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 چکیده

هگا و  باشد. جنگ  قومیگ    ویژگی ساختی عموم کشورهای جهان سوم، بخصوص خاورمیانه میناهمگونی قومی، دینی و اقتصادی، 

دهگد. واقییگ     هگا را نشگان مگی    ها این ملگ   ها در جهان سوم بویژه خاورمیانه فصل مهمی از تاریخ درگیریاستفاده از خرده فرهن 

ای هگویتی   جای استیال جویی یک قوم، عمالً به مسئله قوام بهجویی همه ا موجود با فرایند نوین غلبه گفتمان خودگردانی و با استقالل

نماید. کشور ما نیز که متشگلل   تمامی  اراضی واحدهای مختلف سیاسی را تهدید می و امنیتی تبدیل گردیده و در بسیاری از موارد

ه اسگ . سگلال ایگلی مقا گه     از اقوام مختلف اس  سبب تحوالت قومی در ایران قبل از جن  تحمیلی و بید از جن  تحمیلگی شگد  

حاضر این اس  که تحوالت قومی در مرزهای ایران قبل و بید از جن  تحمیلی دارای چه ابیادی بوده اسگ   در واقگن نتگایی ایگن     

دهد که یلی از مقاطیی که همراه با تحوالت قومی در ایران بوده اس  مقطن جن  تحمیلی اسگ . در حگا ی کگه     پژوهش نشان می

قالب اسالمی در بیضگی منگاطغ غگرب و شگمال غگرب و نیگز شگرش کشگور شگاهد تحرکگات قگومی و هویگ  خگواهی،              با پیروزی ان

یابد و  خودمختاری و نیز استقالل خواهی قومی هستیم اما از مقطن جن  تحمیلی به بید درجه همبستگی و انسجام قومی افزایش می

ای و  ن مقدمه در این مقا ه تالش خواهد شد با استفاده از منابن کتابخانهبه نوعی شاهد کم رن  شدن این مسئله هستیم. با توجه به ای

نیز مقاالت علمی و پژوهشی و نیز مقا   علمی و پژوهشی به تبیین و تحلیل تحوالت قومی در مرزهای ایگران قبگل و بیگد از جنگ      

 تحمیلی پرداخته شود.
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 مقدمه

صد سال اخیر تحوالت زیادی را در طوول تواریخ    گیرند که در یک ایران و ایرانیان در دسته جوامع و مردمانی قرار می

ای که مطور  اسوت بایود ایو       اند؛ اما نکتههای حساس تاریخی را مرحله به مرحله طی نمودهاند و نقطهتجربه نموده

باشد؛ برای بررسی تحلیل ضروری اسوت کوه    ها در حکم دوره گذار در نظر گرفت و یا اینکه صرفاً گذر زمان می گام

شناسانه ای  نقاط تاریخی مورد توجه قرار گیرند و مسائل قبل و بعود از موورد توجوه قورار گرفتوه و       به لحاظ جامعه

هوای شواخآ آن    کشوری چند فرهنگی است و تنوع قوومی و زبوانی، یکوی از وی گوی    راکه ایران، سنجیده شوند؛ چ

صورت که بخش بزرگی از ملّت که در یوک یوا چنود     است. الگوی ملّت در ای  کشور ترکیبی و نامتوازن است؛ بدی 

توری از   بخوش کوچوک  دهود و   وی گی و خصیصۀ ترکیبی مشترک اکثریت دارند، هیئت کلی ملّت ایران را تشکیل می

ملّت نیز به علت دارا بودن یک یا چند وی گی با بخش اکثریت ملّت تجانس کامل ندارند و در جایگاه اقلیت، اجزا و 

 قوومی _جغرافیای سیاسوی  و سیاسی ،تحوالت تاریخی؛ در حقیقت امر شوند تر ملّت ایران قلمداد می های کوچک پاره

گوردد،   تحلیل و ارزیابی موی  و سپس امنیت وجهی اقوام در سیر معادالت قدرتایران همواره با توجه به کارکرد چند 

ای از فرصت ووو تهدیود را در مقابول     که تصویر موزاییکی اقوام در ای  جغرافیای سیاسی طی تاریخ چرخه طوری  به

 7رشال مک لوهاناز سوی دیگر در عصر موسوم به جهانی شدن که جهان به تعبیر ما؛ دهد منافع ملی ایران نمایش می

رود، کشورهایی با مختصات نظوام سیاسوی ایوران، بوه دلیول تنووع قوومی، بوا          به سبک دهکدۀ جهانی نمایش داده می

اساس توجه به ابعاد ایو  فاوا در کشوور ضورورتی بویش از       ؛ برهمی شوند رو می های قومیتی روبه ها و بحران مشکل

آیود   های مکملی که مطر  است، ای  پرسش اصلی به میان میپرسشدارد، لذا بر اساس همی  ضرورت در کنار  پیش

که با توجه به فاا و ابعاد تحوالت قومی در کشور خصوصاً قبل از جنو  تحمیلوی و بعود از آن بوا اسوتااده از چوه       

موی توان تحوالت قومیتی در ایران را به فرصت تبدیل نمود؟ در فرض اولیه پ وهش ای  مهم به نظر راهکارهایی می

کوه در قوانون اساسوی جمهووری      چنوان  دولت مرکزی در احقاق حقوق همۀ اقوام ایرانی، آنرسد که جدای از تالش 

اسالمی ایران بر آن صحه گذاشته شده است، اقوام متنوع در جامعۀ ایرانی نیوز بایود بوا حوذس ناسیونالیسوم قوومی و       

سازی ای  مهوم   م سیاسی فراهم سازند. قطعاً با عملیاتیمند در مت  نظا نهادسازی سازمانی، بستری برای مشارکت نظام

از جانب نخبگان ابزاری و فکری در سطو  ملی و قومی، ضریب امنیت ملی، از یکسو، افزایش و تهدیدات ناشوی از  

 .یابد آن، از سوی دیگر، کاهش می

تووانیم آن را شوامل دو    ر دهیم، میها با همبستگی و انسجام و وفاق ملی را مدنظر قرا ی قومیت به طور کلی اگر رابطه

؛ قوم که رویکردی اجتماعی اسوت  -ی قوم  قوم که رویکردی سیاسی است و رابطه -ی دولت نوع رابطه بدانیم: رابطه

قووم یکوی از متغیرهوای مهوم و تگذیرگوذار بور اجتماعوات قوومی کشوور،           –ی دولوت   نظران رابطه از دیدگاه صاحب

ها  ها و نیز سیاست های حکومت در تنظیم تعامالت و مناسبات خود با اقوام و مدیریت آن ها و روش رویکردها، شیوه

طوه، گوام   قوم و چگونگی ایو  راب  –هایی است که بر ای  تعامالت حاکم است. روابط و مناسبات میان دولت  و رویه

ی اجتمواعی میوان    ی بی  قوومی و رابطوه   قوم، رابطه -ی قوم  مهمی در تحکیم یا تاعیف همبستگی ملی است؛ رابطه
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گیرد. در صورتی کوه   یا چند گروه قومی است که روابط اعتقادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را در بر می 0اعاای 

درون »کند و مرزهوای هوویتی    به کشور و جامعه افزایش پیدا می روابط بی  قومی افزایش یابد، تعلق و وفاداری اقوام

حوال در  ؛ ضعیف و راه ورود اجتماعات قوومی بوه درون اجتماعوات ملوی همووار خواهود شود       « برون گروه -گروه 

قوم در هر کشوری از جملوه ایوران سسوت یوا تاوعیف شوود        -ی دولت  قوم و نیز رابطه -ی قوم  صورتی که رابطه

 .های اجتماعی بروز خواهد کرد یناامنها و  ومی و در پی آن درگیریهای ق درگیری

در عی  تمایول بوه نووعی آزادی     ها در ایران()قومیتای رسد که واحدهای حاشیه به نظر میدر یک نگاه کالن  درواقع

یوران  وی ه در حوزۀ فرهنگوی، بوه حاوور در ترکیوب ملّوت و دولوت ملوی ا        نسبی و اختیارات خودگردانی محلی، به

دانند. حتوی آن دسوته از واحودهای پیراموونی کوه اموروزه        مند هستند و خود را جزئی از ایران و ملّت ایران می عالقه

ها بر اذر تجزیۀ سرزمی  ایران در خارج از مرزها قرار دارند، در نتیجوۀ میول طبیعوی و ارادۀ خودجووش      قسمتی از آن

ای در همکواری بوا   هوای منطقوه  قدرت های سیاسی المللی و رقابت بی های  اند، بلکه سیاست خود، از ایران جدا نشده

ایو  منواطق را از   های جهانی چه در طول تاریخ و در وضعیت فعلی خاورمیانه امروزی بر ای  اساس است که قدرت

د روابوط  ، ضرورت داردر کشور ایران تنوع قومیتحوالت و قبل از تحلیل و بررسی نمایند؛ بنابرای  پیکرۀ ایران جدا 

هوای تجوانس بوا سوه متغیور و       ها بررسی شود. نسبت های تجانس بی  آن میان مرکز و واحدهای حاشیه بر پایۀ نسبت

گرایوی و   شوند؛ زیرا ای  سه متغیر نیرومنود بور الگووی هوم     شاخآ اساسی، یعنی زبان، مذهب و قومیت ارزیابی می

و ای  موضوع با رویکرد مقایسه و مبنا قرار دادن یوک   گذارد واگرایی و روابط متقابل بخش مرکزی و حاشیه تگذیر می

هوای عواطای، اجتمواعی،     زیرسواخت گورایش  رود و  تور ارزیوابی موی   نقطه تاریخی قبل و بعد از جن  تحمیلی دقیق

رسد که در دهه آینوده   چنی  به نظر میلیک  در واقعیت امر  .دهد های پیرامونی را نمایش می فرهنگی و سیاسی گروه

هوای عموده    کلیه کشورها به نحوی با مسئله ناسیونالیسم قومی مواجه خواهند شد. از آنجا که قومیت یکی از شاخآ

آید. امنیت کشوورها در دهوه    در شناخت ظرفیت طبیعی کشورها برای نیل به ذبات و دوری از خشونت به حساب می

-ها در کشور با گسسوت  المی ایران وجود قومیتآینده بدون توجه به ای  مسئله رقم نخواهد خورد. در جمهوری اس

توانود خطرآفوری  باشود. در جواموع چنود قوومی موضووع         های دینی و اقتصادی و متگذر از تحریکات خوارجی موی  

است منوط به اتخاذ رهیافتی کوه بتوانود در عوی  کثورت در خورده       همزیستی ماهوم تنوع قومی با وحدت ملی امری

هوایی چوون اناکواک قوومی، عالیوق       ها با زیر عنووان  ش ملی را محقق سازد. قومیتهای قومی، وحدت در من فرهن 

های قومی در مقیاس ملی، عنواوینی   قومی، گرایشات واگرایانه، استقالل خواهی یا تجزیه طلبی، هویت قومی و چالش

ماهوومی سواده، بوه    امنیت در نگواه نخسوت بوه عنووان     هویت و  باشد. است که نیازمند مطالعه از منظر امنیت ملی می

رود. برخوی امنیوت را بوه صوورت      و تامی  منافع و تگمی  عالیق اطالق موی  ها حاظ، دوام و بقای داشته اطمینان از

کنند. در معنای ایجابی امنیت، وجوود احسواس رضوایت و اطمینوان نوزد دولتموردان و        تقسیم می« سلبی»و « ایجابی»

-گیرنود  ، اجبوار و تهدیود را بوه عنووان یوک شواخآ در نظور موی        معنای سلبی امنیت، نبوود تورس   و در شهروندان

 (.7911)افتخاری،

ماهوم قومیت در طول زمان به طور مداوم متحول شده و یک سیر تکوینی را سوپری کورده اسوت. در     رویکرد نظری

اشوت.  که به مسویحیت نگرویوده بودنود اشواره د     مسیحی غیرهای  ابتدا گروه قومی ماهومی مذهبی داشت و به گروه
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سپس ای  واژه ماهومی ن ادی گرفت و ماهوم مذهبی اولیه خود را از دست داد. ولی بوار دیگور در مطالعوات قوومی     

رنو    های قوومی کوم   های قومی هستیم. در ای  مرحله مااهیم مذهبی و ن ادی گروه شاهد تحول و تکامل معنی گروه

های ن ادی، زبانی و موذهبی   گسترده شده و شامل گروه گیرد و در آن ماهوم قومیت، شده و معنی فرهنگی به خود می

های دیگر جامعوه تاواوت    هایی که از لحاظ زبان، مذهب، رن ، پوست و ن اد با گروه رود. به ای  معنی همه گروه می

ماکس وبر به تعریاوی از قومیوت پرداختوه کوه موورد      . (7911)احمدی، شوند های قومی قلمداد می داشته باشند، گروه

اند کوه یوک    های انسانی های قومی آن گروه رش و استااده بسیاری از محققان قرار گرفته است. طبق نظر وی گروهپذی

های  ها و یا به خاطر سرگذشت های فیزیکی یا سنت باور ذهنی نسبت به اصل و نسب مشترکشان را به خاطر شباهت

روه دارای اهمیت باشد، به عالوه ایو  اهمیوت نودارد    بندی گ پذیرند، ای  باور باید در صورت استعمار یا مهاجرت می

ماکس وبر نیز با تگکیدی که بر عناصر فرهنگی  گونه ؛ بدی (7311که آیا یک روابط خونی مشخآ وجود دارد )وبر، 

شناسوانه و در نگواهی مشوابه     نیز از دیدگاهی جامعه 7دارد، خون و ن اد را چندان مهم تلقی نکرده است. بروس کوئ 

« های فرهنگی یکسوانی دارنود.   گروه قومی گروهی است که اعاای آن وی گی»گوید  در تعریف گروه قومی می ،0وبر

 از دی ، زبان و ملیت. اند عبارتها  (. ای  وی گی911 :7911)کوئ ،

گمی  و تامی  منوافع و تو   ها داشتهامنیت، در نگاه نخست به عنوان ماهومی ساده که به اطمینان از حاظ، دوام و بقای 

همچون آب و اکسی ن نیازی مستمر بدان داشوته و داریوم.    همگانمگنوسی است که  کلید واژه، رود میعالیق، اطالق 

متعودد   هوای  جنبوه گیورد و از   حیات اجتماعی را در بر می های حوزهامنیت به لحاظ گستره ماهومی، دامنه وسیعی از 

اژه و ماهوم امنیت ارائه شده که به برخی از ای  تعاریف اشواره  است. از ای  رو تعاریف متعددی نیز از و بررسی قابل

امنیوت،   معتقود اسوت  همچنوی  برخوی دیگور     ؛امنیت، آزادی از عدم امنیت است پردازان نظریه بنا به تعریف .کنیم می

« لبیسو »و « ایجابی»صورت برخی دیگر امنیت را به . (7911)تاجیک، آزادی نسبی از تهدیدهای آسیب رساننده است

. در معنای ایجابی امنیت، وجود احساس رضایت و اطمینان خاطر نوزد دولتموردان و شوهروندان و در    کنند میتقسیم 

 .(7911. )افتخاری، گیرند میمعنای سلبی امنیت، نبود ترس، اجبار و تهدید را به عنوان یک شاخآ در نظر 

 -هوای مربووط بوه مطالعوات قوومی      توری  بحو    های قومی یکی از عموده  گرایی یا کشمکش رابطه میان دولت و قوم

های انجام گرفته در مورد ناسیونالیسم یا قومیوت، بوه    ناسیونالیستی در قرن بیستم بوده است. با وجود ای  در پ وهش

قومی کمتر پرداخته شده اسوت و میوزان آذوار     یها کشمکشها و  بح  رابطه میان دولت مدرن و سیاسی شدن پدیده

هوای قوومی چنودان     های موجود در مورد ناسیونالیسم، قومیت و کشمکش مربوط به ای  رابطه در مقایسه با کل بح 

های قومی، نقش دولت مدرن به طوور غیرمسوتقیم در محوور     اما در بیشتر آذار در تبیی  سیاست ؛چشمگیر نبوده است

گرایی یا ناسیونالیسم قومی دولوت یکوی از متغیرهوای     های مربوط به علل ظهور قوم ر تمام بح بح  بوده است و د

 د:تواند موضوعات زیر را دربر گیر می گرایی اقوامهای قومی یا  مهم بوده است. آذار مربوط به رابطه دولت با گروه

 های قومی و ایجاد بسیج قومی نقش دولت در سیاسی کردن عالیق و نشانه 

 های قومی های قومی یا سیاست های دولت بر کشمکش تگذیر سیاست 

                                                                                                                                                               
1. Bruce Cohen 

2. Max Weber 
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 های قومی نقش دولت در حل منازعات قومی و مهندسی کشمکش 

 یهای قوم رابطه دولت با گروه 

  های دولت های قومی و روابط یا اختالفات قومی بر سیاست تگذیر گروه 

 های قومی دولت به عنوان جایگاه منازعات و رقابت 

 های دیگر نوان ابزار اعمال سلطه قومی یک گروه بر گروهدولت به ع 

 های قومی یا تالش جهت کاهش ای  نابرابری ها در ایجاد نابرابری های آن نقش دولت و سیاست      

شناسان اجتماعی هر کودام از منظوری    پردازان علم سیاست و روان شناسان، نظریه با توجه به محورهای یاد شده جامعه

هوای قوومی عمودتاً بور      شناسوان بورای تبیوی  بحوران     اند. برای نمونه، جامعه ی منازعات قومی پرداختهخاص به بررس

هوا و تبعوی     های عمده اجتماعی، توزیع نوابرابر و غیرعادالنوه فرصوت    های ساختاری جامعه، انحصار موقعیت جنبه

بوال،   گلوو، مبادلوه پیتور    یاات قومی گوبو، نظریاتی همچون تبع7گر اند. تئوری بحران تد رابرت اجتماعی تگکید نموده

جوویی   سوتیزه  -های قومی دیوید مایر، نظریوه ناکوامی   داوری و خشونت سرایت، استعمار داخلی هشتر، تعصب، پیش

باشوند کوه بوه بررسوی مسوئله       شناسوی موی   های جامعه تری  تئوری جویی اسمیت از جمله مهم دوالرد و نظریه هویت

 .(7910امیری،  حی)صالاند ها پرداخته قومیت

سازی قومی و  پردازان علم سیاست بیشتر بر نقش نخبگان و رهبران فکری و قومی در ایجاد همبستگی و هویت نظریه

های قومی تگکید داشته و مشارکت سیاسی، مشروعیت نظام سیاسی و عالیق قومی را مورد توجوه   ابعاد سیاسی بحران

عینوی راتچایلود    –ملت بوئرز، عوامل ذهنی  -توان به نظریه دولت سیاسی می تری  نظریات اند. از جمله مهم قرار داده

گرایی، نظریوه اسوتاون هواگ  و نظریوه آکالئوف       و شاپالی ، نمادگرایی، هماهنگی گروهی، نظریه آیسم ، تئوری ازل

سوی کشوور،   برنود، شوکل هند   گرایان قلمرو جغرافیای سیاسی را که هر قووم در آن بوه سور موی     اشاره نمود. جغرافی

هوای مختلوف کشوور     العبور که مانع برقوراری ارتباطوات میوان بخوش     ها، ارتااعات، عوارض طبیعی صعب ناهمواری

دهنود.   ها بر هویت و همبستگی ملی و قوومی را مودنظر قورار موی     های محیطی و تگذیر آن گردد و همچنی  تااوت می

هوای کوچوک، در پوی یوافت       و تعوامالت بوی  گوروه    شناسان اجتماعی با متمرکز ساخت  توجه خوود بور افوراد    روان

سازند. تگذیری که احساسات در برانگیخت  یا کاهش  ها را به هم نزدیک می ها و ملت هایی هستند که مردم، گروه شیوه

ها به ملیوت و   یابد. همچنی  نگرش اقوام و گروه احساس دلبستگی به گروه دارد نیز در ای  دیدگاه اهمیتی خاص می

های مختلف میان افراد و  گرایانه به چه نحوی در موقعیت مدارانه یا ملی خود و دیگران و اینکه احساسات قوم قومیت

هوای قوومی اسوت.     هوا و گورایش   چوالش  مطالعوه شناسان اجتمواعی در   کند، نقطه عزیمت روان ها بروز می میان گروه

ی، دولت و قومیوت خوود و مقولوه نیواز از جملوه      شناسی اجتماعی رابطه فرد با نظام سیاس همچنی  در رویکرد روان

 (.7910امیری،  )صالحیاند که مورد توجه قرار دارند مااهیمی
                                                                                                                                                               
1. Ted Robert Gurr 
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های مختلای به ای  موضووع دارنود و    ای منازعات قومی نگاه گرفته در زمینه علل ریشه  هر حال، مطالعات صورت  به

توان دو دیدگاه اصلی را در ای  زمینه موورد توجوه    حال، می کنند. با ای   بندی می کشی طبقه ها را از شورش تا نسل آن

 .پارادایم ساختاریب: فرهنگی و  پارادایم الف:قرار داد: 

واسطه تهدید واقعوی    مدنظر دارد که به "هویت اجتماعی"عنوان یک مسئله  پارادایم فرهنگی منازعه قومی را به الف: 

 گردد. ها ایجاد می آن روی مرزهای گروه و شیوه زندگی یا خیالی پیش 

پارادایم ساختاری بر ای  فرض مبتنی است که منازعه قومی اصوالً ربطی به قومیت ندارد بلکه عوامل اقتصوادی و  ب: 

گیرد. در ای  خصوص، ممک  اسوت قومیوت بورای کسوب قودرت اقتصوادی و        سیاسی از جمله سرزمی  را دربر می

بندی به طوور معموول    استااده قرار گیرد. طبقه ا در نظام جهانی مورد سوءه ملت - بندی جوامع یا دولت سیاسی یا طبقه

 (001: 0119تر است )رادلف،  های ضعیف شامل سوءاستااده از گروه

در   هوای پو وهش   و اجتمواعی بوه عنووان متغیور    هوویتی  در چهار حوزه سیاسی، اقتصادی، بنابرای  از لحاظ ماهومی 

هوای چهارگانوه چوون؛ قودرت حکوموت       در حوزه سیاسی عوامل و زمینه نخست،. چارچوب ماهومی در نظر داشت

پردازی، نحوه عملکرد کوارگزاران سیاسوی محلوی و مرکوزی، عوامول       ها در حوزه سیاستها و کاستی، ضعفمرکزی

تور، اقتصواد سیاسوی، نقوش      گیرد. در حوزه اقتصادی یا به عبوارت دقیوق   مورد توجه قرار میای و جهانی،  مؤذر منطقه

های قومی؛ و در حوزه جامعه شناسی سواخت   زینش عقالنی بر مبنای حسابگری و محاسبه سود و زیان اعمال گروهگ

باشوند. در حووزه    های مستقل و مااهیم کلیدی مطر  موی  نابرابر اجتماعی معطوس به منزلت اجتماعی، به عنوان متغیر

در مقایسه با دیگر اقووام    می نسبت به محرومیتهای قو  احساس محرومیت نسبی به عنوان تصور جمعی تودههویتی 

همچنوی  در پو وهش توالش    باشود.   های قومی مطور  موی   ، القاء و تهییج گروهتصویرسازیو نقش نخبگان اقوام در 

،  اصطالحات و مااهیم متعدد دیگری نظیر؛ ناسیونالیسم قومی، نظام شهروندی، جامعه مدنی، نظریه توطئوه رود که  می

های اجتماعی، اعتراضی، یادگیری اجتماعی، تسلیح، برون فکنی، سلطه قومی و قطبی  ای قومی، جنبشه خرده فرهن 

تصوورات معکووس،    پیراموون، کثورت گرایوی،   و ای، روابط مرکز  های منطقه شدن جامعه، توسعه ناموزون و نابرابری

 و استااده شود.و ژئوپولیتیک بهره های مرحله گذار، دوران فرانوگرایی  پردازی ناکامی، تگذیرات نمایشی، نظریه

های ماهوومی   از جمله اصطالحات گن  و مبهم در تحقیقات اجتماعی که با پیچیدگیبر همی  مبنا باید اشاره داشت 

باشود. بوه لحواظ     های مترادس و هم سنخ قوم، قومیت، هویت قومی و گروه قوومی موی   بسیار زیادی همراه است واژه

ها و تمایزات میان مردم اشاره دارد، مشوتق شوده    که به تااوت 7اتنوس های یونانی ز واژهریشه شناسی قوم و قومیت ا

تور اسوت کوه بوه صوورت واقعوی یوا         ای بوزر   ها در درون جامعوه  یک گروه قومی، اجتماع کوچکی از انسان است.

احساسی و ادراکی دارای اصل و نسبت مشوترک، خواطرات مشوترک و گذشوته تواریخی، فرهنگوی، مشوترک اسوت.         

ظواهری و   همچنی  دارای یک یا چند عنصر سمبلیک نظیر؛ خویشواوندی، موذهب، زبوان، سورزمی  و خصوصویات     

سوازد و اعاوای آن بوه تعلقوات      هوای دیگور متموایز موی     باشد که هویت گروهی آنان را از گروه فیزیکی مشترک می

های  گروهی، قومی خویش آگاهی دارند. در فهم قوم، قومیت و هویت قومی، سه رهیافت متااد وجود دارد که با نام
                                                                                                                                                               
1. ethnos 
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بدوی گرایان، هویت قومی را امری باطنی، قلبوی و قودیم   ؛ شوند گرایان، ابزارگرایان و ساختارگرایان شناخته می بدوی

دانند که متگذر از تعلق خاطر اولیه افراد نسبت به یک گروه و یوا یوک فرهنو  اسوت. در رهیافوت ابوزار گرایوان،         می

و از گردد که رهبران در تعقیب عمل گرایانه منافع خوویش، آن را سواخته    قومیت به عنوان یک ابزار سیاسی تلقی می

گیوری آن در   داننود کوه عوالوه بور شوکل      ساختار گرایان، قومیت را امری تصادفی و تغییرپذیر می؛ جویند آن بهره می

پوذیرد. در جموع    های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، استمرار و انعطاس می فرآیند تاریخی، به وسیله ساختار

هوای   هوا از دیگور گوروه    های زیور را معیوار تمیوز آن    ن شاخصهتوا بندی قوم، قومیت، هویت قومی و گروه قومی، می

 اند از: ها عبارت اجتماعی قرار داد. ای  شاخصه

هوا بور بنیواد مواریو  و      تری  ممیزه قوم و قومیت در ابعاد فرهنگی آن نهاته است. به بیان دیگور، ایو  گوروه    مهم -7

 گیرند. اریخی، شکل میهای فرهنگی نظیر؛ زبان، مذهب، آداب و رسوم و پیشینه ت شناسه

تواند دارای خاستگاه واقعی و یا احساسوی باشود ولوی در     قومیت ناظر بر ادارک هویت قومی است ای  ادراک می -0

 هر صورت از دلبستگی و تعلق خاطر نسبت به گروه قومی حکایت دارد.

هوا و بوه حاشویه     سختیمادی، شرایط نامطلوب زندگی،   رشد قومیت، متگذر از درک و تجربه مشترک از محرومیت -9

 هاست. رانده شدن

 آورند. های قومی جهت دفاع از هویت و بقای گروه خویش بدان روی می  قومیت، امری اناعالی است که گروه -1

هوا،   ملوت  -هایی فراقومی چون دولوت   ای از هویت ملی است و امکان تبدیل به هویت هویت قومی زیر مجموعه -0

 را دارد. ها و واحدهای بزر  دینی امپراتوری

 ایران جامعه قومیوضعیت 

تحوالت تاریخی پیراموون اقووام ایوران هموواره معطووس بوه نقوش و         ایران و جامعه جمعیتی -اقلیمی کلی وضعیت 

گردد به طوری که تصویر موزاییوک اقووام در    کارکرد چند وجهی اقوام در روند معادالت قدرت تحلیل و ارزیابی می

ایران به نموایش گذاشوته اسوت     ها و تهدید را روی منافع ملی ی فرصت تاریخی از چرخهای  مت  جامعه ایران پروسه

هوایی چوون قومیوت،     توان بر اساس شاخصوه  (. از ای  منظر کلیت ترکیبی ملت ایران را می90: 7919)عصاریان ن اد، 

نی قومیت بایسوتی گاوت   از نظر متغیر موزد بررسی ای  پ وهش یع .دی ، مذهب، ملیت و طبقه اجتماعی بررسی کرد

پوس از  . دهنود  درصد جمعیت ایران را تشکیوول موی   10الی  19که بخش اعظم ملت ایران فارس هستوند که حودود 

ها حدود  جمعیت ترکم . درصد است 71الی  70دهد که حدود  ها، قوم آذری بیشتوری  فراوانی را تشکویل می فارس

درصد از جمعیت به سومی  گروه قومی یعنوی، کردهوای سونی و     0الی  0/9درصد جمعیت ایران است و حدود  0/7

درصود، قووم    9با حودود   قوم عرب در جنوب غربی کشور ها به ترتیب پس از آن .شیعه غرب کشور اختصاص دارد

که همه ایو  آمارهوا بوه صوورت      دهند؛ درصد از کل جمعیت را تشکیل می 0بلوچ در جنوب شرقی کشور با حدود 

 (.7910سرشماری عمومی ناوس و مسک ، )مار قطعی و دقیقی وجود نداردتخمینی است و آ

 ای پدید آمده است بخش مرکوزی  ساختار فاایی و جغرافیایی ملت ایران از دو بخش به هم پیوسته مرکزی و حاشیه

و تجوانس   کند و میان اجوزای آن پیونود   تری از جغرافیای ایران را اشغال می که نسبت به پیرامون خود فاای گسترده

برقرار است، همچنی  میان تجانس کالبدی و توپوگرافیک فاا در بخوش مرکوزی ایوران بوا بخوش انسوانی آن        نسبی
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های قومی، زبانی، فرهنگوی، موذهبی و فاوایی منسوجم و      ها و خصلت مردم ای  بخش از وی گی. ارتباط وجود دارد

 بر خوالس بخوش متوراکم و    (.713: 7917حافظ نیا، )درو اند و در پیکرۀ ملت بدنۀ اصلی و عمده به شمار می همسان

ها و نواحی مرتاع حاشیۀ جغرافیای ایران ساک  هسوتند، بوه    ای که مردمان آن در دشت متجانس مرکزی، بخش حاشیه

. گیورد  هوای فرهنگوی و قوومی را در برموی     ای متنوع از گوروه  گسیختگی و غیر متجانس بودن دچار است و مجموعه

ها و به طور مشخآ زبان و لهجه با قومیوت، موذهب،    ای با پیورامونی کشور، در بعای شاخصه حاشیهمردمان بخش 

ها بوا هوم اشوتراکاتی     خرده فرهن  محلی با یکدیگر و البته بخش مرکز تااوت دارند. در عی  حال در برخی شاخصه

 .های قومی آذری، کرد، عرب، بلوچ ساک  هستند در ای  بخش گروه. نیز دارند

های قومی نیز، قوم بلوچ با نیمۀ دیگر هسته بلوچی در پاکستان پیوستگی فاائی دارد هور   از نظر الگوی استقرار گروه

یا گروه ترکم  در شمال شرقی ایران بوا ترکمنسوتان در   . چند ای  قوم در آن سوی مرز فاقد دولت ملی مستقل است

ناحیۀ آذری نشوی  شومال غربوی ایوران بوا      . د جغرافیایی داردپیون. کند آسیای مرکزی که دولت مستقل آن را اداره می

قلمرو کردنشی  ایران با نواحی کرد دو کشور عراق و ترکیوه ارتبواط   . آذربایجان در شمال غربی پیوند جغرافیایی دارد

سیاسوی  قوم کرد در منطقه دولت مستقل ملی ندارد و همی  امر ناآرامی مستمر واحدهای جدا از هم . جغرافیایی دارد

در ناحیه پیوستۀ کردنشی  را پدید آورده و بحرانی شناور را در سراسر منطقه، به وی ه برای ایران، عراق، ترکیه در پی 

در واقع به لحاظ پراکندگی اقووام ایوران   . توان نقطه تالقی دو مقوله و امنیت را جست در همی  راستا می. داشته است

شور ایران به نظر ضرورت دارد تا همواره مسئله پراکندگی قوومی ایوران   ای و مرزی ک های حاشیه بخصوص در بخش

اقوام مختلف . تر کرده است موقعیت جغرافیایی اقوام معادله امنیت ملی را پیچیده .را یک مقوله امنیتی به حساب آورد

آنوان را در   ند که عقبها یافته های مرزی اسکان های راهبردی کشور و جداره تری  حوزه هبی در حساسهای مذ و اقلیت

ها به خوارج از   به لحاظ ارتباط و پیوند حوزه. ورای مرزها و بیرون از حوزه ناوذ و اذرگذاری حاکمیت ملی قرار دارد

کند و در نتیجه امکان نظارت و تعهد حاکمیت ملی  مرزها، هرگونه چالش و بحران بیرونی به داخل مرزها سرایت می

 اند از: تری  اقوام عبارت طور کلی مهمبه  .یابد به شدت تقلیل می

 ها ترکم 

در منطقه ترکم  صحرا )جلگه واقع در شرق استان مازنودران و   اصوالًاز نو اد اقووام ترک هستوند. ای  قوم  ها ترکم 

. به لحاظ تاریخی در نتیجه قوراردادی کوه   کنند میشمال استان خراسان و در همسایگی جمهوری ترکمنستان( زندگی 

ی تعیی  مرز بی  المللی بی  ایران و شوروی سابق توسط حاکمان وقت ایوران و روسویه بوه اماوا رسوید، تعوداد       برا

مورز مشوترک دو کشوور تعیوی       عنووان  بهدر داخل مرز ایران ماندند. در آن قرارداد رودخانه اترک  ها ترکم زیادی از 

 (.099 :7911 معی ،) یدگرد

. کننود  موی کردها یکی از اقوام ساک  خاورمیانه هستند که در غرب آسیا و در بخش غربی فالت ایران زنودگی   کردها

عوراق و   ،ایوران  ،های ایرانی سخ  میگویند کردی که اکثر کردها در )ترکیوه کردها به زبان کردی، از شاخه غربی زبان

و در کشور عراق از زمان اشغال قوای انگلیس  رود میبه شمار  رسمی نیمهزبان ادبی و  کنند میسوریه( با آن صحبت 

 -0 کرموانجی  اصوطالحاً کرمانجی شمالی یوا   -7رود:  میخود به دو بخش تقسیم  رود میدر مدارس تدریس  تاکنون

کرمانجی شمالی گویش کردهای شمال خراسان، ناحیه مورزی ایوران و ترکیوه،    . سورانی اصطالحاًکرمانجی جنوبی یا 
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کننود. سوایر    و شمال عراق است. از لحاظ جمعیتی اکثر کردها با یکی از دو لهجوه فووق صوحبت موی     آناتولی شرقی

هوای   رود و گویش اند از گویش زازا که در قسمت کوچکی از کردستان ترکیه بدان تکلم می های کردی عبارت گویش

شوند. از  که در کردستان ایران تکلم می اورامی، ایالمی، کرمانشاهی، کلهری، کلیایی، پیروندی، لکی، فیلی )و یا پهلی(

کرمانشاهان، ایالم و بخش اعظم لرستان ایران  های استانلحاظ مذهبی اکثریت کردها مسلمان )و اهلسنت( هستند. در 

 بیشوتر هوزار خوانوار و شواید     01کنند. البته در بی  کردها نزدیوک بوه    نیز جمعیت قابل مالحظه کرد شیعه زندگی می

در بوی  کردهوا هسوتند و بقیوه      انود  معوروس یزیدیانی هستند عالوه بر ای  گروهی نیز که به یارسانیا سلسله اهل حق 

 (.901: 7910 اورن ،هستند )کردها مسیحی یا یهودی 

 ها بلوچ

ران و شرق تبار در جنوب شرقی ای بلوچ نام یکی از اقوام خاورمیانه در ایران و پاکستان و افغانستان است. مردم بلوچ

کوه نامشوان در لغووت بوه      هوا  بلووچ های ایرانی شاخه شمال غربی است. . زبان بلوچی یکی از زباناند ساک پاکستان 

. انود  کورده خوود را حاوظ    نشوینی  بادیهشیوه زندگی نیمه  عمدتاًکه  اند ایرانیمعونای آواره است، از معودود نو ادهای 

جنووب شورقی ایوران و نوواحی دور افتواده غورب پاکسوتان را در         تهاالیوه منکوه   جمعیت کموسیع و بسیار  های بیابان

هوا   سوارکاران ماهر و چابکی هستوند و مسابقات شوتردوانی آن  ها بلوچ. هاست بلوچ، سکونوتگاه طبویوعوی گیرد برمی

 .(7900:017 مقدم، کامراناست )بسیار مشهور 

 هابختیاری

های بزر  لر ایران معروس به لر بزر  اسوت کوه در زاگورس میوانی سوکونت دارنود. )لور         بختیاری نام یکی از قوم

کوچک نیز تقریباً ساکنی  لرستان و ایوالم اموروزی هسوتند(. منواطق دورافتواده اسوتان چهوار محوال و بخوتوویاری و          

بسویار زیوادی از آنوان در روسوتاها و شوهرهای       خوزستان سکونتگاه اکثر مردم بخوتویاری است. ولی امروزه تعووداد 

ایرانوی اسوت.    هوای  زبوان های پارسی تبار یعنی از دسته جنوب غربوی   اند. گویش بختیاری یکی از گویش ساک  شده

اند از فارسی، لری، بختیواری، الرسوتانی و کوومزاری. برخوی از زبانشناسوان،       پارسی تبار عبارت های زبانو  ها گویش

. یکوی از اقووامی کوه در کنوار     دانند میجدا  ای شاخهو برخی آن را  آورند میاز لری به شمار  ای رشاخهزیبختیاری را 

 .(011: 7917 دستکی، پور قربانهستند )کمری  های عرب اند کردهکسب  ای جداگانههویت  ها بختیاری

کننود و بوا ایشوان وصولت      ی موی زندگ ها بختیاریکه در مجاورت  برند میبه کار  هایی عربای  اصطال  را در مورد 

 بختیواری  اصول  در اموا  انود؛  کورده  پیودا  ها بختیاری با زیادی اشتراکات …؛ لذا از نظر رسم و رسوم و زبان واند کرده

 نیوز  ایشان تسمیه وجه و کنند می زندگی کمر و کوه در اصطالحاً که هستند اعرابی ها کمری عرب حقیقت در. نیستند

ی است که به عربی عراق بیشتر نزدیک است توا اعوراب خوزسوتان و بوه مورور      عرب اصل در ایشان زبان. است همی 

زمان با گویش بختیاری ترکیب شده است و اصطالحاتی مخصوص به خود پیدا کرده است طوری کوه فهوم آن هوم    

 .(011: 7917 همان،) یستنممک   ها بختیاریبرای اعراب و هم برای 

 ها قشقایی

یکی از دو ایل بزر  ایران است )ایل بزر  دیگر بختیاری است.( بویشتر ایول قوشووقایی در اسوتان فوارس      قشقایی

. کننود  موی سیار در فصول مخوتولف سال از یویالق به قووشالق کووچ    صورت بهها هنوز  ساک  هستوند. بسیاری از آن
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ایول ایوران )ایول     توری   بزر باشد و  فارس می استان ،ترک تبار هستوند. یکی از مناطق مهم عشایری ایران ها قشقایی

. عالوه بر ایل قشوقایی، ایول خمسوه و ایول محسونی و      دهند میقشقایی( با شش طایاه در فارس به کوچ روی ادامه 

. ایول قشوقایی یکوز از ایوالت مهوم      دهنود  موی به زندگی عشایری خود در فارس ادامه  تری کوچکهمچنی  طوایف 

انود   های مختلف به تدریج بوه ایو  سورزمی  کوچیوده و در آن سواک  شوده       ها در دوره ییزبان ایران است. قشقا ترک

 (.701: 7931 لی، حس )

زبان در سراسر ایوران پراکنوده هسوتند. ایو       در بررسی ایالت و عشایر ایران ای  نکته نیز اهمیت دارد که عشایر ترک

ها شیعه جعاوری هسوتند و بوه     یه شدت یافت. قشقاییبا حکومت سلجوقیان، مغوالن، تیموریان و صاو وی ه بهمسئله 

هوا فارسوی را خووب     آمیخته به فارسی است و همه آن قشقاییها ترکی  . زبان قشقاییمندند عالقهآداب و رسوم خود 

 .هزار نار است 701هزار خانوار یعنی  91و به آن به آسانی سخ  میگویند. جمعیت ایل قشقائی نزدیک به  دانند می

 
 درصد جمعیت اقوام ساکن در ایران -1نمودار شماره 

 (http://iranprimer.usip.orgمنبع: )

 لرها

هوا نیوز بوا     هایی از اعووراب و تورک   لرها از نو اد آریایی آمیخوته با قوم کاشی یا کاسیت هستوند. در طول تاریخ گروه

ها دست نخورده باقی مانوده اسوت. لرهوا کوه دو      لرها اختالط نو ادی پویدا کردند ولی در مجموع اصالت نو ادی آن

انود   ساک لرستان و کرمانشاه و تا حدودی همدان  های استاندر  عمدتاً، دهند میدرصد جمعویت کشورمان را تشکیل 

 (.073: 7913بهاروند، اللهی امان)

 اعوراب

هوا در اسوتان خوزسوتان و     درصد )دو و نیم میلیون نار( جمعویت ایران عورب تبار هستوند کوه بوویشتر آن   1 حدوداً

بوه   هوا  عورب . آغواز کووچ   کننود  میایران هنوز به زبان عوربی تکلم  های عرب. اکثر اند گزیدهسکنا  فارس خلیججزایر 

خوزستان از پیش از اسالم در دوران ساسانیان بوده است. البته پس از اسالم نیز قبایل عرب در پی لشکریان فاتح، بوه  



 57 ...تحوالت قومی در مرزهای ایران قبل

ش از سوی کشورهای گشوده شده از جمله مناطقی از ایران کوچ کردند که در خوزستان به علوت وجوود اعوراب پوی    

خوزسوتان نسوبت    های عرباسالم، پس از اسالم نیز قبایل و عشایر بسیاری به ای  منطقه آمدند. البته امروزه جمعیت 

 (.799: 7911 عبدی،دارند )( در اقلیت قرار ها دزفولی، شوشتری و ها بختیاری) زبان فارسیبه اقوام 

 ها آذری

آذربایجان غربوی، آذربایجوان شورقی و     های استانب ایران شامل جغرافیایی است در شمال غر ای منطقهآذربایجان نام 

 دهنده تشکیلاقلیت قومی ایران و  تری  بزر آذری  ای ترکهایران است.  های آذریاردبیل. ای  منطقه سکونتگاه اصلی 

نودگی  آذربایجوان شورقی، غربوی و اردبویوول ز     های استانها در  عومده ترک هرچند. اند ایراندرصد کل جمعویت  00

 (.0: 7911نیا و دیگران،  حافظاند ) ساک کشور  های استاناما شمار انوبوهی از آنان در سایر  کنند می

 ارامنه و یهودیان

. انود  ساک . شمار زیادی از ارامنه در تهران و اصاهان کنند میارامنه و یهودیان در نقاط مخوتولف شهری ایران زندگی 

تعووداد انودکی از آنوان در ایوران مانودگار شودند کوه         7901ساله دارند. ولی بعود از  0011یهودیان ایران نیز قدمتی 

 (.031: 7910 قاسمی،اند ) مانده باقیدر چهار شهر تهران، همدان، اصاهان و شیراز  عمدتاً

 آشوریان

یخ دقیوق ورود  توار  تووان  نموی ، لیک  اند داشتهدر ایران سکونت  ها قرن، ها آشوریبر اساس شواهد و مدارک موجود، 

ق.م( امپراتووری   7111-7170در زموان تویگالت پلسور اول )    ها مهاجرتآنان را به ایران مشخآ کرد. برخی از ای  

آشور، سناخریب، سرحدون و آشور بنیپال، شاپور اول )خسرو انوشیروان(، خسورو پرویوز، خالفوت عمور و یکوی از       

ترکیه توسوط   های آشوریانی اول پس از کشتار عظیم ارامنه و اولیه جن  جه ای سالهخلاای راشدی  و و باالخره در  

در ایران با تواریخ ایو  سورزمی  عجوی  بووده       ها آشوریگات که اسکان  توان می. به طور کلی اند بودهترکان عثمانی 

، جزئی از ملت ایوران شوده و بوا موردم     النهری  بی پس از سقوط امپراتوری در  ها آشوریاست. واقعیت ای  است که 

 .(700: 7911 ملکمیان،اند ) پیدا کردهای  سرزمی  سرنوشت مشترک 

عبارت است از کلیسوای شورق آشووری،     ها آشوریشوند. فرق مذهبی  مختلای تقسیم می های فرقهها خود به آشوری

خدا یا برادران آشووری )پنطیکاسوتی(.   کلیسای کاتولیک )کلدانی آشوری(، کلیسای انجیلی آشوری، کلیسای جماعت 

دینوی و   هوای  آیوی  در حال حاضر تدریس زبان آشوری، در مدارس اختصاصی آشووریان ایوران و برپوایی مراسوم و     

رود. همچنوی  آشووریان    مذهبی در کلیساهای چهارگانه آشوری به موجب قانون اساسی ایران آزاد است و انجام موی 

نماینوده   031رای یک نماینده هستند که ای  نماینوده صواحب اختیواراتی هماننود     ایران در مجلس شورای اسالمی دا

 .(700: 7911 ملکمیان،است )دیگر مجلس 
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 تحوالت قومی ایران قبل از جنگ تحمیلی

دلیول  . فقدان تعریف با وجود معیارهای متااوت در تعریف استهای قومی  مشکل اصلی ماهوم بندی قومیت و گروه

های تعریف، آن است که واژه قومیت در علوم اجتماعی واژۀ نسوبتاً جدیودی اسوت و ماهووم آن نیوز       عمدۀ دشواری

تعریف ارائوه شوده بورای قومیوت یوا گوروه قوومی در اواخور قورن نووزده           . همراه با گسترش حیطه تغییر یافته است

واضوح اسوت کوه    . دهد که با معیارهای تعریف ای  واژه در نیمۀ دوم قرن بیستم متااوت است دست می معیارهایی به

نویسود کوه در یکوی از     موی  7الی کدوری (.91: 7911احمدی، )ها نقش اساسی دارد ها در شناخت اندیشه مااهیم واژه

نگواران واژه   گذشوته تودوی  شوده اسوت، فرهنو       آکساورد که حدوداً در پایان قرن های فرهنگی انگلیس چارچوب

 .اند؛ در حالی که ای  تعریف در عصر حاضر هیچ کواربردی نودارد   تعریف کرده «موهونات کار آمیز»قومیت را کار با 

غیر مسیحیان و غیر کلیمیوان؛ کسوانی کوه    -7در فرهن  بی  المللی زبان انگلیسی و بستر دو معنی دارد؛ « قومی»واژه 

هوای نو اد    های جسمی و ذهنی ن ادها یا مربووط بوه تمییوز دادن گوروه     منسوب به وی گی-0اند  نگرویده به مسیحیت

رسد، اما تعریف  که تعریف نخست امروز بی اعتبار به نظر می در حالی. های مشترک بشری بر اساس رسوم و وی گی

 «هوای جسومی و ذهنوی در ن ادهوا     وی گوی »و « های ن ادی گروه»، «ن ادها»دوم هنوز کاربرد دارد و به طور خاص به 

 0کنندگان سومی  فرهنو  وبسوتر   چنان زیاد شد که تدوی « قومی»در واقع، کاربرد ماهوم فرهنگی واژه  .کند اشاره می
                                                                                                                                                               
1. Elie-Kedorie 
2. webster 
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هوای تعواریف ایو      به هر حال واقعیت آن است که در خصوص وی گی. دو تعریف جدید به تعریف قومیت افزودند

 و –مذهب، زبان و نهادهای مجوزای اجتمواعی   . گونه توافقی میان دانشمندان وجود ندارد واژها و یا اصطالحات هیچ

های قومیت در تعریف اشلی مونتاگو است، همچنی  میلتون گوردون، ن اد، مذهب و ریشۀ ملی را  وی گی –نه ن ادی 

استااده کرده روی هم رفتوه،  فقط از معیار فرهن  در تعریف خود  در تعریف خود بکار برد یا اینکه اسکار هندسی ؛

های قومیت یا فقدان تعریف در بسیاری از آذار، باع  مخدوش شدن ماهوم عوام قومیوت و    کثرت تعاریف و وی گی

مسائلی که دربارۀ قومیت و قبیله گرایوی مطور  شوده در آذوار      (.90: 7911احمدی، است )مااهیم وابسته به آن شده 

عودم ارائوۀ تعریوف از    : انود از  ای  مسائل عبوارت . به خاورمیانه منعکس است نظری معتبر و مطالعات موردی مربوط

برخوی از  ؛ ...قومیت، گروه قومی، ملت یا ناسیونالیسم قومی؛ کمبود کار نظری در تبیی  پدیودۀ ناسیونالیسوم قوومی و   

ها بورای   لقی و آنپ وهشگران خاورمیانه شناسی مااهیم قومیت و اصطالحات وابسته به آن را جهان شمول و مسلم ت

چنی  نگرشی درواقع میراث سنت رفتوارگرایی  . برند های زبانی و مذهبی موجود در منطقه به کار می تحلیل پراکندگی

سوازد کوه در    های فرا تاریخی است، ایو  نظریوه پوردازان و پ وهشوگران را متقاعود موی      در علوم اجتماعی و مقایسه

عریف تاریخی از قومیت، گروه قومی و ناسیونالیسوم حقووقی ندارنود، موثالً     مطالعات خود نیازی به ارائه هیچ گونه ت

ایران را با توجه به فقر، پایی  بودن سطح آموزش و بهداشت  «های قومی گروه»اکبر آقاجانیان وجود نابرابری در میان 

معیواری نیوز بورای توصویف      دهد و گونه تعریای از قومیت ارائه نمی اما هیچ داند؛ عمومی و نیز میزان سرانه محرز می

قومیوت و روسوتائیان   »ای به نوام   همچنی  فرهاد کاظمی در مقاله .گیرد در نظر نمی« گروه قومی»یک جامعه به عنوان 

همه، روش  نیست که منظور نویسنده از  باای . پردازد به بررسی عوامل قومیت در ای  قشر از جمعیت ایران می «ایران

رسد که معیار اصلی تبدیل یک گوروه   به هر حال به نظر می. میت در میان روستائیان چیستتر از آن قو قومیت و مهم

اقلیت به یک گروه قومی، فعالیت سیاسی و درخواست آن گروه برای خودمختاری و اسوتقالل اسوت، در حوالی کوه     

سوئلۀ قومیوت در ایوران    حتی در آذار نظری مربوط به م. معیار مذکور در متون مربوط به قومیت معیاری اساسی نیست

امیر احمدی با . بهتری  شاهد در ای  زمینه هوشن  امیر احمدی در مورد ایران است. واژه قومیت تعریف نشده است

هوای   جنوبش »بورای تبیوی     یک چارچوب نظری« انتخاب حسابگرانه»پیروی از آذار اخیر مایکل هشتر و سنت نظری 

همه علی رغم معنای نظری، پ وهش فاقد ماهووم بنودی و تعریاوی صوریح از     با ای  . در ایران ارائه داده است« قومی

ماحصل مباح  مطر  شده ای  است که مااهیمی چون قومیوت،   .های قومی، قومیت و ناسیونالیسم قومی است گروه

. نودارد ها توافق وجود  های آن های قومی، قبیله و ناسیونالیسم قومی نا روش  است و در مورد تعریف و وی گی گروه

هوای بوومی و غالبواً مهواجر      های قومی بورای توصویف تواریخی ملوت     در حالی که اصطالحاتی چون قومیت و گروه

اند، بعدها به عنوان مااهیمی جهان شمول تبدیل و به دور از هر گونه دیدگاه انتقادی برای  آمریکای شمالی پدید آمده

 (.07: 7911احمدی، )به کار گرفته شدزبانی متااوت در خاورمیانه –های مذهبی تحلیل گروه

اند کوه از منواطق دیگور جهوان بوه ایو  منطقوه         های گوناگون زبانی یا مذهبی ملیت مشخصی نبودهاما در ایران گروه

زبوانی   –های موذهبی   اند که در آن گروه تری بوده جامعه بزر  ها بخش جداناپذیر برعکس، آن. مهاجرت کرده باشند

کردند و در طول چنی  مدت مدیدی تجربیات تاریخی و میوراث   در کنار یکدیگر زندگی می بسیاری طی صدها سال

با توجه به چارچوب تاریخی ایران، معتقودیم کوه معیارهوای نو ادی و فرهنگوی       .اند دست آورده فرهنگی واحدی به
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هوای   ترتیوب، ماهووم گوروه    ایو   به. های موجود زبانی و مذهبی وجود ندارد چندانی برای تمایز قائل شدن میان گروه

های زبوانی و موذهبی موجوود در ایوران کوامالً       های واحد ن ادی و فرهنگی، در مورد اقلیت عنوان موجودیت قومی به

 -ایول )ای  های زبانی و مذهبی ایران تا اوایل قرن بیستم بر محور بافت قبیله واقعیت آن است که گروه .نادرست است

در ایوران، قبایول بیشوتر    . انود  ناپذیر و مسولم جامعوۀ ایرانوی بووده     ها، بخش جداییگروه ای . یافتند سازمان می( طایاه

هوای ایلوی    در واقوع در ایوران گوروه   . اند تا جوامع بیولوژیک و خویشواوندی  سیاسی بوده –های اجتماعی  موجودیت

منزوی، همگون و متموایز و در اند، ایلی جوامع  جوامع منزوی، همگون و متمایز و در کشمکش مداوم با دولت نبوده

شودند و بوا آن میوراث     تر ایرانوی محسوووب موی   هایی از جامعه بزر  اند، بلکه بخش کشموکش مداوم با دولت نبوده

تا اواسط قرن بیسوتم   بر همی  اساس الزم به اشاره است که(. 00 :7911احمدی، )اند فرهنگی و مذهبی مشترک داشته

هوای   ر اساس طبیعت آن ساختاری ایلی داشت، زیرا مناطق مهمی از سرزمی  ایران گروههایی از جمعیت ایران ب بخش

ها،  آذری. های ایلی بود در واقع، مرزهای ایران و همسایگانش محل سکونت گروه. کردند شده زندگی می ایلی شناخته

بوی، شومال و شومال شورقی و     هوا در شومال غر   ها، کردها، ترکم  ها در غرب، آذری ها و عرب کردها، لرها، بختیاری

 های ایلی ایران آمار دقیقی وجود ندارد و منابع هور کودام ارقوام    درباره میزان جمعیت گروه .ها در جنوب شرقی بلوچ

درصود   90ایوران از   هوای  بر اساس آمار ارائه شده در منابع مختلف ایرانی، جمعیت قومیوت . دهندمتااوتی را ارائه می

و  7910درصد در سوال   71، 7991درصد به سال  70، 7971درصد در سال  01به  7911جمعیت کل کشور در سال 

ای ایوران   های ایلی و عشویره  ، کل جمعیت گروه7910طبق سرشماری سال . یافته است کاهش 7900درصد در سال  1

مهوم نظیور کردهوا،    های زبوانی   گروه (.90: 7911مرکز آمار ایران، )درصد کل جمعیت ایران بود 0/0نار یا  7700333

هوای ایلوی مختلوف     اند، بلکه در درون گروه ها، در قالب یک ایل واحد کرد، آذری یا بلوچ متحد نبوده ها، بلوچ آذری

، (که بخشوی از آن شویعه هسوتند   کلهر )مهمی چون زنگنه،  ها جمعیت کرد ایران وابسته به قومیت. یافته بودند سازمان

زبان آمیخته و تحوت   در برخی نواحی دیگر ای  منطقه، کردها با طوایف ترک. دمکری، اردالن و شکاک در غرب بودن

. رفتند ها از ای  گروه به شمار میها، قراچولورها، دنبلی ها قرار گرفته بودند که شادلوها، شقاقی ناوذ زبان و مذهب آن

افته بودند و جمعیت بلووچ غالبواً   ها سازمان ی حدی در قبایل چون افشارها، قاجارها، شاهسون جمعیت آذری ایران تا

احمودی،  )هایی چون یاراحمدزایی، اسماعیل زایی، صری، نارویی، مبارکی، ریگی و برکزایوی تعلوق داشوتند     به طایاه

محل سوکونت  مطلق ذکر ای  نکته اهمیت دارد که مناطقی نظیر کردستان، آذربایجان و بلوچستان به طور  .(01: 7911

با . مثالً کردها در آذربایجان، خراسان و به میزان کم در بلوچستان نیز سکونت دارند. نیست ها بلوچها و  کردها، آذری

آغواز شود، بوه گسوترش      7911که بوا روی کوار آمودن رضاشواه در نخسوتی  دهوه        سازی ایران های نوی  آنکه برنامه

هوای ایلوی مهموی در     م همچنان گوروه شهرنشینی و اسکان اجباری قبایل چادرنشی  منجر گردید، در اوایل قرن بیست

های اجتماعی مهموی بوه شومار     آذربایجان، کردستان و بلوچستان وجود داشتند و طوایف بلوچستان هنوز هم سازمان

 .روند می

های قوومی توضویح داده شود، مجموعوه از اهوداس،       در تعریف سیاست تحوالت قومی ایران بعد از جنگ تحمیلی

ها برای تنظیم و تغییر رفتار و روابط قومی در یوک جامعوه اعموال و     رویکردها و اقداماتی است که از سوی حکومت



 54 ...تحوالت قومی در مرزهای ایران قبل

های قومی در هر جامعه از دو وی گی یا دو خصوصویت دولوت    توان گات سیاست بر ای  اساس می. گردد طراحی می

 :کند نظام سیاسی تبعیت مییا 

 حق حاکمیت مردم ایدئولوژی سیاسی حکومت و میزان پایبندی آن به دموکراسی یا عقیده به 

  (17: 7911چلبی، )نوع نگاه تلقی، رویکردی که دولت از ملت یا ناسیونالیسم دولتی دارد. 

های قومی جمهووری   رویکردهای کلی سیاستمحققی  و پ وهشگران با استناد به قوانی  اساسی و موضوعه کشور و 

 :شود اسالمی ایران را در آذار و مطالعات خود به سه دسته تقسیم کردند که در اینجا به شر  زیر ارائه می

  تدوی  قانون اساسی دسوتاورد انقوالب اسوالمی اسوت و از      :(گرایانه الگوی آرمان)رویکرد مدرن و امت مدارانه

شود، به همی  سبب نگورش ویو ه آن    ورزان مدرنیته محسوب می قاعدتاً محصول اندیشه آنجا که قانون اساسی کشور

های نوابرابری   عبارت است از رویکرد برابرانه به حقوق و آرزوهای اساسی شهروندی که به صورتی بنیادی  از نگرش

امت نگر و دیو  باورانوه بوه    رو قانون اساسی، رویکرد مدرن  ازای . جوید خواه قومی، زبانی، مذهبی و ملیت تبری می

 .(11: 7919خلیلی، )ها دارد  مسئله قومیت

 :های قومی جمهوری اسالمی ایران را تلایقوی از دو   گیری سیاست نظریه دوم رویکرد و جهت رویکرد واقع گرایانه

هوای قوومی    سازی دانسته، زیرا نسبت و ترکیب ای  دو رویکرد را مبنای اتخاذ سیاسوت  دیدگاه تکثرگرایی و یکپارچه

عنووان شوهروندان    ها بوه  فرهن  یعنی از یک سو ای  تلقی وجود دارد که همه ملت ایران اعم از اقوام و خرده داند؛ می

شوان از حقووق شوهروندی برابور و یکسوانی       هوای فرهنگوی   نظر از تاواوت  جمهوری اسالمی محسوب شده و صرس

ت فرهنگی تعریوف نمووده کوه بور اسواس ایو  تلقوی        از سوی دیگر، ملت ایران را به حسب خصوصیا. برخوردارند

تقدم یافته و کانون فرهنگی قرار گرفته و بور محوور    (...زبان، مذهب و )ها به دلیل برخی خصوصیات فرهنگی  فارس

 .یافته است آنان، ملیت ایران توسعه

سازی یا تکثرگرایوی   یکپارچههای مناسبی برای اتخاذ و سیاست  ها، بسترها و ظرفیت در جمهوری اسالمی ایران زمینه

گیوری   قانون اساسی و بهبود رویکردهای نظام به سمت بهوره  73و  70های قانونی اصول  به رغم ظرفیت .وجود دارد

هایی از نظام هم عرض تحووالت عظویم جهوانی ارتقوا نیافتوه و در       ای، رویکرد بخش های بومی و منطقه از توانمندی

به دلیل تاکیک و جدائی که در تعامالت و روابط  .(09: 7919مقصودی، )ر است گرفتاای محدود بخش نگرشیدایره

قوانون اساسوی، قووانی     )و تاومینی   (اجرایی)در جمهوری اسالمی ایران از دو بعد رفتاری  «قومیت –دولت »دولت 

تور موضووع    قائل شدیم، ناگزیریم برای تحلیول و بررسوی دقیوق    (...های فرهنگی کشور و  موضوعه، اهداس، سیاست

 .های قومی و جامعه نگری در آن، به لحاظ روش ای  تاکیک و جدائی نیز قائل شویم سیاست

هوا و   منظوور نووع تلقوی، نگواه، تاکور سیاسوی، اهوداس، سیاسوت        : قومیت –تامینی در تعامالت دولت  یه( روالف

راهبردهایی است که حکومت جمهوری اسالمی ایران در قبوال اقووام در قالوب مجموعوه قووانی  و مقوررات کشوور        

 .نامیم می «های قومی سیاست»طراحی و تصویب نموده است و ما مسامحتاً ای  مجموعه را 

هوا و   منظوور مجموعوه رفتارهوا، اقودامات عملوی، روش     : قومیوت  –امالت دولت مدیریتی یا اجرایی در تع یه( روب

هوای سیاسوی، فرهنگوی،     ابزارهایی است که برای مدیریت، کنترل و هدایت اقوام در قلمرو سیاسوی ایوران در حووزه   
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شته شود کوه   عنوان کارگزاران کالن اجتماعی اتخاذ و به مورداجرا گذا اجتماعی، امنیتی و اقتصادی توسعه حکومت به

 .(919: 7910صالحی امیری، )نامید «اجرایی –مدیریت سیاسی »توان آن را  مسامحتاً می

 اقوام در جمهوری اسالمی ایران –روابط دولت   

های قومی ایران در بدو انقالب مبتنی بر جو سیاسی، اجتماعی حاکم بر کشور از یک سوو و   گیری کلی سیاست جهت

ای و موذهبی بوودن انقوالب و ماهیوت      تووده . کلی حاکم بر وضعیت انقالبی جامعوه بوود  از سوی دیگر، تابع نگرش 

مبنی بر مذهبی یا ملوی بوودن نووع حکوموت      7901وطنی اسالم، چالش بی  مدیریت راهبردی انقالب در سال  جهان

ائی را صراحتاً ناوی  گر اعاا و سران جبهه ملی و نهات آزادی در مقابل نظریه امت گرایانه اسالم که ملی .ایجاد کرد

تعوارض سونت و    (.707: 7910مرشودی،  )کرد، تاب مقاومت نیاوردند و طی سوه سوال از صوحنه حوذس شودند       می

ایو   . ، نیز همچون همه تحرکات اجتماعی که از ده سال قبل از آن آغاز شده بود آشکار شد7901مدرنیته، در انقالب 

هایی کوه   های پیش از انقالب، به خصوص در تحلیل روشناکرانه سالای مباح   تعارض به صورتی مشخآ در پاره

شد. به هر حال به رغم تعارضات و تاوادهایی   شمردند دیده می گاه مدرنیته را در نهایت عاملی برای سلطه غرب می

گورای   ماسوال  گورا  هوای مختلوف گاتموان اسوالم     گرا ایجاد شد از میان دیدگاه که بی  گاتمان اسالم گرا و گاتمان ملی

گرایوی را نوه از بواب ناوی      هوای ملوی تاواد نداشوت و ملوی      دیدگاهی که بوا ارزش (. گرایی سکوالر رادیکال، اسالم

داد، بوه   های ملی ایرانی بلکه از باب تردید در توانائی ناسیونالیسم در ایجاد همبستگی ملی مورد نقود قورار موی    ارزش

هوا   وجود، در جامعه و نظم سیاسی ایران پس از انقالب، قب  و بسطبا ای  . عنوان گاتمان اصلی انقالب پذیرفته شد

هوای عموومی کشوور از     ها و سیاسوت  گیری اجتماعی ناشی از انقالب، روند تدوی  جهت –و تحوالت سریع سیاسی 

فاای خاص جامعه از یک . های قومی و تدوی  قوانی  و مقررات در ای  حوزه را تحت تگذیر قرار داد جمله سیاست

گذار جمهوری اسالمی و روحانیون شیعه که اکثریت مجلوس را داشوتند نقوش     های بنیان و و از سوی دیگر، دیدگاهس

هوای موذهبی    ماهیت شیعی و ایدئولوژیک نظام از یک سو و شکاس. اند مهمی در تصویب قانون اساسی کنونی داشته

تگکیود  . ح  شدیدی در سطح جامعه گردیداز سوی دیگر، موجب ایجاد تناق  و پارادوکس در عرصه حقوقی و مبا

های کشور نیز بور هویوت موذهبی خوویش تگکیود کننود و        وی ه اسالم شیعی باع  شد تا اقوام و اقلیت بر اسالم و به

های حواکم بور جمهووری اسوالمی را      گذاری شکاس مذهبی حاکم بر اقوام در کنار شکاس قومی فعال شود و سیاست

که ماهیت شیعی انقالب اسالمی بیشتری  توگذیر را در تودوی  و اعموال سیاسوت قوومی       تحت تگذیر قرار دهد تا آنجا

توان گاوت   بنابرای  می باشند؛ وطنان مناطق قوم نشی  حاشیه کشور اکثریت اهل تسن  می در حالی که هم. کشور دارد

لمللوی، بیشوتر توابع عوامول     نظر از عوامل بوی  ا  های اخیر صرس گیری مسئله قومیت در ایران طی دهه که اساساً شکل

 (.77: 7917مطالعات راهبردی، )سیاسی و ایدئولوژیک ازجمله فعال شدن شکاس مذهبی بوده است 

 :شوند های قومی به سه گروه تقسیم می مطابق قانون اساسی اقلیت

 شوکیل  گروه قومی که صرفاً به لحاظ قومیت و خصوصیات متمایزکننده جدایی از مذهب و دی  گروه خاصی را ت

 .ها دهند، مانند آذری می

  ها و کردها مذهبی، مانند بلوچ –گروه اقلیت قومی. 

  گروه اقلیت دینی، مانند ارامنه و... 



 51 ...تحوالت قومی در مرزهای ایران قبل

... هوا را فوارا از رنو  و نو اد، زبوان و       در ایوران هموه آن   «قوم و قبیلوه »قانون اساسی با اشاره به تنوع  73در اصل 

هوای   های مدنی، به وی ه از حی  اعتقوادات و آزادی  در خصوص آزادی. برخوردار از حقوق مساوی به حساب آورد

ولی در موورد اقووام احکوام    . های دینی سخ  به میان آمده است اجتماعی و سیاسی در قانون اسالمی در مورد اقلیت

طق های نخست انقوالب در قلمورو و منوا    هایی که در سال اما تحرکات قومی و بحران مربوط به اکثریت جاری است؛

هوای   در رونود تودوی  سیاسوت   . قومی کشور ناشی از شکاس مذهبی، زبانی و قومی به وقوع پیوست، موجب گردید

قومی تغییرات قابل محسوسی ایجاد شده و حاظ وحدت و انسجام ملی و تمامیت ارضی در اولویت قورار گرفوت و   

در واقوع، اگرچوه در قووانی  اساسوی کشوور،      . تطبیعتاً محدود شدن دامنه ناوذ و تگذیرگذاری اقوام را نیز در پی داش

حال، در کنار قانون اساسی برخوی قووانی     شود اما درعی  تصریح و تگکید بر رعایت حقوق و اقوام به وضو  دیده می

 های حقوقی را برای اقوام ایجواد نمووده اسوت؛    دیگر وجود دارند که با مالک قرار دادن اسالم شیعه، عمالً محدودیت

قوانینی که تگکید بر مذهب رسمی کشور به عنوان یکی از عوامل مهم مناصب حکومتی در ایوران دارد، بایود    بنابرای ،

کوه شورط مهوم را     0/71/01به عنوان قوانی  محدود کننده نگریست مثل قوانی  الیحه قانونی رئیس جمهور مصووب  

 .(901: 7910صالحی امیری، )معتقد به شیعه بودن اعالم نموده است 

 از بعد اجرایی بعد از جنگ تحمیلی «اقوام –دولت »بط روا

در واقع، ترکیوب و  . پذیر نیست بدون تردید شناخت و تجزیه و تحلیل رویه عملی هر حکومتی در قبال دولت امکان

موضوعی که در ای  قسمت تحت عنووان روابوط   . های آنان تگذیرگذار است گیری و سیاست ها بر جهت ساختار دولت

هوایی   گیرند برای نیل به هدس خوود در تواریخ انقوالب بورش     از بعد رفتاری موردبررسی قرار می «قومیت –دولت »

 :اند از ای  چهار دوره عبارت. ایجاد و آن را به چهار مقطع تاریخی تقسیم نمود

 تشتت و ابهام در الگو و استرات ی مدیریت و فقدان آگاهی مدیران نسبت تحوالت قومی 

 لگوی سیاست جنگی و تمرکز بر دشم  خارجیدوره استقرار ا 

 استرات ی توسعه اقتصادی مناطق قومی 

 استرات ی مشارکت سیاسی اقوام، تشکیل شوراها 

ادامه دارد که مصادس  7903آغاز و تا اواسط  7901در ای  دوره پس از انقالب اسالمی در بهم  : دوره انتقالی_الف

با تغییر نظام سیاسی کشور و به هم ریخت  ساختار نظام سیاسی و اجتماعی پیشی  و حرکت به سمت ایجاد سواختار  

هوای سیاسوی، اجتمواعی و قوومی در      اجتماعی جدید است که عالوه بر ای  التهابات، از سوی دیگر بحران –سیاسی 

 –دولوت  »های ای  دوره در زمینوه تعوامالت    تری  وی گی که مهم ود؛اقصی نقاط کشور در حال پیشروی و گسترش ب

 :توان به چند وی گی اشاره نمود را می «قومیت

 هایی که بتوان برای مدیریت جامعه قومی کشور بدان استناد  عدم وجود قوانی  و دستورالعمل: ابهام و بی تصمیمی

هوای سیاسوی قوومی چنود مواه پوس از انقوالب در         خیوزش عالوه شوروع   به. های بارز ای  دوره است کرد، از وی گی

های شهری در میان اعوراب خوزسوتان   های قوم نشی  کردستان، بلوچستان، آذربایجان، ترکم  صحرا و شورش استان

نه تنها به ابهام وضعیت جامعه افزوده بلکه به دلیل مالحظات ایدئولوژیک و اعتقادی نیروهای انقالب را با نوعی بوی  
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ساخت از توسل به زور و خشونت پرهیز نمایند، هر چند که بعدها فشارها  مواجه ساخته و آنان را وادار میتصمیمی 

 .کرد آنان را وادار به چندی  کار می

 ای  عدم انسجام از یک سو، نیروهای انقالب کوه مودیریت راهبوردی کشوور را در     : فقدان انسجام اجتماعی

از سوی دیگر، تارقه و جدایی میان احزاب سیاسی کوه در پیوروزی انقوالب     وضعیت انقالبی به دست گرفته بودند و

بنابرای ، با توجه به ماهیوت ایودئولوژیک نظوام جمهووری اسوالمی، عامول موذهب و         گردد؛نقش داشتند، مربوط می

کورد و موجوب    تر عمل ها در مقایسه با دیگر اقوام فعال کردها و بلوچ های مذهبی و زبانی در میان اقوامی مثل تااوت

 .شکنندگی وفاق و انسجام اجتماعی گردید

 طرس و سورعت تحووالت    ذبات سیاسی ازیک در ایران پس از انقالب جو انقالب زده و شرایط بی: تحوالت سریع

شد لذا مدیریت راهبردی دوران انقوالب   مدت می از طرس دیگر، به حدی بود که مانع از طراحی استرات ی حتی کوتاه

هموی   . نمود به سامان سازی پرداختوه و مودیریت نمایود    که همراه با وقایع، حوادث و اتااقاتی که رخ میناگزیر بود 

 .شود روند در مدیریت قومی در دوران انقالب نیز مشاهده می

 هوای   گیری کلی نظام نوپا بر حذس و سرکوبی گروه ها و جهت در ای  مقطع هرچند سیاست: توسل به ابزار نظامی

رغم ای  رویه نظری و قانونی، رویه اجرایوی و رفتوار عملوی     قومی استوار نبوده اما به –های سیاسی  خیزشگرا و  قوم

حکومت در مناطق قومی برخالس آن قرار گرفت و حکومت برای اعمال حاکمیت در ایو  منواطق بوه ابوزار نظوامی      

نظوامی سوود جسوت     نظوامی یوا شوبه    ناچوار از روش  ای مالحظات ایودئولوژیک و اعتقوادی بوه    رغم پاره متوسل و به

گورا در ایو  دوره    هوای قووم   نظامی و برخوردهای حاد و قهرآمیز با گروه اتخاذ رویه شبه .(7911 مطالعات راهبردی،)

مقصودی، )حکایت از نوعی شکاس میان رویه نظری و تئوریک نظام از یک سو و رویه عملی آن از سوی دیگر دارد 

7910 :013). 

 اقوام از بعد فرهنگی –روابط دولت 

سوو   های داخلی و پراکندگی قدرت از یک پس از پیروزی انقالب اسالمی تا شروع جن ، دلیل اختالفات و کشمکش

حال،  درعی . شد و از سوی دیگر، تثبیت نشدن وجوه فرهنگی نظام جدید چندان توجهی به مسائل فرهنگی اقوام نمی

ها و اقوام در  هایی شد؛ اقلیت ها و بح  نجر به اعتراض و ایجاد کشمکشعملکرد برخی نهادها ازجمله صداوسیما، م

هوا نیوز شوگنی     ها در کنار اسالم شیعی توهی  نشوود و آن  های آن ای  دوره خواهان ای  بودند که به اعتقادات و ارزش

در تموامی  ...  همسان اسالم شیعی برخوردار شوند در حالی که عدم تعادل در توزیوع و تمرکوز امکانوات فرهنگوی و    

 .توان شاهد بود نقاط می

 7911، مقارن با شروع جن  عراق علیه ایوران، آغواز و توا سوال     7903ای  دوره از سال : دوران سیاست جنگی -ج

قومیوت بوه    –تری  وی گی ای  دوره در رویوه اجرائوی دولوت     از مهم. ادامه یافت 031پایان جن  و پذیرش قطعنامه 

 :توان اشاره نمود مواد زیر می

 در ای  دوره برای حکومت اولویت اصولی   :طلب گرا و تجزیه های افراطی قوم پیگیری رویه برخورد و حذس گروه

در . بدی  منظور نهادها و مراکز نظامی، انتظامی و اطالعاتی به شودت تقویوت شودند   . در ای  مناطق برقرار امنیت بود
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ایو  عمول پرهزینوه و گریزناپوذیر     . گرا با جدیت دنبوال شود   های قوم سیاست برخورد و حذس گروهتمام ای  دوره، 

 .تگذیراتی دیرپا بر جای نهاد

 مسواعی تموام ملوت     دوره جن  تحمیلی دوره تشوریک  :تقویت و انسجام هویت ملی و نهاته شدن مطالبات قومی

هایی بروز یافته است که خطوری   یت ایرانی بیشتر از دورهدر طول تاریخ، هو. ایران برای مقابله با دشم  خارجی بود

عالوه در ایو  دوره   به. خارجی کشور را تهدید کرد و یا مسئله داخلی حادی، مشارکت هماهنگی را طلب کرده است

تدریج از صحنه سیاسی کشوور   گرا به های چپ تحت تگذیر شرایط سیاسی و انسجام ملی ناشی از جن  تحمیلی، گروه

هوای مارکسیسوتی کوه در خصووص مسوائل قوومی فعالیوت داشوتند بوه سومت            دند و روشناکران و گوروه حذس ش

از بعود   .های زیرزمینی و مسلحانه در کردستان و یوا فعالیوت سیاسوی در خوارج از کشوور سووق داده شودند        فعالیت

ر نتیجه، رونود قطبوی   زدائی حرکت نکرد و د اقتصادی رویه اجرایی دولت برخالس رویه تامینی در مسیر محرومیت

رغم طر  مسئله تمرکززدائی بازهم در انتهوا   توجه، تااد ناشی از قوانی  است که به نکته قابل .شدن مناطق ادامه یافت

 .شود ها مطر  می هایی است که تنها در طر  ها و نوشته باور چندانی به آن وجود ندارد و تنها در حد گاته

ها به میزان زیوادی تحوت توگذیر حاوظ      وی ه در میان توده های قومی و به بح در مجموع، جن  تحمیلی موجب شد 

کشور از تهاجم بیگانگان کنار گذاشته شدند و مطالعات قومی در حوزۀ اقتصادی متگذر از ای  فاا موقتواً رهوا شود و    

شود، بوه شوکل     یری میمطالبات فرهنگی که عمدتاً توسط نخبگان قومی پیگ. ها فراهم نگردید های الزم طر  آن زمینه

وی ه آن دسته از اقوامی که قلمرو و سرزمی  آنان در محدود جن  قورار   های قومی، به گروه. ای تخایف یافت برجسته

رغوم رویوه قوانونی     بوه  .داشت یا به اشغال درآمده بود، در قالب نیروهای مردمی، داوطلب به دفاع از کشور پرداختند

های موالی   دلیل محدودیت زدائی و توجه به نقاط محروم کشور، رویه عملی نظام به محرومیتمبنی بر تمرکززدایی و 

را پیمود و تووفیقی   (تبعی  و نابرابری)اندرکاران مدیریت کالن کشور همان مسیر قبلی  و البته گرایشت برخی دست

ای عمول   گوی کشوور و سولیقه   فرهن –ای شدن فاای اجتماعی  بسته. در جهت اهداس برابر جویانه خود دست نیافت

های آموزشی و فرهنگی موجب تهدیود حقووق و اقووام سونی موذهب شود و سیاسوت         کردن برخی نهادها در عرصه

ماهیت شیعوی نظوام با وجوود  . آمایش سرزمی  به هم زدن بافت یکدست جمعیتی نقاط قومی کشور را مجاز دانست

نشوی  برانگیخوت و موجوب شود از اواخور جنو  بوه بعود          هایی را در نقاط سنی استمورار دکتریو  وحدت، چالش

بروز و تداوم جن  بنابرای   ؛(7907: 7910صالحی امیری، )ها تشدید گردد  های انقباضی اعمال و محدودیت سیاست

ها و اقدامات دولت در ارتباط با اقوام ایرانی را تحوت توگذیر خوود قورارداد و موجوب شود        هشت ساله، همه سیاست

آمدند، نزدیک بوه یوک دهوه بوه      تری  نواحی کشور به شمار می مانده ندگی ای  مناطق که در شمار عقبتوسعه و ساز

هایی چون کردستان  های رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در استان ای که کلیه شاخآ گونه به. تگخیر افتد

 .(11: 7913علی نقیبی، )دوره رسید  یافتگی در پایان ای  تری  سطح توسعه و سیستان و بلوچستان به پایی 

 گیری نتیجه

یکی از مسائل و موضوعات اساسی در جوامع چند قومی و متکثر ازجمله ایران که دارای تنووع فرهنگوی و قوومی و    

ها است. بدیهی است نوع، کوم   فرهن  ای است، نحوۀ مدیریت قومی و خرده ای و عشیره های ایلی، قبیله فرهن  خرده

ولوت ملوی در سوطح و کوم و کیوف تحقوق نظوم        و کیف و سطح ای  روابط و تعامالت بی  قومی و بوی  اقووام و د  
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نحووه اداره  و همچنوی    اجتماعی، حاظ امنیت ملی، تمامیوت ارضوی و هویوت ملوی ارتبواط مسوتقیم و متقابول دارد       

وفصول   هوای حول   های مکانیسوم  ها، چگونگی تقسیم و توزیع منابع و فرصت فرهن  های قومی و مدیریت خرده گروه

ای  تماعات چند قومی بستگی به نوع رویکرد تلقی و تعریف دولت از ملت و رویوه های قومی در اج ها و تعارض نزاع

لوذا   .گویند های قومی می کنند که اصطالحاً به آن سیاست ها نسبت به اقوام درون جامعه خود اتخاذ می دارد که دولت

هوای قوومی    انواع سیاسوت  توان از و انواع مدیریت قومی در هر کشوری می «قومیت –دولت »متناسب با انواع روابط 

: های قوومی عبوارت اسوت از    سیاست .پردازیم های قومی به ادامه بح  می در اینجا با ارائه تعریای از سیاست. یادکرد

سوو و   توان تعامالت و روابط میان اقوام و دولت و مجموعوه حاکمیوت از یوک    هایی که از طریق آن می نوع استرات ی

با بدنه جامعه ملی از سوی دیگر تنظویم و تحوت قاعوده و نظوم درآورد و متناسوب و       روابط میان اقوام با یکدیگر و

در مجموع هر کشوور، جامعوه و یوا بوه تعبیور       .(70: 7910چلبی، )های کالن موجود تغییر داد  همسو با سایر سیاست

توری  ثور و تموایز یافتوه   های متک های اجتماعی که دارای خرده نظم جامعه شناختی آن هر نظام اجتماعی، به وی ه نظام

سوازی   ها، هماهنو   ها و پیشگیری از بروز آن ها، غلبه بر چالش هستند، برای تنظیم مناسبات و روابط میان خرده نظام

ها، تامی  انسجام و یکپارچگی جامعه و هدایت و تگذیرگوذاری مثبوت    فرهن  ها و خرده کنش و عملکرد خرده نظام

در آن قرار گرفته است، اعوم از شورایط فرهنگوی، سیاسوی، اجتمواعی و اقتصوادی        بر کلیه شرایطی که نظام اجتماعی

ای از  تووان مجموعوه   های قومی را می بنابرای  توضیحات سیاست باشد؛ نیازمند مدیریت سیاسی حکیمانه و کارآمد می

هوا بورای    حکوموت  ها و وسایلی تعریف نموود کوه از سووی    ها و اقدامات، روش اهداس، راهبردها، رویکردها، برنامه

های کالن سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصوادی طراحوی، پیگیوری و     مدیریت مؤذر و کارآمد و اداره جامعه در حوزه

ای قومی در گستره جهانی و دام  زدن به منابع قومی ناسیونالیسوم   توجه به انگیزش خواسته درنتیجه با. گردد اجرا می

آینده، کلیه کشورها به نحوی با ای  مسئله مواجه خواهند شد از آنجا کوه قومیوت   ی  رسد که در دهه چنی  به نظر می

های عمده در شناخت ظرفیت طبیعی کشورها برای نیل بوه ذبوات و دوری از خشوونت بوه حسواب       یکی از شاخآ

نیز بوه نظور    آید امنیت کشور ا در دهه آینده بدون توجه به ای  بعد رقم نخواهد خورد. در جمهوری اسالمی ایران می

 شان خواه ناخواه مطر  خواهود شود. بوا    ی تاریخی های قومی و پیشینه رسد که ای  موضوع با توجه به تعدد گروه می

رسد  های قومی در گسترده جهانی و دام  زدن به منابع قومی ناسیونالیسم، چنی  به نظر میتوجه به انگیزش خواست

هوای   مسئله مواجه خواهند شد از آنجا که موقعیت یکی از شواخآ  با ای ی آینده، کلیه کشورها به نحوی  که در دهه

آید امنیت کشوورها در   عمده در شناخت ظرفیت طبیعی کشورها برای نیل به ذبات و دوری از خشونت به حساب می

موضووع   رسد که ای  بدون توجه به ای  بعد رقم نخواهد خورد در جمهوری اسالمی ایران نیز به نظر می ی آینده دهه

شود و از آنجا کوه موقعیوت جغرافیوایی     شان خواه ناخواه مطر  می های قومی و پیشینه تاریخی با توجه به تعدد گروه

زایوی و تهدیود آفرینوی متغیور قومیوت در امنیوت ملوی کشوور          برد درجه آسیب با مرزنشینی و حاشیه گرایی اقوام می

ورت عدم مدیریت موضوع کشور را در زموره کشوورهای ضوعیف    و از نظر میزان انسجام اجتماعی و در ص افزاید می

کننود و زمینوه شوکاس طبقواتی و سواخت       آرایی می های خرده ملی در برابر هویت ملی صف دهد زیرا هویت قرار می

بنابرای  ضروری است که در جهت همگرایی بوه   دهد؛ ارتباطی مرکز پیرامون بی  دولت و نواحی قومی را افزایش می

هوای مشوترک ملوی، تواریخی و هوویتی از جملوه        نیز توجه شود، لیک  مؤلاه های ایجاد انسجام ملی فرصتعوامل و 
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بدیلی ایاوا کنود.    گیری هویت ملی و جمعی ایرانیان نقش بی تواند در شکل ها و عواملی است که توانسته و می فرصت

هوا،   ان مشوترک شوناخته شوده اسوت، اسوطوره     تاریخ مشترک اقوام زیر نام ملیت ایرانی، زبان فارسی که به عنوان زبو 

همچنوی  دیو    ؛ های ملی مشترک از عناصر و عوامل مهم ایجاد همگرایی و انسجام ملوی اسوت   قهرمانان و شخصیت

بخش بوده است. به رغم وجود مذاهب  عنوان آیی  مشترک ایرانیان، بیش از هزار سال است که عامل وحدت اسالم به

ان حول محور دی  اسالم از یکپارچگی سرزمینی )تمامیت ارضی( و مرزهای کشور دفواع  مختلف شیعه و سنی، ایرانی

اند. پیش از اسالم نیز دی  زرتشت عامل مهم تقویت وفاق ملی ایرانیان و اقوام گونواگون در ایوران زموی  بووده      کرده

ی  هوای صونای، دادن اجوازه    لهای سیاسی و اجتماعی، تشک ها، احزاب و گروه ی فعالیت به سازمان دادن اجازه؛ است

هوا و راهکارهوای مهوم     های قانون اساسی از دیگر فرصوت  ی بندها و اصل آموزش زبان مادری به اقوام و اجرای همه

همچنوی  وجوود و حاوور    ؛ دولت است -ی قوم  برای ایجاد همگرایی ملی و وفاق میان اقوام ایرانی و تقویت رابطه

ل جامعه و تقویت آنان مانند رهبر انقالب، هاشمی رفسنجانی، سوید محمود   های سیاسی و فرهنگی موردقبو شخصیت

خاتمی، ناطق نوری، محمدرضا عارس، حس  روحانی و ...که از پایگاه اجتماعی مناسب و از مشوروعیت و مقبولیوت   

ی متکثور   های کشور، در تقویت انسجام ملوی در جامعوه   کافی برخوردارند و سار و دیدارشان با مردم ساک  در استان

گذاری اقتصادی در مناطق قومی، تمرکززدایی و توزیع ذروت و امکانات مادی و فرهنگی در  سرمایه؛ ایران مؤذر است

ی فراگیر اقتصوادی قورار    شود و ایران را در مسیر توسعه ی ملی می ها، نه تنها سبب رشد و توسعه ها و شهرستان استان

ای خواهود شود کوه در     اجتماعی میان اقووام مختلوف و بوی  منطقوه     –دی دهد بلکه باع  افزایش وابستگی اقتصا می

ها و راهکارهای اصلی برای تقویت وفاق و هویت مشترک  از دیگر فرصت؛ نهایت انسجام ملی را تقویت خواهد کرد

ری گیو  ی شوکل  های دبسوتان توا دبیرسوتان کوه دوره     ی آموزش است. آموزش، به وی ه در دوره ملی، استااده از مقوله

آمووزش  ؛ های اخالقی و فرهنگی نوجوانان و جوانان ایران زمی  است، اهمیت بسویار زیوادی دارد   ها و انگاره ذهنیت

هوای فرهنگوی آگواه و هوشویار      تواند افراد جامعه را نسبت به تااوت های بی  فرهنگی می های اخالقی و آموزه انگاره

ی آزادی، عودالت و احتورام متقابول     کنود. آموزشوی کوه بور پایوه     ها درونی  سازد و فرهن  مدارا و تساهل را برای آن

ی ایران به دلیل تنوع قومی و فرهنگی،  جامعه؛ صورت گرفته باشد، پویایی و انعطاس فرهنگی را نیز سبب خواهد شد

نیازمند آموزش بیشتر است تا بتواند از ارتباطات فرهنگی خووب و سوالم و همکواری )تعامول( اجتمواعی هموراه بوا        

هوای مختلوف    تووجهی بوه حقووق قومیوت     ی مدارا و تحمل فرهنگی و نیوز بوی   اعتنایی به مقوله رامش، بهره ببرد. بیآ

گیری تااد، تارقه و تبعی  را فراهم آورد که در ایو  صوورت آذوار مناوی آن بوه جامعوه و        های شکل تواند زمینه می

ی، نقوش رسوانه اسوت. اغلوب کارشناسوان و      عامل دیگر در ایجاد وفواق ملوی و همگرایوی ملو    ؛ گردد حکومت برمی

هوا ماننود صودا و     انود. رسوانه   کرده ها در بح  انسجام و منافع ملی اشاره ی رسانه تحلیلگران به نقش و کارکرد دوگانه

ای یک موضوع و مقوله، در جهت تقویت و برجسته کردن اتحاد ملوی   سازی رسانه توانند با برجسته سیما از یکسو می

های اجتمواعی را برجسوته و اتحواد و     های خاص قومی، شکاس توانند با طر  موضوع از سوی دیگر میعمل نمایند. 

هوای   جوای نشوان دادن شوکاس    اسوالمی، بوه   –توانند بر روی هویت ایرانی  ها می انسجام ملی را تاعیف کنند؛ رسانه

بوا   -هوای سیاسوی    نسبت بوه رقابوت  ها به وی ه صداوسیما  چنی  ضرورت دارد آن موجود در جامعه، تمرکز کنند. هم
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نگاه برابر داشته باشند و در چارچوب قوانون اساسوی، بسوتر     -های مختلف در کشور ها و جنا  توجه به وجود گروه

 .مناسب برای نقد سازنده و افزایش آگاهی عمومی را ایجاد کنند
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 یهوا  ، در مؤلاوه 7901 -7990هوای  نگاهی به ماهوم هویت ملی و حکومت دینی در بخشی از مطبوعات سال ،(7917)رضا دیحسینی، س
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 .پ وهشی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران، تهران، سروش، آنومی یا آشاتگی اجتماعی، (7911فرامرز )،  پور عیرف

، فصلنامه مطالعات بسیج، سال سویزدهم،  «کالبدشکافی قدرت نرم و ابزارهای کاربردی آن»(، 7913) یقرب محمدجوادرفیع، حسی  و سید 

 .11 شماره

 سالمی ایران، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشرنی.؛ چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری ا(7911اهلل )رماانی، رو  

 سیاسی اسالم )جلد سوم: مسائل فرهنگی و اجتماعی(، تهران، کمیل، چاپ سوم. یها شهیاند(، 7911)روحانی، حس 

 ، امنیت ملز و نظام بی  المللز، تهران: انتشارات سمت.(7911)روشندل، جلیل

 .ترجمه تورج یاراحمدی، تهران: شیرازه، هویت اجتماعی، (7917) نزیجنکریچارد 

(، ارزیابی عوامل و متغیرهای مؤذر بر قدرت ملی و طراحی مدل سنجش قدرت ملوی کشوورها، رسواله دکتوری     7910)یهاد دیسزرقانی، 

 جغرافیای سیاسی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

 (اقتصاد یرسان اطالع پایگاه) هویت بحران و ، هابرماس(7919)زواری، سید عبدالمجید

شناختی مؤذر در بازتعریف هویت اجتماعی زنان، فصلنامه پ وهش زنوان، دوره   عوامل جامعه (،7919) میمرساروخانی، باقر و رفعت جاه، 

 .11 ص ،، بهار7دوم، شماره 

 .91شماره مشوش، مجله کیان،  تیهو مشوش، ، ذهنیتمیعبدالکرسروش، 

 .جهانی شدن و حقوق بشر، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بی  المللی، چاپ اول، فرهن  گرایی، (7913حسی  )سلیمی، 

 .(محمد قدسی، تهران: مرکز بازشناسی اسالم و ایران )بازترجمه علی .ایران لیبرال ناسیونالیزم در ،(7911)سیاوشی، سوزان

 .شناسی شهری، تهران، سمت، چاپ دوم جامعه (،7913محمود )پور،  شارع

 کرب : افاق معنوی در اسالم ایرانی. ترجمه باقر پرهام. انتشارات آگاه. یهانر، (7917)داریوششایگان. 

 )تهران، نشر سروش(جوان و بحران هویت ،(7911)محمدرضا شرفی،

 0 ایران، شماره شناسی ایران، فصلنامه جامعه در فرهنگی تجزیه (، تحول7911عباس ) عبدی،

 73 راهبردی، شماره ایران، فصلنامه مطالعات در دینی هایاقلیت(، 7910) یعل محمد قاسمی،

 .71 ملی، شماره حال، فصلنامه مطالعات و گذشته ؛ها یاریبخت: شناسی (، ایران7917بخش ) خدا دستکی، پور قربان

 739 (، بلوچستان، فصلنامه وحید، شماره7900دخت ) شهی  مقدم، کامران

 .1 شناخت، شماره روسها، فصلنامه ایران استیالی تا ترکمنستان و ترکمنها تاریخ به (، نگاهی7911فروزان ) معی ،
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 .00 و 07 تهران، فصلنامه جمعیت، شماره در مذهبی های یتاقل حیاتی آمارهای اجمالی (، بررسی7911) ینال ملکمیان،

جن  نرم، گردآوری حجت اهلل مرادی، تهران: نشر ، قدرت و «ای بر ماهیت، ابعاد و مبانی قدرت نرم مقدمه»(، 7913)  یمحمدحسالیاسی، 

 ساقی.
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