار.6

 یخارج گرانیبه باز توجه.7

محوری در حوزه .پژوهش8
 اقوام

 یمدل بوم رائه.9

 ی و هویتبه مبان توجه.10
 ینید

و  ایبه جغراف توجه.11
 رانیا کیتیژئوپل

استیس اتیمتون و نظر .12
 یگذار

 هایگذاراستیسنحوه .13

 راهبردها
 فرهنگی

و پژوهش انیدانش بن یاستگذاریس.1
 محور

حوزه  یمتول ینهادها سیتاس.2
 اقوام

 یمل تیهو تیتقو.3
 یشهروندمحور.4
 ایرانیان مشترک خیبه تار توجه.5
مثبت نسبت به  تیذهن جادیا.6

 اقوام
 ی اقوامفرهنگ تظرفیاز  استفاده.7
 

 اقتصادی، سياسی و امنيتی
 یتوسعه متوازن مل.1

منابع در مناطق  دالنهاع عیبازتوز.2
 یقوم

 یقانونگذار.3

 یمل ییگرا مشارکت.4

 یشناس بیو آس یپژوه ندهیآ.5
 گذشته

 ها یاستگذاریس یساز یبوم.6

 یقوم یاستهایس یبرخ اصالح.7
 ینیگز یبوم نظیر

 مبه حوزه اقوا کالن نگری.8

بر مسائل و  یها مبتن یاستگذاریس نیتدو.9
 اقوام ازین

و  یداخل تیبه امن توجه.10
 یخارج

از نخبگان و اجماع  استفاده.11
 نظراتشان

و زمان  ندآیبه فر توجه.12
 هایاستگذاریس

 
 بسترها

نهادها و  وجودي، مل-ينید اشتراکاتي، رسانه مل ، ظرفیتنیقوان وجود، فرهنگ و تمدن مشترک خ،یتار
ي، و فرامل يمل تیامني، داخل ياسیس ثباتي، مناطق مختلف قوم یاقتصاد توان، متخصصان حوزه اقوام

 اقوام ياسیس مشارکت، گریکدیگسترده اقوام با  تعامالت، متنوع یایجغراف

 گرشرایط مداخله
 و مؤلفه هویتي ملي و دیني)ایران و اسالم(بر د دیتاک، قوامبر اشتراکات ا يمبتن ي )هویت ملي(بر انسجام مل دیتاکمثبت:  
ی، ارسانه ضعفي، خارج مداخالتي، نخبگان قوم رفتاري، و فرهنگ یاقتصاد مشکالت، رمترقبهیحوادث غمنفي: 

 اقوام یریپذ جیبسي، انسجام مل عدمحوزه اقوام،  انیمتول اشتباهاتي، مل تیامن ضعف
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گذاری قاومی در جمهاوری در ادامه با هدف ارائه عنوان دقیاق الگاوی مطلاوب سیاسات
 رین سطح مفهومی را انتخاب کاردیم کاه اسالمی ایران دوباره مقوله هسته نهایی، یعنی انت اعی

های دیگر را در برگرفته و خصوصیت  حلیلی نی  داشاته باشاد. باا  وجاه باه بتواند  مام مقوله
محوری ماورد  أکیاد اینده چهار مؤلفه هویت ملی، هویات دینای، شاهروندمحوری و عادالت

ها داشات بناابراین مؤلفاه نرر بود و بیشترین  درار را در طاول مصااحبهاغلب اسا ید صاحب
عنوان مقولاه هساته نهاایی محوری باه أکید بر شهروندمحوری و عادالت دینی با_هویت ملی

گذاری قومی در جمهوری اساالمی ایاران مبتنای انتخاب شد. درنهایت الگوی مطلوب سیاست
بندی محوری و باا صاورتمحوری و عادالتبر چهار مؤلفه هویت ملی، هویت دینی، شهروند

 .ها ارائه شدار باطی معنادار و کارآمد میان این مؤلفه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «اسالمي_تکثرگرایي ایراني»: چارچوب الگوی 2 یشماره شکل

 اعطای حقوق شهروندی

 انجام تکلیف شهروندی

 اسالمی-تكثرگرایی ایرانی

 هویت ملی

 ایرانی()

 هویت دینی

 اسالمی()

 محوریعدالت

 «(الناس»)تعبیر از مردم به 

 محوریشهروند

 عنوان شهروند ایران(ه)مردم ب

 اعطای حقوق عادالنه

 انجام تکالیف عادالنه

 تعهد و پایبندی به هویت ملي
 امنیت ملي

 اعتماد عمومي
 ثبات و نظم سیاسي
 مشارکت اجتماعي
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 اسالمی-گرایی ایرانیهای اصلی الگوی تكثرمؤلفه
حاوزه ایاران و  گذاری حوزه اقوام ابتدا باید خاوان  صاحیحی از دو کاالندر سیاست

ل در جامعاه ایرانای باه اخاتالل رسد عمده اخاتالاسالم داشته باشیم. چراکه به نرر می
هاای خارد شود و مباحث و مسائل پیرامون حوزهحوزه مربوط میار باطی این دو کالن

بناابراین  االو اصالی ماا  ازجمله موضوع هویت قومی؛ یک مسئله فرعی و پسینی هستند؛
غیار  حوزه هویتی ایران و اسالم باشاد. دربندی و فهم صحیح از ار باط دو کالنباید صورت

 نخاواهیمهای قاومی موفاق گذاری و بالتبع در مدیریت  نوعاین صورت در مرحله سیاست
 شود.مثابه حوزه خرد و فرعی  لقی میبود. در این نگاه حوزه اقوام و هویت قومی به

 ایرانی() هویت ملی

عنوان شهروندان ایران دارای حقو  و  دالیف شهروندی در این چارچوب همه مردم به
آمی  ایرانیاان در طاول  ااریخ و د.  اریخ مشترک ایرانیان،  جربه زیسات مساالمتهستن

داللت بار اثربخشای و کارآمادی مؤلفاه  ا حاد و انسجام اقوام ذیل مفهوم هویت ایرانی
 ایرانی( دارد.) هویت ملی

 
 

 مردم )شهروندان( حکومت ملي
 
 
 

ی، حفظ نرام مادنی،  عهاد اجتماع-مالیات، مشارکت سیاسی  دالیف شهروندان ایرانی:
 به هویت ملی و در یک کلمه انجام  دالیف شهروندی.

های محلای،  أمین امنیت،  وزیع عادالنه منابع، احترام به فرهنگ حقو  شهروندان ایرانی:
هااای قااومی،  سااهیم در قاادرت سیاساای و در یااک کلمااه آزادی و ماادیریت آمااوزو زبان

 مندی از حقو  شهروندی.بهره
 حقاو  اعطااء و  بیاین به نهایت در ملی هویت مؤلفه ذیل محوریشهروند مفهوم طرح
ایان  .انجامدمی حاکمیت قبال در شهروندان  دالیف انجام نی  و حدومت سوی از شهروندان

رابطه و نسبت میان حدومت و شهروندان باعث ثبات و نرام سیاسای، امنیات ملای، حاا 
 شود.ماد عمومی و مشارکت اجتماعی می عهد و پایبندی به حاکمیت و هویت ملی، اعت

 تکالیف

 حقوق



 ...رانیا یاسالم یدر جمهور یقوم گذاریسیاستارائه مدل                                                  

 63 

 اسالمی() هویت دینی

دارای حقاو  و  داالیفی در ار بااط باا « النااا»عنوان در این چارچوب همه مردم باه
محور اسالمی هستند. وریفه حدومت اسالمی نی   وزیع عادالنه حقاو  حدومت عدالت

اناا خلقنااکم مان  النااسایها یا » وان به آیات و  دالیف مردم است. در همین زمینه می
لقاد ارسالنا »و « ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمدم عنداهلل ا قااکم

اشاره کرد که داللات « بالقس  الناسرسلنا بالبینات و ان لنا معهم الدتاب و المی ان لیقوم 
 مردم دارد.بر رابطه عادالنه انبیاء الهی به عنوان حاکمان جامعه اسالمی با 

 

 

 الناس() مردم حکومت اسالمي

 

 
محوری ذیل مؤلفه هویت دینی درنهایت باه برقاراری عادالت و طرح مفهوم عدالت
 دالیف مردم در قباال  الناا از سوی حدومت اسالمی و نی  انجام بیین و اعطاء حقو 

م انجامد. این رابطه و نسابت میاان حدومات اساالمی و ماردمحور میحدومت عدالت
باعث ثبات و نرم سیاسی، امنیت ملی، حا  عهاد و پایبنادی باه حدومات اساالمی و 

 شود.هویت دینی، اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی می
 

 گيریبحث و نتيجه
 وان گفات: گر و بسترها میهای علی، مداخلههای پژوه  پیرامون مقولهدر  حلیل یافته
 که نشان دادند( 1389)نژاد های ابطحی، الیاسی و مصطفینتای  پژوه 

  بیاین در معنااداری ساهم...  و روانای فرهنگای، سیاسای، عوامال از یاک هر: اوالً
 یازیادن دسات برای آنان آمادگی واگرایی اف ای  با: ثانیاً. دارند اقوام واگرایانه  مایالت

 از روشمند یگیربهره با متخصصان، باور به: ثالثاً. شودمی اف وده آمی بحران هایکن  به
 منااطق در بحاران آییپدیاد و بروز هایزمینه  وانمی و... فرهنگی روانی، سازوکارهای

 کاه سااخت آشادار کارشناساان و مسائوالن نررات  حلیل: رابعاً راند. میان از را قومی
 حال برای مناسب سیاست انتخاب و بحران مدیریت بر را  أثیر بیشترین فرهنگی عوامل
ند، با نتاای  پاژوه  حاضار همساو اسات. همچناین نتاای  پاژوه  دار قومی مسائل

 تکالیف

 حقوق
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 سیاسای کاه نشاان دادناد مشاارکت (1391)فتاحی  محمدی وجویباری، صیدییوسفی
 باه نسابت آناان  عهد حا  قویت و پذیریمسئولیت سیاسی، درک اف ای  باعث اقوام

نتیجاه  نیا  کاه باه ایان (1390) پاورگردد و نتای  پژوه  صفوی و علیمی حدومت
 نقا : از انادعبارت  ر یاب باه کردستان در قومی بحران بروز عوامل  رینرسیدند مهم

 هایمؤلفاه لحاا  باه گاذار؛ دوران خااص شرای  و خارجی نیروهای دخالت نخبگان،
 فرهنگای،_اجتمااعی امنیتای، سیاسای هایمؤلفاه: از انادعبارت  ر یب به چهارگانه که
 اقتصادی؛ با نتای  پژوه  حاضر همسو است. هایلفهمؤ درنهایت و طبیعی_جغرافیایی

 پاوریو اصل یهوشنگراهبردها با نتای  پژوه   یهای پژوه  حاضر درزمینهیافته
 ،گذاریدر سیاسات یای مرک زدا ریانر یعماوم یهااساتیس نشاان دادناد که( 1397)

باه  ثبتم ضیو اعمال  بع لیمتو یهانرارت بر دستگاه تیاقوام،  قو انیاز م یکادرساز
 ناوع  تیریماد یق اهاداف راهبارد حقّاوضع موجود و  یهابینفع اقوام در بهبود آس

  ، همسو است.است رگذاریکشور  أث یو قانون اساس یاسناد باالدست یمحتوا ویژهبه یقوم
ساازی در ها و عناصر استرا ژی ملت( که نشان داد از میان مؤلفه1396) پژوه  رحیمی

عناصر مشترک مهمی مانند  مرک گرایای سیاسای و اقتصاادی و سیاسات های معاصر، دوره
اند، با راهبردهای پژوه  حاضر همساو اصالحات از باال در ایجاد  وسعه نامتوازن مؤثر بوده

 در قاومی گذاریسیاسات برای ( که نشان داد1396) همچنین نتای  پژوه  هوشنگی است.
 دیاد و نگریکالن با همراه البته قومی  نوع به فرصتی نگاه و رویدرد ایران اسالمی جمهوری

ایجااد  اسات و ضاروری( بخشای گذاریسیاسات عادم) سیاساتی هایحوزه همه به جامع
 مهام سیاسات  ادوین مرحلاه در قومی  نوع گذاریسیاست روند در هااجماع میان دستگاه

  حاصاله در ماورد نتاای های پژوه  حاضر در بخ  راهبردها همسو اسات.است با یافته
نشاان کاه  (1398، افضلی، ذکای و یا دان پنااه )محمودیبرای پیامدها نی  با نتای  پژوه  

عنوان واقعیتای اجتمااعی،  مامیات ارضای حفاظ و های قومی بهدادند با پذیرو  نوع گروه
 شود، همسو است.همگرایی و یدپارچگی ایجاد می

 منساجمی در ریگذاسیاسات اسات ضروری های پژوه براساا مجموع یافته

  وساعه هایبرناماه در جامعاه سیاسای مادیریت و پاذیرد انجام ایرانی اقوام حوزه

 اجتماعی همگرایی ایجاد ضمن که کند عمل ایگونهبه انسانی و اجتماعی اقتصادی،

 ؛کناد حفاظ نیا  را هااآن  عادد و  نوع جامعه، قومی هایگروه میان در فرهنگی و
 طارح و نارضاایتی باروز هایزمیناه بتواند که قومی یهاسیاست دسته آن بنابراین،

 ساهیم قادرت در را قومی نخبگان و دهد کاه  را قومی طلبانهییجدا هایخواسته
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البتاه باه نرار  .باود خواهاد ماؤثر قاومی های ن  بروز از جلوگیری در قطعاً کند،
اسای رسد آنچه در این پژوه  دنبال آن هستیم در ماتن و اصاول کلای قاانون اسمی

محوری کاه از محوری و عادالتجمهوری اسالمی ایران و در مفاهیمی چون شهروند
اسالمی هستند، مشهود و مورد  أکید است؛ اماا -های هویتی ایرانیهای مؤلفهشاخصه

های ج ئی و موردی متناسب با اقتضائات و اجرای همان اصول نیازمند انجام پژوه 
هاا و در نهایات اراده قومی مبتنای بار پژوه گذاری نیازهای اقوام مختلف، سیاست

 جدی در حوزه اجراست.
نگری و  وجه باه هماه کند  ا با جامعشده در این پژوه   الو میطورکلی مدل ارائهبه
های گذاری قومی در جمهوری اسالمی ایران و با کاساتن از زمیناههای مهم در سیاستمؤلفه

ی شود. بر همین اسااا  وجاه باه کاربسات دین_واگرایی قومی موجب  قویت هویت ملی
اصل شهروندی به شدل مندرج در قانون اساسی و نه مفهوم و مصدا  غربی و لیبرالای ایان 

هاای قاومی را  ارمیم و  واند  ا حد زیادی  ضادهای اجتماعی موجاود باین گروهمفهوم می
پذیری و مهام آسایبهاای عنوان یدای از کانونها بهمانع از فعال، متراکم و سیاسی شدن آن

ای و ملی و اف ای  ضریب امنیتای ایان اقاوام بالفعل شدن  هدیدات امنیتی در سطوح منطقه
  جرباه و مختلاف اقاوام وجاود  ااریخی  جرباه باه  وجه با ایران در ،سوی دیگرازباشد. 
نابرابر که بخ  عماده آن   دثرگرایی  ا سازییدسان و اندار سرکوب، های مختلفسیاست
 دیان هایآموزه به با  وجه قومی سیاست هرگونه باید دوره پهلوی اول شاهد هستیم، را در
هاای محور در قباال اقاوام، ررفیتفرهنگی و رویدارد عادالت  نوع پذیرو در اسالم مبین

 حقاو  اقاوام شاناختن رسمیت به داند،د ایران میفراگیر هویت ملی که همه اقوام را شهرون
  دوین و اعمال شود. کشور اندازشمچ سند و اساسی قانون در

اسات. ایان رویدارد کلای بایاد  ایران یدپارچگی و وحدت گرو در ما بقای حیات و
صورت یک سازوکار علمای و قاانونی درآیاد. در پاژوه  حاضار و در مادلی کاه باا به

رویدرد گراندد  ئوری ارائه شد سعی کردیم وجوه ج ئای هماین ساازوکار را بررسای و 
 مفهاوم بار قاومی زباان و فرهناگ بار  أکیاد بر این اساا بایاد باه جاای م. بیین نمایی

 کارده کمرناگ را قومی و فرهنگی خطوط این دو مفهوم شود.  أکید شهروندی و عدالت
 .کنندبیشتر می را فردی هایآزادی حالدرعین

گذاری شده در مصااحبه خبرگاان حاوزه سیاساتبا  مرک  بر رئوا مباحث مطرح
 ،اساالمی() هویات دینای ،ایرانای() مؤلفه عمده هویت ملی چهاررسد می قومی به نرر

در  رسیم مناسبات دولت جمهاوری اساالمی ایاران باا  محوریعدالت ،محوریشهروند
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 وجاه هساتند. باه عباار ی هرگوناه گذاری در ایان حاوزه قابلاقوام و سپا سیاسات
لفااه فااو  و بعااد از مؤ چهااارگذاری کااالن در حااوزه اقااوام بایااد مبتناای باار سیاساات
بار هماین اسااا ایان  ها باشاد.دار میان ایان مؤلفاهبندی و  عریف نسبتی معناصورت

گذاری قاومی در جمهاوری اساالمی ایاران و الگوی مطلوب سیاست پژوه  ادعا دارد
های قومی باید مبتنی بر آمیختگی و پیوستگی دو کالن حوزه هویتی ایران مدیریت  نوع
باشد کاه ماا از آن باا  محوریمحوری و عدالتد بر دو مفهوم شهروندبا  أکی و اسالم و

ندته مهم در  دوین و اجارای کنیم.  عبیر می «اسالمي-تکثرگرایي ایراني»عنوان الگوی 
کنناد. باه ها با هویت ملی برقرار میها  وجه به نسبتی است که این سیاستاین سیاست

ویات حاا  عهاد باه هویات ملای شاود ها درنهایت سابب  قعبار ی اگر این سیاست
 شناسی و بازاندیشی در آن ضروری است.مطلوب است و در غیر این صورت آسیب
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