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 دهیچک

ویژه بعد  از   قومی به یها نظام سیاستگذاری قومی در کشور ایران به دلیل برخورداری کشور از تنوع     

 یروزیمختلف، قبل و بع  از پ یها پیروزی انقالب اسالمی م نظر حاکمیت بوده است. حاکمیت در دوره

دبیات سیاسدی و  متفاوتی داشته است. امروزه در ا یها استیس ،انقالب اسالمی نسبت به موضوع قومیت

م ل یا الگوی عم ه سیاستگذاری قومی بحث به میان آمد ه کده شدامل مد ل همانند        سهاجتماعی، از 

سازی، م ل تکثرگرائی، م ل وح ت در کثرت است. پژوهش حاضر بدر ایدا اسدت کده سیاسدت قدومی       

در دوره  هدا  ستایمختلف را بررسی نمای . در همیا راستا ایا س یها جمهوری اسالمی ایران را در دوره

 یهدا  قبل از پیروزی انقالب اسالمی )قاجار و پهلوی( و پس از پیدروزی انقدالب اسدالمی در دوره دولدت    

مختلف )دوره انتقالی، دوره جنگ تحمیلی، دوره سازن گی، دوره اصدالحات، دوره اصدول گرائدی و دوره    

الگدوی مدورد اسدتفاده در    اعت ال گرائی( مورد بررسی قرار گرفته است. سداال تحقیدا ایدا اسدت کده      

-سیاستگذاری قومی در جمهوری اسالمی ایران چیست. در ایدا پدژوهش بدا اسدتفاده از رول تحلیلدی     

ای به ایا نتیجه دست یافته است که سیاسدت اتخاششد ه    توصیفی و با بهره گیری از گردآوری کتابخانه

ه اجتمداعی از ندوع وحد ت در    در کشور ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی متناسب با تحدوتت حدوز  

 کثرت بوده است.

 ها کلید واژه

 .سیاستگذاری، قومیت، ایران، انقالب اسالمی

                                                                 
 . استادیار علوم سیاسی، واح  قم، دانشگاه آزاد اسالمی، قم، ایران *
سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واح  قم و م رس دانشک ه علوم و دانشجوی دکترای علوم  **

 Aslani6368@gmail.com                                                                              فنون فارابی.)نویسن ه مسئول(
 .، تهران، ایراندانشجوی مقطع کارشناسی ارش  علوم سیاسی، دانشک ه علوم و فنون فارابی ***
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 مقدمه

، چیزی که به شها ساطع  یآ یهر وقت که حرف از قومیت و ناسیونالیسم به میان م     

منازعه ش ی  و افراط گرایی بیش نیست. حتی در صورتی که از خشونت و درگیری  شود یم

حاصل از آن با  یها قومی و شکاف یها استیبری نباش  باز دی گاه بر ایا است که سخ

هیجانات ش ی  و غیر قابل پیش بینی در کنار بی ثباتی دائمی همراه است. با عنایت به ایا که 

موج  همبستگی  و ناسیونالیسم با آن که قومیت یا وهیش آگاه هست، یعنی ها یژگیو جامعه از ایا

نقشی که در دولت سازی دارد و بنیانی که برای مشارکت عمومی در سیاست ایجاد ، شود یم

غیر قابل پیش بینی و بی ثباتی دائمی همراه  یها ولی همچنان با هیجان، خشونت کن  یم

سیاستگذاری عمومی در  یها حوزه های قومی از جمله مهمتریا است. از ایا رو، سیاستگذاری

 (.61: 6931 )روشا چشم،باش  یمانن  ایران م هر کشور بخصوص جوامع متکثر

های زبانی، مذهبی و قومی در وضعیت ناهمگا و  امروزه کشورهای جهان ازنظر ترکیب گروه     

توجهی وجود ن ارد و در ایا میان  کشور جهان اقلیت قابل 66برد، تنها در  متنوعی به سر می

ه تنها دارای یک گروه قومی کنن  ک درص  جمعیت کل جهان در کشورهایی زن گی می 6فقط 

( ایران نیز کشور چن  قومی است و ایا امر باعث ش ه توجه به 9:69:3 )کریمی مله،هستن 

گذاران و مسئوتن امر باش . با عنایت به اینکه  های سیاست مسائل قومی همواره یکی از دغ غه

تنوع در ایران فرصت است )ره( و مقام معظم رهبری ساس رویکردها و سخنان امام خمینیبر ا

ای از  توان  م نظر قرار گیرد، ع ه های مختلف می توجه به مسئله قوم و قومیت در چهارچوب

دانن ،  نگرن  و تع ادی آن را فرصت می مثابه یک ته ی  می نظران به تنوع قومی به صاحب

که با چه  ؛ اما فارغ از ایاکن  ها نمود پی ا می رو واگرایی و همگرایی اقوام از دل ایا دی گاه ازایا

عنوان یک مالفه اجتماعی بای   ها نگریسته شود، موضوع قومیت به دی گاهی به تنوع قومیت

 م نظر قرار گیرد.

 

 ادبیات و مبانی نظری پژوهش

در ایا بخش به مبانی و ادبیات پژوهش که در بر دارن ه نگاه تطبیقی بر اساس الگوهای      

. بر اساس رویکرد پردازیم یر مفاهیم اصلی مورد استفاده در پژوهش مه بوده و همیا طوتوسع

اصلی سیاستگذاری با محوریت سه الگوی مبنای مورد  یها تطبیقی احصاء و مقایسه شاخص

 .گیرد یل قرار متحلی
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 های قومی و الگوهای آن سیاست

نخستیا بار  و گسترل اروپا از قرن پانزدهم میالدی، برای «ملت در کشورها»تکویا      

ها محسوب  های آن نژادی متمایز از ویژگی-های قومی جوامعی را به وجود آورد که گروه

واح  و  حال، تر اما درعیا اجتماعی بزرگ ها در درون یک نظام سیاسی ایا گروه  .ش ن می

ی الملل های بیا مهاجرت تقویت و تش ی  گذرانن . آمیزی را می مسالمت در کنار هم زن گی مشترک

های قومی ازجمله عوامل مهمی بودن  که موجب استمرار  ها و وفاداری و حفظ و بقای هویت

 های نژادی ش ن . ها و اقلیت ها و بقای قومیت اقوام و خورده فرهنگ

های  الملل در طول ده های قومی و افزایش اهمیت آن در سیاست بیا با گسترل کشمکش     

های گوناگون علوم اجتماعی  و ناسیونالیسم در شاخه 6یتی قوم میالدی، مسئله 6331و  63:1

 موردتوجه فزاین ه قرار گرفت.

گویی به مطالبات و نیازهای اقوام  ها برای پاسخ ها و دولت حکومت گیری مسائل قومی، با اوج     

فرهنگی و اقتصادی،  های سیاسی، اجتماعی، خود و تعییا نحوه و چگونگی توزیع منابع و فرصت

مراتب اجتماعی، تنظیم محتوا و گستره تعامالت درون  های قومی در سلسله دهی گروه انسازم

ها و اداره امور اقوام ناگزیر ش ن  تا اصول و  وفصل منازعات و کشمکش قومی و بیا قومی، حل

 مبانی مشخصی را تعریف و از آن متابعت نماین .

های قومی  نظران در غالب سیاست بع ها ایا مبانی توسط نخبگان، متفکران و صاحب     

 بن ی ش ن . سازی و دسته مفهوم

های تنظیم و تغییر روابط قومی در سه سطح  های قومی را مجموعه استراتژی اگر سیاست     

ب انیم که بر اساس آن مجموعه « اقوام-دولت»درون قومی، بیا قومی و بیا اقوام و حکومت 

های  الگوهای سیاست انواع توان می شود، بر آن م یریت میو  نظم و قاع ه درآم ه ایا روابط تحت

 (::83:69، )صالحی امیری.قومی را طراحی و اجرا کرد

 

 های قومی الگوهای سیاست

گذاری قومی و  م ل یا الگوی عم ه سیاست 9امروزه در ادبیات سیاسی و اجتماعی، از      

 ان  از: فرهنگی بحث به میان آم ه است که عبارت

                                                                 
1. ethnicity 
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 مانن سازیم ل ه -6

 (62:9:6936)رنج کش، م ل تکثرگرایی -2

 (33: ::69 ،)صالحی امیریم ل وح ت در کثرت -9

شون  که در ادامه به  تری تقسیم می ها در درون خود به اجزاء و انواع کوچک هر یک از ایا م ل

 شود. های موجود در ایا زمینه پرداخته می بررسی الگوهای کلی و اجرایی آن و نظریه

 دسازیمدل همانن -1

واژه همانن سازی از ریشه تتیا ساختا یا مشابه ش ن  Assimilationبه معنای مشابه      

هایی نظیر تطبیا، همسانی، یکی سازی و همانن سازی یافته  اخذش ه که در فارسی معادل

ش   کاربرده می است ابت ا ایا مفهوم در علوم طبیعی و به معنای جذب و هضم مواد در ب ن به

ها، الگوها و سبک زن گی گروه برتر  شناسی به معنای فراین  پذیرل ارزل  ها در جامعهاما بع

 کار جذب و هضم شون  به هایی از جامعه به ترتیبی که در بطا گروه برتر توسط اقوام و گروه

 (66: 6931)ساروخانی،رفته است.

به رویکردهای  متعلا عضایکه در میان ا همانن سازی را رون  انطباق یا سازگاری« 6سایمونز»    

شود، تعریف کرده است. در  جنسی گروهی می ده  موجب همگونی و یا هم مختلف روی می

  نامزدان همانن سازی یا تازه»ان  از: گروه اول  م ل همانن سازی دو گروه وجود دارد که عبارت

ت آورن  و چگونگی دس بای  وسایل ج ی  را به گروه نخست«. پذیران جامعه»و گروه دوم « واردان

کن .  واردان تغییر می کارگیری مکانیزم های ج ی  را فراگیرن . در ایا فراین ، نظام ارزشی تازه به

ان . فرهنگ  به همیا دلیل سیاست همانن سازی را فراین  تغییر اجتماعی و فرهنگی نیز نامی ه

ها و  ا بیابن  و قواع ، سنتهای تازه خود ر ده  که نقش ها امکان می واردان به آن پذیری تازه

تر را بپذیرن . در ایا الگو، همانن سازی، ای ه آل یا غایتی منسجم ساز تلقی  رسوم جامعه وسیع

شناختی،  گرفته و ترکیب زیست ها بر اساس آن شکل های دولت ای ئولوژی شود که سیاست می

ظور ایجاد یک جامعه ب ون من های بومی متمایز و منفرد به فرهنگی، اجتماعی و روانی از گروه

یاب  و  ساختاری کاهش می-آی . در ایا صورت، اختالفات فرهنگی تفاوت قومی به وجود می

هنگی های قومی، فر ها از جنبه ای متجانس وهمان خواه  بود که در بیا گروه حاصل آن جامعه

 (62:1:6936)رنجکش، و نژادی تفاوتی نخواه  بود.

                                                                 
enmmmis.1 
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های  مانن سازی کاهش اختالفات فرهنگی و ساختاری در بیا گروهآثار و نتایج سیاست ه     

ای متجانس و همگا به وجود خواه   قومی است و در صورت تحقا کامل ایا سیاست جامعه

ها از حیث نژاد و فرهنگ تفاوتی وجود نخواه  داشت. در ایا سیاست،  آم  که در بیا گروه

نخواه  داشت به شهرون ان  وت و ق رت نقش ماثریمالکی برای توزیع نابرابر ثر عنوان قومیت به

شون  ونمی توانن   های قومی محسوب می ها و یا گروه عنوان افراد و نه اعضای دسته نیز فقط به

گونه ادعایی علیه دولت متبوع خود داشته باشن . در م ل همانن سازی، هویت و اصالت  هیچ

های  و مجریان ایا سیاست، م یران یا گروه گیرن  قومی موردتوجه قرار نمی یها فرهنگی گروه

سوی تم ن رهنمون سازن   ها را به پن ارن  که بای  آن همانن  شون ه را در مرحله مادون خود می

 (3:6931، )ماسسه مطالعات ملیای عالی برسانن . به درجه و رتبهو 

 

 نظریات مدل همانندسازی

در کتاب همانن سازی در زن گی آمریکایی،  -شناس آمریکایی جامعه 6میلتون. ام.گوردون     

ها را با هسته مرکزی جامعه کشور آمریکا طی هفت  ها و همگون سازی آن مراحل جذب گروه

 مرحله همانن سازی ساختاری زیر بیان کرده است:

 همانن سازی فرهنگی؛ -6

 همانن  ساختاری؛ -2

 همانن سازی مادی؛ -9

 همانن سازی هویتی؛ -6

 ی؛بینش -همانن سازی ایستاری -8

 همانن سازی م نی؛ -1

 (.2:: ::69، به نقل از صالحی امیری، 69:2، )مقصودیهمانن سازی رفتاری -3

شود که گروه حاکم با اتخاش اق امات  همانن سازی توأم با خشونت زمانی ایجاد می     

آمیز و ایجاد فشارهای اقتصادی مانن  جلوگیری از ارتقاء افراد گروه اقلیتی به مشاغلی  خشونت

گونه فشارها خود  کن  تا افراد گروه اقلیت تحت ایا همانن سازی را با خشونت اعمال می خاص،

 را با گروه اکثریت تطبیا دهن .

                                                                 
nndrmi m nmtlmi .1 



 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 1117 زمستان، 7 شماره ، دوم؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسی

111 

سازی یا مع وم کردن، نوعی همانن سازی توأم با خشونت است و فراین ی است که در  پاک     

که ایا فراین   هنگامی رسن . عم  به قتل می آن اعضای یک گروه اقلیت به دست گروه مسلط به

 (86:6936)توسلی، گوین . رد، به آن قوم کشی میبر ض  یک گروه اقلیت قومی صورت گی

های قومی و یا  ی برای رش  و تکامل فرهنگ گروه ب یهی است همانن سازی مانع عم ه     

ی نشان اقلیتی است. اگر افراد وابسته به گروه در مقابل اق امات همانن سازی از خود مقاومت

خورد تناقضی که  شون  که حتی در داخل گروه نیز به چشم می ن هن ، دچار رفتار متناقضی می

آی  که منشأ  ها به وجود می ناشی از رفتار تحمیلی گروه حاکم است و یا ازخودبیگانگی در آن

آن فرامول فرهنگ مخصوص به خودشان است. در اغلب اوقات، همانن سازی بر اساس تشویا 

های گروهی استوار است و معموتً افراد گروه برحسب اعتالی  حاکم برای ترک ویژگی گروه

دهن . هرق ر فرهنگ گروهی پربارتر باش ، خصوصیات  العمل نشان می فرهنگی خود عکس

گیرد اگر در بیا گروه اقلیت و یا قومی احساس حقارتی وجود داشته  خاص دیرتر صورت می

ها در برابر همانن سازی اغلب  العمل گروه تر خواه  بود. عکس نهایشان آسا باش ، ترک ویژگی

منظور  های مختلف، به جمعی، انتشار کتاب و نشریه های دسته جنبه رفاهی دارد، مانن  مهاجرت

المللی. همانن سازی  های بیا ها و باألخره مراجعه به سازمان داشتا فرهنگ و سنت زن ه نگه

کا  توان آن را نوعی ریشه آورد. به همیا جهت، می دنبال میکامل، محو کامل فرهنگی را به 

خصوص که اکثریت اغلب  گیرد. به کردن فرهنگی خوان  که تمایالت اقلیت موردتوجه قرار نمی

سابقه است.  حال همانن سازی کامل و ص  در ص  تقریباً بی ایا سلطه اقتصادی نیز دارن  با

ده ؛ و مق اری از فرهنگشان را  خود را از دست نمی های اقلیت تمامی هویت فردی چراکه گروه

کنن  مانن  فولکلورهای محلی که پناه گاه طبیعی ادبیات  در داخل گروه و محیط خود حفظ می

 (::12:69)صالحی امیری، .باشن  قومی و محلی می

 دان ، از قبیل: همانن سازی را تابع عوامل مختلفی می« 6اتوبوئر»

 و اکثریتنسبت ع دی بیا اقلیت  -6

 میزان و اهمیت رابطه بیا اقلیت و اکثریت -2

 ها اهمیت ع دی اقلیت -9

 ق رت و ثروت گروه اکثریت -6

 میزان جاشبه تم ن و فرهنگ گروه اکثریت -8
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 ها و همبستگی آنان به گذشته خود درجه تجانس اقلیت -1

 م ت و نوع همزیستی بیا اقلیت و اکثریت -3

 ثریتوجود طبقات اجتماعی مشابه در بیا اقلیت و اک -:

 درجه تجانس بیا اقلیت و اکثریت -3

ی بات در تضعیف و یا تقویت اق امات همانن سازی ماثر است. یک  هر یک از عوامل یادش ه     

وقمع یا اخراج اجباری  رژیم خودکامه ممکا است برای خلا یک جمعیت همگا دست به قلع

مختلف کشور بفرست   یها شهای قومی را به بخ زور متوسل ش ه و گروه بزن  یا ممکا است به

ها بازگوکنن ه ه ف حفظ  مشی تا از تشکیل مناطا همگا جلوگیری کن . هردوی ایا خط

های بالتیک و آسیای  کنترل است. سیاست شوروی )سابا( در اسکان روس تبارها در جمهوری

سازی قومی در بوسنی  که پاک ای از انه ام کامل و سنجی ه است؛ درحالی مرکزی، نمونه

ریزی  منظور ایجاد مناطا همگا قومی برنامه ای از اخراج اجباری است که به هرزگویا نمونه

 Brown, 1993: 67)).ش 
 

 انواع مدل همانندسازی

های همانن سازی را کاهش اختالفات فرهنگی و ساختاری  ه ف سیاست «6مارتیا مارجر»     

است، قومیت تأثیری در توزیع ثروت و دان . بر اساس ایا سی های قومی مختلف می در بیا گروه

از حقوق مساوی « شهرون »عنوان  ق رت در جامعه ن ارد و کلیه اعضای جامعه قومی به

ها ن ارد.  های قومی تأثیری در حقوق شهرون ی آن ها در گروه شون  و عضویت آن برخوردار می

اب و کامل آن در کمتر همانن سازی از حیث شکل و درجه دارای انواع متفاوتی بوده و صورت ن

عنوان یک فراین  اجتماعی دارای دو بع  فرهنگی و  جایی امکان حصول دارد. همانن سازی به

 ساختاری است؛

 الف( بع  فرهنگی

ایا بع  بیانگر تبعیت و پیروی یک گروه قومی از خصایص فرهنگی گروه دیگر در      

ایا است که از رهگذر اجرای فراین  مذهب و...است و غایت امر آن  زبان، هایی مثل زمینه

های فرهنگی متمایز و منفرد سابا، دیگر ازلحاظ رفتارها و  همانن سازی فرهنگی، گروه

 هایشان قابل تمیز و تشخیص از یک یگر نباشن . ارزل
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 بع  ساختاری ب(

ا های مختلف قومی ر همانن سازی ساختاری سطح باتتری از تعامل اجتماعی در میان گروه     

های مختلف قومی در نهادهای  ده  و از طریا اجرای ایا سیاست، اعضای گروه م نظر قرار می

شون .  ش ه و با اعضای گروه قومی حاکم وارد قرارداد اجتماعی می مختلف جامعه پخش

 همانن سازی ساختاری ممکا است در دو سطح مجزا از تعامل اجتماعی صورت پذیرد.

 سطح ابت ایی یا شخصی -6

 ثانویه یا رسمیسطح  -2

های قومی متفاوت در  در سطح ابت ایی، همانن سازی ساختاری به تعامل میان اعضای گروه     

های اجتماعی دوستانه اشاره دارد و همانن سازی ساختاری در سطح ثانویه یا  غالب نشست

ژه وی رسمی، مستلزم مساوات در دسترسی به ق رت و مزایا در درون نهادهای عم ه جامعه به

 وپرورل است. اقتصاد، سیاست و آموزل

 سنا، تاریخ، مقاله، ایا در ایرانی فرهنگ با بلوچ قوم تاریخی –منظور از اشتراکات فرهنگی      

 آن به قسمت ایا در که است ایرانی فرهنگ و بلوچ قوم رفتارهای و باورها عقای ، آداب، عادات،

 .پرداخت خواهیم

 

 گرایی( مدل تکثرگرایی )کثرت

دهی پیکر سیاسی یک کشور را به نحوی  دی گاه تکثرگرایی، دی گاهی است که سازمان     

های  عقی تی هم امکان و وسایل حراست از ارزل -دان  که در آن هر خانواده فکری مطلوب می

خاص خود را دارا باش  و هم به احقاق حقوق خود نائل آی  و زمینه تزم جهت مشارکت فعاتنه 

طرفی از  ی سیاسی را به دست آورد. تحقا چنیا نظامی، متضما پذیرل نوعی بیها درصحنه

های موجود در جهت اعتالی مصالح عمومی است.  جانب ق رت حاکم و مشارکت نهادها و گروه

ش ه و از طریا  های فرهنگی و فکری پذیرفته گرا تمامی گروه به عبارتی، در جامعه کثرت

های خود به یک نظام اجتماعی و سیاسی ملحا  ویژگیمشارکت و همزیستی در عیا حفظ 

 ان . ش ه

از دی گاه کلی، تکثرگرایی قومی نقطه مقابل همانن سازی است. تکثرگرایی نیز مانن       

همانن سازی دارای ابعاد و اشکال متفاوتی است، اما در همه موارد آن، حفظ و یا حتی تش ی  

هایی که به  شود؛ بنابرایا، سیاست مفروض دانسته میهای قومی  های موجود میان گروه تفاوت
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های  ان ، تنوع گروهی و حفظ مرزهای ج اکنن ه گروه ش ه جهت حمایت از تکثرگرایی طراحی

های  های همانن  سازانه، سیاست کنن . برخالف سیاست قومی از یک یگر را تشویا و ترغیب می

ان ؛ بنابرایا،  شخصی و فردی بناش هتکثر گرایانه بر اساس اصل حقوق جمعی و گروهی و 

میزان نهادینه ش ن حقوق گروهی، مجزا و مضاف بر »شود:  متذکر می« 6ون نبرگ»گونه که  آن

موسسه مطالعات «)های قومی است تریا عامل تمییز دهن ه سیاست حقوق فردی، بیانگر مهم

 (.26:6931ملی، 

 

 نظریات مدل تکثرگرایی

وی برای نشان دادن  اب اع ش .« جی.اس فنیوال»یا بار توسط اول 2مفهوم تکثرگرایی     

 جوامع چن گانه از جوامع برمه و ان ونزی استفاده کرد.

کن  که  نظران ایا گروه فکری پیشنهاد می عنوان یکی دیگر از صاحب به «9ام جی اسمیت»     

های اصلی و  در سطوح جامعه شناسان کالن یا تطبیقی بای  انواع جوامع را توسط تفاوت

شان متمایز ساخت. به عبارتی، او ایا مفهوم را به  ها در نهادهای الحاق جمعی ساختاری آن

گرایی ساختاری را در جوامع  های اجتماعی بسط داد و وجود کثرت تری از گروه سطح وسیع

 (13:6939)پورقوشچی، نادری، پذیر دانست. نژادی و قومی امکان های فاق  تفاوت

های محلی یا بخشی،  ر وی، در م ل تکثرگرایی، افراد تابعیتشان را نه از طریا هویتبه نظ     

کنن . ب یا معنا که در روابط خود با نهادهای عمومی که  واسطه حفظ می بلکه مستقیم و بی

عنوان  شود، هر شهرون  بیشتر از آنکه به های اجتماعی در دولت را شامل می تمامی کلیت

شود؛  عنوان فرد عمل کرده و پن اشته می درون دولت پن اشته شون ، بهعضوی از یک جمعیت 

ها را جوامع متجانس و نامتجانس  ش ه که آن بنابرایا، تفاوت ایا دو نوع جامعه توصیف

که در نوع دوم  ان ، درحالی ترتیب است که در نوع اول در تمامی نهادها مشترک ایا نامن ، به می

 (36ان . )همان: ش ه بن ی یا طبقه، در یک جامعه ترکیب گروه ب ون توجه به عضویت در هر

دان  که مفروض اصلی آن حفظ  تکثرگرایی را نقطه مقابل همانن سازی می« مارتیا مارجر»     

هایی که بر ایا  های قومی است و لذا سیاست های موجود میان گروه و یا حتی تش ی  تفاوت
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های قومی را تش ی  و  فظ مرزهای ج اکنن ه گروهشون ، تنوع گروهی و ح مبنا طراحی می

جای حقوق شخصی، حقوق جمعی و گروهی افراد  ها، به کنن . در ت ویا ایا سیاست ترغیب می

های گروهی )قومی( تأکی   حال که بر تنوع تفاوت گیرد. در تکثرگرایی قومی درعیا مبنا قرار می

 به را قومی مختلف های گروه که یاقتصاد–شود، بر وجود یک ساختار مشترک سیاسی  می

شود. درواقع، ب ون وجود یک ساختار سازمانی مشترک، جامعه  ده  نیز توجه می پیون  یک یگر

گیرد یا به تعبیری دیگر وجود تمایزات فرهنگی اقوام، یک اشتراک  چن  قومی شکل نمی

 (8:6913، )چلبی.شود ها را ت ارک دی ه می سازمانی در بیا آن

است در بع  فرهنگی، « ساختاری» و« فرهنگی»جهت، تکثرگرایی نیز دارای دو بع   یاا از     

شود و در بع  ساختاری، بر مبنای  های فرهنگی اقوام می تأکی  اصلی بر حفظ و صیانت از تفاوت

های مستقلی از قبیل م ارس، ادارات و...در چارچوب هر قوم  های فرهنگی اقوام، سازمان تفاوت

های ترجیحی قومی را افزود که  توان بع  سیاست گیرد. در کنار ایا دو بع ، می می م نظر قرار

هایی را برای  ریزی ها و برنامه گرایی حمایتی، اعمال سیاست طی آن دولت در راستای کثرت

ده . ترویج  ان  انجام می های قومی که قربانی تبعیض بوده ارتقای وضیعت آموزشی اقلیت

های  گیری تر ق رت، از جهت ی به نهادهای عم ه فراملی و توزیع مناسبمساوات باه ف فرهنگ

کنن   تنکا، هن  و نیجریه ایا نوع سیاست را اعمال می عم ه ایا سیاست است. مالزی، سری

 )همان(.

ها و  افت  که هر گروه دارای مذهب، عقای ، رسوم، نگرل تکثرگرایی فرهنگی زمانی اتفاق می     

عالوه برخی  مان . به زن گی متمایزی است، ولی ب ون تغییر باقی می های عمومی شیوه

زعم  کنن  حفظ تکثرگرایی قومی به ها کثرت فرهنگی را عامل اقلیت قومی قلم اد می سیاست

توان  از تحرک هرچه بیشتر گروهای اقلیت قومی در درون نهادهای حاکم بر  ایشان فقط می

ی ی، تکثرگرا6گی نز قومی را ت اوم بخش . آنتونی جه، اختالفاتعمل آورد و درنتی ممانعت به هجامع

ر مادی تریا مسیر کمک در جهت توسعه جوامع چن  قومی دانسته که طی آن اعتبا را مناسب

 (236: 6936 ز،ن )گیشود. ها به رسمیت شناخته می رهنگخورده ف

یزی دارد، ولی دارای تکثرگرایی ساختاری زمانی است که گروه ساختار و نهادهای متما     

های متع دی از دولت  مثال، ممکا است گروه عنوان های دیگر است. به مشترکات دیگری با گروه

حمایت کنن ، یک قانون را به رسمیت بشناسن  و از پول واح ی استفاده کنن ، ولی به کلیسای 
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های خاص  رفهخاص خود برون ، زبان دومی را در درون گروه خود به کار ببرن ، آموزل و ح

خود را داشته باشن  و فقط در درون گروه ازدواج کنن ؛ بنابرایا، تکثرگرایی ساختاری دتلت بر 

وجود یک اختالف فرهنگی ساده ن ارد، بلکه عالوه بر آن، وجود اجتماعات قومی و نژادی را 

ی م نظر دارد که تا ح ودی منفک و مجزا از یک یگر هستن . چنیا اجتماعات قومی فرع

ای از  کنن  که تاان ازه دست را ایجاد می هایی از قبیل م ارس، ادارات، کلیساها و ازایا سازمان

شود. اسمیت معتق  است در جوامعی  برداری می های گروهی قومی فرادست نسخه روی سازمان

ها به شکل برابر نیستن ، بلکه  گرایی ساختاری هستن ، جمعیت های کثرت که دارای ویژگی

یک رابطه مسلط و زیر سلطه وجود دارد که اعضای جمعیت زیر سلطه را در وضع  برعکس

ده . در نظریه او، انکار حقوق سیاسی و قانونی بخشی از جامعه، جوهر  نامساع ی قرار می

ده . وی بر استیالی سیاسی عنوان عامل کلی ی تأکی   گرایی ساختاری را تشکیل می کثرت

حالتی از تبعیض و ج ایی که مردمان زیر سلطه با آن روبرو  دارد که ورزد و اظهار می می

های  حاکم تفاوت بر ایا، گروه عالوه ها و تمایزات عم ه شون . هستن ، سبب خواه  ش  که تفاوت

نهادی را برای حفظ و کنترل و خودل افزایش خواه  داد. ب یا ترتیب، ازنظر ایا دی گاه، ع م 

ش ه  های جامعه کسب ست که تابعیت توسط تمامی بخشتمرکز و چن گانگی مستلزم ایا ا

 (::32:69، )صالحی امیری.باش  و ایا مطلب مستلزم نابرابری در ق رت نیست

 

 انواع تکثرگرایی

خورد که هرک ام توسط  در جوامع چن  قومی امروزی، تکثرگرایی به دو صورت به چشم می     

 شون : ت میهای کامالً متفاوت حمای ها و ای ئولوژی سیاست

 الف( تکثرگرایی مساوات طلبانه 

های قومی مختلف، استقالل فرهنگی و ساختاری خود را حفظ  در ایا نوع تکثرگرایی، گروه     

ها توسط دولت صیانت ش ه و ضوابط و ت ابیر سازمانی معینی جهت توزیع  کرده، تفاوت آن

 عبارت شود. به ت ارک دی ه می های اجتماعی بر اساس قومیت )مساوات قومی( متناسب پادال

شود، باوجود  دیگر، در یک جامعه چن  قومی که بر اساس تکثرگرایی مساوات طلبانه ه ایت می 

های  حال که تفاوت های فرهنگی و ساختاری اقوام، اصل راهنما برابری قومی است. درعیا تفاوت

و اقتصادی واح  های مختلف قومی در یک سیستم سیاسی  قومی از طریا مشارکت گروه

حال، منتق ان ایا سیاست معتق ن  که بیا اصول تکثرگرایی فرهنگی به  کاهش میاب . باایا



 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 1117 زمستان، 7 شماره ، دوم؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسی

124 

لحاظ نظری و عملی فاصله زیادی وجود دارد و در کشورهایی که م عی چنیا سیاستی 

هستن ، تأکی  عم ه بر حفظ نمادهای سطحی و ظاهری در روابط قومی است و وجه مهم ایا 

های سیاسی و اقتصادی است، در عمل مورد اعتنا  دسترسی یکسان اقوام به فرصتسیاست که 

گیرد. عالوه بر اینکه منتق ان، سیاست تکثرگرایی فرهنگی را عامل تفرقه برای کل  قرار نمی

دانن . ازجمله کشورهایی که روابط قومی آنان بر اساس  جامعه و سبب ت اوم اختالفات قومی می

وبیش برابری باهم در تعامل  های متمایز در یک وضعیت کم گرفته و هویت کلتکثرگرایی برابر ش

توان به کشورهای سوئیس، کانادا، بلژیک، استرالیا، نیجریه و لبنان اشاره کرد که  قرار دارن ، می

 (1: 6913)چلبی، ها وجود دارد. ضعف متفاوتی در آنتکثرگرایی مساوات طلبانه با ش ت و 

 یی نابرابرب( سیاست تکثرگرا 

های  که سیاست شکل دیگر سیاست تکثرگرا، تکثرگرایی غیر مساوات طلبانه است. درحالی     

های قومی را جزء وظایف و  تساوی طلبانه غالباٌ در جوامعی رونا دارد که، کاهش نابرابری

شود که  دانن ، سیاست تکثرگرای نابرابر عم تاٌ در کشورهایی دنبال می تعه ات خود می

های قومی و  میان گروه -ده  که مبنای فلسفی تکثرگرایی نابرابر را تشکیل می - ئولوژیای

شون ،  هایی که بر اساس ایا ای ئولوژی برتر شمرده می نژادی تفاوتی شاتی وجود دارد و لذا گروه

ی های قوم تساوی در بیا گروه واقع، نابرابری و ع م کنن . در ها حا تسلط پی ا می بر دیگر گروه

جهت سیاست تکثرگرای نابرابر سبب تقویت نابرابری در  شود و ازایا به رسمیت شناخته می

شود؛  ها از جهت ساختاری می توزیع ق رت و مزایای اجتماعی در بیا اقوام و تفکیک و تمایز آن

صورت افراطی وجود ن ارن  و با از میان رفتا  های تکثرگرای نابرابر امروزه به هرچن  که سیستم

ان . لیکا اشکال ضعیف و  داده نظام آپارتیاد در آفریقای جنوبی، اهمیت خود را نیز ازدست

ضمنی ایا سیاست در بسیاری از جوامع، خصوصاٌ جوامعی که تفکیک قومی بر پایه نژاد 

گیرد، همچنان وجود دارد. ازجمله کشورهایی که  )خصوصیات ظاهری و زیستی( صورت می

صورت  ش ه و یک گروه قومی به الگوی تکثرگرای نابرابر )سلطه( تنظیمروابط قومی آن بر اساس 

گیری را در انحصار خود دارد،  های قومی را کنترل کرده و حوزه تصمیم آشکاری دیگر گروه

توان به کشورهای اسرائیل و آفریقای جنوبی )قبل از فروپاشی حکومت تبعیض نژادی( اشاره  می

 (69:9::9، ومیهای ق )وزارت کشور: سیاست.کرد

طور خالصه، در شرایطی که جامعه خواهان روابطی قومی از نوع همانن سازی است،  پس به     

های تزم برای روابط و  استراتژی اصلی حکومت تضمیا برابری حقوق اقوام و ایجاد فرصت
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توان  در سطوح مختلف  های قومی است و تبعاٌ تعامالت قومی که می تعامالت در بیا گروه

های شغلی، نیروهای نظامی، میادیا ورزشی و امثالهم تحقا یاب ،  ازجمله در م ارس، محیط

سو سبب تضعیف تعصبات قومی شود و از سوی دیگر، سبب افزایش بردباری قومی  بای  از یک

های قومی و فرهنگی است، استراتژی اصلی  شود. در شرایطی که جامعه خواهان حفظ تفاوت

های  های قومی باش  و شرایط مساع  را برای حفظ و برابر کردن گروه وتحکومت بای  حفظ تفا

نوعی  های قومی، قائل ش ن به قومی بهبود بخش . ازجمله ایا اق امات، مقررداشتا حقوق گروه

حضورنسبی اقوام در مناصب و منافع اصلوگسترلخودمختاری فرهنگی و محلی و اقوام و بسط

 مختلف است.

کاهش یا حذف روابط قومی موردنظر باش ، اق اماتی از قبیل تجزیه یا تقسیم  که درصورتی     

همانن  آنچه در  -عام و تسویه قومی حل افراطی آن اخراج، قتل جایی اقوام و راه قومی، جابه

های  گیری  که راه خواه  بود. تبعاٌ ایا شیوه در شرایطی قوت می -بوسنی هرزگویا اتفاق افتاد

 (Kupper, 1989: 33)نادی ه گرفته شود. قومی تضادهای برای م یریت و تنظیم گفتگو و مذاکره

طورکلی، هر دو نوع سیاست، یعنی همانن سازی و تکثرگرایی مساوات طلبانه در جوامعی  به     

ها کاسته ش ه و  های مبتنی بر قشربن ی قومی در آن که تا ح ودی از ش ت وح ت سیاست

وان یکی از تعه ات و وظایف اولیه دولت درآم ه، بسیار آشکار و عن کاهش نابرابری قومی به

هایی هستن  که آشکارا در راستای کاهش سطح نزاع قومی و  ها سیاست مشهور است. ایا

ها به اثبات رسی ه  ش ه و کارایی آن افزایش مساوات درزمینه توزیع منابع اجتماعی به کار گرفته

های قومی  وضوح برای گروه بر نتایج و فرآین هایی دارد که به است؛ اما تکثرگرایی نابرابر دتلت

جامعه برابر است. ایا شکل از تکثرگرایی قومی بیش از همه در جوامع تحت استعمار و 

های آن را  گردد؛ اما بعضی از خصایص و ویژگی های نژادپرست در عصر حاضر متجلی می رژیم

  قومیتی که همانن سازی و تکثرگرایی مساوات توان در جوامع چن تر می طور خیلی کمرنگ به

های  های قومی مت اول است، مشاه ه کرد. نظام عنوان اصل و بنیان سیاست طلبانه بیشتر به

های قومی را از حیث ساختاری از یک یگر مجزا و  هایی که گروه تکثرگرای نابرابر توسط سیاست

های  که سیاست شون ؛ درحالی ه ایت می کنن ، توزیع نابرابر ق رت و امتیازات را تقویت می

های متفاوت از روی رضایت و  تکثرگرایی مساوات طلبانه در درون نظامی قرار دارد که گروه

های  کنن . سیاست طیب خاطر نسبت به دولتی مشترک و واح  احساس و ابراز وفاداری می

ون ؛ دولتی که ممکا است ش تکثرگرای نابرابر بیشتر از طریا اجبار دولت، حمایت و تقویت می
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ده  که در چنیا جامعه متکثری،  ها مشروع شناخته نشود. اسمیت شرح می از سوی تمام گروه

گونه حقی ن ارن . بخش  دولت تنها عاملی در دست گروه قومی مسلط است که دیگران هیچ

ت طلبانه، که در تکثرگرایی مساوا ای از مردم نیز نه شهرون  بلکه رعیت هستن ؛ درحالی عم ه

ها را وجهه همت قرار  دولت ایجاد تساوی فزاین ه ق رت سیاسی و اقتصادی در بیا گروه

تساوی  ده . تکثرگرایی نابرابر بر فرضی متضاد مبتنی است و حفظ یا گسترل نابرابری، ع م می

 ای از ثروت مادی به گروه ها و اختصاص یافتا تمامی اقت ار سیاسی و سهم عم ه در بیا گروه

 (::36:69)صالحی امیری، .های اساسی و شاتی ایا سیاست قومی است مسلط از ویژگی

 

 مدل وحدت در کثرت

گرا است. آنجا که  ایا الگو ناظر بر وضعیتی پیچی ه از تلفیا دو الگوی همانن ساز و کثرت     

د و آنجا که شو ده ، به الگوی همانن ساز و ضوابط و مبانی آن متمایل می وح ت را مبنا قرار می

حالی که  شود. درعیا های آن متمایل می گرا و ویژگی به کثرت نظر دارد؛ به الگوی کثرت

 (::69::61 )صالحی امیری،.باش  ک ام از ایا دو نیز نمی هیچ

 

 وحدت و کثرت در حوزه اقوام

وح ت قومی ناظر بر وضعیتی است که در درون یک کشور مرزهای جغرافیایی با مرزهای      

هایی که درباره  ومی منطبا باش . به ایا معنا که کل جمعیت کشور را یک قوم واح  با ویژگیق

تشکیل داده باش . البته ایا  -همبستگی و آگاهی از منافع و تبار مشترک -گروه قومی شکر ش 

دیگر، ایا وضعیت تصوری یا نمونه آرمانی  عبارت وضعیت در شرایطی عینی بسیار نادر است. به

اما در شرایط عینی همواره با وضعیتی نسبی مواجه هستیم و وح ت تابع عوامل مختلفی  است،

های  های قومی و عوامل تغییرپذیری چون ساختار، شیوه ازجمله عوامل تغییرناپذیر و ویژگی

 شود. ها تعریف می ها و ای ئولوژی زیست، اه اف، آرمان

آن در واقعیت مشاه ه نش ه است. در عمل،  کثرت یا تکثر قومی نیز در ح  اعالی مفهومی     

پایه نیز درجاتی از تنوع و تمایز را در خود دارن . از ایا حیث حتی تمایزات  های تک حتی ملت

های فردی و اجتماعی ناشی از عوامل اکتسابی یا  ها غلبه دارد. تفاوت ها بر شباهت و تفاوت

ر عمل اجتماعات انسانی را متفاوت ساخته وراثتی و تحوتت تکنولوژیک، علمی، صنعتی و ... د
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شود، وضعیتی میان یک ستی و تنوع و میان  است؛ بنابرایا، آنچه در واقعیت مشاه ه می

 (613، )همان.همگونی و تکثر و یا چن گونگی است

 

 مفروضات الگوی وحدت در کثرت

ماع انسانی است؛ هایی چن  در مورد انسان و اجت ایا الگو مبتنی بر تصورات یا برداشت     

مفروضاتی که بر نوع سیاست و م یریت و استراتژی م یریتی و چگونگی کاربست آن در 

اجتماعات قومی در جهت رسی ن به وح ت و انسجام ملی تاثیرگزار است. اهم ایا مفروضات 

 ان  از: عبارت

 ناپذیر است. های قومی امکان وجود عینی اجتماعی یا ملتی خالص ازنظر ویژگی -6

ناپذیر حیات فردی و اجتماعی نوع انسان و بنابرایا، سطوح فردی  اوت و تمایز جزء ج اییتف -2

 ها و تمایزات حذف ش نی نیستن . ن( آن است. تفاوتکال) ملی –)خرد( و اجتماعی 

وح ت در سطح اجتماعی آن، همواره امری نسبی است و میان همگونی در خصال فردی تا  -9

ی، اعتقادی، آرمانی، ساختاری و سیاسی نوسان وجود همگونی در سطوح فرهنگی، زیست

 دارد.

ها نیست که  های درون و میان آن تعارضات درون و میان اجتماعات ضرورتاً ناشی از تفاوت -6

 ها، تعارضات کاهش میاب . تصور شود با حذف و یا تقلیل تفاوت

 سوی وح ت است. های بسیار، ساختار و جهت کلی اجتماعات انسانی به رغم وجود تفاوت به -8

سازی صفات و خصال  جای توجه به یکسان های انسجام و وح ت اجتماعی و ملی به سیاست -1

ها و اجتماعات انسانی بای  به وح ت به معنای انسجام در کلیت  شاتی و اکتسابی افراد، گروه

 گیری آن معطوف گردد. و همسویی در جهت

طور خاص است. در پس  به 2وجود انسانیطور عام و م به 6تنوع، ویژگی شاتی هستی یا جهان -3

شود که ایا  و ظاهر تنوع نوعی پیوستگی و همبستگی میان اجزای عالم مشاه ه می

 پیوستگی نشانگر نظم عام منتشر در اجزای هستی است.

طورمعمول جزء تفاوت نشانه  ها به ها است. تفاوت تعارض، در تقابل قرار گرفتا تفاوت     

ها در جهت خالف غایت و  سازی و استفاده از تفاوت ناشی از برجسته دیگری ن ارد. تعارض

                                                                 
1. universe 

2. human bbeing 
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هاست. بر ایا اساس سیاست مطلوب م یریت تنوع قومی، الگوی وح ت در  ه فی شاتی آن

کثرت خواه  بود. امروزه در جهان کشورهایی که در عیا برخورداری در تنوع فرهنگی زبانی و 

ان .  سرزمینی، سیاسی و هویت ملی هستن  فراوان قومی ملتی یکپارچه و برخوردار از وح ت

های عام م یریت تفاوت و تنوع در  تجربه م یریت بر تنوع ایا کشورها تا آنجا که به ویژگی

های  توان  مفی  باش  و وجود نظام شود برای م یریت تنوع قومی کشور می سطح ملی مربوط می

ام سیاسی ایران که تجربه موفقی در چنیا های آن با نظ سیاسی در ایا کشورها به رقم تفاوت

ای عینی و عملی در دفاع از ایا  ان  خود پشتوانه جوامعی از حیث م یریت انسجام ملی داشته

الگو است. به عالوه از ایا تجربه که عموماً با شرایط و تحوتت دنیای م رن سازگاری دارد 

 (::666:69 )صالحی امیری،.توان استفاده کرد می

 

 سیاست وحدت در کثرت ابعاد

 بع  فرهنگی -الف

ها و الگوهای رفتاری است که به  در اینجا منظور از فرهنگ مجموعه آداب رسوم ارزل     

ساز است؛  کن  فرهنگ به ایا معنا خود هویت بخش  و ت اوم آن را ضمانت می زن گی معنا می

( هویت 6331)6یر استوات هالتوان از هویت فرهنگی صحبت به میان آورد. به تعب بنابرایا می

صورت مشترک  جمعی است که اجتماع با تاریخ و تبار واح  به« خود حقیقتی واح »فرهنگی 

 داشته است. سرنوشت خود محفوظ نگههای تاریخ و تغییرات  دارد و آن را در فراز و نشیب

خصوص در  ی است که اجتماعی را بهبنابرایا هویت فرهنگی ناظر بر ابعادی از فرهنگ انسان

 کن . صورت یکپارچه و متح  حفظ می طول دورانی از منازعه به

های فرهنگی خورد در عیا  خصوص جامعه ما دارای هویت از ایا حیث اگر جوامع به     

ها تابعی از همان  است، نسبت میان ایا خورده فرهنگ 2برخوردار بودن از یک فرهنگ عام

های موجود ضما  کثرت است؛ به ایا معنا که اقوام و خورده فرهنگ قاع ه وح ت در

های فرهنگی در سطح فرو ملی در فرهنگ ملی نیز سهیم و شریک هستن   برخورداری از هویت

ها در فرهنگ ملی به معنای نادی ه انگاشتا و یا در تزاحم بودن  و مشارکت و سهم داشتا آن

نیست؛ بنابرایا الگوی وح ت در کثرت ضما به ها بافرهنگ ملی  های فرهنگی آن هویت

                                                                 
1. stuart hall 
2. general culture 
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های فرهنگی افراد و اجتماعات قائل به وجود فرهنگ عمومی در سطح  رسمیت شناختا هویت

ت هاست و هوی ها برگرفته از ایا خورده فرهنگ های آن ملی است. فرهنگی که عناصر با مالفه

های قومی ن ارد راه حفظ انسجام و  های فرهنگی فرهنگ فرهنگی محصول آن تزاحمی با هویت

همبستگی ملی در سطح فرهنگی نیز منوط به پذیرل قواع  شیل در نسبت فرهنگ ملی و 

 های مادون ملی است: خورده فرهنگ

ای ارگانیک  تنوع فرهنگی موجود در جامعه در تزاحم بافرهنگ عمومی کشور نیستن . رابطه -6

 بستگی دارد. میان ایا دو سطح فرهنگ وجود دارد و بقای هر دو به هم

طور طبیعی در تزاحم نیستن ؛ بنابرایا در  های فرهنگی سطح خرد با سطح کالن به هویت     

ش ه و به نسبت آن توجه شود. ایا دو  ریزی فرهنگی بای  توازن طبیعی موجود حفظ برنامه

 (::666:69، )صالحی امیری.در بع  فرهنگی هستن اصل، اصول ایا الگو 

 بع  سیاسی -ب

نظر ساختار سیاسی کشور و چگونگی توزیع ق رت الگوی قانون اساسی در جهت تفویض  از     

ها و اتخاش تصمیم در سطوح محلی در قالب شوراهای اسالمی روستا،  اختیارات اجرایی به استان

 شهر و استان است.

ساتری با  ش ه شایسته بینی ها سازوکاری در قانون اساسی پیش برای انتخاب آنتا آنجا که      

 (668، )همان.ضابطه ع الت م نظر است

 بع  اقتصادی -ج

های نسبی  طلبانه و توسعه مناطا با توجه به مزیت زدایی ع الت از بع  اقتصادی محرومیت     

 (.661، )همان.هر منطقه موردتوجه است

 

 ایرانتنوع قومی در 

کثیر »های  دهن ه جامعه ایران به نحوی است که اطالق واژه تع د و تنوع اقوام تشکیل     

ده .  انکار خبر می ، بر ترکیب جمعیتی آن، از واقعیتی غیرقابل2و جامعه چن  قومی« 6القوم

ا و ه ها، عرب ها، ترکما ها، کردها، بلوچ ها، آشری های مختلف چون؛ فارس حضور و زن گی قومیت

                                                                 
1. Plural Ethnhc 

2. Multi-Ethnic Society 
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قومی جامعه  -وع فرهنگیلرها در جوار یک یگر و در چارچوب جغرافیای سیاسی واح ، بیانگر تن

 (121:6936 )جعفری ترزنا، ایران است

قرن بیستم ظاهر ش ن ؛ یعنی پس از موج سوم  11مفاهیم ج ی  قوم و قومیت در دهه      

ت دوم و کاهش ق ر جهانی سابا که پس از جنگ های ملی در کشورهای مستعمره تشکیل دولت

ت و های مستقل خود را تشکیل داده بودن . قومی نظامی اروپا غربی به استقالل رسی ه و دولت

گرفتن  که تبلوری از دولت ملی  گرایی درواقع در ایا زمان در مقابل مفهوم ملیت قرار می قوم

متناقض ازلحاظ مفهومی به صورت  به وجود آم ه بود به 63گرایی نیز که از قرون  بود. واژه ملی

های ملی ج ی  آن بود که  ش  تلقی اروپاییان در ایا زمان نسبت به دولت گرایی نزدیک می قوم

ولت عقالنی به مفهوم واقعی رو هستیم تا یک د در آن بیشتر با نوعی قومیت سیاسی ش ه روبه

 (296: 69:1)فکوهی،کلمه.

ش ه و به ملت یا مردم اشاره دارد.  گرفته Ethnosیونانی و صفت  Ethnikقومیت از واژه      

ها و ...(  های غیر انگلوساکسون )یهودیان، ایتالیایی ایا واژه در زبان انگلیسی عم تاً به اقلیت

ش  که  آمریکایی اطالق ش ه و پیش از آن در یونان باستان به قبایل کوچن ه ای اطالق می

 (.9283: 6936)رضایی، مستقر نش ه بودن . 6هنوز در شهرها

ها یا کشورهایی که میان ملیت و قومیت تفاوتی وجود ن ارد، به  تنوع قومی در میان ملت     

مورد است. در ایا صورت، موضوع تنوع قومی  حال ملت هم هست، بی عبارتی یک قوم درعیا

لف و هایی مص اق دارد که مرکب از اقوام مختلفی باش . اقوامی که به دتیل مخت در مورد ملت

های مشترک، تاریخ مشترک، فرهنگ عمومی مشترک، اقتصاد واح  و حقوق و  ازجمله؛ اسطوره

 (96:6936کش،  )رنج.ان  آم ه تعه ات مشترک برای همه به شکل ملت درمی

های قومی مختلف هرک ام با وضعیت خاص خود  تنوع قومی ناظر بر وضعیتی است که گروه     

ها و تبار مشترکشان دارد و در درون یک اجتماع  خودآگاهی که ریشه در تجربیات، منافع،

تر قرار گیرن . اصوتً علل تنوع قومی در ایران و دیگر کشورهای جهان را بای  در ماهیت  بزرگ

انسان جستجو کرد. انسان برخالف دیگر جان اران، تنها موجودی است که دارای ابعاد دوگانه 

نیازهای جسمانی روانی خود را از طریا فرهنگ برآورد تر آنکه  جسمانی فرهنگی است و مهم

 (26 :69:6)امان الهی، ژادی فرهنگی مایه تنوع قومی است.های ن کن ؛ بنابرایا تفاوت می

                                                                 
1. polis 
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رو  های جسمانی نقش چن انی در تنوع قومی فرهنگی ن ارد و ازایا در ایران، نژاد و یا تفاوت     

گیری هویت  تنها در شکل ه قومی است. فرهنگ نهکنن  توان گفت که فرهنگ عامل تعییا می

آی .  کنن ه است، بلکه در ت اوم یا از بیا بردن آن عامل اصلی به شمار می قومی عامل تعییا

تنها  دیگر برای رسی ن به وضعیتی که تنوع قومی برای جمهوری اسالمی ایران نه عبارت به

برداری کن ، بای  با  به اه اف خود بهرهمسئله نباش  بلکه از ظرفیت و فرصت آن برای رسی ن 

جای اتخاش  که به رویکرد فرصتی به ایا مسئله توجه داشت. ایا رویکرد ممکا نیست مگر ایا

جلو  ها، رویکرد روبه ها، ته ی ات و تالل برای دفع آن رویکرد ت افعی در قبال مشکالت، آسیب

ت برطرف و طراحی برای رسی ن به ها و ته ی ا جلو آسیب اتخاش شود تا در ایا حرکت روبه

 (3: 6936)سی  امامی و هوشنگی، .گذاری تنوع قومی در ج.ا.ا صورت پذیرد ه ف اصلی سیاست

های اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب  از طرفی تنوع قومی در ایران یکی از چالش     

ز سوی دیگر رویکرد ای را برای تب یل به یک بحران ایمنی داراست. ا شود که ظرفیت فزاین ه می

رهبران نظام ج.ا.ا و اسناد باتدستی نیز به تنوع دارای ابعاد گوناگونی است اما دو بع  پذیرل 

 تریا ابعاد ایا رویکرد هستن . اصل تنوع و فرصت داشتا آن مهم

 

 گرایی در ایران قوم

کز و تأکی  مفرط گرایی ایا است که یک یا چن  قوم موجود در جامعه، با تمر مقصود از قوم     

وچرا انگاشته، هنجارهای سایر  چون بر هویت قومی خود، هنجارهای فرهنگی خود را مطلا و بی

 (666:6936)جعفری ترزنا، .ها و هنجارهای ملی را با دی ه تحقیر بنگرن  اقوام و نیز ارزل

ران شکل گرایی در ای اکثر پژوهشگران مسائل قومی معتق ن  که هویت خواهی های قومی و قوم

کنن ؛ حتی برخی مانن   گرایی در ایران دفاع می بحرانی ن ارد، اما برخی نویسن گان نیز از قوم

 (611: 69:2)الطایی، گوین . ران قومی در ایران سخا میعلی الطایی از بح

 

 ایران در قومی های گروه

داخت در ضما در ایا قسمت به بررسی اقوام موجود و شکل گرفته در ایران خواهیم پر      

و با تاکی   گیرن  یبایستی توجه نمود که مهمتریا اقوام به صورت موردی، مورد بررسی قرار م

 .کنیم یموجود را بازنمایی م یها بر نقاط اشتراک و افتراق گسل
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 قوم آذری

ایا قوم که یکی از بزرگتریا اقوام در ترکیب ملی ایران است، عم تاً در قسمت شمال غربی      

ان  و  آشربایجان غربی، آشربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و قزویا قرار گرفته یها ن، در استانایرا

. مضاف بر آن در شهرهای تهران، قم ان  یافتههمچنیا در استان هم ان و غرب گیالن گسترل 

 های یژگیدر و ها ی. آشرشون  یو اراک نیز به صورت ادغام اجتماعی، جمعیت بسیاری را شامل م

جه و احساس قومیت، با اقوام فارس تفاوت دارن . اما در متغییر دیا و مذهب دارای اشتراک له

در  ها یتچرا که خود قوم باش  یبا دیگر اقوام هستن . هر چن  ایا امر نیز به صورت قطی نم

هستن . منطقه آشری نشیا  یها دیگر دارای تفاوت های یژگیایران فارغ از عصبیت قومی در و

قفقاز در سه متغییر زبان، قومیت و مذهب همسان هستن ، زیرا قبل از  های یبا آشرایران، 

ها به صورت یک پارچه، بخشی از ایران تاریخی و باستانی  معاه ات گلستان و ترکما چای، آن

ها عم تاً در راستای  (. از ایا جهت در بررسی، ایا قومیت شکاف21-63: 69:3بودن  )مطلبی، 

که در بستری از  گیرد یاست و هرگونه شکاف دیگر ابعاد فرهنگی به خود م یا توسعه منطقه

 نمایان گردد. توان  یسیاسی م های یگفتمان م رن و دگرساز

 قوم کرد

. ایا اقوام در حال حاضر در غرب کشور در باشن  ییکی دیگر از اقوام بزرگ ایران کردها م      

از استان کرمانشاه و ایالم واقع  ییها و بخشکردستان، جنوب آشربایجان غربی  یها استان

ان . ایا قسمت بخشی از منطقه کردنشیا، شامل نواحی از شمال عراق، جنوب شرقی  ش ه

از ایا قوم در شمال خراسان و گروهی نیز در  ییها ترکیه و شمال شرقی ترکیه است. دسته

خاصی چون  یها لب لهجه. زبان کردی در قابرن  یارمنستان به صورت اقلیت قومی به سر م

 یها ))سورانی((، ))زرزا((، ))گورانی(( و ))کلهر((، از حیث ساختار و ریشه، از شاخه ))کرمانجی((،

هن  و اروپایی است که در عیا داشتا زیر ساخت مشترک زبان ایرانی نظیر  یها ایرانی زبان

کرد را به هم پیون   یها بلوچی، پشتو و فارسی، گونه خاصی از زبان است که اقوام و گروه

. از دی گاه مذهبی، کردها به آی  یو از عوامل یکپارچگی و تجانس ایا قوم به شمار م ده  یم

نژادی، زبانی و تاریخی و گاهی  های یشهدو گروه سنی وشیعی مذهب هستن ، کردها در ر

بت مذهبی، مرکزی ایران دارای اشتراکاتی هستن ، اما از با یها فرهنگی، با قسمت یها خصلت

قومی و زبان محاوره با سمت مرکزی ایران تفاوت دارن  و در عوض با نواحی کردنشیا خارج از 

ایا نوع  یها رو، شکاف (. از ایا21)همان، نزدیکی دارن  کشور عراق هماهنگی خصوص مرزها، به
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موضوع  وابسته باش  که بع ها در اثر ایا توان  یم یا قومیت بر م ار مرزی و تحوتت منطقه

 را با ابعاد ملی بوجود بیاورد. یها اختالف

 قوم عرب

قلمرو اصلی اقوام عرب، استان خوزستان، واقع در جنوب غربی ایران است. ایا منطقه از      

طرف شمال به استان لرستان و قوم لر، از شمال شرقی با اصفهان، اط شمال غربی با لرهای 

ویر احم ی، از جنوب شرقی با استان بوشهر واز جنوب ایالمی، از شرق با لرهای بختیاری و ب

(. عم ه قوم 693: 69:8)صالحی امیری، باشن  یغربی و غرب با اعراب کشور عراق دارای مرز م

عرب در استان خوزستان متمرکز ش ه است. مردم ایا ناحیه که عم تاً عرب و دارای فرهنگ 

تفع، متمایزن . ساکنان منطقه عرب نشیا خاص هستن ، از بافت انسانی و فرهنگی خوزستان مر

خوزستان، از حیث زبان و قومیت، اصالتاً عرب و عم تاً شیعه مذهب هستن  و قلمرو آنان به 

. تجانس مذهبی منطقه عرب نشیا خوزستان و کن  یمناطا جنوبی عراق نیز گسترل پی ا م

ش مرکزی ایران بت به بخدنباله برون مرزی آن، نوعی گرایش رفتاری در مردم ایا منطقه نس

 (.26)همان، به وجود آورده است

 قوم بلوچ

قوم بلوچ، در ناحیه جغرافیایی مشتمل بر جنوب شرقی ایران، جنوب غربی افغانستان و      

از کشور است که با ایالت بلوجستان در  یا شرق پاکستان مستقر است. بلوچستان ایران، منطقه

لوچ نشیا افغانستان، پیون  فضایی و جغرافیایی مشترکی جمهوری ف رال پاکستان و ناحیه ب

ها و  دارد. از دی گاه مذهبی، اقلیت بلوچ ایران، اهل سنت هستن  و از ایا جهت نیز با بلوچ

قلمرو اهل سنت پاکستان و شبه قاره هن ، و بخش مرکزی ایران تفاوت دارن . از دی گاه ریشه 

ایرانی  یها و، تاجیکی و کردی، عضو خانواده زانزبان و لهجه، زبان بلوچی را مانن  پشت

بلوچی در مناطا بلوچ نشیا ایران و پاکستان در سه متغییر مذهب،  یها ، اما لهجهدانن  یم

زبان و قومیت با یک یگر تفاوت دارن . ترکیب ایا سه متغییر همسو، برهمگرایی دو بخش بلوچ 

اسی بلوچستان بزرگ را در قالب تالل سیاسی گذاشته و آرمان سی یرنشیا پاکستان و ایران تأث

 ))بلوچستان آزاد(( شکل داده است.

که بلوجستان را از بخش مرکزی ایران ج ا نگاه داشته است،  یا از دیگر عوامل عم ه     

. دو عامل جغرافیایی دوری از مرکز و فضای کویری عاری از حیات باش  یوضعیت جغرافیایی م

ر ج ایی ایا منطقه گذاشته است. نکته قابل توجه ایا که منطقه نسبت د یا عم ه یرفعال، تأث
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، دردسر کمتری برای دولت مرکزی به وجود آورده و جنبش فراگیر ای یهبه دیگر مناطا حاش

 (.22)همان، ستقالل طلب در آن شکل نگرفته استسیاسی ا

 قوم ترکمن

دو رود اترک و قره سو و در استان  ترکما ایران در استان گلستان، در سرزمینی واقع بیا     

. قلمرو فضایی قوم کنن  یقوچان، بجنورد و سرخس زن گی م یها خراسان شمالی، در بخش

و به سمت آسیای مرکزی  شود یترکما از ایا منطقه واقع در شرق دریای مازن ران آغاز م

گنب ، بن ر  یشهرهاایران در استان گلستان، یعنی در  یها گسترل و امت اد دارد. اکثر ترکما

ترکما و مراوه تپه سکونت دارن . نواحی ترکما نشیا آسیای مرکزی، پس از فروپاشی اتحاد 

جماهیر شوروی، در قالب ولت مستقل ترکمنستان، هویت ملی ج ی ی یافت و قوم ترکما، 

ایرانی، قلمرو و  ای یهها که نسبت به دیگر اقوام حاش صاحب دولت ملی خاص ش . ترکما

یی مح ودتری دارن ، مانن  قوم کرد و بلوچ، در سه خصیصه و متغیر زبان، قومیت و مذهب فضا

از بخش مرکزی ایران متمایز هستن  و برعکس، با کشور ترکمنستان در ایا سه ویژگی اشتراک 

 ها اهل سنت و غالباً حنفی مذهب هستن . و تجانس دارن . ترکما

 در ایران را بر مختصات زیر تقسیم کرد: ویژگی قومیتی توان یدر یک نگرل کلی م 

از  ان  یافتهمذهبی در مناطا مختلف کشور و مرزهای اسکان  های یتاقوام گوناگون و اقل -الف

ایا اقوام در خارج از کشور نیز قرار دارد، امکان  های یشهایا رو با توجه به ایا که قسمتی از ر

ایا امر باعث گردی ه است تا نگرل  ده  یمم اخالت خارجی و تنش زایی در کشور را افزایش 

 از ته ی  و فرصت باش . یا از دی گاه حاکمان ملغمه ها یتبه قوم

همسایگان  یها فعال منازعه قومی و مذهبی در ج اره یها از طرفی دیگر، وجود گسل -ب

ن بروز ایران، مانن  هن وستان، گرجستان، روسیه، لبنان، فلسطیا و دیگر نقاط خاورمیانه، امکا

 .سازد یته ی ات قومی را فعال م

ایران از حیث تجانس با بخش  ای یهجمعیتی و قومی مناطا پیرامونی و حاش یها گروه -ج

تابع نسبت  یا ها نیز تا ان ازه متفاوتی دارن  و رفتار سیاسی آن های یتمرکزی ایران، وضع

  ه خارجی بوده است.ها با بخش مرکزی و میزان م اخله نیروهای تحریک کنن تجانس آن

قومی که در هر سه متغییر قومیت، زبان و مذهب، فاق  تجانس تزم با بخش  های یتاقل -د

، بیشتریا درجه تفاوت نسبت به بخش مرکزی را دارن . سه قوم کرد، بلوچ و غیره ان  یمرکز

 به بسته مرکزی، بخش به نسبت آنها رفتار تجلی ولی دارن ، مشابهی وضع لحاظ ایا از ترکما
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 و شرایط و درونی انسجام کشور، جاری امور در مشارکت احساس میزان مرکزی، دولت اقت ار

 .(69:3درویشی و امامی، )است یها منطا مقتضیات

 های یتهو عنوان به نهاٱحائز اهمیت است تلقی کردن  ها یتآنچه که در دی گاه به قوم     

 ناسیونالیسم قالب در ملی دولت توسعه و رش  با دیگر طرفی از. است ناپذیر سازل و متصلب

قومی در قالب گفتمان ملی بود. از ایا رو  یها راستای حل گردن گفتمان در بیرونی فشارهای

در قالب فرهنگ خود به صورت اموری سازل ناپذیر تلقی ش ه است که باعث  ها یتعملکرد قوم

 برخورد شود. اه یتگردی ه تا به صورت ته ی  آمیز با قومیت بخصوص اقل

 

 های قومی در ایران معاصر سیاست

های قومی در ایران در ادوار گذشته هم در انحاء مختلفی نمود داشته،  هرچن  سابقه سیاست     

هایی که در طول س ه گذشته و همزمان با وقوع مسائل قومی ج ی ی  در ایا بخش به سیاست

 شود. ه میکه در سطح جهان و نیز ایران صورت گرفته، پرداخت

 قبل از انقالب اسالمی

 ه.ل 6636 -6916الف( عصرقاجاریه 

های قومی در زمان حکومت قاجارها، به ایا دلیل که سرآغاز تحریکات قومی  بررسی سیاست    

گرفته است، از اهمیت خاصی برخوردار است. دی گاه پادشاهان قاجار همانن   از ایا زمان شکل

یشیا در قبال اقوام و عشایر بر دو واقعیت متضاد استوار بود؛ های پ بسیاری از سالطیا دوره

ها موجب ش  سیاست  نگاه موافا )فرصت محور( و نگاه مخالف )ته ی  محور(. ایا دی گاه

قاجارها در برابر عشایر از بع  شهنی بر پایه بیم و امی  و به عبارتی متناقض و متعارض استوار 

 (2::6-6:6936::6باش . )علیلو، 

 

 ه.ل( 6916-6983ب( عصر پهلوی )

بر راهبرد تکثرگرایی فرهنگی  مبتنی کاری قومی اگرچه در قانون اساسی مشروطه بر سیاست     

طلبانه تأکی  ش ه بود؛ اما آنچه در دوران پهلوی اتخاش ش ، تلفیقی از الگوی  و ساختاری مساوات

هم با توجه به وضعیت  ل حاکمیت پهلویدر طو البته و غیر داوطلبانه بود. همانن سازی داوطلبانه

های مختلفی پیگیری ش  که در حالت کلی به  داخلی و خارجی، ایا سیاست با ش ت و ضعف

 شود: سه دوره تقسیم می
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 (6916 -6921دوره پهلوی اول ) -6

پیروی از الگوی  دنبال به رضاخان است. وی همانن  آتاتورک ایا دوره مصادف با ایام حکومت     

ساتری  عنوان بازوی اجبار( و دیوان زی واح  بود. او از دو ابزار عم ه: نیروی نظامی )بهسا ملت

 (9212: 6936های خود بهره برد. )رضایی،  عنوان بازوی اداری( برای تحقا ان یشه )به

 (6921-6992دوره نخست پهلوی دوم: فضای باز سیاسی ) -2

تن  و خشا گذشته خبری نبود؛ اما سیاست های  در ایا دوره به دتیل مختلفی از سیاست     

ت ریج به مجلس سپرده  جایگزیا مشخص و م ونی هم وجود ن اشت. در ایا دوره حاکمیت به

گرایی فرهنگی نیز در  ش ؛ آزادی قلم و مطبوعات نیز تا ح ی به وجود آم ؛ همچنیا کثرت

بر جوامع قومی و قالب تأسیس احزاب سیاسی رسمی، مانن  حزب توده و حزب اراده ملی، 

 (632:69:9 ،)مرش زادهن تأثیراتی را از خود بجای نهاد.ای ایرا طبقه

توان گفت باوجوداینکه راهبرد همانن سازی در دستور  طورکلی در رابطه با ایا دوره می به     

 کار حکومت مرکزی قرار داشت، اما کمتر فرصت اجرای مناسب و ماثر ایا راهبرد را به دست.

 (6992 -6983بیت پهلوی دوم )دوره تث -9

شود، محم رضا شاه به دنبال سلطه  آغاز می 6992مرداد  :2ایا دوره که پس از کودتای      

های قومی و غیر  ماثر و فراگیر بر تمامی سرزمیا ایران و افزایش ق رت خود در مقابل گروه

ش  با ایا تفاوت  ا میهای دوران پهلوی اول اجر قومی بود. درواقع در ایا دوره همان سیاست

توان ایا دوره را نیز به  آمیز قومی بودیم. البته می که در ایا دوره کمتر شاه  تحرکات اعتراض

که در ایا دوره شاه  ورود وسیع  6966تا  6992دو دوره تقسیم کرد؛ دوره نخست از سال 

و در دوره دوم از الخصوص منابع نفتی هستیم؛  های ایران و علی داری غرب به دروازه سرمایه

در کنار  "انقالب سفی  "که شاه  اجرای سیاست ج ی ی موسوم به  698-6966سال 

طورکلی ازجمله اق اماتی که توسط محم رضا شاه و باه ف  های سابا بودیم. به داری سرمایه

توان به تمرکز در نظام اجتماعی،  همانن سازی در طول دوره دوم حکومتش انجام گرفت. می

های همسان  ای در درون ساخت های قومی قبیله ، اقتصادی و سیاسی کشور، ادغام نظامفرهنگی

 (.619 :6931 ،)قجرییادکرد. ایرانیان باه ف وح ت ملیدر جامعه  زیستی ایران و تش ی  تمایالت
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 پس از انقالب اسالمی

جمهوری اسالمی رغم اینکه در قانون اساسی  سیاست قومی در ایران پس از انقالب هم علی     

بر اتخاش راهبرد تکثرگرایی فرهنگی مساوات طلبانه تأکی  ش ه است، مبتنی بر تلفیا الگوهای 

هایی  همانن سازی داوطلبانه و غیر داوطلبانه، به همراه نوعی تکثرگرایی فرهنگی در برخی حوزه

ن اشته است، های ای ئولوژیک نظام سیاسی قرار  ها در تعارض با خواسته که درخواست قومیت

بوده است با ایا مق مه تزم است گفته شود که نظام جمهوری اسالمی از ب و تأسیس تاکنون 

هایی که به ادوار  گرفته است، سیاست با توجه به شرایط تاریخی، راهبردهای متفاوتی را در پیش

 ش ه و موردبررسی قرارگرفته است: شیل تقسیم

 الف( دوره انتقالی

ادامه داشت، شرایط خاصی بر فضای کلی جامعه  6983تا  6983که از سال  در ایا دوره     

ای م ون، دچار نوعی بی تصمیمی  حاکم ش  و دولت موقت هم به دلیل ن اشتا طرح و برنامه

تر  های قومی در مناطا مختلف کشور وضعیت را پیچی ه (. شروع خیزل618:6931بود )قجری:

اع، ناچار به استفاده از عنصر زور و سرکوب ش . در ایا تر ش ن اوض کرد که دولت با بحرانی

ش ن دکتریا وح ت که عالوه بر وح ت بیا شیعه و سنی، بر ضرورت بیا  دوره هرچن  مطرح

انگیز تأکی  داشت؛ اما قرائت شیعی از  همه اقشار و اقوام جامعه از طریا پرهیز از مسائل تفرقه

های قومی موجود،  باعث ش  تا عالوه بر شکاف اسالم که در قانون اساسی هم نمود داشت،

شکاف مذهبی هم در جامعه پ ی  آی . با توجه به ایجاد فضای آنارشی در شرایط پسا انقالب 

نوعی بی توجهی از دستگاه دولتی و سیاستگذاری عمومی نسبت به مسائل قومی را شاه  

 بودیم.

 ب( دوره جنگ تحمیلی

، مقارن با شروع جنگ تحمیلی عراق 6983دوره که از سال  های ایا تریا ویژگی از مهم     

 توان اشاره کرد: ادامه داشت به موارد زیر می :691علیه ایران آغاز ش  و تا سال 

طلبی مانن  حزب دموکرات  گرایی تن رو و تجزیه های قوم تش ی  رویه برخورد و حذف گروه -

 غیره.کردستان، اتحادیه خلا عرب، گروه جمبا در سیستان و 

 تقویت و انسجام هویت ملی و نهفته ش ن مطالبات قومی. -

مجاز ش ن به هم زدن بافت یک ست جمعیتی نقاط قومی کشور، توسط سیاست آمایش  -

 (936: ::69سرزمیا. )صالحی امیری، 
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 پ( دوره سازندگی

ه و های پس از جنگ و مقارن با پیگیری برنامه توسع ایا دوره ازآنجاکه مصادف با خرابی     

های  تریا ویژگی داد. از مهم های اقتصادی تشکیل می تریا جنبه آن را مالفه نوسازی بود، مهم

 توان اشاره نمود: ایا دوره به موارد زیر می

 ای. های منطقه تأکی  بر توسعه اقتصادی و تش ی  نابرابری -6

 تش ی  تمرکزگرایی در ساختار سیاسی کشور. -2

اطا محروم و مرزی، به دنبال آغاز برنامه دوم توسعه زدایی از من تالل در جهت محرومیت -9

 های مذهبی برده نش . ، هرچن  نامی از اقوام و اقلیت6936در سال 

 توسعه و یکجانشیا کردن ایالت و عشایر متمایل به اسکان. -6

های قومی دوره سازن گی بای  گفت نگرل غالب و روح حاکم  طورکلی درباره سیاست به     

است. دولت  "نوسازی"یا  "رهیافت م رنیزاسیون"مبتنی بر  6931تا  :691ای ه سال قومی طی

با اعمال نظام م یریتی متمرکز و تکیه بر م یران غیربومی به تقویت رسانه ملی همت گماشت. 

های قومی و مذهبی  هایی از مطالبات گروه های اقتصادی بخش البته به دلیل تمرکز بر فعالیت

ی به وجود آم  که سیاست قومی در دوره بع ی معطوف به پاسخگویی پاسخ داده نش  و فضای

 (63:69:6به همیا مطالبات و جلوگیری از تش ی  واگرایی آنان از نظام ش . )حا پناه، 

 

 ت( دوره اصالحات

های دولت در  در ایا دوره که سیاست داخلی پایه حقوق شهرون ی قرار داشت. برنامه     

 ی ش :راستای موارد شیل طراح

 اولویت یافتا مسائل فرهنگی و سیاسی؛ -6

 ریزی. بن ی و برنامه تمرکززدایی اداری، بودجه -2

گذاری در مناطا محروم، در راستای  در نظر گرفتا برخی تسهیالت ویژه برای سرمایه -9

 اجرای سیاست اشتغال در ایا منطقه.

 کشور. های استانی در سراسر تحول بزرگ در سازمان ص اوسیما با افتتاح شبکه -6

مجموع ایا تغییرات در دوره اصالحات گویای نزدیکی و انطباق نسبی گفتمان با رویه      

تقنینی حکومت با رویه علمی در عرصه سیاسی، فرهنگی و حفظ شکاف در عرصه اقتصادی و 

اجتماعی است. به عبارت تأثیر ایا دوره بیشتر سیاسی بوده تا فرهنگی و اقتصادی، به طوریکه 
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تکثر گرایی بعنوان شاخص اصلی سیاستگذاری قومی در دستور کار دولت اصالحات قرار  رویکرد

حقوق شهرون ی و  تقویت احزاب، مطبوعات، محلی گرایی، های یاستبه س توان یگرفت که م

 (692-622: ::69)صالحی امیری، غیره اشاره کرد.

 

 گرایی ث( دوره اصول

های مختلف  ها و اصول اسالمی و انقالبی در عرصه زلنژاد با رویکرد ار دولت آقای احم ی     

کشور به می ان آم  و همیا رویکرد و تفکر، بر تمامی عملکرد دولت وی حاکم بود که تأثیرات 

المللی به همراه داشت. ایا دوره را شای  بتوان  توجهی را بر کشور در ابعاد داخلی و بیا قابل

ه دانست؛ چراکه ایا شهنیت به وجود آم ه بود که های گشت بازتاب و واکنشی نسبت به دوره

ش ه است و به همیا دلیل بای  به تج ی نظر و  های اصیل انقالبی خود خارج نظام از چارچوب

ها و رویکردهای گذشته پرداخت. در ایا دوره دو مسئله اساسی  بازسازی افکار و ان یشه

ش ه بود  های قبل شروع ضی که از دورهع التی و تبعی کرد؛ اول( تش ی  اساس بی توجه می جلب

 "استقالل سیاسی "که ایستادگی دولت در مورد  و ریشه در مسائل اقتصادی داشت؛ دوم( ایا

موردتردی  قرارگرفته بود. نگاه دولت نهم و در ادامه دولت دهم توجه به نقش مردم دررسی ن 

ر م یریت کشور بود؛ اما ایا رون  های ارزشی انقالب ب به اه اف انقالب و توجه به حاکمیت نگاه

بنا به دتیلی باعث نوعی تشتت آرا در کشور ش  و موجی از نابسامانی کشور را فراگرفت و 

ها، اقوام و به عبارتی سراسر کشور را باعث ش . درواقع  های زیادی را از سوی گروه نارضایتی

د را با نگاه برابر به مردم های داخلی خو دولت نهم و دهم در حوزه داخلی سعی داشت سیاست

های اقتصادی سامان هی کن . به همیا منظور اق امات زیادی  جامعه، در جهت رفع نابرابری

ها، اصالحات اقتصادی،  ها اشاره کرد: ه فمن سازی یارانه توان به برخی از آن انجام داد که می

وچک و زودبازده و توسعه های ک واگذاری سهام ع الت، اجرای طرح مسکا مهر، حمایت از بنگاه

ها اگرچه در آغاز آثار مثبت  های تولی ی کشور، انجام سفرهای استانی و... ایا برنامه ظرفیت

چن ، نتوانست رون  مثبت و رویه جلوی خود را حفظ  دتیلی رفته بنا به زیادی داشت، اما رفته

)رضایی، ایتی مردم ش .ورم و درنتیجه نارضکن ؛ بنابرایا در حوزه اقتصادی، باعث رکود، ت

(. در ایا دوره از الگوی همانن  سازی برای پیشبرد مسائل قومی مورد استفاده :921: 6936

و  یا خرد منطقه های یتقرار گرفت که از جمله تقویت روحیه اسالمی و غالب ش نان بر هو

 مورد توجه قرار داد. توان یمحلی در بستری از روحیه آرمان خواهی و ع الت م
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 گرایی دوره اعتدال ح(

شناسن .  گرا می روی کارآم  را با عنوان اعت ال 6932دولت دکتر روحانی را که از سال      

ها و ...  ها، سخنرانی اتخاشش ه در برنامه مواضع اساس بر که –های اعالمی ایا دولت سیاست

 .است زیر شرح به –آم ه است  دست به

 مواضع دولت یازدهم: -الف

 ملت ایران بای  از حقوق مساوی برخوردار باشن . تمام افراد .6

صراحت بیان و ب ون دغ غه بیان کنن .  حا طبیعی مردم است که مشکالت خود را به .2

(28/9/32 ،mashreghnews.ir) 

پذیرل تنوع مذهبی، قومی و فرهنگی و توسعه مراکز صنعتی بزرگ در مناطا مرزی، به  .9

 عنوان یک مزیت ملی است.

مذاهب ته ی  امنیتی نیست؛ بلکه فرصتی بزرگ برای وح ت و توسعه ملی  تنوع اقوام و .6

 .است

ها و مذاهب برای همگرایی و تقویت وح ت فرهنگی و ملی استفاده  بای  از ظرفیت قومیت .8

 (tnews.ir، 22/3/6938کرد. )

 ها بای  از حقوق شهرون ی برابر استفاده کنن . همه اقلیت .1

از کشور دارای شایستگی باش ، بای  زمینه بالن گی و  ای هرکسی در ایران در هر نقطه .3

 .فعالیت را برای وی مهیا کنیم

 .ها امتیازی قائل شود کس حا ن ارد در بیا مسلمانان و مذهب آن هیچ .:

 بیا کرد و ترک و فارس و عرب نبای  هیچ تفاوتی در ایران اسالمی وجود داشته باش . .3

کنیم و همگی نیز مسلمان هستیم  خود افتخار میهمه ما ایرانی هستیم و به ایرانی بودن  .61

 .کنیم و به آن افتخار می

 (president.ir، 26/3/6938ها محکوم است. ) هرگونه تبعیض بیا قومیت .66

 اهتمام دولت به مسئله وفاق ملی و ایجاد نشاط اجتماعی به کشور است. .62

 حقوق شهرون ی بای  احیاء و اجرا گردد. .69

ریت کشور )انتصاب سفیر اهل سنت و آغاز ت ریس رشته استفاده از اهل سنت در م ی .66

کارگیری نیروی بومی یا بومی  وپرورل( و به تحصیلی زبان کردی در آموزل عالی و آموزل

 .گزینی از اهل سنت و اقوام دیگری
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 .دوراز گرایشات مذهبی و قومی های م یریتی به ها و توانمن ی استفاده از تمامی ظرفیت .68

 سفی ان در تأمیا امنیت مناطا مرزی و عشایری. طوایف و سران و ریش استفاده از بزرگان .61

 مواضع دولت دوازدهم: -ب

، دکتر 6931ماه  در زمان تبلیغات انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری، در اردیبهشت     

روحانی برنامه دولت دوازدهم را منتشر نمود محورها و موضوعات مورد تأکی  در برنامه دولت 

 ازدهم به شرح زیر است:دو

 کشور؛ دینی و مذهبی تنوع و ایرانی اقوام به احترام گذاشتا .6

 اقوام؛ حقوق با ارتباط در اساسی قانون اصول اجرایی کردن .2

 و باز توزیع کم برخوردار قومی مناطا در ض  فقر فراگیر اشتغال و پای ار توسعه بر تأکی  .9

 مول . اقتصاد های باسیاست ملی ثروت

 سیاسی های در سمت مذاهب و اقوام متا از برآم ه اجتماعی و نیروهای سیاسی یریکارگ به .6

 (622: 6931)روحانی، اجرایی. و

 طریا تضمیا از ایرانی اقوام برای اساسی قانون در مصرح حقوق از هایی بخش استیفای .8

 (661: 6931)روحانی، قومی. مناطا در توسعه تقویت و ایشان م نی های آزادی و حقوق

های  از ظرفیت گیری بهره با اجتماعی انسجام و ملی هویت تقویت و صیانت به هتماما .1

 (623: 6931)روحانی، قومی. ها زبان از برای صیانت تالل و اقوام هنری و فرهنگی

 طریا توزیع از ایرانی اقوام کلیه میان ملی انسجام و همبستگی گسترل و هویت تقویت .3

 (.663: 6931حانی، )رومنزلت. و ق رت ثروت، عادتنه

که الگوی مورد استفاده ش ه در دوران اعت ال از نوع وح ت در کثرت است که  یا به گونه     

بر مبنای نوهی همگونی ملی اما با رعایت کثرت اجتماعی و قومی استوار است. تاکی  بر 

شبرد موضوعات حقوقی و تقویت حا شهرون ی در کنار ساختاربن ی انسجام ملی به منظور پی

 شاه  بود. توان یتوسعه در بستری از ته ی ات خارجی م

 

 بحث و نتیجه گیری

پس از پیروزی انقالب اسالمی روی کار آم ن دولت موقت نوعی فضای ج ی ی بر مناسبات      

سیاسی استوار  یها سیاسی و اجتماعی واقع ش  که غالباً بر اساس نوعی هرج و مرج و رقابت

یتی و جلوگیری از ترورها در اهم محورهای سیاسی ایران قرار داشتن . بر بود. اهمیت نگاه امن
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ایا اساس، رویکرد سیاسی و سیاستگذاری غیر برنامه ریزی ش ه واقع ش ه است. اگر چه پس 

از به ق رت رسی ن دولت سازن گی نوعی انسجام در حوزه سیاستگذاری و توسعه را شاه  

دولت سازن گی  رویکرد یت نگاه بازسازی در ایران پس از جنگهستیم، با ایا حال با توجه به الو

متاسهل بوده که عمالً نوعی ابهام در رویکرد  یا بر م ار توسعه اقتصادی و روابط منطقه

 سیاستگذاری قومی در کشور تجربه ش .

سیاستگذاری قومی در جامعه ایران بر اساس مجموعه از رویکردهای پراکن ه و غالباً ب ون      

ها در  نگاه بلن م ت و راهبردی صورت پذیرفته است. به طوریکه با تحول در نوع نگاه دولت

جامعه شاه  اعمال سیاستگذاری های مختلف هستیم. برای نمونه با توجه به تفاوت در گفتمان 

سه دولت اصالح طلب، اصولگرا و اعت الی نوع اعمال سیاستگذاری قومی متناسب به اهمیت 

ی و خارجی بوده است. بر ایا اساس، در دولت اصالح طلب پس از دوم خرداد موضوعات داخل

شاه  ایجاد فضای باز سیاسی در ایران هستیم که عم تاً بر کثرت گرایی با محوریت احزاب،  31

مطبوعات، گردل نخبگان و محلی گرایی که تقویت کنن ه الگوی کثرت گرایی و پراکنش 

که تمرکز زادیی و اعطای اختیارات به مناطا  یا ود. به گونهق رت در سطح اجتماعی و سیاسی ب

 توان یدر قالب شورای اسالمی شهر و روستا و ایجاد فضای باز سیاسی برای فعالیا قومی را م

 کثرت گرایی ارزیابی کرد. یها شاه ی بر ایا رویکرد و شاخص

نوعی  6:گرایی در سال با توجه به شیفت دولت از مبانی گفتمانی اصالح طلبی به اصول     

تحول در سیاستگذاری قومی بر مبنای ته ی ات خارجی و نیاز به تقویت روحیه ملی در برابر 

کثرت طلبی قومی، شاخص همانن  سازی در دستور کار دولت در ابعاد گوناگون قرار گرفت. در 

ایی ای ئولوژیک ایا بستر تاکی  بر منافع ملی به صورت ایرانی یکپارچه، تقویت روحیه آرمانگر

بعنوان تجمیع نیروها به منظور مقابله با دشما خارجی  یا در برابر کثرت گرایی قومی و منطقه

ایا نوع سیاست در نظر  یها نمونه توان یزبانی را م -و تقویت روحیه اسالمگرایی در برابر قومی

شمی  6932ال گرفت. متناسب با تغییر دولت از گفتمان اصولگرایی به اعت ال محوری در س

شاه  روی کار آم ن دولت اعت ال با سیاست تساهل و ایجاد بستر صلح آمیز در منطقه هستیم. 

حقوقی و تاکی  بر حا شهرون ی را در دستور کار  یها  گاهیایا نگاه سیاسی عالوه بر اینکه د

یا رو، الگوی خود دارد بر حا محلی، زبانی و قومی در کنار ملی گرایی ایرانی تاکی  دارن . از ا

وح ت در کثرت انطابا بیشتری با سیاستگذاری قومی در دولت اعت ال دارد. تاکی  بر حقوق 

شهرون ی در کنار انسجام ملی برای مقابله با ته ی ات خارجی که در بردارن ه نوعی تنش 
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بیان داشت که الگوی سیاستگذاری قومی در  توان یزدایی بیا المللی نیز هست. در نتیجه م

یران بر اساس تحول گفتمان دولتی دچار تغییر ش ه و تنوع سیاستگذاری را در ایا خصوص ا

 (.6شاه  هستیم )ج ول 

 مختلف ایران پس از انقالب اسالمی یها سیاستگذاری قومی در دولت -1جدول 

 ها شاخص سیاستگذاری قومی گفتمان ها دولت

پیروزی انقالب تا 

 دوره سازن گی
 بازار آزاد، صنعتی سازی، روابط اقتصادی یا و غیر منسجمنامع توسعه اقتصادی

 کثرت گرایی اصالحات دولت اصالح طلبی
فضای باز سیاسی، احزاب، مطبوعات، 

 فردگرایی

 دولت اصولگرا
اصولگرا تاکی  بر 

 انقالب یها آرمان
 همگون سازی

آرمان ایرانی و اسالمی، ع الت محوری، 

 وح ت

 وح ت در کثرت عهاعت ال و توس دولت اعت الی
حا شهرون ی، تنش زدایی بیا المللی، 

 محلی گرایی
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 تقایتحق مرکز :تهران دوم، چاپ ،رانیا در یقوم منازعات تیریمد .(::69) رضا  یس ،یریام یصالح
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