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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 "IranianIslamic pluralism" was introduced as a desirable model of ethnic policy in the Islamic Republic
of Iran.
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چكيده

ایران در طول تاریخ ،کشور و ملتی با اقوام و مذاهب بوده است  .ایت تنتو بتم متییری و
سیاس گذاری متناسب در فضای جغرافیایی نیازمنی اس  .بر همی اساس هتی ژتهوه
حاضر ارائم میل سیاست گذاری قتومی در جمهتوری استممی ایتران بتا رویرترد گرانتید
تئوری اس  .روش ژهوه حاضر ازنظر هی کاربردی و ازنظر روش اجرا کیفی از نتو
گرانتتید تئتتوری بتتود .جامعتتم ژتتهوه حاضتتر تتام خبرگتتان و حتتاحبنظران حتتوزه
سیاس گذاری قومی بودنی .نمونم ژهوه با توجتم بتم ا تبا نظتری دادههتا در ژتهوه
کیفی مشخص ی و بر ای استاس تعتیاد محتاحبمها بتا  15نفتر بتم اتمتام رستیی .روش
نمونمگیری ،روش هیفمنی بود .ابزار گتردووری اطماتاد در ایت ژتهوه محتاحبم نیمتم
ساختاریافتم بود و تجزیموتحلی دادهها در قالب کیگذاری باز ،محوری و گزینشتی انجتام
گرف  .نتایج ژهوه نشان داد کم میل مناسب سیاس گذاری قومی در جمهوری استممی
مقولم اس  .1 :مقولمهای الی (فرهنگی ،سیاسی -امنیتتی؛  .2ترای
ایران مبتنی بر
میاخلمگر (مثب و منفی؛  .3بسترها  .4محوری  .5راهبردها (فرهنگی ،اقتحادی ،سیاستی
و امنیتتتی؛ و  .6ژیامتتیها (اقتحتتادی -فرهنگتتی ،سیاستتی -امنیتتتی؛ .براستتاس مقولتتمهای
هتتار مصلفتتم احتتلی هویتت ملتتی ،هویتت دینتتی،
تت گانم روش دادهبنیتتاد در نهایتت
هرونیمحوری و ایال محوری بمانوان مهمتری مصلفتمها ناستایی تینی .بتا ترکیتب
هتتار مصلفتتم فتتوو الگتتوی «ترثرگرایتتی ایرانتتی_استتممی» بتتمانوان الگتتوی مولتتو
سیاس گذاری قومی در جمهوری اسممی ایران معرفی ی.

كليدواژهها :سیاستگذاری قومی ،جمهوری اسالمی ایران ،رویکرد گراندد تئوری.
 .1مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان «سیاست گذاری قومی در جمهوری اسالمی ایران :ارزیاابی أ کیایی و
طراحی میل مطلوب» در سال  1400از دانشگاه آزاد اسالمی ،واحی علوم و أحقیقات است.
* دانشجوی دکترای جامعهشناسی سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحی علوم و أحقیقات ،أهران ،ایران.
** دانشیار علوم سیاسی ،دانشگاه شاهی ،أهران ،ایران (نویسنیه مسئول).
*** استادیار علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحی علوم و أحقیقات ،أهران ،ایران.
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مقدمه

أنوع قومی پیییهای عام و جهانشمول است .امروزه بیشاتر کشاورهای جهاان ازلحاا
أرکیب گروههای زبانی ،مذهبی و قومی در وضعیت ناهمگن و متنوعی به سر میبرنی و
أنها در  16کشور جهان اقلیت قابلأوجهی وجود نیارد و در ایان میاان فقا  4درصای
جمعیت جهان در کشورهایی زنیگی میکننی که أنهاا دارای یاک گاروه قاومی هساتنی
(دان15 :2012 ،؛ براون .)21 :1993 ،مطالعه جوامع دارای أنوعات قاومی از منرار جامعاه
شناسی سیاسی نشان از قبض و بس ها و أحوالت سریع در همه امور دارد .علىالقاعیه
از چنین جوامعی نمیأوان انترار داشت که هماننی جوامع دارای یکپارچگی جمعیتی باه
سامانیهی امور بپردازنی (حقپنااه .)71 :1394 ،بر جامعه و نرام سیاسی متحول شیه ایران
پااا از انقااالب نیاا چنااین قاعاایه کلاای حکمفرماساات؛ و در همااه امااور ازجملااه
سیاستگذاری قومی جمهوری اسالمی این منوال مشاهیه میگردد .همین امار بررسای
أاریخی سیاستگذاری قومی جمهوری اسالمی را ایجاب میکنی .أجاارب گارانقیمات
حاصله طی دو دهه أکرار ناشینی اول انقالب میأواننای در سیاساتگاذاریهاای آأای
مفیی باشنی (حقپناه.)73 :1394 ،
در أاریخ ایران همواره مردمی که از قیرت دور بودهانی ،بهویژه اگر ازنرر قومی باا دودماان
یا گروهی که حاکمیت را در اختیار داشته ،متفاوت بودنی ،بهصف ناراضیان میپیوساتنی و ایان
نارضایتیهای قومی مورد بهرهبرداری عوامل خارجی قرارگرفته و به أهییی استقالل و أمامیات
ارضی ایران نی منجر شیه است .همچنان کاه اماروزه بیگانگاان از برخای مطالباات قاومی در
راستای اهیاف خود و برای أضعیف وحیت ملی مردم ایران سوءاستفاده میکننی (احماییپاور،
حییری موصلو39 :1389 ،؛ حییری .)22 :1391 ،این أنوع قاومی باه ماییریت و سیاساتگذاری
بهینه سیاسی در فضای جغرافیایی نیازمنی است که بیأوجهی به نقاط قوت و ضاعف سیاسات
های قومی برای بهبود این سیاستها ،نبود سیاستهای انساجامبخا و ناابرابری در فرصات
های أوسعهای در جامعه چنیقومی ،سبب أضعیف همبستگی اجتمااعی مایشاود و بهأایری
باعث نارضایتیهای قومی گشته و ممکن است آن را در مسیری متفاوت قرار دهای (محماودی
و همکاران.)262 :1398 ،
در شرایطی که قومیت به شکل عام أبییل به یک مسائله بارای کشاورهای مختلاف
شیه است و ج و مقوالأی است کاه ررفیات بسای پاذیری بااالیی دارد؛ بناابراین امار
سیاستگذاری قومی در این کشورها ضروری است .در ایران به جهت أنوع ،محرومیت
و حاشیهنشینی اقوام در مرزهای جغرافیایی ،امتیاد اقاوام در ساوی دیگار مرزهاا ،عایم
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أوزیع عادالنه منابع و امکانات ،أحرکات گروههای قومگرای افراطای داخلای ،أحریاک
اقوام از سوی بیگانگان بهمثابه اهرم فشار بر حاکمیت جمهوری اسالمی ایران و ضاعف
و خأل أیوین قانون و سیاستگذاری در حاوزه اقاوام؛ موضاوع سیاساتگذاری قاومی
اهمیت مضاعفی دارد؛ بنابراین أوجه به مسائل حوزه اقاوام ،شناساایی نقااط فرصات و
أهییی ،بررسی علل و زمینههای أن های قومی ،بررسای و ارزیاابی عملکارد نهادهاا و
مسئوالن ذیرب  ،ارائه الگویی کارآمی جهات پی گیاری از چال هاا ،سیاساتگذاری
حوزه اقوام و درنهایت مییریت أنوعهای قومی ضروری است.
در مفهومبنیی سیاستگذاری قومی هم بایی گفت درواقاع سیاساتهاای قاومی نحاوه
مواجهه ،برخورد و أعامل دولتها و حکومتهاا را باا گاروههاای قاومی و فرهنگای درون
قلمرو سیاسی و جغرافیایی (سرزمینی) مشخص میسازد (حسابی .)375 :1396 ،این سیاسات
ها اگر به نحو احسن أیوین و اجرا شونی ،سبب بهرهبارداری از أوانااییهاا و ررفیاتهاای
فراوانی میشود که در قومیتهای مختلف وجود دارد و اگر ضاعفهاا و ناساازگاریهاایی
دارنی ،میأوانی منش واگراییهای قومی ،کاه همبستگی ملی و ساایر پیامایهای نامناساب
دیگر شود .وجود هویتهای مختلف قومی در کشاور از یکساو و اهمیات سیاساتهاای
مناسب برای أقویت آن برای همبستگی و انسجام اجتماعی در کشاور ،ضارورت أوجاه باه
مسئله را دوچنیان میکنی (محمودی و همکاران.)268 :1398 ،
بار ایان اسااا اگار بخاواهیم بااه برخای از رئاوا أوصایههای سیاساتی در حااوزه
اقااوام در جمهااوری اسااالمی ایااران اشاااره کناایم عبارتاناای از :ضاارورت مشااارکت
اقوام در قایرت سیاسای ،أوزیاع عادالناه مناابع و امکاناات در منااطق قاومی ،عماران و
أوسااعه زیرساااختها در مناااطق قااومی بااه مااوازات مناااطق مرکاا ی کشااور ،ایجاااد
رونق اقتصاادی-أجااری در بازارهاای مارزی کشاور ،أعریاف و نهادیناه کاردن نسابتی
معنادار و انساجامبخ میاان هویات ملای و هویات قاومی باا اساتفاده از ابا ار رساانه
و محتواهااای آموزشاای دانشااگاهها و آمااوزو و پاارورو و أااالو مضاااعف باارای
حفظ ثبات و امنیت در مناطق قومی کشور.
پيشينه تحقيق

در ارأباط با سیاستگذاری قاومی در جمهاوری اساالمی مطالعاات مختلفای صاورت گرفتاه
ازجمله محمودی ،افضلی ،ذکای و یا دان پنااه ( )1398در پژوهشای باا عناوان «ارزیاابی
الگوهای سیاستگذاری و مییریت قومی در ایران» به این نتیجه رسایینی کاه باا پاذیرو
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أنوع گروههای قومی بهعنوان واقعیتای اجتمااعی ،أمامیات ارضای حفاظ و همگرایای و
یکپارچگی ایجاد میشود .ابطحی ،الیاسی و مصاطفینژاد ( )1389در پژوهشای باا عناوان
«الگویی برای مییریت انترامی بحرانهای قومی ایران (مطالعه موردی قوم کارد)» نشاان
دادنی که؛ اوالً :هر یک از عوامل سیاسی ،فرهنگی ،روانی و  ...سهم معنااداری در أبیاین
أمایالت واگرایانه اقوام دارنی .ثانیاً :با اف ای واگرایی آمادگی آنان برای دسات یازیاین
به کن های بحرانآمی اف وده میشود .ثالثاً :به باور متخصصان ،با بهرهگیری روشمنی از
سازوکارهای روانی ،فرهنگی و ...میأوان زمینههای بروز و پییایآیی بحاران در منااطق
قومی را از میان رانی .خامساً :أحلیل نررات مسئولین و کارشناسان آشاکار سااخت کاه
عوامل فرهنگی بیشترین أ ثیر را بر مییریت بحران و انتخاب سیاست مناسب برای حال
مسائل قومی دارنی .هوشانگی و اصالیپور ( )1397نیا در پژوهشای باا عناوان «أبیاین
اهیاف راهبردی و سیاستهای مییریت أنوع قومی در جمهوری اسالمی ایاران» نشاان
دادنی که سیاستهای عمومی نریر أمرک زدایی در سیاساتگذاری ،کادرساازی از میاان
اقوام ،أقویت نرارت بر دستگاههای متولی و اعمال أبعیض مثبت به نفع اقوام در بهباود
آسیبهای وضع موجود و أحقّق اهیاف راهبردی مییریت أنوع قومی باهویژه محتاوای
اسناد باالدستی و قانون اساسی کشور أ ثیرگذار است.
هوشنگی ( )1396در پژوهشی با عنوان «أنوع قومی در جمهوریاسالمی ایران ،راهبردهاا
و سیاستها» ضمن پرداخت أفصیلی به ادبیات پژوه های قومی ،ویژگیهای أناوع قاومی
در ایااران ،أاریخچااه شااکلگیری مساائله قااومی در ایااران و مسئلهشناساای أنااوع قااومی در
جمهوری اسالمی ایران به بیان و أشریح اصاول و اهایاف جمهاوری اساالمی ایاران بارای
سیاستگذاری مییریت أنوع قومی میپردازد و در نهایت با طراحی سیاست ماییریت أناوع
قومی به این نتیجه میرسای کاه بارای سیاساتگذاری قاومی در جمهاوری اساالمی ایاران
رویکرد و نگاه فرصتی به أناوع قاومی البتاه هماراه باا کالننگاری و دیای جاامع باه هماه
حوزههای سیاستی (عیم سیاستگذاری بخشی) ضروری است .هوشانگی همچناین معتقای
است آنچه در رونی سیاستگذاری أنوع قومی در مرحله أیوین سیاست مهام اسات ،ایجااد
اجماااع میااان دستگاههاساات .احماایی ( )1396در پژوهشاای بااا عنااوان «مااییریت سیاساای
بحرانهای قومی (مطالعه موردی کانادا ،اسپانیا ،افریقای جنوبی ،عراق ،لبنان و ایران)» به ایان
نتیجه دست یافت که کشورهای اسپانیا و کانادا ،سیاست چنیفرهنگگرایی ،چنیزبانی ،أکثار
و أمرک زدایی را برای مییریت گروههاای قاومی اأخااذ کردنای .البتاه ایان سیاسات باعاث
همگرایی و انسجام بیشتر بین گروهها نشی و از سوی دیگر به دلیل فقیان دشامن خاارجی،
52
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أبییل به بحران عمیق امنیات ملای نیا نشای .در ایان میاان کشاور ماال ی سیاسات ادغاام
(انتگراسیون) را انتخاب کرده است .دولت مال ی سیاستهای میونأر در این زمینه داشاته و
أوانسته است با برنامهری ی بهنوعی مییریت و نرم ثابت در این خصوص برسی.
رحیمی ( )1396نی در پژوهشی با عنوان «استراأژیهای ملتسازی و أوساعه نااموزون در
ایران» به این نتیجه رسیی که از میان مؤلفهها و عناصر استراأژی ملتسازی در دورههای پهلاوی
و جمهوری اسالمی ،عناصر مشترک مهمی ماننی أمرک گرایی سیاسای و اقتصاادی و سیاسات
اصااالحات از باااال در ایجاااد أوسااعه نااامتوازن مااؤثر بودهاناای .پااژوه یوساافیجویباری،
صیییمحمیی و فتاحی ( )1391با عناوان «نابرابریهاای قاومی و امنیاتملای» نشاان داد کاه
مشارکت سیاسی اقوام باعث اف ای درک سیاسی ،مسئولیتپذیری و أقویت حا أعهای آناان
نسبت به حکومت میگردد .صفوی و علی پور ( )1390نی در پژوهشای باا عناوان «عوامال و
ریشههای بحران قومی در ایران پا از انقالب اسالمی (مطالعه موردی :کردستان)» به این نتیجه
رسیینی که مهمأرین عوامل بروز بحران قومی در کردستان به أرأیاب عباارت بودنای از :نقا
نخبگان ،دخالت نیروهای خارجی و شرای خاص دوران گذار .به لحا مؤلفههای چهارگانه به
أرأیب عبارتانی از :مؤلفههای سیاسی_امنیتی ،فرهنگی_اجتماعی ،جغرافیاایی طبیعای و نهایتااً
مؤلفههای اقتصادی .همچنین پژوه گاالنیینی و فیلیوا )2019( 1با عنوان «بحث و گفتگاو
در مورد بسی  :قومیت ،شبکههای بحث و گفتگو سیاسی و مشارکت رأیدهنیگان در انگلیا»
نشان داد که برای انگلیا سفیی ،مباحث مشترک قومی از ارزو بسی بیشتری نسبت به ارزو
آن برای آسیاییها و سایر اقوام برخوردار است .بهطورکلی ارزو بسی بحث و گفتگوها بیون
22
در نرر گرفتن قومیت یک شهرونی ،أ ثیر مثبتی بر روی مشاارکت دارد .ژانارساتانوا و نچاایوا
( )2016در پژوهشی با عنوان «اصول معاصر بازنمایی سیاسی گروههای قاومی» باه ایان نتیجاه
رسیینی که اصول مناسب برای یک کشور برای کشور دیگر نادرسات اسات ،باه هماین دلیال
درهرصورت بایی ویژگی دولت ،ذهنیت مردم آن ،أاریخ و سایر عوامل موردأوجه قرار گیرد.
با أوجه به اینکه پژوه حاضر با روو گرانیدأئوری یاا دادهبنیااد انجاام شایه اسات؛
بنابراین ضمن أوجه به ادبیات و پیشینه مطالعات سیاستگذاری قومی و الگوهاای ماییریت
اقوام؛ فاقی فرضیه پیشینی است و با یک نگاه جییی به دنبال فهم و أجمیع مجموعاه نرارات
صاحبنرران حوزههای مطالعات قاومی از نررگاههاای متفااوت اسات .أوضایح اینکاه در
مصاحبهها سعی شی به اساأییی با منررهای فکری و جایگاههاای شاغلی متفااوت مراجعاه
1. Galandini & Fieldhouse
2 .Zhanarstanova & Nechayeva
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شود .این أالو به همین نسبت خود را در دادههاای بهدساتآمیه از مصااحبهها نشاان داد.
بهنحویکه درنهایت با مجموعهای از دادههای بهراهر متضاد مواجه شاییم کاه البتاه أجمیاع
این دادهها در کنار هم نوعی م یت برای این پژوه اسات .باهعنوانمثال مؤلفاههایی ماننای
«هویاات ملاای»« ،هویاات دیناای»« ،شااهرونیمحوری»« ،عاایالتمحوری»« ،شاایعهمحوری»،
«أکثرگرایی» و «هماننیسازی» در همه مصاحبهها بهانحاءمختلف مطرح شینی؛ بناابراین ایان
پژوه ادعا دارد به جهت روو خاص آن و مراجعه باه اسااأیی صااحبنرر از طیفهاای
فکری متنوع واجی ویژگی جامعنگری است و الگوی برآمیه از آن به جهت این شاخصه باه
می ان زیادی مطلوب و کارآمی است بهنحویکه ضمن ارائه الگاویی کارآمای بارای ماییریت
أنوع قومی و سیاستگذاری قومی در جمهوری اسالمی ایران (پاسخ سؤال اصلی) باه أبیاین
شاخصها و مؤلفههای مؤثر بر سیاستگذاری قاومی در جمهاوری اساالمی ایاران (پاساخ
سؤاالت فرعی) میپردازد.
سؤاالت تحقيق

با أوجه به مطالب مطرحشیه سؤاالت پژوه

به شرح زیر هستنی:

سؤال اصلی

میل مناسب سیاستگذاری قومی در جمهوری اسالمی ایران چگونه میلی است؟
سؤاالت فرعی

شاخصهای مؤثر بر سیاستگذاری قومی در جمهوری اسالمی ایران کیامانی؟
مؤلفههای مؤثر بر سیاستگذاری قومی در جمهوری اسالمی ایران کیامانی؟
برای یافتن پاسخ سؤاالت فوق ،مبتنی بر روو دادهبنیاد و براساا مصاحبه با پان ده نفار از
خبرگان حوزه مطالعاات قاومی عمال شایه اسات .در ابتایا مجماوع مباحاث مطرحشایه در
مصاحبهها بهطورکلی و طبق حوزههاای موردمطالعاه و ساپا در قالاب شا ساتون اصالی
(مقوالت شا گاناه روو دادهبنیااد) شاامل مقولاههای محاوری ،بساترها ،پیامایها ،شارای
میاخلهگر ،علی و راهبردها طبقهبنیی شیهانی .در این بخا ازآنجاکاه أعایاد مقولاهها ناهأنها
فراوان بلکه بعضاً مشابه و متیاخل نی هستنی ،عملیات کیبنایی محاوری دوبااره انجامشایه و
أعیاد محیود و انت اعیأری از مقولهها استخراج شیهانی .در اداماه مقولاه هساته نهاایی ،یعنای
انت اعیأرین سطح مفهومی انتخاب شیه است که بتوانی أمام مقولاههای فاوق را در برگرفتاه و
خصوصیت أحلیلی نی داشته باشی .درنهایت پاسخ سؤاالت فرعی با أوجه باه مقاوالت شا
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گانه فوق و میل مطلوب سیاستگذاری قومی در جمهوری اسالمی ایران مبتنی بار مؤلفاههای
اصلی استخراجشیه از مصاحبهها که در این پژوه بهعنوان مقوله هسته نهایی مطارح هساتنی
ارائه شیه است.
مبانی نظری
تعریف قوميت

در أعریف قومیت و قوم هماننی بسیاری از مفاهیم علوم انسانی و علوم اجتماعی ،أفااوتهاای
معناداری وجود دارد .این أفاوتها اغلب به أفاوت دییگاههاا ،حاوزههاای مطالعااأی ،نگارو
های منطقهای و أ ثیرپذیریهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی محققان ایان حاوزه مرباوط مای
شود (مقصودی .)89 :1385 ،ازنرر کاشمور قوم به گروهی از افراد اطاالق مایشاود کاه واجای
می انی از پیوستگی و انسجام بوده و مرکب از افرادی است که حیاقل باهطور ضامنی از منشا
عالیق مشترک خودآگاه هستنی .ازاینجهت یک گاروه قاومی فقا أجمعای از افاراد یاا أنهاا
بخشی از یک جمعیت نیست بلکه جمعی از افراد خودآگاه هستنی که به دلیل أجرباه مشاترک،
ارأباط ن دیکی با هم پییا کرده یا وحیت یافتهانی (کاشمور .)51 :1996 ،آنتونی اسامیت از بنیاان
گذاران دییگاه نمادپردازی قومی نی قوم را چنین أعریاف ماینمایای« :جامعاه قاومی گروهای
اجتماعی است که اعضای آن احساا اشتراک در اصل و ریشه ،ادعاای أااریخی و سرنوشاتی
متمای و مشترک و یک یا چنای ویژگای متماای کننایه دارنای و احسااا یگاانگی جمعای و
همبستگی میکننی» (مهری و همکاران.)79 :1393 ،
مفهوم قوميت

مفهوم قومیت در طول زمان بهطور میاوم متحول شایه و یاک سایر أکاوینی را ساپری کارده
است .در ابتیا گروه قومی مفهومی مذهبی داشت و به گروههای غیر مسیحی که باه مسایحیت
نگروییه بودنی اشاره داشت .سپا این واژه مفهومی نژادی گرفت و مفهوم مذهبی اولیاه خاود
را از دست داد .در مورد قرار گرفتن نژاد بهعنوان یکی از مالکهای شناسایی گروه قاومی بایای
گفت که ازنرر بسیاری بههیچوجه نژاد نمیأوانی ماالک معتباری بارای شناساایی یاک گاروه
قومی باشی؛ زیرا نخست ،امروزه بین اکثر مردم جهان چنان آمیختگی نژادی شیییی باه وجاود
آمیه که أشخیص نژاد گروه قومی را بسیار دشوار ساخته است .دوم ،در أقسیمبناییهاایی کاه
از نژادهای مختلف میشود ،عمیه گروههای قومی کاه در منااطق جغرافیاایی مختلاف سااکن
هستنی از یک گروه نژادی بوده و لذا این مالک کاربرد چنایانی بارای أمییا آنهاا از یکاییگر
نخواهی داشت (حاجیانی .)18 :1388 ،سوم ،أ کیی بر مالک نژاد میأوانی خطار و مشاکلی حااد
به وجود آورد و آن خطر برأریجویی نژادی و یا به عباارأی خطار رشای دیایگاه نژادپرساتانه
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است .هارلود ایساک به مالکهای مشخص متنوعی برای قومیت اشاره دارد کاه باهطورمعمول
در بسیاری از فرهنگهای لغات بیان ارجاع داده میشود .در میان این مالکها بهطور باارز مای
أوان بهراهر فی یکی ،نام ،زبان ،أااریخ و ماذهب اشااره کارد (عباسای و همکااران.)43 :1390 ،
آنتونی اسمیت نی مالکهای متنوعی را در أعریف مفهوم گروه قومی به کاار مایبارد .قاوم در
أعریفی کارآمی و کوأاه ازنرر وی عبارت اسات از« :یاک جمعیات انساانی مشاخص باا یاک
افسانه اجیادی مشترک ،خاطرات مشترک ،عناصر فرهنگی ،پیونی با یاک سارزمین أااریخی یاا
وطن و می انی از حا منافع و مسئولیت» (نصیری حامی.)38 :1387 ،
سرانجام در أوضیح مفهومبنییهای قومیت ماابین دو مکتاب ساازهانگااری و فطاریگارا
أفاوت وجود دارد .فطریگرایان معتقینی که هویتهای قومی از بیو زای ثابت هساتنی .یاک
فرد بیآنکه خود انتخاب کنی در متن یک گروه متولی و عضویت آن را پییا مایکنای .در مقابال
سازهانگارها معتقینی که نبایی به هویتها بهصورت امور قطعی نگریسات .ازنرار اینهاا افاراد
هویتشان را در یک بازار اجتماعی انتخاب میکننی و یا درواقع در أماا باا دیگاران هویتشاان
را میسازنی (مور.)17 :2002 ،
سياستهای قومی

سیاست قومی بهعنوان مجموعهای منرم از اهیاف ،رووها و اب ارهاست که درصید دخالت و
أ ثیرگذاری مثبت بر شرای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی نرام اجتماعی اسات .سیاسات قاومی
یکی از ابعاد و انواع سیاستگذاریهای کالن است که دولتها متکفل و متولی آن هستنی.
در پژوه حاضر سعی داریم ضمن أوجه به چارچوبهای نرری حوزه سیاساتگذاری
قومی ،ویژگیهای متمای اقوام ایرانی ،اقتضائات جامعاه و جغرافیاای ایاران و روح حااکم بار
قااانون اساساای جمهااوری اسااالمی ایااران؛ بااه بررساای مهمأاارین مؤلفااههای اثرگااذار در
سیاستگذاری قومی در جمهوری اسالمی ایران بپردازیم .درنهایات باا صاورتبنیی و ایجااد
نسبتی معنادار میان این مؤلفهها به الگوی مطلاوب برسایم .البتاه ایان راهبارد زماانی میأوانای
کارآمی و اثربخ باشی که از حالت نرری صرف بیارون آمایه و در قالاب یاک مایل جاامع
طراحی ،اجرا و سپا مورد ارزیابی و أکمیل قرار گیرد.
روش تحقيق

پژوه حاضر ازنرر هیف کاربردی و ازنرر روو اجرا کیفی از نوع گرانید أئوری بود .جامعه
پژوه حاضر شامل خبرگان و صاحبنرران حوزه سیاستگذاری قومی بودنی .نمونه پژوه
با أوجه به اشباع نرری دادهها در پژوه کیفی مشخص شی و بر این اساا أعیاد مصاحبهها با
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 15نفر به اأمام رسیی .روو نمونهگیری ،روو هیفمنی بود .اب ار گردآوری اطالعاات در ایان
پژوه مصاحبه نیمه ساختاریافته بود .أج یهوأحلیل دادهها در قسمت کیفی در قالب کیگذاری
باز-محوری و گ ینشای انجاام گرفات .در ابتایا مجماوع مباحاث مطرحشایه در مصااحبهها
بهطورکلی و طبق حوزههای موردمطالعه و سپا در قالب ش ستون اصالی (مقاوالت شا
گانه روو داده بنیاد) شامل مقولههای محوری ،بساترها ،پیامایها ،شارای میاخلاهگر ،علای و
راهبردها طبقهبنیی شینی .در این بخ با أوجه به أشاابه ،أایاخل و فراوانای أعایاد مقولاهها،
عملیات کیبنیی محوری دوباره انجامشیه و أعیاد محیود و انت اعیأری از مقولاهها اساتخراج
شینی .سپا مقوله هسته نهایی ،یعنی انت اعیأرین سطح مفهومی انتخاب شی کاه بتوانای أماام
مقولههای فوق را در برگرفته و خصوصیت أحلیلی نی داشته باشی .درنهایات پاساخ ساؤاالت
فرعی با أوجه به مقوالت ش گانه فوق و الگوی مطلوب سیاستگذاری قومی در جمهاوری
اسالمی ایران مبتنی بر مؤلفههای اصلی استخراجشیه از مصاحبهها که در این پاژوه باهعنوان
مقوله هسته نهایی مطرح هستنی ارائه خواهی شی.
یافتههای پژوهش
مصاحبهها

پا از انجاام أماامی مراحال کیگاذاری (بااز-محاوری و گ ینشای) بارای أماامی ساؤاالت
درنهایت ،یافتههای عمیه پژوه که در قالب مفاهیم /کیها ،مقولههای عمایه و أعیاین مقولاه
هسته به أفکیک هر سؤال محوری ارائه شیه بودنی ،دوباره أماامی مقولاههای عمایه برحساب
جنبههای شرایطی ،أعاملی و پیامیی با همییگر ألفیق شیه و یک میل انت اعی و عماومیأر کاه
بیانگر پرس اصلی پژوه است ،استخراج شای .در جایول ذیال کوشا شایه اسات أاا
مقولههای عمیه پژوه را به سطح انت اعی باالأر ارأقا دهیم .به این معنا که ازآنجاییکاه مقولاه
عمیه دارای أشابهات معنایی و مفهومی قابلأوجهی بودنی ،لذا دوبااره مقولاههای عمایه را در
قالب چنی مقوله کلیأر ،أحلیلیأر و انت اعیأر خالصه کرده و آنها را بار اسااا شا وجاه
مقوله محوری ،بسترها ،علی ،پیامیها ،شرای میاخلهگر و راهبردها بازساازی نمااییم .در اینجاا
از طبقهبنیی و انت اع مجید مقولههای عمیه ،مقولههای عمیه دیگر بهدستآمیه است.
جدول شمارهی  :1کدبندی مقوالت عمده بهدستآمده از مصاحبهها
كدبندی مقوالت عمده به تفكيک

ردیف

.1
.2

مقولههای عمده نهایی
سیاستگذاری دانشبنیان و پژوهشمحوری
تأسیس نهادهای متولي حوزه اقوام
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تقویت هویت ملي
شهروندمحوری
توجه به تاریخ مشترک ایرانیان
ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به اقوام
استفاده از ظرفیت فرهنگي اقوام
توسعه ملي متوازن
بازتوزیع منصفانه منابع در مناطق قومي
قانونگذاری
مشارکتگرایي ملي
آیندهپژوهي و آسیبشناسي گذشته
بوميسازی سیاستگذاریها
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امنیت ملي و فراملي
جغرافیای متنوع
تعامالت گسترده اقوام با یکدیگر
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مقوله محوری

فرهنگي

مقوله علي

سیاسي-امنیتي

مثبت

منفي

شرایط
مداخلهگر
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همانطور که در جیول فوق مالحره گردیای ،أماامی مقولاهها ابتایا باهطاورکلی و طباق
حوزههای موردمطالعه و سپا در قالب ش ستون اصلی شامل مقولههای محاوری ،بساترها،
پیامیها ،شرای میاخلهگر ،علی و راهبردها طبقهبنیی شیهانی .در مایل مطلاوب کاه در قالاب
شکل بعی آمیه است میل زمینهای حول مقولههای محوری أرسیم شیه است.

شرایط مداخلهگر

مثبت :تاکید بر انسجام ملي (هویت ملي) مبتني بر اشتراکات اقوام ،تاکید بر دو مؤلفه هویتي ملي و دیني(ایران و اسالم)
منفي :حوادث غیرمترقبه ،مشکالت اقتصادی و فرهنگي ،رفتار نخبگان قومي ،مداخالت خارجي ،ضعف رسانهای،
ضعف امنیت ملي ،اشتباهات متولیان حوزه اقوام ،عدم انسجام ملي ،بسیج پذیری اقوام
راهبردها

مقوله علی

فرهنگی

فرهنگی

.1أقویت هویت ملی
.2پژوه محوری
.3شهرونیمحوری
.4أاریخ و فرهنگ مشترک
ایرانیان
.5جهانی شین
.6نهادسازی در حوزه اقوام

سياسی-امنيتی
.1ضرورت اجماع نخبگان در
سیاستگذاری
.2توجه به جغرافیا و ژئوپلیتیک
ایرا ن
.3محتوای مناسب سیاستها
.4مشارکتگرایی اقوام
.5توجه به فرایند سیاستگذاری
.6توجه به تنوعات قومی در
سیاستگذاری
.7مدیریت تحرکات درون و
برون مرزی
.8عمومی نمودن سیاستها

.1سیاستگذاری دانش بنیان و پژوهش
محور
.2تاسیس نهادهای متولی حوزه
اقوام
.3تقویت هویت ملی
.4شهروندمحوری
.5توجه به تاریخ مشترک ایرانیان
.6ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به
اقوام
.7استفاده از ظرفیت فرهنگی اقوام

مقوله محوری
-1تقویت اقتصاد
.2عدالت محوری
.3توجه به تاریخ و فرهنگ
ایرانی
.4تقویت هویت ملی مبتنی بر
تنوع قومی
.5شهروندمحوری
.6قانونگذاری در حوزه اقوام
.7توجه به بازیگران خارجی
.8پژوهشمحوری در حوزه
اقوام
.9رائه مدل بومی
.10توجه به مبانی و هویت
دینی
.11توجه به جغرافیا و
ژئوپلیتیک ایران
 .12متون و نظریات سیاست
گذاری
.13نحوه سیاستگذاریها

اقتصادی ،سياسی و امنيتی

.1توسعه متوازن ملی
.2بازتوزیع عادالنه منابع در مناطق
قومی
.3قانونگذاری
.4مشارکت گرایی ملی
.5آینده پژوهی و آسیب شناسی
گذشته
.6بومی سازی سیاستگذاری ها
.7اصالح برخی سیاستهای قومی
نظیر بومی گزینی
.8کالن نگری به حوزه اقوام
.9تدوین سیاستگذاری ها مبتنی بر مسائل و
نیاز اقوام
.10توجه به امنیت داخلی و
خارجی
.11استفاده از نخبگان و اجماع
نظراتشان
.12توجه به فرآیند و زمان
سیاستگذاریها

پيامدها
اقتصادی-فرهنگی

.1پویایی اقتصاد ملی
.2تسریع توسعه کشور
.3پویایی فرهنگی
.4تقویت هویت ملی
.5کسب منزلت بین
المللی و الگو شدن

سياسی-امنيتی
.1تقویت مشروعیت
حکومت
.2تقویت ثبات
سیاسی
.3تقویت امنیت ملی
.4بهبود روابط قومی و
کاهش تهدیدات داخلی
و خارجی
.5تقویت رضایتمندی
عمومی
.6ارتقاء مشارکت
گرایی
.7افزایش سرمایه
اجتماعی
.8تقویت انسجام ملی

بسترها
تاریخ ،فرهنگ و تمدن مشترک ،وجود قوانین ،ظرفیت رسانه ملي ،اشتراکات دیني-ملي ،وجود نهادها و
متخصصان حوزه اقوام ،توان اقتصادی مناطق مختلف قومي ،ثبات سیاسي داخلي ،امنیت ملي و فراملي،
جغرافیای متنوع ،تعامالت گسترده اقوام با یکدیگر ،مشارکت سیاسي اقوام

شکل شمارهی  :1طراحي مدل مطلوب سیاستگذاری قومي مطلوب در جمهوری اسالمي ایران
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در ادامه با هیف ارائه عنوان دقیاق الگاوی مطلاوب سیاساتگذاری قاومی در جمهاوری
اسالمی ایران دوباره مقوله هسته نهایی ،یعنی انت اعیأرین سطح مفهومی را انتخاب کاردیم کاه
بتوانی أمام مقولههای دیگر را در برگرفته و خصوصیت أحلیلی نی داشاته باشای .باا أوجاه باه
اینکه چهار مؤلفه هویت ملی ،هویات دینای ،شاهرونیمحوری و عایالتمحوری ماورد أ کیای
اغلب اساأیی صاحبنرر بود و بیشترین أکرار را در طاول مصااحبهها داشات بناابراین مؤلفاه
هویت ملی_دینی با أ کیی بر شهرونیمحوری و عایالتمحوری باهعنوان مقولاه هساته نهاایی
انتخاب شی .درنهایت الگوی مطلوب سیاستگذاری قومی در جمهوری اساالمی ایاران مبتنای
بر چهار مؤلفه هویت ملی ،هویت دینی ،شهرونیمحوری و عایالتمحوری و باا صاورتبنیی
ارأباطی معنادار و کارآمی میان این مؤلفهها ارائه شی.
تكثرگرایی ایرانی-اسالمی
هویت ملی

هویت دینی

(ایرانی)

(اسالمی)

شهروندمحوری

عدالتمحوری

(مردم بهعنوان شهروند ایران)

(تعبیر از مردم به «الناس»)

اعطای حقوق شهروندی

اعطای حقوق عادالنه

انجام تکلیف شهروندی

انجام تکالیف عادالنه

تعهد و پایبندی به هویت ملي
امنیت ملي
اعتماد عمومي
ثبات و نظم سیاسي
مشارکت اجتماعي

شکل شمارهی  :2چارچوب الگوی «تکثرگرایي ایراني_اسالمي»
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مؤلفههای اصلی الگوی تكثرگرایی ایرانی-اسالمی

در سیاستگذاری حوزه اقوام ابتیا بایی خاوان صاحیحی از دو کاالن حاوزه ایاران و
اسالم داشته باشیم .چراکه به نرر میرسی عمیه اخاتالل در جامعاه ایرانای باه اخاتالل
ارأباطی این دو کالنحوزه مربوط میشود و مباحث و مسائل پیرامون حوزههاای خارد
ازجمله موضوع هویت قومی؛ یک مسئله فرعی و پسینی هستنی؛ بناابراین أاالو اصالی ماا
بایی صورتبنیی و فهم صحیح از ارأباط دو کالنحوزه هویتی ایران و اسالم باشای .در غیار
این صورت در مرحله سیاستگذاری و بالتبع در مییریت أنوعهای قاومی موفاق نخاواهیم
بود .در این نگاه حوزه اقوام و هویت قومی بهمثابه حوزه خرد و فرعی ألقی میشود.
هویت ملی (ایرانی)

در این چارچوب همه مردم بهعنوان شهرونیان ایران دارای حقوق و أکالیف شهرونیی
هستنی .أاریخ مشترک ایرانیان ،أجربه زیسات مساالمتآمی ایرانیاان در طاول أااریخ و
اأحاد و انسجام اقوام ذیل مفهوم هویت ایرانی داللت بار اثربخشای و کارآمایی مؤلفاه
هویت ملی (ایرانی) دارد.
حقوق

حکومت ملي مردم (شهروندان)
تکالیف

أکالیف شهرونیان ایرانی :مالیات ،مشارکت سیاسی-اجتماعی ،حفظ نرام ماینی ،أعهای
به هویت ملی و در یک کلمه انجام أکالیف شهرونیی.
حقوق شهرونیان ایرانی :أ مین امنیت ،أوزیع عادالنه منابع ،احترام به فرهنگهای محلای،
آزادی و مااییریت آمااوزو زبانهااای قااومی ،أسااهیم در قاایرت سیاساای و در یااک کلمااه
بهرهمنیی از حقوق شهرونیی.
طرح مفهوم شهرونیمحوری ذیل مؤلفه هویت ملی در نهایت به أبیاین و اعطااء حقاوق
شهرونیان از سوی حکومت و نی انجام أکالیف شهرونیان در قبال حاکمیت میانجامی .ایان
رابطه و نسبت میان حکومت و شهرونیان باعث ثبات و نرام سیاسای ،امنیات ملای ،حاا
أعهی و پایبنیی به حاکمیت و هویت ملی ،اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی میشود.
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هویت دینی (اسالمی)

در این چارچوب همه مردم باهعنوان «النااا» دارای حقاوق و أکاالیفی در ارأبااط باا
حکومت عیالتمحور اسالمی هستنی .وریفه حکومت اسالمی نی أوزیع عادالنه حقاوق
و أکالیف مردم است .در همین زمینه میأوان به آیات «یا ایها النااس اناا خلقنااکم مان
ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عنیاهلل اأقااکم» و «لقای ارسالنا
رسلنا بالبینات و ان لنا معهم الکتاب و المی ان لیقوم الناس بالقس » اشاره کرد که داللات
بر رابطه عادالنه انبیاء الهی به عنوان حاکمان جامعه اسالمی با مردم دارد.
حقوق

حکومت اسالمي مردم (الناس)
تکالیف

طرح مفهوم عیالتمحوری ذیل مؤلفه هویت دینی درنهایت باه برقاراری عایالت و
أبیین و اعطاء حقوقالناا از سوی حکومت اسالمی و نی انجام أکالیف مردم در قباال
حکومت عیالتمحور میانجامی .این رابطه و نسابت میاان حکومات اساالمی و ماردم
باعث ثبات و نرم سیاسی ،امنیت ملی ،حا أعهای و پایبنایی باه حکومات اساالمی و
هویت دینی ،اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی میشود.
بحث و نتيجهگيری

در أحلیل یافتههای پژوه پیرامون مقولههای علی ،میاخلهگر و بسترها میأوان گفات:
نتای پژوه های ابطحی ،الیاسی و مصطفینژاد ( )1389که نشان دادنی
اوالً :هر یاک از عوامال سیاسای ،فرهنگای ،روانای و  ...ساهم معنااداری در أبیاین
أمایالت واگرایانه اقوام دارنی .ثانیاً :با اف ای واگرایی آمادگی آنان برای دسات یازیاین
به کن های بحرانآمی اف وده میشود .ثالثاً :به باور متخصصان ،با بهرهگیری روشمنی از
سازوکارهای روانی ،فرهنگی و ...میأوان زمینههای بروز و پییایآیی بحاران در منااطق
قومی را از میان رانی .رابعاً :أحلیل نررات مسائوالن و کارشناساان آشاکار سااخت کاه
عوامل فرهنگی بیشترین أ ثیر را بر مییریت بحران و انتخاب سیاست مناسب برای حال
مسائل قومی دارنی ،با نتاای پاژوه حاضار همساو اسات .همچناین نتاای پاژوه
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یوسفیجویباری ،صیییمحمیی و فتاحی ( )1391کاه نشاان دادنای مشاارکت سیاسای
اقوام باعث اف ای درک سیاسی ،مسئولیتپذیری و أقویت حا أعهی آناان نسابت باه
حکومت میگردد و نتای پژوه صفوی و علیپاور ( )1390نیا کاه باه ایان نتیجاه
رسیینی مهمأرین عوامل بروز بحران قومی در کردستان باه أرأیاب عبارتانای از :نقا
نخبگان ،دخالت نیروهای خارجی و شرای خااص دوران گاذار؛ باه لحاا مؤلفاههای
چهارگانه که به أرأیب عبارتانای از :مؤلفاههای سیاسای امنیتای ،اجتمااعی_فرهنگای،
جغرافیایی_طبیعی و درنهایت مؤلفههای اقتصادی؛ با نتای پژوه حاضر همسو است.
یافتههای پژوه حاضر درزمینهی راهبردها با نتای پژوه هوشنگی و اصلیپاور
( )1397که نشاان دادنای سیاساتهای عماومی نریار أمرک زدایای در سیاساتگذاری،
کادرسازی از میان اقوام ،أقویت نرارت بر دستگاههای متولی و اعمال أبعیض مثبت باه
نفع اقوام در بهبود آسیبهای وضع موجود و أحقّاق اهایاف راهباردی ماییریت أناوع
قومی بهویژه محتوای اسناد باالدستی و قانون اساسی کشور أ ثیرگذار است ،همسو است.
پژوه رحیمی ( )1396که نشان داد از میان مؤلفهها و عناصر استراأژی ملتساازی در
دورههای معاصر ،عناصر مشترک مهمی ماننی أمرک گرایای سیاسای و اقتصاادی و سیاسات
اصالحات از باال در ایجاد أوسعه نامتوازن مؤثر بودهانی ،با راهبردهای پژوه حاضر همساو
است .همچنین نتای پژوه هوشنگی ( )1396که نشان داد برای سیاساتگذاری قاومی در
جمهوری اسالمی ایران رویکرد و نگاه فرصتی به أنوع قومی البته همراه با کالننگری و دیای
جامع به همه حوزههای سیاساتی (عایم سیاساتگذاری بخشای) ضاروری اسات و ایجااد
اجماع میان دستگاهها در رونی سیاستگذاری أنوع قومی در مرحلاه أایوین سیاسات مهام
است با یافتههای پژوه حاضر در بخ راهبردها همسو اسات .در ماورد نتاای حاصاله
برای پیامیها نی با نتای پژوه محمودی ،افضلی ،ذکای و یا دان پنااه ( )1398کاه نشاان
دادنی با پذیرو أنوع گروههای قومی بهعنوان واقعیتای اجتمااعی ،أمامیات ارضای حفاظ و
همگرایی و یکپارچگی ایجاد میشود ،همسو است.
براساا مجموع یافتههای پژوه ضروری اسات سیاساتگذاری منساجمی در
حوزه اقوام ایرانی انجام پاذیرد و ماییریت سیاسای جامعاه در برناماههای أوساعه
اقتصادی ،اجتماعی و انسانی بهگونهای عمل کنی که ضمن ایجاد همگرایی اجتماعی
و فرهنگی در میان گروههای قومی جامعه ،أنوع و أعاید آنهاا را نیا حفاظ کنای؛
بنابراین ،آن دسته سیاستهای قومی که بتوانی زمیناههای باروز نارضاایتی و طارح
خواستههای جیاییطلبانه قومی را کاه دهی و نخبگان قومی را در قایرت ساهیم
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کنی ،قطعاً در جلوگیری از بروز أن های قاومی ماؤثر خواهای باود .البتاه باه نرار
می رسی آنچه در این پژوه دنبال آن هستیم در ماتن و اصاول کلای قاانون اساسای
جمهوری اسالمی ایران و در مفاهیمی چون شهرونیمحوری و عایالتمحوری کاه از
شاخصههای مؤلفه های هویتی ایرانی -اسالمی هستنی ،مشهود و مورد أ کیی است؛ اماا
اجرای همان اصول نیازمنی انجام پژوه های ج ئی و موردی متناسب با اقتضائات و
نیازهای اقوام مختلف ،سیاستگذاری قومی مبتنای بار پژوه هاا و در نهایات اراده
جیی در حوزه اجراست.
بهطورکلی میل ارائهشیه در این پژوه أالو میکنی أا با جامعنگری و أوجه باه هماه
مؤلفههای مهم در سیاستگذاری قومی در جمهوری اسالمی ایران و با کاساتن از زمیناههای
واگرایی قومی موجب أقویت هویت ملی_دینی شود .بر همین اسااا أوجاه باه کاربسات
اصل شهرونیی به شکل منیرج در قانون اساسی و نه مفهوم و مصیاق غربی و لیبرالای ایان
مفهوم میأوانی أا حی زیادی أضادهای اجتماعی موجاود باین گروههاای قاومی را أارمیم و
مانع از فعال ،متراکم و سیاسی شین آنها بهعنوان یکای از کانونهاای مهام آسایبپذیری و
بالفعل شین أهیییات امنیتی در سطوح منطقهای و ملی و اف ای ضریب امنیتای ایان اقاوام
باشی .ازسوی دیگر ،در ایران با أوجه باه أجرباه أااریخی وجاود اقاوام مختلاف و أجرباه
سیاستهای مختلف سرکوب ،انکار و یکسانسازی أا أکثرگرایی نابرابر که بخ عمایه آن
را در دوره پهلوی اول شاهی هستیم ،بایی هرگونه سیاست قومی با أوجه به آموزههای دیان
مبین اسالم در پذیرو أنوع فرهنگی و رویکارد عایالتمحور در قباال اقاوام ،ررفیتهاای
فراگیر هویت ملی که همه اقوام را شهرونی ایران میدانی ،به رسمیت شاناختن حقاوق اقاوام
در قانون اساسی و سنی چشمانیاز کشور أیوین و اعمال شود.
حیات و بقای ما در گرو وحیت و یکپارچگی ایران اسات .ایان رویکارد کلای بایای
بهصورت یک سازوکار علمای و قاانونی درآیای .در پاژوه حاضار و در مایلی کاه باا
رویکرد گرانید أئوری ارائه شی سعی کردیم وجوه ج ئای هماین ساازوکار را بررسای و
أبیین نماییم .بر این اساا بایای باه جاای أ کیای بار فرهناگ و زباان قاومی بار مفهاوم
شهرونیی و عیالت أ کیی شود .این دو مفهوم خطوط فرهنگی و قومی را کمرناگ کارده
درعینحال آزادیهای فردی را بیشتر میکننی.
با أمرک بر رئوا مباحث مطرحشیه در مصااحبه خبرگاان حاوزه سیاساتگذاری
قومی به نرر میرسی چهار مؤلفه عمیه هویت ملی (ایرانای) ،هویات دینای (اساالمی)،
شهرونیمحوری ،عیالتمحوری در أرسیم مناسبات دولت جمهاوری اساالمی ایاران باا
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اقوام و سپا سیاساتگذاری در ایان حاوزه قابلأوجاه هساتنی .باه عباارأی هرگوناه
سیاسااتگذاری کااالن در حااوزه اقااوام بایاای مبتناای باار چهااار مؤلفااه فااوق و بعاای از
صورتبنیی و أعریف نسبتی معنادار میان ایان مؤلفاهها باشای .بار هماین اسااا ایان
پژوه ادعا دارد الگوی مطلوب سیاستگذاری قاومی در جمهاوری اساالمی ایاران و
مییریت أنوعهای قومی بایی مبتنی بر آمیختگی و پیوستگی دو کالن حوزه هویتی ایران
و اسالم و با أ کیی بر دو مفهوم شهرونیمحوری و عیالتمحوری باشی کاه ماا از آن باا
عنوان الگوی «تکثرگرایي ایراني-اسالمي» أعبیر میکنیم .نکته مهم در أیوین و اجارای
این سیاستها أوجه به نسبتی است که این سیاستها با هویت ملی برقرار میکننای .باه
عبارأی اگر این سیاستها درنهایت سابب أقویات حاا أعهای باه هویات ملای شاود
مطلوب است و در غیر این صورت آسیبشناسی و بازانییشی در آن ضروری است.
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