
  
 83-102 صص، پاییز، 1401، 3 یه، شمارموسوبیست، سال 91؛ مطالعات ملي یهفصلنام

 
 https://www.samimnoor.ir/view/fa/SimilarityResult/?ItemID=467641 /15.92%    :یابيلینک نتیجه مشابهت

 
Doi: 10.22034/RJNSQ.2022.337188.1390  Dor: 20.1001.1.1735059.1401.23.91.8.1 
  

 1یاخامنه اهللتیآ شهیدر اند رانیمناسبات اقوام در ا
 

 پژوهشينوع مقاله: 
 

m.molaeearani@isca.ac.ir mail:-E      يآران يموالئ یمهد* 
 

  30/6/1401: پذیرشتاریخ   28/6/1401تاریخ بازنگری:    22/1/1401تاریخ دریافت: 
 چكيده

ها و مناسبات گروه یستیهمز یدر جوامع معاصر، نحوه یاز مسائل اصل یکی
که  رانیا یاسالم یمسئله در جمهور نیاست. ا گریکدیو اقوام مختلف در کنار 

 زیاند، نکرده ستیدر آن ز یو قرون متماد انیدر سال یمختلفاقوام ها و گروه
شهیمقاله آن است که بر اساس اند نیا یموردتوجه است. مسئله و سؤال اصل

 ،یملب تیبهو یو نسببت و رابهبه رانیمناسبات اقوام در ا ،یاخامنه اهللتیآ ی
 یسبؤال تمبام نیبپاسب  ببه ا یها چگونه است؟ براآن انیدر م ینیو د یومق
 یهامختلببف از اسببتان یهببابببا مببردم و گروه یاخامنببه اهللتیببآ یدارهایببد
قبرار  یمضمون موردبررسب لی( با روش تحلیسخنران 97)جمعاً  نینشتیومق

انبد از  عبارت شانیا اناتیشده از باستخراج یگرفته است. چهار مضمون اصل
 -3، ینبیاعتقبادات و مناسبد د -2اقبوام،  یسبتیهمز یو اصول ببرا یمبان -1

و مشبارکت  شبرفتیو پ نیحفظ سبرزم -4، یاجتماع یروابط و تعلقات فرهنگ
 .یاقتصاد بیاسیس
 

 .یاخامنه اهللتیآ ،ینید تیهو ،یقوم تیهو ،یمل تیاقوام، هو :هاواژهكليد

                                                      
اسوت هوه  ر گوروه معال وا   «یاسومم یجمهوور یتمدن اریع» یاز طرح پژوهش یمقاله برگرفته از بخش نیا. 1

 انجام شده است. 1398 ر سال  یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسمم یتمدن
 .مسئول( سندهی)نو یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسمم یو اجتماع یگروه معال ا  فرهنگ یعلمئتیو عضو ه اریاستا  *
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 و طرح مسئله مقدمه
هننود آیند، زندگی میها  ر بسترهای متفاو  طبی ی، جغرافیایی و انسانی به  نیا میانسان»

هوای هوه  ر آن گروه شودهدهیآفری اگونهبهمیرند. اساساً جهان هستی و عالم انسانی و می
ی گونواگون اجتمواعی زنودگی هاهای گوناگون فرهنگی و قومی و  ستهاجتماعی و گونه

ی اسمی متفاو  از اسومای  هندهای نشانهنند. گویی قرار است هر خلقی و هر آفریدهمی
وار جلوه هنود و یتتوایی ت الی باشند و خداوند به وحدانیتش  ر هر خلق خو ، یگانهباری

ها و اقووام . وجو  گروه(277، 1399)بابایی، « هایش به رخ بتشدآفریده تکتکخو  را  ر 
های الهوی های تنوع و تتثر  ر آفریودهها و تجارب زیسته یتی از نمونهمختلف با فرهنگ

به  الیل مختلف مانند نوع رویتر  نظری بوه است هه  ر  وران م اصر  ر برخی جوامع و
 و محل بحث و مناقشه بو ه است.موضوع تنوع فرهنگی

ها و هند هوه یتوی از مفلفوهاز آنجا اهمیت پیدا می« مناسبا  اقوام  ر ایران»بررسی 
آرموان جمهووری »گرایی پاسخ به این سوفال اسوت هوه اگور های اصلی  ر تنوعچالش

و از  (14/6/1392ای، )خامنوه« اسوت "ایجا  تمدن اسوممی"اسممی  ر یک جمله هوتاه 
ی تمودن نووین اسوممی را  ار ؛  ارپورچمی سممی ایران،  اعیهسوی  یگر جمهوری ا

با یتدیگر  هاآنی میان چگونه اقوام مختلف را  ر  رون خو  نگه خواهد  اشت؟ رابعه
ریزی خواهود شود؟ جمهووری و با حاهمیت بر اساس چه مبانی و اصولی طراحی و پی

، باید بتواند  ر  رون خوو  الگوویی ی احیای تمدن نوین اسممیاسممی ایران، با  اعیه
ی ممتاز از ارتباط میان اقوام با یتدیگر و با حاهمیت ارائه هند و  ر عمل آن را به منصه

ی یک الگوی عملی، نیازمند  اشتن الگو یا حوداقل ظهور برساند. مسئله این است هه ارائه
 و اجرایی شو .تا بر اساس آن، این الگ استچارچوب و مبانی نظری متقن و محتم 

نگارنده م تقد است الگوسازی و تبیین اصول و مبانی همزیستی و مناسبا  اقووام و 
پر ازی تمودنی اسوت و  ر ایون سازی و نظریوهمذاهب  ر هنار یتدیگر،  ر گرو مفهوم

توانود ی رهبران فتری  یوروز و اموروز ایون جریوان انقمبوی، میمیان، شناخت اندیشه
نقوش بسویار  (1)ایاهلل سویدعلی خامنوههای آیوتد.  ر همین راستا، اندیشوهراهگشا باش

ها و عوامول متنووع فور ی و پررنگی  ار .  ر این مجال، فرصت بررسی تفصیلی زمینوه
های مقوام م ظوم رهبوری نیسوت و تنهوا بوه مووار ی از گیری اندیشوهاجتماعی شوتل

شوو  هوه عبوار  اسوت از  و حقوقی( ایشوان اشواره میهای شخصیتی )حقیقی ویژگی
مناصب  -3رویتر های فلسفی و حتمی،  -2فقاهت و اجتها ،  -1 (200  1393)بهمنی، 

 توان شناخت محیعی و میدانی. -4حتومتی و اجتماعی و 
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 سؤاالت تحقيق
 سؤال اصلی

 چگونه باشد؟ ای، مناسبا  اقوام  ر ایران بایداهلل خامنهی آیت ر اندیشه -

 سؤاالت فرعی
 ای، مبانی و اصول مناسبا  اقوام با حاهمیت  ر ایران چیست؟اهلل خامنهی آیت ر اندیشه -

 اقوام  ر ایران چیست؟  ر بین هویت  ینی هایمفلفهای، اهلل خامنهی آیت ر اندیشه -

 اقوام  ر ایران چیست؟ ر بین هویت قومی  هایمفلفهای، اهلل خامنهی آیت ر اندیشه -

 اقوام  ر ایران چیست؟ ر بین هویت ملی  هایمفلفهای، اهلل خامنهی آیت ر اندیشه -

 
 چارچوب مفهومی

نظران  رباره ت اریف مفاهیم هویت، هویت ملی، قوومی و بخش، نظرا  صاحب نی ر ا
 و هویت قومی بررسی شده است. های میان هویت ملی ینی و نسبت

 هویت
 آن یلغوو شهیر. است سرشت و تی، وجو ، ماهیهست یم نا به لغت  ر تیهو یواژه
 ییشناسا موجب و  ار  معلق همال و تیت، نهایغابه اشاره هه شده گرفته «هو» واژه از
شخصوی گیدنز م تقد است هویوت . (100  1377ن، یم ) شو می گرانی  از خو  زیتما و

پذیر . اش میعنوان بازتابی از زندگینامه ر حقیقت همان خو  است هه شخص آن را به
تداوم فر   ر زمان و متان است و هویت فور ی نیوز بازتوابی تغییوری  یهویت به م نا

شناسی .  ر فرهنگ جام ه(82  1382)گیدنز،  است هه شخص از آن به عمل آور ه است
پایدار فر  از هیستی و چیستی خو   ر ارتبواط بوا افورا  و  نسبتاًپنداشت  هویت به م نای

شودن شو  هه از طریق ت امم  اجتماعی و  ر فراینود اجتماعیهای  یگر اطمق میگروه
 .(42  1383)نوچه فمح،   اندیابد. گیدنز، هویت را منبع م نا برای هنشگران میتتوین می

 هویت ملی
خو  را مت لوق « ما»هویت ملی از اقسام هویت جم ی و اجتماعی است هه فر  با ضمیر 

به عناصر و نما هایی نظیر تاریخ، سرزمین،  ین، مفاخر فرهنگی،  ولت، زبان و ا بیوا  
)ربوانی و  یگوران، هنود  اند و  ر مقابل آن احساس ت هد، وفا اری و تتلیف میملی می

فی  یگر، هویت ملی به م نای احساس ت لق و وفا اری به عناصر و .  ر ت ری(37  1388
ترین عناصر و نما های ملوی نما های مشترک  ر اجتماعی ملی )جام ه هل( است. مهم

انود از  سورزمین،  یون و آیوین، آ اب و شووند عبار هه سوبب شناسوایی و تموایز می
 .(17  1380 )یوسفی،مناسک، تاریخ، زبان و ا بیا ، مر م و  ولت 
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ای مرهوب از هفوت ب ود برخی اندیشومندان م تقدنود هویوت ملوی ایرانیوان مقولوه
اجتماعی، تاریخی، جغرافیوایی، سیاسوی،  ینوی، فرهنگوی و زبوانی هویوت ملوی اسوت 

توان هویت ملی را بور پایوه اصوول و بندی هلی می.  ر یک جمع(199  1379)حاجیانی، 
هننود ت ریوف یک سرزمین هه بر گر  آن وحد  پیدا میبنیا های مشترک  یرپای مر م 

. اغلب تحقیقا  و معال ا  ایون حووزه، هویوت (63-64  1390)قاسمی و همتاران، هر  
سیاسی و  -3اجتماعی، -فرهنگی -2سرزمینی )جغرافیایی(،  -1ملی را  ارای چهار ب د 

 .(37، 1388)ربانی و  یگران، گیرند تاریخی  ر نظر می -4
 ویت قومیه

نوعی هویت اجتماعی است هوه  ر آن وابسوتگی بوه گوروه قوومی  م موالًهویت قومی 
گیور . البتوه قومیوت م نوی واحود نودار  و خاص مبنای شناسایی و شناساندن قورار می

 های  یگر بستگی  ار .ی قومی بو ن یک گروه بیشتر به تمایز آن با گروهشاخصه
رسواند، عناصور هوه گواه مفهووم ملیوت را نیوز می تبه  لیل گسترگی مفهووم قومیو

خاص و گاه ملیت خواص یوک گوروه  ورسومآ ابگوناگونی چون زبان، مذهب، نژا ، 
هوای بوو ن و گروه هند. برای نمونه  ر لبنان موذهب، مومک قومیقومی را تشتیل می

هوا  ر زبوان عربوی اشوتراک  ارنود.  ر برخوی همه لبنانی چراههقومی است و نه زبان، 
و  ر  اسوتی قومیت هشورها، همانند شمال آفریقا و مور  بربرها، نژا  عامل و شاخصه

  1388)احمودی، تواند عامول قوومی باشود برخی هشورها همانند ترهیه و عراق زبان می
امول عینوی و نهنوی، فرهنگوی و ای خاصوی از عو. العایی هویت قومی را مجموعه(63

شوو  و آن را  اند هه  ر یک گوروه انسوانی متجلوی میاجتماعی، عقیدتی و نفسانی می
 .(158  1378)العایی، ساز  ها متمایز مینسبت به  یگر گروه

هنود و آن را از قووم  یگور متموایز آنچه  ر اصل بین افرا  یک قوم ایجا  هویت می
هاست. ایون همان منش فرهنگی مشترک ی نی مجموعه باورها، رفتارها و آییننماید، می

 هود و مجموعوه هویوت افورا ، هویوت های فر ی، هویت فور ی را تشوتیل میمنش
آیود ساز  هه از آن احساس وابستگی فر  به قوم یوا گوروه بوه وجوو  میگروهی را می
 (2).(85، 1380)خوبروی پاک، 

 ویت ملی و قومیرابطه ه
  و سوتهتووان  ر اند را میرویتر هایی هه به رابعه هویت ملی و هویت قومی پر اخته

  (1387)مقدس ج فری و همتاران، بندی هر  طبقه
 ر ایون رویتور ، هویوت رویکردهای معتقد به تضاد هویت ملي و هویت قوومي:  -1
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گرایی رونودی اسوت هستند و فرایند قوم جمعرقابلیغهایی متضا  و قومی و ملی پدیده
شو  و امتان حفظ انسجام هه طی آن پیوند میان سرزمین و فرهنگ عمومی تض یف می

 ازجملوه .(146  1393)مسو و نیا، گیور  یک ملت  ر م رض چوالش و تهدیود قورار می
پذیری و تئوری هویت اجتمواعی فرهنگ هیسوکنظریا  معرح  ر این رویتر ، مدل ی

 .(124  1392)حاجیانی و امیرهافی، است 
پذیری  ر ، افرا   ر حال فرهنگبر اساس فرض این مدل پذیری:فرهنگ هیسوکمدل ی -

های فرهنگی مسلط را پوذیرش و فرهنوگ و سنت ورسومآ ابها، طول زمان ارزش
 هنند.قومی را ر  می

هوا و هوا، ارزشضا   ر نگرشبر اساس این تئوری، به  لیل ت تئوری هویت اجتماعي: -
تر، ت یوین هویوت بوا  و فرهنوگ ی وسویعرفتارهای اعضای گروه قومی بوا جام وه

 تواند مسائلی را برای تتوین هویت اعضای گروه قومی ایجا  هند.مختلف می

این رویتر هوا  رویکردهای معتقد به سازگاری و توافق هویت ملي و هویت قومي: -2
های سنتی، قائل به رویتر  غیرخعوی، ت واملی و وجوو  ضمن به چالش هشیدن  یدگاه

ترین نظریا  مهمهای چندگانه و ترهیبی  ر سعح فر  و جام ه هستند. ها و هویتت لق
 ( 125  1392)حاجیانی و امیرهافی، این رویتر   ر نیل اشاره شده است 

یک امر یگانوه  الزاماًبر طبق این مدل، ت یین هویت قومی  پذیری:فرهنگمدل دوسویه  -
ای شوتل گیور  هوه  رجوا  های چندگانهممتن است هویت و منفر  نیست، بلته

پذیری  ربرگیر . چهار استراتژی فرهنگ زمانهم طوربهپنداری را نا مختلفی از هم
 -4 ،جوودایی -3سووازی، همگون -2انسووجام،  -1انوود از   ر ایوون نگوواه عبار 

یافته بوه لحواه هوویتی هسوانی هسوتند هوه  ر هور  و ماندن. افرا  انسجام رحاشیه
هننود.  ر اسوتراتژی می خواطرت لقفرهنگ مشارهت  ارند و نسبت به آن احسواس 

 ر اسوتراتژی  هوهی رحوالسازی افرا  به هویت ملی بیشوتر گورایش  ارنود، همگون
بیشتر است و افرا   ر حاشیه مانده بوا هور  شانیقومرا  به هویت جدایی گرایش اف

 هنند. و هویت احساس بیگانگی می

( بر این نتتوه تمرهوز 2010مدل آمیو  و سابلونیر ) های چندگانه:مدل انسجام هویت -
 -1رسود  های اجتماعی چندگانه طوی چهوار مرحلوه بوه انسوجام می ار  هه هویت

 انسجام. -4بندی هر ن و بخش -3بندی،  سته -2انتظاری، بندی  سته
 هویت دینی

یتی از اب ا  هویت ملی برشمر ه شوده اسوت.  عنوانبه ر غالب تحقیقا ، هویت  ینی 
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ای از باورها و اعمال است هه فر  یا جام وه به اعتقا  هارشناسان، هویت  ینی مجموعه
گوذار . بوه اعتقوا  ن هه جنبه ایمانی  ار  به اجورا میها و مراسم پیشی ر رابعه با سنت

و م موالً  ر تقابل با  قرارگرفتهبرخی متخصصان هویت  ینی  ر سعح هویت اجتماعی 
گیور ، گیر ؛ اما  ر برخی هشورها هه هویت  ینی محوور قورار میهویت ملی قرار نمی
و  را  ر تقابل با هویت محوری ببیننود. ی خنوعبهای های  ینی حاشیهممتن است هویت

ای چون هند هه  ر آن  ولت هویت  ینی خاصوی نودار ، انوواع و ،  ر جام همثالعنوانبه
 .(62  1388)احمدی، خیزند های  ینی، با هویت ملی هند به رویارویی برنمیاقسام هویت

خواهد بو   ر قالوب  مدنظرچارچوب مفهومی این مقاله  عنوانبهبر این اساس آنچه 
است و محقق با استفا ه از این چوارچوب مفهوومی بوه «  ینی، ملی و قومی»سه هویت 

هویت قومی  ر اندیشه  یهامفلفههویت ملی و  یهامفلفه ینی،  های هویتمفلفه نبال 
 ای است.اهلل خامنهآیت
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 روش تحقيق

 بر اسواسهای مشخصی استفا ه هر ه و روشن است هه هر پژوهشی، از روش یا روش
 مور معال وهآن به شناخت و گر آوری منابع و سوس  تحلیول و نقود و فهوم موضووع 

سوت. ای استفا ه هر ه اها از روش هتابخانهپر از . این تحقیق  ر مقام گر آوری  ا همی
حاهم جام وه  عنوانبهای، هم اهلل خامنهبا توجه به موضوع تحقیق، نظرا  حضر  آیت

یک اندیشمند و متفتر  ر موضوع اقوام و تنوع فرهنگوی موذهبی  عنوانبهاسممی و هم 
است. برای انجام این هوار، تموامی  یودارهای ایشوان بوا مور م و  قرارگرفته مور توجه

مانند آنربایجان شرقی و غربی، سیسوتان و بلوچسوتان،  یهایهای مختلف از استانگروه
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گلستان، خوزستان، لرستان، هر ستان، خراسان جنوبی و شمالی، ههگیلویه و بویراحمود 
ی قرار گرفته است. با توجه مور بررسون سخنرانی( با روش تحلیل مضم 97 جم اًو... )

نظران، عنواوین و  ر تحلیل مضمون و تنوع  یدگاه صاحب هاررفتهبههای به تنوع روش
بنودی مضوامین های متفاوتی برای مضامین وجو   ار .  ر این تحقیق از طبقهبندیطبقه

مراتب مضومون اسوت. مضوامین لسولهاصلی و فرعی استفا ه شده است هه مبنای آن س
گیرند و مضامین فرعی  ر سعوح مضامین قرار می مراتبسلسلهاصلی،  ر سعوح باالتر 

 .(1390زا ه و همتاران، )شیخ مراتبسلسلهتر این پایین
 

 هایافته
ای  ر  یودار بوا مور م و اهلل خامنوهسوخنرانی آیوت 97بر اسواس معال وا  و خووانش 

با استفا ه از روش تحلیول مضومون، چهوار  عمدتاً مرزنشینهای مختلف شهرهای گروه
انود از بیانا  ایشان  رباره چگونگی مناسبا  اقووام عبار  شدهاستخراجمضمون اصلی 

 -4روابوط فرهنگوی اجتمواعی،  -3اعتقا ا  و مناسک  ینی،  -2مبانی و اصول،  -1از  
اقتصا ی هه  ر نیل ارائه شده اسوت. بور وحفظ سرزمین و پیشرفت و مشارهت سیاسی

هوا هسوتند. شده، این چهار مضمون  ر ارتبواط بوا انوواع هویتاساس مبانی نظری ارائه
، «روابط و ت لقوا  فرهنگوی اجتمواعی»، مقوم هویت  ینی؛ «اعتقا ا  و مناسک  ینی»

، مقووم «اقتصوا ی-حفظ سرزمین و پیشرفت و مشارهت سیاسوی»مقوم هویت قومی و 
های اساسوی و بنیوا ین بورای پایوه مثابوهبهنیوز « مبوانی و اصوول»هویت ملی هسوتند. 

 همزیستی اقوام  ر جام ه ایرانی هستند.
 مبانی و اصول
ی نوع نگاه و رفتوار نظوام جمهووری اسوممی بوا شالو هزیربنا و   رواقعمبانی و اصول 

 اقوام مختلف است.
 ی همه افرادو احقاق حقوق حقه عدالت، انصاف یمبنا بر رفتار

 بوا تیحاهم ت امل و رفتار یمبنا هه است نیا موضوع نیا  ر سفال نیتریجد و نیاول
 هموه بوا هه  اندیم خو  فهیوظ یاسمم ، نظامایاهلل خامنهآیت دگاهی  از ست؟یچاقوام 
بور  را رفتوار یمبنا گری  یانیب  ر شانیا (3).هند نگاه دی  کی و چشم کی ملت، با آحا 

  ر مهوم اریبسو و گوری  نتتوه. هر نود انیب (4)«عدالت و انصاف»اساس اصول اسممی، 
 یشوده عیضوا حقووق یبرخو احقواق بوه نسوبت هشودار و تذهر ایشان، رهیس و گفتار
 (5)،نان و حق استقمل و تحصویل آنوانز حرمت و هرامت تیرعاخصوص به ،وطنانهم
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 یشوهروند حقووق اسوت موظف یاسمم نظامای، اهلل خامنهاز نگاه حضر  آیت است.
  هند اععا... و مذهب نوع از فارغ را خو  جام ه یاعضا همه

 هحق حقوق به و يرانیا کعنوان یبه و را يرانیا کی میخواهيم کهيوقت ما»
 سوت یچ تو نید يحت ای و مذهب که میکنينم سؤال او م، ازیبرسان خودش

 و کنوديم استفاده دارد ما باکه  یگریهمشهر حقوق از و ماست مواطن نه
 و بکنود دیوبا یبپوردازد، کوار دیوبا یزیچ کند يم يزندگ مملکت نیا در

 توشش، حوق کوار، حوق ، حوقيزنودگ حق ت،یامن حق دارد  هم يحقوق
 (6)(.27/8/1370ای، )خامنه« دارد فرهنگ و لیتحص

 تفرقه ینف و وحدت حفظ
. اسوت تفرقوه ینفو و اتحوا  ، حفوظیاسومم یجمهور نظام  ر اصول ترینمهم از یتی

 نظوام حفوظ یبورا یاسویس کیوتاهت کیو وحود  به اعتقا  هه هنند تصور دیشا یبرخ
 یاسمم نظام نتهیا از قبل. ماست یهدیعق( وحد  حفظ.)..» اما باشد یاسمم یجمهور

 جهوت  ر روز آن  ر یانقمبو همبوارز نهضت، بزرگان ما، بزرگان بشو ، برا ران لیتشت
 آنجوا مون ...بوو م دیوتب  بلوچستان  ر خو م من. هر ندیم تمش یسن و  هیش وحد 

  ر را یسون و  هیشو اتحوا  از یانشوانه کی هه میهن یهار دییایب میگفت ما. بو م یدیتب 
  ر و دیرسو موا نهون بوه روز آن وحود  هفتوه همسوئل نیوا هه م؛یبده نشان شهر نیا
« سوتین روزی  و امروز است، مال بو ه یقیعم فتر کی نیا. میهر  عمل را آن رانشهریا

 (7).(25/7/1390ای، )خامنه
 تیواهثر هه یخاص متان به مربوط یسن و  هیش ژهیوبه و مذاهب و اقوام انیم وحد 

 یافتنو، اختمفیاخامنه اهللتیآ حضر  شهیاند  ر (8).ستین باشد انی یش ای سنت اهل با
 (9).است یقانون خمف و یشرع باشد، حرام نیطرف از هدام هر یسو از یسن و  هیش انیم
 گریتودی مقدسوا  بوه اهانوت، یاسومم نظوام قرموز خوط هوه اندهر ه تأهید بارها شانیا

 . انست یاسمم نظام  ر ینظر یمبان ترینمهم جزء توانیم را وحد  حفظ (10).است
 تأكيد بر هویت دینی در كنار توجه به اقوام

عوامول، تحوت و هوازهیوانگ ران، همهیا یاسمم انقمب  ر» ایاهلل خامنه ر اندیشه آیت
 ، چوهیقوم هر ران، ازیا ملت یهمه. است گرفته قرار و ر یگیم قرار ینی  مانیا الش اع

 از کیو هور چوه و لور ترهمن، چوه بلوچ، چه هر ، چه عرب، چه فارس، چه ترک، چه
« هاسوتزهیوانگ هیوبق  وم  رجوه  ر وهسوتند  مسلمان اول  رجه ،  ریرانیا گری  اقوام

 (11).(5/5/1372ای، )خامنه
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 اقوام نیسوت گرفتن دهینا  یم نا بهی ایشان، ی  ر اندیشهاسمم تیهو بر تأهیدالبته 
 گذشوت  وران آن»  هد  ر هنار یتدیگر ملت ایران را تشتیل می هانیای و جمع همه

 گونواگون اقووام و  ور سوت یشهرها هه بو  نیا بر قدرتمندان و نانیمرهزنش س ىِ هه
 هور  ر یرانویا فور  هور رانیوا یاسمم یجمهور نظام  ر امروز. رندیبگ دهیند را هشور
. اسوت یمسوتقل ارزش ی ارا فور  کعنوان یوبوه پهنواور و میعظو هشوور نیوا ینقعه

 هواارا ه نیوا یمستقل، مجموعه یهاتیشخص نیا یها، مجموعهارزش نیا یمجموعه
 (12).(28/2/1388ای، )خامنه«  هدیم لیتشت را رانیا بزرگ ها، ملتمحبت و

 هورورسووم آ اب و یخیتوار ثیموار و هاهیها، سرماارزش حفظ ر اندیشه ایشان، 
 گفوت بتووان دیشا (13).شو  ی تقویتمل تیهو و عز  شد خواهد سبب رانیا از منعقه

 عمول نیوا نقوش (14)-تمسوخر و اسوتهزاقصود به- هالهجه دیتقل حرمت لی ال از یتی
 .است بو ه یمل تیهو و عز  بیتخر  ر ناپسند

 زبان فارسی
ها و اقووام مختلوف، وجوو  زبوان و عوامل  ر پیوند بین گروه هامفلفه نیترمهمیتی از 

 مواریوث عظویم یاز گنجینوه جویبوار پرفیضوی  ر واقوع فارسوی زبوان»مشترک است  
بسویار  یا یگر نیز پدیده یهاملت و برای است زبانیفارس یهاو ملت ایرانیان فرهنگی
 و ظرفیوت واژگوانی از گسوترش فارسوی شوو . زبوانمی و شتوهمند محسووب بزرگ
بور  هنجوار و زیبوا  ار  و بوا تتیوه نواز، بهگوش ، آهنگیبرخور ار است پذیریترهیب

را  بشوری م وارف یاز گسوتره تواند هر بخشیخو  می و ترهیبی واژگانی خصوصیا 
 (15).(16/10/1374ای، )خامنه« هند را بیان  هد و آن ارائه

 اقوام تنوع دانستن فرصت
 را نوهیزم چراهه شو  محسوب دیتهد ینوع تواندیم منظر کی از ما هشور  ر اقوام تنوع
 موا یبورا قتاًیحق»ای  اهلل خامنه ر اندیشه آیت اما ؛هندیم فراهم اختمف و ییجدا یبرا

 یموذهب تنوع و یقوم تنوع به یاسمم یجمهور نظام نگاه. است فرصت کی اقوام تنوع
یمو اعومم مون قواطعطور به را نیا ست؛ین نگرتجانبهیگرا، ز، قومیآمت صب نگاه معلقاً
لیوتتم تیخاصو وجوو  یقووم تنوع یهاتیمز از یتی (16).(24/2/1388ای، )خامنوه« هنم

 و گونواگون یاسوت دا ها و مختلوف عا ا  و مختلف، آ اب یهاسنت»  است یهنندگ
 بوا هننود لیتتم را گریتدی بتوانند ملت نیا گوناگون اجزاء هه است فرصت کیمتنوع، 

 (17).(22/2/1388ای، )خامنه« هامل اتحا  و یستیهمز با و  رست مراو ا 
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 هویت دینی( یهامؤلفهاعتقادات و مناسک دینی )
 (ديتوح) یاسالم قيعم مانیا
 مور م هه است یجانیه و شور و آگاهانه مانیران، ایا ملت به پرور گار یهان مت از یتی

 یاصول لیون مت،  ل نیا شک بدون (18). ارند یاسمم یهاآرمان و اسمم و قرآن به نسبت
 یدارهایو  اهثور  ر اسواس نیا بر زین ایاهلل خامنهآیتاست.  یاسمم نظام از مر م تیحما
 اسوت آن ینی  تیهو  رتوجه قابل نتته (19).است هر ه تأهید نتته نیا بر مذاهب و اقوام با خو 
  ر غیوتبل و رفتوار جهینت و امدیپ است ممتن. ستین یاسمم نظام هدف «یمذهب دهیعق رییتغ» هه

  ستین سنت اهل هر ن  هیش یاسمم نظام هیاول هدف اما باشد دهیعق ریی، تغیاسمم نظام
 را مردم دیبرو( سنت اهل امور در هیفقيول ندگانینما) شما مییگوينم ما»
 بلوچستان سنى   میبرو ما که ستین نیدفتر، ا نیا جادیا از ما قصد. دیکن عهیش
 بسته باشد، آن جینتا جزو حاال ست ین ما مقاصد جزو نیا اصشً م یکن عهیش را
نرفته آنقصد به و میخواهينم را کار نیا ما. دیایب شیپ چه که است نیا به
مردم،  یفکر تیمردم، هدا ياسشم تیهدا: میارفته یگرید کارقصد به ما م یا

 (20).(27/8/1370ای، )خامنه« مردم يانقشب یهیبن استحکام
 تيباهل به عالقه و ارادت

 تیباهل خاندان به ارا   و ران، عشقیا جام ه  ر ینی  تیهو یمحورها از گری  یتی

ای  ر  یدار بوا روحوانیون شوی ه و اهول سونت هر سوتان اهلل خامنهحضر  آیت. است
 تیوباهل هه هند الیخ دینبا ه چیه»( با اشاره به این معلب تأهید هر ند  23/2/1388)
 هوه است یهس چهاند. اسمم یای ن یهمه مال نه اند؛ هیش به مت لق و مخصوص غمبریپ

همیعلو) نیحسن هه است یهس چه باشد؟ نداشته قبول را( هایعل هاللّسمم) زهرا یفاطمه
 بزرگووار یائموه هه است یهس چه باشد؟ نداشته قبول را الجنّة اهل شباب دیّس( السّمم

یمو العاعوهمفوروض و االطاعهواجب و امام را او یتی حاال باشد؟ نداشته قبول را  هیش
 (21).(23/2/1388ای، )خامنه«  ارند قبولشان اما اند؛ ینم یتی اند، 

 هویت قومی( یهامؤلفهروابط و تعلقات فرهنگی اجتماعی )
 گریكدی كنار در برادرانه و مهربانانه یندگز
 ر  (22)های  وران طواغو  بوو .سیاست ازجملهاقوام گوناگون با یتدیگر،  هر ن گانهیب

 بوه را هر سوتان مانند ییهااستان هر ند تمش نیمخالف یبرخ زین یاسمم انقمب وران 
 تأهیود نا رسوت؛ یهوابرنامه و هااستیس نیا مقابل  ر (23).هنند لیتبد یتیامن استان کی

 یسوعح  ر (24).اسوت گریتدی هنار  ر برا رانه و مهربانانهم اشر   بر ایاهلل خامنهآیت
 حول یبرا دیبا عیتش و سنت اهل یعلما و نخبگانبرا رانه،  و مهربانانه یزندگ از باالتر
 .باشند  اشته داریپا و مستمر تفاهم و ت امل گریتدی با مشترک ی ر ها
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 و عهیش یعلما. است مخلوط و يسن و عهیش ، استان)کرمانشاه( شما استان»
 يمشترک یکارها ما. بزنند حرف هم کنند، با بگذارند، تفاهم جلسه هم با يسن
 فقه هم کن، شما سیکن، تدر نییتب را خودت فقه شما خوب  يلیخ. میدار

. بگو يشافع فقه بگو، شما یجعفر فقه شما. کن سیکن، تدر نییتب را خودت
 هیفق به من. دیبکن دیتوانيم هم مشترک یکارها د، امایباش داشته را دتانیعقا
خواست،  نه عه ی، شیجعفر بشو حتماً ایب میگوينم يشافع مقلد ای يشافع
 (25).(20/7/1390ای، )خامنه «نشد، نشد شد، شد  کرد، آمد  قیتحق

 یقوممحلی و  زبان حفظ
هوا، زبان نیا حفظ و (26)است یمل ثرو  کی هاتیقوم ، زبانایاهلل خامنهآیت دگاهی  از

 یبورا شوانیا یراهتارهوا از یتوی. شو  حفظ قوم آن خیتار و تیهو شد خواهد سبب
 مور م بوا داریو   ر یترهو اشو ار و زبان از استفا ه هازبان نیا حفظ تیاهم  ا ن نشان
 .است بو ه لیار ب و جان، زنجانیآنربا

 (27)«ورمز ي، اسشمنينی، استقشلينیعزّت و رَر، اما گاني زنجان»

 (28)«وار گوهرى شرف ده سَن صدف نازلى لیاردب»
 (29).«رید میئتی دور اوغولسوز ویبو ایردونید میتیا اؤلوم رقده و قضوو ایدون»

 اقوام برجسته اتيخصوص به ژهیو توجه
 از یب ضو یولو اسوت؛ مشوترک هشوور مور م هموه نیمثبوت، بو ا یخصوص از یبرخ

اهلل ای آیوتی اندیشوهمبان از گری  یت. یاست برجسته هااستان از یبرخ  ر ا یخصوص
 و تیوهو بوه توا اسوت اقوام یهایژگیو و صفا  از  سته نیا هر ن ، برجستهایخامنه
 (30)لرستان، مر م اخمص و شجاعت، صفا. هنند حفظ را آن و هر ه افتخار خو  تیقوم

نیو  (32)ر،یعشوا یخوونگرم و ر یغ (31)رسالت، خاندان به هایلیار ب عشق و شجاعت
 (34)ز،یوتبر یخیتوار یهوامجاهود  و یپورورقهرمان (33)پاوه، مر م یروشنفتر و ی ار

 مور م یصوفا و یمهربوان (35) هرمانشواه، یپهلووان کیون صوفا  و ینواز، مهانیجوانمر 
 اند.هر ه اشارهها آن به اقوام با داری   ر ایشان هه است یاتیخصوص جمله از (36)هر ستان،

 منطقه و قوم هر مفاخر از ليتجل

 یخیتوار تیهو تواندیم هه است ییهارها از یتی اقوام برجسته و سالم یهاچهره یم رف
 یبزرگو ظلوم» یاخامنوه اهللتیآ حضر  اعتقا  به. هند تیتقو و حفظ را اقوام یفرهنگ و

 از یازاتیامت و هایبرجستگ و هر ند ییهایفداهار ییهاتیشخص هند قبول انسان هه است
 هوانیا مجاهود  و هوانیا یفداهار و بماند مغفول هانیا یچهره و  ا ند نشان خو شان

 یدارهایو   ر ایشوانمبنوا،  نیوا اساسبر  (37).(26/12/1392ای، )خامنه« بشو  گرفته دهیند
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 سور ار ، مرحوومینجووم یآقوا مرحوم همچون مناطق برجسته یهاچهره یمختلف، برخ
 وانیوه مرحووم و بهوزا  داهللیو ، مرحوومیعراقو یمحمود نیبهاءالد آقاحاج دی، شهیهابل
، یشورفتندعبودالرحمن  ، مرحووم(م وروف متورجم) یقاضو محمود مرحوم (38)،ی یسم

مرحوم آقای آمیورزا حسون  (39)،یهر ستان گلشن مرحوم و( هر  یش را از) ستو ه مرحوم
 و تهوامى حسون دیسو الل ّوهتیآ مرحوم (40)بجنور ی و شیخ محمدتقی م روف بجنور ی،

، ی لووار یعل ی، رئیعاشور دانیشه و (41)تى،یآ اءیض نیمحمدحس خیش الل ّهتیآ مرحوم
 .اندپر اخته (42)یالر نیدعبدالحسیس اهللتیآ

 هویت ملی( یهامؤلفهـ اقتصادی )حفظ سرزمين و پيشرفت و مشاركت سياسی
 كشور یارض تيتمام حفظ و رانیا به عالقه

 مبوارزه مقودم خط  ر غالباً اقوام نیا هه  هدیم نشان مذاهب و اقوام یخیتار تیهو یبررس
 تیوهوا تمامآن یهسوتند، بورا هه رانیا از یانقعه هر  ر رانیا مر م همه». اندبو ه است مار با
 (43).(5/5/1372ای، )خامنه« آرزوهاست نیترمقدس از یتی بزرگ رانی، ایاسمم رانیا

 ر یوغ هشور یارض تیتمام به نسبت نانیمرزنش و اقوام هه است آن از یحاه امر نیا
  وران  ر هیواروم موفق یتجربه. اندنداشته سازش سر است مارگران و گانگانیب با و  اشته
 مقابول  ر هوایبوشهر یستا گیا (44)اول، یجهان جنگ اواسط  ر گانهیب یهاقدر  تهاجم

قهرمانانوه مر موی بوا  یتاریخ مستمر بندرعباس و هرمزگان  ر مبارزه (45) ،یانگل است مار
 (47)هر ن آن توسط مر م تبریوز و آنربایجوان،مبارزه با لشتر روس و متوقف (46)خارجیان،

ها و همچنین مقاوموت  ر  ا ن آنها و  وبار شتستایستا گی مر م ار بیل  ر برابر مغول
 ت.مبارزا  اس ای از اینتنها نمونه (48)ها،ها و عثمانیهای تزاری، بلشویکبرابر روس

 تأمين امنيت كشور و انقالب یروزيپ در مؤثر نقش یفایا
 اقووام یهمتوار و ی، همراهویاسومم انقمب یماندگار و یروزیپ  ر ثرفم عوامل از یتی

 زمانوه،  ر حیصح شناخت و  رک با یمذهب های مختلفگروه و اقوام. است بو ه مختلف
. انود اشوته انقومب یمانودگار و یروزیپ  ر یمفثر نقش حیصح عمل انجام با الزم مواقع

های فرهنگ و اقوام مفثر نقش یفای، ایمل تیهو و وطن به عمقه ینیع یهانمونه از یتی
 هشور، نشوان  ر یتیجم  یپراهندگ یبررس. است هشور یمرزها تیامن نیتأم  ر مختلف

   ارند ستونت یمرز مناطق  رغالباً  اقوام هه  هدیم

 خودتوان در دیوبا را توان نیا د یباش تیامن حافظ دیاتوانسته( ریعشا) شماها»
 و دیکن احساس شهیهم خودتان دوش بر را نیسنگ تیمسئول نیا د یکن تیتقو
« دیوکن منتقول جوانانتوان و فرزندان به را تیمسئول احساس نیا میگويم من

 (49).(24/2/1388ای، )خامنه
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بوا  هواآنی امنیوت هشوور، مقابلوه نیتوأمهای بسیار مهم مشارهت اقوام  ر از نمونه
 یانقمب، مسوئله یروزیپ یهاماه نیاول همان  رهای قومیتی است. ضدانقمب و توطئه

  نبوالضودانقمب  و گانوهیب عناصر توسط ی اخل یهاشتاف جا یا و هاتیقوم کیتحر
 یاریهوشو بوا افتوا  اتفاق مختلف مناطق  ر مستمرصور  به هه هاتوطئه نیا اما شدیم

  دیانجام شتست به مر م
 در. ندازنودیب هوم جوان به را هاتیقوم نیا کردند يسع( کشور سرتاسر در»)
 وطون بوه و نید به اعتقاديب ست یکمون عده کی، )بجنورد( شما همنطق نیهم
. کننود مخالف انقشب مجموعه با را ترکمن بینج و مؤمن اقوام کردند يسع
 در ترکمن مؤمن  عناصر اول، خود درجه در ستاد؟یا هانیا مقابل در يکس چه

 در نجوا، هومیا در هم هم کشور مناطق ریسا یهاجوان. ستادندیا هانیا مقابل
 خوود هوم کردسوتان منطقه در. کردند يستادگیا گر، رفتندید گوناگون مناطق

« بودند قدمشیپ و شگامیکُرد، پ مؤمن یعلما و کُرد مسلمان شمرگانیکُردها، پ
 (50).(19/7/1391ای، )خامنه

 بوا مبوارزه ریودرگ( جوانیآذربا) اسوتان نیو، ايلویتحم جنگ دوران از قبل»
 امتحان استان نیا مردم  هم. آنجا بود شدگانکیتحر و انیجوفتنه وضدانقشب 

 مقابل در را موضع نیبهتر توانستند کُرد مردم  ترک، هم مردم هم. دادند يخوب
 (51).(27/6/1375ای، )خامنه« کنند اتخاذضدانقشب  و گرانفتنه و انیجوفتنه

  فواعال ا ه مهم، حضور اقوام  ر تأمین امنیت،  فاع مقودس اسوت. نمونه  یگر و فوق
 را خوو  یوفوا ار دانیوم نیا  ر حضور با مذاهب و اقوام همه هه است یاعرصه مقدس

 از یتویمقودس،   فواع صوحنه  ر حضوور بر تأهید.  ا ند نشان یاسمم نظام و انقمب به
 یهوارشا   و های الوراست.  مذاهب و اقوام با داری   ر یرهبر انا یب ثابت یمحورها
 شوجاع غواصوان (52)،یمورز منعقوه  شووار ارتفاعوا  و عمرانیحاج  ر لرستان جوانان

 شور (54)جان،یآنربا منعقه از یباهر همچون یپرافتخار سر اران و رزمندگان (53)هرمزگان،
 هوایممویا اسوتقامت و صبر (55)نبر ، صحنه  ر حضور یبرا وریغ و شجاع ریعشا شوق و
 یبواال ت ودا  و ژهیو نقش (56)،هابارانموشک و بمباران از یناش ا یز یهابتیمص برابر  ر
 یشوهدا خانوا ه  شوارتر صبر و ت، غربتیمظلوم (57)هرمانشاه،  ر جانباز زن و دهیشه زن

 و جبهوه  ر سونت اهول حضوور (59)هر ستان،  ر دیشه فرزند شش با یپدر (58)هر ستان،
  ر یشومال خراسوان مر م حضور (60)اسمم، عز  پرچم اهتزاز خاطر به دیشه صدها  ا ن
 بوه ارامنوه یشوهدا خوانوا ه یباال ت هد (61)نبر ، دانیم تا ا یز اریبس فاصله رغمیعل جبهه
 و شوهدا زیافتخوارآم ارقوام (62)،یصون ت یهارها  ر ژهیوبه جبهه  ر ارامنه حضور و هشور
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 و چهارمحووال هاشوومیقمربنوو پیووت سوورافرازنه حضووور (63)رجنوود،یب آزا گووان و جانبووازان
 ریعشوا از خوزستان سرتاسرمفمن  و وریغ و شجاع مر م مقاومت و حضور و (64)یاریبخت
 یدارهایو   ر یرهبور م ظوم مقوام هه است ییهانمونه از یبرخ تنها (65)فارس و عرب و

 .اندهر ه اشاره آن به خو 
 انتخابات در حضور

 نودهیآ بوه افرا  عمقه زانیم هه است ییهامفلفه از یتی هشور یاسیس امور  ر مشارهت
 دانیوم تورینمهوم انتخابوا   ر ، حضووریاسویس اموور انیم  ر.  هدیم نشان را هشور
ای، اهلل خامنوه ر اندیشوه آیوت. است ینیساالری  مر م رهن  و از یتی و مر م حضور

  ر هه یاتیخصوص از یتی» ر انتخابا ، امری صوری و نمایشی نیست.  مر ممشارهت 
انتخابوا    ر زیوعز مور م نیوا یبواال هور ، شورهت جلوب را بنوده نظر نیاسفرا مور 

 یبواال یهوارتبوه از یتوی یشومال خراسان استان. است مهم یلیخ نیا است؛ گوناگون
 حضوور. اسوت ر یبصو است؛ یانتخابا ، آگاه  ر حضور  ار  را انتخابا   ر شرهت

 صوالح عمل کی است؛ عمل کی ست؛ین یتاریب سر از یهار کی، یرأ صندوق یپا  ر
 (66).(22/7/1391ای، )خامنه« است

 پيشرفت و توسعه مناطق محروم و دورافتاده

 اهثور. باشود  اشوته یشتریب توجه  ورافتا ه و محروم مناطق به  ار  فهیوظ یاسمم نظام
 یهوااسوتیسواسوعه به و  ارنود قورار  ورافتوا ه مناطق  ر یاسمم یجمهور  ر اقوام

 تیوحاهم رفتوار یبررس. هستند محروم مناطق جزء قاجار و یپهلو حاهمان زیآمخباثت
 یعمرانو گوروه نیاول اعزام همچون یموار  یمشاهده و یاسمم نظام لیتشت یابتدا  ر
 نیاولو یاععا و (67)(یجها سازندگ لیتشت از قبل) هر ستان به انقمب یشورا یسو از

 و سوتانیس اسوتان بوه سوفر یبورا یاخامنوه اهللتیوآ بوه اموام حضر  یتیمورأم حتم
 است. ی حاهمیت به این مناطقتوجه ویژه دیمف (68)بلوچستان

ای حاهمیوت وظیفوه  ار  تمرهوز بیشوتری بورای رفوع اهلل خامنوهی آیوت ر اندیشه
 محرومیت این مناطق  اشته باشد.

 از يمنواطق و منطقه نیا به را والنئمس توجّه خواهميم نهبندان به آمدن با من»
 گونوهنیا مختلف سطوح در والنئمس از من. کنم جلب کامل طورل، بهیقب نیا

 یادیوز یهاتیمحروم غالباً که دورافتاده نقاط یرو بر که دارم انتظار و توقّع
 یشوتریب هتوجو و شووند است، متمرکز شدهلیها تحمآن بر قبلدوران  در هم
 (69).(7/6/1378ای، )خامنه «کنند
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 نیوا بر ایشان مناطق، تأهید نیا از تیمحروم رفع یبرا تیحاهم تمش هنار  ر البته
 . ر یگ انجام منعقه مر م تمش با و زا رون دیبا ییز اتیمحروم نیا هه است

 در دیوبا شوما بشود، خود آباد( هشترود) منطقه نیا دیبخواه اگر! من زانیعز»
 مقدار کی البتّه. دیکن فایا نقش تیمحروم از منطقه آوردن رونیب ، دریآباد نیا

 کارها از یاریبس. بکند دینبا دولت را کار یهمه امّا بکند  دیبا دولت را کارها
 (70).(7/5/1371ای، )خامنه «بکنند دیبا محل[ مردم] خود را

 

 گيریخالصه و نتيجه

سوازی، جودایی و  ر از میان چهار نوع رابعه میان هویت ملی و قومی )انسجام، همگون
اما سفال مهوم ایون  (71)بو ه است.« انسجام» ر ایران، (، رابعه میان این  و ماندن هیحاش

اهلل بخش میان این  و هویوت چیسوت؟ بور اسواس اندیشوه آیوتاست هه عامل انسجام
توان گفت سه عامل اساسی  ر ایجا  انسجام و وجو  همزیستی میان اقووام ای میخامنه

سووی حاهمیوت )رفتوار بور مبنوای  اصول و مبوانی از تی( رعا1اند از  مختلف عبار 
 انستن فرصت  و انصاف، عدالت و احقاق حقوق شهروندی، حفظ وحد  و نفی تفرقه

( وجو  اعتقا ا  و مناسوک 2( و تأهید بر هویت  ینی  ر هنار توجه به اقوام وتنوع اقوام 
( زبان فارسوی. 3( و تیباهل ینی )هویت  ینی شامل  و مفلفه توحید و محبت و مو   

فرهنگ و چتوری  عنوانبهتوان گفت  ین  ر جام ه ایران با استفا ه از است اره ایگلتون می
از آن چتر فراگیرنود. بوه عبوارتی،  متأثر، فرهنگی هایهند هه  یگر ویژگیفراگیر عمل می
تماعی  ر جام ه هنونی اج-های به وجو آورنده وفاق فرهنگیترین مفلفه ین یتی از مهم

تواند مانند تاری ضخیم عمل هند هه  یگر عناصور فرهنگوی شو  هه میایران محسوب می
هثور   ر »ای شووند و گونوهمتفاو  و متمایز جزئی به سوان پو هوایی  ور آن تنیوده می

 .(180  1394)حیدری آرمان و همتاران،  هند را شتل می« وحد 
برا رانه، همدالنه و همگرایانوه  ای مناسبا  اقوام  ر ایراناهلل خامنهآیت ی ر اندیشه

( زنودگی مهربانانوه و برا رانوه  ر هنوار 1قورار  ار   بر چهار مفلفه  است. این مناسبا 
اقووام و  برجسوته( توجه ویژه به خصوصویا  3قومی، محلی و زبان  حفظ( 2یتدیگر، 

توان بر . از سوی  یگر برای تقویت هویت ملی میمنعقه محل و( تجلیل از مفاخر هر 4
( ایفوای نقوش موفثر  ر 2( عمقه به ایران و حفظ تمامیت ارضی هشوور، 1چهار مفلفه 

( 4( مشارهت سیاسی و حضور  ر انتخابوا  و 3پیروزی انقمب و تأمین امنیت هشور، 
 پیشرفت و توس ه مناطق محروم و  ورافتا ه تأهید هر .
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صور  خمصه روابط میان هویت ملی، قومی و  ینوی و همچنوین صویر زیر به ر ت
 اصول و مبانی حاهمیت نمایش  ا ه شده است.

 
 يو قوم يمل ،ينید تیهو انی: مناسبات م2شکل 

 
 

 هایادداشت
ی  ار  هوه شایسوته اعتبوارای مقام م ظم رهبری چنان وزانوت و شخصیت علمی، فتری و اندیشه -1

، از عنوان حقیقی ایشان استفا ه شو  تا گمان «رهبری»ی عنوانِ جایگاه جابهاست  ر مباحث علمی 
 .(200، 1393)بهمنی، مباحث  ر حاشیه قرار گیر   بو ن یاسیس

ایر نظران بر این باورند هه مفهوم قوم و قبیله  ر ایران با سهای نهرشده، برخی صاحب ر هنار نگاه -2
هوای قوومی بورای جهان ناتاً متفاو  است. به اعتقا  این گروه اصعمحاتی چوون قومیوت و گروه

های بومی و غالباً مهاجر آمریتای شمالی پدید آمدند و ب دها بوه مفواهیمی توصیف تاریخی ملیت
نی متفاو  های مذهبی و زبا یدگاه انتقا ی برای تحلیل گروه هرگونه  ورازبهشمول تبدیل و جهان

هوای گونواگون زبوانی یوا  ر خاورمیانه به هار گرفته شدند. این  ر حالی است هوه  ر ایوران گروه
اند هه از مناطق  یگر جهان به این منعقه مهاجر  هور ه باشوند. های مشخصی نبو همذهبی، ملیت

های مذهبی و زبانی روهاند هه  ر آن گتری بو هناپذیر جام ه بزرگهای جداییبخش هاآنبرعت ، 
هر ند و  ر طول چنین مد  مدیدی تجربیوا  بسیاری طی صدها سال  ر هنار یتدیگر زندگی می
هوای ایلوی جواموع منوزوی، انود.  ر ایوران گروهتاریخی و میراث فرهنگی واحدی به  ست آور ه

تر ایرانوی ی بزرگاز جام ههایی اند، بلته بخشهمگون و متمایز و  ر هشمتش مداوم با  ولت نبو ه
 .(50و  51، 1379)احمدی، اند شدند و با آن میراث فرهنگی و مذهبی مشترک  اشتهمحسوب می

 .7/6/1378ی، جنوب خراسانبیانا   ر  یدار با مر م نهبندان و  -3
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 حتوم نیوا هور ؛ برخوور  عدالت و انصاف با گری  انیا  روانیپ با دیبا هه میاآموخته اسمم از ما» -4
 .(6/11/1393، مجل   ر ینی  یهاتیاقل ندگانینما با داری )بیانا   ر « ماست به اسمم

 اهوواز مور م، (2/12/1381) زاهودان مور م و( 27/6/1375) هیواروم مر م با داری   ر انا یب  ک.ر -5
 لبود نیرنشویعشا یروسوتا و( 9/10/1378) ذهیا ، مر م(28/6/1375) هیاروم ، زنان(18/12/1375)

 .(17/7/1371) یاریبخت و چهارمحال بازفت
 .27/8/1370 ر امور اهل سنت،  هیفقیول ندگانیبا نما داری  -6
 .25/7/1390با مر م پاوه،  داری ر   انا یب -7
 هنندهنیتضوم ،یاسویگونواگون س یهاانیوحد  جر ،یوحد  مذاهب اسمم ،یرانیوحد  اقوام ا -8

بوا بورا ران اهول سونت  تیهه اهثر یی. آنجاهنمیم هیهم من به همه توص نجایابهت هشور است. ا
 هیتوصو ن،یواسوت، بواز ا  هیبا بورا ران شو تیهم هه اهثر نجایما بو . ا هیتوص نیاست )سنندج(، ا

 .(28/2/1388 جار،یبا مر م ب داری ر   انا ی)بماست 
 .22/2/1388با مر م هر ستان،  داری ر   انا یر.ک  به ب -9

و ازنظر موا، عبوار  اسوت از  ی  خط قرمز ازنظر نظام اسممهنمیم دیمن اعمم هر م، بازهم تأه» -10
بوه خواطر اهانوت بوه  هوانیا نیمعلقاً بو دیاست هه نبا نی... خط قرمز اگریتدیاهانت به مقدسا  

 یچه آنچوه از رو شو ،یغفلت صا ر م یاز رو  هیاز افرا  ش یب ض یمقدسا  و چه آنچه از سو
 انوا ی)ب« شوو  انیب یزیو چ هنندیم یرا نف گریتدیهه  شو یصا ر م یاز افرا  سن یغفلت از ب ض

 .(29/2/1388با مر م سقز،  داری ر  
 .5/5/1372 ز،یبا مر م تبر داری ر   انا یب -11
 .28/2/1388 جار،یبا مر م ب داری ر   انا یب -12
به آ اب خو ، به سنن خو ، به زبوان خو  و یهابه  اشته ی نیاحساس عز  نتند،  یملت کیاگر » -13

خو ، به مفاخر خو  و به بزرگان خو و به چشم حقار  نگواه هنود،  خیخو ، به تار یخو ، به الفبا
 عهسول  ر چنبره یراحتملت به نیندار ، ا یزیها را هوچک بشمار  و احساس هند از خو ش چآن
 .(22/2/1388با مر م هر ستان،  داری ر   انا ی)ب «ر یگیقرار م گانگانیب
 .31/1/1389 ر  رس خارج فقه،  انا یب -14
 .16/10/1374 ،یفارس زبان استا ان یالمللنیب مجمع یبا اعضا داری  -15
 .24/2/1388هر ستان،  دگانیبا برگز داری  -16
 .22/2/1388با مر م هر ستان،  داری ر   انا یب -17
 .7/5/1372با مر م هشترو ،  داری ر   انا یر.ک  ب -18
 یمر م، چه سنّ یاسمم قیعم مانیو بلوچستان(، ا ستانیاستان )س نیمهم ا یهایاز برجستگ یتی» -19

و لرها(  هایاری)بخت هانیا(. »2/12/1381با مر م زاهدان،  داریمقام  ر   انا ی)ب« است  هیو چه ش
 یمر یو پوا یشوارپاف یو  ارا داریوپا اریبسو ع،یّتش دیو عقا یمذهب دیو عقا یاسمم دی ر قبال عقا

(. 26/12/1392 ،یاریوبخت خانمر انیرعلینتو اشت شو شیهما یبا اعضا داری ر   انا ی)ب« بو ند
« باالسوت یلیا، خهآن یمذهب ر یو غ مانیخصوص هه اهستند؛ به یخوب اریمر م بس ز،یمر م تبر»

 .(9/5/1372 ،یشرق جانیسفر به آنربا انی)مصاحبه  ر پا
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 .27/8/1370 ر امور اهل سنت،  هیفقیول ندگانیبا نما داری ر   انا یب -20
 .23/2/1388و اهل سنت هر ستان،   هیش ونیبا روحان داری ر   انا یب -21
 .22/2/1388با مر م هر ستان،  داری ر   انا ین.ک  ب -22
 .22/2/1388با مر م هر ستان،  داری ر   انا ین.ک  ب -23
 یهاتیقوم مهربانانه و برا رانه یستیو همز یهمراه نیاستان هم نیا گری  یهایاز برجستگ یتی» -24

 ر  یو بورا ر یمختلف است و از هُر  و فارس و ترک و تا  و ترهمن و هه با سوممت و مهربوان
 .(19/7/1391 ر ،با مر م بجنو داری ر   انا ی)ب« قدر  انست دیبا یلیرا خ نیا اند؛هر ه یهنار هم زندگ

 .20/7/1390و اهل سنت هرمانشاه،   هیش ونیبا روحان داری ر   انا یب -25
بوا مور م سوقز،  داریو ر   یمقام م ظوم رهبور انا ی)ب« است یثرو  مل کی یزبان هر  میگویمن م» -26

29/2/1388). 
اموا از عوز ، اسوتقمل و   هود؛یخوون مو ی)زنجوان 21/7/1382با مر م زنجان،  داری ر   انا یب -27

 (. ار یاسممش  ست برنم
 .5/5/1379 ل،یبا نخبگان ار ب داریسوها،   یاز اش ار استندر نجف -28
 .26/5/1391 ،یشرق جانیز ه آنربااز مناطق زلزله دیباز  ار،یاز اش ار شهر -29
سفر به استان لرستان  انی( و مصاحبه  ر پا30/5/1370لرستان ) ونیبا روحان داری ر   انا یر.ک  ب -30

(30/5/1370.) 
 .3/5/1379 ل،یبا مر م ار ب داری ر   انا یر.ک  ب -31
 (.9/1/13378) ذهی( و مر م ا6/5/1379) لیار ب ریبا عشا داری ر   انا یر.ک  ب -32
 .25/7/1390با مر م پاوه،  داری ر   انا یر.ک  ب -33
 .5/5/1372 ز،یبا مر م تبر داری ر   انا یر.ک  ب -34
 .20/7/1390با مر م هرمانشاه،  داری ر   انا یر.ک  ب -35
 .22/2/1388با مر م هر ستان،  داری ر   انا یر.ک  ب -36
 .26/12/1392 ،یاریخان بخت مر انیرعلینتو اشت ش شیهما یبا اعضا داری ر   انا یب -37
 دگانیو( و نخبگوان و برگز20/7/1390و اهول سونت )  هیشو ونیبا روحوان داری ر   انا یر.ک  ب -38

 (.26/7/1390هرمانشاه )
 .24/2/1388هر ستان،  دگانیبا برگز انا یر.ک  ب -39
 .19/7/1391 ،یخراسان شمال ونیبا علما و روحان داری ر   انا یر.ک  ب -40
 .6/6/1378 رجند،یبا مر م ب داریر    انا یر. ک  ب -41
 .11/10/1370با مر م بوشهر،  داری ر   انا یر. ک  ب -42
 .5/5/1372 ز،یبا مر م تبر داری ر   انا یب -43
 .27/6/1375 ه،یبا مر م اروم داری ر   انا یر.ک  ب -44
 ر  مای( و مصاحبه بوا خبرنگوار صداوسو11/10/1370بوشهر ) ونیبا روحان داری ر   انا یر. ک  ب -45

 (.13/10/1370سفر به استان بوشهر ) انیپا
 .28/11/1376با مر م استان هرمزگان،  داری ر   انا یر.ک  ب -46
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 .5/5/1372 ز،یبا مر م تبر داری ر   انا یر.ک  ب -47
 .3/5/1379 ل،یبا مر م ار ب داری ر   انا یر. ک ب -48
 .24/2/1388هر ستان،  ریبا سران و م تمدان عشا داری ر   انا یب -49
 .19/7/1391با مر م بجنور ،  داری ر   انا یب -50
 .27/6/1375 ه،یبا مر م اروم داری ر   انا یب -51
 .30/5/1370آبا ، با مر م خرم داری ر   انا یر.ک  به ب -52
 .28/11/1376مزگان، با مر م استان هر داری ر   انا یر.ک  به ب -53
 .27/6/1375 ه،یبا مر م اروم داری ر   انا یر.ک  به ب -54
 ممیوج فرآبوا  ا ی( و روسوتا31/5/1370اسوتان لرسوتان ) ریبوا عشوا داریو ر   انوا یر.ک  به ب -55

(13/10/1369.) 
 .10/12/1369 مم،یسفر به ا انی ر پا مایر.ک  به مصاحبه خبرنگار صداوس -56
 .20/7/1390با مر م هرمانشاه،  داری ر   انا یب ر.ک  به -57
 .22/2/1380هر ستان،  ثارگرانیبا خانوا ه شهدا و ا داری ر   انا یر.ک  به ب -58
 .22/2/1380هر ستان،  ثارگرانیبا خانوا ه شهدا و ا داری ر   انا یر.ک  به ب -59
 .2/12/1381با مر م زاهدان،  داری ر   انا یر.ک  به ب -60
 .22/7/1391 ،یخراسان شمال ثارگرانیبا خانوا ه شهدا و ا داری ر   انا یر.ک  به ب -61
 .6/11/1393 ر مجل ،  ینی  یهاتیاقل ندگانیبا نما داری ر   انا یر.ک  به ب -62
 .6/6/1378 رجند،یبا مر م ب داری ر   انا یر.ک  به ب -63
 .15/7/1371 ،یاریبا مر م استان چهارمحال و بخت داری ر   انا یر.ک  به ب -64
 .18/12/1375با مر م اهواز،  داری ر   انا یر.ک  به ب -65
 .22/7/1391 ن،یبا مر م اسفرا داری ر   انا یب -66
 .2/12/1381با مر م زاهدان،  داری ر   انا یب -67
 .2/12/1381با مر م زاهدان،  داری ر   انا یب -68
 .7/6/1378 ،یبا مر م نهبندان و خراسان جنوب داری ر   انا یب -69
 .7/5/1371 ،یشرق جانیبا مر م هشترو  آنربا داری  -70
 ر  وره  ژهیوبوه رانیوا یخیآن با تجربه تار قیچهار نوع ارتباط و تعب نیا فیقضاو  بر اساس ت ار نیا -71

 ر  یقووم تیوبوا هو یمل تینسبت هو» یمل قیتحق جیمثال نتا یانجام شده است. برا یاسمم یجمهور
صوص  ،«یرانویاقووام ا انیوم ر  یقووم تیوبوا هو یمل تینسبت هو»، 1388 م،یابراه ،یانی)حاج «یرانیاقوام ا انیم

( یاسویو س یاجتمواع ،یفرهنگ یسه بُ د اصل بی)با تره یمل تیبه هو شی  گرا هدی، نشان م(161و162
 هاست.آن انی ر م یمل تی هنده حد متوسط هواست هه نشان 3/6اقوام م ا ل  انی ر م
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 منابع
، تهران  بنیادهای هویت ملي ایراني: چهارچوب نظری هویت ملي شهروندمحور(؛ 1388احمدی، حمید ) -

 پژوهشتده معال ا  فرهنگی و اجتماعی.

 .یتهران  نشر ن ت،یافسانه و واق  ران،ی ر ا ییگراو قوم تی(؛ قوم1379) دیحم ،یاحمد -

 ، تهران  چاپ شا گان، چاپ  وم.بحران هویت قومي در ایران(؛ 1378العایی، علی ) -

نسبت هویت قومی و ملی   ر جام ه چندقومیتی ایران  بررسی »(؛ 1392امیرهافی، مهدی و ابراهیم حاجیانی ) -
 .117و  146صص تهران   ،66، ش 22، س فصلنامه راهبرد، «و مقایسه سه رهیافت نظری

 ، قم  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسممی.تنوع و تمدن در اندیشه اسشمي(؛ 1399اله )بابائی، حبیب -

فصلنامه علمي پژوهشي نقد ، «ایاهلل خامنهتمدن نوین اسممی  ر اندیشه آیت»(؛ 1393بهمنی، محمدرضا ) -
 .198و  237صص ، سال نوز هم، شماره  وم، قم  و نظر

 ، قم  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسممیعیار تمدني جمهوری اسشمي ایران(؛ 1399بهمنی، محمدرضا، ) -

 .www. khamenei. Ir ر سایت ، «ایاهلل خامنهبیانات حضرت آیت» ای، سید علی؛خامنه -
فصلنامه  ،«شناختی هویت ملی  ر ایران و طرح چند فرضیهتحلیل جام ه»(؛ 1379حاجیانی، ابراهیم ) -

 .192و  228صص ، تهران  5، سال  وم، شماره مطالعات ملي

 ، تهران  مرهز تحقیقا  استراتژیک.ي هویت ایرانيشناسجامعه(؛ 1388حاجیانی، ابراهیم ) -

بررسی رابعه هویت قومی و ملی با »(؛ 1394حیدری، آرمان، مجید موحد و سیدفخرالدین بهجتی اصل ) -
، سال شناسي کاربردیجامعه، «آموزان متوسعه شهر یاسوجه مور ی  انشتأهید بر نقش  ینداری  نمون
 .171و  188صص ، تهران  1394، تابستان 45بیست و پنجم، شماره پیاپی 

 ، تهران  نشر و پژوهش شیرازه.هااقلیت(؛ 1380محمدرضا )خوبروی پاک،  -

های  انشجویان آنری، هر  و عرب  انشگاهرابعه هویت ملی و قومی  ر بین »(؛ 1388ربانی و  یگران ) -
 39ش ، 8، سال فصلنامه مطالعات ملي، « ولتی ایران

 و مضمون تحلیل»(؛ 1390ج فری، حسن؛ تسلیمی، محمدس ید؛ فقیهی، ابوالحسن )زا ه، محمد، عابدیشیخ -
 مدیریت اندیشه، «هیفی یها ا ه  ر موجو  الگوهای تبیین برای هارآمد و سا ه روشی  مضامین شبته

 .151و  198صص ، تهران  (10 پیاپی) 2، شماره راهبردی
همسازی هویت ملی و قومی  ر ایران و رویتر  »(؛ 1390) یدریحاصغر، مجید خورشیدی و حسین قاسمی، علی -

 .58و  91تهران  صص  ،55، شماره فصلنامه علوم اجتماعي، «اقوام ایرانی به وحد  ملی و حق ت یین سرنوشت

 .چاپ  وم، نی  تهران  ، ناصر موفقیانتجدد و تشخص(؛ 1382) یگیدنز، آنتون -

بررسی رابعه هویت ملی و قومی )معال ه »(؛ 1393مس و نیا، حسین و راضیه مهرابی هوشتی و ناهید هیانی ) -
، 2شماره ،  وره سوم، فرهنگي -فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعي، «مور ی  انشجویان  انشگاه تهران(

 .139و  165صص تهران  
رابعه هویت ملی و هویت قومی  ر بین »(؛ 1387پور )مقدس ج فری، محمدحسین،  اور شیخاوند و حامد شریف -

 .97و128صص ، سال نهم، شماره اول، تهران  فصلنامه مطالعات ملي، «جوانان هر ، معال ه مور ی  انشگاه پیام نور سقز

 ، جلد ششم، تهران  انتشارا  امیرهبیر.نگ معینفره(؛ 1377م ین، محمد ) -

به  کتاب مباني نظری هویت و بحران هویت، «هویت؛ واق یتی ثابت یا سیال»(؛ 1383نوچه فمح، رستم ) -
 علیخانی، تهران  پژوهشتده علوم انسانی و اجتماعی جها   انشگاهی. اهبریعلاهتمام 

، سال فصلنامه مطالعات ملي، «آن بر هویت اقوام  ر ایران ریتأثروابط بین قومی و »(؛ 1380یوسفی، علی ) -
 .13و  42صص ، تهران  8 وم، شماره 


