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Abstract: 

The purpose of this study is to investigate the impact of ethnic policies of the 

Islamic Republic of Iran on the convergence, or divergence, of the Turkmen in 

Golestan Province. The present research is applied in terms of purpose and is 

quantitative in terms of the nature of data and is a descriptive-survey research 

in terms of data collection method. The statistical population of the study, 

according to the census of year 2016, includes 654087 Turkmen living in 

Golestan province, that based on Cochran's formula, 384 of them were selected 

as the sample. The data collection tool was a questionnaire developed for each 

of the research variables, the reliability of which was confirmed by Cronbach's 

alpha. Data analysis was performed by SPSS 26 software. Findings from the 

study of research hypotheses showed that the ethnic policies of the Islamic 

Republic of Iran, based on four dimensions: political, economic, cultural, and 

social, have created convergence on the Turkmens of Golestan province. 
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یند اهای قومی در جمهوری اسالمی ایران بر فربررسی تأثیر سیاست
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 چكيده
 یجمهوری اسالم یقوم یهااستیس ریتأث یحاضر، بررس پژوهش از انجام هدف

حاضتر  بتود  پتژوهش گلستاان در استاان هاترکمن ییواگرا ای ییبر همگرا رانیا
 و ازنظتتر رو  یکم تت هتتا از نتتو داده تیتتازنظتتر هتتدف، کتتاربردی و ازنظتتر ماه

   جامعت شتودیمت محستو  یشتیمایت پ یفیتوص پژوهش کیها، گردآوری داده
 هتایترکمن ،نفتر 6٥408٧ شتام ، 139٥ سرشتماری ستا  برطبتق ،قیآماری تحق

 عنواننفتر بت  384تعداد  کوکران فرمو  براساس هساند ک  گلساان اساان ساکن
 کیبرای هر  شدهنیتدو سشنام ، پرشدند  ابزار گردآوری اطالعات اناخا  نمون 
قترار  دییتمتورد تأ آلفای کرونبتا  توسط آن ییایپا بود ک  پژوهش رهاییاز ماغ
 هایافا ی  است گرفا  انجام 26spss افزارنرم ها توسطداده  یو تحل  ی  تجزگرفت

 امنظت یقتوم یهتایگذاراستتیداد س نشتان پژوهش اتیفرض یاز بررس حاص 
و  یاقاصتتادی، فرهنگتت ،یاستتیچهتتار بعتتد س براستتاس رانیتتا یجمهتتوری استتالم

  است دهکر ییهمگرا جادیا گلساان اساان هایبر ترکمن یاجاماع
 

 ، گلساان هاترکمن ییهمگرا ران،یا یاسالم یجمهور ،یقوم یهااستیس :هاواژهكليد

                                                      
 .رانیشاهرود، ا ،یواحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسالم الملل،نیو روابط ب یاسیگروه علوم س ،یدکتر یدانشجو *
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 مسئله طرحو  هقدمم
 شناسالیالملل و جامعههای قومی در مباحث مربوط به سیاست بینمقوله قومیت و گروه

کنون، ها، از گذشته تالادولت .است سیاسی در دو سه دهه اخیر اهمیت بسزایی پیدا کرده
یال   ها و الگوهای متعدد و متنوعی را برای ایجاد یکسانی قومی و دستیابی بالهسیاست
: 1399محمدرحیمی، میرکوشش و اشالرفی، )اند ی یکپارچه و منسجم در پیش گرفتهجامعه
خالود بالا  گیننظیر، همواره در گستره فرهعنوان کشوری با سابقه تمدنی بیایران به .(16
های مختلف مواجه بوده است. تنوع، ویژگی اجتماع انسانی است. در میالان فرهنگخرده

ن از هماله جتالت بالا هالم آتوان اجتماعی را یافت که افراد امروزین بشر نمی اجتماعات
سالازی اجتماعالات انسالانی بردن تنالوع و یکدست همانند باشند. امروزه نه امکان از میان

 .(140: 139٧)دشتی و عیوضی، امری ضرورت دارد وجود دارد و نه چنین 
انسجام اجتماعی درواقع، احساس همبستگی، پیوند و تعتد عالافیی اسالت کاله اع الای 

ارتبالاط  دربه یکدیگر دارند. انسجام اجتماعی میتومی فراتر از احساس نزدیکی جامعه نسبت
میتوم انسالجام اجتمالاعی  شناسی ازدر جامعه عموماًعافیی افراد با یکدیگر است. فبق آنچه 

شود، این میتوم به درجه یا همگرایی ی  جامعه و درواقع، به پیوندها و روابطالی مستیاد می
)سالترابی صالمیره، سالازند اشالاره دارد گروه را به یکدیگر مرتبط مالی ایجامعه که اع ای ی  

باله  هالای قالومی در مباحالث مربالوطمسالئله قومیالت و گروه. (62: 1400نوابخش و ح رتی، 
اسالت. در  یافتالهاخیر اهمیت بسزایی  هشناسی سیاسی در چند دهالملل و جامعهسیاست بین

ی های سیاسی و اجتمالاععنوان یکی از عوامل اصلی پایداری نظاماین راستا، همگرایی ملی به
مشالارکت مالردم در امالور سیاسالی، و  (1٧: 1399محمالدرحیمی، میرکوشالش و اشالرفی، ) است

هالای نظام .شناسالی و علالم سیاسالت اسالتیکی از مباحث متالم جامعهاقتصادی و اجتماعی 
هالا ند و اسالتمرار و اقتالدار آنشالوی مردم استوار مالیی اعتماد عمومی و ارادهسیاسی بر پایه

 .(433: 1398برزگر و همکاران، )وابسته به مشارکت و دخالت مردم است 
 تبیالین و دولالت بالا اقوام میان روابط تنظیم منظوربه مناسب تدابیر و هاسیاست اتخاذ
باله هالاآن باله رسالیدن اجرایی هایروش بیان و هاآن از هری  تکالیف متقابل و حقوق
 و اقالوام حقالوق اعطالای و بالا مراعالات زمانهم ملی، همبستگی و وحدت حیظ منظور
 اجتمالاعی، مختلالف هایحوزه بهنسبت را خود مواضع باید هاسیاست این. هاستاقلیت

 اجتمالاع مناسالبات تنظیم قومی سیاست کارویژه. کنند معین اقتصادی و سیاسی فرهنگی،
 کشور هر «جمعیتی ترکیب» و «دولت سرشت» شاخص دو و است قومی اجتماع و ملی
. (822: 1396و همکالاران،  متقی)است  سیاسی نظام هر در آن کنندهتعیین عناصر ترینمتم
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هالای قالومی از گروه توجهقابلای عنوان نمونهگلستان، بههای استان در این میان، ترکمن
های قومی در همگرایی یالا واگرایالی ملالی آنالان و بررسی تأثیر سیاستایرانی هستند که 

الالروی مطالعالات قالومیاندازی روشن را پیش انباشت ادبیات انتقادی پیرامون آن، چشم
  آن را فراهم خواهد آورد.گذاری پیرامون ملی گشوده و زمینه تقویت سیاست

 
 سؤال تحقيق

 یجمتور یقوم یهااستیسؤال است که س نیپاسخ به ا ینوشتار، نگارنده درپ نیا در
 ها در استان گلستان داشته است؟ترکمن ییواگرا ای ییبر همگرا یریچه تأث رانیا یاسالم

 
 مبانی نظری پژوهش

 قوم
به نظر اسمیت، قوم عبارت از ی  جمعیت انسالانی مشالخص بالا یال  افسالانه اجالدادی 
مشترک، خافرات مشترک، عناصر فرهنگی، پیوند با ی  سالرزمین تالاریخی یالا وفالن و 

 .(4: 1394جتانی و همکاران، )است مشترک میزانی از حس منافع 
 گروهیمناسبات بين

بین اع ای دو یا چند گروه است. در ناسبات اجتماعی شامل مجموع روابط اجتماعی م
 یمناسالبات اقتصالاد -1: شوندبه چتار نوع عمده تقسیم مییادشده ت ااین تحقیق مناسب
ف ، مثل ائتالمناسبات سیاسی -2 های تولیدی مشترک؛ت اقتصادی و فعالیتمثل معامال

ت اجتمالاعی مثالل دوسالتی، معاشالرت و امناسالب -3درمورد سرنوشت مالدیریت اقالوام؛ 
نظر و ثالل تبالادلمت فرهنگالی، امناسالب -4؛ گروهبین اع ای دو یا چند  اوندی درخویش

 .(48: 1399غالمی و همکاران، )همکاری و همیکری بین اقوام 
 های قومیسياست

هماله سالازوکارها، ابزارهالا و  یبررسال یمجالرا ازی قالوم گذاریشناخت و مطالعاله سیاسالت
 ایالشالده اهالداف خالود، باله شالکل اعالم باله لیالن یکه دولالت بالرا شودمی سریم ییهاروش
و  نیقالوان چتالارچو و در  یحقالوق سازوکارها ممکن اسالت نی. ابنددیبه کار م یراعالمیغ

 ،یتیریمالد خالا هالای که در قالب اعمالال روشباشد  یاسیس یکردهایرو ایمقررات باشد 
 یتجلال یمالذهب وی قالوم یهاگروه یسلب امکان مشارکت برا ایها فرصت جادیا ،ینتادساز

ممکالن  ای یابد ومیدر عرصه فرهنگ بروز و ظتور  یقوم استیس در موارد بسیاری، .ابدییم
 ای یالعلنال ،یررسمیغ ای یرسم اجتماعات، ای استیس اقتصاد، در حوزهاست شکل اعمال آن 

 .(٧2: 1394پناه، )حق باشد یچندبعد ای یبعد یو  یافزارنرم ای یافزارسخت ،یرعلنیغ
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 هاتركمن
مسئله شکاف سیاسی اجتماعی متغیری تأثیرگذار در  ،های اخیرایران، فی سالکشور در 

 هالامی ایران، تالرکمنیکی از اقوام جمتوری اسال. مشارکت سیاسی اجتماعی بوده است
یشوند قبالً غزه، غوز یا آغالوز نامیالده مالهایی که امروزه ترکمن نامیده می. گروههستند
هالا محل سکونت آن. ها یعنی آغوزخان گرفته شده استآن کجد مشترکه از نام  شدند

. واقع در جنو  شرقی دریای خزر و در نواحی شمالی خراسان و شرق مازندران اسالت
از  ود ها و فوایالف چتارگاناله اواو تکاله هان، کوکالهاموتیسه فاییه اصلی این قوم، 

 ، مالذهب و زبالان بالاگمقوله تبار، فرهنچتار در  هاترکمن د.خلیای راشدین هستن نسل
 یهالاتیاوت دارند که همالین امالر بسالتر تیاوت مذهبیعیش زبانیاکثریت ایرانیان فارس

رفتالار سیاسالی و  ،تبع آن، اعتقالادات و بالهازیست اجتمالاعی، نگرشالی، ارزشالی، باورهال
 .(٧9: 1400خواجاله سالروی و همکالاران، )ها را متالأثر کالرده اسالت مشارکت انتخاباتی آن

که زیسالتگاه  ،ها غیر از کشور ترکمنستانآن .انددر قلمروهای متعددی پراکنده هاترکمن
. اندکشورهای ایران، چین، افغانستان، ترکیه و عراق ساکندر ، دیآیشمار مبه  شاناصلی
سو و در اسالتان دو رود اترک و قره نیبایران در استان گلستان، در سرزمینی  یهاترکمن

. قلمرو ف ایی کنندیقوچان، بجنورد و سرخس زندگی م یهای، در بخشخراسان شمال
و باله سالمت آسالیای  شودیاز این منطقه واقع در شرق دریای مازندران آغاز م هاترکمن

ایالران در اسالتان گلسالتان، یعنالی  یهالا. اکثالر ترکمنیابالدمالیمرکزی گسترش و امتداد 
ها مسلمان اهل سالنت و حنیالی ترکمن .اندتپه ساکنشترهای گنبد، بندر ترکمن و مراوه

 .(٥06: 1398مصطیوی و همکاران، )اند مذهب
 بنيادهای پايدار همگرايی قومی در ايران
شناسی، علوم سیاسالی در متون تخصصی جامعه بنیادهای پایدار همگرایی اقوام در ایران

ی جغرافیالایی : بنیادهاند ازاکه عبارت شوندیبه چتار دسته تقسیم م و جغرافیای سیاسی
 و بنیادهالای فرهنگالی ،تداوم تالاریخی ،حاکمیالت و ساختار سیاسی ،و پایداری سرزمین
 .(136: 1398)قاصد و همکاران، 

 همگرايی
متنوع ولی قالرین باله میتالوم  نسبتاًهمگرایی، میاهیم  وشناسان برای تبیین انسجام جامعه

. میاهیمی همچون ائتالف به معنالای تالراکم رندیگیمهمگرایی را در متون علمی در نظر 
اجتماعی ال عافیی ی  گروه یا حد عالی همبسالتگی عالافیی اع الای آن اسالت و گالاه 

آرا،  و دیالعقایی و همنواگری را به معنی تسلیم شدن به همنواهمچون  ترقیرقمیاهیمی 



    رانیا یاسالم یدر جمهور یقوم یهااستیس ریتأث یبررس

 16٧ 

ه ی یال  گالروهاارزشیی که معرف اخالق اجتماعی یا نظام الگوهامقررات، هنجارها و 
 .(49٥: 1394فرجی و اوادعلی، )برند یمو از آن خود کردن این امور است به کار 

 های قومیگروه
گروهی با سنت فرهنگی مشترک و احساس هویتی که آن را در کسوت گروهالی فرعالی 

ی هالایژگالیو ازلحالا هالای قالومی . اع الای گروهکندیممشخص  تربزرگی اجامعهاز 
 .(4: 1394جتانی و همکاران، )هستند خا  فرهنگی از سایر اع ای جامعه متمایز 

 مبانی نظری سياست قومی
 اتخالاذ تالدابیر مناسالب باله منظالور تنظالیم یسازوکارها سیاست قومی عبارت از فراحی
هالا و بیالان متقابالل هریال  از آن تبیالین حقالوق و تکالالیف ،روابط میان اقوام بالا دولالت

زمالان بالا هم منظور حیالظ وحالدت و همبسالتگی ملالی،ها بهنابد اجرایی نیل یهاروش
سالت. سیاسالت قالومی فعالال و جالامع بایالد هاتیمراعات و اعطای حقوق به اقوام و اقل

سیاسی و اقتصادی معالین  مختلف اجتماعی، فرهنگی، یهابه حوزهموضع خود را نسبت
 .(129: 1400بخشایشی اردستانی و همکاران، )کند 
 یهالاافتیملالت، رهال  در چتارچو  نظام سیاسی دولت هاتیقوم هلئورد فرجام مسدرم

گالرا و رهیافالت ابزارگرایی، مارکسیستی، دیرینه یهاافتیره ؛خوردیمتیاوتی به چشم م
1آرجون آپادورای. بر اصل شتروندیمبتنی

شرح میصل مدرنیته: ابعاد فرهنگی در کتا   
تولیالد  هالاانیدارد. ایالن جر دیالهالا تأکجتالانی و انیصالال آن یهاانی، بر جرشدنیجتان
ها تمایالل دارنالد . آندهندیفرهنگی واحدی را در اقصی نقاط جتان نشان م یهاتیواقع

کاله عبالارت کندیم ثپنج جریان جتانی بحه فرهنگ ادغامی تولید کنند. آپادورای دربار
دیالدگاه  -4 ،دگاه تکنولالوییکیدیال -3 ی،ادیالدگاه رسالانه -2 ،دیدگاه قالومی -1اند از: 
باله آپالادورای اجالازه  scape استیاده از پسوند .دیدگاه اعتقادی -٥ ( وتجاری)اقتصادی 

و متغیرالشالکل بالوده و  قاعالدهیاین فکر را القا کند که ایالن فراینالدها سالیال، بال دهدیم
کاله  ایالن واقعیالت. نگی و نالاهمگونی سالازگارندوچنالدگه با نظری هاانیاین جر ،بنابراین

مستقل از یکدیگر بوده و  ،با درجات متیاوتی هادگاهیچندین دیدگاه وجود دارد و این د
که بالر  کندیاد باشند، این رویکرد را با رویکردهایی همساز م حتی شاید با یکدیگر مت

 .(8: 1394)نقدی و همکاران،  کنندیم دیتنوع و چندگونگی فرهنگی تأک
 همگراساز يا مدل تعاملی

رضایت و پذیرش شالتروندان در پیالروی از حکومالت و حاکمالان، از عناصالر بنیالادین در 
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در این اصل و عناصر بنیادین، در روابط میان حکومالت و  .سیاسی دموکراسی است هفلسی
شارکت عمومی یا مشارکت اقوام امالری در این مدل، م .شودیاقوام مدل همگراساز ارائه م

سازی سیاسی ی  راهبرد از پالایین و تصمیم یریگمیصممتم است. ازآنجاکه در این مدل ت
شناسالی و فراینالد مطالبالات هاتیها و حساسست، تصمیمات براساس رأی، خواستهابه با

 یهااسالتیین مدل نمایانگر این موضوع است کاله اگالر سا .اقوام یا دیگر شتروندان است
جتمالالاعی و ا یهالالایگذاراسالالتیتقسالالیمات کشالالوری، مباحالالث و س قالالومی در موضالالوعات
مشارکت اقوام در رأس هرم قالدرت سیاسالی و تمرکالز اقتصالادی،  هفرهنگی، میزان و نحو
از پالایین  یریگمیشناسی و مشارکت عمومی قومی انجام شوند، سیر تصمبراساس مطالبات

گیران سیاسی با نخبگان محلالی و سازان و تصمیممعنی، تصمیم . بدینردیگیشکل م ابه با
کاله  رسالندیاقوام به توافق م هتعامل و تیاهم درمورد موضوعات مورد مطالبقومی براساس 

 .(82٧: 1396متقی و همکاران، )ضامن همگرایی و مولد انسجام ملی است 
 همانندسازی

دو یالا چنالد  یکه اع ا دینماییند تقلیل خط تمایز بوده و زمانی رخ ماهمانندسازی، فر
رو شالوند؛ هتر بالا یکالدیگر روبالاجتماعی کوچ  یهانژادی و یا گروه یهاجامعه گروه
سالاز برشالمرد کاله جوامالع چنالدقومیتی لی منسجمئااید توانیهمانندسازی را م ،بنابراین
 هالایدئولوییالهای دولالت و اسیاسالت ،آن حرکت کرده و به گیته بارت و توئل یسوبه

های همانندسالالازی عبالالارت از ترکیالالب . هالالدف سیاسالالترنالالدیگیبراسالالاس آن شالالکل مالال
منظور ایجالاد یال  متمایز و منیالرد باله یهاولوییکی، فرهنگی، اجتماعی و روانی گروهبی

 ،قومی است. همانندسازی در شکل کالاملش چاله بالرای جامعاله یهاجامعه بدون تیاوت
ساللیمی ) دیالآیمشخص درون جامعه کمتر حاصالل مال یهاو چه گروه ،عنوان ی  کلبه

 .(83: 139٥سبحان و همکاران، 
 

 پيشينه پژوهش
گذاری بررسالی الزامالات سیاسالت»عنالوان ( بالا 1400همکاران )نتایج پژوهش اف لی و 

نشان داد که با مدنظر داشتن  «رانیاقومی و تأثیر آن در کارآمدی نظام جمتوری اسالمی 
گذاری که در راستای مدیریت بتینه عرصه سرزمین و ساکنان آن اسالت الزامات سیاست

توانالد می تیالدرنتاها انتخا  کرد. این امر رای سیاستتوان بتترین شیوه را برای اجمی
های جغرافیای فبیعی و انسانی کشور شود کاله ت المین امنیالت باعث استیاده از توانایی

 ملی و دستیابی به اهداف ملی خواهد بود.



    رانیا یاسالم یدر جمهور یقوم یهااستیس ریتأث یبررس

 169 

بررسالی و تحلیالل »( بالا عنالوان 1400همکاران )ی پژوهش خواجه سروی و هاافتهی
سی شالتروندان؛ مالورد مطالعاله: مشالارکت قالوم تالرکمن در عوامل مؤثر بر مشارکت سیا
ی شخصالیتی نالامزد، هالایژگالیو دهالدیمالنشالان  «یجمتالورانتخابات دوازدهم ریاست 

ی مالذهبی هایدئولوییاانتظارات انتخاباتی، اثرپذیری از معتمدان سیاسی دینی، قرابت با 
ی دهالیرأرا در ی مجازی، بیشترین تالأثیر هاشبکهقومی، روند تحوات جتانی منطقه و 

 دوازدهم ریاست جمتوری داشته است.قوم ترکمن به گیتمان اعتدال در انتخابات 
گرایی و نقالش قالوم»( بالا عنالوان 1400نتایج پژوهش سترابی صالمیره و همکالاران )

دهالد نشالان مالی «اجتماعات مذهبی در انسجام اجتماعی )مورد مطالعه: شتر اندیمش (
باشد، به همان اندازه تمایل به یال  آسالیب خالا  وجالود گرایی بیشتر هرچه میزان قوم
 رو، این متغیر با توجه به زمینه تأثیرگذاری آن باید تعدیل شود.دارد؛ ازاین
قالومی  گذاریسیاستارائه مدل »( در پژوهشی با عنوان 1400پور و همکاران )قربان

دل مناسالب نشالان دادنالد کاله مال «یتئالوردر جمتوری اسالمی ایران با رویکرد گرانالدد 
انالد بر شش مقوله است که عبارتقومی در جمتوری اسالمی ایران مبتنی گذاریسیاست
)مثبت و منیالی(،  گرمداخلهشرایط  -2امنیتی(، الی )فرهنگی، سیاسیی علّهامقوله -1از: 
 -6راهبردهالا )فرهنگالی، اقتصالادی، سیاسالی و امنیتالی( و  -٥، هالامحور -4بسترها،  -3

روش داده گانهشالشی هامقولالهامنیتالی(. براسالاس الفرهنگی، سیاسیالپیامدها )اقتصادی
چتار مؤلیه اصلی هویت ملی، هویت دینالی، شالتروندمحوری و عالدالت تیدرنتابنیاد، 

شناسالایی شالدند. بالا ترکیالب چتالار مؤلیاله یادشالده،  هامؤلیه نیترمتمعنوان محوری به
قالومی در  گذاریسیاسالتعنوان الگالوی مطلالو  به« اسالمیالتکثرگرایی ایرانی»الگوی 

 جمتوری اسالمی ایران معرفی شد.
ی تحقالق هاچالش یبررس»( با عنوان 1399همکاران )نتایج پژوهش محمدرحیمی و 

ی هویتی، هاچالشنشان داد که  «ترکمنهمگرایی ملی اقوام در ایران؛ مورد مطالعه: قوم 
معناداری بر همگرایالی ملالی اقالوام دارد. همچنالین، بالین  معیشتی و نتادی، تأثیر منیی و

ی نتادی تأثیر هاچالشی معیشتی با هاچالشی معیشتی و هاچالشی هویتی با هاچالش
 مثبت و معناداری یافت شد.

بنالدی عوامالل اولویت»(، در پژوهشی بالا عنالوان 1399نتایج حاصل از مطالعه عزیزی )
های های اقتصادی و مؤلیالهنشان داد که مؤلیه «هیاروممؤثر بر همگرایی قومی در شترستان 

های اجتمالاعی، فرهنگالی ترین عوامل تأثیرگذار بوده و در مراحل بعدی، مؤلیهسیاسی متم
 و مذهبی به لحا  تأثیرگذاری در همگرایی قومی شتر ارومیه قرار دارند.
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ار انتخاباتی اقالوام در رفت»عنوان ( با 1398همکاران )ی پژوهش التوردیزاده و هاافتهی
 «انتخابات دوره یازدهم ریاست جمتوری ایران )مورد مطالعاله: اقالوام بلالو  و تالرکمن(
نشان داد که بین سرمایه اجتماعی )اعتماد و پیوند اجتماعی(، سرمایه فرهنگالی )عینالی و 

ی صداوسیما با رفتار انتخابالاتی رابطاله معنالاداری وجالود دارد. مطالابق هابرنامهذهنی( و 
نتایج تحلیل مسیر، شاخص سرمایه اجتماعی در مقایسه با سایر متغیرها ستم بیشتری را 

 در تبیین رفتار انتخاباتی دارد.
ارزیالابی میالزان »عنالوان ( بالا 1398همکالاران )ی پژوهش عموزاده خلیلالی و هاافتهی

 دیالتأکموفقیت حکمرانی خو  در گام اول انقال  در اتحاد و همبستگی ملی اقالوام بالا 
های مختلف جمتوری اسالالمی در گالام اول نشان داد که اقدامات دولت« ر قوم ترکمنب

در مسالیر درسالتی قالرار  صالحراترکمنانقال  در مسیر ایجاد حکمرانی خو  در منطقه 
داشته که البته به تقویت و در برخی موارد، به بازنگری در فرایندها نیاز دارد. در حالالت 

ت خود سعی در ایجالاد همبسالتگی ملالی در منطقاله مالورد ها با اقداماکلی، تمامی دولت
میالزان  رسالدیمالو کسب نتالایج متالم، باله نظالر  هاتالشاین  رغماما به؛ اندداشتهمطالعه 

موفقیت حکمرانی خو  در دستیابی به اتحاد و همبستگی بین این اقوام با منطقه و کالل 
 .استکشور نیازمند تالش و توجه بیشتری در گام دوم انقال  

( بالا 1398پیمایشی برزگر، لطیی و همکالاران )الهای حاصل از پژوهش توصیییافتهی
جانبه های قومی و مذهبی در مشارکت اقوام در امنیت، توسعه همهنقش سیاست»عنوان 

، نشالان داد کاله تشالویق «رانیالاهای شمال و شمال شالرق و همگرایی با تأکید بر ترکمن
م افرافی قالومی و نتادسالازی سالازمانی، بسالتری بالرای اقوام ایرانی به حذف ناسیونالیس

دیگر، چنانچاله احسالاس سازد و ازفرفمند در متن نظام سیاسی فراهم میمشارکت نظام
توانالد اجتماعی قالرار گیالرد، میالهای سیاسیهویت متیاوت در کنار احساس محرومیت

 .موجد عوارض امنیتی در کشور باشد
های آن در مطالعاله گرایی و نارضالایتیفرقاله»عنالوان (، در پژوهشی بالا 201٧حداد )
در خاورمیاناله « گراییفرقاله»، به بررسی انتقالادی وایگالان مالرتبط بالا مطالعاله «انهیخاورم

« گراییفرقاله»دربالاره  زبالانیسالیانگلپرداخته است. این مطالعه به بررسی آثالار عربالی و 
ح، اجازه داده است کاله از آن پرداخته تا نشان دهد که چگونه فقدان تعاریف این اصطال

کننالده درک معنی، بلکاله تحریفبی صرفاًهای متناق ی استیاده شود که آن را نه به شیوه
ناپالذیرش، با میاهیم منیالی اجتنا « گراییفرقه»این، اصطالح برما از موضوع کند. عالوه

هویالت مالذهبی  های سیاسالی و انالگ زدن بالهعنوان ابزاری برای خنثی کردن مخالیتبه
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چیسالت؟ آیالا « گراییفرقاله»این موضوع بود که  به دنبالمردم استیاده شده است. ایشان 
شود؟ ی  تیکر است یا ی  سیاست؟ آیالا شود یا تمرین میچیزی است که احساس می

 جمعی است؟محور است یا محدود به نیرت بیناین امر مترادف با سیاست هویت

 
 روش تحقيق
داده ماهیالت ازنظر است و کاربردی هایپژوهش حیطه در هدف، ازنظر حاضر پژوهش
 .اسالت پیمایشیالتوصییی پژوهش ی  ها،داده گردآوری روش ازنظر و کمّی نوع از ها،

 نیالر 6٥408٧ حالدود و گلسالتان استان در ساکن هایترکمن شامل تحقیق آماری جامعه
 از اسالتیاده بالا کاله بالوده نیالر 384 تعالداد کوکران، فرمول براساس نمونه آماری .اندبوده
هالا سالاکن هالا در آنشترهایی که ترکمن وی انجام شده است اخوشه گیرینمونه روش
 .شدند انتخا  ندابوده
 

 های استان گلستانبراساس جمعیت شهرستانجامعه آماری : 1جدول شماره 
 حجم نمونه جمعيت شهرستان رديف
 32 53970 بندرترکمن 1
 25 42119 قالآق 2
 7 10690 مراوه تپه 3
 94 160020 گنبد کاووس 4
 22 36396 گمیشان 5
 25 41953 کالله 6
 179 308903 شهرهاسایر  7
 

 افالعالات مختلالف، مقالاات و ایکتابخاناله منابع از استیاده با ابتدا پژوهش، این در
 آوریجمالع بالرای پرسشنامه از و سپس شد گردآوری تحقیق متغیرهای با رابطه در ازم
تدوین پرسشنامه شامل افالعات گردآوری ابزار. شد استیاده مطالعه مورد نمونه نظرات
 و متخصصالان نظالر از محتالوا روایالی برای .بود پژوهش متغیرهای از ی  هر برای شده

 26spss افالزاراساتید استیاده شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلیای کرونباخ با نالرم

 بالااتر گیریانالدازه ابزار برای کرونباخ آلیای درونی پایایی ضریب مقدارشد که استیاده 
 نشالان که است دارمعنی 2جدول شماره  (5) سطح در هامؤلیه از هری  برای ٧٥/0از 
 .دارد گیریاندازه ابزار باای پایایی از
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 تحقیق یهامؤلفه برای کرونباخ آلفای ضریب: 2 شماره جدول
 ضريب آلفای كرونباخ عوامل

 81/0 های قوميسیاست

بعد 
 سیاسي

 هاانتصابات رؤسا از میان ترکمن-
 در جایگاه انتخابي هانحوه و ارزیابي ترکمن-
ی سیاسي منااقق تارکمنهاتشکلاجازه فعالیت احزاب فراگیر و  -

 نشین
کشااوری بااه مناااقق ساافرهای مساا و ن و مقامااات ملااي و -

 نشینترکمن
 های مدیریتيکارگیری نخبگان ترکمن در فرصتبه-

81/0 

بعد 
 اقتصادی

گذاری داخلي و خارجي در های سرمایهجذب و توزیع فرصت-
 نشینمناقق ترکمن

های تجاارت خاارجي باا کشاورهای مجااور و توزیع فرصت-
 نشیناندازی مناقق آزاد در حوزه ترکمنراه
های توسااعه صاانعتي و رونااق اشااتنال در مناااقق توزیااع فرصاات-

 نشینترکمن
های ترویج و توسعه کشاورزی علمي و دامداری توزیع فرصت-

 نشینصنعتي در مناقق ترکمن
در منااقق  وکارکسابحمایت از کارآفرینان و صاحبان بومي  -

 نشینترکمن

78/0 

بعد 
 فرهنگي

)اهل سنت( در محااکم حقاوقي و رعایت موازین فقهي بومي  -
 نشینقضایي مناقق ترکمن

های سانتي  رعایات آداب باومي و اجارای استفاده از پوشش -
 نشینهای قومي در مناقق ترکمنسنت

اجازه به تحصیل در علوم دیني بومي )اهال سانت(  تیسای   -
به رعایت موازین فقهاي نهادهای آموزش مذهبي و آزادی نسبت

 نشینمناقق ترکمناهل سنت در 
بزرگداشت مفاخر فرهنگ ترکمني و میراث تاریخي در منااقق  -

 نشینترکمن
در مناااقق ای و انتشااارات ای رسااانههاامجااوز باارای فعالیت -

 نشینترکمن
سازی بارای نوشاتار بسترسازی تحصیل زبان مادری و فرصت -

 نشینقومي در مناقق ترکمن

85/0 

بعد 
 اجتماعي

های عدالت تحصیلي )پایه( و تحصیالت تکمیلي فرصتتوزیع -
 نشیندر مناقق ترکمن

های اجتمااعي و تاالش نهادهاای یافته به آسیبرسیدگي نظام-
79/0 



    رانیا یاسالم یدر جمهور یقوم یهااستیس ریتأث یبررس

 1٧3 

حاکمیتي برای حل مشکالت و توجه باه تارویج مبااني تحکایم 
 نشینخانواده در مناقق ترکمن

نهاااد و های مااردمهااا  سااازماناناادازی انجمنهای راهفرصاات-
 نشینفرهنگي و ادبي در مناقق ترکمن مؤسسات

عملکرد رسانه ملي و استاني در نمایش عناصر فرهنگ و جامعه -
 ها  اخبارها  مستندها  سریالترکمني در قالب فیلم

 
 برحسالب اسالتنبافی آمالاری روش از هالاداده آمالاری افالعات تحلیلو تجزیه  برای
شد؛  تحلیل و تجزیه 26spss افزارنرم توسط هاداده و شد استیاده هاداده توزیع چگونگی

 .شد گذارده آزمایش به 0٥/0 داریمعنی حد در آماری هایآزمون همچنین، همه
 

 آمار توصيفی
 توصيف اعضای نمونه براساس جنسيت

ذکرشالالده اسالالت.  هالالاهالالای مربالالوط بالاله توصالالیف جنسالالیت آزمودنیویژگی 3 در جالالدول
 اند.نیر( بوده 23٥های تحقیق مرد )شود، بیشتر آزمودنیگونه که مشاهده میهمان

 
 اساس جنسیت: توزیع فراواني و درصدی اعضای نمونه مورد بررسي بر3جدول شماره 

ی متغيرهانهيگز  درصد تجمعی درصد فروانی فراوانی 

8/38 149 زن  8/38  

2/61 235 مرد  100 
  100 384 مجموع

 
 تأهلاساس وضعيت توصيف اعضای نمونه بر

هالا ذکرشالده اسالت؛ آزمودنی تأهاللهالای مربالوط باله توصالیف وضالعیت ویژگی 4 در جدول
 اند.نیر( بوده 266) متأهلهای تحقیق شود، بیشتر آزمودنیگونه که در جدول مشاهده میهمان

 
 تیهل: توزیع فراواني و درصدی اعضای نمونه مورد بررسي براساس وضعیت 4جدول شماره 

ی متغيرهانهيگز  درصد تجمعی درصد فروانی فراوانی 

7/30 118 مجرد  7/30  

3/69 266 متیهل  100 
  100 384 مجموع

 
 اساس وضعيت اشتغالتوصيف اعضای نمونه بر

هالا ذکرشالده اسالت؛ وضالعیت اشالتغال آزمودنیهای مربالوط باله توصالیف ویژگی ٥ در جدول
 اند.نیر( بوده 231های تحقیق شاغل )شود، بیشتر آزمودنیگونه که در جدول مشاهده میهمان
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 : توزیع فراواني و درصدی اعضای نمونه مورد بررسي براساس وضعیت اشتنال5جدول شماره 
ی متغيرهانهيگز  درصد تجمعی درصد فروانی فراوانی 

2/60 231 شاغل  2/60  

8/39 153 بیکار  100 
  100 384 مجموع

 
 توصيف اعضای نمونه براساس ميزان تحصيالت

هالا ذکالر های مربوط به توصیف میالزان تحصالیالت آزمودنیویژگی 6شماره  در جدول
شالود، بیشالترین فراوانالی درخصالو  گونه که در جدول مشالاهده میشده است؛ همان

 .استترین آن مربوط به دکتری میزان تحصیالت، مربوط به کارشناسی و کم
 

 میزان تحصیالت: توزیع فراواني و درصدی اعضای نمونه مورد بررسي براساس 6جدول شماره 

 درصد تجمعی درصد فروانی فراوانی ی متغيرهانهيگز

 5/19 5/19 75 دیپلم
 9/28 4/9 36 کارداني
 6/65 7/36 141 کارشناسي
 4/91 8/25 99 ارشد

 100 6/8 33 دکتری
  100 384 مجموع

 
 های تحقيقآزمون فرضيه

اسالالمی ایالران و بعالد  های قالومی نظالام جمتالوریبررسی ارتباط سیاست فرضـيه اول:ـ 
 استان گلستان. هایسیاسی بر ترکمن

 
 های قومي با بعد سیاسيضریب همبستگي پیرسون ارتباط بین سیاست :7جدول شماره 

 تعداد سطح معناداری مقدار آزمون نام آزمون متغيرها

 ضریب همبستگي های قوميسیاست

 پیرسون
886 000/0 384 

 بعد سیاسي
 

باله  %99ی فالوق در سالطح افمینالان رابطاله، سطح معنالاداری آمدهدستبهفبق نتایج 
است کاله متغیالر  886مقدار ضریب همبستگی پیرسون نیز به مقدار  و sig=000 مقدار

 .استو مثبت  مؤثری بعد سیاسی وابستههای قومی بر متغیر مستقل سیاست
اسالالمی ایالران و بعالد های قالومی نظالام جمتالوری بررسی ارتباط سیاست فرضـيه دوم:ـ 

 استان گلستان. هایاقتصادی بر ترکمن
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 های قومي با بعد اقتصادیضریب همبستگي پیرسون ارتباط بین سیاست :8جدول شماره 
 تعداد سطح معناداری مقدار آزمون نام آزمون متغيرها

 ضریب همبستگي های قوميسیاست

 پیرسون
886 000/0 384 

  اقتصادی بعد
باله  %99ی فالوق در سالطح افمینالان رابطاله، سطح معنالاداری آمدهدستبهفبق نتایج 

است که متغیالر  886مقدار ضریب همبستگی پیرسون نیز به مقدار  و sig=000 مقدار
 .استو مثبت  مؤثر اقتصادیی بعد وابستههای قومی بر متغیر مستقل سیاست

نظالام جمتالوری اسالالمی ایالران و بعالد های قالومی بررسی ارتباط سیاست فرضيه سوم:ـ 
  استان گلستان. هایهنگی بر ترکمنفر

 های قومي با بعد فرهنگيضریب همبستگي پیرسون ارتباط بین سیاست :9جدول شماره 
 تعداد سطح معناداری مقدار آزمون نام آزمون متغيرها

 ضریب همبستگي های قوميسیاست

 پیرسون
897 000/0 384 

 فرهنگي بعد
 

باله  %99ی فالوق در سالطح افمینالان رابطاله، سطح معنالاداری آمدهدستبهفبق نتایج 
اسالت کاله متغیالر  89٧مقدار ضریب همبستگی پیرسون نیز به مقدار  و sig=000مقدار 

 .استو مثبت  مؤثر فرهنگیی بعد وابستههای قومی بر متغیر مستقل سیاست
نظالام جمتالوری اسالالمی ایالران و بعالد  های قومیبررسی ارتباط سیاست فرضيه چهارم:ـ 
 استان گلستان. هایماعی بر ترکمناجت
 

 های قومي با بعد اجتماعيضریب همبستگي پیرسون ارتباط بین سیاست :10جدول شماره 
 تعداد سطح معناداری مقدار آزمون نام آزمون متغيرها

 ضریب همبستگي های قوميسیاست

 پیرسون
862 000/0 384 

 اجتماعي بعد
 

باله  %99ی فالوق در سالطح افمینالان رابطاله، سطح معنالاداری آمدهدستبهفبق نتایج 
اسالت کاله متغیالر  862مقدار ضریب همبستگی پیرسون نیز به مقدار  و sig=000مقدار

 .استو مثبت  مؤثر اجتماعیی بعد وابستههای قومی بر متغیر مستقل سیاست
 

 گيرینتيجه
 هایسياسی بر تركمنهای قومی نظام جمهوری اسالمی ايران و بعد فرضيه اول: بررسی ارتباط سياست

 استان گلستان

ی هالایزیربرنامالهتالرین مسالائل کشالورها بالرای و مدیریت قومی از متم گذاریسیاست
 گذاریسیاسالتیی ملی است. با مالدیریت مطلالو  و همگرابتتر و ایجاد  سیاسی، اداره
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اهداف  ازمع الت که  ها را پوشش داد؛ از بین بردن اینآن توانیمبتینه تنوعات قومی 
ها از منظر سیاسی به اقوام ایرانالی، موجالب نظام سیاسی ایران است با توجه بیشتر دولت

رای کشالوری بالا مختصالات یئوپلیتیال  جمتالوری شود. بافزایش امنیت ملی کشالور می
توسعه سیاسالی در کشالور  هایعنوان یکی از شاخصبهمشارکت سیاسی  ،اسالمی ایران
 سیاسالیمردم در تعیین سرنوشالت  آفرینیمتم آن نقشاز مصادیق  که شودمحسو  می

 فوربهو فرهنگ اقوام و مذاهب مختلف  باوجود ،گلستان استان در ؛ بر این اساس،است
که با اکثریالت مالردم اسالتان گلسالتان اختالفالات زبالانی، قالومی،  هاوجود ترکمن ،اخص

قالومی در  و استیاده از نخبگالان هاح مشارکت سیاسی ترکمنسط ،مذهبی و نژادی دارند
یی هانالهیزماسالت و آنالان در  چشالمگیرمحلی  مشارکت حمدیریت سیاسی کشور و سط

افالعالات  ی سیاسالی، کسالبهاپسالتمانند رأی دادن، رقابت بالرای انتخالا  شالدن در 
و مسالائل سیاسالی، شالرکت در جلسالات و محافالل  هاموضالوعسیاسی، بحالث درمالورد 

 هالارقابتبا نمایندگان، ع ویت در احزا  سیاسی، شرکت در  مذاکرهسیاسی، گیتگو و 
این موضوع باعث شده است همگرایی ایالن که  دارند ح وری فعالو مبارزات سیاسی 
. بالا و نظام سیاسی، در شرایط مطلوبی باشد خصو  هسته مرکزیقوم با اقوام دیگر، به

اسالمی در بعد سیاسالی  جمتوری گذاریسیاست، همگرایی در آمدهدستبهتوجه نتایج 
 ،(1400همکاران )اف لی و  این یافته با نتایج تحقیقات که ایجاد شده است هابر ترکمن

(، 1399(، عزیالزی )1399همکالاران )فر و مالوایی ،(1400همکالاران )خواجه سروی و 
قاصد، زنجالانی و  و (1398همکاران )( عموزاده خلیلی و 1398همکاران )التوردیزاده و 

 همخوانی دارد.( 1398کلدی )
های قومی نظام جمهوری اسالمی ايران و بعد اقتصادی بر فرضيه دوم: بررسی ارتباط سياست

 استان گلستان هایتركمن
یم ی، تقسالامنطقالهی زیربرنامالهی از پایین به باا، توجه به اصول زیربرنامهسعی در پیشبرد 

ی اجتماعی، عدم تبعالی  در هایآزاد، به رسمیت شناختن قدرت در سطح کالن بین اقوام
توزیالالع اعتبالالارات بالالین منالالافق قالالومی و غیرقالالومی و انتخالالا  بیشالالتر مالالدیران تالالرکمن در 

و عدم احساس تعلالق و همبسالتگی ی مانع از اعتراض نوعبه تواندیمی اقتصادی هاسمت
، هافرصالتمیان اقوام شود و درنتایت، ضالریب امنیالت ملالی را بالاا ببالرد. توزیالع نالابرابر 

آمالده، دسالتبهو با توجه نتایج  شودو منابع منجربه توسعه نامتوازن در کشور می هاهیسرما
ایجالاد شالده  هالااسالمی در بعد اقتصادی بر ترکمن جمتوری گذاریسیاستهمگرایی در 

همکالاران فالر و (، مالوایی1400پور و همکاران )این یافته با نتایج تحقیقات قربان که است
 همخوانی دارد.( 139٧( و دشتی و عیوضی )1398همکاران )عموزاده خلیلی و  ،(1399)



    رانیا یاسالم یدر جمهور یقوم یهااستیس ریتأث یبررس

 1٧٧ 

های قومی نظام جمهوری اسالمی ايران و بعد فرهنگی بر فرضيه سوم: بررسی ارتباط سياست
 استان گلستان هایتركمن

های قالومی، زبالانی و دینالی گونالاگون اسالت. ایران سرزمینی است که دربرگیرنده گروه
های اقوام ایرانی با همه گوناگونی، به سبب همزیستی تاریخی اجتماعی فالوانی فرهنگ

هالا را باله یکالدیگر ها و اشتراکاتی دارند که آندر سرزمین ایران، در برخی وجوه، قرابت
، داراى ی  وفالن، یال  های مختلفرغم وجود تیرهان بهکند. ملت بزرگ ایرمینزدی  

تالرین عوامالل هسالتند. همبسالتگی ملالی یکالی از متم ورسومآدا تاریخ، ی  فرهنگ و 
واسطه آن هویالت هالر ملالت تکالوین یافتاله و بقالا و های کنونی است که بهحیات دولت

فرهنگالی الالن، منالافق مختلالف جغرافیالاییایرا در شود.تداوم آن در فول زمان میسر می
های فرهنگی و احساسات هویتی خاصی دارند که مختلیی وجود دارد که هر کدام سنت

. ایالن گونالاگونی و تنالوع کنالدتر متمایز میبزرگعنوان گروه فرعی از جامعه ها را بهآن
مالاعی تالأثیر انسالجام اجتجامعه ایرانی به انحای مختلف بر امکالان و اسالتعداد برقالراری 

بر که مبتنی داندیمتیلور فرهنگ را محیط و ف ای ذهنی اجتماعی  ادوارد .گذاشته است
ی است که در فالول تالاریخ شالکل گرفتاله و دارای قالوام و دوام ایروحعناصر مادی و 

 ترتیب، دین و نمادهای فرهنگی است.زمانی است. دو رکن اساسی این بنیاد به
، بخش متالم و زبان یکپارچه مورد بررسی قرار گرفته است:اجزا و عناصر این کلیت 
ابزاری فرهنگی باعث انتقال میراث فرهنگی از نساللی باله  مثابهبهاساسی فرهنگ است و 

. در میان اقوام ساکن در مرزهای سیاسی کنونی ایران، زبالان ترکمنالی شودیمنسل دیگر 
ایرانی است. با توجه به نتایج  متیاوتی از زبان خانوادهدارای صحرا ترکمنی هابخشدر 
جمتوری اسالمی در بعد فرهنگی بر قوم ترکمن  گذاریسیاست، همگرایی آمدهدستبه

(، 1400این یافته با نتایج تحقیقالات سالترابی صالمیره و همکالاران ) که ایجاد شده است
(، 1398همکالاران )(، عمالوزاده خلیلالی و 1399(، عزیالزی )1400پور و همکاران )قربان
 همخوانی دارد. (1394) یاوادعل(، فرجی و 139٧ی و عیوضی )دشت

های قومی نظام جمهوری اسالمی ايران و بعد اجتماعی بر فرضيه چهارم: بررسی ارتباط سياست
 استان گلستان هایتركمن

از اثرگالذاری  ظالاهراًهای مختلف روابط قالومی در یال  جامعاله، بندیاشکال و صورت
متقابالالل و معنالالاداری بالالا سالالاختار اقتصالالادی، سیاسالالی، اجتمالالاعی و فرهنگالالی آن جامعالاله 
برخوردار است و نظام اجتماعی حاکم بر جوامع را در قالب پیامدهایی چون همگرایالی 

دهالد؛ تالأثیر خالود قالرار میاجتماعی، ستیز اجتماعی و حتی تقسیم کار اجتماعی تحالت
ی ریپالذتعلقد روابط و مناسبات قومی از رابطه معناداری با میزان رسنظر میرو، بهازاین
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های ها در ی  جامعه، در جوامع گوناگون نیالز برخالوردار بالوده و از مؤلیالهملی قومیت
 اشالتراکشود. عوامل ای محسو  میدر اسناد توسعه شدهلحا اساسی در تحقق اهداف 

بالرای افالزایش و ارتقالای  اشالتراک اجتماعی اقوام بالا مرکزیالت کشالور و تقویالت نقالاط
ی موجود با سالازوکارهای هاضعفبردن بینهمگرایی و ت عیف عوامل واگراکننده و از
عنوان واقعیتالالی اجتمالالاعی در هالالای قالالومی بالالهاجتمالالاعی و پالالذیرش تنالالوع و تعالالدد گروه

ترین نقطه قوت الگوهای قالومی بالوده اسالت و توانسالته بخالش های قومی، متمسیاست
، همگرایالی آمدهدسالتبهبالا توجاله نتالایج  الت اقالوام را کالاهش دهالد.اعظمی از مشالک

ایالن  که ایجاد شده است هاجمتوری اسالمی در بعد اجتماعی بر ترکمن گذاریسیاست
(، عمالوزاده خلیلالی 1399(، عزیزی )1400پور و همکاران )یافته با نتایج تحقیقات قربان

(، دشتی 139٧همکاران ) و(، رنجبر 1398(، قاصد، زنجانی و کلدی )1398همکاران )و 
 همخوانی دارد.( 1394) یاوادعل(، فرجی و 139٧و عیوضی )

 
 نوآوری پژوهشجنبه 

در الگوهای سیاست قومی در کشور باید به چند مورد ذیالل توجاله اساسالی داشالت تالا 
 سالازوکارهای ایجادشالده، یی این الگوها باله حالد نتایالت خالود رسالیده و براسالاسکارا
ی مناسبی از امکانات و توان بالقوه منالابع فبیعالی و انسالانی در مسالیر توسالعه برداربتره

ی دولالت در پتناله هالاحیره پوشالش ی امنیالت ملالی،ارتقا موزون منافق مختلف کشور،
ملالی و... انجالام  مالؤثرقلمرو  تیتقو سیاسی،الکارآمدی ساختار اداری شیافزا سرزمینی،
نمادهای فرهنگی پیش از این پژوهشی صورت  ، دین وزبان زآنجاکه در بررسیپذیرد. ا

ادوارد تیلالور اسالتیاده  هیالنظراز  نگرفته است، نگارنده پژوهش حاضر در بخش فرهنگی
 .استکرده است که نتایج پژوهش با نظریه تیلور منطبق 

 
 

 منابع
 هالای قالومی و نقالش سیاسالت»(؛ 1398محمدتقی )آبادی، داود؛ رضویان، برزگر، نصرت؛ لطیی، حیدر؛ حسن
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