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 ی چند قومی ایران:ی همبستگی در  جامعهمشکله

 فراترکیب مطالعات  موجود   

  1امید قادرزاده

 20/08/1401پذیرش:  تاریخ 15/02/1401تاریخ دریافت: 

 چکیده
اهمیت همبستگی در مقام یک سازه نظری و سیاستی و پیوند آن با با لحاظ نمودن پژوهش حاضر 

 همبستگی در یشکلهکردن مسازی و فرمولهمفهوم هبمقبولیت و مشرعیت سیاسی، وفاق اجتماعی، 

. در پژوهش حاضر از پرداخته است مطالعات موجودفراترکیب  بستر جامعه چندقومی ایران به میانجی

 یمطالعات کیفی منتخبجامعه آماری پژوهش، شامل و نمونه  روش فراترکیب بهره گرفته شده است.

همبستگی  یمسأله های مختلف به بررسیاز جوانب و دیدگاه 1398تا  1372ی زمانیکه در بازه است

، کتاب و مقاله 500تعداد ،های مختلفپایگاه پس از جستجو دراند. پرداختهو ابعاد آن در ایران 

 .برای انجام روش فراترکیب انتخاب شدمنبع  54 مرتبط شناسایی و در نهایت گزارش پژوهشی

وضعیت پروبلماتیکی پیدا کرده چندقومی ایران ی جامعههمبستگی در مبنای فراترکیب مطالعات، بر

ها و نتایج پژوهش موید آن است که مختصات همبستگی در جامعه ایران، برساخت زمینهاست. 

-ریزی ی همبستگی در ایران پیای که بایستی در آن مسئلهترین زمینهشرایط ساختاری است. اصلی

. بر مبنای فراترکیب مطالعات، است« پایایی و مانایی تنوع فرهنگی»شود، پذیرش واقعیتی به نام 

ت و عدم گسس»، «فرهنگیهای بینقرابت»ی چندقومی ایران، معلولِ مختصات همبستگی در جامعه

ناکارآمدی مدیریت سیاسی »، «ناپایداری و نامتوازن بودن توسعه»، «های قومیشمولیت در سیاست

نخبگان از الگوپذیری »، «فرهنگی شدنجهانی»است. در این میان « اختالل در شناسایی»و « اقوام

گر شرایط مداخلهعنوان به« امتداد قومی»و « و مداخالت فراملی قومیژئوپولتیک مناطق »، «قومی

رسمیت مثابه دالّ مرکزی در قانون اساسی بهبه مذهبیتنوع قومی و که با وجود آن آیند.شمار می به

اند که متوسل گشتههایی به راهبردهایی ههدر برشناخته شده است، با این وصف، کارگزاران سیاسی 

 .در اجتماعات قومی  شکل داده استگرایی را اجتماعی و برون رنج

گسست و  ی نامتوازن مناطق قومی،توسعه، مذهبی -شکاف قومیهمبستگی ملّی، واژگان کلیدی: 

 میراث مشترک ملّی، قومیت به مثابه سپرمحافظتی.های قومی، عدم شمولیت سیاست

 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 )نویسندۀ مسئول(؛ شناسیشناسی دانشگاه کُردستان و پژوهشگر  پژوهشکده کردستاندانشیار جامعه .1

o.ghaderzadeh@uok.ac. ir   
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 طرح مسأله

گی و مدیریت تضادها یافتاگر بپذیریم که امروزه برقراری نظم و انسجام اجتماعی، تحکیم توسعه

ترین ضرورت نظام تدبیر و شاخص حکمروایی خوب است؛ تحقق و منازعات اجتماعی، اصلی

این امر متضمن همفکری، همدلی و همگامی و به بیان دیگر، بسط و تحکیم همگرایی و 

معنای را به Solidarity( واژه 2010نامه آکسفورد)واژه»همبستگی اجتماعی عام در جامعه است.

ها دارای احساسات، عقاید داند، چرا که آنشدن کسی از سوی فرد یا گروهی از افراد میحمایت

و یا اهداف مشترک هستند. در نقطه مقابل، واگرایی به معنای فرآیند تغییر و تحول و دورشدن 

است که یک خرده فرهنگ را در از یکدیگر است که موقعیتی شناختی و فرهنگی دوگانه 

طرف دارای احساس طردشدگی از که اعضای آن خرده فرهنگ از یکایگونهبه گیرد؛ برمی

اند. اعتماد شدهدیگر، خود ایشان هم نسبت به قدرت مرکزی بیقدرت مرکزی هستند و از طرف

ها، ای با فرهنگ و قدرت رسمی در نگرشهای حاشیهفرهنگاین فاصله نسبی میان خرده

هایی از یابد و موجب گونههای ایشان نمود و تمایز میندیرفتارها، مناسک و در کل صورتب

 (.211: 1398 )رضایی و دیگران،« شودواگرایی می

پر واضح است که در قرن بیستم اکثر جوامع، نامتجانس، چند فرهنگی و متنوع هستند و 

 ی کاملی از تنوع و شکاف فرهنگی و مذهبی را در خود دارند و همین مسأله اهمیتمجموعه

همگرایی و همبستگی را دوچندان ساخته است. نظر به اینکه همبستگی اجتماعی در هر 

ترین مسائل مرتبط با وفاق اجتماعی، مشروعیت و مقبولیت سیاسی  ای یکی از اصلی جامعه

های  ترین حوزه است، واکاوی کمّ و کیف همبستگی اجتماعی عام در عمل به یکی از جدی

چه اهمیت واکاوی همبستگی را در بستر چند قومیتی ایران ناست. آ  پژوهشی تبدیل شده

برخوردار محسوب  های توسعه، کمسازد، بستری است که هنوز به لحاظ شاخصدوچندان می

سال جنگ دلیل مختصات اقلیمی و درگیرشدن در هشتشود. در برخی از مناطق قومی، بهمی

مقتضای شرایط های انسانی و اقتصادی بهایهی مرزی و جنگی و فرار سرمعنوان منطقهتحمیلی به

ها جنگی و تداوم تبعات جنگ و رویکردهای امنیتی، فرایند توسعه در ابعاد چهارگانه، با دشواری

های ساختاری و زوال و مخاطرات جدی روبرو بوده است. برای نمونه، به دلیل ناهماهنگی

شتی مردم در سیستان و بلوچستان،  های کاری و اختالل در گردش نخبگان، وضعیت معیفرصت
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های جدی مواجه بوده و خوزستان، کُردستان و شهرهای کُردنشین آذربایجان غربی با دشواری

ی مرزی به الگوی غالب معیشتی در این مناطق تبدیل شده وکارهای ناپایدار و پرمخاطرهکسب

مگرایی و همبستگی را دشوار ی ه(. شرایط یادشده، زمینه72: 1390است )قادرزاده و همکاران، 

ی قومی را نارضایتی از دولت، بیگانگی با هویت ایرانی و هویت یکپارچه»فراخور آن نموده و به

 (.3: 1393زاده و همکاران، سراج«)در نزد برخی از اقوام در پی داشته است

اند  دهشناسی سیاسی و تاریخی نشان دا های علوم سیاسی، جامعه مطالعات بسیاری در حوزه

 1374و بشیریه،  25: 1379که همواره شکاف میان دولت و ملت وجود داشته است )آبراهامیان،

که هر تبیین و تعمیمی درباب جوامع چند قومی بدون لحاظ و بررسی (. باعنایت به این99:

ی   نفسه هر پژوهشی در حوزه عامل قومیت از کفایت و بسندگی برخوردار نخواهد بود، فی

 اجتماعی بدون عنایت به عامل قومیت ناقص خواهد بود.  همبستگی

همبستگی اجتماعی عام ماهیت چند وجهی دارد و ناظر بر کمّ و کیف مناسبات اجتماعی 

ی ها و نهادهای اجتماعی و حاکمیتی است. اهمیت عام مشکله بین اجتماعات قومی و سازمان

انداز عملی و اجتمـاعی در از چشمی نظری و چه همبستگی و هویت جمعی عام چه از زاویه

سه سطح بروز کرده است: سطح اول، قلمرو مطالعات نظری همبستگی، همگرایی و هویت 

جمعی عام در سطوح علمی جهانی؛ سطح دوم، مطالعات نظری همبستگی، همگرایی و هویت 

با های تجربی داخلی است. ی علمی ایـران و سـطح سـوم، قلمـرو پژوهشجمعی در جامعه

نظر به ادبیات نظری و تجربی گسترده در خصوص همبستگی و هویت جمعی عام و با اذعان 

مثابه یک مجموعـه مطالعـاتی مـرتبط که این سه سطح از مطالعات تا به حال بهبه این واقعیت

ی دیدگاهی جامع  در باب مختصات اند و پراکندگی حاصل از این فقدان، ارائهبررسی نشده

جتماعی عام و بسترها و سازوکارهای برساخت و تحکیم آن در مقام نظر و در بستر همبستگی ا

شود سازد، در پژوهش حاضـر تالش میی چند فرهنگی و قومیتی ایران را ناممکن میجامعه

ی حاضر به میانجی فراترکیب مطالعات نظری و فراترکیبی از این مطالعات ارائه  شود. مقاله

باشد: وضعیت همبستگی اعی درصدد پاسخگویی به سواالت زیر میپژوهشی همبستگی اجتم

ها و بسترهای ی چندفرهنگی و چندقومیتی ایران چگونه است؟ زمینهاجتماعی در جامعه

برساخت  همبستگی اجتماعی کدامند؟ کارگزاران سیاسی و ساکنان مناطق قومی بر اساس 
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اند؟ اند چه راهبردهایی را در پیش گرفتهها و بسترهای همبستگی داشتهتفسیری  که از زمینه

های ارتقا و بهبود راهبردهای اتخاذ شده چه پیامدهایی برای مناطق قومی  درپی داشته است؟ راه

 کمی و کیفی همبستگی اجتماعی کدامند؟ 

 پژوهشپیشینه 

ه است، هایی از  اجتماعات قومی به انجام رسیدی اخیر  بر روی نمونهمطالعاتی که در  سه دهه

های داخلی مندی همبستگی و همگرایی عام  داللت دارد. در ذیل به مواردی از پژوهشبر مسئله

 گردد: و خارجی مرتبط  اشاره می

شدن قومیت دهد که سیاسینشان می« ناسیونالیسم قومی کُرد»( در کتاب 1992نادر انتصار) -

وده است. به باور نویسنده، کُردی همزمان با تشکیل دولت ملی معاصر در خاورمیانه ب

ای بودن ناسیونالیسم قومی کُرد در ایران متأثر از عواملی همچون زبان، مذهب و حاشیه

 (.45:  1992مناطق کُردنشین از نظر اقتصادی و سیاسی است)انتصار، 

ملت و رمان:پژوهشی در گفتمان روایی »(در رساله دکتری با عنوان 2004هاشم احمدزاده) -

های کُردی را گویای ی رمانعنوان وجه مشخصهشدن هویت به، برجسته«کُردیفارسی و 

سازی برطبق هنجارهای دموکراتیک و اصول شهروندی ناتوانی ناسیونالیسم ایرانی در ملت

 (. 438-437: 2004داند) آزاد می

عی اقوام عوامل ساختاری مؤثر بر تحریم اجتما»(در رساله دکترای خود با عنوان1384باللی) -  

، نشان داده است که از حیث تحریم رسمی، «هادر ایران: مطالعه موردی کُردها و ترک

گر آن است که به استثنای قانون انتخابات ریاست جمهوری، بررسی ظرفیت قوانین نشان

کند.در خصوص سهم اقوام از روایت های تاریخی، قوانین از الگوی تحریمی تبعیت نمی

در مورد اقوام رویکرد ادغامی بوده است و نه تحریمی. بر این اساس،  رویکرد تاریخ سازی

 تحریم مطلق در مورد اقوام تُرک و کُرد در ایران وجود ندارد.

های قومی و مذهبی در ، سیاسی شدن تفاوت«قومیت و قوم گرایی در ایران»احمدی در کتاب  -

بل و پیچیده میان دولت مدرن اقتدار میان اقوام آذری، کُرد و بلوچ را در چارچوب روابط متقا

های تحقیق نشان گرا، نخبگان قومی و نیروهای بین المللی تحلیل و تبیین نموده است. یافته
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 اند ر میان کُردها حضور بیشتری داشتهدهد که متغیرهای اساسی چارچوب نظری،دمی

(182:1378-185 .) 

، با روش تاریخی و اسنادی به «هاینهتحوالت قومی در ایران؛علل و زم»مقصودی، در کتاب -

بررسی علل و زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روانی بروز تحوالت قومی در ایران 

دوره معاصر، با تأکید بر مقطع سوم یعنی پس از پیروزی انقالب اسالمی پرداخته 

بحران، همبستگی  ای، مقابله با واگرایی، منازعه واست.نویسنده با اتخاذ رهیافت بین رشته

های بحران قومی، را در جلوگیری از قومی، و خلق جوامع مجازی قومی، به عنوان شناسه

ها در هرم درونی شدن احساس محرومیت و غبن در میان اقوام، بهره گیری از نخبگان قومیت

های مناسب قومی ها، اتخاذ سیاستقدرت سیاسی و اجرایی کشور در تمامی سطوح و زمینه

ها، زمان اقتدار دولت مرکزی و برآورده ساختن تقاضاهای معقول و قابل انجام قومیتدر 

کاهش نابرابری های اجتماعی از طریق توجه بیشتر به مناطق قومی، بهبود اوضاع معیشتی، 

باالبردن امکانات منزلتی و رفاهی، گسترش تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان، افزایش درصد 

سطح ارتباطات در جهت کاهش فاصله اجتماعی، عدم اتخاذ اقدامات صرف  باسوادان، ارتقای

امنیتی در حاشیه مرزهای قومی کشور و ضرورت اتخاذ تمهیدات ترغیبی و نفوذ در قلب تک 

تک آحاد ملت که سرنوشت مشترک، احساس مشترک، منافع مشترک را درمیان اقوام مختلف 

 (.  456- 444: 1380دهد )صال میپدید می آورد و همنوایی و همدلی ملی را 

« شناسی راهبردی توسعه مسئله»های استراتژیک ریاست جمهوری، گزارشی با عنوانمرکز بررسی -

منتشر کرده است. نگاهی به گزارش   1394-1396های های مختلف ایران در سالدر استان

م، کرمانشاه، خوزستان و نشین نظیر کردستان، سیستان و بلوچستان، ایالهای قومراهبردی استان

ی سیاست اجتماعی و های یاد شده در حوزهآذربایجان غربی گویای آن است که استان

هایی چون بازنمایی منفی، تبعیض، نابرابری و طردشدگی، عدم فرهنگی با مسائل و چالش

های توسعه نرخ پایین شاخصها در مناصب مدیریت میانی و کالن، بکارگیری نخبگان آن

های بین قومی)شکاف ها و تنشتوسعه نامتوازن، افزایش پتانسیل شکافسانی و اقتصادی، ان

 -ها، شکاف کرد اهل سنت عرب-هاترک، شکاف بختیاری-بلوچستانی، شکاف کرد-سیستانی
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ترک اهل تشیع و ...(،  ضعف سرمایه اجتماعی،  -کرد اهل تشیع و شکاف کرد اهل سنت 

 ی امنیت انتظامی بر امنیت مولد روبرو هستند.های قومی و سیطرهنارضایتی

که مشتمل بر « کشور اجتماعی وضعیت گزارش»( در تحلیل مضامینِ 1397باقری و دیگران) -

ضعف »اداری،  فساد خودخواهانه، افزایش مقاله است، به وجود و افزایش فردگرایی 44

 ضعف»، »بودن تعامالتیمقطع«، »تعامالت دامنگیکم«، »از تعامالت مضایقه«، »تعامالت

در « اجتماعی تعلق و مثبت عواطف ضعف«و « همکاری فروپاشی«، «مردم نهاد های سازمان

 افزایش و مثبت عواطف و تعامالت ضعف»اند. مسائل مذکور، بر جامعه ایران اشاره نموده

 (.53: 1397داللت دارد)باقری و دیگران،» ایران در سرد تعامالت

 مفهومی  چارچوب 

بستگی اجتماعی، ناظر به مجموعه نیروها، قیود و تعهداتی است که افراد را در یک جمع نگه هم

می دارد و موجبات پیوستگی، اتصال و انسجام اعضای یک جمع را فراهم نموده و در مواجه با 

(.  به 1،2003دارد )موودی و وایتزا، گروه را مصون نگه میزا و اختاللنیروها و عوامل آسیب

تشکیل یافته  3ایو رابطه 2ی اداراکی و تصوریظ تحلیلی، همبستگی اجتماعی از دو مؤلفهلحا

پنداری افراد به یک جمع داللت دارد که با ی ادارکی، به احساس یگانگی و همذاتاست: مؤلفه

ی جمعی، آگاهی و «ما»های تعهد اجتماعی، احساس هنجاری مشترک، احساس شاخص

ای، به مشخصات عینی ساختار اجتماعی و ی رابطهاست. مؤلفه شناخت جمعی، قابل سنجش

به لحاظ  (.109-103پیوندها و مناسبات عینی در میان اعضای یک جمع داللت دارد )همان،

ای ی رابطهتنها بُعد مولفه 4تجربی این دو بُعد مقوم یکدیگرند. انسجام و پیوستگی ساختاری

 (. 3: 2003هبستگی اجتماعی است )مودی و وایت،

هنگام کندوکاو در ماهیت و خاستگاه نظم اجتماعی، مفهوم شناسان کالسیک بهجامعه

اند. افکار و همبستگی اجتماعی را اگرچه با معانی و منظرهای متفاوت مطمح نظر خود قرار داده

هایی های امیل دورکیم، جان آدامز و پیتریم سوروکین، منبع اصلیِ شرح و بسط حوزهاندیشه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Moody & White 
2. Ideational 

3. Rlational 

4. structural cohesion 
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ها میراث های آنرود و اندیشهدیگرخواهی، اخالقیات و همبستگی اجتماعی به شمار می چون

ی های پژوهشی فراهم آورده است. مطالعهجامع و الهام بخشی برای بسط نظری و برنامه

های دورکیم قرار داشت. عالیق وی معطوف به همبستگی اجتماعی در کانون توجه نوشته

چنین اثرگذاری نهادهای به میانجی پیوندهای اجتماعی و همپیدایش همبستگی اجتماعی 

(. دورکیم، پیوندها و مناسبات اجتماعی را 25: 1386اجتماعی بر همبستگی اجتماعی بود )فیلد

گردد. به نظر وی، هر نمود که بر بنیان آن جامعه ساخته و همبسته میهایی تلقی میمثابه رشتهبه

اشد، الجرم همبستگی وجود دارد و در نتیجه غیرخواهی وجود ای وجود داشته بجا که جامعه

 (. 297-8: 1369دارد و این غیرخواهی مبنای اساسی زندگی است )دورکیم، 

اش قرار داشت، توجه کانونی برخالف دورکیم که مسأله ماهوی نظم در کانون توجه

از استثمار، نابرابری مارکس، به  تغییر اجتماعی و برساختن نظمی جدید معطوف بود که مبرا 

و ازخودبیگانگی باشد. چه آنکه وی میان نظم و انسجام واقعی و نظم و انسجام کاذب تفاوت 

دانست ی سرمایه داری را مزورانه و کاذب میقائل بود و نظم و انسجام موجود در جامعه

 (. 6:  1386)فیلد،

اند، اما اکثر ی معطوف گشتهدورکیم و پاتنام، به اهمیت نظری انسجام اجتماعی در سطح ملّ

ای، ی مهمِ بُعد رابطهاند. مشخصههای کوچک متمرکز بودهمطالعات در باب انسجام، بر گروه

ای قابل کاربرد است. سنجه کمّی ها با هر سایز و اندازههمبستگی اجتماعی است که برای گروه

گروه و پیوند  1گی و اتصالمرتبط، تعداد حداقل افرادی است که حضور مداوم آن برای پیوست

ای همبستگی اجتماعی به مفهوم  پیوستگی ساختاری داللت دارد. پیوستگی الزم است. بُعد رابطه

شود که عنوان یک مشخصه و دارایی گروهی تعریف می طور همزمان بهو انسجام ساختاری، به

اط با یکدیگر در یک ها را در ارتبو یک مشخصه وضعی که خرده گروه  2بر یک اجتماع و جمع

 (.4های عضویت فردی داللت دارد )همان، دهد  و بر مشخصهجمعیت قرار می

های عینی (، در تعریف انسجام بر احساسات هنجاری مشترک و مشخصه1992) 3میزروچی

ی بالواسطه تعاریف انسجام و پیوستگی، بر این مساله کند. هستهساختار اجتماعی تأکید می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Connectedness 

2. collectivity 

3. Mizruchi 
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نماید. قابلیت عملیاتی نمودن ه چگونه گروه بخوبی اتحاد خود را حفظ میمتمرکز است ک

ای از های اصلی برداشت رابطهمستقیم انسجام ساختاری از طریق روابط اجتماعی یکی از قوت

نیروها و تعهدات و رشته پیوندهایی که گروه را متحد و یکپارچه نگه  انسجام اجتماعی است.

هده و عینی در بین اعضای گروه است و انسجام یک مشخصه و دارایی دارد، روابط قابل مشامی

 (.5نوظهور از الگوی روابط است )همان،

ای و تصوری همبستگی اجتماعی، قرابت مفهومی و معنایی با مفهوم سرمایه ی رابطهمولفه

ام نیز شناسان معاصر نظیر بوردیو و پاتناجتماعی در ادبیات متأخر علوم اجتماعی دارد. جامعه

پیوندها و مناسبات اجتماعی را که مقوم انسجام اجتماعی هستند، به عنوان شکلی از سرمایه 

ای برای میدان قدرت به مثابه کنندهاند. بوردیو جایگاه تعیین)سرمایه اجتماعی( توصیف نموده

ی گانههای اجتماعی و  توزیع حجم و ترکیب اشکال سهفرامیدان در برساخت قواعد سایر میدان

میدان »های اجتماعی قائل است. سرمایه به عنوان عامل تعین بخش جایگاه افراد در میدان

ها است و دهنده تمایز و منازعه در همه میدانقدرت، به منزله نوعی فرا میدان، اصل سازمان

طبقه اجتماعی مسلط را تعیین می کند. ساختار تقاطعی سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی در 

های اجتماعی ازجمله میدان قدرت حاکمیت دارد. با وجود این، میدان قدرت، فضای همه میدان

های گوناگون به ویژه برای اعمال قدرت بر دولت درون آن به ای است که دارندگان سرمایهبازی

دولت و سیاست منطبق نیست، بلکه میدان دیگری پردازند. البته میدان قدرت با میدان نبرد می

 ت که درون میدان قدرت قرار گرفته و سرمایه دولتی مهمترین سرمایه آن است )اس

   (.220: 1996بوردیو،

اند، با هنجارهای های اجتماعی متراکم به هم متصل شدهبه باور پاتنام، افرادی که در شبکه

طور تماعی بهمتقابل و اعتماد، توانایی بهتر و تمایل بیشتری دارند برای منافع متقابل و اهداف اج

و جامعه  -ها هایی، گروهچنین هنجارها و شبکه.(173: 1993جمعی عمل کنند )پاتنام و دیگران،

سازد برای برخورد با مسائل چندگانه روان و موثر عمل کنند. سطح قادر می -عنوان یک کلرا به

. توسعه، گذاردسرمایه اجتماعی، یک متغیر مهم است که بر دستاورد کل جامعه تأثیر می

های سرمایه اجتماعی باال قابل حصول است. دموکراسی و همچنین صلح در جامعه در موقعیت

 شود.ای در ایتالیا پشتیبانی میهای منطقهاین نتایج توسط مقایسه عملکرد دولت
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م، نقش بسزایی برای شناسان معاصر، به هنگام بحث از همبستگی و انسجام عاجامعه

ی ادغام قائل هستند. مسئله تماعات قومی در برساخت همبستگیهای جمعی و اج هویت

ی مهمترین مسائل جوامع مدرن در علوم اجتماعی و سیاسی های قومی و نژادی در زمره گروه

های اقتصادی، فرهنگی و مورد توجه قرار گرفته است. در رویکردهای متعارف، بر محو بنیان

های همگرایی و ادغام گروه نیل به  یان مهمترین شیوهعنوسیاسیِ تمایزیابی قومی و فرهنگی به

مدل انتشاری »در نقد این رویکرد که به  1قومی و نژادی مذکور تأکید شده است. مایکل هشتر

مشهور است، ضعف همگرایی و انسجام جمعی عام را در جوامع چندفرهنگی در ارتباط « توسعه

توصیف و تبیین نموده است. مطابق « م فرهنگی کارتقسی»و « استعمار داخلی»، «سلطه مستقیم»با 

ها و شود تا منابع قدرت بین گروهنظر هشتر، موج نامتوازن نوسازی در یک جامعه موجب می

اجتماعات مختلف جامعه به شکل نامتساوی توزیع شود و اقلیتی برخوردار و اکثریتی کم 

اقتصادی با  هاینابرابری کهبرخوردار صورتبندی کلی جامعه را شکل دهد. در صورتی

شود و به تبع آن، جذب و پدیدار می «تقسیم فرهنگی کار»فرهنگی عجین شود،  های تفاوت

(. 40-39: 1975رسد )هشتر،ای در جامعه ملی به حداقل میادغام سیاسی اجتماعات حاشیه

و سطح  دگذارهای زندگی اعضای گروه اثر میفرهنگی کار بر فرصتجایگاه گروهی در تقسیم

نازل زندگی، احساس محرومیت شدید، تبعیض بر مبنای زبان، مذهب و دیگر اشکال فرهنگی را 

که ساکنان یک قلمرو فرهنگی متمایز در برابر ادغام در یک به دنبال خواهد داشت. هنگامی

گرایی ملی»دولت متمرکز مقاومت کرده و در جهت حفظ نشانگرهای هویتی خود تالش کنند،

افتد ی آن همگرایی و انسجام جمعی عام به مخاطره میشود و در سایهپدیدار می«یاحاشیه

 (.60:2000)هشتر، 

، با «ای، قدرت هویت و پایان هزارهظهور جامعه شبکه»مانوئل کاستلز، در اثر سه جلدی    

های شناسی و تطور هویترویکردی جدید و با استناد به شواهدی از سراسر جهان به گونه

عی پرداخته است. کاستلز در کنار هویت مشروعیت بخش)به مثابه هویت ملّی( که توسط جم

ی خود را برکنشگران اجتماعی بسط و توجیه کند، شود تا سلطهنهادهای غالب جامعه ایجاد می

شود که در شرایطی آورد که به دست کنشگرانی ایجاد میاز هویت مقاومت سخن به میان می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Hechter 
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شود. شود یا داغ ننگ بر آن زده میطرف منطق سلطه بی ارزش دانسته می قرار دارند که از

کند که در غیر هایی از مقاومت جمعی را در برابر ظلم و ستم ایجاد میهویت مقاومت، شکل»

گرایی مبتنی بر قومیت که غالباً از بطن احساس این صورت تحمل ناپذیر بودند. مثالً ملی

« خیزدناعادالنه سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی بر میبیگانگی و خشم علیه تبعیض 

 (.50-45؛  26-8؛1380)کاستلز،

مشارکت  مروری بر ادبیات نظری گویای آن است که همبستگی اجتماعی عام برآیندی از

هاست و بر دوش  اجتماعات و های جمعی متنوع با حفظ تفاوتاجتماعات و هویت

های جمعی موجود در جامعه استوار است. اصالت و های متنوع اجتماعی و هویتگروهبندی

پایایی همبستگی و انسجام اجتماعی، که همبستگی و انسجام ملّی سطح و نوعی از آن تلقی 

ی  همفکری، همدلی و همگامی میان اجتماعات قومی با شود، بر تکوین و بسط دایرهمی

 توان رو در مقام عمل، نمییکدیگر و با اجتماع رسمی )نهاد قدرت( استوار است. از این

ای را بدون درنظرگرفتن اجتماعات قومی توأم با حفظ ی همبستگی و انسجام جامعهمسئله

ها مورد توجه قرار داد. براین مبنا، برای شناخت وضعیت و چگونگی همبستگی هویت

ی عزیمت اعات قومی نقطهاجتماعی در ایران، شناخت وضعیت مناسبات موجود در اجتم

 شود. وب میمحس

 روش تحقیق

بهره گرفته شده است. فراترکیب، نوعی مطالعه کیفی  1در پژوهش حاضر از روش فراترکیب

های استخراج شده از مطالعات کیفی موجود و مرتبط با موضوع را است که اطالعات و یافته

کیب، از (. بر این اساس، نمونه مورد نظر برای فراتر2،2010کند )بنچ ودیبررسی و تحلیل می

شود. فراترکیب پژوهش تشکیل میمطالعات کیفی منتخب و براساس ارتباط آنها با پرسش 

توان گفت، دهد. میها ارائه میها، ترکیب تفسیری از یافتهی خالصه جامعی از یافتهجای ارائه به

 مند فراهم کرده و به کشفهای کیفی مختلف، نگرشی نظامفراترکیب از طریق ترکیب پژوهش

پردازد. با این روش، دانش جاری ارتقا و دید های جدید و اساسی میموضوعات و استعاره

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Meta Synthesis 

2. Bench and  Day 
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آید. اجرای فراترکیب نیازمند بازنگری دقیق و عمیق وجود میجامعی نسبت به مسائل به

 (.1،2006های کیفی مرتبط است)زیمرهای پژوهشکردن یافتهپژوهشگر برای مرتبط

ای سازی همبستگی اجتماعی از روش هفت مرحله در پژوهش حاضر برای مفهوم

( بهره گرفته شد که شامل تنظیم سوال پژوهش، مرور ادبیات به 2007) 2سندلوسکی و باروسو

شکل نظامند، جستجو و انتخاب متون مناسب، استخراج اطالعات متون، تجزیه و تحلیل و 

شد. براساس روش فراترکیب، متن  ها  بهره گرفتهها، کنترل کیفیت و ارائه یافتهترکیب یافته

آیند و های انجام شده مرتبط با موضوع همگرایی و همبستگی، داده به حساب میپژوهش

 شوند.همانند متن مصاحبه در پژوهش کیفی در نظر گرفته می

مند است. جامعه آماری این مطالعه شامل گام دوم در فراترکیب، مرور ادبیات به شکل نظام

و تجربی است. گروه اول عمدتاً در قالب کتاب بـوده و بر اساس مطالعات مطالعات نظری 

هایی هستند که شوند. گروه دوم شامل پژوهشاکتشافی به مثابه ادبیات نظری پژوهش بررسی می

اند. برخی از این مطالعات به ها در سـطوح کارشناسـی ارشـد و دکتری انجام شدهدر دانشگاه

 اند.هشی منتشر شدهپژو -صورت مقاالت علمی

های مختلف ی آماری در این پژوهش، شامل مطالعاتی است که از جوانب و دیدگاهجامعه

براین اساس برای دستیابی به اند. به بررسی مسئله همگرایی و همبستگی اجتماعی پرداخته

 .3های داده و نشریات داخلی کشور مورد بررسی قرار گرفتهای پژوهش، تمامی پایگاه داده

خواهی قومی، دیگرخواهی، سرمایه های کلیدی مانند همبستگی، انسجام، هویت ملّی، هویتواژه

اجتماعی، شکاف قومی، بیگانگی سیاسی و همچنین کلمات و عبارات ترکیبی از این کلمات 

ها استفاده گردید. گام بعدی، جستجو و انتخاب متون مناسب برای جستجوی مقاالت و پژوهش

مقاله، کتاب و گزارش پژوهشی  500های مختلف تعداد از جستجو در پایگاه پس باشد.می

های مناسب و قابل استفاده در روش فراترکیب مرتبط شناسایی شد. برای انتخاب پژوهش

های مقاالت براساس پارامترهای مختلفی مانند عنوان، چکیده، دسترسی، محتوا و کیفیت روش

 .منبع برای انجام روش فراترکیب انتخاب شد 54در نهایت  پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت و

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1.Zimmer 

2. Sandelowski & Barroso 

3. SID,Magiran, Noormag,Ensani.Ir,Irandoc,Isc.Civilica 
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جا که در این تحلیل، اعتبار محتوایی آثار مد نظر نبوده، دارا بـودن عنـوان و سؤال از آن

ی زمانی فراترکیب، همگرایی و همبستگی اجتماعی برای انتخاب شدن کفایت کرده است.  بازه

های کافی برای انجام . ایـن تعـداد نمونـه، دادهاست 1398تا  1372مطالعات تجربی از سال

های بسیار کمتر دهد. بـا اینحال با تعداد نمونهفراتحلیلی کیفی را در اختیار پژوهشگر قرار می

 (.1385تـوان فراترکیب انجام داد )قاضی طباطبایی و ودادهیر،نیـز مـی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 هاپژوهش: نتایج جستجو و انتخاب نهایی 1شکل

هدف از فراترکیب دستیابی به تفسیر یکپارچه و جدید از یافته است. برای رسیدن به تفسیر  

های مورد بررسی ضرورت دارد. این فرایند یکپارچه، تجزیه و تحلیل و ترکیب مفاهیم پژوهش

-دههاست. بر همین اساس، برای کُدگذاری دا وتحلیل دادهآوری، کُدگذاری و تجزیه مستلزم جمع

ای بهره گرفته شد. کُدگذاری و استخراج مفاهیم و مقوالت بر روی ها، از روش نظریه زمینه

 تعداد منابع یافت شده

540 

 تعداد مقاالت برای بررسی چکیده

240 

تعداد مقاالت برای بررسی کامل 

 95  وامحت

 جمع  منابع و مقاالت  نهایی

54 

 منابع رد شده با عنوان

300 

منابع رد شده با چکیده )هدف و 

    145پرسش(

 منابع رد شده با محتوا              

 41)روش و کیفیت محتوا( 



 

 

 

 

 

 17 ي چندقومی ایران: فراتركيب مطالعات موجود   ي همبستگی در جامعه مشكله

 

 

های های مقاالت مورد بررسی صورت گرفته است؛ به این معنا که تمامی مفاهیم در پژوهشیافته

 .بندی شده استمختلف دوباره کُدگذاری و مقوله

برای حفظ کیفیت مطالعه، مسیر تحقیق  ت است.گام ششم در مطالعه فراترکیب، کنترل کیفی  

های متعارف در زمینه یکی از روش .از ابتدا تا کُدگذاری بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت

دست آوردن توافق افراد جهت به 1کسب اعتبار در تحقیقات کیفی، استفاده از تکنیک ممیزی

ی حاضر، افرادی که سابقه (. در پژوهش150: 1387متخصص در این زمینه است )محمدی، 

سازی و  شناسی کیفی داشتند، بر مراحل مختلف کُدگذاری، مفهومپژوهش در چارچوب روش

استخراج مقوالت نظارت نمودند و  مفاهیم و مقوالت استخراج شده مورد بازنگری و بررسی 

 قرار گرفت.

 های پژوهشیافته

 هنگی و چند قومیتی  ایرانی چندفرمختصات  همبستگی اجتماعی عام در جامعه -1

ها است. براساس تجزیه و تحلیل و ترکیب در مطالعه فراترکیب، گام هفتم، ارائه یافته

ی ایران شناسایی و در مفهوم مرتبط با مختصات همبستگی اجتماعی در جامعه 60مطالعات،

 بندی شد. مقوله کلّی طبقه 5قالب 

 میراث مشترک ملّی الف(

ی ایران که سنگ بنای همبستگی اجتماعی را شکل داده ختصات جامعهترین میکی از اصلی

های اجتماعی و فرهنگی در نزد اقوام این سرزمین است، سرنوشت مشترک تاریخی و قرابت

ها بسان چسپ اجتماعی تداوم تاریخی و سرزمینی را در پی داشته است. اقوام است. این قرابت

رهنگی مختص به خود دارای اشتراکات فرهنگی هستند و های زبانی، محلی و فعالوه بر ویژگی

آمیز تاریخی اقوام با یکدیگر  وحدت و یکپارچگی ملّی ایران مرهون همزیستی و روابط مسالمت

توان مساله وحدت و یکپارچگی ملی ایران را بدون درنظرگرفتن این رو، نمیبوده است.از این

که در ن با وجوه متکثر فرهنگی و اجتماعی آن میراث مشترک مورد توجه قرار داد. ملت ایرا

هم ها را بههای مشترک آنیابد، تاریخ مشترک و آرماناجتماعات قومی و مذهبی متنوع نمود می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Auditing 
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گره داده است. این مساله به مثابه یک واقعیت بدیهی در اغلب منابع مورد بررسی در پژوهش 

 حاضر مورد توجه قرار گرفته است.

 مذهبی -شکاف قومی (ب

ی گذشته در برخی از مناطق قومی ایران این ذهنیت های قومی در چهار دههمروری بر ناآرامی

ها و لوازم ساختاری برجسته شدن نشانگرهای هویتی و فعال نماید که هنوز محرکرا تقویت می

قوت خود باقی است. مقوالت و مفاهیم حاصل از فراترکیب مطالعات های قومی بهشدن شکاف

های هویت موجود نیز موید صورتبندی آگاهی سیاسی قومی و کنشگری سیاسی بر مبنای شناسه

های اجتماعی و سیاسی است و همین مسأله پتانسیل منازعه سیاسی و قومی به تأسی از شکاف

اجتماعی را تقویت و به تبع آن همبستگی اجتماعی را تضعیف نموده  است. مطالعات فکوهی و 

(، 1389) آباد عبدی فتح(، 1395رابودان )(، 1393(، قاسمی)1385امیری)صالحی(، 1388آموسی)

(، قادرزاده و 1387(، احسان و فرهادی)1392(، طالبی و عیوضی)1392فرهادی و کاظمی)

مذهبی در جامعه ایران -قومی ( بر وجود شکاف1394زاده و دیگران )(، سراج1397محمدزاده)

 داللت دارد.

 بیگانگی سیاسیج( 

مفهوم بیگانگی را با نوعی احساس انفصال، جدایی و عدم پیوند ذهنی)شناختی( و عینی)کُنشی( 

میان فرد و جامعه )نهادها و ساختارهای اجتماعی مانند سیاست، خانواده، فرهنگ و ..( تعریف 

ن عنواعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر فرایند مشارکت اجتماعی و سیاسی و نیز بهکرده  و به

(. فراترکیب مطالعات موجود نشان 130: 1389کنند )حسنی،مانعی در راه توسعه ملی مطرح  می

میان هویت ایرانی و حوزه ها( گذاری برخی از اجتماعات قومی )نظیر کُردها و بلوچاز فاصله

(، ارجحیت 1392؛ طالبی و عیوضی،1392؛ فرهادی و کاظمی،1388سیاسی)فکوهی و آموسی،

 ( دارد.1386نیا، ( و  بیگانگی سیاسی )حافظ1398جع فراملی و خارجی )قربانی،های مر گروه

 ضعف مشارکت سیاسید( 

های سیاسی،  قوام و دوام مشارکت سیاسی در سطح کالن  نشان از وجود ساخت فرصت

شدن سازوکارهای چرخش نخبگان و ادغام اجتماعی و در سطح کنشگران نشان از  نهادینه
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اجتماعی، احساس اثربخشی سیاسی و امید به آینده دارد. فراترکیب مطالعات  اعتماد نهادی و

مندی مشارکت سیاسی در اجتماعات قومی دارد. برای نمونه، نرخ مشارکت نشان از مسأله

غفاری و  تر بوده است )ها از متوسط کشوری پایینسیاسی در مناطق کُردنشین در اغلب برهه

( و به تأسی از احساس محرومیت نسبی 1392و کاظمی، ؛ فرهادی1390زرین کاویانی، 

( و با عدم توازن 1383مشارکت سیاسی در بین اعراب خوزستان کاهش پیدا نموده)نواح، 

 (.1395ها در رأس هرم قدرت سیاسی مواجه هستیم )سلیمی و دیگران،مشارکتِ قومیت

 محصورشدن  اعتماد اجتماعی در اجتماع قومی هـ(

های خویشاوندی، قومی نشین، اعتماد اجتماعی عمدتاً محدود و محصور در شبکهدر مناطق قوم

ی نظم انتظامی شدت قابل یافته و اعتماد نهادی به دلیل سیطرهو مذهبی است و اعتماد تعمیم

توجهی ندارد. شدت روابط و اعتماد درون قومی نشان از این واقعیت دارد که هنوز اجتماع 

شود و روابط فکری و عاطفی افراد بدان سجام اجتماعی محسوب میقومی مهمترین منبع ان

معطوف می باشد. فراترکیب مطالعات موجود گویای محدود و محصورشدن  اعتماد اجتماعی 

ویژه در نزد کردهای اهل سنت کردستان و آذربایجان در اجتماع قومی در مناطق قومی ایران به

؛ رضایی 1395؛ نواح و خیری، 1397)نادری و دیگران، ها و اعراب خوزستان دارد غربی و بلوچ

 (.  1385و سیدامامی، 1393زاده و دیگران،؛ سراج1398و دیگران،

 ها و بسترهای همبستگی اجتماعیزمینه -2

ای، زمینه و بسترهای ساختاری ِ همبستگی اجتماعی در سه سطح ی زمینهبا تأسی از نظریه

شرایط علّی. شرایط علّی، به رویدادها و و قایعی داللت  تفکیک شده است: نخست، بسترها و

شود. در کنار بسترهای منتهی می ]جا همبستگی اجتماعیدر این[دارد که به وقوع یا رشد پدیده

ای، ناظر بر آن شرایطی ای نیز سخن به میان آورد. شرایط زمینهعلّی، بایستی از شرایط زمینه

شود. به بیان دیگر، سلسله شرایطی است که روی طراحی میاست که طی آن راهبردها ارائه و 

تر مربوط به پدیده ی ساختاری وسیعگر، زمینهگذارد. شرایط مداخلهراهبردهای همبستگی اثر می

 (.101: 1390است )استراس و کوربین،
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 ها و بسترهای علّی همبستگیزمینه -2-1

مقوله کلّی زیر  5مفهوم شناسایی  و در  100براساس تجزیه و تحلیل و فراترکیب مطالعات، 

 بندی شد.طبقه

 پیوستگی دیرین تاریخی، اجتماعی و فرهنگی الف(

های دیرین برساخت همبستگی اجتماعی پیوستگی تاریخی، اجتماعی و فرهنگی یکی از زمینه

زیر لوای  گر آن است که اتحاد دیرین اقوامآید. فراترکیب مطالعات نشانشمار میعام در ایران به

های تاریخی و فرهنگی مشترک اقوام ایرانی، پیوستگی تاریخی کُردها ( ریشه1391ایرانیت)مفرد،

؛ سلیمی سبحان و 1388و آموسی، فکوهیبا ایران و آداب و رسوم اجتماعی مشترک )

مثابه برآیند ، دربرگیرنده بودن هویت فرهنگی ایران  و منظومه فرهنگی ایران به(1395دیگران،

ترین عامل وحدت مثابه مهم(، ایرانیت و اسالمیت به1391های قومی )مفرد، تعامل جمعی گروه

( و همگرایی پیروان تشیع اثنی عشری و تسنن شافعی در کُردستان 1390بخش اقوام )اسمعیلی،

های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی انسجام و شان از حضور و تداوم ریشه( ن1392)بیگلری،

 همبستگی اجتماعی در جامعه ایران دارد.

 ناکارآمدی مدیریت سیاسی اقوام (ب

ی ناکارآمدی مدیریت سیاسی اقوام داللت دارد. یکی از ابعاد و زیر فراترکیب مطالعات  بر مقوله

باشد. از وجوه رویکرد امنیت محوری مناطق قومی میبه « محوریرویکرد امنیت»ی آن مقوله

 توان به مفاهیمی چون مشکوک بودن به حرکات افراد در مناطق قومی )فکوهی و آموسی،می

 (، حضور پررنگ نیروهای نظامی و انتظامی غیربومی و سیاسی کردن هرگونه مطالبه قومی1388

انگاری (، سیاسی1391و دربندی، (، حذف فعاالن قومی از صحنه )مقصودی1385)سیدامامی،

(، 1393( و نگاه امنیتی به مناطق قومی )جوادی ارجمند و دیگران،1399)محمدی و دیگران، 

 اشاره نمود. 

آمیز در دومین زیر مقوله، سوءمدیریت مسایل قومی است. مفاهیمی چون نگاه تبعیض

سازی و کشور در ملت ساحتی به توسعه(، رویکرد تک1389ها )کاردان،برخورد با اقلیت

(، کم توجهی به مناطق مستعد و نیروی کار مازاد؛ اعمال 1390های منتج از آن )رضایی،شکاف

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=13543
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(، نارضایتی از دولت 1388ضرورت )فکوهی و آموسی،صورت ناخودآگاه و یا بهتبعیض به

سیاسی و (، نارضایتی از عملکرد سیاسی دولت، مسئولین و نهادهای 1393زاده و دیگران،)سراج

هـای ها در سیاستها و تبعیض(، وجـود برخی نابرابری1393نقدناپذیری مسئولین)قاسمی،

(، 1393هـای قـومی در کُردسـتان )ترابی و مجیدی،دولـت و مـدیریت نامناسب شـکاف

(، موانع درون/برون سازمانی 1391تمرکزگرایی در ساختارسیاسی کشور )مقصودی و دربندی،

ها در رأس هرم قدرت (، عدم توازن مشارکت قومیت1389احمدی،تانی )گلرشد نشریات اس

(، موانع محلی و ملّی برای کسب امتیازات اجتماعی )رضایی و 1395سیاسی )سلیمی ودیگران،

(، تغییر 1399(، ضعف نهادی،و سوءمدیریت مسایل قومی)محمدی و دیگران،1398دیگران،

ها و رویکردها (، ضرورت تغییر و تعدیل سیاست1390فضای سیاسی کشور)غفاری و کاویانی،

( از وجوه سوءمدیریت مسایل 1393ها(ی پیشین به مناطق قومی)جوادی ارجمند و دیگران،)نگاه

 آید که در اغلب مطالعات بدان اذعان شده است.شمار میقومی به

 اختالل در شناسایی (ج

ماعات مختلف است برای اینکه بتواند شناسایی به معنای تصدیق و تأیید اجتماعی افراد و اجت

ها و اعتبار آزادانه هویت خود را بنا کنند. همبستگی اجتماعی از رهگذر شناسایی تفاوت

رسمیت شناخته شدن شأن انسان، به»شود. به باور اکسل هونت، ها ممکن میاجتماعی آن

 (.352: 2004، 1هونت«)ی اصل محوری عدالت اجتماعی استدربردارنده

اترکیب مطالعات نشان از اختالل در شناسایی و تصدیق اقوام  در ایران دارد. این مقوله از فر

و « انگارینادیده»، «احساس محرومیت و تبعیض»، «سازهای غیریتگفتمان»یچهار زیر مقوله

 تشکیل یافته است. « های قومیاعتمادی به گروهبی»

شهروندان درجه دو و موقعیت »مفاهیمی چون شامل« سازهای غیریتگفتمان»ی مقوله خرده

(، بی احترامی به زبان، 1395 ؛ سلیمی و دیگران،1386نیا،)حافظ ای کُردها و کُردستانحاشیه

های های قومی از طرف اعضای جامعه بزرگتر یا رسانهمذهب، آداب و رسوم، نمادها و شناسه

های نابرابر؛ احساس منزلت ت(، فرص1385 ساز )سیدامامی،های غیریتجمعی و گفتمان

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Honneth 
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عنوان اقلیت مذهبی (، تسنن به1393کُردها نسبت به اقوام دیگر )ترابی و مجیدی، اجتماعی پایین

 باشد.( می1390کاویانی،)غفاری و  حقوق شهروندی (، و1396)اسدی،

باشد. فراترکیب می« احساس محرومیت و تبعیض»ی اختالل در شناسایی،دومین خرده مقوله

نشین، متبلورشدن احساس محرومیت، طالعات گویای آن است که یکی از مختصات مناطق قومم

(، ترابی و 1397) (، قادرزاده و محمدزاده1386) نیاعدالتی است.در مطالعات حافظتبعیض و بی

 (، و محمدی و دیگران1388) (فکوهی و آموسی1395) نواح و حیدیری (،1393) مجیدی

 تأکید شده است. ( بر این مساله1399)

است. نادیده انگاری در قالب « نادیده انگاری»ی اختالل در شناسایی،سومین خرده مقوله

(، و نادیده انگاشته شدن 1399طور عام )محمدی و دیگران،مفاهیم  نادیده انگاری اقوام به

و  (، نادیده انگاری قانونی اقوام در یک ضعف نهادی )محمدی1388کُردها)فکوهی و آموسی،

( بازنمایی شده است. چهارمین 1399( و امحای هویتی اقوام)محمدی و دیگران،1399دیگران،

باشد. فراترکیب مطالعات می« بی اعتمادی به گروهای قومی»ی اختالل در شناسایی،خرده مقوله

اعتمادی و سوظن وجود دارد های قومی  و وفاداری آنها بیگویای آن است که  نسبت به گروه

ویژه نخبگان از مناصب دولتی در مرکز حذف و نیروهای نظامی و های قومی بهای گروهو اعض

( و درکمترکاری اولویت 1385انتظامی غیربومی در مناطق قومی حضور پررنگ دارند)سیدامامی،

 (.1388)فکوهی و آموسی، با کُردها است

 توسعه نامتوازن و ناپایدار د(

های استراتژیک ریاست که توسط مرکز بررسی« ردیشناسی راهب مسئله»بر مبنای گزارش 

نشین نظیر کردستان، های قوممنتشر شده است، استان 1394-1396های جمهوری در سال

های نرخ پایین شاخصسیستان و بلوچستان، ایالم، کرمانشاه، خوزستان و آذربایجان غربی از 

فراترکیب مطالعات نیز گواه آن است برند. توسعه نامتوازن رنج میتوسعه انسانی و اقتصادی و 

-شمار میکه اختالل در توسعه مناطق قومی، چالشی جدی فراروی همبستگی اجتماعی عام  به

رود. بر مبنای این مطالعات، توسعه در ایران، غیرهمه جانبه، ناموزون، نابرابر، غیر بومی و 

است و تضعیف همبستگی ملّی را انگارانه و ناپایدار زده و غیر تدریجی، یکسانتقلیدی، شتاب

گذاری  (. توسعه نامتوازن است و توسعه اقتصادی، سرمایه1380نسب،بدنبال داشته است )رجب
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گذاری عمرانی دولت در مناطق  گذاری در سرمایه اجتماعی و سرمایه ها، سرمایه در زیرساخت

-حافظآیند )ار میشمنشین توسعه نیافته به( و مناطق قوم1398قومی ضرورت دارد )جعفری،

؛ غفاری 1397قادرزاده و محمدزاده،؛ 1395سلیمی و دیگران، ؛1393؛ ترابی و مجیدی، 1386نیا،

 (.1393؛ جوادی ارجمند و دیگران،1390و کاویانی،

 های قومیگسست و عدم شمولیت سیاست ـ(ه

ر مناطق د«  سازیهای ملّتروندهای متفاوت و متناقض سیاست»فراترکیب مطالعات نشان از 

توان به مفاهیم زیر سازی میهای ملتقومی دارد. از جمله روندهای متفاوت و متناقض سیاست

(، الگوی 1391غالمی شکارسرائی ها )گذاری قومی دولتاشاره نمود: ناهمگونی در سیاست

سازی تمرکزگرا و مبتنی بر توسعه اقتصادی در دوره سازندگی و الگوی تمرکززدا و مبتنی ملت

زدایی از مناطق (، محرومیت1390ر توسعه سیاسی و فرهنگی در دوره اصالحات )رضایی،ب

(، توسعه دالّ مرکزی 1376-1368مرزی و قومی دالّ مرکزی گفتمان حاکم بر سیاست قومی)در 

گستری دالّ مرکزی بندی گفتمان حاکم بر سیاست قومی دولت هفتم و هشتم؛ عدالتدر مفصل

(، ضرورت محوریت 1391غالمی شکارسرائی، ی دولت نهم و دهم )در گفتمان سیاست قوم

عنوان فرصتی ها به ( و ضرورت نگاه به تنوع فرهنگ1396وحدت در عین کثرت )اسدی،  نظریه

ابتنای سیاست فرهنگی جمهوری اسالمی ایران خصوصاً در غرب کشور برای حاکمیت ملی و 

 (.1396مدیریتی)میرزایی، -بر الگوی تعاملی

های هویتی تداوم سیاست»های قومی، دیگر وجوه گسست و عدم شمولیت سیاستاز 

ساز داللت دارند عبارتند از: های هویتی همساناست. مفاهیمی که بر تداوم سیاست« سازهمسان

 عنوان سیاستگذاری زبان به(، سیاست1397عاملی،ساز)گرایانه و یکسانهای ملیسیاست

های محلّی های قومی و فرهنگی و عدم استفاده از زبانتن زبان اقلیتسازی و نادیده گرفیکسان

توجهی به (، بی1395 های گروهی و تدریس در مدارس)رابودان،و قومی در مطبوعات و رسانه

های اجرای برخی از اصول قانون اساسی بویژه اصول مرتبط با حقوق فرهنگی و اجتماعیِ اقلیت

(، تقویت 1385ساز )سیدامامی،(، تحمیل هویت همسان1393،مذهبی و اقوام ایرانی )قاسمی

تفسیر دانشجویان کُرد و بلوچ از  (.1391ی،دربندو  مقصودیهویت ملّی با انکار مطالبات قومی)
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مثابه عامل و مجری تفوق فرهنگ، قومیت و مذهب فارس بر کُرد یا بلوچ سیاستگذاری دولت به

  (.1398سنی )رضایی و دیگران،

 ای همبستگی ایط  زمینهشر -2-2

ناسایی  و در یک مقوله کلّی مفهوم ش 12براساس تجزیه و تحلیل و فراترکیب مطالعات، 

 بندی شد.  طبقه

 پایایی و مانایی تنوع قومی  (الف

ی ایران از دیرباز ماهیت چند فرهنگی و چندقومی داشته است. بر مبنای فراترکیب جامعه

ریزی که  بایستی در آن همبستگی اجتماعی عام صورتبندی و پیای ترین زمینهمطالعات، اصلی

شود، پذیرش واقعیتی به نام تنوع قومی و پایایی و مانایی تنوع فرهنگی است. فراترکیب می

معه ایران و ضرورت پاسداشت آن مطالعات موید ماندگاری تنوع قومی و فرهنگی در جا

؛ 1391؛ حیدری،1389احمدی،گلران است )ی همبستگی اجتماعی عام در ایعنوان زمینه به

 (.1397؛عاملی،1385سیدامامی ،؛  1396،اسدی

 گر در همبستگی شرایط  مداخله -2-3

بندی مقوله کلّی طبقه 4مفهوم شناسایی  و در 37براساس تجزیه و تحلیل و فراترکیب مطالعات، 

 گردید.

 جهانی شدن فرهنگی (الف

های هویت ساختن شناسهشدن فرهنگی با برجستهجهانی دهد کهفراترکیب مطالعات نشان می

بخش قومی، بسترهای همبستگی اجتماعی عام را تضعیف نموده است. مفاهیم ذیل موید این 

الملل و مسأله  (، جامعه و حقوق بین1389مسأله است: پسامدرنیته و تکثرگرائی دایم، )حسینی،

جوادی ارجمند و گرایانه خارجی)طلبانه و قوم(، تبلیغات جدایی1396ها اسدی، حمایت از اقلیت

-(، جهانی1395های فراملی و فضای مجازی)صمصامی،  دسترسی مردم به شبکه(، 1393دیگران،

شدن و رشد تمایالت های جهانی(، واقعیت1396خواهی قومی)رحمانی،شدن و رشد هویت

شدن (، شرایط جهانی1398شدن و زوال  هویت ملّی )قربانی،(، جهانی1380نسب،فروملی)رجب
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ای کُردها های رادیو و تلویزیون فرامنطقههای قومی مثل ماهواره و  شبکهو رواج گسترده رسانه

 (.  1397؛ قادرزاده و محمدزاده،1390)رضایی،

 الگوپذیری از نخبگان قومی   (ب

نقش  فراترکیب مطالعات موجود موید الگوپذیری افراد در مناطق قومی از نخبگان قومی و

؛ 1395؛ سلیمی و دیگران،1397؛ قادرزاده و محمدزاده،1397محوری نخبگان )نادری و دیگران،

( و احزاب اپوزیسیون قومی)نادری و 1392؛ طالب و عیوضی،1393زاده و دیگران،سراج

( در تقویت شکاف قومی و 1393؛ ترابی و مجیدی، 1390؛ خانی ،1391؛ مفرد،1397دیگران،

 مذهبی است.

 نشین و  مداخالت فراملیوپولتیک مناطق قومژئ (ج

گر در وضعیت همبستگی در ایران، جغرافیای سیاسی مناطق یکی از شرایط و عوامل مداخله

و حافظ  1391حیدری، اند )قومی است. فراترکیب مطالعات بر نقش این عامل تأکید نموده

شی از اقوام مذکور را در خود نشین ایران با کشورهایی که بخ(. همجواری مناطق قوم1386نیا،

جای داده و از دیگر سو با مسائل قومی روبرو هستند، بر مناسبات این اقوام با حاکمیت اثرگذار 

بوده است. موقعیت مناسب جغرافیایی در بروز تحوالت قومی در ایران دوره معاصر مؤثر بوده 

 (.1380است )مقصودی،

 امتداد قومی( د

(، مرزنشینی )کاردان، 1397موقعیت مرزی اقوام ایرانی)عاملی، فراترکیب مطالعات موید  

 آموسی  فکوهی ووآمد به مرز و کشور عراق)(، مبادله کاال با کُردستان عراق و رفت1398

موقعیت مرزی اقوام و همسایگی و امتداد (، 1395(، دوری از مرکز)سلیمی و دیگران،1388

قومی )قادرزاده  قومی و بین (، ارتباطات درون1395قومی با کشورهای همسایه)سلیمی و دیگران،

 ( و پیامدهای آن بر همبستگی اجتماعی است.1397و محمدزاده
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 های همبستگی کنش و واکنش در برابر زمینه -3

گزاران سیاسی و ساکنان مناطق قومی بر اساس  تفسیری خواهیم دریابیم که کاردر این بخش می

اند چه راهبردهایی را در پیش ی ایران داشتهها و بسترهای همبستگی در جامعهکه از زمینه

مقوله کلّی  3مفهوم شناسایی و در 20اند. براساس تجزیه و تحلیل و فراترکیب مطالعات، گرفته

 بندی شد.طبقه

 ن سیاسیراهبردهای کارگزارا -3-1

 سازی قومیغیریت (الف

ها و بسترهای علّی و مختصات همگرایی و همبستگی اجتماعی در مناطق قومی که برآیند زمینه

که حقوق شهروندی دالّ مرکزی بخش همبستگی  است، موید آن است که با وجود آنمقوم

گرایی، دی، قانون( و تمرکز زدایی، آزا1391آید )مقصودی و دربندی،شمار میقانون اساسی به

-های شناور در سیاست قومی مندرج در قانون اساسی بهمثابه دالّحفظ وحدت در عین کثرت به

(، در راهبردها و رویکردهای برخی از گارگزاران 1391غالمی شکارسرائی،رود )شمار می

ی های قومی و سوظن نسبت به وفاداربی اعتمادی نسبت به گروههایی نوعی سیاسی در برهه

ها وجود داشته و نیروهای نظامی و انتظامی غیربومی در مناطق قومی حضور پر رنگی داشته آن

تمرکزگرایی در  (،1385سیدامامی،ساز بر مناطق قومی تحمیل شده است)و هویتی همسان

حذف فعاالن قومی ازصحنه، تقویت هویت ملّی با انکار مطالبات قومی، و  ساختار سیاسی کشور

و  مقصودیسازی اقوام دارد )نشان از وجوه دیگر مسأله  غیریت وعات قومیو توقیف مطب

 (.1391،دربندی

 اختالل در گردش نخبگان (ب

یکی از مطالبات هویتی در مناطق قومی، بکارگیری نخبگان قومی در مناصب اداری و اجرایی در 

ن قومی بویژه در سطح مناطق قومی و فراقومی است. مطالعات نشان از اختالل در گردش نخبگا

ویژه های قومی بهنزد اقوام کُرد، بلوچ و اعراب خوزستان  دارد. حضور اندک اعضای گروه

(، در اولویت نبودن کُردها در امور 1385؛ سیدامامی،1383نخبگان در مناصب دولتی )نواح،

ایی ه( از جمله راهبردهایی است که در برهه1388آموسی،فکوهی ومختلف اقتصادی و سیاسی )
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های توسط بازیگران و کارگزاران سیاسی  بکار گرفته شده است. این راهبرد تا قبل از دولت

ای که تری داشته است. تغییر قابل مالحظههای نهم و دهم نمود بیشششم و هفتم  و در دولت

ت های میانی مدیریمردم کُردستان پس از دوم خرداد شاهد آن بودند، حضور مدیران کُرد در رده

ها و (. در دولت یازدهم و دوازدهم، توجه به حقوق اقلیت37-43: 1379استان بود )توکلی، 

اقوام و نمود آن در قالب منشور حقوق شهروندی نوعی گشایش نسبی برای اقوام در پی داشت 

های خُرد و میانی شدت بیشتری و بکارگیری نخبگان در مناصب اجرایی در سطوح مدیریت

همواره  ی دولتاین وصف، عدم حضور شایستگان اقوام کُرد و بلوچ  در بدنهبخود گرفت. با 

 مورد نقد عموم و نخبگان قومی بوده است. 

 کردن مطالبات قومیسیاسی (ج

خود دیده است اما حوزه سیاسی نتوانسته خود را با اگرچه شرایط منطقه تغییرات بسیاری به

شود. این شرایط باعث شده هر های سابق رفتار مینیازهای جدید همنوا کند و کماکان به روش

مثابه های قومی بهحرکت اعتراضی در مناطق قومی یک حرکت ضدانقالبی تفسیر شود. شناسه

ی قومی و تلقی امنیتی های قومی جنبه فرهنگی دارند تا سیاسی. سیاسی کردن هرنوع مطالبهویژگی

مبنای برخی سیاستگذاری شتابزده قرار ای بیان شود یا نباید در واکنش به هر خواسته

(، در کتاب مدیریت منازعات قومی 1385(. برای نمونه، صالحی امیری)71: 1385گیرد)سیدامامی،

( بخش قابل توجهی از مطالبات قومی را  به عنوان شاخص بحران قومی در 405در ایران)صفحه 

مطالبات قومی از جمله رشد ایران تعبیر نموده است و بر این اساس، بخش قابل توجهی از 

ادبی دانشجویی و غیر دانشجویی، -های هنریها و مراکز مذهبی اقوام، رشد فزاینده انجمنانجمن

-های قومی، درخواست فرصت حضور و ارتقا در پستویژه با گویشافزایش مطبوعات محلی به

دی و صنعتی و گذاری اقتصاسیاسی، درخواست توزیع برابر امکانات و سرمایه-های اداری

 شود. های بحران قومی در ایران تلقی میها و شاخصمثابه مولفههای فرهنگی قومی بهفعالیت

 راهبردهای قومی-3-2

بندی مقوله کلّی طبقه 3مفهوم شناسایی  و در 17براساس تجزیه و تحلیل و فراترکیب مطالعات، 

 شد. 
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 الف. غیریت سازی حکومت

تبع آن دسترسی نابرابر به در مناطق قومی و به ، سطح نازل توسعهبر مبنای فراترکیب مطالعات

های اقتصادی و فرهنگی و سهم اندک از مناصب مدیریتی در سطوح میانی و کالن،  سرمایه

احساس محرومیت و تبعیض را در نزد کنشگران )عامه مردم و نخبگان قومی( تقویت نموده 

رکیب، در مناطق قومی نسبت به عملکرد ساختارهای است. با رجوع به مفاهیم مستخرج از فرات

همین وضعیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، احساس و پنداشت منفی نمایان است. 

های اقتصادی را به عنوان تبعیض عامه مردم و نخبگان قومی، تفاوت»موجب گشته است تا 

( و تبعیض اقتصادی  1387ادی،؛ هوشمند و فره1395مذهبی تفسیر نمایند )نواح و خیری،-قومی

(. برای نمونه، تفسیر 1392،فرهادی و کاظمی ی تبعیض فرهنگی و هویتی تعبیر کنند)را در سایه

گذاری دولت این است که  عامل  و مجری تفوق فرهنگ، دانشجویان کُرد و بلوچ از سیاست

اغلب (. 1398ن،رضایی و دیگراباشد)قومیت و مذهب فارس شیعی بر کُرد یا بلوچ سنی می

دانند. جوانان بلوچ رضایت اندکی از کار، تحصیل و ها را واجد جنبه مذهبی میها، تبعیضبلوچ

مندی و جای احساس بهرهزندگی در ایران دارند و از تعامل با کارگزاران سیاسی و نهادی به

. تفاوت و (1381بر،کنند)عبداللهی و حسینرضایت، احساس محرومیت، تبعیض و نارضایتی می

( و 1386تمایز اعراب و غیر اعراب در دستیابی به مناصب عالی سیاسی ) نواح و تقوی نسب،

حکومت ای است که گونههای ساختاری و کالن همبستگی ملّی بهعوامل و زمینه تلقی کُردها از 

 (.1387اقوام بدل ساخته است )هوشمند و فرهادی،« غیر»مرکزی را به 

 ثریتدوگانگی با اک ب(

سایه افکندن جو شک و تردید و بدبینی بر احساس و پنداشت مناطق قومی نسبت به رویکردها 

بخشِ همگرایی ملّی و عملکرد نظام تدبیر در مناطق قومی، تضاد و راهبردها و بسترهای مقوم

احساس دوگانگی با اکثریت (، 1395،رابودان) ها در جامعهبین فرهنگ غالب و خرده فرهنگ

ناخرسندی از فرادستی اقوام غیربومی و قرارگرفتن نیروهای ( و 1398 ی و دیگران،رضای)

های کاری برای افراد بومی   گشتن فرصت غیربومی غیردلسوز در مسندهای اداری و کاری و زائل
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تفاوتی اجتماعی، و قطاعی شدن ( را در پی داشته است و  نوعی بی1398)قادرزاده و کریمی،

  های اجتماعی و فرهنگی را در مناطق قومی تشدید نموده است.ندپارگیحوزه اجتماع، و چ

 مثابه سپر محافظتیقومیت به (ج

سپر محافظتی تبدیل شده است.  با وجود احساس محرومیت، هویت قومی بهدر مناطق قومی، 

برد که بُعد اول آن احساس واگرایی و ای مفهومی بهره میصورتبندی این سپر از سامانه»

مثابه عامل و مجری تفوق گذاری دولت بهگانگی با اکثریت است، بُعد دوم، تفسیر سیاستدو

فرهنگ، قومیت و مذهب فارس شیعی بر کُرد یا بلوچ سنی است، و  بُعد سوم، ارتباطات درون 

ای جایگزین و سرمایه قومی در داخل و خارج مرزهای کشور و همچنین مصرف رسانه

رضایی و دیگران، «)سازدیابی جایگزین را برمیت که امکان هویتاجتماعی منبعث از آنهاس

(. مفاهیمی چون تشدید هویت قومی اعراب خوزستان به دنبال احساس محرومیت 244: 1398

(، تقویت 1386ی هویت قومی و هویت ملی )نواح و تقوی نسب،نسبی و معکوس شدن رابطه

قومی )محمدی و  نمایی هویت(، رخ1388ی قومی)فکوهی و آموسی،گرایانههویت جماعت

( نشان از تبدیل شدن هویت 1397(، هویت یکپارچه کُردی)قادرزاده و محمدزاده ،1399دیگران،

 های ساختاری همبستگی  ملّی دارد. مثابه راهبردی  در برابر زمینهقومی به سپرمحافظتی  به

 مطالبات هویتی د(

ات هویتی بر محور قومیت در مناطق قومی ماهیت بر مبنای فراترکیب مطالعات موجود، مطالب

برابری طلب دارد و  خواهان تکریمِ مشاهیر و مفاخر فرهنگی قومی در صدا و سیما، آموزش 

زبان مادری در مقاطع مختلف تحصیلی، تحقق شعار ایران برای ایرانیان، حق طبیعی پیگیری 

ات سیاسی به نخبگان قومی، واگذاری گیری امورها، واگذاری تصمیمها از طریق انجمن خواسته

اداره امورسیاسی در مناطق قومی به خود اقوام و  ورود به مناصب باالی سیاسی است )قادرزاده 

شدن چـارچوب فرهنـگ و هویـت (. فراترکیب مطالعات  نشان از تبدیل1397و محمدزاده،

تحوالت اقتصادی و  قومی و ارزیابیهایی خواستی مشـترک همـهپـس زمینه قـومی به

 (،1387 )هوشمند و فرهادی، های فرهنگیهای قـومی به تأسی از شاخصای در استانتوسعه



 

 

 

 

 

 1401، بهار و تابستان 1، شماره 13مسائل اجتماعی ایران، دوره  بررسی  30 

  

 

)سلیمی و  ( و مطالبات هویتی1392)کاویانی ، گراییقومیت (،1391)حیدری، مطالبات اقوام

 ( دارد.1395 دیگران،

 ها و بسترهای همبستگی پیامدهای  زمینه -4

اهیم دریابیم که بسترهای همبستگی و راهبردهای کارگزاران سیاسی چه خودر این بخش می

مفهوم شناسایی و در 12پیامدهایی در مناطق بر جای گذاشته است. براساس فراترکیب مطالعات، 

 بندی گردید.مقوله کلّی طبقه 2

 های اجتماعیرنج الف(

سازی کسانی یهاگذاری زبان از مهمترین سیاستسازی و سیاستهای هویتسیاست

-شود که یک هویت واحد و منسجم را در درون جامعه به وجود میگرایی( محسوب می )ملّی

های گروهی و تدریس های محلی و قومی در مطبوعات و رسانهآورد. عدم استفاده از زبان

 های قومی پدید آورده است که این امرهای اجتماعی را برای اقلیتادبیات آنها در مدارس، رنج

های اجتماعی در مناطق (.  از دیگر رنج1395منجر سرخوردگی در جامعه شده است)رابودان،

قومی، احساس نبود عدالت اجتماعی است. فراترکیب مطالعات حوزه همگرایی و همبستگی 

ملّی موید پدیدارشدن احساس محرومیت و نبود عدالت اجتماعی در مناطق قومی است ) 

 (.1383؛ حسین بُر،1386نسب،و تقوی ؛ نواح1388فکوهی و آموسی،

 گراییبرون ب(

جمعیت کُرد »ارتباط با احساس طردشدگی و احساس محرومیت نیست. بی، گراییی برونمقوله

هـا روا های متعددی بـر آنشوند و ظلمکننـد مـورد تبعـیض واقـع میاکثراً احسـاس مـی

انه گرایش به گریز از هویت ملّی را تقویت متأسف، شـود. مجمـوع ایـن احساسـاتداشـته مـی

یک گرایش مثبت تلقی ، عالوه بر این خود بخود گرایش به سمت هر حرکت مخالف، کندمی

هویت ، (. در سلسله مراتب ترجیحات هویتیِ کُردها68: 1388، فکوهی و آموسی) «شـودمی

 اند و ملی  قرار گرفته های جهانیای داشته و پس از آن هویتقومی جایگاه محوری و اولیه

 (. 1388، قادرزاده)
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 گیری بحث و نتیجه

واکاوی مختصات همگرایی و همبستگی اجتماعی عام در بستر چند ، هدف پژوهش حاضر

میانجی فراترکیب مطالعات به راهبردها و پیامدهای آن به، بسترها، فرهنگی و چند قومیتی ایران

، . واکاوی مختصات همگرایی و همبستگی اجتماعیی اخیر بوده استانجام رسیده در سه دهه

های  ساختاری برساخت همبستگی ( مواجهه با زمینه/واکنشکنش) بسترهای مقوم و راهبردها

گر آن است که همبستگی اجتماعی در اجتماعی در نزد کارگزاران نهادی و کنشگران قومی نشان

های همبستگی در مناطق صات و شناسهزایی پیدا کرده است. مختی ایران ماهیت آسیبجامعه

محصورشدن اعتماد اجتماعی در اجتماع ، ضعف مشارکت سیاسی، بیگانگی سیاسی) قومی

مندی همبستگی اجتماعی داللت دارد. اما یکی از مذهبی( بر مسأله -و شکاف  قومی، قومی

تاریخی و های میراث مشترک ملی و قرابت»، ی متنوع ایرانمختصات اصلی و دیرین جامعه

ها مانع از فروپاشی اجتماعی جامعه ایران شده است. در جامعه ایران است و این قرابت« فرهنگی

حلقه اتصال جامعه ایران و مانع از گسست و بحرانی شدن هویت در ، تأکید بر ایرانی بودن اقوام

 جامعه ایران شده است. 

ی در سه سطح قابل تفکیک است. زمینه و بسترهای ساختاری ِ همبستگ، بر مبنای فراترکیب

ی مناطق ناپایداری توسعه»، «ناکارآمدی مدیریت سیاسی اقوام»ها و شرایط علّی  عبارتند از:زمینه

اجتماعی و ، پیوستگی دیرین تاریخی»، «های قومیگسست و عدم شمولیتِ سیاست»، «قومی

ای همبستگی ز شرایط زمینهدر کنار بسترهای علّی بایستی ا«. اختالل در شناسایی»و « فرهنگی

-ی همبستگی در ایران پیای که بایستی در  آن مسئلهترین زمینهنیز سخن به میان آورد. اصلی

در ایران است. « پایایی و مانایی تنوع فرهنگی و قومی»پذیرش واقعیتی به نام ، شودریزی 

های فراملّی بلکه با ویتهای محلی و قومی و یا طرد ههای هویتنه بر خرابه، همگرایی ملّی»

های فراملی تکوین و بسط هویت های محلی و قومی و ارتباط آن بامشارکت فعال هویت

 (. 220: 1380، عبداللهی) «یابد می

گر در وضعیت همبستگی نیز ای بایستی از شرایط مداخلهدر کنار بسترهای علّی و زمینه

، «جهانی شدن فرهنگی»عبارتند از: گر ترین شرایط مداخلهسخن به میان آورد. اصلی
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مناسبات مرزی و »و ، «ژئوپولتیک مناطق قومی و  مداخالت فراملی»، «الگوپذیری نخبگان قومی»

 «.امتداد قومی

که تنوع قومی و مذهبی به مثابه دالّ  مرکزی در قانون اساسی به رسمیت با وجود آن

هایی به راهبردهایی چون ههرکارگزاران سیاسی در ب، با این وصف، شناخته شده است

دست « سیاسی کردن مطالبات قومی»و « اختالل در گردش نخبگان قومی»، «سازی قومی غیریت»

رویکردها و راهبردهای واکنشی و تقابلی ، ی مردم و نخبگان قومیاند که در نزد عامهیازیده

و « سپر محافظتیمثابه قومیت به»، «دوگانگی با اکثریت»، «سازی حکومتغیریت»همچون 

در پی داشته است. راهبردها و رویکردهای در پیش گرفته ارتباط وثیقی با « مطالبات هویتی»

، ها و بسترهای ساختاری همبستگی اجتماعی در ایران دارد.  بر مبنای نتایج فراترکیبزمینه

مناطق  گرایی را  دررنج اجتماعی و برون، بسترها و راهبردهای ساختاری برساخت همبستگی

 قومی در پی داشته است.

نتایج این پژوهش گویای آن است که مختصات همبستگی اجتماعی عام در مناطق قومی 

ماهیت پاتولوژیک پیدا کرده است و این امر بر وجود موانع ساختاری بر سر راه بسط و تعمیم 

ر وضعیت هر نوع تغییر و بهبودی د، تعلقات اجتماعی و همبستگی داللت دارد. بنابراین

تغییر ، های اساسیهای مساعد ساختاری  است. یکی از گاممتضمن توجه به زمینه، همبستگی

که در بلندمدت و به صورت پایدار نگاه و بینش  نسبت به اجتماعات قومی است. با توجه به آن

-شاین اجتماعات قومی هستند که از پایین و از متن اجتماع در تکوین انسجام اجتماعی عام نق

وگوی بین قومی و بین امکان تحقق گفت، سازی اقوامهر گفتمانی که با غیریت، کنندمی آفرینی

ای باید در ایران هویت ملّی را به گونه»بایستی کنار گذاشته شود. ، سازدفرهنگی را محدود 

زیست ، شمار بیشتری از نشانگرها و نمادهای هویتی، بازتعریف نمود که تا حد ممکن

گی و چندقومی را نمایندگی کند و زیست چندفرهنگی جامعه به یک زیست فرهنگی چندفرهن

 (. 1380، گل محمدی) «تقلیل داده نشود

فرهنگی از های های تاریخی و مخرج مشترکنتایج پژوهش گویای آن است که پیوستگی

ها کمتر شترکامّا مخرج م، شمار رفته استی ایران بهی اتصال و تداوم بخش جامعهدیرباز حلقه

رغم تمامی عوامل اجتماعی و فرهنگی و سازی شده است. بههای کالن مفهومگذاریدر سیاست
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نباید از این واقعیت نیز چشم پوشید که ، اندتاریخی که انسجام ملّی را در ایران دوام بخشیده

ت عنصر سیاسی نیز مداخله کرده است و مداخله عنصر سیاست در فضاهای مستعد مخاطرا

ای بیشتر صبغه سیاسی بخود که نظم اجتماعی در جامعهدر صورتی»جدی به همراه داشته است.

به همان نسبت نیز روابط ، بگیرد و ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن ضعیف و یا نادیده گرفته شود

صورت دوست و دشمن گرا بهبین کنشگران در تمام سطوح بر اساس سوگیری عاطفی و خاص

سیاست قومی دوراندیشانه بایستی با برجسته ، (. بنابراین77:1375، چلبی) «دشوتعریف می

های فرهنگی و کاستن محوریت امر سیاسی همراه باشد. مستندسازی تاریخ شفاهی نمودن قرابت

ورزی ایجابی اقوام و مذاهب مختلف ایران است و بازنمایی آن در آموزش و که ماحصل کنش

 رسد. به نظر میپرورش و صداوسیما  ضروری 

رسمیت مثابه دالّ  مرکزی در قانون اساسی بهواقعیت تنوع قومی و مذهبی در ایران  به

شناختی در حد تمایزاتِ نوع  ای مردم هویت قومی به مسئله، امّا در مقام عمل، شناخته شده است

عنوان  یرانی  بههای زبانی تقلیل داده شده است و اقوام اها و یا به گروه آیین، پوشش، موسیقی

ی تردید اند و با دیدهکمتر مورد پذیرش قرار گرفته، های مستقل که مطالبات هویتی دارند هویت

شود. ضرورت دارد تدابیری اندیشیده شود تا در عین تأمین به مطالبات هویتی  نگریسته می

، ن اساسیمطالبات اجتماعات قومی تحقق یابد؛ چراکه با تحقق اصول قانو، همبستگی ملّی

 یابد.پذیری امنیت ملّی کاهش می آسیب

رسمیت شناسی اقوام نمودهایی از اختالل و در به، برمبنای فراترکیب مطالعات موجود

های پارچه و تقلیل آن به گروهمثابه کلیتی یکنابرابری وجود دارد. اختالل در تصدیق اقوام به

ای مناطق و نامشحص نبودن موقعیت حاشیه، مهایی از سوظن به وفاداری اقوازبانی و وجود رگه

آید. یکی از شمار مینمودهایی از اختالل و نابرابری در تصدیق به، کار ملّیجایگاه در تقسیم

ها است. ضرورت دارد تا لحاظ نشدن مختصات قومی در سرشماری، وجوه اختالل در شناسایی

ارش قرارگیرد و بر مبنای آن زبانی و مذهبی مورد شم، مختصات قومی، هادر سرشماری

 گذاری صورت پذیرد. سیاست
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 ها، ی چندقرهنگی و چند قومیتی ایران: زمینهمدل مفهومی مختصات همبستگی در جامعه :1شکل  

 راهبردهای و پیامدها

ادبیات نظری و تجربی گویای پیوند ناگسستنی سطح توسعه با همبستگی  اجتماعی دارد. بر 

-برخوردار محسوب میهای توسعه کمموجود، مناطق قومی به لحاظ شاخصمبنای مطالعات 

های نسبی مناطق قومی  ضرورت دارد تا در سطح ملّی جایگاه مناطق قومی شود. با لحاظ مزیت

 بازتعریف شود.

تر خودنمایی های قـومی، نقش مدیریت سیاسی بیشبا لحاظ رویکرد سیستمی به شکاف

هـای مـدیریتی موجـب شـده اسـت تـا قوم کُرد، بلوچ و عرب  ضعف ویژه در موردکند. بهمی

تری نسبت به اقوام دیگر احساس نمایند و ها  احسـاس محرومیت و منزلت اجتماعی پایینآن

های قومی با جهـت کلـی مدیریت شکاف»های نارضایتی در میـان آنـان مشـاهده شـود. زمینه

ت اصل انصاف و عدالت و رفـع نابرابری منجر به احساس رویکردی کارآمدتر مبتنی بر رعای

ترابی و «)هـای قـانون اساسـی کشـور، اجرایـی و عملیاتی شودمحرومیت و همچنـین ظرفیـت

 (1393مجیدی،
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شود. بر مبنای نتایج، عملکرد نظام تدبیر در افکار عمومیِ مناطق قومی ناموفق ارزیابی می

مشروعیت نظام را در اذهان عمومی دستخوش تغییر ساخته ضعف عملکردی میزان مقبولیت و 

های اجتماعی و بازشناسی هویت اقوام تا حد زیادی  بردن نابرابری تالش برای ازبین»است. 

 (. 40: 1396بهشتی و حقمرادی،«)کند چالش همگرایی ملّی را کمتر می

می مذهبی، تقویت تفاوتی اجتماعی و سیاسی و ترمیم شکاف قویکی از مجاری ترمیم بی  

نهاد در بازسازی پیوندهای اجتماعی و های مردم آفرینی سازمانمشارکت مدنی است.  نقش

تقویت مشارکت اجتماعی انکارناپذیر است. به هر میزان نهادهای مدنی در جامعه بیشتر شوند، 

دنی و بانی نهادهای مای و دیدهیابد. تصدیق نقش مشاوره های اجتماعی افزایش می سرمایه

 رساند.های اجرایی مدد میدسترسی آسان به اطالعات، شفافیت و پاسخگویی دستگاه

عدم اجماع نظریِ مدیران اجرایی و نخبگان بر سر فضای مفهومی هویت قومی و درک    

گرایی و بحران قومی، مدیریت مسائل قومی را در ایران پیچیده مثابه قومیتمطالبات قومی به

م آوردن بسترهای گفتگو و مفاهمه در سطح نخبگان علمی و سیاسی و مدیران نموده است. فراه

اجرایی درخصوص نشانگرهای هویت قومی و درک این واقعیت که هویت و همگرایی، نه بر 

های قومی و فراملّی بلکه با مشارکت فعال های محلی و قومی و یا طرد هویتهای هویتخرابه

 رسد. نظر می، ضروری بهشوداجتماعات قومی صورتبندی می

-مسئله»های استراتژیک ریاست جمهوری در خصوص گزارش راهبردی مرکز بررسی  

 های خوزستان، کردستان، سیستان و بلوچستان،در استان« شناسی راهبردی مسائل توسعه

گویای آن است که در رویکرد هایی با بافت قومی(، )استان کرمانشاه و آذربایجان غربی

ی و مدیریتی مناطق قومی همواره امنیت نقشی کلیدی بازی کرده است و اگر این گزاره ا توسعه

هایی با بافت قومی وضعیت توسعه نیز باید با وضعیت مطلوب امنیت در استانبود میدرست می

بود. پاسخ به این ابهام در نرخ متوسط احساس ناامنی اجتماعی در این مناطق  دیگرگونه می

توان گفت میزان واقعی باالی امنیت هنگامی به احساس امنیت ر مقام تحلیل مید .نهفته است

ی اقتصادی و اجتماعی خواهد شد که این ساز توسعهباالی اجتماعی منجر و در نتیجه زمینه

امنیت عالوه بر واقعی بودن، مولد نیز باشد. امنیت مولد برخالف امنیت انتظامی، ناظر بر اهداف 

ی مدنی مانند دی و فرهنگی است و بازیگران اصلی آن نیز کنشگران جامعهاجتماعی، اقتصا
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رو، چرخش نهاد و بخش خصوصی هستند.از اینهای انجمنی، سازمانهای مردماصناف، گروه

ی مناطق قومی باید با تاکید بر مفهوم امنیت مولد و عبور از کلیدی و راهبردی در تئوری توسعه

سیاسی صورت گیرد. این مفهوم در مقابل امنیت غیرمولد قرار دارد که  پارادایم امنیت انتظامی و

های توسعه در های امنیت و در مقابل پایین بودن شاخصمحصول طبیعی باال بودن شاخص

مناطق قومی است. تاکید بر این مفهوم سبب ایجاد حمایت و پشتیبانی سیاسی از فعالیت بخش 

ضای کنونی را برای فعالیت اقتصادی، اجتماعی، خصوصی و نخبگان قومی خواهد شد که ف

 بینند.فرهنگی و ... مساعد نمی
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  20 ،مطالعات ملی، تأثیر توسعه متوازن بر همگرایی ملی در مناطق مرزی. (1398) محمد، جعفری 

(80) :49-25 . 

 دفتر امور اجتماعی : تهران. هویت قومی و رابطه آن با هویت ملی در ایران. (1378) مسعود ،چلبی

 . وزارت کشور

 تأثیر خودگردانی کُردهای شمال عراق بر کشورهای همسایه. (1386) محمدرضا ،نیاحافظ، 

 . 5-36: (4) 21دوره ،تحقیقات جغرافیایی

 انگی سیاسی و اجتماعی با مشارکت سیاسی و اجتماعی بررسی بیگ. (1389) قاسم ،حسنی

 . 129-170: 50پیاپی، علوم اجتماعی ،دانشگاه های دولتی شهر تهران دانشجویان

 ررسی تاثیرگذاری توسعه گردشگری قومی بر موضوعات فرهنگیب. (1389) سیدفرهاد، حسینی- 

نامه کارشناسی پایان. مورد مطالعه روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه: اجتماعی جامعه

 . دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده امور اقتصادی. ارشد

  قوم : مطالعه موردی) نقش مدیریت سیاسی همگرایی و واگرایی اقوام. (1391 ) جهانگیر ،حیدری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی دانشگاه . پایان نامه کارشناسی ارشد. کُرد(

 . فردوسی مشهد 

 تحلیل : بندی گفتمانی سیاست فرهنگی مدرنیته و صورت. (1399) علی ،کمال و سنایی، خالق پناه

 31، شناسی کاربردیجامعه ،تا به امروز(. ش. هـ 1285) گفتمان سیاست فرهنگی دولتی در ایران

(3) :74-57 . 

 مطالعه موردی استان) بررسی عوامل موثر بر واگرایی اقوام کرد ایرانی. (1390) صغری ،خانی 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد . پایان نامه کارشناسی ارشد. کردستان(

 . تهران مرکزی

http://www.rjnsq.sinaweb.net/?_action=article&au=683744&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/eaa26df3fa889a2724970deeacafce07/search/ed7c2abd66b00ba2fc43947a0f3bed38
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/eaa26df3fa889a2724970deeacafce07/search/ed7c2abd66b00ba2fc43947a0f3bed38
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=جهانگیر حیدری&basicscope=5&item_id=194443
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 نشر مرکز: تهران ،ترجمه باقر پرهام. تقسیم کار اجتماعی. (1381) امیل ،دورکیم . 

 ویان ترک و مورد دانشج) سیاستگذاری زبانی و زندگی روزمره دانشجویان. (1395) پگاه، رابودان

 . دانشگاه علم و فرهنگ تهران ،نامه کارشناسی ارشدپایان ،کُرد دانشگاه تهران(

 تأثیر جهانی شدن بر هویت قومی کُردهای ایران شناختیبررسی جامعه. (1396) هادی، رحمانی 

 . دانشگاه مازندران. نامه کارشناسی ارشدپایان. کُردهای شهرستان بانه(: مطالعه موردی)

 سازی جمهوری اسالمی ایران در دوران سازندگی مقایسه سیاست ملت. (1390) محمدی ،رضایی

 . دانشگاه مازندران. نامه کارشناسی ارشدپایان. اصالحات

 دانشگاه . نامه کارشناسی ارشدپایان. توسعه و همبستگی ملّی در ایران. (1380) حمید ،رجب نسب

 . تهران

 همگرایی ملّی در میان دانشجویان کرد و بلوچ ایرانی. (1398) سبحان و همکاران ،رضایی :

 . 203-250: (75) 19 ،رفاه اجتماعی ،مندفراتحلیل و مرور نظام

 گرایی مطالعه کیفی مذهب و قوم. (1393) جمیل ،امید و رحمانی، قادرزاده ،سیدحسین ،دهسراج زا

 . 3-29: (4) 15، شناسی ایرانجامعه ،در میان کُردهای شیعه و سنی

 بررسی و تحلیلِ تاریخی . (1395) ایرج ،جهانگیر و نیکجو ،حیدری ،محمدرضا ،سلیمی سبحان

، مطالعات تاریخ انتظامی، قوم کُرد(: نمونه پژوهی) قوام ایرانیعوامل مؤثر بر همگرایی و واگرایی ا

3 (8) :98-75 . 

 143-165: 3، دانش سیاسی ،های هویتقومیت از منظر سیاست. (1385) کاووس، سیدامامی . 

 نقد الگوهای موجود و ارائه : مدیریت منازعات قومی در ایران. (1385) سیدرضا ،صالحی امیری

 . مرکز تحقیقات استراتژیک: تهران. الگوی مطلوب

 بررسی مدیریت اخبار اهل سنت در سیمای استان سیستان و بلوچستان . (1395) محمد ،صمصامی

دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی  ،پایان نامه کارشناسی ارشد. الگوی خبری و کردستان و ارائه

 . دانشگاه سوره

 ریزی رفاه و برنامه ،طلبی قومی در فضای مجازیهویت. (1392) یاور ،ابوتراب و عیوضی ،طالبی

 . 135-172: 16شماره  ،توسعه اجتماعی

 پایان. رابطه بین میزان گرایش به هویت ملی و قومی در بین کردهابررسی . (1389) امیر ،ظهرابی-

 . دانشگاه مازندران ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی. نامه کارشناسی ارشد

 های قومی در کشورهای چندقومی و ارائه الگوی بررسی سیاست. (1389) عطاءاله ،آباد عبدی فتح

 . دانشگاه تربیت مدرس. رساله دکتری. بهینه

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a44304f3107dfd6a5c34b32c701185e3/search/e77df35af5838ac691c19c5cc63f8f25
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a44304f3107dfd6a5c34b32c701185e3/search/e77df35af5838ac691c19c5cc63f8f25
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5474149d20d265f3c094cb53ddf3dc89/search/e77df35af5838ac691c19c5cc63f8f25
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5474149d20d265f3c094cb53ddf3dc89/search/e77df35af5838ac691c19c5cc63f8f25
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/e54597546fc1c5852de0897bf5d99ae1/search/5ce5eb40cfb0706e324ffdb8d9cea940
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/e54597546fc1c5852de0897bf5d99ae1/search/5ce5eb40cfb0706e324ffdb8d9cea940
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b729a0b80739d907f45464a6586e9053/search/3355af782edce0e9c7e052d6f75dd277
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b729a0b80739d907f45464a6586e9053/search/3355af782edce0e9c7e052d6f75dd277
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b729a0b80739d907f45464a6586e9053/search/3355af782edce0e9c7e052d6f75dd277
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/048a11059bf9d4a239660044d189fc63/search/8e39fc4c18e4639a74297bae1a29e34e
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=عطاءاله عبدی فتحآباد&basicscope=5&item_id=57855
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 گرایش دانشجویان بلوچ به هویت ملی در ایران. (1381) عثمان، برمحمد و حسین ،عبداللهی، 

 . 101-126: 4پیاپی ، شناسی ایرانجامعه

 قومیت و مشارکت سیاسی ،یتوسعه اقتصادی اجتماع. (1392) علی ،کاظمی محمد و ،فرهادی، 

 . 571-597: (8) 4 ،ایرانمطالعات و تحقیقات اجتماعی در 

 ابری قومی و پیامدهای آن در دو قوم ترک و کرد در ایرانمیزان احساس نابر. (1397) زهرا، عاملی .

 . دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. نامه کارشناسی ارشدپایان

 های عوامل سیاسی موثر بر همبستگی ملّی در بین قومیت. (1391) محمدرضا ،ارسرائیغالمی شک

 . دانشگاه عالمه طباطبائی، ماعیدانشکده علوم اجت. رساله دکتری جامعه شناسی. ایران

 مطالعه ) هویت ملی و هویت قومی در کُردستان ایران. (1388) ناصر و آموسی مجنون ،فکوهی

، های هویتی نزد جوانان شاغل در اقتصاد غیر رسمی پیرانشهر(موردی معیشت اقتصادی و تعلق

 . 49-75: 2، فرهنگ و جامعه ،پژوهش جوانان

 کویر: تهران ،و حسین غفاری ترجمه غالمرضا غفاری. سرمایه اجتماعی. (1388) جان ،فیلد . 

 های اجتماعی و ارائه راهبردهایی برای تقویت شناسی شکافآسیب. (1393) علی اصغر، قاسمی

 . 47-77: (71) 23، راهبرد، همبستگی ملّی

 برساخت اجتماعی پدیده تجارت مرزی در . (1390) امید، احمد و قادری، محمدپور ،امید، رزادهقاد

 . 35-81: 9، برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، ایارائه یک نظریه زمینه: شهرستان مریوان 

 شدن  طلبی قومی و سیاسی مطالعه پیمایشی هویت. (1397) حسین ،امید و محمدزاده ،قادرزاده

 . 19-42: (1) 20 ،های راهبردی مسائل اجتماعی ایران  پژوهش، یت کُردهای ایرانقوم

 ی کیفی مطالعه: نهاد های مردم ی هویت در سازمانمشکله. (1398) ایوب ،امید و کریمی ،قادرزاده

 . 103-129: (2) 10، بررسی مسائل اجتماعی دانشگاه تهران، فعاالن مدنی

 های مرجع در میان دانشجویان دانشگاه پیامشدن بر تنوع گروهجهانی تأثیر. (1398) فرهاد ،قربانی-

 . نور استان کردستاندانشگاه پیام. نور سنندج

 تهران. طرح پژوهشی قومیت عرب خوزستان و هویت ملی ایران. (1383) نورااهلل ،قیصری :

 . پژوهشکده مطالعات راهبردی

 نامه پایان. ض قومی و مذهبی در حقوق موضوعه ایرانانگاری تبعیجرم. (1398) اکبر ،کاردان

  . دانشگاه آزاد اسالمی، واحد صفادشت. کارشناسی ارشد

 طرح نو : تهران. ترجمه حسن چاوشیان. قدرت هویت ،ر اطالعاتعص. (1380) مانوئل ،کاستلز 

http://ensani.ir/fa/article/author/25022
http://ensani.ir/fa/article/author/25022
http://ensani.ir/fa/article/author/3841
http://ensani.ir/fa/article/author/3841
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/38176/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1392-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-4-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-8-
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=محمدرضا غلامی شکارسرائی&basicscope=5&item_id=430076
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/6e26a8757d8846074cbf49dad8695194/search/5ce5eb40cfb0706e324ffdb8d9cea940
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/6e26a8757d8846074cbf49dad8695194/search/5ce5eb40cfb0706e324ffdb8d9cea940
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=3464
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4e4ff98eac79e738546f46d2aebcbe64/search/12b68ddf39886011c0763316c0dfc727
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4e4ff98eac79e738546f46d2aebcbe64/search/12b68ddf39886011c0763316c0dfc727
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/8b4224a3d7c7feeda14aabd0efb177df/search/9e0eb8acdd7ba6d33a832468c240744a
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/8b4224a3d7c7feeda14aabd0efb177df/search/9e0eb8acdd7ba6d33a832468c240744a
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/8b4224a3d7c7feeda14aabd0efb177df/search/9e0eb8acdd7ba6d33a832468c240744a
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 سیمای : ای و تاثیر آن بر همگرایی اقوام؛ مطالعه موردی ژئوپلتیک رسانه. (1392) محمد ،کاویانی

 ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی. پایان نامه کارشناسی ارشد. جمهوری اسالمی ایران

 . صرمجتمع دانشگاهی ولیع

 نامه پایان. بررسی نقش نشریات استان کردستان در همگرایی ملی. (1389) حسن، احمدیگل

 . دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی. کارشناسی ارشد

 نی: تهران. هویت ،فرهنگ ،جهانی شدن. (1386) احمد ،گل محمدی . 

 شناسیرساله دکترای جامعه. گرایی در میان کردهای ایرانانواع قوم ،( 1390) حسین ،محمدزاده .

 . دانشگاه عالمه طباطبائی

  با تأکید بر ) ها بررسی عوامل موثر و تأثیر گذار در همگرایی قومیت. (1391) امیرعباس، مفرد

  .                       واحد گرمسار دانشگاه آزاد اسالمی . پایان نامه کارشناسی ارشد. (ساختار امنیت کشور ایران

 ( مشارکت انتخاباتی اقوام در ایران. بررسی موردی؛ انتخابات ریاس1385مقصودی، مجتبی .) ت

 .83-111(: 4) 7جمهوری، مطالعات ملی، 

 های قومی جمهوری اسالمی ایران در بررسی سیاست. (1391) انوشه، مجتبی و دربندی ،مقصودی

 . 155-178: (4) 7، پژوهشنامه علوم سیاسی، (1998-2006) قبال کردها در دولت اصالحات

 نشرآذین: تهران. هاتحوالت قومی در ایران؛ علل و زمینه. (1380) مجتبی ،مقصودی . 

 بانه(  مطالعه موردی شهرستان) نقش توریسم محلی بر همبستگی ملی. (1390) حسین ،منصوری .

 . دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس. نامه کارشناسی ارشدپایان

 پایان. تأثیر سانترالیسم بر فعال شدن شکاف قومی در میان اکراد ایران. (1380) حسین ،محمدزاده-

 . دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی. نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی

 های تاریخی و اجتماعی مؤثر بر شکاف قومی در  زمینه. (1397) سعید ،حسین و خانی ،محمدزاده

 . 125-147: اولین ویژه نامه کردستان() 3 ،12دوره ، اجتماعی ایران مجله مطالعات ،ایران

 تهران ،شناسی راهبردی توسعه در استان کردستان مسئله. (1395) های استراتژیکمرکز بررسی :

 . ریاست جمهوری

 تهران ،شناسی راهبردی توسعه در سیستان و بلوچستان مسئله. (1395) های استراتژیکمرکز بررسی :

 . جمهوری ریاست

 تهران ،شناسی راهبردی توسعه در استان خوزستان مسئله. (1396) های استراتژیکمرکز بررسی :

 . ریاست جمهوری

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/8b4224a3d7c7feeda14aabd0efb177df/search/9e0eb8acdd7ba6d33a832468c240744a
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/8b4224a3d7c7feeda14aabd0efb177df/search/9e0eb8acdd7ba6d33a832468c240744a
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/8b4224a3d7c7feeda14aabd0efb177df/search/9e0eb8acdd7ba6d33a832468c240744a
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b7891f05349cb03135c6b4bb1723211a/search/fb065df0019d725f6530dd48771717c6
http://www.ipsajournal.ir/?_action=article&au=73&_au=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C++%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://www.ipsajournal.ir/?_action=article&au=73&_au=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C++%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://www.ipsajournal.ir/?_action=article&au=73&_au=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C++%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://elmnet.ir/article/10566990-51142/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-(%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)
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