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 چکیده 
ایران  در مذهبی -قومی رادیکال هایگروه گسترش بر مؤثر عوامل هدف پژوهش حاضر، شناسایی

ها، د دانشگاه، کارکنان سازمان زنداناساتی آنجامعه آماری  و اکتشافی-توصیفی روش پژوهشاست. 
های و دستگیر نشده( گروه شدهیردستگامنیتی و اعضاء رسمی ) و های اطالعاتیکارکنان سامانه

گیری هدفمند روش نمونه بر اساسنمونه آماری  عنوانبهنفر  100که استمذهبی  -رادیکال قومی
پرسشنامه  و همچنین، اسنادی، یاکتابخانه از منابع گردآوری اطالعات منظوربه. انتخاب شدند
اکتشافی استفاده شد. قبل  ییل عاملاطالعات از تحل وتحلیلیهتجزجهت شد. استفاده )بسته و باز( 

گیری و آزمون بارتلت محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان داد که از انجام تحلیل عاملی، کفایت نمونه
 ساختار ملی، نامتجانس و نامتوازن ترکیب فضایی، و جغرافیایی عدالتییب ده عامل محرومیت،

 خارجی، سرمایه به سیاسی، وابستگی هایمرز با مذهبی هایگروه انطباق عدم ایران، توپوگرافی
تواند بر امنیتی می سیاسی، تهدیدهای مشروعیت خارجی، هایقدرت منطقه، نفوذ سیاسی تحوالت

 د.نمذهبی مؤثر باش-های رادیکالی قومیگسترش گروه

 های کلیدی:واژه
 شکاف قومی، هویت قومی،تنوع قومی ،رادیکالیسم قومی
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 مقدمه 
دارای تنوع قومی و مذهبی  هاآنتعداد محدودی از  جزبهواحدهای سیاسی و  هاتمامی کشور

 زا یدتهدباشند. امروزه این موضوع به ابزارهای مهم و دوسویه، هم متأثر از آن می ینوعبهبوده و 
منافع و امنیت  ینتأمایر کشورها برای قدرت و اهرم فشاری بر س نفوذاعمالو هم ابزاری برای 

در (. 50: 1395)احمدی،های بزرگ در سایر کشورهای بوده استمنافع قدرت هیژوبهملی و 
ای از ایران بنا به علل تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همواره بخش عمده

در چنین اوضاع و احوالی ضعف قدرت  اند.جمعیت این سرزمین را اقوام مختلف تشکیل داده
، اقدامات گیریتصمیممل نهادهای جدید، تعدد مراکز دولت مرکزی، عدم استقرار کا

 هاینگرشاز سوی عوامل داخلی و خارجی، فضای روانی موجود، حاکمیت  کنندهتحریک
و  نیافتنیدستغیرمعقول و  هایوعدهذینفع، دادن شعارها و  هایبرطرفهیجانی  -احساسی

: 1380ا موجب گردید )مقصودی، همابین این گروهرا فی هاییتنشو... که ها انگاریمطلق
به حدی بود که برخی  ایجادشدههویتی  هایکشمکش(. در آن برهه زمانی وسعت و شدت 293

خود از احتمال تجزیه ایران و اثرات مشابه آن بر  هایتحلیلاز پژوهشگران مسائل ایران، در 
)مقصودی و  نداگفتهمیکشورهای همسایه چون پاکستان، عراق، شوروی و ترکیه نیز سخن 

است  روروبهقومی  گراییکثرتکه با پدیده  طورهمانجامعه ایران،  درواقع(. 51: 1390حیدری،
از تکثر دینی و مذهبی نیز برخوردار است و به همین دلیل یک جامعه ناهمگون و  سانهمانبه 

 ی قومهویت هایچالشهـ.ش  60(.از همان دهه 16: 1391)قالیباف،  گرددمیمتکثر محسوب 
پایه نیز که دارای رویکردی مبتنی بر جنگ مسلحانه بودند، نظام حاکم کشور را با مشکالت 

به  توانمی( که از آن جمله 177: 1393چی و متقی،  عدیده امنیتی روبرو نموده )پوستین
پایه )حرکت اسالمی کردستان ایران( که در مناطق کردستان و  فعالیت گروه رادیکال مذهب

 رادیکال قوم هایحرکت(. این نوع 37: 1393فعالیت داشتند، اشاره نمود )داوریان،  کرمانشاه
ها و بسترهای برداری از زمینهاز نخبگان قومی خود که در طول سالیان بعد با بهره متأثرپایه 

 خارجی روند رو به رشدی را آغاز نمود.  هایحمایتداخلی و 

 کلیه آمیزمسالمتمر انقالب اسالمی و همزیستی دهه از ع چهاربیش از  بعد از سپری شدن
شاهد رشد روزافزون  ایران  هـ.ش به بعد 80در کنار همدیگر، از دهه هایتقوممذاهب و 

رادیکال فعال  هایگروهپایه تحت عنوان سلفیت جهادی در کنار سایر  رادیکال مذهب هایگروه
مسلحانه  هایحرکتای رادیکال قائل به هآن گروه مانندبهکه  است بودهدر اقصی نقاط کشور 

: 1392)خورشیدی،  کنندمیامنیتی متعددی را در کشور ایجاد  هایچالشآن  تبعبهبوده و 
مختلف در بستر زمان، باعث  هایهویتکشورها بر اساس  گیریشکل(. تالش برای 23-22
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جامعه چند  بیندراینایجاد نوعی نیروی گریز از مرکز در برخی از جوامع شده است که 
قومیت و مذهب،  تأثیرنبوده و مردمان آن، تحت  مستثنافرهنگی و قومی ایران نیز از این قاعده 

( در طول تاریخ، 131: 1392)نقدی و دیگران،  خود را نسبت به مرکز پیدا نمایندنگاه خاص 
هویت کلیت  هویت این اقوام از اگرچهفضای ایران مرکب از اقوام و مذاهب متنوع بوده است. 

، ولی اندداشته مؤثریهویت کلی ایران نقش  گیریشکلدر  هاهویتایران جدا نبوده و همه این 
سیاسی،  تأثیرگذاردر بستر زمان این هویت کلی به دلیل بروز برخی متغیرهای مهم و 

 -سیاسی  هایآسیبداخلی و خارجی، مشکالت و  هایعرصهاجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در 
در  شدهحادثهویتی نمودار شده است. گواه این تحوالت مسائل  هایحوزهتی در امنی

که به دنبال خود تهدیداتی را متوجه نظام نموده است.  استکردستان، خوزستان و آذربایجان 
( این جریانات در کشور متناسب با نوع آمیزمسالمتسرعت و نوع فعالیت)رادیکال و یا  اگرچه

از حیث هویتی، در ادوار مختلف حیات ج.ا.ا متناسب با شرایط زمانی و  اهگروهنگرش و اساس 
در  هاگروهزیادی روبرو بوده و بعضاً نیز شاهد این بودیم که این قبیل  فرازوفرودهایمکانی با 

، انحالل و یا تجزیه و مشیخطعمیقی همچون تغییر  هایدگردیسیتداوم حیات خود دچار 
اخیر در سطح  چندساله، اما با توجه به تحوالتی که در اندگردیدهف مختل هایگروهانشقاق به 

 یافرا منطقهو  ایمنطقهکشورهای  آفرینینقشمنطقه اتفاق افتاده و با ملحوظ نظر قرار دادن 
 داخل کشوردر  هاآنرادیکال  هایفعالیت، شاهد افزایش هاگروهدر حمایت از این قبیل 

بر  مؤثرو علل و عوامل  هاهویت مسئلهکه عدم شناخت کافی  رسدمیبه نظر  روازاین. ایمبوده
این قبیل  کیف و رادیکال هویتی، ضمن اینکه مانع برآورد صحیح از کم هایگروهگسترش 
را نیز با  ایجادشده مسئله وفصلحلآن اتخاذ راهکار مناسب برای  تبعبه، گرددمیجریانات 

و شناخت ابعاد  هاآنبر  مؤثرس احصاء علل و عوامل مشکل روبرو خواهد کرد. بر همین اسا
 تواندمی هاگروهپایه( این  پایه یا مذهب و تهدیدات رادیکال احتمالی هویتی )قوم پذیریآسیب

 ینترمهم از یکی جزو ایران در قومی مسئلهدر اتخاذ راهکار مناسب نقش مهمی ایفا نماید. 
 و تجربی شواهد« (1385آید)فکوهی،می شمار همعاصر ب سیاسی و اجتماعی فرهنگی، مسائل

 و ترکمن بلوچ، کُرد، ترك،) ایرانی قوم پنج میان قومی در شکاف که دهدیم نشان تاریخی
 هر روکان، ازنظر و است پیچیده تضادی شکاف ،(1374) بشیریه ازنظراست.  شدهفعال( عرب
 دوماً و ساختاری اوالً که شودیم گفته شکاف تضاد از حالتی به بلکه شکاف نیست، تضادی نوع

 از برخاسته و نیست گذرا که تضادی از است عبارت شکاف » (1377) ایوبی ازنظر. باشد پایدار
 جمعیتی ازنظر را جامعه که است گسستی عوامل اجتماعی از شکاف منظور«  است جامعه متن

 ،یتیچند قوم ایران پذیرش اب( » 1967 روکان، و لیپست) کندمی تقسیم متفاوت چند گروه به
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 ایرانی قوم چند میان در قومی شکاف شدن فعال چگونگی و چرایی تعیین مطالعه هدف این
با  که بودند باور این بر قبلی نظری رویکردهای. است آن نظری بعد در موضوع این اهمیت .است

فرض  این ، اکنونهم. رفت خواهد میان از قومی مسائل آن، شدن صنعتی و جوامع پیشرفت
قومی،  یهاشکاف روزافزون گسترش بر موجود شواهد بلکه است، نرسیده اثبات به تنهانه

 ؛ 1375 هانتینگتون، ؛ 1393 ولف، و کوردل) دارند داللت آن تظاهرات و هاتعارض
لذا در بیان اهمیت انجام این تحقیق بایستی عنوان نمود که بررسی دقیق و (. 2012اسمیت،

جلوگیری  منظوربهو مدیریت هوشمند مذاهب در کشور  شناسیآسیب باهدفدیده علمی این پ
عدم انجام این  چراکه، گیردمیصورت  هاآنتندروگرایانه  هایفعالیتشدن دامنه  ترگستردهاز 

امنیتی شدیدی همچون جنگ داخلی،  هایچالشمنجر به ایجاد  تواندمی هاپژوهشقبیل 
کلیت و بقاء ج.ا.ا را با مخاطرات جدی مواجه  درنهایته گردد که و ... در جامع طلبیتجزیه
 نماید. 

 این در هادولت و برداشته در متعددی یهاچالش کشورها، از برخی برای ییگراقوم ییدهپد
 را هاآن داخلی انسجام و وحدت هک اندمواجه گوناگون ییهابحران با مواقع از یاپاره در کشورها

 غیرممکن قومیت یمسئله از فارغ جهانی، تصور که است این واقعیت. دهدیم رقرا تهدید مورد
 و تنوع به منجر گوناگونی همین و است انسانی جوامع اصلی ویژگی گوناگونی، چراکه است؛
 در و بوده قومیتی تنوع دارای که ایران برای هاقومیت موضوع اهمیت .شودیم هویتی تکثر

 سایر با مقایسه در دارد، قرار مشابه فرهنگی -قومی یهافهمؤل دارای کشورهای مجاورت
 مقتضیات و الزامات لحاظ و مناسب هایسیاست اتخاذ ،ارتباطیندرا. است صدچندان کشورها
 قومی یهاتنش و هاکشمکش قبال در را کشور تواندیم ایران، قومیتی تنوع با متناسب
 ایرانی یجامعه ناپذیرجدایی هایبخش موارهه تاریخ، طول در قومی هایگروه .بخشد مصونیت

 و ایران فرهنگی و میراث سیاسی به دادن شکل در گذشته در که گونههمان و شده، محسوب
 حیات در حضور و فعال مشارکت و ایفای نقش شایستگی نیز امروز ،اندداشته نقش آن از دفاع

 هایگروه از دسته آن مورد در ویژهبه رام این رعایت .را دارند ایران یجامعه اجتماعی و سیاسی

 و دولت گوناگون تشکیالت و قدرت ساختار در تریرنگکم حضور مذهبی که و قومی

 از بعد که است این واقعیت .شودمی محسوب ملی ضرورت یک دارند، آن به وابسته نهادهای

 بوده، پهلوی دوران زا بیشتر مراتببه اقوام و مشکالت مسائل به توجه باآنکه اسالمی انقالب

 مذهبی، هایاقلیت و اقوام هایخواسته و مطالبات از بخشی قومی، خصوص مسائل در حالبااین

 .پابرجاست همچنان
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-های قومیبا توجه به کمبود و مطالعات در این زمینه و عدم شناسایی عوامل گسترش گروه
 گسترش بر مؤثرترین عوامل ممه» سؤالمحققان در این پژوهش در پاسخ به مذهبی در ایران، 

و کدام عامل بیشترین نقش را در گسترش  اندکدمایران  در مذهبی -قومی رادیکال هایگروه
مذهبی در -های قومیبر گسترش گروه مؤثرعوامل  بندییتاولو کهییازآنجاها دارد؟این گروه

 یتوسعه و مدنی یجامعه یدهندهشکل اساسی یهامؤلفه کردن راستاهم ظرفیت ،ایران 
 و تحلیل یخوببه را ایران قومی مسائل ،گذارییاستس یحوزه در تواندیم دارد، را جانبههمه

 .نماید تبیین
 

 مبانی نظری پژوهش

 مفهوم هویت و انواع آن

ها و روحیات که یک فرد و آنچه وی را از دیگران ها، ویژگییا کیستی به مجموعه نگرش هویت
تقریباً وجود نداشت و « فرد»های سنتی مفهوم شود. در فرهنگگفته می کند،متمایز می

بعد از تفاوت یابی  خصوصبهچندان پسندیده نبود. فقط پس از ظهور جوامع جدید و « فردیت»
مسلم  طوربه« فردیت»جداگانه در کانون توجه قرار گرفت. اما  طوربهبود که فرد  کاریمتقسو 

های ی از تالشاشن رشد هویت جات مختلف ارزشمند بوده است.ها به دردر تمام فرهنگ
ا فشار اجتماعی در جهت انتخاب یک زندگی معنادار است. هویت نوجوانان برای برخورد ب

موفق دسترسی پیدا  ردی نتواند، به یک هویت، اگـر فکهیطوربهموجب خودشناسی است، 
سال انـتظار عنوان یک بزرگکه از او بهشود ها و وظایفی مید، دچار آشـفتگی در نـقشکن

روانی خواهد شد. موفقیت در زندگی و  اختالالت او مستعد بسیاری از یجهدرنترود و می
گیری هویت وابسته نحوه شکل به یسالبزرگهای انسانی در دوره یابی به اهـداف و آرمـاندست

عنوان فرآیند هویت به گیریکلدهد. شنوجوانی و جوانی روی می یشتر در دوراناست که ب
 شودانسجام تغییرات فردی، تقاضای اجتماعی و انتظارات برای آینده محسوب می

 .(1393)ترابی،
 از: عوامل شناختی، عوامل مربوط به اندعبارتقش دارد که گیری هویت نکلعوامل زیادی بر ش

ترتیب تولد و فاصله سنی فرزندان فرهنگی،  -وامل اجتماعیدرسه، عه مب ، عوامل مربوطوالدین
فرهنگی بر -های اجتماعیتأثیر زمینه. پردازی نوجواناندر خانواده، رفتار نوجوان و خیال

وین، از سویی به های نیر عوامل بیشتر است. رسانهسا از نوجوانان گیری هویتچگونگی شکل
آنان  یافتگیتنوع پارگی و چند بهها و از دیگر سو تقویت و ارتقای وحدت و یکپارچگی هویت

)به معنی فرآیندی است که  ایتوان آن را نوعی بریکوالژ رسانهای که میاند. پدیدهکمک کرده
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جدید  هاییتهواز میان طبقات مختلف اجتماعی،  ییهاسوژهآن مردم با جذب  ییلهوسبه
وسایل ارتباط نوین در  ردنرخنه کواسطه . در دنیای معاصر به.( نامیدکنندیمفرهنگی خلق 

در حال تغییر، تحول و بحران  دائماًقبالً محول و معین بود، اینک  ویت که، هامعهج تاروپود
مختلفی است. هویت فردی )شخصی(، هویت  مراتبسلسلههویت دارای انواع، سطوح و  است.

ویت هنگی، هملی، هویت دینی، هویت خانوادگی، هویت اجتماعی، هویت جنسیتی، هویت فر
 تـمدنی.
  و  هایتوانمندهویت فردی: هویت هر فردی عبارت است از مجموعه خصوصیات و

که  شودیمسبب  مسئلهدر نظر گرفته شوند و همین  باهمصفات نیک و بد او که باید 
و پویایی هویت  هایخوبو تقویت نقاط قوت و  هایبددر جهت تضعیف نقاط ضعف و 

 شامل سه بعد شخصیتی و صنفی و باطنی است.اقدام شود. هویت فردی 
 در  مشترك هویت ملی: به معنای احـساس تـعلق و وفاداری به عناصر و نمادهای

ترین عناصر و نمادهای ملی که سبب شناسایی و اجتماع ملی )جامعه کل( است. مهم
ن و از: سرزمین، دین و آیین، آداب و مناسک، تاریخ، زبا اندعبارتشوند تمایز می
ضا به هر یک اداری اعملی، میزان تعلق و وف تماعدرون یک اجردم و دولت. ادبیات، م

 سازد.را مشخص می هاآناز عناصر و نمادهای مذکور، احساس هویت ملی 
 داشتن تعلق نسبت به  بر اساس خود هویت دینی: عبارت است از تعریف شخص از

 .(1383الطائی،)رتبط با آنی مساساحدینی خاص به همراه مالحظات ارزشی و 
 هویت خانوادگی: منظور از هویت خانوادگی، تعیین نسبت میان نوجوان و خانواده او 

از دو جنبه برای  نوجوان دارد؟ خانواده وجود هاآنچه پیوندهایی میان  کهو این است
وم، کثـرت اهمیت است: ابتدا بعد مرجعیت و سندیت خانواده و جنبه د حائزاو 

است. هویت فردی )شخصی( به  خانواده نوجوان و والدین در درون نهاد یهاارتباط
 (.1383الطائی،)استها و استعدادها ها، تواناییادراك شخص از نگرش معنای

  به هنگام تولد،  هاانسانای انسانی است. همه اجتماعی ، مقولههویت اجتماعی: هویت
ای آیند و یا از چه تعلق قومی و قبیلهزمین به دنیا میفارغ از اینکه در کجای 
های یکسان نوع انسانی، در میان انواع موجودات زنده هستند برخوردارند، دارای ویژگی

تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارند؛ بنابراین، مقوله هویت انسانی که در دوران  گونهیچهو 
است و  شناسانهجامعهالً اجتماعی و گیرد، کامرشد و تکوین انسان در جامعه شکل می

 .(1372شرف) ندارد …ربطی به خون و نژاد و رنگ پوست و 
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 با  شدن و آشنا امل، آگاهی از نقش جنسیتی خودهویت جنسیتی: این هویت نیز ش
هده فرد زن بودن( بر ع نسیت فرد )مرد یاج واسطهبهها و وظایفی که مسؤولیت

 (.1372) اشرف،شودگذاشته خواهد شد، می
  هویت فرهنگی: هویت یا حس تعلق به یک گروه است. این احساس بخشی از

خودآگاهی و درك شخصی شخص و مربوط به تابعیت، قومیت، دین، طبقه اجتماعی، 
یا هر گروه اجتماعی دارای فرهنگ متمایز خود است. هویت فرهنگی هم 

 مشخص را دارند کسانی فرهنگی هویت که افرادی گروههم و فرد کنندهمشخص
 (.1374یریه،) بش کندمی

 ها که در یک دوره ای از انسانیعنی سبک زندگی مجموعه هویت تمدنی: تمدن
 و بودند مشترکی اهداف دارای و کردندمی زندگی جغرافیایی منطقه یک در تاریخی

د ند. این هویت به شناخت و باور تاریخ و پیشرفت جامعۀ فرداشت خاصی دستاوردهای
 .(1374)بشیریه، گرددیبرم

 

 قومی هویتمفهوم 

دهد. می نشان را کشورش با انسان رابطه که است جمعی هویت سطح باالترین ملی هویت
 چه کسی کهاین است، خود از هاییپرسش به ملت یک آگاهانه گوییپاسخ فرایند ملی هویت

 چه و تمدنی بوده و هنگفر چه دارای کجاست، اشدائمی و اصلی خاستگاه هست، چه و بوده

 نظام در و فرهنگی اقتصادی سیاسی، جایگاه چه امروزه و داشته جهانی تمدن توسعه در نقشی

 اجتماعی، اهداف در تحقق حد چه تا او تاریخی هویت از ملهم هایارزش باالخره و دارد جهانی

 احساس معنای به ملی هویت درواقعبود.  خواهد کارساز موردنظر، جامعه فرهنگی و سیاسی

 سیاسی شدهیفتعر مرزهای میان در و ملی اجتماع مشترك در نمادهای و عناصر به وفاداری

 از یک هر به ملی اجتماع یک درون افراد وفاداری و تعلق میزان تعریف، است. بر اساس این

و  مردم و ادبیات و زبان تاریخ، مناسک، و آداب آیین، و دین سرزمین، ملی، و نمادهای عناصر
، 1380)یوسفی،  سازدمیمشخص  را ملی اجتماع آن افراد ملی هویت احساس شدت دولت،

مذهب،  همچون سنتی هایهویت از عبور معنای به را ملی هویت اندیشمندان، برخی (.18-17
 افراد که است ملی، هویتی هویت اساس این دانند. برمی فراگیرتر هایبه  هویت قبیله قوم،

 ملتی به تعلق مبنای بر شناسایی کنند، ایقبیله قومی تعلقات اساس بر را خود کهاین یجابه

 باشد فراگیر چنان باید ملی هویت .کنندمی شناسایی حکومتی معین نظام و جغرافیا با خاص

 تعریف، این طبق نکند. قومی( و هویت فراگیر )ملی( ایجاد -اولیه )فردی هویت بین تعارضی که

 حکومتی نظام و سرزمینی جغرافیای خاص، داشتن ملتی به توانمی را یمل هویت هایویژگی
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 از متعددی تعاریف شود،می مشاهده که طورهمان (.12، 1382)رجایی،  کرد خالصه معین

 بر بعضی و کرده تأکید شناختیروان و فرهنگی ابعاد به است. برخی شدهارائه ملی هویت مفهوم

 آن عضو که ایجامعه یا گروه به فرد تعلق و پیوند عامل را آن زبان و تاریخ، جغرافیایی، ابعاد

 مشترك بنیادهای و اصول پایه بر را ملی هویت توانمی کلی بندییک جمع در دانند.می است،

 هاکرد که این بنیان تعریف کنند،می پیدا وحدت آن گِرد بر که یک سرزمین مردم دیرپای

)احمدی،  هستند امروز جوامع در سیاسی و اقتصادی توسعه و ملی همبستگی اساس
با  اندیشمندی و متفکر هر و ندارد وجود چندانی نظراتفاق قومی هویت تعریف در (.1387،13

 این از بررسی آنچه است. کرده مبادرت آن تعریف به هویتی، هایویژگی از یکی کردن برجسته

 و هامؤلفه قومی را هویت ریفتع در محوری مسئله که است این آید،می دست به هاتفاوت
 فرهنگی، هایبنیاد شناسه بر را قومی هویت»بنابراین  دهد.می تشکیل قومی هویت عناصر

 یا تمام با افراد آن که با کنندمی تعریف تاریخی پیشینه و ورسومآداب مذهب، زبان، نظیر

 متنوع نیز عناصر و هامؤلفه این خود یابند. البتهمی پیوند گروه یک هویتی هایجنبه برخی

 یک عموماً معاصر اجتماعی علوم در است. اقوام متفاوت به یده یتهو در هاآن نقش و بوده

 فرقه، کاست، دین، از برآمده هایویژگی و هاتنوع از ایبیان مجموعه صورتبه قومیتی گروه

 از یکی فقط ییتنهابه قومیت یک گاه که شودمی تعریف و... نژاد، فرهنگ تبار، زبان، منطقه،

 است. هویت هاآن از ترکیبی شامل نیز گاهی و است منطبق آن با و برگرفته در را عناصر این

 ای،منطقه ای،های محلههویت با ارتباط در که است افراد اجتماعی هویت از بخشی نیز قومی

تباری )خیالی یا  و قوم به را خود هانانسا از یک هر  گیرد ومی قرار آن جز و فرهنگی نژادی،
 هااگر ملت است: معتقد اسمیت که است حدی تا انتساب این ضرورت دانند.می واقعی( وابسته

 قومی که هویت. یعنی اینپاشندیفروم نکنند، وصل خیالی یا واقعی قومی ریشه یک به را خود

 مؤلفه یک تنها داز موار بسیاری در حتی و آیدمی وجود به قومیتی هایمؤلفه متنوع ترکیب از

 قومیت هایمؤلفه اقوام مختلف بین در بنابراین شود.می قومی هویت نوعی ایجاد باعث متفاوت

هستند که  متفاوتی اهمیت دارای درجات هامؤلفه از یک هر قومی، گروه هر در و بوده متفاوت
 (.32، 1384)گودرزی،  گیردمداری پیرامون آن مفهوم شکل میموضوع قومیت و قوم

 

 مداریمقو مسئله

 منازعهیا  صلح در بسزایی سهم اقوام، و است جهانی و فراگیر نسبتاً واقعیتی قومی، تنوع امروزه

 جهانی یامسئله نیز قومی طلبیبرتری یا مداریقوم سویی دارند از کشورها خارجی و داخلی

 این مفهوم، (.Lester, 2004) دانندمی طبیعی ایپدیده را آن پژوهشگران، از و برخی است

 & Neuliep) دارد گروهیدرون روابط و یبرون گروه هایگرایش فهم در بسزایی سهم
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McCroskey, 1997). این و است اقوام همراه سایر تحقیر و طلبیبرتری با مداریقوم زیرا 

 ماقوا بین در فرهنگی وانتقالنقل یژهوبه قومی، بین رابطه برقراری برای مهم مانع یک امر
-قوم در دیدگاه آورد.فراهم می قومی تضاد و تبعیض برای را ذهنی زمینۀ و شودمی محسوب

 از بسیاری داند ومی مقبول جهان به نسبت را خود فرهنگی دیدگاه فقط مدارانه، آن قوم

 & Carignanدانند)می« فرهنگی -فضای قومی  یک تشکیل مانع»را  آن محققین

Colleagues, 2005دهدمی گروه درون به را اولویت همواره فرد که مداریژگی قوموی (. این 

 گروه یک عضو افراد به که است قالبی هایدیدگاه از ناشی کند،قضاوت می درون گروه نفع به و

 بپردازند دیگران درباره قضاوت به اطالعات داشتن کمترین با حتی دهدمی اجازه
(Hammond & Axelrod;2000رفتارهای .) هویت بر عناصر یدتأک با غالباً مدارانه،قوم 

 و گیردمی صورت آیندمی حساببه نیز قوم میراث مشترك که مذهب لهجه، و زبان مثل قومی
-قوم پدیدة به توجه اساس، این است. بر اقوام و فرهنگی نمادی مرزهای کنندهترسیم حدی تا

 به منوط زیادی حد تا آن که یکپارچگی ایران همانند یچند قوم یجامعه یک در مداری

-می مداریقوم ضعف و شدت و زیادی دارد اهمیت است، مختلف اقوام زیستیهم و مسالمت

 تقویت یا تضعیف یجهدرنت و قومی بین اقوام روابط تقویت یا تضعیف در بسزایی سهم تواند

 (. 126 -127، 1388، اصغر پور)یوسفی و  باشد داشته ملی یکپارچگی
 

 های قومیقومیت و گروه

 ،قومیت نظیر ییهااصطالح و هاواژه کاربرد ناسیونالیسم، مطالعات با مرتبط پژوهشی متون در
 مهم ینکته این به باید اما است، رایج بسیار کشمکش قومی و قومی ناسیونالیسم قومی، گروه

دارند  دیدج هایییشهر قومی، یهاگروه و قومیت چون عناوینی و هاواژهاصوالً  که داشت توجه
 .یافت را هاآن، میالدی 19 قرن به مربوط جهانی معتبر لغت یهافرهنگ در توانیم ندرتبه و

 قرار اجتماعی علوم دانشمندان یمورداستفاده کمتر بیستم، قرن اوایل تا قومیت یواژه اصوالً

 دنبال به هاواژه این به یشناسجامعه و یشناسانسان یهارشته محققان توجه .گرفتیم

 نژادی و ملی هاییتمل و زبانی مذهبی، نژادی، اقلیت یهاگروه مربوط به مطالعات گسترش
بر  .( 33:1378 )احمدی، گرددیبرم« 1مذاب یکوره» ییهنظر محبوبیت به دوران یژهوبه

 این یهمه که شدیم تشبیه مذابی یکوره به آمریکایی فرهنگ و جامعه نظریه، این اساس
 حل خود در بودند، کرده آمریکا مهاجرت به جهان گوناگون مناطق از را که قومی یهاگروه
 قومی یهاگروه و قومیت به نسبت واحدی نگرش اجتماعی، علوم محققان میان در کرد.می

 ازنظر. ندارند توافق قومی یهاگروه و قومیت یکنندهیینتع هایمالك سر بر همه و ندارد وجود



 1400 تابستان ،56 شماره ،دهمهف سالی، نظام فنون و علوم فصلنامه                                                            108

 

 معیار، زبان یا مذهب، دیگران ازنظر و قومی بوده گروه برای معتبر مالك نژاد، محققان، برخی

 بستگی محقق نگرش و سلیقه به بیشتر قومی گروه تعریف که رسدیم نظر به .است اعتناقابل

 که شودیم آشکار هنگامی یژهوبه مشکالت این همه برای قبولقابل هایوجود مالك تا دارد

 مانند اییچیدهپجوامع  تحلیل در را مبهم یهاواژه و هامالك مینه اجتماعی علوم محققان

 هاییمرزبند ایجاد باعث خاصی هاییژگیو نیز ینجاا در .گیرندیم به کار خاورمیانه کشورهای

 عامل مذاهب، تنوع و مذهبی اختالفات نظیر لبنان، کشوری در مثال طوربه ؛شودیم قومی

 زبان ، ترکیه یا افغانستان چون کشورهایی در .است قومی یهاگروه میان مرز و کنندهیینتع

نقش  مذهب، و زبان یعنی عامل دو هر ایران در .(1378 )احمدی، شودیمعنوان  اصلی مالك
 وجود قومیت از مشخصی تعریف اگرچه کنند.می ایفا قومی یهاگروه ییشناسا در یاعمده

 قومیت که اعتقادند این بر هاآن یهمه اما ،باشد شناسان جامعه اکثریت موردتوافق که ندارد

 هویت، از آگاهی ذهنی و عالقه :از اندعبارت هامؤلفه این است؛ عینی و ذهنی یهامؤلفهدارای 

 تاریخی، ییشینهپ زبان، در عینی فرهنگی اشتراکات و مشترك عالیق و مشترك منافع تعلّق

 ؛(234:  1376زاده، )رمضان تهدرگذش چه حاضر و در حال چه مشترك سرزمین و دین
 عینی یهامؤلفه گرفتن نظر در« قومیت» یواژه بهتر و درك دقیق برای گفت توانمی بنابراین

 مشخصی برای مرزبندی حدودی تا توانیم طریق این از چراکه است، ضروری الزم و ذهنی، و

 ذیل شرایط هرگاه ، انگری ییدهعق به .نمود جدا مفاهیم سایر از را واژه این و کرد، ترسیم آن

 :گرددیم کامالً روشن قومیت مفهوم شود، فراهم

 مشخصات ترکیبی از دلیل به جامعه، آن یهابخش سایر توسط بزرگ، یجامعه از بخشی -1

 آن؛ به مربوط فرهنگ و آبا اجدادی سرزمین نژاد، دین، زبان، مانند شود؛ نگریسته متفاوت ذیل،

 بدانند؛ اول شرایط یدارا را خود که اعضایی-2

 یا واقعی و فرهنگ منشأ محور حول بر که مشترکی هاییتفعال در اعضاء این مشارکت -3

 .باشد آنان یاافسانه

 وجود و دارند، وجود نظام قومی یک در بلکه نیستند، منفرد صورتبه هرگز هاقومیت بنابراین،

 ،قومیت اساسی عملکرد درواقع .(1376،زاده )رمضان است هاآن سایر وجود بیانگر ،قومیت یک
 چه به و دارند تعلق کجا به که دهدیم یاد گروه این و به است گروه تشکیل و منفرد افراد پیوند

 و شودمی بنا مشترك یارزها و هایینآ رفتار، بر اساس قومیت. اعتماد کنند توانندیم کسی
 .است قومی یهاگروه متقابل رفتار مرز کنندهمشخص اشتراکات، حدود این
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 های قومی جامعه ایرانتنوع گروه

 این در هادولت و برداشته در متعددی یهاچالش کشورها، از برخی برای ییگراقوم ییدهپد
 را هاآن داخلی انسجام و وحدت اندك مواجه گوناگون ییهابحران با مواقع از یاپاره در کشورها

 غیرممکن قومیت یمسئله از فارغ جهانی، تصور که است این واقعیت. دهدیم قرار تهدید مورد
 و تنوع به منجر گوناگونی همین و است انسانی جوامع اصلی ویژگی گوناگونی، چراکه است؛
 توسعهدرحال کشورهای به منحصر وجهیچهبه قومی منازعات و هارقابت .شودیم هویتی تکثر

 هاییشگرا تیرول، جنوب در ایتالیایی راضیاننا اسپانیا، در باسکْ طلبانییجدا. نیستند
 شمالی، ایرلند ییرینهد یهاخشونت انگلستان، در هایولز و هایاسکاتلند ناسیونالیستی

 یا و بلژیک در هافلمیایی و هاوالون بین رقابت کانادا، در کِبِکْ ایالت یطلبانهییجدا احساسات
 عنوانبه قومی تعلقات نقش یدهندهنشان آمریکا، یمتحدهیاالتا در مستمر نژادی یمنازعه
 غربی اروپای یفرا صنعت هاییدموکراس از عظیمی بخش در رقابت و منازعه ایجاد برای منبعی

 و سیاسی منازعات که است حدّی به قومی منازعات ییندهفزا روند. است آمریکا شمال و
ای جامعه ایران، جامعه .است شیدهک چالش به جهان سراسر در را ژئوپلیتیکی یهاچارچوب
است و با تأثیرپذیری از برخی کشورهای دیگر بدون  یتیچندملو در برخی موارد   یچند قوم

های قومی جامعه ابران را در نظر گرفتن مالحظات خاص فرهنگی و تاریخی جامعه ایران، گروه
بر تکثر و تنوع فرهنگی و  ها،در برخی دیدگاه .(1391)مفرد،انگارنداز یکدیگر جدا و متمایز می

-های قومی مختلف را در جامعه منکر میشده است و وجود گروه یدتأکزبانی در جامعه ایران 

اندیشند. شوند. این گروه بیش از همگرایی اجتماعی و فرهنگی به تمامیت ارضی ایران می
در جامعه  های قومیهایی موجب مسکوت ماندن مباحث مربوط به تنوع گروهچنین نگرش

اتنیک یا توان جامعه پلیاست که می یاگونهبهتعدد و تنوع قومی در ایران  شود.ایران می
کثیراالقوم را بر آن اطالق نمود. هرچند این اقوام در طول تاریخ در نضج و شکوفایی تمدن 

 رغمبه؛ اما اندتاریخی از کیان مملکت و تمامیت آن دفاع کرده مقاطعاند و در ایرانی سهیم بوده
همزیستی و همدلی و ایثارها، در مقاطعی از تاریخ کشور، این همزیستی به چالش کشیده شده 
و مناسبات بین دولت و اقوام، تبدیل به منازعه و کشمکش گردیده است. موضوعی که به تاریخ 

موجب توان بر آن یافت.گوناگونی و تنوع قومی در ایران ساله اخیر شواهد متعددی می صدیک
های مرکزی تبدیل گردد. در گردیده مه حفظ انسجام ملی به یک موضوع مهم برای حکومت

تواند بررسی علل و عوامل وحدت  یا تفرقه مردم ایران شناخت نیروهای همگرایی و واگرایی می
 زیر هستند: قراربهنیروها  مؤثر باشد. برخی از این عوامل و
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 مجاورتای کشور و ها در بخش حاشیهستقرار اقلیتترکیب نامتوازن و نامتجانس ملی: ا-
پذیری دولت ملی و سرزمین های فرامرزی برخوردار از دولت مستقل ملی، ضریب آسیبدنباله

 ایران را باال برده است؛
و  یدهشکلغیرمنسجم و گسیخته، موجبات  یتوپوگرافایران: ساختار  یتوپوگرافساختار -

 اهم آورده است.ها را فرفرهنگتقویت خرده
 هاعدم توان در مشارکت ملی اقلیت-
 سیستم ارتباطی نامناسب-
پیرامونی هم در مقیاس ملی –جغرافیایی و فضایی: ایران دارای ساختار فضایی مرکز  عدالتییب-

است. در سطح کالن ملی، بخش مرکزی در مقایسه با بخش  یامنطقهو هم در مقیاس 
تر و درجه دسترسی باالتر به مزایای توسعه و منابع ملی شبی یافتگیتوسعهپیرامونی از 

 برخوردار است.
های قومی با مرزهای سیاسی: در ایران مرزهای قومی با مرزهای سیاسی عدم انطباق مرز-

های مختلف ، ضرورت شناسایی این مناطق را جهت منطبق نیستند. پراکنش قومی در استان
 کند.نمایان میپذیری امنیت عمومی را کاهش آسیب

 ب: نیروهای همگرایی
 بخش مرکزی هاییصهخصمختلف  هاییهالاشتراك در -
 ریشه تاریخی مشترك-
 فرهنگ مشترك ملی-
 دین و مذهب-
 (1387تهدیدهای خارجی)امیر احمدی،-

 یتوجهقابل یرتأث یتمدن سازاگر این مدعا پذیرفتنی باشد که ادیان در » هویت مذهبی:
را  ایکنندهیینتعساز بشری، دین نقش آن این است که در بین عناصر فرهنگ اند، مفهومداشته

 «باشد تمدن سازو  ینتوسعه آفرش، بختواند حیاتبر عهده دارد و به تعبیری، فرهنگ دینی می
افزایش و شدت یافتن فرایندهای توسعه و  باوجودلذا مذهب،  (.14، 1383، منصور نژاد)

در جهان متجدد  یمعنا بخش، همچنان منبع مهمی برای هویت و نوسازی در تمام ابعاد خود
تداوم روند تجددگرایی، و  یجهدرنترود. برخالف برخی تصورات که مذهب را آشفته به شمار می

بخشی به بسیاری از مردم و هویت یمعنا بخشمنبع اولیه  عنوانبهپنداشتند، دین می محوشده
 تعالیم و دین و هندوها مطرح است. برخورداری از یانبودائدنیا چون مسیحیان، مسلمانان، 
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 فراگیر مذهبی هایآیین مناسک به تمایل و اعتقاد آن، به وفاداری و پایبندی مشترك، مذهبی
 (.85، 1379)حاجیانی،  تاس مؤثردهی هویت ملی بسیار شکل فرایند در
دچار تغییرات  شدنیانجهفاکتور گسترش ارتباطات جهانی و  دو یرتأثجوامع تحت امروزه  

های گرایش ها وقرار گرفتن در معرض اندیشه های گوناگون،رواج ارزش اند.فرهنگی زیادی شده
در میان جوانان است.  خصوصبهبه هویت دینی  خاطرتعلق یدکنندهتهدعوامل  ازجملهمختلف، 

عی، معادل اجتماع فردی و جم دارییندسطح فردی، مترادف با  توان در دوهویت دینی را می
مای » هویت دینی متضمن سطحی از هویت اجتماعی است که با .مت مطالعه کرددینی یا اُ

دهنده احساس تعلق به دین و جامعه دینی و نشان. ا همان اجتماع دینی متناظر استی« جمعی
همان آثار و عوارض ناشی از  درواقعهمچنین تعهد به دین و جامعه دینی است. هویت دینی 

اصل اعتقادی و تعهد و  عنوانبهاست. به تعبیر بهتر با پذیرش دین  داریندحمل دین بر فرد 
است که باعث ایجاد تغییرات  مؤمناحساس تعلق به آن در زندگی و وجوه مختلف حیات فرد 

 داشتن اهتمام یعنی دینی هویت (. پس21-43، 1383ساز قمی، )چیت گردددر زندگی فرد می

زاده و  جمعهامام) سازد متأثر فرد را هایکُنش و گرایش نگرش کهینحوبه دینی،
 برای را و معنوی شناختیجامعه ایدئولوژیکی، شناختی، منابع اساساً مذهب (.1393همکاران،

 وجود به عامل تاکنون گذشته (. مذهب از86، 2004 ،یگراند و )فورو دهدمی دست به هویت

اند. نداشته آن اعتقادی به که بوده هاآن میان تمایز و خود معتقدان برای هویت مشخص آورنده
 یهودی، (.1393)اعرافی و همکاران، شدشناخته  می هاآن دین و مذهب با هاانسان هویت یعنی

 گذاشت.می نمایش به را مختلف هایانسان هویت فرهنگی بدون، مسلمان و مسیحی

 اعضای کردن قبیل اجتماعی از یاجتماعی مختلف کارکردهای مذهب و دین ترتیبینابه

ثبات  حفظ و جامعه سازییکپارچه مشترك، هایتحکیم ارزش کاهش کشمکش، جامعه،
(. 9، 1377)اشرفی،  اندداشته بر عهدهرا  اجتماعی نظارت تقویت و منابع تنظیم اجتماعی،

ی، جغرافیای اجتماعی، هایعرصه در ثبات حس فرد، نظیر مختلف نیازهای به جهان ادیان
 از وسیعی طیف معانی مذهبی نظام دهند.می پاسخ متافیزیکی و زمانی ،یشناخت یهست

آن  انسان آنچه هر یا خدا هستی، انسانی، جهان خود، دیگران، با فرد روابط ممکن هایصورت
 لحاظ به دیگری معنا بخشفرهنگی  منبع هیچ کند.می تبیین را نامدمی حقیقت یا واقعیت را

 کند. رقابت سازیهویت یعنی انسانی نیاز این به در پاسخ دین با است ستهنتوان تاریخی

 ادیان(. 55، 1999)سئول،  دارد قرار و گروهی هویت فردی مرکز در عمدتاً دین یجهدرنت

 و تعادل به تا دارد نیاز فرد که را تداومی حس و به هستی نسبت یریپذ بینییشپ احساس
 هاینظام و مذهبی این اجتماعات عالوه بر دهند.می قرار فرد اختیار در برسد، ثبات روانی
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 ( فردنفسعزت برای ایپایه عنوانبه) یدتائ عالقه )تعلق به دیگری( و حس برای منابعی معانی،

 در عضویت کهیدرحال کنند.می را تشویق بخشی خود تعالی حتی و بخشییتفعل و هستند

 هر ارضای به های دینیگروه یطورکلبه کند،می کمک فرد اجتماعی خودِ به رشد هاگروه اغلب

 کهینا بر عالوه دین رسانند.می یاری اجتماعی فردی و خود تحقق یعنی فرد هویتی نیاز دو

 سرزندگی، دلگرمی، آید، موجبمی حساببه اجتماعی روابط در مهمی عامل کارکردی ازلحاظ

گیری هویت ویت مذهبی نوع خاصی از شکله (.1393)ترابی، تاس عمومی اشتیاق  و نشاط
هویت مذهبی حس عضویت گروهی به مذهب و اهمیت این عضویت گروهی   است. مخصوصاً

نیست.  داریینداست. هویت مذهبی ضرورتاً معادل با مذهبی بودن یا  خود پندارهدر ارتباط با 
اشاره به ارزش و اهمیت  داریینداگرچه این سه واژه وجوه اشتراك دارند، اما مذهبی بودن و 

اما هویت مذهبی  ،طور مشارکت در رخدادهای مذهبی داردگروه مذهبی و همیندر عضویت 
)آرویک  دگروه مذهبی فارغ از فعالیت یا مشارکت مذهبی دار در خاص داللت بر عضویت طوربه

زان عمل می ،داریمذهب، نهاد مبتنی بر ایمان و دین اگرچههمچنین (. 113، 2010و نپزیت، 
به این راجع است که افراد « هویت مذهبی» آن نهاد مذهبی است اما و آن مذهبی هابه آیین

ها و باورهای مذهبی و فهمند، فردی که ارزشیک فرد مذهبی می منزلهبهخود را چگونه 
پذیرد. هویت مذهبی یک هویت جمعی است که شامل معنوی درون اجتماعی ایمانی را می

های مذهبی، اهمیت ارزش یدتائهای اعتقادی آن، های مذهبی، پذیرش نظامهعضویت در گرو
 را آن مذهبی هویت از تعریف اینهای مذهبی و کردارهای مرتبط با مذهب است. تعهد به گروه

 (1397)عادلی و همکاران، دکنمی متمایز است شخصی هویت از بخشی که معنوی هویت از
تواند مذهبی می زمینه فرهنگی، و قومی هویت مثل هویت، گیریشکل هایگونه سایرهمچون  

های ای از افراد از نسلت با طیف گستردهمعاشر هایفرصت جهان، فهم برای اندازیچشم
تواند به هویت ها میای از اصول اساسی برای زندگی فراهم آورد. این بنیانمختلف و مجموعه

چارچوب هویت ، خیراً آشمور و همکارانشا. (1397و همکاران، زادهمحمد) هدفرد شکل د
)مثل نظریه  های رقیبراهی برای فهم هویت مذهبی در برابر سایر نظریه منزلهبهجمعی را 

دلیل چارچوب خود را هویت جمعی  به دو هاآن( ارائه دادند. یبندگروههویت اجتماعی و خود
شان از امعه است. افراد تلقیجاز  متأثرهای خود، که به لحاظ نظری همه جنبهل ایناو :نامیدند

همچون  هاآورند. همه هویتدست میخودشان را در بستر مناسبات اجتماعی بین افراد به
دلیل دوم ترجیح هویت جمعی، اجتناب از اغتشاش معنایی  هویت فردی، ذاتاً اجتماعی هستند.

ردی و جمعی شامل های فهویت آشمور و همکارانش، ازنظرآن با هویت اجتماعی بود. 
 واسطهبههای فردی و جمعی هویت امای است. احساسی و رفتار شناختی،  یهامؤلفه
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م( -2006دیگران ) و تمپلتون اساس این بر .شوندمی متمایز هم از افراد، برای کارکردشان
 کنند.می فردی مطرح هویت منزلهبه را معنوی هویت و جمعی هویت منزلهبه را مذهبی هویت

 از برخوردار افراد زیرا است، جمعی هویت است و هویت مذهبی، شخصی هویت معنوی، یتهو

 تواندمی   یتشانهو و مذهبی هستند گروه یک از عضوی هاآن که باورند این بر هویت مذهبی

 و گروه مذهبی به تعهد مذهبی، هایارزش اهمیت پذیرش های اعتقادی،نظام پذیرش اساس بر
 و فرآورده ترینمهم زندگی در معنا هدف و احساس کند. تغییر مذهب اب مرتبط کردارهای

 (.98)همان منبع، مذهبی است هویت محصول
  

 مذهبی–پدیده رادیکالیسم قومی 

وسطی با تمدن روبه رشد غرب روبرو شد اما این رقابت دیری نپایید جهان اسالم از اواخر قرون
های جهان صورت خزنده تمام بخشمسیحی به-ربیکه تمدن اسالمی رو به افول نهاد و تمدن غ

ای از مسلمانان به دنبال آن شدند که علل افول تمدن اسالمی را دریابند اما را درنوردید. عده
از  تربرجستهاین پرسشگری نتیجه واحد در پی نیاورد که سه رویکرد در قبال این افول تمدنی 

د را با شرایط جهانی )تحت سیطره غرب( وفق ای به دنبال آن شدند که خوبقیه بودند. عده
طور تام و انکارناپذیر بپذیرند اما این گروه در جامعه های جدید را بهدهند و تمامی ارزش
زدگی از سوی اکثریت اعضای جامعه مخصوصاً قشر مذهبی دریافت اسالمی برچسب غرب

و گاهی از دست دادن  یتماعطرد اجگرایان در بسیاری حاالت به کردند که این امر برای غرب
های تمدنی گونه دریافتند که سازوارهای دیگر ریشه این افول تمدنی را اینجانشان انجامید. عده

-های جدید تمدن غربیشود که برخی جنبهاسالم رو به کهنگی نهاده است و ضرورت دیده می
های موجود وان بر نارساییتآمیخته شود و آنگاه میهای بنیادین اسالم درهممسیحی با آموزه

غالب شد. دسته سوم کسانی بودند که ریشه این نابسامانی تمدنی در جهان اسالم را ناشی از 
ای کار را در آن دیدند که با های اصیل اسالم دانستند و چارهفاصله گرفتن مسلمانان از آموزه

پیامبر و خلفای راشدین( را مظاهر جدید تمدنی به مبارزه برخیزند و الگوی اسالم ناب )دوران 
گذشت چند قرن، تحوالتی  کهییازآنجااجتماعی خود حاکم بسازند. -دوباره در زندگی سیاسی

ای نبود. سلفیون زیادی را در جامعه اسالمی رونما ساخته بود، بازگشت به عصر پیامبر کار ساده
را در آن دیدند که از ای کار )کسانی که خواهان بازگشت به دوران سلف صالح هستند( چاره

های مختلف جهان اسالم نمود پیدا نمود. قوه قهریه استفاده کنند. این طرز تفکر در بخش
از  دفعاتبهقاره هند که تحت سیطره بریتانیا قرار داشت، جواری با شبهافغانستان به لحاظ هم

چاشنی نظریه برتری که در قرن نوزدهم رادیکالیسم مذهبی با این ناحیه آسیب دید. ازآنجایی
 (1391مفرد،) رادیکالیسم در جهان اسالم دوبعدی گردید مسئلهنژادی ترکیب یافت، 
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های بسیاری ترین چالشبرتری نژادی( یکی از مهم -رادیکالیسم دووجهی )راست دینی
ای دیگر اجتماعی مذهبی مانند هر پدیده-رود. رادیکالیسم دینیکشورهای اسالمی به شمار می

 :چندبعدی دارد  ماهیت
های رادیکالیسم اعم از مذهبی و ترین ویژگیرویکرد حذفی در قبال واقعیت: یکی از مهم -الف

قومی، دشمنی در قبال جامعه متکثر است زیرا حقیقت محض و حقانیت ازلی را از آن خود می
صرفاً  های مذهبی، حقیقت دین و برداشت واقعی آنبینی رادیکالیستدانند. بر اساس جهان

اند. مسلمانانی که در این دایره قرار ای نبردهای محدود هستند و بقیه از آن بهرهدرگرو عده
اند زیرا از اصول اساسی اسالم دارند، بر آن هستند که اکثریت مردم در وادی بیراهه قرارگرفته

بقیه  شان است کهاند و این وظیفهمخصوصاً سیره پیامبر و خلفای راشدین فاصله گرفته
ترین ابزار کارگیری قوه قهریه به مسیر درست هدایت کنند. مهممسلمانان را حتی از طریق به

کارگیری رویکرد حذفی )تکفیر و مهدورالدم های مختلف دینی، بهاین گروه در قبال قرائت
 ها قرارگرفته است،دانستن رقیب( است. با توجه به امکانات ارتباطی که در اختیار این گروه

کنند که این طرز تفکر خود را در گوشه و کنار جهان پخش نمایند. در جوامعی که تالش می
بار راحتی از وضعیت رقتتوانند بهها میدولت مرکزی حضور ضعیف یا ناقص دارند، این گروه

برداری نمایند. تجربه کشورهای دیگر فرهنگی و فقر اقتصادی مردم مخصوصاً نسل جوان بهره
های تندرو مذهبی برای کودکان فقیر که از تعلیم و تربیت مناسب محروم ه است گروهنشان داد

نیستند، از منابع خارجی معموالً  هاآنقادر به تأمین معیشت  هاآنهای هستند و خانواده
بار خود آن طرز تفکر خشونت یدرازاکشورهای ایدئولوژی فرست مقدار پولی را هزینه نموده که 

های مذهبی هر نوع نظام نمایند. عالوه بر بعد دینی، رادیکالیستکان تلقین میرا به آن کود
نگنجد، آن را مردود اعالن نموده و جهاد بر ضد  هاآنبینی سیاسی را که در دایره محدود جهان

 نمایند.تنها مشروع بلکه فرض اعالن میرا نه آن
های مذهبی، ضدیت با عقالنیت کالیستهای رادیضدیت با خرد انسانی: یکی دیگر از ویژگی -ب

ها قادر نیستند که مشکالت زور مره خود را با تعقل و ها بر آن هستند که انساناست. این گروه
کشاند وفصل نماید. این طرز، تفکر جامعه را به لحاظ فکری به انجماد و انحطاط میتفکر حل

وضوح آن توان بهدر افغانستان می های جهان اسالم مخصوصاًچیزی که امروزه در بسیاری بخش
را دید. البته رادیکالیسم قومی تا حدودی در این مورد با رادیکالیسم دینی تفاوت دیدگاه دارد. 

ها از خرد، بر بر اساس دیدگاه کسانی که قائل به برتری نژادی هستند، نحوه برخورداری انسان
 .(1395،احمدی) نژادی باهم فرق دارند-های قومیاساس گروه
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پردازان انگلیسی و آلمانی پیدا شدند که باور داشتند نژاد سفید مخصوصاً در قرن نوزدهم نظریه
ترین آن برخورداری از عقالنیت و تکامل ها نسبت به بقیه نژادها برتری ذاتی دارد که مهمآریایی

ژادی در بیشتر است.. پس از جنگ دوم جهانی و اثبات نادرست بودن نظریه علمی برتری ن
غرب، این طرز تفکر فروکش نمود اما کماکان هنوز هم طرفداران خود را دارد که در قالب 

نماید؛ اما در افغانستان هرچند در ظاهر تئوری برتری نژادی رخت ها نمود پیدا مینئونازی
فرهنگی افغانستان هنوز هم باورمندی به این -بربسته است اما در عملکرد نخبگان سیاسی

 زند.موج می نظریه
ها از عوامل بنیان توان گفت که اینقومی، می-ها رادیکالیسم مذهبیبا توجه به این ویژگی

شوند. جامعه دموکراتیک پذیرای هویت متکثر و در قبال دموکراسی محسوب می برافکن
کسی قادر نیست برد و هیچای از حقانیت و عقالنیت میخردباوری است که در آن هرکس بهره

طرز تفکر شخصی خود را تحت هر عنوانی که باشد بر بقیه اعضای جامعه تحمیل نماید.  که
های فرهنگی، سیاسی و ها اعم از قومی و مذهبی، درصدد حذف بقیه هویترادیکالیست

فراهم شود؛ بنابراین  هاآنسازی بر طبق میل اعتقادی در جامعه هستند تا زمینه یکسان
هبی )راست دینی( و چه در قالب برتری نژادی و قومی مطرح شود، رادیکالیسم چه در قالب مذ

 یرام) های آن را در جامعه با تهدید جدی روبرو نمایدتواند دموکراسی و زیرساختمی
 . (1387،یاحمد

 

   پژوهش هاییشینهپ
 پیشینه پژوهش (1) جدول

 نتایج پژوهش عنوان پژوهش سال  محقق ردیف

محمد  1

و  زاده

 همکاران

 مؤثر اجتماعی و تاریخی هایزمینه 1397

 ایران در قومی شکاف بر

 میان در تاریخی در فرآیندی قومی شکاف

 تشکیل. استشده فعال ایرانی اقوام بعضی

 و ناقص یسازملت متجدد مرکزگرا، دولت

 اجتماعی سیاسی، ابعاد در قومی نابرابری ایجاد

 نقشی قومی تبعیض احساس فرهنگی، و و

 .است داشته شدن فعال نای در برجسته

دهقانی و  2

 همکاران

 آن تأثیر و مذهبی - قومی اختالفات 1395

 در رشد  رادیکالیسم و گیریشکل بز

 سوریه

رسد وجود اختالفات گسترده قومی به نظر می

و مذهبی در کشور سوریه و ناتوانی دولت در 

باعث باال رفتن شدید سطح  هاآنمدیریت 

تماعی در این کشور تعارضات و نارضایتی اج

 شده است.
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 نتایج پژوهش عنوان پژوهش سال  محقق ردیف

و  رضاپور 3

 همکاران

1393  

 در قومی تکثرگرایی و شدنجهانی

 هافرصت و هاچالشایران، 

 هایمؤلفه از یکی عنوانبه تکثرگرایی الگوی

 متوازن، و جانبههمه یتوسعه اصلی

 انسجام و همگرایی برای الگو ترینکاربردی

 به ایران در مذهبی و دینی هایاقلیت و اقوام

 .آیدمی شمار
 

 متغیرهای به  محققان روشی، و نظری بعد در دهد کهپژوهش نشان می هایپیشینهبررسی 

 و هویتی ابعاد به توجه میان در این ند و اکرده توجهکالن رادیکالیسم قومی مذهبی  و خُرد
علیرغم   . امااست بوده بقیه بیشتر از اقوام از بعضی در باب تحقیقات و بوده تربرجسته نابرابری
 مؤثرهای رادیکالی قومی و مذهبی، هنوز عوامل محققان بر تحلیل و واکاوی گروه فراوانتأکید 

قرار نگرفته است. لذا  یموردبررسمذهبی در ایران –های رادیکالی قومیبر گسترش گروه
 :استمهم  سؤالپژوهش حاضر به دنبال دو 

 ؟اندکدمهای رادیکالی قومی مذهبی در ایران گسترش گروه بر مؤثرعوامل  ینترمهم-1
 .ها تأثیرگذار هستندهریک از این عوامل تا چه اندازه در گسترش این گروه-2
 

 شناسی پژوهشروش
حجم جامعه آماری این تحقیق متشکل  است اکتشافی روش به توصیفی مطالعه یک حاضر پژوهش

های های اطالعاتی، کارکنان سامانهها، کارکنان سامانهنداناز اساتید دانشگاه، کارکنان سازمان ز
که  استمذهبی  -های رادیکال قومیو دستگیر نشده( گروه یرشدهدستگامنیتی و اعضاء رسمی )

سال تجربه فعالیت در این حوزه، داشتن حداقل مدرك  5هایی از قبیل داشتن حداقل دارای ویژگی
مذهبی، داشتن  -های رادیکال قومیبا گروه باواسطهمستقیم یا  تحصیلی دیپلم، داشتن ارتباط

مورد سابقه تحقیق و پژوهش در این زمینه و ...  1سال سابقه تدریس، داشتن حداقل 5حداقل 
 گام دو در مذهبی-های رادیکالی قومیعوامل گسترش  گروه شناسایی باهدف پژوهش اینهستند. 

 :شد طراحی اصلی
 های رادیکالی قومی مذهبی( ازگسترش گروه) اصلی هایکنندهیینتع شناسایی منظوربه: اول گام

گسترش  بر مؤثر یهامؤلفه شناسایی متون، مرور انجام هدف از که. شد استفاده مروری مطالعات
برداری از منابع علمی اسناد و مدارك از ابزار فیش درروشهای رادیکالی قومی مذهبی( بود. گروه

و با استفاده از  شدهاستفادهها چنین سایر پژوهشها و همنامهها، پایانها، مقالهبموجود در کتا
 .تحقیق استفاده شد سؤاالتبرداری از اسناد، مدارك و مقاالت موجود در تدوین فیش
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 توسط یاپرسشنامه طی مروری از مطالعات حاصله هایزیرمولفه و هامؤلفه مرحله این در: دوم گام
 مطالعات هاییافته همان آن، نتایج آیا شود، مشخص تا گرفت قرار مورد ارزیابی بارهدو خبرگان
 خبرگان، اخذ نظر جهت پژوهش پرسشنامه مرحله این در است ذکر به ؟ الزمکندیم یدتائ را مروری

 که صورتینبد شد استانداردسازی و تهیه مطالعات مروری از شدهاستخراج متغیرهای از استفاده با
 و کارشناسان نفر 10 حداقل ازنظر استفاده با ،کنندگانمشارکت بین در شدهیعتوزپرسشنامه  اییرو

 همچنین و کردند یدتائ را پرسشنامه صوری و روایی محتوایی آنان که. شد یدتائ نظرصاحب اساتید
 اعتبار هستند موردنظرکارشناسان  یا گروه نماینده مطالعه، در کنندهشرکت اعضای کهییازآنجا
 به دست 923/0 کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با پرسشنامه پایایی این و شودیم تضمین محتوا

اطالعات از تحلیل عامل  وتحلیلیهتجزاست. جهت  پرسشنامه مطلوب و باال پایایی گویای که آمد
لت محاسبه شد. گیری و آزمون بارتاکتشافی استفاده شد . قبل از انجام تحلیل عاملی، کفایت نمونه
های رادیکال بر گسترش گروه مؤثردر ادامه از تحلیل عاملی اکتشافی به جهت شناسایی عوامل 

مذهبی و به جهت شناسایی میزان بارگذاری هرکدام از متغیرها روی متغیر اصلی به روش -قومی
 22نسخه  spss افزارنرم یلهوسبهاست که  شدهاستفادهها اصلی با چرخش وایمکس تحلیل مؤلفه

 است. شدهانجام
 

 هاداده وتحلیلیهتجز

دهد طی این مطالعات مروری حاصل شد. نشان می اساس برنتایج مربوط به گام اول که 

 درنتیجههای رادیکالی قومی مذهبی مؤثر باشند. تواند در گسترش گروهمی  مؤلفه 10مطالعات 

نجانده شد و پس از مطالعات گسترده  مؤلفه گ 10گویه استخراج شد که در  50این مطالعات 

 و نامتوازن ترکیب فضایی، و جغرافیایی عدالتیبی مشخص گردید که ده عامل محرومیت،

سیاسی،  مرزهای با مذهبی هایگروه انطباق عدم ایران، توپوگرافی ساختار  ملی، نامتجانس

 ی،مشروعیتخارج هایقدرت منطقه، نفوذ سیاسی خارجی،تحوالت سرمایه به وابستگی

 .مذهبی مؤثر باشد-های رادیکالی قومیتواند بر گسترش گروهامنیتی می سیاسی، تهدیدهای

 و مذهبی-های رادیکالی قومیعوامل گسترش گروه شناسایی جهت اکتشافی عاملی تحلیل از

 تحلیل از اصلی هایمؤلفه روی از متغیرها هرکدام بارگذاری میزان شناسایی جهت همچنین

 .است شدهاستفاده واریماکس چرخش با اصلی هایمؤلفه روش تحلیل به کتشافیا عاملی
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 شده تبیین واریانس کل (2جدول)

 هامؤلفه

ها
یر

تغ
م

 

ارزش 

 ویژه

درصد 

تبیین 

 واریانس

 

درصد 

 تراکمی

 

 ارزش ویژه

درصد 

تبیین 

 واریانس

درصد 

تراکمی 

 واریانس

 369/22 369/22 549/12 654/36 654/36 002/18 7 محرومیت

 136/33 323/11 415/5 231/37 564/8 658/4 3 جغرافیایی و فضایی عدالتیبی

 201/35 230/6 848/4 125/45 635/8 548/4 4 ترکیب نامتوازن و نامتجانس ملی

 776/63 213/6 456/4 236/47 305/6 325/3 6 ایران توپوگرافیساختار 

های مذهبی با عدم انطباق گروه

 مرزهای سیاسی

5 247/2 454/4 457/55 658/3 056/5 129/65 

 236/68 356/4 325/3 147/58 232/4 124/2 4 خارجی سرمایه به وابستگی

 458/77 211/4 840/2 456/72 436/4 111/2 5 تحوالت سیاسی منطقه

 193/80 898/3 544/2 280/77 320/3 654/1 3 های خارجینفوذ قدرت

 444/85 333/3 054/2 225/78 100/3 543/1 4 مشروعیت سیاسی

 258/86 201/3 894/1 465/80 631/2 254/1 5 تهدیدهای امنیتی
 

-گسترش گروه  برای اصلی مؤلفهیازده  گرفته صورت اکتشافی عاملی تحلیل اساس بر بنابراین

 :باشندمی ذیل شرح اهمیت به ترتیب به که اندآمدهدستبه های رادیکالی قومی مذهبی 

 549/12و ارزش  369/22متغیر و واریانس 7ا محرومیت ب-1

 415/5و ارزش ویژه  323/11جغرافیایی و فضایی با سه متغیر و واریانس   عدالتیبی-2

 848/4و ارزش  230/6متغیر و واریانس  4ترکیب نامتوازن و نامتجانس ملی با  -3

 456/4و ارزش ویژه 213/6متغیر و واریانس  6ایران با  توپوگرافیساختار  -4

و ارزش  056/5متغیر و واریانس 5های مذهبی با مرزهای سیاسی با عدم انطباق گروه -5

 658/3ویژه

 325/3و ارزش ویژه  356/4متغیر و واریانس  4خارجی با  سرمایه به وابستگی-6

 840/2و ارزش ویژه 211/4متغیر و واریانس 5تحوالت سیاسی منطقه با  -7

 544/2و ارزش ویژه  898/3سه متغیر و واریانس  های خارجی با نفوذ قدرت -8

 054/2و  ارزش  ویژه 333/3متغیر و واریانس  4مشروعیت سیاسی با  -9

 894/1و ارزش ویژه 201/3متغیر و واریانس 5تهدیدهای امنیتی با -10
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های درصد عامل گسترش گروه 258/86عامل در حدود  10توان گفت که این بنابراین می

باشند. در گام دوم  از طریق انجام تحلیل عاملی اکتشافی، این ده میمذهبی-میرادیکالی قو

شد. لذا در مرحله تحلیل عاملی اکتشافی با  تائیدحاصل از مطالعات صورت گرفته  مؤلفه

 شدهگزارش 2ها در جدول مقیاس لیکرت نتایج نهایی این عامل اساس بر هامؤلفه گذارینمره

 210/4. ترکیب نامتوازن و نامتجانس ملی با شودمیمشاهده  3جدول  که در طورهماناست.  

  521/7بیشترین میانگین را دارد و کمترین میانگین مربوط به تهدیدهای امنیتی با مقدار 

 است.
 پژوهش متغیرهای توصیفی هایشاخص (3جدول)

 چولگی کشیدگی انحراف استاندارد میانگین نام شاخص

 -789/0 789/0 421/3 120/22 محرومیت

 -745/0 325/0 894/3 241/25 جغرافیایی و فضایی عدالتیبی

 ترکیب نامتوازن و نامتجانس ملی
 

321/37 
210/4 434/0 819/0- 

 -762/0 494/0 411/3 698/11 ایران توپوگرافیساختار 

 -721/1 833/0 425/3 145/15 های مذهبی با مرزهای سیاسیعدم انطباق گروه

 -369/1 278/0 123/2 215/8 خارجی سرمایه به وابستگی

 تحوالت سیاسی منطقه
 

220/12 
986/2 688/0 458/0- 

 -411/1 259/0 201/2 148/9 های خارجینفوذ قدرت

 -568/0 659/0 145/2 012/8 مشروعیت سیاسی

 -532/1 -658/0 111/2 521/7 تهدیدهای امنیتی
  

 شده تبیین واریانس کل(4)جدول

 یرهامتغ عامل
ارزش 

 ویژه

درصد 

تبیین 

 واریانس

 

درصد 

 تراکمی

 

ارزش 

 ویژه

درصد 

تبیین 

 واریانس

درصد 

تراکمی 

 واریانس

عوامل 

 داخلی

فضایی،  و جغرافیایی عدالتیبیمحرومیت، 

ساختار   -ترکیب نامتوازن و نامتجانس ملی

های عدم انطباق گروه -ایران توپوگرافی

 مذهبی با مرزهای سیاسی

117/6 214/45 214/45 118/4 216/35 216/35 

عوامل 

 خارجی

 تحوالت خارجی سرمایه به وابستگی

 خارجی هایقدرت نفوذ منطقه سیاسی

 امنیتی تهدیدهای سیاسی مشروعیت

212/1 139/12 218/64 148/3 674/28 218/64 
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تحلیل عاملی اکتشافی صورت گرفته، دو بعد اصلی برای علل  اساس برو  3طبق جدول 

 است که به شرح زیر است: آمدهدستبههای رادیکالی قومی مذهبی رش گروهگست

 118/4و ارزش ویژه  216/35و واریانس مؤلفه 5عوامل داخلی با -

 148/3و ارزش ویژه  674/28و واریانس   مؤلفه 5عوامل خارجی با -
از  218/64بتوان گفت که این دو عامل با ضریگردد  میبا توجه به نتایج جدول مشاهده می

 .های رادیکالی قومی مذهبی هستندعوامل گسترش گروه ترینمهم
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
 است. لذا این امر  یوستهپهمبهارهای ای از رفتهای رادیکال قومی و یا مذهبی زنجیرهفعالیت

ندگی های مختلف و حتی متضاد در شرایط زافتد که افراد جامعه با ویژگیزمانی اتفاق می
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شوند. فردی در یک محیط زندگی اجتماعی با آن روبرو می

 ساختاری، مل نامتجانس و نامتوازن بیترکیی، فضا و ییایجغراف عدالتییب، تیمحرومعوامل 
ی، خارج هیسرما به یوابستگی، اسیس یمرزها با یمذهب هایگروه انطباق عدم، رانیا توپوگرافی

 بر مؤثر عواملترین ی از مهماسیس تیمشروعی خارج هایقدرت نفوذ، منطقه یاسیس التتحو
و  محمد زادههمسو با این نتایج  باشندیم رانیا در یمذهب-یقوم کالیراد هایگروه گسترش
 قومی شکاف بر مؤثر اجتماعی و تاریخی های( در پژوهش خود با عنوان زمینه1397) همکاران

 اقوام بعضی میان در تاریخی در فرآیندی قومی شکاف کهنتایج دست یافتند ایران به این  در
 قومی نابرابری ایجاد و ناقص یسازملت متجدد مرکزگرا، دولت تشکیل. است شدهفعال ایرانی

 فعال این در برجسته نقشی قومی تبعیض احساس فرهنگی، و و اجتماعی سیاسی، ابعاد در
 را فعال قومی شکاف مختلف ابعاد در نابرابری کاهش و دالتتوزیع ع مدیریت. است داشته شدن
 یدهایتهدگفت که   توانیم روینازاکرد.  خواهد تبدیل شکاف غیرفعال به را آن و ترمیم

هایی است که باعث ترغیب فرد به این قبیل های رادیکال نیاز به انگیزهبرای حرکتی تیامن
رادیکال از مباحث مهم  یهادرحرکت مستعد کنندهشود، شناخت عوامل بسترساز و رفتارها می

ها در امر حفظ تر ریشههای امنیتی را در جهت تشخیص بهتر و سریعو حیاتی است که سامانه
نگرانه ها، کنترل آیندههای کنترلی این قبیل گروهتواند یاری دهد. یکی از راهسالمت جامعه می

تواند از بروز مشکالت شود که میه میترین نوع کنترل نامیدجامعه است که مطلوب
گویند، نگرانه میکه به این نوع کنترل، کنترل آیندهنماید، دلیل اینجلوگیری  شدهبینییشپ

های رادیکال بتوان آن را کنترل نمود. بدین سبب مطلوب این است که پیش از شروع فعالیت
ت که از بروز مشکالت حاد در سطح اطالعاتی را قادر خواهد ساخ-های امنیتیبوده و سامانه
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بینی است. لذا اطالعاتی در پیش -های امنیتیقدرت سازمان درواقعجامعه جلوگیری کند. 
شود وقتی بسترهای آلودگی امنیتی در قسمتی از جامعه در حال رشد تشخیص داده می

کی که هزینه گردد و مانند علم پزشبینی میهای امنیتی نیز قابل پیشاحتمال وجود بیماری
پیشگیری مانند دادن آموزش صحیح، از بین بردن بسترهای آلودگی، واکسیناسیون و ... 

بینی بسترهای ایجاد ، در علوم اطالعاتی نیز با پیشاستکمتر از درمان بیماری  مراتببه
ان توهای جانی و مالی زیاد میآلودگی امنیتی قبل از بروز آن معضل امنیتی و ایجاد هزینه

 آسیب و خشونت احتمال باشد، ترمتراکم جامعه در قومی شکاف هرچه آورد. به عملجلوگیری 
 در اساسی ردهایبراه از یکی متقاطع به متراکم یهاشکاف تبدیل. است بیشتر آن از ناشی

 از شیعه کُردهای و زابل یهابلوچ میان در قومی شکاف مثال، برای. است قومی تضاد مدیریت
 سابقۀ دارای و است کم آنان میان در قومی تبعیض احساس دلیل، همین به است؛ عمتقاط نوع

 نابرابرهای احساس کاهش اساسی، راهبردهای از دیگر یکی. نیستند یداردامنه قومی بسیج
 آزاد کردن با مثال، برای. است یگیریپقابل مختلف ابعاد در که است اقوام میان در مختلف
 در اقوام مشارکت شایستگی، قید با مدیریتی، ختلفم سطوح در قومی نخبگان

 قومی افراد استخدام و گزینش و آموزش برای برابر فرصت دادن و کالن، هایگیرییمتصم
 .شود سیاسی بعد در نابرابری کاهش باعث تواندیم
 گردش و مشارکت سیاسی گسترش ایران، در مذهبی و زبانی قومی، یهاگروه تنوع به توجه با 

 ایران اسالمی جمهوری دولت و پویایی جامعه برای حیاتی یمسئله یک نخبگان، بین در تقدر

 ،هاآن از یاعده شدن رانده حاشیه به و نخبگان میان قدرت در گردش آید. عدممی حساببه
 از یکی .افکندیم مخاطره به را ملی وحدت و ،شودیم نظام با بیگانگی نوعی حس ایجاد موجب

 ییتکثرگرا سیاست یریکارگبهقومی،  یهابحران یریگشکل از ممانعت برای اساسی راهکارهای

 ، هافرهنگخرده و اقوام ورسومآداب به احترام .است اقوام قبال در فرهنگی تکثر خصوصبه
 راهگشای تواندیم ، کثرت عین در وحدت اصل به توجه فرهنگی و و قومی تنوع اصالت

 پذیرش صورت در کشور ملی انسجام و وحدت که معنا بدین .باشد مشکالت کشور از بسیاری

 باید ملت همچنان طبیعی و تاریخی توازن شرایط، این در .است یرپذامکان ، موجود تنوعاصل 

 به که کندیم ایجاب ملی و کالن گذارییاستس یابد. الزامات تداوم زمان طول در و شود حفظ
 بساچه و شود بیشتری توجه کشور، سطح در محلی ورسومآداب یتوسعه نشر و ،یآورجمع امر
 یجنبه از و قرار گیرد ملی مشترك سنن جزء و یافتهیتعموم گونه بدین هاینهم از برخی که

 اسالم جمهوری دولت که کندم میحک ایران، یجامعه قومی مذهبی و تنوع .شود خارج محلی

 حضور اقشار و سیاسی مشارکت با .نماید ایرانی لفمخت اقوام هایخواسته به توجه وافری ایران
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 شده جهانی و پیچیده گوناگون دنیای یهاچالش با مقابله توان کشور، ایرانی، یجامعه گوناگون

 .داشت خواهد را کنونی

 

 قدردانی

از خبرگان توانمندی که در طول پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان این 

دادند و استواری پژوهش حاضر بر مشارکت و دانش این بزرگواران قرارگرفته است پژوهش قرار 

 بسیار سپاسگزاریم.

 

 منابع

 

 ،تهران: در ایران؛ از افسانه تا واقعیت ییگراتیقوم و قومیت ،(1395) حمید احمدی ،
 .انتشارات نشر نی

 ،تهران: ینینقش نخبگان دینی در تربیت د(، 1393علی ) پناه،حسین حسین؛ اعرافی ،
 .انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(، شماره اول

 شادگان نشر. تهران .رانیا در یقوم تیهو بحران(. 1383)یعل ،یالطائ 

 ،3 شماره. گفتگو یاجتماع یفرهنگ فصلنامه. یرانیا تیهو(. 1372)احمد اشرف 

 ،یت، گذر از جامه جاهلی به مرزهای گفتمانی نظریه اسالمی امن ،(1383) اصغر افتخاری
 .25، تهران: انتشارات مطالعات راهبردی، شماره جامعه اسالمی

 ،های ارتباطی، ، تهران: انتشارات پژوهشای بحرانمدیریت رسانه(، 1387) اصغر افتخاری
 .55شماره 

 ،ایران اسالمی جمهوری موردی مطالعه امنیت، اجتماعی ساختار ،(1388) اصغر افتخاری، 
 .180 شماره اجتماعی، امنیت مطالعات انتشارات :تهران

 ملی امنیت بر مؤثر مذهبی -قومی یهاشکاف( 1393) مهدیان حسین و زاده جمعهامام 
- 4316 شمارة دوازدهم، سال جدید، دورة ،ایران جغرافیایی انجمن یالمللنیب فصلنامه. ایران

297.14: 

 ،مطالعات ،سیاسی پیکارهای در نتخشو و قومی یهاشکاف(. 1377)  اهللحجت ایوبی 
 13-29. 1 شماره. اول دورة ،راهبردی

 ،انتشارات مرواریدتهران ،سیاسی دانشنامه ،(1398) داریوش آشوری :. 

 ،نی: تهران ،سیاسی یشناسجامعه  ،(1374)حسین بشیریه 



 123                                                        رانیا در یمذهب -یقوم کالیراد هایگروه گسترش بر مؤثر عوامل یبررس

 

  پایه: تحلیل امنیتی مذهب یهاسوژهتحول در (، 1393چی، زهره؛ متقی، ابراهیم )پوستین 
 .212 -177، تهران: انتشارات دانشکده اطالعات، صصالگوی رفتاری منافقین و داعش

 ،کردستان در قومی هایشکاف چگونگی بررسی( 1393)مجیدی یوسفعلی و یوسف ترابی .
 9-29(. 11)1. سیاست راهبردی هایپژوهش

 یهاپژوهش مرکز: قم ،اسالمی انقالب و نخبگان ،(1387) محمدحسین هرندی، حسینی 
 .سیماصداو اسالمی

 ،تهران: سیاسی مخالف ج.ا.ا هایگروه و احزاب اطالعاتی بررسی ،(1392) وحید خورشیدی ،
 .انتشارات دانشکده اطالعات

 ،انتشارات: تهران ،ایران شمالغرب در تکفیر تروریسم اطالعاتی بررسی ،(1393) داود داوریان 
 . اطالعات دانشکده

 و یمذهب - یقوم اختالفات( 1395) مسعود نژاد، یجعفر د،محمو ،یکتاب داهلل؛ی  ،یدهقان 
. یالمللنیب یاسیس اتقیقتح فصلنامه. هیسور در سمیکالیراد  رشد و یریگشکل بز آن ریتأث

29(128-95) 

 ،و هاچالش ایران، در قومی ییتکثرگرا و شدنیجهان( 1393)محمود ،ینادر محمد؛ رضاپور 
 1-37(. 14)5. یردراهب مطالعات فصلنامه ،هافرصت

 دوم جلد امنیت عمومی، و توسعه ،قومی یهاچالش و توسعه، (1376). عبداهلل زاده، رمضان. 

 ،ران: انتشارات علم و سخنته ،سیاسی جامع فرهنگ ،(1390) محمود طلوعی. 

 جنگ از بعد و قبل ایران مرزهای در قومی تحوالت( 1397)فتحی سروش و علی عادلی 
 31-54(. 3)8 ،جغرافیا یامنطقه یزیربرنامه تحمیلی؛

 ،اهل سنت سلفی در  یهاگروهعلل گسترش و نفوذ  ،(1391) ناصر سعیدیان، محسن؛ عطا
 .، تهران: انتشارات دانشکده اطالعاتمیان اعراب خوزستان

 ،صنعتی اقتصاد بازار و جماعتی -قومی هایفرهنگ ملی، فرهنگ( 1385)  ناصر فکوهی .
 62-87(. 7)-1. رانیا شناسیجامعه

 ،تهران ،ایران سیاسی قدرت فضایی استراتژی محلی، حکومت ،(1391) محمدباقر قالیباف :
 امیرکبیر. انتشارات

  بررسی نقش هویت قومی در اتحاد ملی )مطالعه موردی قوم (، 1389راد، مراد )کاویانی
 .رسکارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، تهران: دانشگاه تربیت مد نامهانیپا، بلوچ(

 ،تهران زاده، رمضان عبداهلل ترجمۀ ،قومی منازعات(  1393)  ولف استفان و کارل کوردل: 
 .میزان/ شناسی فرهنگ

 ،تهران: زاد یمرشد، ترجمه: علی کنندشورش می هاانسان چرا ،(1388) رابرت تد گر ،
 .انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
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 تهران: انتشارات موسسه طالعات قومیمفاهیم بنیادین در م(، 1385ودرزی، حسین )گ ،
 .مطالعات ملی

 ،شکاف بر مؤثر اجتماعی و تاریخی های¬زمینه(. 1397)دیسع ،یخان ن؛یحس محمدزاده 
 -147. 3شمارة دوازدهم، دورة ،ایران اجتماعی مطالعات مجلۀ. ایران در قومی

 ،انتشارات: تهران ،1320-57 ایران اجتماعی -سیاسی تحوالت ،(1380) مجتبی مقصودی 
 روزنه.

 ،تهران، انتشارات موسسه هانهیزم؛ علل و تحوالت قومی در ایران(، 1382) مجتبی مقصودی ،
 .مطالعات ملی

 ،عربی  یهاجنبشبررسی وجوه تشابه و تفاوت  ،(1390) شقایق حیدری، و مجتبی مقصودی
 .اره دوم، سال دوم، شمیگذاراستیسفصلنامه رهنامه در کشورهای خاورمیانه، تهران: 

 ،ایرانی تمدن: تهران ،هانهیزم و علل ایران؛ در قومی تحوالت(  1380)  مجتبی مقصودی. 

 ،های )فارس، میزان همگرایی قومیت یشناختجامعه بررسی ،(1394) دیگران و اسداهلل نقدی
، تهران: انتشارات تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی، بهار و ترك، لر( استان همدان

 .68بستان، شماره تا

 ،یریام عباس ترجمه. سرد جنگ از پس سیاسی یهایریدرگ( 1375) ساموئل هانتینگتون ،
 : 26- 110.35 و 109 شمارة اقتصادی، و سیاسی اطالعات

 و قومیتی نابرابری( 1391)  فتاحی علیرضا و مرادی صیدی یاسر محمد، جویباری، یوسف 
 121-137. .15 شمارة پنجم، ةدور ،شناسیجامعه مطالعات.  ملی امنیت

 ،بر دیتأک با هاتیقوم ییگراهم در رگذاریتأث و مؤثر عوامل بررسی(  1391)رعباسیام مفرد 
 و سیستان دانشگاه انتشارات امنیت، و مرزی شهرهای همایش ایران، کشور امنیت ساختار

 .بلوچستان
 مطالعات یفصلنامه  .شفیعی حسن ترجمه. امنیت و قومیت(  1387)هوشنگ احمدی، امیر 
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