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  بررسی تجربی الگوي روابط قومی در ایران 

  1هاي یک پیمایش ملی) کمی داده (تحلیل

 

2زاده کاظم حاجی  

 
  )20/10/98تاریخ پذیرش  ،15/01/98(تاریخ دریافت

 

  چکیده

اي  بودن ایران، شناسایی الگوي مطلوب روابط قومی مسئله با توجه به چندفرهنگی

) با حجم نمونۀ 1397ست. این تحقیق مبتنی بر یک پیمایش ملی (در سال ضروري ا

ها (اهواز) و  ها (تبریز)، کردها (سنندج)، عرب ها (تهران)، ترك نفر در میان فارس 1950

ها (زاهدان) است که در آن گرایش ملی، گرایش قومی، گرایش به نظام سیاسی،  بلوچ

و جامعۀ غربی و درنهایت، گرایش به گرایش قومیِ فرامرزي، گرایش به فرهنگ 

اجتماعات قومی دیگر مورد سنجش قرار گرفته است. همچنین با استفاده از مدل 

ها  دهد فارس ها نشان می الگوي مطلوب روابط قومی در ایران شناسایی شد. یافته 3بِري،

بیشترین گرایش ملی، بیشترین گرایش به اجتماعات قومی دیگر و کمترین گرایش به 

ها داراي کمترین گرایش به اجتماعات قومی  براین، ترك نظام سیاسی را دارند. عالوه

روابط قومی که اکثر . درمجموع، الگوي دیگر و بیشترین گرایش قومیِ فرامرزي هستند

گرایی یا  فرهنگ دهند، الگوي چند درصدشان) ترجیح می 75  تقریباًگویان ( پاسخ

  بخشی است.  انسجام

  گرایش ملی، گرایش قومی. قومیت، اجتماع ملی، الگوي روابط قومی،: واژگان کلیدي

_______________________________________________________ 
هاي پیمایش ملی اقوام با همکاري پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نوشته شده است.  این مقاله براساس داده. 1

گذار پروژه) و مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران  عنوان کارفرما و سرمایه شایسته است از مسئوالن پژوهشگاه (به

  هاي پیمایش)، کمال قدردانی را به عمل آوریم.   عنوان مجري مرحلۀ گردآوري و استخراج داده ) (به(ایسپا
  )hajizadeh.k@gmail.comشناسی گرایش مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه شهید بهشتی ( دکتراي جامعه. 2

3. Berry   
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  مقدمه و بیان مسئله

اول تا زمان  قومی در آن از زمان پهلوي   تنوع ۀچندقومیتی است که مسئل ۀایران یک جامع

مرکزي مدرن و   جوامع پس از تشکیل دولت ۀحاضر همواره حائز اهمیت بوده است، زیرا در هم

ملی و  فرهنگ  ۀرابط« ۀملی، سؤاالت متعددي درزمین  گیري اجتماع کلدر راستاي ش

دولت و  تضاد منافع میان سران «، »زبانی و مذهبی اقوام حقوق «، »قومی  هاي فرهنگ خرده

، »طبیعی که در نقاط مختلف کشور پراکنده است  برداري از منابع بهره ةنحو«، »رهبران قومی

و بسیاري موضوعات دیگر، در سطح نخبگان و » خت و پیرامونقدرت بین پایت  الگوي توزیع«

ها سرنوشت یک جامعه را روي طیف  گیرد که نوع مواجهه با آن افکار عمومی شکل می

  زند.  رقم می» حرکت در مسیر توسعه«تا » پایان هاي بی گرفتارماندن در نزاع«

قومی مرزي و کشورهاي   هاي اي واقع شده که بین گروه از سوي دیگر، ایران در منطقه

قومی و فرهنگی وجود دارد. اگرچه اغلب کشورهاي مذکور در مقایسه با  آن قرابت  ۀهمسای

شود که  شوند، درهرصورت این وضعیت موجب می هاي بزرگی محسوب نمی ایران قدرت

طلبی همیشه با شدت  هاي جدایی هاي قومی و دمیدن در شعله به نفع گرایش 1خارجی تبلیغات 

قومی و فرهنگی بین   هاي در شکل زیر قرابت 2ها وجود داشته باشد. ضعف در برخی استانو  

  است.   قومی در ایران از سویی و چندین کشور همسایه از سوي دیگر نشان داده شده  پنج گروه

  
_______________________________________________________ 

ادبیات اشتیاق (اشتیاق به اصطالحاً با ترویج  آذربایجان هاي تندرو کشور جمهوري ناسیونالیست. براي نمونه برخی 1

هاي ایران استفاده  قومی در میان ترك از یک راهبرد نرم براي تحریک احساسات  اتحاد ساکنان طرفین رود ارس)

ترك و... در ذیل همین نوع  نشریات پان تأسیسکنند. اقدامات دیگري همچون چاپ نقشۀ آذربایجان بزرگ،  می

  لیل است. تح تبلیغات قابل 
) که در مقاالت پایانی آن، دربارة 1383براي نمونه نگاه کنید به کتاب هویت، ملیت، قومیت اثر حمید احمدي ( .2

  ها در آذربایجان، بلوچستان و خوزستان، شواهد فراوانی ارائه شده است. طلبی برخی جریان گرایی و جدایی قوم
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ثبات متعددي  ملی بی خاورمیانه واقع شده که در آن از سویی اجتماعات  ۀایران در منطق

هاي  خورد و از سوي دیگر نفوذ قدرت چشم می  رهاي افغانستان، سوریه و عراق) به(مانند کشو

طلبانه و  هاي تجزیه تشدید گرایش ةرو، انگیز این بزرگ بیگانه در آن بسیار زیاد است. از

  مداران پردازان و سیاست تأسیسِ بسیار کوچک در نظریه ریزي براي استقرار کشورهاي تازه برنامه

شود (براي مثال  یاد می» جدید ۀطرح خاورمیان«سلم است که گاه از آن با عنوان غرب امري م

  ).     2به طرح برنارد لوئیس 1نگاه کنید

  

  
  

سازي ایران با سرعت زیادي آغاز شد، تا کنون مجموعه  اول که مدرن  از زمان پهلوي

نشده و در مواردي  نواحی ایران منجر ۀبرابر هم ۀاي اتخاذشده به توسع هاي توسعه سیاست 

هایی که در این رابطه  تر ساخته است. عالوه بر آمارها و شاخص ها را عمیق حتی نابرابري

شرقی کشور واقعیتی است که   کمترِ ربع واقع در جنوب  مراتب به ۀتوان ارائه کرد، توسع می

ۀ توسع  اخصهاي ش توانیم به داده تر می مشاهده است. براي یک بررسی دقیق  سادگی قابل به

هاي تهران، قم و اصفهان در  استان 1375ها نگاه کنیم. در سال  انسانی به تفکیک استان 

هاي  ترتیب در رتبه وبلوچستان، کردستان و ایالم به اند و سیستان هاي اول تا سوم ایستاده رتبه

در ، تهران، اصفهان و یزد 1380وپنجم و بیستم قرار دارند. در سال  وششم، بیست بیست

هاي  غربی در رتبه بلوچستان، کردستان و آذربایجان و هاي اول، چهارم و پنجم و سیستان رتبه

تهران، اصفهان، همدان، یزد  1385وششم هستند. در سال  وهفتم و بیست وهشتم، بیست بیست

_______________________________________________________ 
1. Geopolitical Interests & Petroleum Diplomacy (Kaveh Farrokh) in The Circle of 

Ancient Iranian Studies (CAIS) website. 
2. Bernard Lewis  
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عنوان  غربی به وبلوچستان، کردستان و آذربایجان عنوان پنج استان اول و سیستان و سمنان به

؛ 1385شوند (بختیاري و همکاران،  انسانی شناخته می ۀاستان آخر از منظر شاخص توسعسه 

هاي تهران، اصفهان و قزوین در  ، استان1395در سال ). 1389؛ نیسی، 1388محمودي، 

غربی در  وبلوچستان، کردستان و آذربایجان هاي سیستان هاي اول تا سوم و استان رتبه

اقتصادي روي   هاي هاي قومی و فرهنگی با نابرابري وقتی تفاوت« رند.ها قرار دا ترین رتبه پایین

» رسد قومی به حداقل می  افتند، امکان و شانس جذب و ادغام سیاسی اجتماعات هم می

)Hechter, 1975: 43(.   

گونه  عام، اجراي هیچ ملی از این جهت است که بدون داشتن یک اجتماع  اهمیت اجتماع 

اجتماعی میسر نخواهد بود؛ زیرا هر جریان  ۀ ریزي در راستاي توسع نامهگذاري و بر سیاست

فردي شهروندانش   هاي دهی کنش قدرت باشد، براي سازمانۀ سیاسی که مسلط بر عرص-فکري

معاصر عمدتاً از   جمعی است که در جهان  جمعی، الجرم نیازمند عزمی به سوي یک هدف 

ان به آن دست یافت. از این منظر براي اینکه ملت و تو ملی می  عام و هویت طریق اجتماع 

فرهنگی میان افرادي   ملی شکل بگیرد، حداقل دو چیز الزم است: اتحاد سیاسی و تفاهم هویت 

قومی گوناگونی دارند. در شرایط کنونی ایران، در هر دو بعد، مسائل و   هاي که خاستگاه

راي هر شهروند حداقل شش نوع گرایش مورد بحث، ب ۀخورد. درزمین مشکالتی به چشم می

. گرایش 3ملی؛   . گرایش فرد به اجتماع2قومی خود؛   . گرایش فرد به اجتماع1تصور است:  قابل 

. گرایش به 6. گرایش قومیِ فرامرزي؛ 5قومی دیگر؛  . گرایش به اجتماعات 4به نظام سیاسی؛ 

توسعه). این  یت در کشورهاي درحالمرجع بخشی از جمع عنوان گروه  غربی (بهفرهنگ و جامعۀ 

برند؟  معاصر ما چه وضعیتی داشته و اکنون در چه وضعیتی به سر می ها در طول تاریخ  گرایش

خود برسد؟  ۀملی به حالت بهین  هاي مذکور باید به چه صورتی باشد تا اجتماع وکیف گرایش کم

که براي هرکدام  طوري ایم، به این محورها با مشکالت و مخاطراتی مواجه ۀما تقریباً در هم

توان  ملی را از روي ضعف تعهد کاري می  توان مصادیق متعددي برشمرد (اختالل در اجتماع می

دهد که  اروپایی از این واقعیت خبر می مهاجرت به کانادا، استرالیا و کشورهاي   دریافت؛ سیل

اند و الی آخر). ما در  دیل شدهمرجع قوي براي بسیاري از شهروندان تب  غربی به گروه جوامع 

هاي متعددي مورد سنجش قرار  این پیمایش، شش نوع گرایش زیر را تا جاي ممکن با معرف

  موجود ارائه کرد.    درچهاري از وضعیت  ایم که امیدواریم بتوان تصویر سه داده
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اند و افزایش  هملی تا حدي باز شد  هم و نسبت به اجتماع  به اکنون اجتماعات کوچک نسبت 

ناپذیر است. با  قومی مختلفی دارند، اجتناب  هاي تماس و ارتباطات میان افرادي که خاستگاه

مردم و   تبع آن عموم قومی در میان نخبگان قومی و به گیري افکار و احساسات  توجه به شکل

، ضرورت تدوین سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در میان اقوام نیز نظر به فزونی مطالبات 

قومی با یکدیگر و با مرکز  هاي  قومی پایدار و روشن براي تنظیم روابط میان گروه یک سیاست 

  شود.  طور روزافزونی آشکار می به
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  سؤاالت پژوهش

وکیفی  ها چه کم ها و بلوچ ها، کردها، عرب ها، ترك ملی در میان فارس  گرایش به اجتماع .1

  دارد؟

  وکیفی دارد؟  ن اقوام چه کمقومی در میا هاي  گرایش .2

گرایش به نظام سیاسی، گرایش قومیِ فرامرزي و گرایش به فرهنگ و جامعۀ غربی به  .3

  قومی چقدر است؟  هاي تفکیک گروه

  گانه برقرار است؟  هاي شش در شرایط فعلی چه روابطی میان انواع گرایش .4

  هاي مختلف چیست؟   وهمطلوب از نظر گر قومی در ایران چگونه است و الگوي  روابط بین .5

  

  پیشینۀ تحقیق

است.   قومی و ملی در ایران انجام شده هاي  فراوانی دربارة گرایش هاي گذشته تحقیقات در سال

ارشد و دکتري) به  دانشجویی (در هر دو مقطع کارشناسی   هاي براي مثال، بسیاري از رساله

قومی در  هاي  قومی، سیاست رایی ملی و قومی در میان جوانان، واگ  موضوعاتی همچون هویت

اند؛ اما، ازآنجاکه گردآوري  قومی و ملی و... پرداخته  هاي ایران، همسویی یا ناهمسویی گرایش

تر  مالی و از آن مهم هاي  اجتماعی در مقیاس بزرگ بسیار پرهزینه است و به حمایت هاي  داده

شده موردمحورند و غالباً در  یقات انجامنهادي و سازمانی نیاز دارد، بسیاري از تحق هاي  حمایت

اند. در این  ها و...) انجام گرفته قومی خاص (مثالً در میان کردها یا عرب  گسترة یک گروه

خورد. در ادامه تعدادي  چشم می  اوقات به تاریخی و اسنادي نیز گاهی تحقیقات، البته مطالعات 

  کنیم.  موجود را اجماالً مرور می هاي  از پژوهش

مستقیم بین نابرابري در   ) براساس فرضیۀ رابطۀ1391اي ( دوست در مطالعه آئین .1

ها، به بررسی  قومی و افزایش اعتراضات و نارضایتی هاي بین ها و تعمیق شکاف فرصت

هاي  پرداخته است. وي تأثیرات فرصت اقوامشده از سوي دولت به  هاي داده فرصت

روطه تا رضاخان، رضاخان تا محمدرضا، محمدرضا نابرابر را در چهار مقطع زمانی (مش 

بررسی کرده است.  اقواماسالمی به بعد) در میان  اسالمی و انقالب  تا انقالب 

قومی و  بین  هاي هاي نابرابر موجب افزایش شکاف دهد فرصت گیري او نشان می نتیجه

 شود. قومی می نابرابري و تعارضات و اختالفات بین

تاریخی، -کیفی و با استفاده از روش تطبیقی ) با روش1396ي (ا امیدي در مطالعه .2

اول و دوم مطالعه و بررسی کرده   قومی در ایران را در دوران پهلوي  هاي سیاست

قومی در کشور  دهد که دلیل وقوع منازعات  هاي این پژوهش نشان می است. یافته
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گرایانه توسط دولت  گفرهن هاي تک دوم، در اعمال سیاست  ایران در دوران پهلوي

اول در قبال اقوام ریشه دارد. با سقوط رضاشاه در اثر اشغال ایران در جنگ   پهلوي

گرایانۀ خود، وارد  جهانی دوم، فرصت براي این اقوام فراهم شد که با تحرکات قوم

 منازعه با دولت شوند. 
لی) در اي (م جامعه  ) بررسی تطبیقی گرایش به هویت1389قریشی در پژوهشی ( .3

زبانان و کردزبانان را موضوع خود قرار  قومی، بین آذري قومی و چند بین شهرهاي تک

قومی یا  سکونت (تک دهد که نوع شهر محل هاي پژوهش نشان می داده است. یافته

ها و کردهايِ ساکن  که آذري طوري ملی ارتباط دارد، به  چندقومی) با گرایش به هویت

ها و کردهاي شهرهاي  باالتري نسبت به آذري ملی  شهرهاي چندقومی، گرایش

 قومی دارند.  تک
ها پرداخته است: میزان گرایش به هویت  بدین پرسش) 1381احمدلو در پژوهشی ( .4

ملی در بین جوانان  قومی در بین جوانان ترك چقدر است؟ میزان گرایش به هویت  

اي  ملی جوانان رابطه  قومی و میزان هویت ترك چقدر است؟ آیا بین میزان هویت 

هاي گوناگونی هستند و این  دهد که افراد داراي هویت وجود دارد؟ نتایج نشان می

هاي گوناگون خود  گیرند. افراد از هویت ها لزوماً در مقابل همدیگر قرار نمی هویت

اطالعاتی استفاده کرده و در   هاي عنوان بسته ملی و قومی) به (ازجمله هویت 

 جویند.   ها سود می نشی مقتضی از آنک  هاي موقعیت

ناسیونالیستی را در ذهن  هاي  ) بر آن شده تا اثر گرایش1390میرزایی در پژوهشی ( .5

  ۀورزان ایرانی و پیشین اندیشه ۀتجرب ۀدانشجویان ایرانی دریابد و باورهاي آنان را بر پای

دهد  شان میهاي این مطالعه ن مفهومی پژوهش بکاود. یافته  تاریخی و چارچوب

گرایی در میان  ناسیونالیسم و قوم ۀهاي متنوعی به ابعاد چهارگان نخست ما با گرایش

ها از سویی نشانگر گرایش بسیار قوي  رو هستیم. یافته ایرانی روبه   دانشجویان اقوام

هاست و از  ایرانی به بعد مدنی ناسیونالیسم نسبت به سایر گرایش دانشجویان اقوام 

عنوان یکی  اي، حتی قومیت، به زمینه  کدام از متغیرهاي دهد هیچ شان میسوي دیگر ن

محرومیت،  گرایی و احساس  از متغیرهاي اصلی این پژوهش، و دو متغیر مستقل قوم

 اي ندارند.  با این گرایش رابطه

) به این نتیجه رسیده که در جوانان، هر دو نوع هویت 1390درآینده در تحقیقی ( .6

ها تفاوت معناداري دارد این  و ملی) وجود دارد؛ اما آنچه در میان آنجمعی (قومی  

 ۀجمعی غالب، هویت ملی است. این مطلب در وهل  است که در میان جوانان، هویت
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ساده  ۀها پس از گذار از جامع که آن طوري ملی است، به  بودن هویت اول بیانگر پررنگ

 یابند.  ملی گرایش می سمت هویت فراملی به   به پیچیده، به جاي جذب در هویت

ملی   بررسی رابطه بین میزان گرایش به هویت«با عنوان ) 1389ظهرابی در پیمایشی ( .7

دژ، بوکان، بانه،  ، تمامی خانوارهاي کرد شش شهر شاهین»قومی در بین کردها و هویت 

نتایج نشان  است. آماري تحقیق انتخاب کرده  ۀ عنوان جامع مریوان، مهاباد و سنندج را به

مثبتی دارند؛ اما، باوجوداین،  قومی گرایش  ملی و هویت   دهد که افراد به هویت می

 خورد. چشم می  ملی به  قومی و هویت منفی بین ابعاد هویت  همبستگی 

ملی و  اجتماعی و گرایش به هویت ۀ ) به بررسی سرمای1392جعفري در پیمایشی ( .8

ملی   ها در این پژوهش گرایش افراد به هویت فتهاست. طبق یا  قومی افراد پرداخته

ۀ است. همچنین میانگین سرمای  قومی باال بوده  پایین، و برعکس آن، گرایش به هویت

اجتماعی ارتباطی و به همین ترتیب، ۀ گروهی افراد بیشتر از سرمای اجتماعی درون

است.   گروهی بوده وناجتماعی بر ۀ اجتماعی ارتباطی، بیشتر از سرمای ۀ میانگین سرمای

قومی و بین  گروهی با گرایش به هویت  اجتماعی درون ۀ براین، بین سرمای عالوه

معنادار برقرار  ۀملی رابط  گروهی و ارتباطی با گرایش به هویت اجتماعی برون ۀ سرمای

 است.   بوده

  

  مدل نظري

نامه  سشگانه و ساخت پر هاي شش در پیمایش حاضر، مدلی که براي سنجش گرایش

دربارة اجزاي » چلبی«و  2»بِري« 1،»هارتمن و گرتیس«هاي نظري  استفاده شده تلفیقی از مدل

منظور انطباق هرچه بیشتر با  گفتنی است بهقومی است.  ملی و الگوهاي روابط  اجزاي اجتماع 

هایی از دو مدل  است. همچنین بخش شرایط داخلی ایران، در الگوي بِري اندکی بازنگري شده 

تجربی قرار  نامه، مبناي سنجش  جاي پرسش طور کامل و یکجا، بلکه در جاي گر نیز نه بهدی

  شود.  است. در ادامه اشارة خیلی کوتاهی به هر سه مدل می گرفته 

نظري ترسیم  صورت  قومی را به  مدل هارتمن و گرتیس چهار الگوي مختلف مواجهه با تنوع

قومی و براساس  هاي  عام و هویت طۀ شهروندان با هویت ها که بر مبناي راب کند. این حالت می

شوند، در ادامه توضیح داده  تر تعریف می فرهنگی کوچک  ملی و مرزهاي بین اجتماعات مرزهاي 

  اند.  شده

_______________________________________________________ 
1. Hartmann & Gerteis  
2. Berry  
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  (دیگ ذوب) 1. همانندسازي1

تکی اجتماعی م عنوان پایۀ همبستگی  اخالقی به این دیدگاه در بعد اول بر اهمیت پیوندهاي 

کند. در این الگو، کل  شدت نفی می واسط را به  هاي است. در بعد دوم، همانندسازي نقش گروه

شوند.  دیگر، گروه و ملت یکی می عبارت   گیرد. به اجتماعی، خصوصیات یک گروه را به خود می

 هاي پیشین خود را رها دارد که خصوصیات هویت شکلی، افراد را وا می فشار هنجاري براي هم

ملی  اندازي)؛ بنابراین هویت  هاي اصلی جامعه را اقتباس نمایند (نوعی پوست کنند و ارزش

  ترین (اگر نه تنها) هویت فرد خواهد بود.  برجسته

  

  2وطنی . جهان2

شناسد، ولی به التزامات و  اجتماعی تنوع را به رسمیت می  وطنی ارزش دیدگاه جهان

توانند بر فرد  تگی اجتماعی در سطح جامعه میهایی که عضویت گروهی و همبس محدودیت

محتاط است. درنتیجه، از تنوع فقط تا جایی دفاع   ها اعمال کنند، مشکوك بوده و در مقابل آن

فردي باشد. در این الگو، تأکید روي  هاي  حقوق و آزادي ۀکند که در راستاي حفظ و توسع می

متقابل. عضویت در کل اجتماعی (یا   است، نه روي تعهدات» فردي انتخاب «و » تساهل«

شان به  ترین ملی) براي افراد، فقط یکی از منابع متعدد هویتی است و الزاماً برجسته اجتماع 

  رود.  شمار نمی

  

_______________________________________________________ 
1. Assimilationism  
2. Cosmopolitanism  

 همانندسازي

تکثرگرایی 

 تعاملی

وطنی جهان  

تکثرگرایی 

 قطاعی
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  1. تکثرگرایی قطاعی3

از یک نظر، این دیدگاه تقریباً در نقطۀ مقابل الگوي همانندسازي قرار دارد، اما از نگاهی 

ها  ملی به داخل گروه به آن است؛ به این معنا که همانندسازي را از اجتماع  دیگر، خیلی شبیه

ملی.  شوند تا جذب اجتماع  برده است. در اینجا افراد عمدتاً جذب گروهشان می

هاي مختلف،  اجتماعی کمابیش خودمختار و مجزا از هم هستند. حفظ فرهنگ گروه هاي گروه

وسیلۀ احترام به حقوق و  ملی به ست. نظم داران این دیدگاه ا نقطۀ تأکید طرف

  شود.  ها تضمین می گروه خودمختاري

  

  ها) (آمیزش افق 2. تکثرگرایی تعاملی4

فرهنگی مختلف باید از  هاي  کند که گروه این دیدگاه برخالف همتاي قطاعی خود تأکید می

از نظر  شناسی متقابل و تعامالت مستمر به فهم مشترك دست یابند. رسمیت طریق به

وگو و مبادالت  اي که باید آن را ترویج کنیم، گفت داران این الگو، ارزش اساسی طرف

اجتماعی شبیه الگوي   فرهنگی است. الگوي تکثرگرایی تعاملی از نظر پایۀ همبستگی بین

دانند) و از نظر پایۀ مشارکت  اخالقی را ضروري می  همانندسازي است (هر دو پیوندهاي

  ).Hartmann & Gerteis, 2005: 226-232تکثرگرایی قطاعی قرابت دارد (اجتماعی با  

. چقدر 1اند:  قومی با دو سؤال مهم مواجه  هاي در مدل بِري، افراد متعلق به اقلیت

. چقدر تمایل دارند با اکثریت تعامل 2قومی خویش را حفظ کنند؟   خواهند فرهنگ و هویت می

  تعریف است: مل، چهار استراتژي یا الگو قابل داشته باشند؟ با ترکیب این دو عا

  

عالقه به حفظ فرهنگ و هویت  نوع الگو

 قومی

 تمایل به تعامل با اکثریت

3همانندسازي  بله خیر 

4جداسازي  خیر بله 

5بخشی انسجام  بله بله 

1رانی حاشیه به  خیر خیر 

_______________________________________________________ 
1. Fragmented Pluralism 
2. Interactive Pluralism  
3. Assimilation  
4. Separation  
5. Integration  
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  کرد:گذاري  طور نام توان این همین چارچوب را از نگاه گروه اکثریت می

  

  هاي اقلیت از نگاه گروه از نگاه گروه اکثریت

2دیگ ذوب  همانندسازي 

3تفکیک   جداسازي 

4گرایی چندفرهنگ   بخشی انسجام 

5سازي محروم   رانی حاشیه به 

  

یک از  هاي اقلیت یا گروه فرهنگی غالب) کدام گو (از گروه گیري اینکه هر پاسخ براي اندازه

سازي) یا  عاملی (یعنی ویگنت  دهد، از تکنیک پیمایش می هاي مزبور را ترجیح استراتژي

توان بهره برد. براساس نظریۀ بِري، بعد از گردآوري  سازي) می پیمایش معمولی (یعنی گویه

  6تحلیلی زیر ترسیم شود: ها، باید جدولی مشابه جدول داده

  

  
  

شده  آوري اي جمعه خورد. ستون اول و سوم براساس داده در هر سطر، سه خانه عالمت می

هاي مناسب را  در پیمایش و ستون دوم، بسته به نوع ترکیب حاصل از دو ستون دیگر، ارزش

                                                                                                                                               
1. Marginalization  
2. Melting pot  
3. Segregation  
4. Multiculturalism  
5. Exclusion  

  . حروف داخل جدول حرف اول نام الگوهاست.6
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شود. این  ممکن ایجاد می حالت  16کنند. از ترکیب حاالت ستون اول و سوم،  دریافت می

یا » ساز مسئله«، »توافق«هاي  شان یکی از برچسب ها با توجه به درجۀ همسازي ترکیب

تحلیلی   . به کمک این جدولِ)Nowak et al. 2013: 131-137کنند ( می را اخذ» رضتعا«

  قومی در یک کشور دست یافت.  مطلوب روابط توان به شناخت خوبی از الگوي  می

پرداخته » ملت«آینده) به تجزیۀ مفهومی  - حال -چلبی در قالب یک مدل زمانی (گذشته

است که داراي منشأ مشترك واقعی یا تصوري، سرنوشت و ملی، اجتماعی از افراد   اجتماعاست. 

رموز فرهنگی مشترك و احساس مشترك بوده و داراي انحصار نسبی منابع ارزشمند هستند و 

گروهی و  در ارتباط با سایر جوامع، با استعانت از رموز فرهنگی مشترك در بستر تعامالت درون

). مفهوم 161: 1393شوند (چلبی،  معی میج جمعی، داراي ماي  گروهی، با کسب هویت  بین

  است. ملی در این تحقیق عمدتاً طبق مدل زیر تعریف عملیاتی شده   گرایش

  

  
  

  روش

هاي  ساخته در میان قومیت محقق ۀنام پیمایش و با استفاده از پرسش  این پژوهش با روش

سازي  پس از معرف 1ت.اس  انجام شده 1397فارس، ترك، کرد، عرب و بلوچ، در پاییز و زمستان 

مشترك، در برخی   مجزا طراحی شد که در عین وجوه ۀنام متغیرهاي تحقیق، پنج پرسش

انواع گرایش از طریق  ۀگان هاي شش طورکلی، شاخص متغیرها با هم تفاوت داشتند. به

  اند. عملیاتی شده هاي زیر، تعریف  معرف نمونه

_______________________________________________________ 
البته در طرح اولیۀ این پیمایش ملی، دو قومیت لر و ترکمن نیز قرار داشتند که به دلیل محدودیت منابع مالی . 1

  حذف شدند.



 1399بهار ، 1ة شمار ،چهاردهم دورة ایران،ی اجتماع مطالعات مجلۀ

16 

  گانه هاي شش تعریف عملیاتی گرایش

ها و  تعداد گویه  ها معرف نهنمو  شاخص

  سواالت

آلفاي 

  کرونباخ

شاخص گرایش به اجتماع 

  ملی

به تاریخ ایران، عالقه به مشاهیر   عالقه

تعلق به ایران، عالقه به  کشور، احساس

  زبان فارسی، تعهد به دفاع از ایران و...

31  0,89  

شاخص گرایش به اجتماع 

  قومی خود

باس و به عناصر فرهنگ قومی (ل عالقه 

موسیقی و...)، عالقه به مشاهیر قومی، 

عالقه به زبان قومی، احساس تعلق به 

  ها و... قومی رسانی به هم ها، کمک قومی هم

25  0,84  

شاخص گرایش به 

  سیاسی نظام

پذیرش قانون اساسی، اعتماد به 

جمهور و وزرا،  مجلس، اعتماد به رئیس

  ها و... مشارکت در انتخابات

13  0,77  

گرایش به اجتماعات شاخص 

  قومی دیگر 

به  هاي قومی دیگر، تمایل نگرش به گروه

برقراري رابطه با اقوام دیگر در زمینه 

  ازدواج، دوستی، همکاري و...

6  0,78  

شاخص گرایش قومیِ 

  فرامرزي

هاي  قومی تعلق به هم  احساس

هاي  قومی آمد با هم و مرزي، رفت برون

آن سوي مرز، احساس اتحاد با 

  ایگان و...  همس

10  0,81  

و   شاخص گرایش به فرهنگ

  غربی ۀجامع

به   به سبک زندگی غربی، تمایل تمایل 

تربیت فرزندان با فرهنگ غربی، تمایل 

  به مهاجرت و... 

4  0,85  

  

شرقی، کردستان، خوزستان و  هاي تهران، آذربایجان این پیمایش در مراکز استان

شد، حدود  پرسشگري که در درب منازل انجام می ۀمرحلوبلوچستان به اجرا درآمد.  سیستان

گیري  نمونهها از طریق  نفر). براي انتخاب بلوك 1950 ۀیک ماه و نیم طول کشید (با حجم نمون

صورت تصادفی و جهت انتخاب افراد  براي انتخاب خانوارها به PPS،(1متناسب ( هاي  با احتمال

ها در این پنج میدان به قرار زیر  نمونه . حجم عمل شداي  گیري سهمیه نمونه ةخانوارها به شیو

  بود:

_______________________________________________________ 
1. Proportion Probability Sampling  
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  ها یافته

ها تالش شد  داده  گردآوري ۀپردازیم. در مرحل هاي پیمایش می در این بخش به تحلیل یافته

المقدور نزدیک به توزیع این متغیرها در آخرین  تحقیق، حتی هاي  تا توزیع جنسی و سنی نمونه

، در 37,1، در سنندج 36,7، در تبریز 41,5گویان در تهران  ین سن پاسخسرشماري باشد. میانگ

   1بود. 35,2و در زاهدان  37,3اهواز 

  

 
 

  گرایش ملی و قومی

هاي مورد بررسی  ملی و قومی به تفکیک گروه نمودار زیر میانگین شاخص گرایش  در

  است.   نمایش داده شده

  

_______________________________________________________ 
  .تر بودند سال و بزرگ 18ق، افراد شرایط در این تحقی گفتنی است واجدان .  1
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  ملی و قومی . میانگین گرایش 1نمودار 

  

  ) است.2مثبت ( ) تا گرایش خیلی -2منفی (  طیف این شاخص از گرایش خیلی

  

داراي  0,48داراي بیشترین و کردها با میانگین  1,22ها با میانگین  طبق نمودار، فارس

توصیف کنیم،  -100و  100ملی هستند. اگر بخواهیم این شاخص را روي بازه  کمترین گرایش 

ها  ها و ترك ها، بلوچ گیرند. بنابراین، نمرات عرب می 24 ةکردها نمرو  61 ة، نمر100ها از  فارس

رفته کمتر از  هم نشین کشور، روي آنکه مناطق بلوچ  رغم خواهد بود. به 49و  52، 53ترتیب  به

ها سهم بیشتري از قدرت  ها نسبت به بلوچ اند و ترك نشین توسعه پیدا کرده مناطق ترك

ها و حتی اندکی بیشتر است.  ترك ةملی به انداز  ا به اجتماعه سیاسی دارند، گرایش بلوچ

آخر قرار دارند. چهار گروه  ۀاول و کردها در رتب  ۀها در رتب قومی، بلوچ هاي  گرایش ۀدرزمین

، 61، 65ترتیب نمرات  به 100قومی از نمرة  ها و کردها در شاخص گرایش  ها، عرب ها، ترك بلوچ

ملی در چهار گروه دیگر   اند. اگر کردها را کنار بگذاریم، گرایش را به دست آورده 27و  61

ها گویاي آن  تر داده قومی در حد متوسط رو به باالست. تحلیل جزئی درحد متوسط و گرایش 

ملی در ایران، ما در برخی   نبودن میزان گرایش به اجتماع است که عالوه بر چندان مطلوب

اي به سر  کننده ح اعتماد اجتماعی نیز در وضعیت بسیار نگرانعام، مانند سط  هاي اجتماع مولفه

درصد 75درصد کردها، 65ها،  درصد ترك84گویان فارس،  درصد پاسخ79بریم. براي مثال،  می

توان به کسی اعتماد کرد.  ندرت می ما به ۀاند که در جامع ها بیان کرده درصد بلوچ89ها و  عرب
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تر است که  قومی از ملی قدري قوي  ها، گرایش که در تمام گروهتوجه آن قابل  ۀبراین، نکت عالوه

تر است. معناداري تحلیل  شان تاحدي پررنگ ملی قومی افراد هنوز از هویت  دهد هویت  نشان می

هاي موردمطالعه  شده بین گروه هاي مشاهده دهد تفاوت ها نشان می واریانس این شاخص 

  تعمیم دارد.  ابلیت قومی ق  ملی و گرایش  گرایش ۀدرزمین

  

  
  

  
  

اجتماعی مختلف، هر   جمعی است که در شرایط هاي  هر شهروندي داراي فهرستی از هویت

تر عمل کند. اما، درمجموع، هر فردي خود را با یکی از  تواند نسبت به بقیه پررنگ کدام می

قومی، ملی، دینی و  گویان از هویت  بندي که پاسخ کند. اولویت هایش بیشتر بازشناسی می هویت

است (هویتی که اول آمده اولویت بیشتري  اي آمده  اند، در پنج نمودار دایره شان داشته جهانی

تجمیع » سایر« ۀدرصد در ذیل دست10هاي زیرِ  است. ضمناً فراوانی گو داشته  براي پاسخ

سوم  راي حدوداً یکبودن است و ب تر از ایرانی بودن مهم ها مسلمان سوم فارس اند). براي یک شده

ها، یعنی  درصد فارس46بودن اهمیت بیشتري دارد. در کل براي  بودن از مسلمان دیگر، ایرانی

بودن  وطن)، ایرانی جهان  مسلمان و ایرانیِ  گویان (مجموع دو دسته ایرانیِ تقریباً نیمی از پاسخ
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هاي مسلمانِ  ستهدرصد (مجموع د44شان قرار دارد. در این میان،  در صدر فهرست هویتی

بودن برایشان در اولویت است.  وطن) نیز برعکس جمعیت قبل، مسلمان جهان  ایرانی و مسلمانِ 

گیرند. این دو جمعیت  می  اصلی جاي ۀبندي هویتی در دو دست ها از نظر اولویت لذا فارس

هاي  آن، دیدگاه تبعِ ملی، و به تقریباً مساوي احتماالً تعاریف متفاوت و گاه متضادي از منافع 

فرهنگی و... خواهند داشت.   تخصیص بودجه ة خارجی کشور، نحو متفاوتی نسبت به سیاست 

ملت مدرن در ایران (آخرین - گیري دولت تاریخی دارد و حداقل از آغاز شکل ۀاین دوقطبی ریش

مایندگی مذهبی (به ن هاي  توان آن را ردیابی کرد؛ یعنی زمانی که جریان هاي قاجار) می سال

فرهنگی   فکران) هرکدام روي یک منبع پهلوي و بخشی از روشن روحانیون) و سکوالر (حکومت 

ملی مبتنی بر اسالم و تشیع/هویت ملی مبتنی بر   کردند (هویت می تأکیدملی  یابی  براي هویت

  باستان).        تاریخ ایران 

  

   
  



  هاي یک پیمایش ملی) بررسی تجربی الگوي روابط قومی در ایران (تحلیل کمی داده

21  

  
  

درصدشان 36بودن و براي  رانیدرصد ای24بودن، براي  ها ترك درصد ترك31براي 

بودن در  ها ایرانی چهارم ترك بودن در اولویت است. این بدان معناست که براي سه مسلمان

بودن حتی در اولویت دوم هم  ها، ایرانی سوم ترك اول اهمیت نیست. همچنین براي یک ۀدرج

اي  را که در نمودار میلهملی   قومی نسبت به گرایش  تربودن گرایش قرار ندارد. این نمودار، قوي

ها دینی و قومی  جمعی در ترك  اصلی هویت ۀطورکلی، صبغ کند. به نمایش داده شد، تأیید می

رو  سایر حاکی از آن است که با تنوع باالیی از افراد روبه ۀبودن دست  است. درمورد کردها، بزرگ

دهند.  نمونه را پوشش می شده فقط دوسوم جمعیت  داده که چهار گروه نمایش طوري هستیم، به

جمعی فرد   هاي درصد کردها، کردبودن در رأس هویت44توان گفت براي حداقل  حال، می این با

اول یک مسلمان و تقریباً همین اندازه خود را در  ۀ درصد خود را در درج15قرار دارد. میزان 

  ی در کردها قومی است.  جمع  اصلی هویت ۀرسد صبغ دانند. به نظر می اول یک ایرانی می ۀ درج
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درصدشان 11بودن و براي  درصد عرب 26بودن، براي  ها مسلمان درصد عرب 54براي 

جمعی قرار دارد. البته جمعیت کسانی که خود را   هاي بودن در صدر فهرست هویت ایرانی

شناسند. این  عرب می هایی است که خودشان را مسلمانِ  دانند دو برابر آن ایرانی می مسلمانِ 
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ها،  ها، برخالف ترك ها مذهبی است. بلوچ جمعی در عرب  اصلی هویت ۀدهد صبغ ارقام نشان می

که بیش  طوري هویتی، جمعیتی بسیار همگون هستند، به  بندي ها، از نظر اولویت کردها و عرب

اول   ۀا در درجپنجم نیز خود ر دانند. تقریباً یک ایرانی می  ها خود را یک مسلمانِ از دوسوم آن

توان گفت که  ها با اطمینان بیشتري می شناسند. در مورد بلوچ دوم بلوچ می ۀ مسلمان و در درج

  دینی دارد.  ۀشان عمدتاً صبغ هویت جمعی

  

  گرایش به نظام سیاسی

قومی، نوبت به شاخص گرایش به  ملی و گرایش  بعد از توصیف وضعیت شاخص گرایش 

ها روي  مودار زیر میانگین گرایش به نظام سیاسی به تفکیک گروهرسد. در ن نظام سیاسی می

  است.    ] نمایش داده شده-2و  2بازه [

  

  
  

ترین گروه جمعیتی، کمترین گرایش را به نظام  عنوان بزرگ ها به برخالف تصور عموم، فارس

گیرند  ر میمنفی قرا گرایش  ة، درواقع در محدود-0,23که با میانگین  طوري سیاسی دارند، به

اند، نیست). سایر  مثبتی اظهار کرده  گویان بسیاري که گرایش معناي نفی پاسخ (این هرگز به

ها ندارند که با توجه به  ها اگرچه بعد از صفر قرار دارند، وضعیت چندان بهتري از فارس گروه

تواند  ن میگویا )، این گرایشِ ضعیف پاسخ14جمعی (نگاه کنید به جدول  اصلی مطالبات  ۀصبغ
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ها را روي بازه  اقتصاد باشد. اگر میانگین ةمتأثر از عملکرد نامناسب دولت، مخصوصاً در حوز

 8 ةو کردها نمر 15ها  ، عرب17 ةها نمر ها و بلوچ ، ترك-12 ةها نمر ببریم، فارس -100و  100

 ةدي حتی با نمربسیار زیا ۀآورند؛ یعنی گرایش به نظام سیاسی، بالاستثنا فاصل دست می را به 

واریانس شاخص مذکور نشان   داري تحلیل متوسط) دارد. ضمناً معنا ةعنوان یک نمر (به 50

  تعمیم است. تر قابل  گروهی به جمعیت بزرگ هاي بین دهد تفاوت می

  

  
  

  هاي گرایش به نظام سیاسی گویاي این واقعیت است:  تر داده تحلیل جزئی

درصد 54ها و کردها پایین است. براي مثال،  ی در فارساول: دلبستگی به نهادهاي حکومت

اند که اگر االن قبل از انقالب بود، در تظاهرات و  درصد کردها بیان کرده40ها و  فارس

  کردند.   ها شرکت نمی راهپیمایی

توجه  سیاسی حاکم و نارضایتی از عملکرد آن قابل  اعتمادي به نظام  ها بی دوم: در همۀ گروه

درصد کردها، 50ها، حدود  درصد ترك60ها، تقریباً  درصد فارس80ي نمونه، بیش از است. برا

هاي آن  ها به مجلس و نماینده درصد بلوچ75ها و سرانجام تقریباً  درصد عرب70بیش از 

درصد 50ها، بیش از  درصد ترك65گویان فارس، بالغ بر  درصد پاسخ90اعتمادي ندارند. بیش از 

جمهور غالباً  ها معتقدند در ایران رئیس درصد بلوچ85ها و بیش از  صد عربدر80کردها، تقریباً 

ها، حدود  درصد ترك60ها، بالغ بر  درصد فارس70کند. بیش از  هاي خود عمل نمی به وعده

ها نسبت به عملکرد  درصد بلوچ60ها و سرانجام تقریبا  درصد عرب55درصد کردها، بیش از 55

  اند.   کرده قوة قضائیه اظهار نارضایتی

اساسی فعلی را نیازمند بازنگري  گویان، قانون  اي از کل پاسخ سوم: بخش درخور مالحظه

ها و  درصد عرب50درصد کردها و 30ها،  درصد ترك45ها،  درصد فارس40دانند. براي مثال،  می

  اساسی فعلی به بازنگري نیاز دارد.   ها معتقدند قانون  بلوچ
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  گرایش قومی فرامرزي

قومی فرامرزي بازنماي پیوندهاي فرهنگی و هویت قومی مشترك در بین یک قوم رایش گ

هاي  قومی یا گرایش  معناي واگرایی الزاماً بهفراسوي مرزهاي سیاسی است. این گرایش 

تواند در شرایطی که رابطه بین اقوام مرزنشین و حکومت  حال می عین نیست. درطلبانه  جدایی

با پذیرش کم حکومت باشد، مشکالتی را در این زمینه ایجاد و واگرایی  مرکزي پرتنش و همراه

ها چنین  دهد، فقط در میان بلوچ طور که نمودار زیر نشان می . همانقومی را تقویت کند

ترتیب به اندازة  ها) به ها، کردها و عرب گرایشی منفی است. در سه گروه قومی دیگر (ترك

توجه به نظر  ها قابل  وجود دارد که البته فقط در ترك مثبت گرایش  0,20و  0,19، 0,44

هاي غیرترك،  هاي ترکیه را بیشتر از ایرانی ها، ترك درصد ترك47رسد. براي نمونه،  می

هاي  اند همین حس را نسبت به ترك درصد بیان کرده45دانند. همچنین  هموطنان خودشان می

  آذربایجان دارند.  جمهوري

، -30ها نمرة  گزارش کنیم، بلوچ -100و  100این شاخص را روي بازه اگر بخواهیم مقادیر 

واریانس این  داري تحلیل  کنند. معنا را کسب می 9و کردها نمرة  10ها  ، عرب22ها نمرة  ترك

گروهی است. شاید بتوان بین این نوع گرایش و  بین  هاي تعمیم تفاوت شاخص گویاي قابلیت 

هاي همسایه  قومی ن ایران رابطۀ مستقیمی برقرار کرد. هرچه همیافتگی همسایگا میزان توسعه

ها وجود  سر ببرند، تمایل بیشتري به تعامل با آن اجتماعی و اقتصادي بهتري به   در وضعیت

عراق و   هاي عراق و ترکیه، عرب پاکستان، کردهاي  هاي  توان گفت بلوچ دارد. تاحدي می

معیشتی و استاندارد زندگی تقریباً روي یک   از نظر وضع آذربایجان و ترکیه  هاي جمهوري ترك

  طیف صعودي قرار دارند.
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  گرایش به فرهنگ و جامعۀ غربی

و جامعۀ غربی براي پنچ گروه مورد مطالعه روي محور زیر   میانگین گرایش به فرهنگ

  است.    نمایش داده شده

  
  

ها در محدودة گرایش  ا و فارسه ها در محدودة گرایش مثبت ضعیف و ترك کردها و عرب

منفی قوي   ) در محدودة گرایش- 1,18ها ( منفی ضعیف قرار دارند. در این میان، میانگین بلوچ 

ها داراي کمترین گرایش به فرهنگ  طورکلی، کردها داراي بیشترین و بلوچ است. به افتاده 
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تواند  ة فرهنگی اروپاست، مینوعی درواز اند. روابط کردهاي ایران با کردهاي ترکیه که به غرب

هاي  دهد که تفاوت شاخص فوق نشان می واریانس   داري تحلیل یکی از علل این امر باشد. معنا

  تعمیم به جامعه را دارد.    گروهی قابلیت  بین

  
  

هاي مورد مطالعه از شدت  و جامعۀ غربی در میان گروه با وجود اینکه گرایش به فرهنگ 

تواند معرف  هاي آن، یعنی تمایل به مهاجرت که می دار نیست، یکی از مؤلفهتوجهی برخور  قابل

سازد. در این تحقیق،  تأملی را منعکس می   ملی باشد، مقادیر قابل خوبی براي گریز از اجتماع 

اند که  ها گفته درصد عرب55درصد کردها و 70ها،  درصد ترك57گویان فارس،  درصد پاسخ48

روند  غربی می شرایط، براي یک زندگی بهتر، حتماً به یکی از کشورهاي بودن  در صورت فراهم

درصد) است). لذا اگرچه تمایل زیادي به فرهنگ و 20ها این رقم اندك ( (فقط درمورد بلوچ

غربی را فرصتی براي یک  گویان، کشورهاي  زندگی غربی بیان نشده، بسیاري از پاسخ سبک 

  بینند.     زندگی تازه می

  

  قومی دیگر ش به اجتماعات گرای

قومی مختلف در   هاي اجتماعی گروه فرهنگی و انسجام  این شاخص از جهت امکان آمیزش 

مثبت قوي به  میزانی که گرایش  ایران از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است. درحقیقت، به 

واهد داشت. عام وجود خ  گیري اجتماع قومی وجود داشته باشد، امکان شکل سایر اجتماعات 

منفی به دیگري و نداشتن تمایل به برقراري روابط با او (درزمینۀ دوستی، ازدواج،   هاي نگرش

دارد. نمودار زیر گویاي این  آخر)، اجتماعات قومی را به روي یکدیگر بسته نگه می  معامله و الی

مثبت   گرایش واقعیت است که در این زمینه شاهد وضعیت مساعدي در ایران نیستیم. بیشترین

ها و کردها دارند که البته شدت آن اصالً  ها، بلوچ ترتیب فارس قومی دیگر را به به اجتماعات 

هاي مثبت و منفی اظهارشده حدوداً  کافی نیست (کردها تقریباً روي نقطۀ صفرند؛ یعنی گرایش

توجه آنکه   بلکنند. قا را کسب می 2و  24، 33، نمرات 100با هم برابرند). این سه گروه از 
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معناي نبود  ها به سایر اقوام، درمجموع منفی است که البته این گزاره به ها و عرب گرایش ترك

  هاي داراي گرایش مثبت نیست.  ها و عرب ترك

  

  
  

آمده قابلیت  دست واریانس این شاخص حاکی از آن است که نتایج به داري تحلیل  معنا

دهد اعضاي این دو گروه  ها نشان می ها و عرب ن گرایش تركبود تعمیم به جامعه را دارد. منفی 

کنند. چنین وضعیتی اجازه  ها، افراد را به خودي و غیرخودي تقسیم می بیش از بقیۀ گروه

  عنوان یکی از عناصر ضروري ملت، در جامعۀ ما شکل بگیرد.    یافته به دهد دگرِ تعمیم نمی

  

  
  

قومی دیگر به دست آوریم، در  ش به اجتماعات تري از گرای براي اینکه تصویر روشن

گو خواستیم که بگوید در زمینۀ ازدواج، دوستی، همسایگی، همکاري،  نامه، از پاسخ پرسش

ها (فارس، ترك، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و لر) را  یک از قومیت اقتصادي و معامله کدام شراکت 

بودن هریک از اجتماعات قومی را  ان بستهتوانستیم تا حدي میز دهد. با این کار می ترجیح می

هاي قومی را نتیجه گرفت. در  ها نباید الزاماً فاصلۀ اجتماعی بین گروه بسنجیم. البته از این یافته

  است.   طور نمونه آمده  ادامه نمودارهاي مربوط به رابطۀ ازدواج به

  

  



  هاي یک پیمایش ملی) بررسی تجربی الگوي روابط قومی در ایران (تحلیل کمی داده

29  

  

  
 

  (درصد) دهید؟ . چه قومیتی را براي ازدواج ترجیح می11نمودار 

 
اند (جهت افزایش خوانایی  هاي نسبی گزارش شده در نمودارهاي فوق، بیشترین فراوانی

ها،  درصد فارس75ایم). میزان  تجمیع کرده» سایر«درصد را در ذیلِ 5هاي زیر  ها، فراوانی یافته

کنند و براي  ها را انتخاب می درصد ترك8دهند،  براي ازدواج قومیت فارس را ترجیح می
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ها براي ازدواج  درصد ترك88کند. میزان  رصد نیز قومیت طرف مقابل در ازدواج فرقی نمید8

دهند با  درصد کردها ترجیح می61ها تمایل دارند. همچنین،  درصد به فارس10ها و  به ترك

ها تمایل دارند. هر گروه  درصد به ترك10ها و  درصد به فارس16یک کرد ازدواج کنند. میزان 

طورکلی، باالترین میزان  دهد. به ها را براي ازدواج ترجیح می ز خودش، فارسقومی بعد ا 

مشاهده است. ازآنجاکه فرد براي   ها قابل ها و عرب ها، ترك ترتیب در میان بلوچ گزینی به قوم هم

نمادي داشته باشد، درصد بسیار باالي انتخاب  رود که با او قرابت  ازدواج غالباً به سراغ کسی می

قومی در ایران همچنان پابرجاست و  یت خود براي ازدواج اشاره به این دارد که فرهنگ قوم

دوستی، همسایگی،   هاي مربوط به روابط کند. یافته سازي افراد را ایفا می کارکرد همگون

 هاي رابطۀ ازدواج است.   همکاري و... نیز بسیار مشابه یافته

  

  ها روابط بین گرایش

هاي مستقیم یا معکوس بین  اي با هم دارند؟ همبستگی چه رابطه گانه هاي شش گرایش

ها را به ما نشان دهد. براي مثال،  تواند میزان همسویی یا ناهمسویی گرایش ها می شاخص

هاي  دهندة این باشد که الیه تواند نشان قومی می ملی و گرایش  معکوس بین گرایش  همبستگی 

که با افزایش یکی، دیگري تدریجاً حذف خواهد شد.  طوري به هویتی فرد با هم سازگاري ندارند، 

مستقیم مشاهده   قومی شهروندان همبستگی ملی و گرایش  در نقطۀ مقابل، اگر بین گرایش 

قومی در آن جمعیت با یکدیگر به همزیستی   ملی و هویت توانیم نتیجه بگیریم هویت  شود، می

 )Etzioni, 1996: 1(زمان به چند اجتماع وفادارند  اد هماند؛ یعنی به تعبیر اتزیونی، افر رسیده

همبستگی   رو، روابط است. ازاین  گرایی فراهم شده و بستر الزم براي تحقق الگوي چندفرهنگ

کنیم. گفتنی است  یکی بررسی می قومی یکی هاي  گانه را به تفکیک گروه هاي شش بین گرایش

یرمعنادار در آن خانه استفاده شده است. همچنین هرجا همبستگی معنادار نبوده، از واژة غ

دار با رنگ  معنا 0,05هاي در سطح  دار با رنگ سفید و خانه معنا 0,01هاي در سطح  خانه

  اند.   خاکستري مشخص شده
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ملی نیز تاحدي افزایش   ها، با افزایش گرایش به نظام سیاسی، گرایش در میان فارس

سیاسی و بهبود کارایی آن، شاهد  اثر تقویت مشروعیت نظام یابد. شاید بتوان گفت در  می

ملی و گرایش به  معکوس بین گرایش   ملی شهروندان خواهیم بود. همبستگی  افزایش گرایش

اند. هرچقدر  دهد این دو نوع گرایش با هم تاحدودي متعارض فرهنگ و جامعۀ غربی نشان می

ملی خود افت خواهد کرد   شان به اجتماع گرایش گرایش شهروندان به غرب بیشتر شود، احتماالً

کنند.  ملی خود فاصله بگیرند، گرایش بیشتري به غرب پیدا می  یا بالعکس، هرچقدر از اجتماع

همین رابطۀ معکوس با قدري شدت بیشتر بین گرایش به نظام سیاسی و گرایش به غرب نیز 

  وجود دارد.  
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رسند. بین  با یکدیگر تاحدي همسو به نظر می ها قومی در ترك  ملی و گرایش  گرایش

خورد. همچنین،  معکوس خفیفی به چشم می ملی و گرایش قومی فرامرزي، همبستگی  گرایش 

قومی با گرایش   ملی با گرایش به فرهنگ و جامعۀ غربی رابطۀ غیرمستقیم دارد. گرایش گرایش 

با گرایش به غرب رابطۀ معکوس مستقیم و  به نظام سیاسی و گرایش قومی فرامرزي رابطۀ 

دارد. گرایش به نظام سیاسی با گرایش قومی فرامرزي و گرایش به غرب در جلب وفاداري افراد 

در حال رقابت است. هرچقدر فرد از نظام سیاسی بیشتر فاصله بگیرد، نگاه بیشتري به 

ایش قومی غربی خواهد داشت. همبستگی نسبتاً قوي بین گر  همسایه و جوامع  کشورهاي

مشاهده است. گرایش قومی فرامرزي با گرایش به  ها قابل  فرامرزي و گرایش به غرب در ترك

طور بین گرایش به غرب با گرایش  غیرمستقیم دارد. همین قومی دیگر در ایران رابطۀ  اجتماعات 

  شود.  معکوس احساس می اخیر مقداري همبستگی 

  

  
  

رسد. همچنین  توجه به نظر می در کردها بسیار قابل قومی  ملی و گرایش   همسویی گرایش

قومی دیگر وجود دارد. به عبارت دیگر،   ملی و گرایش به اجتماعات قوي بین گرایش  همبستگی 

ملی نیز افزایش خواهد یافت.   تر باشد، گرایش قومی دیگر مثبت  هرچه گرایش به اجتماعات

مثبت قوي دیده  ش قومی فرامرزي همبستگی قومی کردها و گرای  براین، بین گرایش عالوه

داري دارد.  مستقیم معنا  قومی با گرایش به اجتماعات دیگر نیز همبستگی  شود. گرایش می
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گرایش به نظام سیاسی و گرایش قومی فرامرزي تاحد زیادي با یکدیگر ناهمسو هستند. درمورد 

  شود.    تر احساس می ي ضعیفگرایش به نظام سیاسی و گرایش به غرب نیز همین رابطه قدر

  

  
  

قومی و گرایش به نظام سیاسی از  ملی از سویی و گرایش   ها، بین گرایش درخصوص عرب

دار خفیف دیگر نیز بین  مستقیم وجود دارد. چندین رابطۀ معنا سوي دیگر همبستگی 

معکوس  ی ترین مورد، همبستگ تر هستند. مهم اهمیت خورد که کم می  چشم  هاي فوق به شاخص

  قومی در کشور است.  بین گرایش به فرهنگ و جامعۀ غربی و گرایش به سایر اجتماعات 
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ها، کردها و  هاست. برخالف وضعیت ترك کمترین موارد همبستگی مربوط به جدول بلوچ

قومی هیچ رابطۀ معناداري مشاهده  ملی و گرایش   ها بین گرایش ها، در میان بلوچ عرب

ملی و  مثبت بین گرایش   ها همبستگی آن  دار، شدیدترین ین سایر موارد معناشود. در ب نمی

معکوس بین گرایش به نظام سیاسی و گرایش به   ) و همبستگی0,22گرایش به نظام سیاسی (

  ) است.-0,22فرهنگ و جامعۀ غربی (

  

  قومی در ایران الگوي مطلوب روابط 

صورت زیر  شدة بِري در این تحقیق به بازنگريقومی، مدل   براي ترسیم الگوي مطلوب روابط

اکثریت) خواستیم که درمورد هر  عنوان گروه  گویان فارس (به مورد سنجش قرار گرفت. از پاسخ

  قومی، یکی از سه سناریوي زیر را انتخاب کنند:  گروه
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گویان ترك، کرد، عرب و بلوچ خواسته شد که درمورد خودشان از پنج  همچنین از پاسخ

  1گزینۀ زیر، یکی را انتخاب کنند.

  
  

ها  درصد فارس80طور متوسط بیش از  ها در جدول زیر گزارش شده است. به فراوانی پاسخ

نامد).  می گرایی چندفرهنگاند (آنچه بِري  را برگزیده» 2«قومی سناریوي  هاي  براي تمام گروه

را » الف«راي خودشان گزینۀ ها ب ها و بلوچ ها، عرب توجهی از ترك  همچنین اکثریت قابل

نامد). اما درمورد کردها فقط کمی بیشتر از نصف  می بخشی انسجاماند (آنچه بري  انتخاب کرده

جمعیت قائل به چنین الگویی هستند. بنابراین، در سه مورد شاهد توافق و فقط در یک مورد 

دهند،  ریت ترجیح میگرایی که اکث رو هستیم. الگوي چندفرهنگ ساز روبه با وضعیتی مسئله

کند؛  است که چلبی در کتاب نظم بدان اشاره می» وحدت در تکثر«درواقع نوعی استراتژي 

هاي  فرهنگ فرهنگی، امکان زیست خرده یعنی مدلی که در آن ضمن تأکید روي اشتراکات 

). به عبارت 137: 1384شود (چلبی،  مختلف در چارچوب نمادي مشترك، مجاز دانسته می

  گیرند.     جمعی در ذیل آن قرار می هاي  ملی در صدر و سایر هویت هویت  دیگر،

  

  

_______________________________________________________ 
ترکی با کردي کلمۀ هاي سایر اقوام،  نامه هاست. بدیهی است در پرسش تركنامۀ  پرسشها مربوط به  . این گزینه 1

  است.  و... جایگزین شده
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ها،  ترتیب ترك ها به بخشی هستند. بعد از آن ها بیش از همه خواهان الگوي انسجام بلوچ

را انتخاب » 1«ها الگوي  ها درمورد عرب درصد فارس20اند. حدود  ها و کردها ایستاده عرب

شان را  خودشان، فرهنگ و هویت قومی ۀها در منطق بهتر است عربد اند؛ یعنی معتقدن کرده

ها و  . درمورد بلوچملی تقریباً هیچ ارتباطی نداشته باشند فارسی و فرهنگ  حفظ کنند و با زبان 

ها یک  ها، کردها و عرب ها چنین نظر و نگاهی دارند. در میان ترك درصد فارس15ها هم  ترکمن

یا همان جداسازي » ب«خورد که خواهان اجراي الگوي  به چشم می درصدي20تقریباً جمعیت 

سازبودن وضعیت  یابد. حتی اگر از مسئله درصد کاهش می10ها این جمعیت به  است. در بلوچ

معناي آن نیست  گرایی به بخشی یا چندفرهنگ نظر نسبت به الگوي انسجام کردها بگذریم، اتفاق

طور که در شاخص گرایش به سایر  تحقق یابد. همان تواند راحتی می که الگوي مزبور به

قومی در ایران باالست (مخصوصاً  منفی بین  هاي قومی دیدیم، هنوز میزان نگرش اجتماعات 

ها) و این امر مانع بزرگی پیشِ روي اجراي الگوهایی از این دست به  ها و بلوچ نسبت به عرب

  رود.      شمار می

فرهنگی در   که تمرکزش عمدتاً روي نحوة مواجهه با تنوع ما عالوه بر سنجش مدل بِري

سیاسی ممکن براي ایران   گویان خواستیم نظرشان را دربارة الگوهاي یک جامعه است، از پاسخ

ها اکثریت قریب به اتفاق نظرشان این است که ایران در  ها و بلوچ بیان کنند. در میان فارس

ها،  درصد ترك30ها) باقی بماند. حدود  ي از استانا صورت مجموعه اش (به همین شکل فعلی

دانند و به فدرالیسم،  درصد کردها چنین الگویی را مطلوب نمی50ها و  درصد عرب30

  سیاسی باور دارند.   قومی یا حتی استقالل خودمختاري مناطق 

  

  
  

  گیري بندي و نتیجه جمع

تحقیق را جهت  هاي  ه یافتهفشرد بار دیگر خیلی  بندي بحث، بهتر است یک  براي جمع

ملی  تحقیق این بود که گرایش به اجتماع    کار بگیریم. اولین سؤال دهی به سؤاالت تحقیق به  پاسخ
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گویاي این مطلب است که گرایش » 1«وکیفی دارد. ارقام نمودار  قومی چه کم  هاي در میان گروه

ردها که ضعیف است). همچنین باید قومی درحد متوسط است (غیر از ک هاي  ملی در تمام گروه 

اند؛ براي مثال، مطابق  ازحد آسیب دیده هاي این گرایش بیش توجه داشته باشیم که برخی مؤلفه

  پایین است.   اجتماعی در جامعه خیلی هایی که گزارش شد، سطح اعتماد  داده

باالست  به ها متوسط رو  قومی در تمام گروه توان گفت گرایش  در جواب به پرسش دوم می

فرهنگی در ایران هنوز   دهد تنوع ملی شدیدتر است. این یافته نشان می  و قدري از گرایش

روند.  ملی پیش می  جمعی هستیم که دوشادوش هویت هاي  پررنگ است و شاهد هویت

  توجه آنکه گرایش هاست. جالب  ها و عرب ها و سپس ترك قومی مربوط به بلوچ بیشترین گرایش 

گوییم احتماالً کردها در مسیري که پارسونز  تر است. با احتیاط می ردها از همه پایینقومی ک

رسد محتواي  از نظر پارسونز، به نظر می کنند. گوید با سرعت بیشتري دارند حرکت می می

قومی در آمریکا خیلی به یکدیگر شبیه شده، اما اهمیت عاطفی تعلق به  هاي  فرهنگی گروه 

طبق استدالل . )Glazer & Moynihan, 1975: 8است (  نان باقی ماندهقومی همچ گروه 

یابد و محتواي آن براي سازگارشدن با الزامات ساختاري  پارسونز فقط فرم قومیت تداوم می

قومی، اگرچه عالقۀ   طبق شاخص گرایش). 82: 1390کند (مالشویچ،  مدرن تغییر می ۀ جامع

  بندي اي اولویت کمتر از دیگر اقوام است، نمودار دایره شان مقداري کردها به عناصر فرهنگی

توجهی از کردها، کردبودن هنوز در صدر  دهد براي جمعیت قابل  خوبی نشان می هویتی به

  جمعی قرار دارد.  هاي  فهرست هویت

کنیم که گرایش به نظام سیاسی  در پاسخ به سؤال سه، بار دیگر روي این یافته تأکید می

ترین گروه جمعیتی بیشترین  عنوان بزرگ ها به برد و فارس امساعدي به سر میدر وضعیت ن

منفی را به نظام سیاسی دارند. گرایش قومی فرامرزي و گرایش به فرهنگ و جامعۀ  گرایش 

تواند  توجه نیست، ولی همین مقدار نیز براي شرایط فعلی ایران می غربی هرچند خیلی قابل 

ده به مهاجرت از کشور، معرف روشنی از این مسئلۀ جدي است که خطرساز باشد. تمایل گستر

خود   اند که از وطن ها هر لحظه آماده شان لطمه دیده و آن ملت - تعلق افراد به دولت احساس 

غربی آغاز کنند. لذا با توجه به پیچیدگی محیط  اي را در کشورهاي  دل بکنند و زندگی تازه

هاي بزرگ در خاورمیانه و ایران و عواملی از این قبیل)،  سیستم (مسائلی مانند نفوذ قدرت

هایی است که  ترین اولویت ملی، از ضروري تقویت گرایش به نظام سیاسی جهت حفظ اجتماع 

دهد  پیمایش نشان می هاي  اندیشی کنند. یافته پژوهشگران و مسئوالن باید براي آن چاره

اقتصادي دارد تا فرهنگی و سیاسی (نگاه کنید به  غالباً جنبۀ» فعالً«قومی در کشور   مطالبات

سیاسی باید در دستور  ترین اقدامی که دولت براي تقویت مشروعیت  )، بنابراین، مهم14جدول 
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تنها گرایش به دولت، بلکه احساس  اقتصادي است. با این راهکار نه کار قرار دهد، ترمیم نظام 

طور  که نیازهاي شهروندان به صورتی افت؛ زیرا درملی نیز افزایش خواهد ی تعلق به اجتماع  

تعلق و تعهد   کنند، احساس اي که در آن زندگی می ها به جامعه مطلوبی پاسخ داده شود، آن

هاي اقتصادي، این مطالبات احتماالً به  بیشتري خواهند داشت. پس از تأمین نیازها و خواسته

ها که در  که درمورد ترك کرد؛ چنانفرهنگی حرکت خواهد   سیاسی و حقوق  سمت حقوق

هایی از  اکنون نیز خواسته بینیم، هم کنند می تري زندگی می یافته اقتصادي توسعه  لحاظ مناطق به

      اي از افراد است. نوع آموزش زبان ترکی در مدارس، اولین مطالبۀ عده

  

  
  

قومی دیگر را   تماعاتملی و گرایش به اج  ها بیشترین گرایش ، فارس15با نگاه به جدول 

ها در نقطۀ مقابل،  ترند. ترك ها پایین دارند، ولی در گرایش به نظام سیاسی از بقیۀ گروه

قومی دیگر و بیشترین گرایش  ملی (البته بعد از کردها) و گرایش به اجتماعات   کمترین گرایش

ش به فرهنگ و جامعۀ آخر، در گرای ملی در رتبۀ  به نظام سیاسی را دارند. کردها در گرایش 

اند.  سوم (یک حالت بینابینی) را به دست آورده اول و در چهار شاخص دیگر رتبۀ  غربی رتبۀ 

ها رتبۀ دوم و فقط در گرایش به سایر اقوام است که جایگاه پایینی  ها در تمام گرایش عرب

اند  ملی ایستاده یش ها در رتبۀ سوم گرا ها با اختالف اندکی نسبت به عرب دارند. در آخر، بلوچ

قومی، گرایش به   دوم را دارند). همچنین در گرایش ها رتبۀ  توان گفت مشابه عرب (تقریباً می

دوم هستند. کمترین  قومی در کشور داراي رتبۀ  نظام سیاسی و گرایش به سایر اجتماعات 

ها نشان  یافته شود؛ بنابراین، ها مشاهده می گرایش قومی فرامرزي و گرایش به غرب در بلوچ

ها، کردها و  قومی ایران در آینده احتماالً عمدتاً از میان ترك هاي  دهد مسائل و چالش می

دهد برخالف نظریۀ هچتر که  ها) برخواهد خاست. این نشان می ها (و نه از میان بلوچ عرب

قومی منجر  اقتصادي به واگرایی  هاي  قومی و نابرابري هاي  افتادن تفاوت هم معتقد است روي
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نقض مطرح کرد) و متغیرهاي   عنوان مثال توان به ها را می گونه نیست (بلوچ شود، الزاماً این می

  دیگري را باید لحاظ کرد.       

  

  
  

ها ارائه شد. در میان  همبستگی در بخش یافته  براي پاسخ به چهارمین سؤال، پنج ماتریس

ملی و  مستقیم بین گرایش  میزانی از همبستگی  ها) ها (ولی نه بلوچ ها، کردها و عرب ترك

قومی، تاحدودي با  ملی و هویت  شود. این بدان معناست که هویت  قومی مشاهده می گرایش 

 & Etzioni, 1993هاي چندالیۀ اتزیونی ( توان به تحقق وفاداري یکدیگر همسویی دارند و می

طلب همچنین حاکی از آن است که اجراي در شهروندان آیندة ایران امیدوار بود. این م )1996

براین، بین گرایش به  گرایی در کشور، از این نظر زمینۀ مساعدي دارد. عالوه الگوي چندفرهنگ

نظام سیاسی از سویی و گرایش قومی فرامرزي و گرایش به غرب از سوي دیگر مقداري 

از نظام سیاسی  قومی هرچه بیشتر  شود. اعضاي اجتماعات معکوس مشاهده می  همبستگی

سیاسی برایشان فراهم نباشد و الی  فاصله بگیرند (براي مثال در شرایطی که فضاي مشارکت 

  کنند.   آخر)، تمایل بیشتري به بیرون از مرزهاي سرزمینی پیدا می

  هاي توان گفت اگرچه وجه غالب سیاست گویی می در پاسخ به پرسش پنجم، در خطر ساده

است،   ِ ذوب یا همانندسازي بوده رة پهلوي تا کنون) کمابیش از نوع دیگقومی در ایران (از دو

گرایی بِري یا به تعبیري دیگر،  مردم به مدل چندفرهنگ  دهد که عموم ها نشان می یافته

رو،  شان بیشتر است). ازاین تکثرگرایی تعاملی هارتمن گرایش دارند (غیر از کردها که واریانس

اید تدریجاً به سمت الگویی حرکت کند که مطلوب بدنۀ مردم است. الگوي مورد نظر دولت ب

روي  هیچ مطلوب کدام است، به البته الزم است دوباره تأکید کنیم که صرف اینکه الگوي 

گرفتن عزمی  سازي دولت براي پیش تضمینی براي تحققش نخواهد بود؛ زیرا سواي اینکه مجاب

تر اجتماعی الزم براي تحقق چنین الگویی چندان جدي در این مسیر بسیار دشوار است، بس

  آید.  فراهم به نظر نمی
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هاي خود ازدواج کنند، همسایه  قومی دهند با هم طور که دیدیم، افراد غالباً ترجیح می همان

قومی نسبتاً بسته خواهند  باشند، همکار شوند، شراکت کنند و... که در این حالت اجتماعات 

هم باز شدن درهاي  روي ملی، به  گیري اجتماع الزم شکل از شروط  که یکی ماند؛ درصورتی

رو، هر اقدامی که بتواند این تعامالت را تقویت کند، گام  اجتماعات یک جامعه است. ازاین خرده

شود. براي مثال، گسترش گردشگري و بازار محصوالت  مثبتی در این زمینه محسوب می

بومی منطقه به شهروندان سایر نقاط کشور و  ی فرهنگ تواند در معرف ها می فرهنگی استان 

ترین مطالبۀ جمعی  قومی بسیار مؤثر باشد. همچنین با توجه به اینکه مهم توسعۀ روابط بین

خصوصی (براي مثال  زایی است، دولت باید با تشویق بخش  اشتغال» در حال حاضر«شهروندان 

یافته و  رآفرینان را به سوي مناطق کمترتوسعهگذاران و کا با اعطاي انواع تسهیالت)، سرمایه

گونه مناطق (ازجمله سواحل و  هاي جغرافیایی و طبیعی این تر هدایت کند. ظرفیت بسته

وبلوچستان یا خوزستان) در رونق اقتصادي و افزایش  آبی جنوب استان سیستان مرزهاي 

عاملی در راستاي تقویت تواند داشته باشد که خود  مهاجرت به این نواحی نقش بسزایی می

  فرهنگی خواهد بود.      قومی و بین تعامالت بین
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