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چکیده
ناهمگونی قومی ،دینی و اقتصادی ،ویژگی ساختی عموم کشورهای جهان سوم ،بخصوص خاورمیانه میباش یموق گنج .د تتت تتتته و ا
استفاده از خرده فرهنگها در جهان سوم بویژه خاورمیانه فصل مهمی از تاریخ درگیریها ای لم ن تت تتته م ناشن ار ا ییی ییییده تیعقاو .د   
موجود با فرایند نوین غلبه گفتمان خودگردانی و با استقاللجویی همه اقوام بهجای استیال جویی یک قوم ،عم ًالًال به مسئلهای ه یتیو
و امنیتی تبدیل گردیده و در بسیاری از موارد تمامیت اراضی واحدهای مختلف سیاسی را تهدید مینماید .کشور ما نیز که متش لک
از اقوام مختلف است سبب تحوالت قومی در ایران قبل از جنگ تحمیلی و بعد از جنگ تحمیل دش ی ه صا لاؤس .تسا  ل هلاقم ی       
حاضر این است که تحوالت قومی در مرزهای ایران قبل و بعد از جنگ تحمیلی دارای چه ابعادی بوده اس  جیاتن عقاو رد ؟ت ااا ااااین
پژوهش نشان میدهد که یکی از مقاطعی که همراه با تحوالت قومی در ایران بوده است مقطع جنگ تحمیلی اس هک یلاح رد .ت    
با پیروزی انقالب اس زین و برغ لامش و برغ قطانم یضعب رد یمال

حت دهاش روشک قرش ر  و یموق تاک ه خ تیو و ،یها      

       

ییاب و د
خودمختاری و نیز استقالل خواهی قومی هستیم اما از مقطع جنگ تحمیلی به بعد درجه همبستگی و انسجام قومی افزایش م 
به نوعی شاهد کم رنگ شدن این مسئله هستیم .با توجه به این مقدمه در این مقاله تالش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانهههای و
نیز مقاالت علمی و پژوهشی و نیز مقالت علمی و پژوهشی به تبیین و تحلیل تحوالت قومی در مرزهای ای و لبق نار
تحمیلی پرداخته شود.

واژگان کلیدی :تحوالت قومی ،جنگ تحمیلی ،اقوام ،هویت ،امنیت.

( -1نویسنده مسئول) fathi_soroush@gmail.com

زا دعب گنج     
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مقدمه
ایران و ایرانیان در دسته جوامع و مردمانی قرار میگیرند که در یکصد سال اخیر تحوالت زیادی را در طول ت خیرا
تجربه نمودهاند و نقطههای حساس تاریخی را مرحله به مرحله طی نمودهاند؛ اما نکتهای که مطرح اس نیا دیاب ت    
گامها در حکم دوره گذار در نظر گرفت و یا اینکه صرفًاًا گذر زمان میباشد؛ برای بررسی تحلیل ضروری است که
به لحاظ جامعهشناسانه این نقاط تاریخی مورد توجه قرار گیرند و مسائل قبل و بع و هتفرگ رارق هجوت دروم زا د    
یه نآ صخاش یا   
سنجیده شوند؛ چراکه ایران ،کشوری چند فرهنگی است و تنوع قومی و زب گژیو زا یکی ،ینا ییی ییی
است .الگوی م ّلّلت در این کشور ترکیبی و نامتوازن است؛ بدینصورت که بخش بزرگی از م ّلّلت که در یک ی دنچ ا   
کت زا یر
یدهد و بخ چوک ش کک کک
ویژگی و خصیصۀ ترکیبی مشترک اکثریت دارند ،هیئت کلی م ّلّلت ایران را تشکیل م 
م ّلّلت نیز به علت دارا بودن یک یا چند ویژگی با بخش اکثریت م ّلّلت تجانس کامل ندارند و در جایگاه اقلیت ،اجزا و

پارههای کوچکتر م ّلّلت ایران قلمداد میشوند؛ در حقیقت امر تحوالت تاریخی ،سیاسی و جغرافیای سیاسی_قومییی
یگ در د،
ایران همواره با توجه به کارکرد چند وجهی اقوام در سیر معادالت قدرت و سپس امنیت تحلیل و ارزیابی م 
بهطوری که تصویر موزاییکی اقوام در این جغرافیای سیاسی طی تاریخ چرخهای از فرصت لباقم رد ار دیدهت ــ    

1

منافع ملی ایران نمایش میدهد؛ از سوی دیگر در عصر موسوم به جهانی شدن که جهان به تعبیر مارشال مک لوهان

به سبک دهکدۀ جهانی نمایش داده میرود ،کشورهایی با مختصات نظام سیاس ق عونت لیلد هب ،ناریا ی و اب ،یم        
ناساس توجه به ابعاد این فض ض روشک رد ا ررر ررررورتی ب زا شی
مشکلها و بحرانهای قومیتی روبهرو میشوند؛ برهمی 
پیش دارد ،لذا بر اساس همین ضرورت در کنار پرسشهای مکملی که مطرح است ،این پرسش اصلی به میان میآید
که با توجه به فضا و ابعاد تحوالت قومی در کشور خصوصًاًا قبل از جنگ تحمیل  هدافتسا اب نآ زا دعب و ی ا هچ ز

  

ی
راهکارهایی میتوان تحوالت قومیتی در ایران را به فرصت تبدیل نمود؟ در فرض اولیه پژوهش این مهم به نظر می ی
رسد که جدای از تالش دولت مرکزی در احقاق حقوق همۀ اقوام ایرانی ،آنچنانننک وناق رد ه ن سا  اس یروهمج ی     
اسالمی ایران بر آن صحه گذاشته شده است ،اقوام متنوع در جامعۀ ایرانی نیز بای ق مسیلانویسان فذح اب د وم  ی و    
نهادسازی سازمانی ،بستری برای مشارکت نظاممند در متن نظام سیاسی فراهم سازند .قطعًاًا با عملیاتیسازی این مهم
از جانب نخبگان ابزاری و فکری در سطوح ملی و قومی ،ضریب امنیت ملی ،از یکسو ،افزایش و تهدیدات ناش زا ی
ییابد.
آن ،از سوی دیگر ،کاهش م 
به طور کلی اگر رابطهی قومیتها با همبستگی و انسجام و وفاق ملی را مدنظر قرار دهیم ،میتوانیم آن را ش ود لما
نوع رابطه بدانیم :رابطهی دولت -قوم که رویکردی سیاسی است و رابطهی قوم  -قوم که رویکردی اجتماعی است؛
از دیدگاه صاحبنظران رابطهی دولت – قوم ذگریثأت و مهم یاهریغتم زا یکی ااااا اااااار ب ،روشک یموق تاعامتجا ر     

رویکردها ،شیوهها و روشهای حکومت در تنظیم تعامالت و مناسبات خود با اقوام و مدیریت آنها و نیز سیاستها

و رویههایی است که بر این تعامالت حاکم است .روابط و مناسبات میان دولت – قوم و چگونگی ای ماگ ،هطبار ن   

مهمی در تحکیم یا تضعیف همبستگی ملی است؛ رابطهی قوم  -قوم ،رابطهی بین قومی و رابطهههی اجتم نایم یعا   
1

. Marshall McLuhan
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اعضای  2یا چند گروه قومی است که روابط اعتقادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی را در بر میگیرد .در صورتی که
«درون

روابط بین قومی افزایش یابد ،تعلق و وفاداری اقوام به کشور و جامعه افزایش پیدا میکند و مرزهای هو یتی

گروه  -برون گروه» ضعیف و راه ورود اجتماعات قومی ب ش دهاوخ راومه یلم تاعامتجا نورد ه دد د ددد ددددددد؛ ح رد لا
    

صورتی که رابطهی قوم  -قوم و نیز رابطهی دولت  -قوم در هر کشوری از جمله ای س نار س دوش فیعضت ای ت
یهای اجتماعی بروز خواهد کرد.
یها و ناامن 
یهای قومی و در پی آن درگیر 
درگیر 

یرسد که واحدهای حاشیهای(قومیتها در ایران) در عین تمایل ب یدازآ یعون ه   
درواقع در یک نگاه کالن به نظر م 
نسبی و اختیارات خودگردانی محلی ،بهویژه در حوزۀ فرهنگی ،ب م بیکرت رد روضح ه

ّلّل م تلود و ت ل ناریا ی

      

یدانند .حت پ یاهدحاو زا هتسد نآ ی ی هزورما هک ینومار       
عالقهمند هستند و خود را جزئی از ایران و م ّلّلت ایران م 
قسمتی از آنها بر اثر تجزیۀ سرزمین ایران در خارج از مرزها قرار دارند ،در نتیجۀ می و یعیبط ل

را ا شوجدوخ ۀد    

خود ،از ایران جدا نشدهاند ،بلکه سیاستهای بینالمللی و رقابتهای سیاسی قدرتهای منطقهههای در همک اب یرا   
قدرتهای جهانی چه در طول تاریخ و در وضعیت فعلی خاورمیانه امروزی بر این اساس است که این من زا ار قطا
پیکرۀ ایران جدا نمایند؛ بنابراین قبل از تحلیل و بررسی تحوالت و تنوع قومی در کشور ایران ،ضرورت دارد روابط
میان مرکز و واحدهای حاشیه بر پایۀ نسبتهای تجانس بین آنها بررسی شود .نسبتهای تج و ریغتم هس اب سنا   
شاخص اساسی ،یعنی زبان ،مذهب و قومیت ارزیابی میشوند؛ زیرا این سه متغیر نیرومن ه یوگلا رب د

مممم مممممگرای و ی

یگذارد و این موضوع با رویکرد مقایسه و مبنا قرار دادن یک
واگرایی و روابط متقابل بخش مرکزی و حاشیه تأثیر م 
شششه ،یعامتجا ،یفطاع یا    
یرود و زیرس یارگ تخا شش 
نقطه تاریخی قبل و بعد از جنگ تحمیلی دقیقت م یبایزرا ر ییی ییی
يرسد كه در دهه آين هد
یدهد .لیکن در واقعیت امر چنين به نظر م 
فرهنگی و سیاسی گروههای پیرامونی را نمایش م 
كليه كشورها به نحوي با مسئله ناسيوناليسم قومي مواجه خواهند شد .از آنجا كه قوميت يكي از شاخصهای عم هد
در شناخت ظرفيت طبيعي كشورها براي نيل به ثبات و دوري از خشونت به حساب میآید .امنيت كشورها در دهه

تها در كشور با گسستتت-
آينده بدون توجه به اين مسئله رقم نخواهد خورد .در جمهوري اسالمي ايران وجود قومی 
یتوان  .دشاب نيرفآرطخ د در دنچ عماوج
هاي ديني و اقتصادي و متأثر از تحر كي ات خ م يجرا یی یی

يموق مو عوض

همزيستي مفهوم تنوع قومي با وحدت ملي امری است منوط به اتخاذ رهيافتي كه بتوان رد ترثك نيع رد د

      
خر هد     

فرهنگهای قومي ،وحدت در منش ملي را محقق سازد .قومیتها با زير عنوانه یا ی قيالع ،يموق كاكفنا نوچ       
قومي ،گرايشات واگرايانه ،استقالل خواهي يا تجزيه طلبي ،هويت قومي و چالشهای قومي در مقياس ملي ،عناويني
است كه نيازمند مطالعه از منظر امنيت ملي میباشد .هویت و امنيت در نگاه نخس يموهفم ناونع هب ت      س هب ،هدا   
یرود .برخ تروص هب ار تينما ي     
اطمينان از حفظ ،دوام و بقاي داشتهها و تضمين منافع و تأمين عاليق اطالق می ی
«ايجابي» و «سلبي» تقسیم میکنند .در معناي ايجابي امنيت ،وجو دزن نانيمطا و تياضر ساسحا د دو  نادرمتل و     

یگیرنددد-
شهروندان و در معنای سلبي امنيت ،نبو ابجا ،سرت د ررر رررر و تهد كي ناونع هب ار دي م رظن رد صخاش ییییییی ییییییی

(افتخاري.) 377 1،
رویکرد نظری مفهوم قومیت در طول زمان به طور مداوم متحول شده و یک سیر تکوینی را سپری ک رد .تسا هدر   
ابتدا گروه قومی مفهومی مذهبی داشت و به گروههای غیر مسیحی که به مس ندوب هدیورگن تیحی د .تشاد هراشا       
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سپس این واژه مفهومی نژادی گرفت و مفهوم مذهبی اولیه خود را از دست داد .ولی ب اطم رد رگید را ل یموق تاع     
شاهد تحول و تکامل معنی گروههای قومی هستیم .در این مرحله مفاهیم مذهبی و نژادی گروههای قومی کمممرنگ
شده و معنی فرهنگی به خود میگیرد و در آن مفهوم قومیت ،گسترده شده و شامل گروههای نژادی ،زبانی و مذهبی
میرود .به این معنی همه گروههایی که از لحاظ زبان ،مذهب ،رنگ ،پوست و نژاد با گروههای دیگر جامع افت ه وت   
داشته باشند ،گروههای قومی قلمداد میشوند(احمدی .) 378 1 ،ماکس وبر به تعریفی از قومی دروم هک هتخادرپ ت     
پذیرش و استفاده بسیاری از محققان قرار گرفته است .طبق نظر وی گروههای قومی آن گروههای انسانیاند که یک
باور ذهنی نسبت به اصل و نسب مشترکشان را به خاطر شباهتهای فیزیکی یا سنتها و یا به خاطر سرگذشتهای
استعمار یا مهاجرت میپذیرند ،این باور باید در صورتبندی گروه دارای اهمیت باشد ،به عالوه این اهمی درادن ت   
که آیا یک روابط خونی مشخص وجود دارد (وبر) 978 1 ،؛ بدین گونه ماکس وبر نیز با تأکیدی که بر عناصر فرهنگی
دارد ،خون و نژاد را چندان مهم تلقی نکرده است .بروس کوئن 1نیز از دیدگاهی جامعهشناسانه و در نگ هباشم یها   

وبر ،2در تعریف گروه قومی میگوید «گروه قومی گروهی است که اعضای آن ویژگیهای فرهنگی یکسانی دارند»..
تاند از دین ،زبان و ملیت.
یها عبار 
(کوئن .)743 : 1374 ،این ویژگ 
امنیت ،در نگاه نخست به عنوان مفهومی ساده که به اطمینان از حفظ ،دوام و بقای داشتهها و تضمین منافع و ت نیمأ
عالیق ،اطالق میرود ،کلید واژه مأنوسی است که همگان همچون آب و اکسیژن نیازی مستمر بدان داش .میراد و هت   
ی متعدد
امنیت به لحاظ گستره مفهومی ،دامنه وسیعی از حوزههای حیات اجتماعی را در بر میگی زا و در جنبههههای ی
قابلبررسی است .از این رو تعاریف متعددی نیز از واژه و مفهوم امنیت ارائه شده که به برخی از این تعاریف اش هرا
ت امنی ،ت
یکنیم .بنا به تعریف نظریهپردازان امنیت ،آزادی از عدم امنیت است؛ همچن رگید یخرب نی     معتق سا د تت تت
م
ی»
آزادی نسبی از تهدیدهای آسیب رساننده است(تاجیک .) 1376 ،برخی دیگر امنیت را به صورت «ایجابی» و «س بل ی ی
تقسیم میکنند .در معنای ایجابی امنیت ،وجود احساس رضایت و اطمینان خاطر ن و نادرمتلود دز

رهش و ادن ن رد و 

  

یگیرند( .افتخاری.) 377 1 ،
معنای سلبی امنیت ،نبود ترس ،اجبار و تهدید را به عنوان یک شاخص در نظر م 
ثه علاطم هب طوبرم یا ا موق ت
شهای قومی یکی از عمده هت حب نیر ثث ثث
رابطه میان دولت و قومگرایی یا کشمک 

ی-
ییییی ییییی

ناسیونالیستی در قرن بیستم بوده است .با وجود این در پژوهشهای انجام گرفته در مورد ناسیونالیسم یا قومی هب ،ت   
بحث رابطه میان دولت مدرن و سیاسی شدن پدیدهها و کشمکشهای قومی کمتر پرداخته شده اس راثآ نازیم و ت    
مربوط به این رابطه در مقایسه با کل بحثهای موجود در مورد ناسیونالیسم ،قومیت و کشمکشهای قو نادنچ یم   
چشمگیر نبوده است؛ اما در بیشتر آثار در تبیین سیاستهای قومی ،نقش دولت مدرن به طور غیرمس روحم رد میقت   
بحث بوده است و در تمام بحثهای مربوط به علل ظهور قومگرایی یا ناسیونالیسم قومی دولت یک یاهریغتم زا ی   
یتواند موضوعات زیر را دربر گیرد:
مهم بوده است .آثار مربوط به رابطه دولت با گروههای قومی یا اقوام گرایی م 
• نقش دولت در سیاسی کردن عالیق و نشانههای قومی و ایجاد بسیج قومی
شهای قومی یا سیاستهای قومی
تهای دولت بر کشمک 
• تأثیر سیاس 
1
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شهای قومی
• نقش دولت در حل منازعات قومی و مهندسی کشمک 
• رابطه دولت با گروههای قومی
تهای دولت
• تأثیر گروههای قومی و روابط یا اختالفات قومی بر سیاس 
تهای قومی
• دولت به عنوان جایگاه منازعات و رقاب 
• دولت به عنوان ابزار اعمال سلطه قومی یک گروه بر گروههای دیگر
ی
یهای قومی یا تالش جهت کاهش این نابرابر 
• نقش دولت و سیاستهای آنها در ایجاد نابرابر 
با توجه به محورهای یاد شده جامعهشناسان ،نظریهپردازان علم سیاست و روانشناسان اجتماعی هر کدام از منظ یر
خاص به بررسی منازعات قومی پرداختهاند .برای نمونه ،جامعهشناسان ب یبت یار ی ارحب ن ننن ننننه تدمع یموق یا ًاًا رب     
ته ضیعبت و ا   
جنبههای ساختاری جامعه ،انحصار موقعیتهای عمده اجتماعی ،توزیع ن صرف هنالداعریغ و رباربا تتت تتت

اجتماعی تأکید نمودهاند .تئوری بحران تد رابرتگر ،1نظریاتی همچون تبعیضات قومی گوبو گلو تیپ هلدابم  ،ررر رررر ب ،ال
ی -س زیت ههجویی
سرایت ،استعمار داخلی هشتر ،تعصب ،پیشداوری و خشونتهای قومی دیوید مایر ،نظری ماکان ه یی یی
یباش هلئسم یسررب هب هک دن      
دوالرد و نظریه هویتجویی اسمیت از جمله مهمترین تئوریهای جامعهشناس م ی یی یی
تها پرداختهاند(صالحیامیری.) 1385 ،
قومی 
تسازی قومی و
نظریهپردازان علم سیاست بیشتر بر نقش نخبگان و رهبران فکری و قومی در ایجاد همبستگی و هوی 
ابعاد سیاسی بحرانهای قومی تأکید داشته و مشارکت سیاسی ،مشروعیت نظام سیاسی و عالیق قومی را مورد توجه
قرار دادهاند .از جمله مهمترین نظریات سیاسی میتوان به نظریه دولت -ملت بوئرز ،عوامل ذهنی – عینی راتچایلد

و شاپفلین ،نمادگرایی ،هماهنگی گروهی ،نظریه آیسمن ،تئوری ازلگرایی ،نظریه اس و نگاه نوات

فئالکآ هیرظن     

یبرن ،روشک یسدنه لکش ،د     
اشاره نمود .جغرافیگرایان قلمرو جغرافیای سیاسی را که هر قوم م رس هب نآ رد یییی یییی
شه روشک فلتخم یا    
ناهمواریها ،ارتفاعات ،عوارض طبیعی صعبالعبور که مانع برق خب نایم تاطابترا یرار شششش شششش
یدهن .د
میگردد و همچنین تفاوتهای محیطی و تأثیر آنها بر هویت و همبستگی ملی و قو م رارق رظندم ار یم یییی یییی
روانشناسان اجتماعی با متمرکز ساختن توجه خود ب و دارفا ر

ب تالماعت ی ورگ ن ههههه ههههههه  یپ رد ،کچوک یا یییی یییییافتن

شیوههایی هستند که مردم ،گروهها و ملتها را به هم نزدیک میسازند .تأثیری که احساسات در برانگیختن یا کاهش
احساس دلبستگی به گروه دارد نیز در این دیدگاه اهمیتی خاص مییابد .همچنین نگرش اقوام و گروهها به ملی و ت
تهای مختلف میان افراد و
قومیت خود و دیگران و اینکه احساسات قوممدارانه یا ملیگرایانه به چه نحوی در موقعی 
شه .تسا یموق یا    
ششه یارگ و ا شش شش
یکند ،نقطه عزیمت روانشناسان اجتم رد یعا مطالعههه لاچ ش 
میان گروهها بروز م 
همچنین در رویکرد روانشناسی اجتماعی رابطه فرد با نظام سیاسی ،دولت و قومی و دوخ ت

جمله
 زا زاین هلوقم جججج جججج

یامیری.) 1385 ،
مفاهیمیاند که مورد توجه قرار دارند(صالح 
1
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ت گرفته در زمینه علل ریشهای منازعات قومی نگاههای مختلفی به این موضو و دنراد ع
به هر حال ،مطالعات صور 
آنها را از شورش تا نسلکشی طبقهبندی میکنند .با اینحال ،میتوان دو دیدگاه اصلی را در این زمینه مورد توجه
قرار داد :الف :پارادایم فرهنگی و ب :پارادایم ساختاری.

الف :پارادایم فرهنگی منازعه قومی را به عنوان یک مسئله "هویت اجتماعی" مدنظر دارد که به واسطه تهدید واقعی
یگردد.
یا خیالی پیشروی مرزهای گروه و شیوه زندگی آنها ایجاد م 
ب :پارادایم ساختاری بر این فرض مبتنی است که منازعه قومی اصو ًالًال ربطی به قومیت ندارد بلکه عوامل اقتصادی و
سیاسی از جمله سرزمین را دربر میگیرد .در این خصوص ،ممکن است قومی صتقا تردق بسک یارب ت ا  ید و    
سیاسی یا طبقهبندی جوامع یا دولت -ملتها در نظام جهانی مورد سوءاستفاده قرار گیرد .طبقهبندی به طور معمول
شامل سوءاستفاده از گروههای ضعیفتر است (رادلف) 250 : 2003 ،
بنابراین از لحاظ مفهومی در چهار حوزه سياسي ،اقتصادي ،هو یتی

ش در
و اجتم يغتم ناونع هب يعا رررر ررررره ژپ يا وه شش شش

چارچوب مفهومی در نظر داشت .نخست ،در حوزه سياسي عوامل و زمينههاي چهارگان تموكح تردق ؛نوچ ه     
مركزي ،ضعفها و کاستیها در حوزه سیاستپردازی ،نحوه عملکرد کارگزاران سیاس و یلحم ی

لماوع ،یزکرم     

قت شقن ،يسايس داصتقا ،ر     
مؤثر منطقهای و جهانی ،مورد توجه قرار ميگيرد .در حوزه اقتصادي يا به عبارت دقيق ق
گزينش عقالني بر مبناي حسابگري و محاسبه سود و زيان اعمال گروههاي قومي؛ و در حوزه جامعه شناسي ساخت
نابرابر اجتماعي معطوف به منزلت اجتماعي ،به عنوان متغيرهاي مستقل و مفاهيم كليدي مطرح ميباش هزوح رد .دن   
ت در مقايسه با ديگر اقو ما
هویتی احساس محروميت نسبي به عنوان تصور جمعي تودههاي قومي نسبت به محرومي 
و نقش نخبگان اقوام در تصویرسازی ،القاء و ته يي ج گروههاي قومي مطرح م يييباش .د همچن ژپ رد نی و شالت شه    
میرود که اصطالحات و مفاهيم متعدد ديگري نظير؛ ناسيوناليسم قومي ،نظام شهروندي ،جامعه مدني ،نظريه توطئههه،
شهاي اجتماعي ،اعتراضي ،يادگيري اجتماعي ،تسليح ،برون فكني ،سلطه قومي و قطبي
خرده فرهنگهاي قومي ،جنب 
شدن جامعه ،توسعه ناموزون و نابرابريهاي منطقهاي ،روابط مركز و پيرامو ييارگ ترثك ،ن  ،،،، ،،،تصورررات معكو ،س
یهای مرحله گذار ،دوران فرانوگرا يي و ژئوپوليت كي
ناكامي ،تأثیرات نمايشي ،نظریهپرداز 

بهره و استفاده شود.

بر همین مبنا باید اشاره داشت از جمله اصطالحات گنگ و مبهم در تحقيقات اجتماعي كه با پيچيدگيهاي مفهو يم
بسيار زيادي همراه است واژههاي مترادف و هم سنخ قوم ،قوميت ،هويت قومي و گروه قومي م يييباش ظاحل هب .د    

تها و تمايزات ميان مردم اشاره دارد ،مش هدش قت   
ريشه شناسي قوم و قوميت از واژههاي يوناني اتنوس 1كه به تفاو 

است .كي

گروه قومي ،اجتماع كو يكچ از انسانها در درون جامعهاي ب رز گگگت ب هك تسا ر ه صو  تر و اي يعقا    

احساسي و ادرا يك داراي اصل و نسبت مشترك ،خ و كرتشم تارطا
همچنين داراي كي

يا چند عنصر سمبل كي

 هتشذگ ت سا كرتشم ،يگنهرف ،يخيرا ت.

   

     

نظير؛ خويش صخ و نيمزرس ،نابز ،بهذم ،يدنوا و  يرهاظ تايص و     

فيز يكي مشترك ميباشد كه هويت گروهي آنان را از گروهه تم رگيد يا م م زيا يييييييييس ضعا و دزا

اا اااي آن ب تاقلعت ه   

گروهي ،قومي خويش آگاهي دارند .در فهم قوم ،قوميت و هويت قومي ،سه رهيافت متضاد وجود دارد كه با نامهاي
1
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يگرايان ،ابزارگرايان و ساختارگرايان شناخته ميشوند؛ بدوي گرايان ،هويت قومي را امري باطني ،قلبي و ق ميد
بدو 
ميدانند كه متأثر از تعلق خاطر اوليه افراد نسبت به كي
قوميت به عنوان كي

گروه و  تفايهر رد .تسا گنهرف كي اي ا ،نايارگ رازب        

ابزار سياسي تلقي ميگردد كه رهبران در تعقيب عمل گرايانه منافع خو و هتخاس ار نآ ،شي

آن بهره ميجويند؛ ساختار گرايان ،قوميت را امري تصادفي و تغییرپذیر ميدانن  هوالع هك د

زا   

لگ رد نآ يري
ببب ب بببببر شكل ل

فرآيند تاريخي ،به وسيله ساختارهاي سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي ،استمرار و انعطاف ميپ عمج رد .دريذ   
يتوان شاخصههاي ز آ زيمت رايعم ار ري ننن ننننه ورگ رگيد زا ا ههه ههههه يا
بندي قوم ،قوميت ،هويت قومي و گروه قومي ،م 
تاند از:
اجتماعي قرار داد .اين شاخصهها عبار 
 -1مهمترين مميزه قوم و قوميت در ابعاد فرهنگي آن نهفته است .به بيان ديگ ورگ نيا ،ر ههه ههههه و ثيراوم داينب رب ا   
يگيرند.
شناسههاي فرهنگي نظير؛ زبان ،مذهب ،آداب و رسوم و پيشينه تاريخي ،شكل م 
يتواند داراي خاستگاه واقعي و يا احساس رد يلو دشاب ي
 -2قوميت ناظر بر ادارك هويت قومي است اين ادراك م 
  

هر صورت از دلبستگي و تعلق خاطر نسبت به گروه قومي حكايت دارد.
ت مادي ،شرايط نامطلوب زندگي ،سختيها و ب هيشاح ه   
 -3رشد قوميت ،متأثر از درك و تجربه مشترك از محرومي 
رانده شدنهاست.
يآورند.
 -4قوميت ،امري انفعالي است كه گروههاي قومي جهت دفاع از هويت و بقاي گروه خويش بدان روي م 
تها يي فراقومي چون دولت
 -5هويت قومي زير مجموعهاي از هويت ملي است و امكان تبديل به هوي 

 -ملتتته ،ا

يها و واحدهاي بزرگ ديني را دارد.
امپراتور 
وضعيت قومی جامعه ايران
وضعيت کلی اقليمي  -جمعيتي جامعه ايران و تحوالت تاریخی پیرامون اقو ما و شقن هب فوطعم هراومه ناریا     
کارکرد چند وجهی اقوام در روند معادالت قدرت تحلیل و ارزیابی میگردد به طوری که تصویر موزایی رد ماوقا ک   
تها و تهدید را روی منافع ملی ایران به نم تسا هتشاذگ شیا    
متن جامعه ایران پروسهای تاریخی از چرخهی فرص 
(عصاریان نژاد .) 32 : 1383 ،از این منظر کلیت ترکیبی ملت ایران را میتوان بر اساس شاخصهه یا ی ،تیموق نوچ     
دین ،مذهب ،ملیت و طبقه اجتماعی بررسی کرد .از نظر متغیر موزد بررسی این پژوهش یعنی قومیت بایس تفگ یت   
یدهنددد .پ زا س
که بخش اعظم ملت ایران فارس هستـند که حـدود  73الی  75درصد جمعیت ایران را تشکی م لـ یی یی
نها حدود
فارسها ،قوم آذری بیشتـرین فراوانی را تشکـیل میدهد که حدود  15الی  71درصد است .جمعیت ترکم 
 1/2درصد جمعیت ایران است و حدود  3/5الی  5درصد از جمعیت به سومین گروه قومی یعنی ،کرده و ینس یا
شیعه غرب کشور اختصاص دارد .پس از آنها به ترتیب قوم عرب در جنوب غربی کشور با ح دود

 3درص موق ،د

بلوچ در جنوب شرقی کشور با حدود  2درصد از کل جمعیت را تشکیل میدهند؛ که همه ای تروص هب اهرامآ ن     
تخمینی است و آمار قطعی و دقیقی وجود ندارد(سرشماری عمومی نفوس و مسکن.) 1375 ،
ساختار فضایی و جغرافیایی ملت ایران از دو بخش به هم پیوسته مرکزی و حاشیهای پدید آمده است بخش مرکزی ی
ی
که نسبت به پیرامون خود فضای گستردهتری از جغرافیای ایران را اشغال میکند و میان اجزای آن پیون سناجت و د   
نسبی برقرار است ،همچنین میان تجانس کالبدی و توپوگرافیک فضا در بخش مرک  ناریا یز بب ب ببببا بخ نآ یناسنا ش   
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تهای قومی ،زبانی ،فرهنگ و یبهذم ،ی
ارتباط وجود دارد .مردم این بخش از ویژگیها و خصل 

 مجسنم ییاضف و   

همساناند و در پیکرۀ ملت بدنۀ اصلی و عمده به شمار میرود(حافظ نیا .)941 : 1381 ،بر خ  مکارتم شخب فال ووو وووو
متجانس مرکزی ،بخش حاشیهای که مردمان آن در دشتها و نواحی مرتفع حاشیۀ جغرافیای ایران ساکن هستند ،به
گسیختگی و غیر متجانس بودن دچار است و مجموعهای متنوع از گ ور ههه و یگنهرف یا

ار یموق

یگیردد.
رد برم یییی یییی

مردمان بخش حاشیهای با پیـرامونی کشور ،در بعضی شاخصهها و به طور مشخص زبان و لهجه با قومیت ،م ،بهذ
خرده فرهنگ محلی با یکدیگر و البته بخش مرکز تفاوت دارند .در عین حال در برخی شاخصهها با ه کارتشا م ا یت   
نیز دارند .در این بخش گروههای قومی آذری ،کرد ،عرب ،بلوچ ساکن هستند.
از نظر الگوی استقرار گروههای قومی نیز ،قوم بلوچ با نیمۀ دیگر هسته بلوچی در پاکستان پیوستگی فضائی دارد هر
چند این قوم در آن سوی مرز فاقد دولت ملی مستقل است .یا گروه ترکمن در شمال شرقی ایران ب رد ناتسنمکرت ا   
آسیای مرکزی که دولت مستقل آن را اداره میکند .پیوند جغرافیایی دارد .ناحیۀ آذری نشین ش اب ناریا یبرغ لام    
آذربایجان در شمال غربی پیوند جغرافیایی دارد .قلمرو کردنشین ایران با نواحی کرد دو کشور عراق و ترکیه ارتب طا
جغرافیایی دارد .قوم کرد در منطقه دولت مستقل ملی ندارد و همین امر ناآرامی مستمر واحدهای جدا از هم سیاسی
در ناحیه پیوستۀ کردنشین را پدید آورده و بحرانی شناور را در سراسر منطقه ،به ویژه برای ایران ،عراق ،ترکیه در پی
داشته است .در همین راستا میتوان نقطه تالقی دو مقوله و امنیت را جست .در واقع به لحاظ پراکندگی اقوام ای نار
بخصوص در بخشهای حاشیهای و مرزی کشور ایران به نظر ضرورت دارد تا همواره مسئله پراکندگی قومی ای نار
را یک مقوله امنیتی به حساب آورد .موقعیت جغرافیایی اقوام معادله امنیت ملی را پیچیدهتر کرده است .اقوام مختلف
و اقلیتهای مذهبی در حساسترین حوزههای راهبردی کشور و جدارههای مرزی اسکانیافتهاند که عقبه آنان را در
ورای مرزها و بیرون از حوزه نفوذ و اثرگذاری حاکمیت ملی قرار دارد .به لحاظ ارتباط و پیوند حوزهها به خارج از
مرزها ،هرگونه چالش و بحران بیرونی به داخل مرزها سرایت میکند و در نتیجه امکان نظارت و تعهد حاکمیت ملی
تاند از:
به شدت تقلیل مییابد .به طور کلی مهمترین اقوام عبار 
نها
ترکم 
ترکمنها از ن ژـ اد اقـوام ترک هستـند .اين قوم اصو ًالًال در منطقه ترکمن صحرا (جلگه واقع در شرق استان مازندران و
شمال استان خراسان و در همسايگي جمهوري ترکمنستان) زندگي میکنند .به لحاظ تاریخی در نتیجه قراردادی که
برای تعیین مرز بین المللی بین ایران و شوروی سابق توسط حاکمان وقت ای ضما هب هیسور و نار ا ،دیسر        تع داد
زیادی از ترکمنها در داخل مرز ایران ماندند .در آن قرارداد رودخانه اترک بهعنوان م نییعت روشک ود کرتشم زر     
گردید (معین.) 233 : 1376 ،
کردها کردها یکی از اقوام ساکن خاورمیانه هستند که در غرب آسیا و در بخش غربی فالت ایران زن یگد

یکننددد.
می ی

کردها به زبان کردی ،از شاخه غربی زبانهای ایرانی سخن میگویند کردی که اکثر کردها در (ترکیه ،ای ار ننن ،ع و قار
سوریه) با آن صحبت میکنند زبان ادبی و نیمهرسمی به شمار میرود و در کشور عراق از زمان اشغال قوای انگلیس
یرود -1 :کرمانجی شمالی یا اص حالط
یرود خود به دو بخش تقسیم م 
تاکنون در مدارس تدریس م 

ی -2
ًاًاًاًا کرم جنا ی ی

کرمانجی جنوبی یا اصطالحًاًا سورانی .کرمانجی شمالی گویش کردهای شمال خراسان ،ناحیه مرزی ای ،هیکرت و نار   
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آناتولی شرقی و شمال عراق است .از لحاظ جمعیتی اکثر کردها با یکی از دو لهج م تبحص قوف ه

یکنن ریاس .د   
یییی یییی

گویشهای کردی عبارتاند از گویش زازا که در قسمت کوچکی از کردستان ترکیه بدان تکلم میرود و گویشهای
اورامی ،ایالمی ،کرمانشاهی ،کلهری ،کلیایی ،پیروندی ،لکی ،فیلی (و یا پهلی) که در کردستان ایران تکلم میشوند .از
لحاظ مذهبی اکثریت کردها مسلمان (و اهلسنت) هستند .در استانهای کرمانشاهان ،ایالم و بخش اعظم لرستان ایران
نیز جمعیت قابل مالحظه کرد شیعه زندگی میکنند .البته در بین کردها نزدیک به

دیاش     بیشتررر

 ۵۰ه و راوناخ راز

یزیدیانی هستند عالوه بر این گروهی نیز که به یارسانیا سلسله اهل حق معروفانددد در ب هیقب و دنتسه اهدرک نی     
کردها مسیحی یا یهودی هستند (اورنگ.) 56 3 : 1345 ،
چها
بل و 
بلوچ نام یکی از اقوام خاورمیانه در ایران و پاکستان و افغانستان است .مردم بلوچ تبار در جنوب شرقی ایران و شرق
چهاا ک هب تـغل رد ناشمان ه
پاکستان ساکناند .زبان بلوچی یکی از زبانهای ایرانی شاخه شمال غربی است .بلوچ چ
ی خو ظفح ار د
معـناي آواره است ،از معـدود ن ژـ ادهاي ایرانیاند که عمدتًاًا شيوه زندگي نيمه بادیهنش نی ی ی
بیابانهای وسيع و بسيار کمجمعیت که منتهاالیههه جنوب

ن و ناريا يقرش و رود يحا

   

ک در ه هانددد.
     

رد ار ناتسکاپ برغ هداتفا

برمیگیرد ،سکونـتگاه طب ـيـ ع يـ بلوچهاست .بلوچها سوارکاران ماهر و چابکي هستـند و مسابقات ش آ يناودرت نننها
بسيار مشهور است (کامران مقدم.) 1355 :142 ،
بختياريها
بختیاری نام یکی از قومهای بزرگ لر ایران معروف به لر بزرگ اس نایم سرگاز رد هک ت ی رل( .دنراد تنوکس         
کوچک نیز تقریبًاًا ساکنین لرستان و ایالم ام نتسه یزور دد ددد) .من  يرايـتـخب و لاحم راهچ ناتسا هداتفارود قطا و     
خوزستان سکونتگاه اکثر مردم بخـت يـ اري است .ولي امروزه تع زا يدايز رايسب دادـ

ياهرهش و اهاتسور رد نانآ       

ی ایران .تسا ی
ساکن شدهاند .گویش بختیاری یکی از گویشهای پارسی تبار یعنی از دسته جنوب غربی زبانننهای ی
گویشها و زبانهای پارسی تبار عبارتاند از فارسی ،لری ،بختیاری ،الرس زا یخرب .یرازموک و ینات

  

،ناسانشنابز     

بختیاری را زیرشاخهای از لری به شمار میآورند و برخی آن را شاخهای جدا میدانند .یکی از اقو رانک رد هک یما    
بهای کمری هستند (قربان پور دستکی.) 204 : 1381 ،
یها هویت جداگانهای کسب کردهاند عر 
بختیار 
یکنن  اب و د ا تلصو ناشی
یها زندگی می ی
یبرند که در مجاورت بختیار 
این اصطالح را در مورد عربهایی به کار م 

    

ی
کردهاند؛ لذا از نظر رسم و رسوم و زبان و… اشتراکات زیادی با بختیاریها پیداا ک در ه هاند؛؛ اماا در اصللل بختی را ی ی
نیستند .در حقیقت عرب کمریها اعرابی هستند که اصطالحًاًا در کوه و کمر زندگی میکنند و وجه تسمیه ایشان نیززز
همین است .زبان ایشان در اصل عربی است که به عربی عراق بیشتر نزدیک است تا اع بار

و ناتسزوخ

رورم هب     

زمان با گویش بختیاری ترکیب شده است و اصطالحاتی مخصوص به خود پیدا کرده است طوری ک مه نآ مهف ه    
یها ممکن نیست (همان.) 204 : 1381 ،
برای اعراب و هم برای بختیار 
یها
قشقای 
قشقایی یکی از دو ایل بزرگ ایران است (ایل بزرگ دیگر بختیاری است ).ب يـ شتر ا سراف ناتسا رد يياقـشـق لي     
یکننددد.
ساکن هستـند .بسياري از آنها هنوز بهصورت سيار در فصول مخـتـلف سال از يـي الق به قـشالق کوچ می ی
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گت تترین ا ليا( ناريا لي    
یباشد و بزر 
قشقاییها ترک تبار هستـند .يكي از مناطق مهم عشايري ايران ،استان فارس م 
قشقا يي ) با شش طايفه در فارس به كوچ روي ادامه میدهند .عالوه بر ايل قش  هسمخ ليا ،يياق و و ينسحم ليا     
همچنين طوايف کوچکتری به زندگي عشايري خود در فارس ادامه میدهنددد .ا زا ىکي ییاقشق لي ا مهم تالي
ترکزبان ايران است .قشقاییها در دورههای مختلف به تدريج به ا رد و هديچوک نيمزرس ني

    

نآ دش نکاس ههههه ههههههاند

(حسن لی.) 126 :0931 ،
در بررسی ایالت و عشایر ایران این نکته نیز اهمیت دارد که عشاير ترکزبان در سراسر ايران پراکن نیا .دنتسه هد    
مسئله بهویژه با حکومت سلجوقيان ،مغوالن ،تيموريان و صفويه شدت یافت .قشقاییها شیعه جعفری هس هب و دنت   
آداب و رسوم خود عالقهمندند .زبان قشقاییها ترکی قشقایی آمیخته به فارسی است و همه آنها فارس بوخ ار ی
یدانند و به آن به آسانی سخن میگویند .جمعیت ایل قشقائی نزدیک به  ۳۰هزار خانوار یعنی  ۱۵۰هزار نفر است.
م

نمودار شماره  -1درصد جمعیت اقوام ساکن در ایران
منبع)http://iranprimer.usip.org( :

لرها
که اب زين ا    
لرها از ن ژـ اد آريا يي آميخـته با قوم کاشي يا کاسيت هستـند .در طول تاريخ گروههایی از اعـراب و ترک ک
لرها اختالط ن ژـ ادي پ يـ دا کردند ولي در مجموع اصالت ن ژـ ادي آنها دست نخورده باقي مان هک اهرل .تسا هد دو   
ناند
درصد جمع يـ ت کشورمان را تشکيل میدهند ،عمدتًاًا در استانهای لرستان و کرمانشاه و تا حدودی همدان ساک 
(امان اللهی بهاروند.) 219 : 1379 ،
اعـراب
حدودًاًا  ۴درصد (دو و نيم ميليون نفر) جمع يـ ت ايران عـرب تبار هستـند ک آ رتشيـب ه نن نننه و ناتسزوخ ناتسا رد ا
جزاير خلیجفارس سکنا گزیدهاند .اکثر عربهای ايران هنوز به زبان عـربي تکلم میکنند .آغ چوک زا    عر بببهاا به
خوزستان از پیش از اسالم در دوران ساسانیان بوده است .البته پس از اسالم نیز قبایل عرب در پی لشکریان فاتح ،به

تحوالت قومی در مرزهای ایران قبل14 ...

سوی کشورهای گشوده شده از جمله مناطقی از ایران کوچ کردند که در خوزستان به علت وجو پ بارعا د

ییی ییییش از

اسالم ،پس از اسالم نیز قبایل و عشایر بسیاری به این منطقه آمدند .البته امروزه جمعیت عربهای خوزستان نس تب
یها) در اقلیت قرار دارند (عبدی.) 133 : 1376 ،
یها ،شوشتری و دزفول 
یزبان (بختیار 
به اقوام فارس 
یها
آذر 
آذربایجان نام منطقهای جغرافیایی است در شمال غرب ایران شامل استانهای آذربایجان غربی ،آذربایج و یقرش نا
اردبیل .این منطقه سکونتگاه اصلی آذریهای ایران است .ترکهای آذري بزرگترین اقليت قومی ايران و تشکیلدهنده
 ۲۵درصد کل جمع يـ ت ایراناند .هرچند عـمده ترکها در استانهای آذربايجان ش و يبرغ ،يقر

يگدنز لـيـبدرا     

یکنند اما شمار انـبوهي از آنان در ساير استانهای کشور ساکناند (حافظ نیا و دیگران.)5 : 1384 ،
م
ارامنه و يهوديان
ارامنه و يهوديان در نقاط مخـتـلف شهري ايران زندگي میکنند .شمار زيادي از ارامنه در تهران و اصفهان ساکناند.
يهوديان ايران نیز قدمتي  ۲۵۰۰ساله دارند .ولي بعـد از  ۱۳۵۷تع انآ زا يکدنا دادـ ن رد 

ريا ا م ن ان گد ا دندش ر

هک    

   

یماندهاند (قاسمی.) 290 : 1382 ،
عمدتًاًا در چهار شهر تهران ،همدان ،اصفهان و شيراز باق 
آشوریان
بر اساس شواهد و مدارک موجود ،آشوریها ،قرنها در ایران سکونت داشتهاند ،لیکن نمیتواننن ت رو قیقد خیرا ود   
آنان را به ایران مشخص کرد .برخی از این مهاجرتها در زمان ت  لوا رسلپ تالگی (( (((  ۱۰۷۷ - ۱۰۱۵ق.م) امپراتو یر
آشور ،سناخریب ،سرحدون و آشور بنیپال ،شاپور اول (خسرو انوشیروان) ،خسرو پروی زا یکی ـ رمع تفالخ ،ز

  

یهای ترکیه توسط
خلفای راشدین ـ و باالخره در سالهای اولیه جنگ جهانی اول پس از کشتار عظیم ارامنه و آشور 
یها در ایران با ت هدوب نیجع نیمزرس نیا خیرا      
ترکان عثمانی بودهاند .به طور کلی میتوان گفت که اسکان آشور 
است .واقعیت این است که آشوریها پس از سقوط امپراتوری در بینالنهرین ،جزئی از ملت ایران ش مدرم اب و هد   
این سرزمین سرنوشت مشترک پیدا کردهاند (ملکمیان.) 125 : 1376 ،
آشوریها خود به فرقههای مختلفی تقسیم میشوند .فرق مذهبی آشوریها عبارت است از کلیسای ش ،یروشآ قر

  

کلیسای کاتولیک (کلدانی آشوری) ،کلیسای انجیلی آشوری ،کلیسای جماعت خدا یا برادران آشوری (پنطیکاس ).یت
در حال حاضر تدریس زبان آشوری ،در مدارس اختصاصی آشوریان ای  مسارم ییاپرب و نار و

ی دین  ی ووو
آیینننهای ی

یرود .همچن نایروشآ نی   
مذهبی در کلیساهای چهارگانه آشوری به موجب قانون اساسی ایران آزاد است و انجام می ی
ایران در مجلس شورای اسالمی دارای یک نماینده هستند که این نماین دننامه یتارایتخا بحاص هد     
دیگر مجلس است (ملکمیان.) 125 : 1376 ،

 ۲۹۰نماین هد
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نقشه شماره  -1تنوع اقوام ایرانی
منبع)http://www.regulares.net( :

تحوالت قومی ایران قبل از جنگ تحمیلی
مشکل اصلی مفهوم بندی قومیت و گروههای قومی فقدان تعریف با وجود معیارهای متفاوت در تعریف است .دلیل
عمدۀ دشواریهای تعریف ،آن است که واژه قومیت در علوم اجتماعی واژۀ نس تب  ًاًا جدی و تسا ید
همراه با گسترش حیطه تغییر یافته است .تعریف ارائه ش ای تیموق یارب هد

نآ موهفم زین     

یموق هورگ خاوا رد ر هدزون نرق          

یدهد که با معیارهای تعریف این واژه در نیمۀ دوم قرن بیستم متفاوت است .واضح اس هک ت   
معیارهایی به دست م 
مفاهیم واژهها در شناخت اندیشهها نقش اساسی دارد(احمدی .) 30 : 378 1 ،الی کدوری 1مینویس کی رد هک د ی زا 

  

گنگ هژاو نارا
چارچوبهای فرهنگی انگلیس آکسفورد که حدودًاًا در پایان قرن گذش دت هت و نهرف ،تسا هدش نی گگگگگ گگگگگ
قومیت را کفر با «موهونات کفر آمیز» تعریف کردهاند؛ در حالی که این تعریف در عصر حاضر هیچ کاربردی ن راد دد.
واژه «قومی» در فرهنگ بین المللی زبان انگلیسی و بستر دو معنی دارد؛ -1غیر مسیحیان و غیر کلیمیان؛ کس هک ینا   
یهای جسمی و ذهنی نژادها یا مربو ورگ نداد زییمت هب ط هههه هههههه داژن یا   
به مسیحیت نگرویدهاند -2منسوب به ویژگ 
بشری بر اساس رسوم و ویژگیهای مشترک .در حالی که تعریف نخست امروز بی اعتبار به نظر میرسد ،اما تعریف
یه و یمسج یا
دوم هنوز کاربرد دارد و به طور خاص به «نژادها»« ،گروههای نژادی» و «ویژگی ی

هداژن ا ااا ااااا»

رد ینهذ

اشاره میکند .در واقع ،کاربرد مفهوم فرهنگی واژه «قومی» چنان زیاد شد که تدوینکنندگان سومین فرهنگ

2

وبستررر

1

. Elie-Kedorie

2

. webster
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یه نیا فیراعت یا    
دو تعریف جدید به تعریف قومیت افزودند .به هر حال واقعیت آن است که در خصوص ویژگ 
واژها و یا اصطالحات هیچگونه توافقی میان دانشمندان وجود ندارد .مذهب ،زبان و نهادهای مجزای اجتم یعا

–و

نه نژادی – ویژگیهای قومیت در تعریف اشلی مونتاگو است ،همچنین میلتون گوردون ،نژاد ،مذهب و ریشۀ ملی را
در تعریف خود بکار برد یا اینکه اسکار هندسین؛ فقط از معیار فرهنگ در تعریف خود استفاده کرده روی هم رفت ،ه
کثرت تعاریف و ویژگیهای قومیت یا فقدان تعریف در بسیاری از آثار ،باعث مخدوش شدن مفهوم ع ما و تیموق
مفاهیم وابسته به آن شده است (احمدی .) 32 : 378 1 ،مسائلی که دربارۀ قومیت و قبیله گرای  هدش حرطم ی در راثآ     
نظری معتبر و مطالعات موردی مربوط به خاورمیانه منعکس است .این مسائل عب را تتتان ا د ززز :ع مد

  

زا فیرعت ۀئارا

قومیت ،گروه قومی ،ملت یا ناسیونالیسم قومی؛ کمبود کار نظری در تبیین پدی  یموق مسیلانویسان ۀد ووو وووو...؛ برخ زا ی
پژوهشگران خاورمیانه شناسی مفاهیم قومیت و اصطالحات وابسته به آن را جهان شمول و مسلم تلقی و آنها ب یار
تحلیل پراکندگیهای زبانی و مذهبی موجود در منطقه به کار میبرند .چنین نگرشی درواقع میراث سنت رفتارگرایی
در علوم اجتماعی و مقایسههای فرا تاریخی است ،این نظری زادرپ ه ا و ن

ار نارگشهوژپ

یس رد هک دزا   
م دعاقتم ییییی ییییی

مطالعات خود نیازی به ارائه هیچ گونه تعریف تاریخی از قومیت ،گروه قومی و ناسیونالیس ثم ،دنرادن یقوقح م     ًالًال
اکبر آقاجانیان وجود نابرابری در میان «گروههای قومی» ایران را با توجه به فقر ،پایین بودن سطح آموزش و بهداشت
عمومی و نیز میزان سرانه محرز میداند؛ اما هیچگونه تعریفی از قومیت ارائه نمیدهد و معیاری نی فیصوت یارب ز    
یک جامعه به عنوان «گروه قومی» در نظر نمیگیرد .همچنین فرهاد کاظمی در مقالهای به ن ما «قومی نایئاتسور و ت   
ایران» به بررسی عوامل قومیت در این قشر از جمعیت ایران میپردازد .بااینهمه ،روشن نیست که منظور نویسنده از
یرسد که معیار اصلی تبدیل یک گ هور
قومیت و مهمتر از آن قومیت در میان روستائیان چیست .به هر حال به نظر م 
اقلیت به یک گروه قومی ،فعالیت سیاسی و درخواست آن گروه برای خودمختاری و اس هک یلاح رد ،تسا لالقت

   

معیار مذکور در متون مربوط به قومیت معیاری اساسی نیست .حتی در آثار نظری مربوط به مسئلۀ قومی ناریا رد ت   
واژه قومیت تعریف نشده است .بهترین شاهد در این زمینه هوشنگ امیر احمدی در مورد ایران است .امیر احمدی با
پیروی از آثار اخیر مایکل هشتر و سنت نظری «انتخاب حسابگرانه» یک چارچوب نظری برای تبی نی
قومی» در ایران ارائه داده است .با این همه علی رغم معنای نظری ،پژوهش فاقد مفهوم و یدنب

شه یا
«جنبش ش

فیرعت ی زا حیرص 

  

گروههای قومی ،قومیت و ناسیونالیسم قومی است .ماحصل مباحث مطرح شده این است که مفاهیمی چون قومی ،ت
گروههای قومی ،قبیله و ناسیونالیسم قومی نا روشن است و در مورد تعریف و ویژگیهای آنها توافق وجود ن راد د د.
ته و یموب یا
در حالی که اصطالحاتی چون قومیت و گروههای قومی برای توص خیرات فی ی لم  تتت تتت

بلاغ ًاًا رجاهم      

آمریکای شمالی پدید آمدهاند ،بعدها به عنوان مفاهیمی جهان شمول تبدیل و به دور از هر گونه دیدگاه انتقادی برای

تحلیل گروههای مذهبی–زبانی متفاوت در خاورمیانه به کار گرفته شد(احمدی.) 51 : 378 1 ،

اما در ایران گروههای گوناگون زبانی یا مذهبی ملیت مشخصی نبودهاند ک نیا هب ناهج رگید قطانم زا ه
گتری بودهاند که در آن گروههای م یبهذ
مهاجرت کرده باشند .برعکس ،آنها بخش جداناپذیر جامعه بزر 

     منطقه
– زب ینا

بسیاری طی صدها سال در کنار یکدیگر زندگی میکردند و در طول چنین مدت مدیدی تجربیات تاریخی و می ثار
فرهنگی واحدی به دست آوردهاند .با توجه به چارچوب تاریخی ایران ،معتق یداژن یاهرایعم هک مید یگنهرف و      
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نترتی ورگ موهفم ،ب ههه ههههه یا
چندانی برای تمایز قائل شدن میان گروههای موجود زبانی و مذهبی وجود ندارد .بهاین ن
قومی بهعنوان موجودیتهای واحد نژادی و فرهنگی ،در مورد اقلیتهای زبانی و م  دوجوم یبهذ د ماک ناریا ر     ًالًال
نادرست است .واقعیت آن است که گروههای زبانی و مذهبی ایران تا اوایل قرن بیستم بر محور بافت قبیلهای (ایللل-
طایفه) سازمان مییافتند .این گروهها ،بخش جداییناپذیر و مسلم جامع دوب یناریا ۀ ههه ههههانددد .در ای رتشیب لیابق ،نار    
موجودیتهای اجتماعی – سیاسی بودهاند تا جوامع بیولوژیک و خویشاوندی .در واق ورگ ناریا رد ع ههه ههههه یلیا یا   

جوامع منزوی ،همگون و متمایز و در کشمکش مداوم با دولت نبودهاند ،ایلی جوامع منزوی ،همگون و متمـایز و در
یش ثاریم نآ اب و دند    
کشمـکش مداوم با دولت نبودهاند ،بلکه بخشهایی از جامعه بزرگتر ایرانـی محسـوب می ی
فرهنگی و مذهبی مشترک داشتهاند(احمدی .)25 : 378 1 ،بر همین اساس الزم به اشاره است که تا اواسط قرن بیستم
بخشهایی از جمعیت ایران بر اساس طبیعت آن ساختاری ایلی داشت ،زیرا مناطق مهمی از سرزمین ایران گروههای
ایلی شناختهشده زندگی میکردند .در واقع ،مرزهای ایران و همسایگانش محل سکونت گروههای ایلی بود .آذریها،
نه یقرش لامش و لامش ،یبرغ لامش رد ا و     
یها ،کردها ،ترکم 
بها در غرب ،آذر 
کردها ،لرها ،بختیاریها و عر 
بلوچها در جنوب شرقی .درباره میزان جمعیت گروههای ایلی ایران آمار دقیقی وجود ندارد و منابع ه اقرا مادک ر ممممممم
ی ای زا نار
متفاوتی را ارائه میدهند .بر اساس آمار ارائه شده در منابع مختلف ایرانی ،جمعیت قومیتهای ی
جمعیت کل کشور در سال  308 1به  20درصد در سال  15 ، 1314درصد به سال  01 ، 338 1درصد در س لا

 32درصد
 1345و

 7درصد در سال  1355کاهشیافته است .طبق سرشماری سال  ، 65 31کل جمعیت گروههای ایلی و عشیرهای ای نار
 1152999نفر یا  2/5درصد کل جمعیت ایران بود(مرکز آمار ایران .) 35 : 68 31 ،گروههای زبانی مه ،اهدرک ریظن م    
آذریها ،بلوچها ،در قالب یک ایل واحد کرد ،آذری یا بلوچ متحد نبودهاند ،بلکه در درون گروهه فلتخم یلیا یا    
سازمانیافته بودند .جمعیت کرد ایران وابسته به قومیتها مهمی چون زنگنه ،کلهر (که بخشی از آن ش نتسه هعی دد ددد)،
مکری ،اردالن و شکاک در غرب بودند .در برخی نواحی دیگر این منطقه ،کردها با طوایف ترکزبان آمیخته و تحت
یرفتند.
یها ،قراچولورها ،دنبلیها از این گروه به شمار م 
نفوذ زبان و مذهب آنها قرار گرفته بودند که شادلوها ،شقاق 
جمعیت آذری ایران تا حدی در قبایل چون افشارها ،قاجارها ،شاهسونها سازمان یافته بودند و جمعیت بلوچ غالب  ًاًا
به طایفههایی چون یاراحمدزایی ،اسماعیل زایی ،صری ،نارویی ،مبارکی ،ریگی و برکزایی تعل دنتشاد ق    (احم ،ید
 .) 57 : 378 1ذکر این نکته اهمیت دارد که مناطقی نظیر کردستان ،آذربایجان و بلوچستان به طور مطلق محل سکونت
کردها ،آذریها و بلوچها نیست .مث ًالًال کردها در آذربایجان ،خراسان و به میزان کم در بلوچستان نیز سکونت دارند .با
آنکه برنامههای نوینسازی ایران که با روی ک شاضر ندمآ را ا رد ه ههد نیتسخن

      0 30 1آغ شرتسگ هب ،دش زا     

شهرنشینی و اسکان اجباری قبایل چادرنشین منجر گردید ،در اوایل قرن بیستم همچنان گ ور ههه هم یلیا یا م رد ی

  

آذربایجان ،کردستان و بلوچستان وجود داشتند و طوایف بلوچستان هنوز هم سازمانهای اجتماعی مهمی ب رامش ه   
یروند.
م
تحوالت قومی ایران بعد از جنگ تحمیلی در تعریف سیاستهای قو اد حیضوت یم د ،فادها زا هعومجم ،دش ه      
رویکردها و اقداماتی است که از سوی حکومتها برای تنظیم و تغییر رفتار و روابط قومی در یک جامع و لامعا ه

تحوالت قومی در مرزهای ایران قبل45 ...

طراحی میگردد .بر این اساس میتوان گفت سیاستهای قومی در هر جامعه از دو ویژگی یا دو خصوصیت دولت
یکند:
یا نظام سیاسی تبعیت م 
• ایدئولوژی سیاسی حکومت و میزان پایبندی آن به دموکراسی یا عقیده بهحق حاکمیت مردم
• نوع نگاه تلقی ،رویکردی که دولت از ملت یا ناسیونالیسم دولتی دارد (چلبی.)18 : 1376 ،
تهای قومی جمهو یر
محققین و پژوهشگران با استناد به قوانین اساسی و موضوعه کشور و رویکردهای کلی سیاس 
یشود:
اسالمی ایران را در آثار و مطالعات خود به سه دسته تقسیم کردند که در اینجا به شرح زیر ارائه م 
• رویکرد مدرن و امت مدارانه (الگوی آرمانگرایانه) :تدوین قانون اساسی دستاورد انق بال

 تسا یمالسا و زا    

آنجا که قانون اساسی کشور قاعدتًاًا محصول اندیشهورزان مدرنیته محسوب میشود ،به همین سبب نگرش وی نآ هژ
عبارت است از رویکرد برابرانه به حقوق و آرزوهای اساسی شهروندی که به صورتی بنیادین از نگرشهای نابرابری
خواه قومی ،زبانی ،مذهبی و ملیت تبری میجوید .ازاینرو قانون اساسی ،رویکرد مدرن امت نگر و دین باوران هب ه   
مسئله قومیتها دارد (خلیلی.) 47 : 1383 ،
• رویکرد واقع گرایانه :نظریه دوم رویکرد و جهتگیری سیاستهای قومی جمهوری اسالمی ایران را تلفیقی از دو
ته یموق یا   
دیدگاه تکثرگرایی و یکپارچهسازی دانسته ،زیرا نسبت و ترکیب این دو رویکرد را مبنای اتخاذ سیاست ت
میداند؛ یعنی از یک سو این تلقی وجود دارد که همه ملت ایران اعم از اقوام و خردهفرهنگها بهعنو نادنورهش نا   
ی براب یناسکی و ر   
یش رهش قوقح زا نا و دن ییی ییی
جمهوری اسالمی محسوب شده و صرفنظر از تفاوته گنهرف یا یی یی
برخوردارند .از سوی دیگر ،ملت ایران را به حسب خصوصیات فرهنگی تعری رب هک هدومن ف یقلت نیا ساسا

     

فارسها به دلیل برخی خصوصیات فرهنگی (زبان ،مذهب و  )...تقدم یافته و کانون فرهنگی قرار گرفته و بر محور
آنان ،ملیت ایران توسعهیافته است.
در جمهوری اسالمی ایران زمینهها ،بسترها و ظرفیتهای مناسبی برای اتخاذ و سیاست یکپارچهسازی یا تکثرگرایی
وجود دارد .به رغم ظرفیتهای قانونی اصول  15و  19قانون اساسی و بهبود رویکردهای نظام به سمت بهرههگی یر
  

از توانمندیهای بومی و منطقهای ،رویکرد بخشهایی از نظام هم عرض تحو ین اقترا یناهج میظع تال ا رد و هتف

دایرهای محدود بخش نگرشیگرفتار است (مقصودی .) 53 : 1383 ،به دلیل تفکیک و جدائی که در تعامالت و روابط
دولت «دولت – قومیت» در جمهوری اسالمی ایران از دو بعد رفتاری (اجرایی) و تضمینی (ق نیناوق ،یساسا نونا    

قت عوضوم ر   
موضوعه ،اهداف ،سیاستهای فرهنگی کشور و  )...قائل شدیم ،ناگزیریم برای تحلیل و بررس یقد ی قق قق
تهای قومی و جامعه نگری در آن ،به لحاظ روش این تفکیک و جدائی نیز قائل شویم.
سیاس 

ته و ا
الف) رویه تضمینی در تعامالت دولت – قومیت :منظو  ،یسایس رکفت ،هاگن ،یقلت عون ر ا سایس ،فاده تتتتتتتت تتتتتتتت
راهبردهایی است که حکومت جمهوری اسالمی ایران در قبال اقو ما جم بلاق رد م روشک تاررقم و نیناوق هعو

     

ینامیم.
طراحی و تصویب نموده است و ما مسامحتًاًا این مجموعه را «سیاستهای قومی» م 

شه و ا
ب) رویه مدیریتی یا اجرایی در تعامالت دولت – قومیت :منظو  ،اهراتفر هعومجم ر ا دق ا ر ،یلمع تام و ششششش ششششش
ابزارهایی است که برای مدیریت ،کنترل و هدایت اقوام در قلمرو سیاس زوح رد ناریا ی ههه ههههه ،یگنهرف ،یسایس یا    
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اجتماعی ،امنیتی و اقتصادی توسعه حکومت بهعنوان کارگزاران کالن اجتماعی اتخاذ و به مورداجرا گذاشته ش هک د   

یتوان آن را «مدیریت سیاسی – اجرایی» نامید(صالحی امیری.) 303 : 1385 ،
مسامحتًاًا م 
روابط دولت – اقوام در جمهوری اسالمی ایران

جهتگیری کلی سیاستهای قومی ایران در بدو انقالب مبتنی بر جو سیاسی ،اجتماعی حاکم بر کشور از یک سو و
از سوی دیگر ،تابع نگرش کلی حاکم بر وضعیت انقالبی جامع وب ه دد ددد .توده های و م و بالقنا ندوب یبهذ

تیهام     

جهانوطنی اسالم ،چالش بین مدیریت راهبردی انقالب در سال  357 1مبنی بر مذهبی یا مل  ندوب ی ن تموکح عو     
ایجاد کرد .اعضا و سران جبهه ملی و نهضت آزادی در مقابل نظریه امت گرایانه اسالم که ملیگرائی را صراحتًاًا نفی
میکرد ،تاب مقاومت نیاوردند و طی سه س دندش فذح هنحص زا لا      (مرش ،ید

 .) 121 : 1372تع و تنس ضرا

مدرنیته ،در انقالب  ، 357 1نیز همچون همه تحرکات اجتماعی که از ده سال قبل از آن آغاز شده بود آشکار شد .این
تعارض به صورتی مشخص در پارهای مباحث روشنفکرانه سالهای پیش از انقالب ،به خصوص در تحلیلهایی که
گاه مدرنیته را در نهایت عاملی برای سلطه غرب میشمردند دیده میشد .به هر حال به رغم تعارضات و تض یاهدا ی
المگ یار
که بین گفتمان اسالم گرا و گفتمان ملیگرا ایجاد شد از میان دیدگاههای مختل السا نامتفگ ف مممممممگراا اسال ال
یگرای اب زا هن ار ی ب یفن      
رادیکال ،اسالمگرایی سکوالر) .دیدگاهی که ب زرا ا شششه ن داضت یلم یا د لم و تشا ییییی ییییی
یداد ،به
ارزشهای ملی ایرانی بلکه از باب تردید در توانائی ناسیونالیسم در ایجاد همبستگی ملی مورد نقد ق م رار یی یی
عنوان گفتمان اصلی انقالب پذیرفته شد .با این وجود ،در جامعه و نظم سیاسی ایران پس از انقالب ،قبض و بسطها

و تحوالت سریع سیاسی – اجتماعی ناشی از انقالب ،روند تدوین جهتگیریها و سیاسته زا روشک یمومع یا   

جمله سیاستهای قومی و تدوین قوانین و مقررات در این حوزه را تحت تأثیر قرار داد .فضای خاص جامعه از یک
سو و از سوی دیگر ،دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسالمی و روحانیون شیعه که اکثریت مجل شقن دنتشاد ار س    
مهمی در تصویب قانون اساسی کنونی داشتهاند .ماهیت شیعی و ایدئولوژیک نظام از یک سو و شکافه یبهذم یا   
از سوی دیگر ،موجب ایجاد تناقض و پارادوکس در عرصه حقوقی و مباحث شدیدی در سطح جامعه گردید .تأکید
بر اسالم و بهویژه اسالم شیعی باعث شد تا اقوام و اقلیتهای کشور نیز ب  دیکأت شیوخ یبهذم تیوه ر ک نن د و     
شکاف مذهبی حاکم بر اقوام در کنار شکاف قومی فعال شود و سیاستگذاریهای حاکم ب ار یمالسا یروهمج ر
تحت تأثیر قرار دهد تا آنجا که ماهیت شیعی انقالب اسالمی بیشترین ت دت رد ار ریثأ و و نی

  

ایس لامعا س ق ت و یم      

کشور دارد .در حالی که هموطنان مناطق قوم نشین حاشیه کشور اکثریت اهل تسنن میباشند؛ بنابراین میتوان گفت
که اساسًاًا شکلگیری مسئله قومیت در ایران طی دهههای اخیر صرفنظر از عوامل بین الملل لماوع عبات رتشیب ،ی     
سیاسی و ایدئولوژیک ازجمله فعال شدن شکاف مذهبی بوده است (مطالعات راهبردی.) 11 : 1381 ،
یشوند:
تهای قومی به سه گروه تقسیم م 
مطابق قانون اساسی اقلی 
• گروه قومی که صرفًاًا به لحاظ قومیت و خصوصیات متمایزکننده جدایی از مذهب و دین گروه خاصی را تش لیک
یها.
یدهند ،مانند آذر 
م

چها و کردها.
• گروه اقلیت قومی – مذهبی ،مانند بلو 
• گروه اقلیت دینی ،مانند ارامنه و ...

تحوالت قومی در مرزهای ایران قبل47 ...

در اصل  19قانون اساسی با اشاره به تنوع «قوم و قبیلههه» در ای آ همه نار نن نننه  گنر زا غراف ار ا و ،داژن  و نابز    

...

یه یا
برخوردار از حقوق مساوی به حساب آورد .در خصوص آزادیهای مدنی ،به ویژه از حیث اعتق دازآ و تادا ی ی
اجتماعی و سیاسی در قانون اسالمی در مورد اقلیتهای دینی سخن به میان آمده است .ولی در مو ماکحا ماوقا در   
مربوط به اکثریت جاری است؛ اما تحرکات قومی و بحرانهایی که در سالهای نخست انقالب در قلم نم و ور اا اااطق
ته یا
قومی کشور ناشی از شکاف مذهبی ،زبانی و قومی به وقوع پیوست ،موجب گردید .در رون دت د و سایس نی تتت تتت
قومی تغییرات قابل محسوسی ایجاد شده و حفظ وحدت و انسجام ملی و تمامیت ارضی در اولویت ق و تفرگ رار
طبیعتًاًا محدود شدن دامنه نفوذ و تأثیرگذاری اقوام را نیز در پی داشت .در واقع ،اگر یناوق رد هچ ن سا  اس ،روشک ی     
تصریح و تأکید بر رعایت حقوق و اقوام به وضوح دیده میشود اما درعینحال ،در کنار قانون اساسی برخی قو نینا
دیگر وجود دارند که با مالک قرار دادن اسالم شیعه ،عم ًالًال محدودیتهای حقوقی را برای اقوام ایجاد نمو تسا هد ؛؛ ؛؛؛
بنابراین ،قوانینی که تأکید بر مذهب رسمی کشور به عنوان یکی از عوامل مهم مناصب حکومتی در ای دیاب ،دراد نار   
  

به عنوان قوانین محدود کننده نگریست مثل قوانین الیحه قانونی رئیس جمهور مصوب  5/10/58ک هم طرش ه م ار 
معتقد به شیعه بودن اعالم نموده است (صالحی امیری.) 327 : 1385 ،
روابط «دولت – اقوام» از بعد اجرایی بعد از جنگ تحمیلی
بدون تردید شناخت و تجزیه و تحلیل رویه عملی هر حکومتی در قبال دولت امکانپذیر نیست .در واقع ،ترکی و ب
ساختار دولتها بر جهتگیری و سیاستهای آنان تأثیرگذار است .موضوعی که در این قسمت تحت عنوان روابط

«دولت – قومیت» از بعد رفتاری موردبررسی قرار میگیرند برای نیل به هدف خو رب بالقنا خیرات رد د

شه یا ی
شششش شششش

تاند از:
ایجاد و آن را به چهار مقطع تاریخی تقسیم نمود .این چهار دوره عبار 
• تشتت و ابهام در الگو و استراتژی مدیریت و فقدان آگاهی مدیران نسبت تحوالت قومی
• دوره استقرار الگوی سیاست جنگی و تمرکز بر دشمن خارجی
• استراتژی توسعه اقتصادی مناطق قومی
• استراتژی مشارکت سیاسی اقوام ،تشکیل شوراها
الف_دوره انتقالی :در این دوره پس از انقالب اسالمی در بهمن  357 1آغاز و تا اواسط  1359ادامه دارد که مصادف
با تغییر نظام سیاسی کشور و به هم ریختن ساختار نظام سیاسی و اجتماعی پیشین و حرکت به سمت ایجاد س راتخا

سیاسی – اجتماعی جدید است که عالوه بر این التهابات ،از سوی دیگر بحرانهای سیاس و یعامتجا ،ی

رد یموق

اقصی نقاط کشور در حال پیشروی و گسترش بود؛ که مهمترین ویژگیهای این دوره در زمینه تع تالما

«دولت

  

–

یتوان به چند ویژگی اشاره نمود:
قومیت» را م 
• ابهام و بی تصمیمی :عدم وجود قوانین و دستورالعملهایی که بتوان برای مدیریت جامعه قومی کشور بدان استناد
کرد ،از ویژگیهای بارز این دوره است .بهعالوه شروع خیزشششه دنچ یموق یسایس یا

هام

بالقنا زا سپ رد    

  

استانهای قوم نشین کردستان ،بلوچستان ،آذربایجان ،ترکمن صحرا و شورشهای شهری در میان اعراب خوزس نات
نه تنها به ابهام وضعیت جامعه افزوده بلکه به دلیل مالحظات ایدئولوژیک و اعتقادی نیروهای انقالب را با نوعی بی
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تصمیمی مواجه ساخته و آنان را وادار میساخت از توسل به زور و خشونت پرهیز نمایند ،هر چند که بعدها فشارها
یکرد.
آنان را وادار به چندین کار م 
•

فقدان انسجام اجتماعی :این عدم انسجام از یک سو ،نیروهای انقالب ک ریدم ه ی د ار روشک یدربهار ت ر   

وضعیت انقالبی به دست گرفته بودند و از سوی دیگر ،تفرقه و جدایی میان احزاب سیاسی که در پی بالقنا یزور
نقش داشتند ،مربوط میگردد؛ بنابراین ،با توجه به ماهی لوئدیا ت و لماع ،یمالسا یروهمج ماظن کیژ و بهذم      
تفاوتهای مذهبی و زبانی در میان اقوامی مثل کردها و بلوچها در مقایسه با دیگر اقوام فعالتر عمل کرد و موجب
شکنندگی وفاق و انسجام اجتماعی گردید.
• تحوالت سریع :در ایران پس از انقالب جو انقالب زده و شرایط بیثبات سیاسی ازیکطرف و سرعت تحو تال
از طرف دیگر ،به حدی بود که مانع از طراحی استراتژی حتی کوتاهمدت میشد لذا مدیریت راهبردی دوران انقالب
ناگزیر بود که همراه با وقایع ،حوادث و اتفاقاتی که رخ مینمود به سامان سازی پرداخته و م یامن تیرید دد ددد .هم نی
یشود.
روند در مدیریت قومی در دوران انقالب نیز مشاهده م 
• توسل به ابزار نظامی :در این مقطع هرچند سیاستها و جهتگیری کلی نظام نوپا بر حذف و سرکوبی گروهه یا

قومگرا و خیزشهای سیاسی – قومی استوار نبوده اما بهرغم این رویه نظری و قانونی ،رویه اجرایی و رفت یلمع را   
حکومت در مناطق قومی برخالف آن قرار گرفت و حکومت برای اعمال حاکمیت در ای زبا هب قطانم ن ا یماظن ر      

متوسل و بهرغم پارهای مالحظات ایدئولوژیک و اعتق ب یدا هه هههنا ور زا راچ ششش نظ بش ای یما ههه ههههنظ تسج دوس یما

   

(مطالعات راهبردی .) 1376 ،اتخاذ رویه شبهنظامی و برخوردهای حاد و قهرآمیز با گروهه وق یا مممممگ هرود نیا رد ار   
حکایت از نوعی شکاف میان رویه نظری و تئوریک نظام از یک سو و رویه عملی آن از سوی دیگر دارد (مقصودی،
.)942 : 1382
روابط دولت – اقوام از بعد فرهنگی
پس از پیروزی انقالب اسالمی تا شروع جنگ ،دلیل اختالفات و کشمکشهای داخلی و پراکندگی قدرت از یکسو
نحال،
یشد .درعی 
و از سوی دیگر ،تثبیت نشدن وجوه فرهنگی نظام جدید چندان توجهی به مسائل فرهنگی اقوام نم 
عملکرد برخی نهادها ازجمله صداوسیما ،منجر به اعتراض و ایجاد کشمکشها و بحثهایی شد؛ اقلیتها و اقوام در
این دوره خواهان این بودند که به اعتقادات و ارزشهای آنها در کنار اسالم شیعی توهین نشود و آنه ینأش زین ا    
همسان اسالم شیعی برخوردار شوند در حالی که عدم تعادل در توزیع و تمرک  یگنهرف تاناکما ز و وو وووو  ...در تم یما
یتوان شاهد بود.
نقاط م 
ج -دوران سیاست جنگی :این دوره از سال  ، 1359مقارن با شروع جنگ عراق علیه ای و زاغآ ،نار
پایان جنگ و پذیرش قطعنامه  598ادامه یافت .از مهمترین ویژگی این دوره در رویه اجرائ تلود ی   

س ات ال      68 31
– قومی هب ت   

یتوان اشاره نمود:
مواد زیر م 
• پیگیری رویه برخورد و حذف گروههای افراطی قومگرا و تجزیهطلب :در این دوره برای حکومت اولویت اصلی
در این مناطق برقرار امنیت بود .بدین منظور نهادها و مراکز نظامی ،انتظامی و اطالعاتی به شدت تقوی ندش ت ددددد .در

تحوالت قومی در مرزهای ایران قبل49 ...

تمام این دوره ،سیاست برخورد و حذف گروههای قومگرا با جدیت دنب ش لا دد ددد .ای  هنیزهرپ لمع ن و ریذپانزیرگ      
تأثیراتی دیرپا بر جای نهاد.
• تقویت و انسجام هویت ملی و نهفته شدن مطالبات قومی :دوره جنگ تحمیلی دوره تشریکمس تلم مامت یعا    
ایران برای مقابله با دشمن خارجی بود .در طول تاریخ ،هویت ایرانی بیشتر از دورههایی بروز یافته است که خ یرط
خارجی کشور را تهدید کرد و یا مسئله داخلی حادی ،مشارکت هماهنگی را طلب کرده است .بهعالوه در ای هرود ن
تحت تأثیر شرایط سیاسی و انسجام ملی ناشی از جنگ تحمیلی ،گروههای چپگرا بهتدریج از صحنه سیاسی کشور
حذف شدند و روشنفکران و گ ور ه هه رد هک یتسیسکرام یا یموق لئاسم صوصخ
فعالیتهای زیرزمینی و مسلحانه در کردستان و یا فعالی زا جراخ رد یسایس ت

لاعف ی د ت ا دنتش
س روشک وق هداد

   

تمس هب

    

ندش دددد ددددددددد .از بعد

اقتصادی رویه اجرایی دولت برخالف رویه تضمینی در مسیر محرومیتزدائی حرکت نکرد و در نتیجه ،روند قطبی
شدن مناطق ادامه یافت .نکته قابلتوجه ،تضاد ناشی از قوانین است که بهرغم طرح مسئله تمرکززدائی بازهم در انتها
یشود.
باور چندانی به آن وجود ندارد و تنها در حد گفتهها و نوشتههایی است که تنها در طرحها مطرح م 
در مجموع ،جنگ تحمیلی موجب شد بحثهای قومی و بهویژه در میان تودهها به میزان زی  تحت یدا ت ظفح ریثأ    
کشور از تهاجم بیگانگان کنار گذاشته شدند و مطالعات قومی در حوزۀ اقتصادی متأثر از این فضا موقت ًاًا  دش اهر  و
زمینههای الزم طرح آنها فراهم نگردید .مطالبات فرهنگی که عمدتًاًا توسط نخبگان قومی پیگیری میشد ،ب لکش ه   
برجستهای تخفیف یافت .گروههای قومی ،بهویژه آن دسته از اقوامی که قلمرو و سرزمین آنان در محدود جنگ قرار
داشت یا به اشغال درآمده بود ،در قالب نیروهای مردمی ،داوطلب به دفاع از کشور پرداختند .بهههرغ ناق هیور م و ین    
مبنی بر تمرکززدایی و محرومیتزدائی و توجه به نقاط محروم کشور ،رویه عملی نظام به دلیل محدودیتهای م یلا
و البته گرایشت برخی دستاندرکاران مدیریت کالن کشور همان مسیر قبلی (تبعیض و نابرابری) را پیمود و توفیقی
در جهت اهداف برابر جویانه خود دست نیافت .بستهای شدن فضای اجتماعی – فرهنگی کشو قیلس و ر هه هههای عمل

کردن برخی نهادها در عرصههای آموزشی و فرهنگی موجب تهدید حقو تسایس و دش بهذم ینس ماوقا و ق       
آمایش سرزمین به هم زدن بافت یکدست جمعیتی نقاط قومی کشور را مجاز دانست .ماهیت شیعـی نظـام با وجود
استمـرار دکتریـن وحدت ،چالشهایی را در نقاط سنی نشین برانگیخ زا دش بجوم و ت ا گنج رخاو

دعب هب        

سیاستهای انقباضی اعمال و محدودیتها تشدید گردد (صالحی امیری) 1351 : 1385 ،؛ بنابراین بروز و تداوم جنگ
هشت ساله ،همه سیاستها و اقدامات دولت در ارتباط با اقوام ایرانی را تحت ت درارق دوخ ریثأ ا م و د و دش بج

   

یآمدند ،نزدیک ب ب ههد کی ه ه    
توسعه و سازندگی این مناطق که در شمار عقبماندهترین نواحی کشور به شمار م 
تأخیر افتد .بهگونهای که کلیه شاخصهای رشد و توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در استانهایی چون کردستان
نترین سطح توسعهیافتگی در پایان این دوره رسید (علی نقیبی.) 47 : 1379 ،
و سیستان و بلوچستان به پایی 
نتیجهگیری
یکی از مسائل و موضوعات اساسی در جوامع چند قومی و متکثر ازجمله ایران که دارای تنو و یگنهرف ع

و یموق

خردهفرهنگهای ایلی ،قبیلهای و عشیرهای است ،نحوۀ مدیریت قومی و خردهفرهنگها است .بدیهی است نوع ،کم
و کیف و سطح این روابط و تعامالت بین قومی و ب و ماوقا نی

دد دددول مک و حطس رد یلم ت فیک و ققحت

مظن        
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اجتماعی ،حفظ امنیت ملی ،تمامیت ارض د لباقتم و میقتسم طابترا یلم تیوه و ی ار ددد د دد ددددددد و همچن نی

نحو هرادا ه

لوفصل
گروههای قومی و مدیریت خردهفرهنگها ،چگونگی تقسیم و توزیع منابع و فرصتهای مکانیسمه ح یا لل لل
نزاعها و تعارضهای قومی در اجتماعات چند قومی بستگی به نوع رویکرد تلقی و تعریف دولت از ملت و رویهای
دارد که دولتها نسبت به اقوام درون جامعه خود اتخاذ میکنند که اصطالحًاًا به آن سیاستهای قومی میگویند .ل اذ

متناسب با انواع روابط «دولت – قومیت» و انواع مدیریت قومی در هر کشوری میتوان از انواع سیاسته یموق یا   
زز ززز:

یادکرد .در اینجا با ارائه تعریفی از سیاستهای قومی به ادامه بحث میپردازیم .سیاستهای قومی عب ا تسا ترا

نوع استراتژیهایی که از طریق آن میتوان تعامالت و روابط میان اقوام و دولت و مجموعه حاکمی ی زا ت کک کککسو و 
روابط میان اقوام با یکدیگر و با بدنه جامعه ملی از سوی دیگر تنظ  دروآرد مظن و هدعاق تحت و می و و بسانتم     
همسو با سایر سیاستهای کالن موجود تغییر داد (چلبی .) 15 : 1375 ،در مجموع هر کشور ،جامع ریبعت هب ای و ه     
جامعه شناختی آن هر نظام اجتماعی ،به ویژه نظامهای اجتماعی که دارای خرده نظمهای متک تفای زیامت و رث ههه ههههت یر
گس یزا
شها و پیشگیری از بروز آنها ،هماهنگ گ
هستند ،برای تنظیم مناسبات و روابط میان خرده نظامها ،غلبه بر چال 
کنش و عملکرد خرده نظامها و خردهفرهنگها ،تضمین انسجام و یکپارچگی جامعه و هدایت و تأثیرگ ثم یراذ بت   
بر کلیه شرایطی که نظام اجتماعی در آن قرار گرفته است ،اعم از ش صتقا و یعامتجا ،یسایس ،یگنهرف طیار ا ید      
نیازمند مدیریت سیاسی حکیمانه و کارآمد میباشد؛ بنابراین توضیحات سیاستهای قومی را میتوان مجموعهههای از
ی حکومتتته یارب ا   
اهداف ،راهبردها ،رویکردها ،برنامهها و اقدامات ،روشها و وسایلی تعریف نمو وس زا هک د ییی ییی
مدیریت مؤثر و کارآمد و اداره جامعه در حوزههای کالن سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی طراح و یریگیپ ،ی
اجرا میگردد .درنتیجه با توجه به انگیزش خواستهای قومی در گستره جهانی و دامن زدن به منابع قومی ناسیونالیسم
چنین به نظر میرسد که در دههی آینده ،کلیه کشورها به نحوی با این مسئله مواجه خواهند شد از آنجا ک تیموق ه   
یکی از شاخصهای عمده در شناخت ظرفیت طبیعی کشورها برای نیل ب و تابث ه

هب تنوشخ زا یرود

باسح     

میآید امنیت کشور ا در دهه آینده بدون توجه به این بعد رقم نخواهد خورد .در جمهوری اسالمی ایران نیز به نظر
میرسد که این موضوع با توجه به تعدد گروههای قومی و پیشینهی تاریخیشان خواه ناخواه مطرح خواهد ش ب .د اا ااا
یرسد
توجه به انگیزش خواستهای قومی در گسترده جهانی و دامن زدن به منابع قومی ناسیونالیسم ،چنین به نظر م 
که در دههی آینده ،کلیه کشورها به نحوی با این مسئله مواجه خواهند شد از آنجا که موقعیت یکی از شاخصه یا
عمده در شناخت ظرفیت طبیعی کشورها برای نیل به ثبات و دوری از خشونت به حساب میآید امنیت کشورها در
دههی آینده بدون توجه به این بعد رقم نخواهد خورد در جمهوری اسالمی ایران نیز به نظر میرسد که این موضوع
با توجه به تعدد گروههای قومی و پیشینه تاریخیشان خواه ناخواه مطرح میشود و از آنجا که موقعی ییایفارغج ت   
با مرزنشینی و حاشیه گرایی اقوام میبرد درجه آسیبزایی و تهدی روشک یلم تینما رد تیموق ریغتم ینیرفآ د

     

میافزاید و از نظر میزان انسجام اجتماعی و در صورت عدم مدیریت موضوع کشور را در زمره کشو فیعض یاهر   
قرار میدهد زیرا هویتهای خرده ملی در برابر هویت ملی صفآرایی میکنند و زمین تخاس و یتاقبط فاکش ه     
ارتباطی مرکز پیرامون بین دولت و نواحی قومی را افزایش میدهد؛ بنابراین ضروری است که در جهت همگرایی به
عوامل و فرصتهای ایجاد انسجام ملی نیز توجه شود ،لیکن مؤلفههای مش ه و یخیرات ،یلم کرت و هلمج زا یتی      

تحوالت قومی در مرزهای ایران قبل15 ...

فرصتها و عواملی است که توانسته و میتواند در شکلگیری هویت ملی و جمعی ایرانیان نقش بیبدیلی ایفا کن .د
تاریخ مشترک اقوام زیر نام ملیت ایرانی ،زبان فارسی که به عنوان زب ببان مش روطسا ،تسا هدش هتخانش کرت ههههه ههههههه ،ا
قهرمانان و شخصیتهای ملی مشترک از عناصر و عوامل مهم ایجاد همگرایی و انسجام مل سا ی تت تتت؛ همچن نید نی   
اسالم بهعنوان آیین مشترک ایرانیان ،بیش از هزار سال است که عامل وحدتبخش بوده است .به رغم وجود مذاهب
مختلف شیعه و سنی ،ایرانیان حول محور دین اسالم از یکپارچگی سرزمینی (تمامیت ارضی) و مرزهای کشور دفاع
کردهاند .پیش از اسالم نیز دین زرتشت عامل مهم تقویت وفاق ملی ایرانیان و اقوام گون هدوب نیمز ناریا رد نوگا     
است؛ دادن اجازهی فعالیت به سازمانها ،احزاب و گروههای سیاسی و اجتماعی ،تشکله اد ،یفنص یا د جا ن از ههه ههههی
آموزش زبان مادری به اقوام و اجرای همهی بندها و اصلهای قانون اساسی از دیگر فرصته هم یاهراکهار و ا م    
برای ایجاد همگرایی ملی و وفاق میان اقوام ایرانی و تقویت رابطهی قوم  -دولت است؛ همچن و دوجو نی روضح    
شخصیتهای سیاسی و فرهنگی موردقبول جامعه و تقویت آنان مانند رهبر انقالب ،هاشمی رفسنجانی ،سید محمد
خاتمی ،ناطق نوری ،محمدرضا عارف ،حسن روحانی و ...که از پایگاه اجتماعی مناسب و از مشروعیت و مقبولیت
کافی برخوردارند و سفر و دیدارشان با مردم ساکن در استانهای کشور ،در تقویت انسجام ملی در جامعهههی متک رث
ایران مؤثر است؛ سرمایهگذاری اقتصادی در مناطق قومی ،تمرکززدایی و توزیع ثروت و امکانات مادی و فرهنگی در
استانها و شهرستانها ،نه تنها سبب رشد و توسعهی ملی میشود و ایران را در مسیر توسعهی فراگیر اقتصادی ق رار

میدهد بلکه باعث افزایش وابستگی اقتصادی – اجتماعی میان اقوام مختل قطنم نیب و ف ههه ههههای خواه رد هک دش د   

تها و راهکارهای اصلی برای تقویت وفاق و هویت مشترک
نهایت انسجام ملی را تقویت خواهد کرد؛ از دیگر فرص 
ملی ،استفاده از مقولهی آموزش است .آموزش ،به ویژه در دورههای دبس هک ناتسریبد ات نات دور هههه هههههی شکلللگی ییری
ذهنیتها و انگارههای اخالقی و فرهنگی نوجوانان و جوانان ایران زمین است ،اهمیت بس راد یدایز رای دد ددد؛ آمو شز
ته ه و هاگآ یگنهرف یا و رایش     
انگارههای اخالقی و آموزههای بین فرهنگی میتواند افراد جامعه را نسبت به تفاو 
سازد و فرهنگ مدارا و تساهل را برای آنها درونی کند .آموزش یاپ رب هک ی هههه هههههی آزادی ،ع لباقتم مارتحا و تلاد    
صورت گرفته باشد ،پویایی و انعطاف فرهنگی را نیز سبب خواهد شد؛ جامعهی ایران به دلیل تنوع قومی و فرهنگی،
نیازمند آموزش بیشتر است تا بتواند از ارتباطات فرهنگی خوب و س ارمه یعامتجا )لماعت( یراکمه و ملا ه اب        
ته فلتخم یا   
یتو وقح هب یهج ق یموق  تتتت تتتت
آرامش ،بهره ببرد .بیاعتنایی به مقولهی مدارا و تحمل فرهنگی و نیز بی ی
میتواند زمینههای شکلگیری تضاد ،تفرقه و تبعیض را فراهم آورد که در این صو نآ یفنم راثآ تر
حکومت برمیگردد؛ عامل دیگر در ایجاد وف و یلم قا

هب و هعماج    

م ییارگمه للل ل لللللی ،نق نشراک بلغا .تسا هناسر ش ا اس ن و     

تحلیلگران به نقش و کارکرد دوگانهی رسانهها در بحث انسجام و منافع ملی اشارهکردهاند .رس نا هههه نام ا ن و ادص د
سیما از یکسو میتوانند با برجستهسازی رسانهای یک موضوع و مقوله ،در جهت تقویت و برجسته کردن اتحاد ملی
عمل نمایند .از سوی دیگر میتوانند با طرح موضوعهای خاص قومی ،شکافهای اجتم و هتسجرب ار یعا

و داحتا

فه یا
انسجام ملی را تضعیف کنند؛ رسانهها میتوانند بر روی هویت ایرانی – اسالمی ،بهههج اد ناشن یا د اکش ن ففف ففف
موجود در جامعه ،تمرکز کنند .همچنین ضرورت دارد آنها به ویژه صداوسیما نسبت به رقابتتته یسایس یا     -با
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توجه به وجود گروهها و جناحهای مختلف در کشور -نگاه برابر داشته باشند و در چارچوب ق رتسب ،یساسا نونا    
مناسب برای نقد سازنده و افزایش آگاهی عمومی را ایجاد کنند.
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