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    در ایران  اقوام  بر هویت  و تأثیر آن  قومی  بین روابط
    ملّی  پیمایش  یک هاي  بر داده  ثانویه تحلیلی

    یوسفی علی
  

  : چکیده
  اقتصاد،  تعاملی هاي  در حوزه  قومی  بین  روابط  و قرینگی تراکم
   ملّی  اجتماع  را به  اقوام  و وفاداري ، تعلق اجتماع  و ، فرهنگ سیاست
   فرضیه  تجربی هاي داده   حاضر با استناد به مقالۀ. کند  می تقویت

 با  دهد که می   نشان  حاصله نتایج. دهد  قرار می مذکور را مورد ارزیابی
،   فکري  رابطۀ  نوع  سه  از ترکیب ؛ که  قومی  بین هاي  همکاري افزایش
   به  اقوام  و وفاداري شود؛ تعلق  می  حاصل  اقوام معیشتی  و عاطفی
 و   تعارضات  با افزایش درمقابل کند و  پیدا می  فزایش  ملّی اجتماع

   تضعیف ملّی   اجتماع  به  اقوام  و وفاداري ، تعلق  قومی هاي خصومت
  .گردد می

  
  

  ، تعلق ، بلوچ ، اقتصاد، ایران  قومی اعات، اجتم   آذري:ها کلید واژه
،   قومی ، هویت  مشترك ، کُرد، لُر، میراث ، فرهنگ ، فارس وطنی  ، تعلق قومی
    ملّی هویت
  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  

  1380    ، تابستان8   ، شمارة  دوم ؛ سال   ملّی مطالعات  فصلنامه
 

٢

   مقدمه
   که  است  بوده  این  همواره  چند قومی  در جوامع  اساسی  مسائل ازجمله

 "  ملّی اجتماع"  ند تا یک باید با یکدیگر پیوند بخور چگونه "  قومی اجتماعات"
 سو   از یک  جوامعی  در چنین  ملّی یکپارچگی  و انسجام.  بگیرد فراگیر و پایدار شکل

 -  دولت"  متأثر از روابط  دیگر  و از سوي  اقوام  بین  روابط  و کیف متأثر از کم
پیوند   اخیر، در حالت. کند  ظهور پیدا می  ملّی  دولت  در تشکیل  که  است" قوم

  براي ، ضمانتی  قومی هاي  اتخاذ سیاست  و چگونگی  ملّی  با دولت  قومی اجتماعات
   در سایۀ  ملّی ، یکپارچگی  نخست اما در حالت. شود  می  محسوب  ملّی یکپارچگی 

   اقوام تواند جدا از مناسبات  پیوندها می گیرد و این  می  شکل  اقوام همگرایی پیوند و
 را رویکرد "  قوم-  دولت" رویکرد  چنانچه.  باشد داشته  ستمرار ی ملّ با دولت
 رویکرد  بایست  را می" قوم -  قوم"رویکرد  ،  کنیم  تلقی  در فرایند همگرایی سیاسی
. کند  پیدا می  زیادي برجستگی   اقوام  اجتماعی  روابط  نقش  در آن  که  بدانیم اجتماعی
  هاي  داده استناد به  با  و درصدد است  گردیده  تنظیم ي رویکرد  حاضر با چنین مقالۀ
  :  دهد که  نشان تجربی
  ؟  است  چگونه  در ایران  قومی  بین  روابط  و کیف  کم-1
  ؟  است  اندازه چه)   ملّی هویت (  ملّی  اجتماع  به  اقوام  و وفاداري  تعلق-2
   دارد؟ وام ق  ملّی  بر هویت  اثري  چه  قومی  بین  روابط-3

   یک هاي ، از داده  قرار گرفته  ثانویه  تحلیل  حاضر مبناي  در مقالۀ  که مطالبی
   آن  و رابطۀ  قومی هاي هویت"   عنوان  تحت1377   در سال  که شده برگرفته  پیمایش
 از  با الهام) 1.(  است  رسیده  انجام  کشور به قومی   در مناطق"  ملّی با هویت
 از  گردند و پس  می  تعریف  مقاله اصلی   مذکور، مفاهیم  پیمایش فهومی م چارچوب
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) ها یافته (  آمده  دست به   آن  از آزمون  که ، نتایجی  مقاله  اساسی  یا ادعاي  فرضیه بیان
  .شود  می ارائه

  
    مفاهیم   تعریف-1

  ، تراکم  قومی ین ب ، رابطۀ قوم":   شامل  علمی  بر چند مفهوم  حاضر با تکیه مقالۀ
   تدوین"  ملّی  و هویت ، پرستیژ قومی  قومی  بین  روابط ، قرینگی قومی   بین روابط
  :شوند  می  ارائه  مفاهیم  این تعریف  ذیالً  که  است گردیده

  
     قوم-1-1
 یا   از واقعی اعم (" منشأ مشترك"   داراي  که  از افراد است  اجتماعی" قوم"
   منابع انحصار نسبی" و "  مشترك احساس"، " مشترك  نوشتسر"، ) خیالی

 با سایر  باشند و در ارتباط می)  معرفت  و ، زور، احترام پاداش (" ارزشمند مشترك
   تعامل  میدان  در یک مشترك   فرهنگی  رموز و نمادهاي  و براساس ها و اقوام گروه
  )2(. شوند"ما"   به ، مبدل  جمعی  هویت  با کسب  گروهی درون

 نیز   و اقوام  است  اجتماعی-   فرهنگی  پدیدة  یک  مذکور، قومیت  تعریف براساس
  و اجتماعی)  ها، هنجارها و مناسک نمادها، ارزش (  فرهنگی هاي تفاوت  براساس

  .شوند از یکدیگر متمایز می ) اي  رابطه خصوصیات(
  
    قومی  بین   رابطۀ-2-1

.   است  قومی  دو یا چند گروه  اعضاي  بین  اجتماعی ابطۀ، ر  قومی  بین رابطه
 یا   اقتصادي روابط": شوند  می  تقسیم  عمده  چهار نوع  به قومی   بین هاي رابطه

  روابط"،   مشترك  تولیدي هاي  و فعالیت  اقتصادي معامالت  ؛ مثل"  قومی  بین معیشتی
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،   اقوام  بین هاي ها و نزاع ، کدورت فاتاختال  ؛ مثل"  قومی  بین  یا اقتداري سیاسی
،   اقوام  بین  و آموزشی نظر فکري   تبادل ، یعنی"  قومی  بین  یا فکري  فرهنگی روابط"
   اعضاي  در بین خویشاوندي  و ، معاشرت  دوستی ؛ مثل"  یا عاطفی  اجتماعی روابط"

  )3(. دو یا چند قوم
  
    قومی  بین  روابط تراکم  -3-1
 دو   اعضاي  در بین  و عاطفی ، فکري ، اقتداري  معیشتی  چهارگانۀ  روابط اوانیفر

   دو قوم  بین  روابط تراکم. شود  می  نامیده  قومی  بین  روابط ، تراکم قومی  یا چند گروه
   دست  به  معین  زمان  یک  با یکدیگر در طی  قوم  آن اعضاي   روابط  میانگین از ترکیب

   محاسبه  ذیل  ترتیب  بهB و A   دو قوم اقتصادي   روابط  تراکم  مثال عنوان به. آید می
  :گردد می

 = B با A   قوم  اقتصادي  روابط میزان + A با B   قوم  اقتصادي  روابط میزان
  A و B   قوم  اقتصادي  روابط تراکم

  .شود  می  محاسبه  هر دو قوم  موجود بین  روابط  انواع  تراکم  ترتیب بدین
  
    قومی  بین  روابط   قرینگی-4-1

   در بین  و عاطفی ، فکري ، اقتداري  معیشتی  چهارگانه  روابط  بودن دو جانبه
   قرینگی نرخ. شود  می  خوانده  قومی  بین  روابط  قرینگی  قومی  دو یا چندگروه اعضاي
   بر یکدیگر و ضرب  دو قوم  آن  اعضاي  روابط میانگین   از تقسیم  دو قوم  بین روابط
   وقتی  دو قوم  در روابط  کامل قرینگی. آید می  دست  به100 در عدد   آن  حاصل کردن
   قرینگی  نرخ  مثال عنوان به. باشد  دو با یکدیگر برابر  آن  روابط شود که  می حاصل
  :شود  می  محاسبه  ذیل  ترتیب  بهB و A   دو قوم  اقتصادي روابط
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  )عدد کوچکتر (  یا بالعکسB با A   قوم  اقتصادي  روابط انمیز

  B و A   قوم  اقتصادي  روابط  قرینگی  نرخ =                                                                            * 100
  )عدد بزرگتر (  یا بالعکسA با B   قوم  اقتصادي  روابط میزان

  
، دو   دو قوم  بین  چند درصد از روابط دهد که  می  نشان  روشنی  به  قرینگی نرخ
   از این باشد، حاکی)  نزدیکتر100  به( بیشتر   قرینگی  نرخ لذا هرچه  و  است جانبه
  .  بیشتر است قومی   دو جانبۀ  روابط  که است
  
     پرستیژ قومی-5-1

 با   سایر اقوام رابطۀ (  رابطه  گیرندگی  یافتن  از فزونی  است  عبارت پرستیژ قومی
   رابطۀ  گیرندگی  هرچه بنابراین).   با سایر اقوام  قوم رابطۀ (  رابطه فرستندگی بر)  قوم
   روابط  بیشتراز فرستندگی  و سیاسی ، فرهنگی اجتماعی ،  در ابعاد اقتصادي قوم

  ا پرستیژ اجتماعی مبن براین. خواهد بود  بیشتر  و پرستیژ قومی مذکور باشد، غلبه
 و  ، فرهنگی) آمریت(  ، سیاسی  پرستیژ اقتصادي  چهار نوع  به توان  را می اقوام

  . نمود تجزیه ) احترام ( اجتماعی
  
  :گردد  می  محاسبه  ذیل  ترتیب  بهA   قوم  پرستیژ اقتصادي  مثال عنوان به
  

    A     با قوم  سایر اقوام  اقتصادي  روابط میزان
              A     قوم پرستیژ اقتصادي= 

A با سایر اقوام          قوم  اقتصادي  روابط میزان
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   را به در هر قوم)  آمریت (  و سیاسی ، اجتماعی ، پرستیژ فرهنگی  ترتیب بدین
  . کرد  محاسبه توان می   روش همین
  
    ملّی   هویت-6-1

 در   مشترك  عناصر و نمادهاي  به  و وفاداري  تعلق  احساس  معناي  به  ملّی هویت
   شناسایی  سبب  که  ملّی  عناصر و نمادهاي مهمترین.  است)   کل جامعۀ(   ملّی اجتماع

 و  ، زبان ، تاریخ  و مناسک ، آداب  و آیین ، دین سرزمین": از شوند عبارتند و تمایز می
   اعضا به  و وفاداري  تعلق ان، میز  ملّی اجتماع   یک در درون. "  و دولت ، مردم ادبیات
  .سازد  می  آنها را مشخص ملّی   هویت  مذکور، احساس  از عناصر و نمادهاي هر یک

  
    اساسی   فرضیۀ-2

 را   الزم  ارتباطی هاي ، فرصت  اجتماعی  چهارگانۀ هاي  در حوزه  قومی  بین روابط
. آورد  می فراهم)   کل جامعۀ(   ملّی  با اجتماع  قومی  اجتماعات اعضاي  پیوند براي
  :  که  معنی بدین
   به  اقوام  و وفاداري ، تعلق  قومی  بین  روابط  و قرینگی  تراکم  با افزایش-1
، "  گروه  برون-   گروه درون"   هویتی کند و مرزهاي پیدا می   ّفزایش  ملّی اجتماع

   قومی  ورود اجتماعات گردد و راه  می ضعیف  را" آنها-ما "، "  غریبه-  خودي"
،   قومی  بین  روابط  قرینگی افزایش  با عالوه به. شود  هموار می  ملّی  اجتماع  درون به

   از لحاظ  مختلف اقوام کند و  پیدا می  کاهش  ملّی  در اجتماع  و انحصار قومی غلبه
،  تقارن  در وضعیت. گیرند  قرار می  یکسان  و بیش  کم  در وضعیتی پرستیژ قومی

   خواهان قدر که  همان  هر قوم یعنی. شود  می  نزدیک  هم  به  اقوام  ارتباطی سرمایۀ
 و   تراکم  ترتیب بدین.  با او هستند  رابطه  نیز خواهان ، دیگران  است دیگران  با رابطه
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   آنها در اجتماع  یکدیگر و عضویت  به  پیوند اقوام  سبب قومی   بین  روابط قرینگی
  .گردد  می ملّی

  
  ها   یافته-3
   تحلیل  حاضر مبناي  در مقالۀ  که هایی  گردید، داده  اشاره  در مقدمه که  چنان هم
  ها از طریق  داده این".   است  ملّی  پیمایش  یک هاي  داده ، مستند به گرفته  قرار ثانویه
 از   در یکی تر که و باال  ساله18   نفر پاسخگوي3597  با  حضوري  مصاحبه انجام
  اند، به  داشته ، کُرد و لُر عضویت فارس ، ، بلوچ آذري:   کشور شامل گانه  پنج اقوام
،   نفر فارس698،  بلوچ  نفر265،   نفر آذري1309 تعداد  از این.   است  آمده دست
  ر بهکشو   قومی  در مناطق  شهري  نقطۀ23 در  اند که  نفر لُر بوده650 نفر کُرد و 675
 ،  درصد زن47 مرد و   درصد پاسخگویان53. اند  شده  برگزیده  کامالً تصادفی روشی
.   است بوده)  سال (  کالس7/9   آنان  تحصیلی  و میانگین  سال6/34 آنها   سنی میانگین
 و  دار، محصل خانه ( شاغل  غیر  و بقیه  درصد شاغل47،   فعالیت وضع  از لحاظ

   درصد شیعه5/80 و   درصد سنی5/19،   مذهبی لحاظ و از)  هدانشجو و بازنشست
  ".اند بوده

   قوم  در نزد پنج  قومی  بین  و روابط  ملّی  هویت  سنجش ، ابتدا نتایج  توضیح با این
 دو   این  مفروض  رابطه گردد و سپس  می ، کُرد و لُر توصیف ، فارس بلوچ ، آذري

  .گیرد رار می ق تجربی  متغیر، مورد ارزیابی
  
   کشور گانه  پنج  در نزد اقوام  ملّی  هویت  سنجش   نتایج-3-1

   از ترکیب  که  سنجش  کلی ، ابتدا نتایج  ملّی  هویت  سنجش  نتایج در تشریح
،  ، فارس ، بلوچ  آذري اقوام:   کشور، یعنی گانۀ  پنج  اقوام  در بین پاسخگویان  نظرات

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  

  1380    ، تابستان8   ، شمارة  دوم ؛ سال   ملّی مطالعات  فصلنامه
 

٨

 در   ملّی  هویت  سنجش  نتایج  با ارائه گردد و سپس  می ارائه ،  آمده  دست کُرد و لُر به
  .شوند  می مقایسه  مذکور با یکدیگر ، اقوام نزد هر قوم

  
    ملّی  هویت  اجزاي  توصیفی هاي   آماره-3-1-1
 13   براساس"  ملّی  اجتماع  افراد به  و وفاداري  تعلق احساس " یا "  ملّی هویت"
 از   هر یک  ملّی هویت.   است  شده ، سنجیده آمده) 1 (  در جدول که   شرحی  به گویه

  کند، محاسبه  می  مذکور کسب  گویه13   از ترکیب که   امتیازي  براساس پاسخگویان
 تا کامالً  کامالً موافق (  قسمتی5  مقیاس   براساس  ملّی  هویت  سؤاالت همه. گردد می

   مربوطه هاي ، آماره گیري نتیجه  و  مقایسه  سهولت  و براي  شده سنجیده)  مخالف
 امتیاز  حداقل   معنا که بدین.   است  گردیده  محاسبه100 تا 0   مقیاس برمبناي

  در زیرنویس  که چنان هم.  خواهد بود100 و حداکثر 0   از هر سؤال پاسخگویان
 با   منفی هاي  گویه  کردن  جهت  از هم ها پس  آماره ، این  گردیده  اشاره جدول 

 هستند  هایی ، گویه)دار ستاره (  منفی هاي گویه.   است  گردیده محاسبه ،  مثبت هاي گویه
  هایی ، گویه  مثبت هاي  گویه  و بالعکس  است  ملّی هویت   با آنها، نشانۀ  مخالفت که

  .شود  می  محسوب ملّی   هویت  با آنها، نشانه  موافقت هستند که
 معتبر،  ، تعداد پاسخ  ملّی  هویت  از سؤاالت ، در مورد هر یک)1 ( لدر جدو

   معیار محاسبه  و انحراف ، میانه  میانگین  شامل  آماره ها و سه پاسخ   فراوانی توزیع
 و   تعلق  میزان  روشنی  به  مربوطه هاي و آماره ها  در پاسخ تأمل.   است گردیده
  با وجود گویا بودن. سازد آشکار می   ملّی  اجتماع ور را به کش گانه  پنج  اقوام وفاداري
  :گردد می  اشاره) 1 (  در جدول  برجسته  چند نکتۀ ، به  جدول نتایج

بیشتر از (،   ملّی  هویت هاي  گویه  معتبر در مورد همه  پاسخ  نرخ  باال بودن-
 و   شناخت ، در دایرة  ملّی  هویت هاي  نشانه  که  معناست این  از حاکی)  درصد98

  . قرار دارد  هر قوم اعضاي   پاسخگویان  عمومی تجربه
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   ملّی  و وفاداري  تعلق  مرتبۀ  باالترین  به ها مربوط  پاسخ  فراوانی  بیشترین-
   و این است)   منفی هاي  با گویه  و کامالً مخالف  مثبت هاي گویه  با کامالً موافق(

  .  است  ملّی  اجتماع  به  اقوام وفاداري  و  عالقه  از شدت امر حاکی
 1/71(ها   وفاداري ، شدیدترین  ملی  هویت  عناصر مورد بررسی  در بین-
   به مربوط)  درصد9/41 (  وفاداري ترین  و ضعیف مذهبی  اعیاد  به مربوط) درصد
   آداب ه ک  است  توضیح  قابل  جهت  از این تفاوت  این.   است  ابراز گردیده دولت

 و  ، جزء عناصر سیاسی  و دولت فرهنگی ، جزء عناصر پایدار  مذهبی و مناسک
   عناصر هویت  همۀ  به وفاداري  و  تعلق  حال با این.   است  ملّی ناپایدار اجتماع

  .  باالست مجموع ، در ملی
   عناصر هویت  به  را نسبت  پاسخگویان ، تردید و ابهام"مردد"  هاي  پاسخ-
   سؤاالت  مردد در مورد اغلب هاي  پاسخ  نرخ  بودن پایین .کند  آشکار می لّیم

 عناصر  در بین.   است  پاسخگویان  روشن قضاوت  و  از آگاهی ، حاکی  ملی هویت
   و بیشترین  است  سرزمین  به مربوط ) درصد5/1( تردید  ، کمترین مورد بررسی

  .  است  دولت  به مربوط)  درصد1/10(تردید، 
و ) 5/91 (  سرزمین  به  مربوط  ترتیب  به  و وفاداري  تعلق  میانگین  باالترین-

   حال با این.   است  دولت  به مربوط) 8/75 (  آن و کمترین )2/91 ( اعیاد مذهبی
 کشور،  گانه  پنج  در نزد اقوام  ملّی عناصر هویت   همۀ  به  و وفاداري  تعلق میانگین
  . ت اس75  باالي
   اغلب  به را نسبت) 100 (  و وفاداري  حداکثر تعلق  درصد پاسخگویان50 -

  .اند ابراز داشته ،  ملی عناصر هویت
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نظر   اختالف  و بیشترین  سرزمین  به مربوط) 4/14(نظر   اختالف  کمترین-
 و   سیاسی  اختالفات تواند بازتاب  امر می این.  است   دولت  به مربوط) 28(

  .کند  ظهور پیدا می  ملّی دولت   غالباً در چهره  باشد که لوژیکیایدئو
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جدول

)1 (
ه گویه
اي 

هویت 
ملی و 
میزان 
موافق
ت 
پاسخ

گویان 
با آنها 

نعداد (
پاسخ
= گو

3597(

  آمارهاي هویت ملی )درصد(میزان موافقت با گویه  تعداد
ف
ردی

  
 

پاسخ  هاي هویت ملی گویه
  معتبر

کامال 
 موافق

 مخالف مردد موافق
کمال 
 مخالف

 انحراف معیار میانه میانگین

 0/17 100 6/90 9/0 1/1 6/2 5/25 9/69 3590 .کنم که ایرانی هستم من افتخار می 1

 4/14 100 5/91 4/0 5/0 5/1 0/28 6/69 3591 .ورزم من به سرزمین ایران عشق می 2

 6/18 100 1/89 1/1 8/1 6/3 8/26 8/66 3587 .اسالم مایه سربلندي ایرانیان است 3

 2/19 100 2/91 8/0 9/0 2/2 1/25 1/71 3591 . عید قربان، عید فطر و عید مبعث را دوست دارممن عیدهاي مذهبی مثل 4

 9/15 100 3/90 6/0 8/0 4/2 3/29 9/66 3574 .پرچم سه رنگ ایران مایه سربلندي ماست 5

 6/18 100 8/87 0/1 4/1 0/5 9/30 6/61 3549 .کنم با شنیدن سرود جمهوري اسالمی ایران، به ایرانی بودن خود افتخار می 6

 2/19 100 6/87 5/0 8/0 3/3 8/38 7/56 3530 .حافظ و مولوي باعث افتخار ما ایرانیان هستند 7

 0/19 100 8/85 2/1 8/1 4/4 0/38 6/54 3536 .فردوسی مایه سربلندي ما ایرانیان است 8

 5/23 75 8/79 0/2 9/4 6/9 0/39 5/44 3588 .ورزم من به فارسی عشق می 9

 0/28 75 7/75 9/41 2/36 0/10 7/6 2/5 3565 .دولت جمهوري اسالمی، چندان افتخاري براي ما نیست *10

 7/27 75 0/76 4/42 1/36 3/9 8/7 4/4 3584 .گویم، کاش در ایران به دنیا نیامده بودم ها به خودم می خیلی وقت *11

 7/25 75 8/78 1/45 1/37 7/9 0/4 1/4 3589 .بمانماگر از دستم برآید، حاضر نیستم یک لحظه در ایران  *12

 6/25 75 9/77 4/43 2/37 6/9 9/6 8/2 3587 .کنم از مردم ایران متنفرم گاهی احساس می *13

 ١٠٠ تا ٠ قسميت هویت ملي به یك مقیاس 
 و خمالف كامل با آن 
هاي  حماسبه آمارهاي هویت ملي پس از هم جهت كردن گویه

، داراي مضمون منفي هستند و لذا خمالفت با 
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    ملّی  هویت   ابعاد تجربی-3-1-2
 در   مفهوم ، این  گرفته  انجام  ملّی ت هوی  اجزاي  بر روي  که  عاملی  تحلیل براساس

)  عامل(هر بعد .   است  بعد اساسی  سه  کشور، داراي  قوم  پنج پاسخگویان  بین
   نتایج بر اساس.  هستند  مشترك  معناي  داراي  که است) ها گویه(   از اجزایی متشکل
   سه  داراي  ملّی هویت،   گردیده منعکس) 2 ( جدول  در  که  ملّی  هویت  عاملی تحلیل

  :اند از  عبارت  که  است بعد اساسی
   این  در تشکیل  که  اهمیتی  ترتیب  اجزا به این.   جزء است5 از   متشکل   بعد اول
  این. اند  گردیده فهرست) 1  عامل (  جدول  سوم  دارند، در ستون ملی  بعد از هویت
 و   سرود ملّی ، افتخار به  سرزمین  به ، تعلق  ملی پرچم  افتخار به": اند از اجزا عبارت

 هر جزء   در جلوي که)  بار عاملی( ضرایبی. "   غرور ملی  و احساس  فارسی زبان
 بعد از   این تشکیل  از متغیرها در  هر یک  که  است  از اهمیتی  حاکی قرار گرفته

  بیشترین ،  بار عاملی  با باالترین  و سرزمین  مبنا، عنصر پرچم براین.  دارند  ملّی هویت
عد نخست بر همین.  دارند  برعهده  ملّی  بعد از هویت  این  را در تشکیل سهم مبنا، ب   
  گذاري  نام  ملّی  نمادهاي  به  نسبت"  خاطر مشترك تعلق"  توان  را می ملی  هویت
  .کرد

مقدار بار  (  اهمیتی  ترتیب ه اجزا ب این.   جزء است4   شامل  ملّی  هویت   بعد دوم
   ردیف گویۀ (  وطن  به عالقه": اند از  بعد مذکور دارند عبارت در تشکیل  که)  عاملی

   این قرار گرفتن. "  و افتخار دینی  ملّی  دولت  به عالقه ،  مردم  به ، عالقه)8 و 7
عد  متغیرها در یک بین  پاسخگویان دگاه از دی  که معناست   از این حاکی) 2  عامل( ب   

 و  ، دولت ، مردم ، وطن صورت در این.  معنا وجود دارد  و تشابه  متغیرها، سنخیت این
 از   هر یک عاملی مقادیر بار. دهند  می  را تشکیل  ملّی  از هویت  بعد دیگري دین

  تشکیل  از سایر اجزا در  بیش"  وطنی تعلقات"  دهد که  می  بعد نشان متغیرها در این
عد از مفهوم این عد از هویت  این  مبنا، نام براین.  دارند  دخالت  ملّی  هویت  برا  ملّی  ب  
  .  دانست  و مردم ، دین  وطن  به"  مشترك وفاداري"  توان می

   بر میراث  روشنی  داللت  که  است  از عناصري  متشکل  ملّی  بعد هویت   سومین
   به  دارند که  جزء عضویت  بعد سه در این.  دارند خگویان پاس فرهنگی  و تاریخی
و اعیاد و ) 12 و 11   ردیف گویه ( مفاخر فرهنگی" :اند از  عبارت  اهمیت ترتیب
   مشترك میراث"  توان  را می ملی   بعد از هویت  مبنا، این براین. "  مذهبی مناسک
عد   مذهبی متغیر اعیاد و مناسک.  نامید" فرهنگی بار   دارند، لکن عضویت در دو ب 
عد دوم بیش)   فرهنگی  مشترك میراث (  متغیر در بعد سوم  این عاملی وفاداري(   از ب  
  .شود  می  تلقی  از بعد سوم لذا ترجیحاً جزئی.  است)  مشترك
   قومی  پاسخگویان  در بین  ملّی  مذکور، هویت  تحلیل ، براساس  ترتیب بدین
  وفاداري"، "  خاطر مشترك تعلق": اند از  عبارت  که  است اساسی  بعد سه  داراي
   مفهوم  در تشکیل  که  اهمیتی  ترتیب ابعاد به  این. "  مشترك میراث"، و " مشترك
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  معرفی) 3(و ) 2(، )1 ( عامل   عناوین تحت) 2 (  دارند، در جدول  ملّی  هویت کلی
  .اند شده

  )n = 3574( کشور  گانه  پنج  اقوام  در بین  ملّی  هویت  عاملی یل تحل نتایج) 2 ( جدول
 

 ابعاد هویت ملی

ف
ردی

 

عامل  اجزاي هویت ملی
)1( 

عامل 
)2( 

عامل 
)3( 

   84/0 .پرچم سه رنگ ایران مایه سربلندي ماست 1
   81/0  .ورزم من به سرزمین ایران عشق می  2

3  
یران به ایرانی بودن خود با شنیدن سرود جمهوري اسالمی ا

   76/0  کنم افتخار می

   65/0  .کنم که ایرانی هستم من افتخار می  4

   58/0  .ورزم من به زبان فارسی عشق می  5

6  
 کاش در ایران به دنیا  گویم، اي ها به خود می خیلی وقت
  79/0   نیامده بودم

  75/0   .نماگر از دستم برآید، حاضر نیستم یک لحظه در ایران بما  7
  68/0   .دولت جمهوري اسالمی، افتخاري براي ما نیست  8
  68/0   .کنم، از مردم ایران متنفرم گاهی احساس می  9
  50/0   .اسالم مایه سربلندي ایرانیان است  10
 85/0    فردوسی مایه سربلندي ایرانیان است  11

 81/0    .حافظ و مولوي باعث افتخار ما ایرانیان هستند  12

13  
من اعیاد مذهبی مثل عید قربان، عید فطر و عید مبعث را 

 50/0    .دوست دارم

 
    ملّی  هویت هاي  آماره  از لحاظ  اقوام   مقایسه-3-1-3

   داراي  ملّی  گردید، هویت  حاصل  ملّی  هویت  عاملی  از تحلیل  که  نتایجی برمبناي
، "  ملی  نمادهاي  به  نسبت رك خاطر مشت تعلق": اند از  عبارت  که است  بعد سه
هر . "  فرهنگی  مشترك میراث" و "  و مردم ، دین وطن   به  نسبت  مشترك وفاداري"

   سه  از ترکیب  ملّی  هویت  کلی و مفهوم   مربوطه  اجزاي  از ترکیب  ملّی بعد از هویت
   ملّی ابعاد هویت از  یک  هر  به  مربوط  اجزاي هاي آماره. شود  می بعد مذکور حاصل

  توان  می سهولت   و به  گردیده منعکس) 3 (  در جدول ِ مورد بررسی  قوم5ِ   تفکیک به
 اشاره) 3 (  جدول  برجسته  نکات ذیالً به.  نمود  مذکور را با یکدیگر مقایسه اقوم

  :گردد می 
   ملّی  اجتماع  به  و وفاداري  تعلق  نشانۀ ، که  ملی  امتیاز هویت میانگین •

 باالتر   قوم  هر پنج  پاسخگویان ، در بین و در کل  گانه ، در ابعاد سه است
   در بین  ملّی اجتماع   به  وفاداري عالوه به.  است)  امتیاز100از  (75از 
 شدید   از وفاداري  حاکی  که  است80، باالتر از   از پاسخگویان نیمی
  . است
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   در ابراز نظر و عالقه نظر زیادي قفا، ات  هر قوم  پاسخگویان در درون •
 نظر ق اتفا  بیشترین  میان در این.  وجود دارد  ملّی  عناصرهویت  به نسبت
  .شود می  و لُر دیده  بلوچ  پاسخگویان در بین

 خاطر  تعلق" در بعد   ملّی  اجتماع  به  و وفاداري  عالقه بیشترین •
  وفاداري":  عد دیگر یعنیلُر و در دو ب   پاسخگویان  توسط" مشترك
  گردیده  ابراز  بلوچ  پاسخگویان  توسط"  مشترك میراث" و " مشترك
  . است

   پاسخگویان  در بین  ملّی  اجتماع  به  پاسخگویان  و وفاداري ابراز تعلق •
   وفاداري  تعلق حال اما درعین.   است سایر پاسخگویان  از  و لُر بیش بلوچ
  .  بسیار باالست گانه پنج   اقوام  پاسخگویان ر بین د  ملّی  اجتماع به

   از پاسخگویان  گروه  هر پنج  در بین  ملّی  هویت  احساس  کلی میانگین •
   بسیار باال به  از وفاداري  حاکی ، که  است79از  باالتر)  گانه  پنج اقوام(

  .  است  ملّی اجتماع
   کشور گانه  پنج وام در نزد اق  ملّی  هویت هاي آماره) 3 ( جدول

  
   ابعاد هویت ملی

  هویت ملی
  آمارها-اقوام 

تعلق خاطر 
 مشترك

وفاداري 
 مشترك

میراث 
فرهنگی 
 مشترك

  هویت ملی
 )کل(

 يآذر
  میانگین
  میانه

  انحراف معیار
 تعداد پاسخ معتبر

4/85  
0/85  
0/12  

1301 

0/80  
0/80  
0/17  

1282 

0/87  
3/83  
8/12  

1265 

6/83  
6/84  
4/11  

1237  
 

وچ
بل

 

  میانگین
  میانه

  انحراف معیار
 تعداد پاسخ معتبر

4/91  
0/100  
7/12  

237 

8/86  
0/90  
8/13  

265 

0/92  
0/100  
5/12  

248 

4/89  
3/92  
0/11  

224 

س
فار

 

  میانگین
  میانه

  انحراف معیار
 تعداد پاسخ معتبر

4/89  
0/95  
2/13  

685 

5/77  
0/80  
8/18  

691 

9/88  
7/91  
7/13  

696 

7/84  
5/86  
4/12  

677 

 کرد

  میانگین
  میانه

  انحراف معیار
 تعداد پاسخ معتبر

1/85  
0/90  
6/18  

669 

4/75  
0/80  
6/21  

660 

4/86  
7/91  
8/15  

657 

7/81  
5/86  
3/16  

647 
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١٥

 لر

  میانگین
  میانه

  انحراف معیار
 تعداد پاسخ معتبر

1/93  
0/100  

9/9  
647 

4/82  
0/85  
6/16  

646 

2/90  
0/100  
8/11  

647 

4/88  
4/90  
4/10  

641 

وام
ل اق

ک
 

  میانگین
  میانه

  انحراف معیار
 تعداد پاسخ معتبر

9/87  
0/90  
8/13  

3539 

6/79  
0/80  
3/18  

3544 

2/88  
7/91  
5/13  

3513 

8/84  
5/86  
7/12  

3427 

  
   یا تعلق  ملّی  هویت  احساس ، میانگین  مورد بررسی گانه  پنج  اقوام  در بین اگرچه
رسد، اما   نظر می  به  آنها نامحسوس هاي  و تفاوت  باالست  ملّی اجتماع   به و وفاداري

 مذکور از   اقوام  اوالً در بین دهد که  می  نشان تر آماري دقیق  هاي ، تحلیل  حال با این
   وجود دارد و ثانیاً در مقایسۀ  معناداري آماري تفاوت   هویت  احساس  میانگین لحاظ
   آن  نتایج شود که  می  مشاهده اییه تفاوت ها و  نیز، شباهت اقوام)  دو دو به ( زوجی

   هویت  واریانس مذکور از تحلیل   جدول نتایج.   است  گردیده منعکس) 4 ( در جدول
  آزمون(ها  میانگین   مقایسۀ  مذکور و آزمون  پاسخگویان  دسته  پنج در بین)  کل ( ملّی
 از   هریک  که ردیده گ  مشخص  روشنی  به  جدول در این.   است  آمده  دست به)  شفه
         معنادار  تفاوت  اقوامی با چه)  کل (  ملّی  هویت  میانگین  از لحاظ گانه  پنج اقوام

)05/0 < sig (دارد.  
  

  ) کل (  ملّی  هویت  میانگین  کشور از لحاظ گانه  پنج  اقوام مقایسه) 4 ( جدول
  

 :شباهت دارد با :تفاوت دارد با نام قوم

 فارس ، کرد و لربلوچ آذري

 لر آذري، فارس و کرد بلوچ

 آذري بلوچ، کرد و لر فارس

 - آذري، بلوچ، فارس و لر کرد

 بلوچ آذري، فارس و کرد لر

  
  
   کشور گانه  پنج  در نزد اقوام  قومی  بین  روابط  سنجش   نتایج-3-2

 هر   که ب ترتی بدین.   است  شده  سنجیده  سؤال16   براساس  قومی  بین روابط
 مورد   از چهار قوم  هر یک  با اعضاي  که  روابطی  در زمینۀ سؤال  چهار پاسخگو به
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١٦

   از پاسخگوي  مثال عنوان به.   است  داده پاسخ دارد،)   خودش  جز قوم به ( بررسی
 و  ، معامله مبادله (  اقتصادي همکاري   اندازه ها تا چه  با بلوچ  که  شده  پرسیده آذري

   و تا چه و مشورت  فکري  هم  اندازه ، تا چه  و معاشرت  دوستی  اندازه ، تا چه.)..
   و بگومگو دارد؟   اختالف اندازه

 از   هر یک براي.   است  شده  از او سؤال  ترتیب  همین  به در مورد سایر اقوام
،  ، ساالنهاصالً": اند از  عبارت  که  شده بینی  نیز پیش  گزینه پنج  مذکور سؤاالت
 هر پاسخگو با سایر   ساالنه  رابطه  حداقل ترتیب  بدین. "  و روزانه ، هفتگی ماهانه
  براساس. خواهد بود)  روزانه(  روز365  و حداکثر آن) اصالً(روز ) 0 ( اقوام
 در چهار  سایر اقوام  با  هر قوم  پاسخگویان  روابط  سالیانۀ ها، میانگین  پاسخ بندي جمع
  شاخص   میانگین این.   است  شده  محاسبه  و اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی اقتصاديبعد 
  مورد  قوم  پنج  بین  روابط  ترتیب بدین. شود  می  محسوب  با سایر اقوام  هر قوم روابط
 و  ، فرهنگی ، سیاسی در چهار بعد اقتصادي) ، کُرد و لُر ، فارس ، بلوچ آذري ( بررسی
.   است  گردیده ارائه) 8 تا 5  جداول (  جداگانه  و در چهار جدول بهمحاس  اجتماعی
   مشترکی  مقدمه  ذیل  دارند؛ توضیح  یکسانی مذکور شکل   هر چهار جدول چون
  .شود  می  آنها محسوب  تفسیر نتایج براي

طور   به  اوالً هر قوم شود که  می  مشخص  روشنی  مذکور به  از جداول در هر یک
، چند روز در   دارد و ثانیاً سایر اقوام  دیگر رابطه  با اقوام روز در سال  چند طمتوس
 آنها بر   نام  تقاطع  در محل  هر دو قوم  بین روابط. دارند   موردنظر رابطه  با قوم سال

   اقتصادي رابطۀ) 5 (  در جدول مثال  عنوان به.   است  گردیده  روز مشخص حسب
. باشد  می در سال  روز3/1   با بلوچ  آذري  و رابطه  روز در سال2/4   با آذري بلوچ

   و در آخرین  با سایر اقوام ، هر قوم  رابطۀ ، میانگین  هر جدول  ستون در آخرین
 در   مثال عنوان به.   است  گردیده  درج  با هر قوم  سایر اقوام  روابط ، میانگین ردیف
   اقتصادي  و رابطۀ  روز در سال1/3   با سایر اقوام  آذري اقتصادي  رابطۀ) 5 ( جدول

 با   هر قوم  بیانگر رابطه قطر جدول.   است سال  روز در4/18   با آذري سایر اقوام
   منظور نشده  آن  براي عددي  و  حاضر خارج  بحث  از موضوع  که  است خودش
 مذکور،  جداول  از  هر یک  سطر و ستون  آخرین  تقاطع  در محل عالوه به.  است

  .   است  گردیده  مشخص  قومی  بین  روابط  کلی میانگین
   رابطۀ  چهار نوع  تفکیک  به  قومی  بین  روابط  سنجش  ذیالً نتایج  توضیح با این
  .گردد  می  تشریح  و سیاسی ، اجتماعی فرهنگی ، اقتصادي
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    قومی بین)  معیشتی (  اقتصادي   روابط-3-2-1
   قوم  پنج در بین)  ، تولید مشترك ، مبادله معامله (  یا معیشتی  اقتصادي  روابط میزان
   جدول در این.   است  گردیده منعکس) 5 ( ، کُرد و لُر در جدول ، فارس بلوچ ، آذري
 چند روز  طور متوسط  به  مورد بررسی  قوم  از پنج اوالً هر یک   که  گردیده مشخص
 چند  طور متوسط ، به  دارد و ثانیاً سایر اقوام اقتصادي   رابطۀ ام با سایر اقو در سال

،   گویاست  جدول  نتایج اگرچه. دارند   اقتصادي  موردنظر رابطۀ  با قوم روز در سال
  :  بیشتر است  حائز اهمیت  ذیل  چند نکته  به  توجه لکن

دارند، ) 5 ( قوام را با سایر ا  اقتصادي  رابطۀ ها کمترین  فارس که   درحالی
   عبارت به. ها دارند را با فارس) 2/98 (  اقتصادي  رابطۀ بیشترین   سایر اقوام بالعکس

ها  ها هستند، فارس  با فارس  اقتصادي  رابطۀ خواهان   سایر اقوام که دیگر، درحالی
   این ها عکس در مورد بلوچ. دهند نمی   از خود نشان  با سایر اقوام  رابطه  به تمایلی
 را با سایر   اقتصادي رابطۀ  ها بیشترین  بلوچ که  درحالی ؛ یعنی  استق صاد وضعیت
را با ) 9/3(  اقتصادي  رابطۀ  کمترین ، سایر اقوام دارند، اما درمقابل) 7/11 ( اقوام
  .ها دارند بلوچ

  قتصادي پرستیژ ا  یا باالترین  موقعیت ، برترین  اقوام  اقتصادي  مراتب   در سلسله
) 33/0(ها   بلوچ  به  پرستیژ مربوط ترین و پایین) 25/98 = 64/19(ها  فارس   به مربوط
 لُرها  و سپس) 37/2(، کُردها )93/5(ها   آذري  ترتیب به ها بعد از فارس.  است

،   اقوام  اقتصادي  مراتب ها در سلسله فارس   موقعیت برتري. گیرند قرار می) 25/2(
  .   است ها بر سایر اقوام  فارس  اقتصادي به از غل حاکی

، کُرد و لُر،  ، فارس ، بلوچ  آذري  قوم  پنج  در بین  اقتصادي  روابط  کلی   میانگین
  .  است  روز درسال5/5

   کشور  گانۀ  پنج  اقوام بین)  معیشتی (  اقتصادي  دو جانبۀ روابط) 5 ( جدول
  )3598= تعداد پاسخگو (

  
 کل اقوام لر کرد فارس بلوچ آذري 

 1/3 7/1 5/16 5/44 3/1  آذري

 7/11 2/2 9/5 8/276  2/4 بلوچ

 5 32 5/37  9 8/10 فارس

 1/8 8/16  6/117 7 5/45 کرد

 5/5  10 5/113 1/0 4 لر

 5/5 4/12 2/19 2/98 9/3 4/18 کل اقوام
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    قومی بین)  فکري (  فرهنگی   روابط3-2-2
،   آذري  قوم  پنج در بین)  ، آموزش ، مشورت  فکري هم ( ا فکري ی  فرهنگی روابط

 مذکور  ، جدول  است  گردیده منعکس) 6 ( کُرد و لُر در جدول ، ، فارس بلوچ
 چند روز  طور متوسط  به  مورد بررسی  قوم پنج  از  اوالً هر یک کند که  می مشخص
  طور متوسط ، به متقابالً سایر اقوام انیاً دارد و ث  فرهنگی ، رابطۀ  با سایر اقوام در سال

   در حوزة  که نکاتی  همان.  دارند  فرهنگی  موردنظر رابطۀ  با قوم چند روز در سال
  مشاهده   و بیش  نیز کم  اقوام  فرهنگی در روابط.  گردید  مطرح  اقوام  اقتصادي روابط
  :گردد می   اشاره  زمینه  در این  چند نکته ذیالً به. شود می

دارند؛ ) 4/7 (  را با سایر اقوام  فرهنگی  رابطۀ ها بیشترین  بلوچ که   درحالی
ها  در مورد فارس. ها دارند را با بلوچ) 4(  فرهنگی  رابطۀ  کمترین اقوام  سایر درمقابل

   بیشترین  خواهان  سایر اقوام که  درحالی یعنی.   استقصاد   وضعیت  این تقریباً عکس
 با   فرهنگی  رابطۀ  به  چندانی ها تمایل هستند، فارس)9/89(ها   با فارس  فرهنگی رابطۀ

) 4/3 (  با سایر اقوام  فرهنگی رابطه   کمترین  حال با این. ندارند) 4/4 ( سایر اقوام
   فرهنگی  رابطۀ را به   تمایل ها، بیشترین ؛ کُردها بعد از بلوچ ها است  آذري  به مربوط

  .دارند) 3/7 ( اقوامبا سایر 
   پرستیژ فرهنگی  یا باالترین  موفقیت ، برترین  اقوام  فرهنگی  مراتب   در سلسله

ها   آذري  ترتیب ها به بعد از فارس.  است) 4/94/89 =4/20(ها  فارس   به مربوط
   یافته این. گیرند قرار می) 54/0(ها  و بلوچ) 19/2( ، لُرها)42/2(، کُردها )44/4(
)   فرهنگی غلبه( کامالً برتر  موقعیت  در  فرهنگی ها از لحاظ  فارس دهد که  می شانن

  .قرار دارند
،  ، بلوچ  آذري  قوم  پنج در بین)   و مشورتی فکري (  فرهنگی  روابط  کلی   میانگین

   .  است  روز در سال1/5و لُر،  ، کُرد فارس
   کشور گانه  پنج  اقوام بین)  فکري (  فرهنگی  دو جانبه روابط) 6 ( جدول

  )3598= تعداد پاسخگو (
 کل اقوام لر کرد فارس بلوچ آذري 

 4/3 1/3 7/15 3/52 5/2  آذري

 4/7 1/2 8/2 175  4/1 بلوچ

 4/4 1/33 5/31  1/6 3/13 فارس

 3/7 4/17  9/107 2/5 7/28 کرد

 1/6  13 3/112 5/3 6/8 لر

 1/5 4/13 7/17 9/89 4 1/15 ل اقوامک
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    قومی بین)  عاطفی (  اجتماعی  روابط-3-2-3

   پنج در بین)   و معاشرت ، خویشاوندي دوستی (  یا عاطفی  اجتماعی  روابط میزان
  در حوزة.   است  گردیده منعکس) 7 ( ، کُرد و لُر در جدول ، فارس بلوچ ،  آذري قوم

   اقوام  و اقتصادي  فرهنگی  با روابط مشابه   و بیش  کم نتایج  نیز  اقوام  اجتماعی روابط
  :گردد  می  مذکور اشاره جدول   برجسته  نکات ذیالً به. شود  می دیده

،   و فرهنگی  اقتصادي نیز همانند روابط)  عاطفی (  اجتماعی  روابط   در حوزة
  که ی هستند، درحال با سایر اقوام) 1/11( بیشتر   و معاشرت  دوستی خواهان ها بلوچ

در مورد . اند ها برقرار کرده را با بلوچ) 8/4 (  اجتماعی رابطه  ، کمترین سایر اقوام
  .  استقصاد   وضعیت  این ها تقریباً عکس فارس

   پرستیژ اجتماعی  یا باالترین  موقعیت ، برترین  اقوام  اجتماع  مراتب   در سلسله
، کُردها )6/4(ها  ، آذري)9/55/99 = 7/16(ها   فارس  به  مربوط ترتیب به ) احترام(
)  غلبه (  موقعیتی  فاصلۀ  که  تفاوت با این.  است) 31/2(ها  بلوچ و) 9/2(، لُرها )2/3(

  .کند  پیدا می  ساختار کاهش  در این سایر اقوام  با  بلوچ  قوم  فاصلۀ ویژه  به اقوام
،   آذري  قوم  پنج  بیندر)   و معاشرت دوستی (  اجتماعی  روابط  کلی   میانگین

  ، بیشتر از میانگین  در مقایسه  که  است  روز در سال9/5کُرد و لُر،   ، فارس بلوچ
 مورد   اقوام  که  معناست  بدان  و این است) 1/5 ( فرهنگی و) 5/5 (  اقتصادي روابط
  .دهند  می بیشتري   اهمیت  عاطفی  روابط ، به بررسی

  
   کشور  گانۀ  پنج  اقوام بین)  عاطفی (  اجتماعی نبۀ دو جا روابط) 7 ( جدول

  )3598= تعداد پاسخگو (
  

 کل اقوام لر کرد فارس بلوچ آذري 

 4 1/3 3/21 9/57 7/1  آذري

 1/11 4/2 6 261  8/2 بلوچ

 9/5 9/45 5/42  3/13 4/17 فارس

 5/7 22  8/102 4/5 35 کرد

 1/6  9/16 4/114 4/1 9/7 لر

 9/5 5/17 24 5/99 8/4 2/18 کل اقوام

  
  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  

  1380    ، تابستان8   ، شمارة  دوم ؛ سال   ملّی مطالعات  فصلنامه
 

٢٠

    قومی بین) آمیز تعارض (  سیاسی  روابط-3-2-4
   قوم  پنج در بین)   و کدورت ، نزاع اختالف(آمیز   یا تعارض  سیاسی  روابط میزان
  در جدول.   است  گردیده منعکس) 8 ( ، کُرد و لُر در جدول فارس ، ، بلوچ آذري

طور   به  مورد بررسی  قوم  از پنج  اوالً هر یک  که گردیده   مشخص  روشنی مذکور به
،  کند و ثانیاً سایر اقوام  پیدا می تعارض   با سایر اقوام  در سال  چند نوبت متوسط

. کنند  پیدا می و اختالف   موردنظر تعارض  با قوم  در سال  چند نوبت طور متوسط به
  :گردد  می  اشاره  زمینه  در این  چند نکته ذیالً به

  هاي  در حوزه  اقوام  روابط  از ساخت ، متفاوت آمیز اقوام  تعارض   ساختار روابط
   روابط  بیشترین دهد که  می  مذکور نشان هاي داده.   است  و اجتماع فرهنگ اقتصاد،
 دارند و متقابالً نیز  با سایر اقوام) 22/1(ها   فارس و سپس) 3/1(  را کُردها تعارضی
) 7/3( کُردها  و سپس) 1/9(ها   با فارس  ترتیب به  را  تعارض ، بیشترین مسایر اقوا
ها   بلوچ  که  معنی گیرند، بدین می ها قرار ، بلوچ  دو قوم  این  مقابل در نقطۀ. دارند

  نیز کمترین  دارند و متقابالً سایر اقوام) 3/0 (  را با سایر اقوام  تعارض کمترین
  . دارند  بلوچ مرا با قو) 5/0 ( تعارض

   پرستیژ سیاسی  یا باالترین  موقعیت ، برترین  اقوام  سیاسی  مراتب   در سلسله
ها  ، آذري)8/6(، لُرها )22/11/9 = 45/7(ها   فارس  به  مربوط ترتیب  به)  آمریت(
  . است) 66/1(ها  بلوچ و) 84/2(، کُردها )33/5(

   قوم  پنج در بین)   و کدورت ، نزاع فاختال(آمیز   تعارض  روابط  کلی   میانگین
   با میانگین  در مقایسه  که  است  روز در سال8/0، کُرد و لُر  فارس ، ، بلوچ آذري
   تفاوت این.   با یکدیگر، بسیار ناچیز است اقوام   و عاطفی ، فکري  معیشتی روابط
 از یکدیگر   دوري  خواهان  ازاینکه  بیش  گانه  پنج  اقوام  دارد که  داللت  معنی براین

  . و پیوند با یکدیگرند  نزدیکی باشند، طالب
   کشور  گانۀ  پنج  اقوام بین) آمیز تعارض (  سیاسی  دو جانبۀ روابط) 8 ( جدول

  )3598= تعداد پاسخگو (
 کل اقوام لر کرد فارس بلوچ آذري 

 6/0 6/0 5/2 8/6 6/0  آذري

 3/0 0 0 4/7  0 بلوچ

 22/1 1/9 9/9  7/0 8/1 فارس

 3/1 3/4  9/15 0 7/8 کرد

 5/0  1 4/7 0 4/0 لر

 8/0 4/3 7/3 9/1 5/0 2/3 کل اقوام
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  1380    ، تابستان8   ، شمارة  دوم ؛ سال   ملّی مطالعات  فصلنامه
 

٢١

    قومی  بین  روابط  و قرینگی  تراکم  از لحاظ  اقوام  زوجی  مقایسۀ-3-2-5
، )آمیز تعارض ( ، سیاسی) معیشتی (  اقتصادي  چهارگانۀ ، روابط8 تا 5  در جداول

، کُرد و  ، فارس ، بلوچ  آذري  قوم  پنج در بین)  عاطفی ( و اجتماعی)  فکري(  گیفرهن
   قومی  بین  روابط  از سنجش  که  از نتایجی  برخی  و به گرفت  قرار لُر مورد بررسی

   هر یک  در بین  قومی  بین  روابط  و قرینگی تراکم  میزان.  گردید ، اشاره  شده حاصل
 و در  محاسبه)   دوتایی ترکیب  یا  قومی  زوج10  شامل( مذکور  يها  قوم از زوج
 گردید،  اشاره   مفاهیم  در تعریف که  چنان هم.   است  گردیده منعکس) 9 ( جدول

  دو  اعضاي  بین  که  است  روابطی  میانگین ، مجموع  قومی  بین  روابط منظور از تراکم
   بودن  دو جانبه ، میزان  قومی  بین  روابط یشود و منظور از قرینگ  برقرار می قوم

باال . کند  می  و با یکدیگر مقایسه  را شناسایی  اقوام  مختلف هاي زوج   در بین روابط
 موجود در   روابط  و عمق  از گستردگی ، حاکی روابط   و قرینگی  تراکم  میزان بودن
 و   حداقل  که هایی  ذیالً زوج نلک ؛  گویاست  جدول  نتایج اگرچه.   است  اقوام بین

  :گردند  می  را دارا هستند، معرفی  روابط حداکثر قرینگی
   فارس-   بلوچ  دو قوم  به مربوط)  معیشتی (  اقتصادي  در روابط  تراکم   بیشترین

   است  در حالی این.  است) 3/2( لُر -   بلوچ  دو قوم  به  مربوط  آن کمترین و) 8/285(
و )  درصد3/84( کُرد -   بلوچ  دو قوم  بین  اقتصادي روابط  در  قرینگی شترین بی که

  .  برقرار است)  درصد3/3(   فارس-   بلوچ  دو قوم  در بین  آن کمترین
   روابط  و تراکم  فراوانی  میزان  که حال  و کُرد درعین  بلوچ  دو قوم در بین
.  بسیار باالست)  درصد84 (  روابط  قرینگی  میزان ، لکن است )9/12 (  پایین اقتصادي

   روابط  تراکم ؛ یعنی  استق صاد  وضعیت  این عکس   و فارس  بلوچ در مورد دو قوم
)  درصد3/3 (  کم  خیلی  روابط قرینگی ، اما است)   روز در سال8/385( زیاد  خیلی
 . است

   فارس-   بلوچ  دو قوم  به مربوط)  فکري (  فرهنگی  در روابط  تراکم   بیشترین
   در حالی این.  است) 9/3 (  بلوچ-   آذري  دو قوم  به  مربوط  آن کمترین و) 1/181(

و )  درصد7/74( لُر - کُرد   دو قوم  بین  فرهنگی در روابط   قرینگی  بیشترین  که است
   و یک متقارن نا  روابط ؛ اما این  است فارس -   بلوچ  دو قوم  به  مربوط  آن کمترین
  .  است طرفه

   فارس-   بلوچ  دو قوم  به مربوط)  عاطفی (  اجتماعی  روابط  تراکم   بیشترین
  درمقابل.  است)  درصد8/3( لُر -   بلوچ  دو قوم  به  مربوط  آن کمترین و) 3/274(

) د درص8/3( لُر -   بلوچ  دو قوم  به  مربوط اجتماعی   در روابط  قرینگی بیشترین
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 8/76( کُرد -   بلوچ  دو قوم  به مربوط   اجتماعی  در روابط  قرینگی بیشترین.  است
  یافتۀ.  است) درصد1/5 (  فارس-   بلوچ  دو قوم  به  مربوط   آن و کمترین) درصد

در   روز4/11( و کُرد   بلوچ  دو قوم  روابط  تراکم  که حال دهد درعین  می اخیر نشان
)  درصد90( بسیار باال  روابط)   بودن دوجانبه (  قرینگی ؛ اما میزان ت اس پایین)  سال
  ؛ یعنی  استق صاد  وضعیت  این ، عکس  و فارس  بلوچ  دو قوم مورد روابط در.  است
   خیلی  روابط  قرینگی ، ولی  روز در سال1/181( باال  خیلی   اجتماعی  روابط تراکم
  . است)  درصد1/5 ( پایین

   کشور  گانۀ  پنج  اقوام  در بین  روابط  و قرینگی تراکم) 9(  جدول
  )3598= تعداد پاسخگو (

ف
ردی

 

 زوج قومی
روابط اقتصادي 

 معیشتی

روابط فرهنگی 
 فکري

روابط اجتماعی 
 )عاطفی(

روابط سیاسی 
 )تعارضی(

کم
ترا

صد 
 در
گی
قرین

 

راک
ت

ی  م
ینگ
قر )

صد
در

( 

کم
ترا

ی  
ینگ
قر )

صد
در

( 

کم
ترا

ی  
ینگ
قر )

صد
در

( 

کم
ترا

ی  
ینگ
قر )

صد
در

( 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10 

   بلوچ- آذري
  فارس - آذري
   کرد–آذري 
   لر–آذري 
   فارس– بلوچ
   کرد–بلوچ 
   لر–بلوچ 

   کرد–فارس 
   لر–فارس 

 لر  -کرد 

5/5  
55/3 
62 
5/7 

285/8 
12/9 
2/3 

155/1 
145/5 
26/8 

0/69 
3/12 
1/75 
0/58 
29/8 
0/16 
21 

0/68 
0/72 
0/68 

3/9 
65/6 
44/4 
11/7 
181/1 

8 
5/6 

60/2 
145/4 
30/4 

0/78 
2/29 
0/45 
0/64 
27/7 
0/46 
0/40 
0/71 
0/71 
0/33 

4/5 
75/3 
56/3 
11 

274/3 
11/4 
3/8 

145/3 
160/3 
38/9 

0/65 
2/33 
0/39 
0/61 
18/6 
0/10 
0/71 
1/41 
0/60 
0/30 

0/6 
8/6 
11/2 

1 
8/1 
0 
0 

25/8 
16/5 
5/3 

0 
2/77 
0/71 
0/50 
9/6 
0 
0 

0/60 
0/19 
3/3 

  
  

)   روز در سال8/25( کُرد -   فارس  دو قوم آمیز در بین  تعارض  روابط   بیشترین
) 0( لُر -   کُرد و بلوچ-   بلوچ  قوم  دو زوج آمیز در بین  تعارض روابط  کمترین و

)   دو جانبه  تعارض میزان (  سیاسی  روابط  قرینگی بیشترین   حال با این.  برقرار است
   در روابط  قرینگی و کمترین)  روز در سال پ8/25( کُرد -   فارس  دو قوم  به مربوط
 مورد   در هرسه  که  است آذري  کُرد، لُر و  با اقوام  بلوچ  قوم  روابط  به  مربوط سیاسی
   در بین تعارضی   یا اساساً روابط  که  معناست  بدان این.   است0 برابر با   قرینگی این
  .  است  طرفه  کامالً یک  تعارضی  وجود ندارد و یا روابط  از اقوام  زوج این
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٢٣

  
    قومی  بین  و تعارض  همکاري  از لحاظ گانه  پنج  اقوام   مقایسۀ-3-2-6

:   دو دسته  به توان  را می  قومی  بین  چهارگانۀ ، روابط  کلی بندي  جمع در یک
   نوع  سه  میان در این.  کرد  تقسیم  تعارض بر  مبتنی  و روابط همکاري  بر  مبتنی روابط
و )   و مشورتی فکري ( ، فرهنگی) معیشتی ( اقتصادي   روابط ، یعنی  قومی  بین رابطۀ

   سیاسی  و روابط  قومی  و همگرایی همکاري  سبب)   و معاشرتی دوستی ( اجتماعی
   سه  از ترکیب هت ج بدین. گردد می   قومی  و خصومت  واگرایی سبب) آمیز تعارض(

 با هر   سایر اقوام همکاري  چنین  و هم  با سایر اقوام  هر قوم ، همکاري  نخست رابطۀ
 هر  تعارض) 8( جدول  هاي  داده براساس (  چهارم  نوع آید و از رابطه  می  دست  به قوم
 مطابق. گردد  می  مشخص  با هر قوم  سایر اقوام  و تعارض  با سایر اقوام قوم

 در نزد   قومی  بین  روابط وکیف ، کم  است  گرفته انجام) 10 (  در جدول  که اي محاسبه 
  : نمود  و ارائه بندي  جمع توان  زیر می  شرح را به  گانه  پنج اقوام

   همکاري ها و بیشترین  آذري  به مربوط) 5/3 (  با سایر اقوام  همکاري   کمترین
 را   همکاري ، کمترین  سایر اقوام  که  است  در حالی این.  هاست  بلوچ به  مربوط) 10(

  .دارند) 2/4 (  بلوچ با قوم
دارند، اما ) 1/5 (  را با سایر اقوام  همکاري ها تقریباً کمترین  فارس که   درحالی

در . گیرد  می صورت) 8/95 (  فارس  با قوم  سایر اقوام  از جانب همکاري  بیشترین
 هستند و خود را   رابطه  باشند، گیرندة  رابطه  فرستندة اینکه  از  بیشها  معنا فارس این

  . دارد  تأمل  جاي  نکته بینند و این می   با سایر اقوام کمتر نیازمند رابطه
 با سایر   قوم  آن  را بر همکاري  قوم  با یک  سایر اقوام  همکاري  نسبت چه   چنان

   مراتب  در سلسله  صورت ، در آن  کنیم  تلقی ه در جامع  قوم  منزلت شاخص ، اقوام
ها در  و بلوچ) 8/18 (  مرتبه ها در باالترین  فارس  ترتیب به ، گانه  پنج  اقوام منزلتی
ها   آذري  منزلتی  مبنا، رتبه بر همین. گیرند می قرار) 42/0 (  منزلتی  مرتبه ترین پایین

  .باشد  می5/2 و لُرها 7/2، کُردها 9/4
   را با دیگر اقوام  تعارضی  روابط  گردید، کُردها بیشترین  قبالً اشاره  که چنان هم  

و ) 1/9(ها   با فارس  ترتیب  را به  تعارض  بیشترین  سایر اقوام و درمقابل دارند) 3/1(
   تعارض  کمترین  قرار دارند که  آنها، بلوچ  مقابل در نقطۀ. دارند )7/3(؛ کُردها  سپس
) 5/0(ها   را با بلوچ  تعارض دیگر نیز کمترین  دارد و اقوام) 3/0 ( سایر اقوامرا با 
  .دارند
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٢٤

   مبتنی  بیشتر از روابط مراتب  به  اقوام  در بین  بر همکاري  مبتنی  روابط طورکلی   به
  گانه  پنج  اقوام  در بین  استعداد همگرایی  که  است  امر بیانگر آن این.  است  بر تعارض

  .  آنهاست  در بین  از واگرایی بیش
  

  )n = 3598( کشور  گانۀ  پنج  اقوام  در بین  و تعارض  همکاري میزان) 10 ( جدول
  
  همکاري بین قوم

 )بر حسب رزو در سال(

  تعارض بین قوم
 اقوام )بر حسب روز در سال(

همکاري قوم 
 با سایر اقوام

همکاري سایر 
 با قوماقوام 

تعارض قوم   
 با سایر اقوام

تعارض سایر 
 اقوام با قوم

 2/3 6/0 3/17 5/3 آذري

 5/0 3/0 2/4 0/10 بلوچ

 1/9 2/1 8/95 1/5 فارس

 7/3 3/1 3/20 5/7 کرد

 4/3 5/0 4/14 8/5 لر

  
   کشور گانه  پنج  اقوام  ملّی  بر هویت  قومی  بین   تأثیر روابط-3-3

 از  ، اقوام  ایران  مثل  چند قومی امعه ج  حاضر، در یک  مقالۀ  اساسی  فرضیۀ مطابق
  خورند و به  پیوند می  ملّی  با اجتماع  قومی  بین  تعامالت  حوزة به  ورود طریق

 در   قومی  بین  روابط  و قرینگی ، تراکم  تنوع  که میزانی  لذا به. آیند  درمی  آن عضویت
  احساس (  ملّی  اجتماع فراد به ا وفاداري  بیشتر باشد،  اجتماعی  چهارگانۀ هاي حوزه
   از روابط  دو دسته  بین قبل   در مباحث  که با تفکیکی. شود تر می افزون)   ملی هویت
   این ، توقع گرفت  ، صورت  اقوام  تعارضی  و روابط  همکاري  روابط ، یعنی  قومی بین
،  قومی   بین ارضات و تع  ملّی  هویت  تقویت  سبب  قومی  بین هاي  همکاري  که است
   بین هاي  همکاري  منظور ابتدا شاخص بدین.  گردد  اقوام  ملّی  هویت  تضعیف سبب
و )   و مشورتی فکري ( ، فرهنگی) معیشتی (  اقتصادي  رابطه  نوع  سه از ترکیب  قومی

  روابط (  قومی  تعارضات  شاخص چنین  و هم اقوام)  و معاشرتی  دوستی ( اجتماعی
  دو شاخص) r (  آماري  همبستگی  و سپس تهیه)  اقوام  با سایر آمیز هر قوم رضتعا

  منعکس) 11 (  در جدول  آن  و نتایج محاسبه   آن گانۀ  و ابعاد سه  ملّی مذکور با هویت
  :اند از  مذکور عبارت  جدول  برجسته نکات. گردید
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 و   تأثیر مثبت  آن گانه اد سهو ابع)  کل (  ملّی  بر هویت  قومی  بین هاي   همکاري
 و  ، تعلق  قومی  بین هاي  همکاري  با افزایش  که  معناست  بدان این. دارد   اعتنایی قابل

   قومی  بین هاي همکاري. کند  پیدا می افزایش) کشور ( ملّی   اجتماع  افراد به وفاداري
 و  ، سرزمین ، سرود ملی چمپر:   مثل  ملّی نمادهاي   به"  خاطر مشترك تعلق"بر بعد 
  . دارد  ملّی هویت از سایر ابعاد) 12/0 ( ، تأثیر بیشتري زبان

  این.  دارد  اعتنایی  و قابل تأثیر منفی)  کل (  ملّی  بر هویت  قومی  بین   تعارضات
   ملّی  اجتماع  افراد به  و وفاداري ، تعلق  قومی  تعارضات  با افزایش  که معناست  بدان

،   وطن  به"  مشترك وفاداري"، بعد   قومی تعارضات. کند می  پیدا کاهش) کشور(
   تضعیف  ملّی از سایر ابعاد هویت) -08/0(  را بیشتر  ملّی  و دولت ، مردم آیین
  .کند می

   که  معنی  دارد بدین ، تأثیر دوگانه  آن  تحقق  شرایط  به ، بستگی  قومی  بین   روابط
  این.  تهدید  یک  گردد و هم  تلقی  ملّی  یکپارچگی  براي  فرصتی عنوان به تواند  می هم

   افزایش  ملّی  اجتماع  افراد را به  و وفاداري ، تعلق همکاري  بر  مبتنی  در شرایط روابط
،   و خصومت  بر تعارض  مبتنی در شرایط شود و می   اجتماع  پایداري  و سبب داده
   یکپارچگی  براي تهدیدي  و  کرده  را تضعیف  ملّی  اجتماع راد به اف  و وفاداري تعلق
  .شود  می  محسوب ملّی

  
  گانه  پنج  در نزد اقوام  ملّی  بر هویت  قومی  بین  و تعارض تأثیر همکاري) 11 ( جدول

  کشور
  

   متغیر وابسته ابعاد هویت ملی
  

 میراث مشترك تركوفاداري مش تعلق خاطر مشترك متغیر مستقل

  هویت ملی
 )کل(

 همکاري بین قومی
12/0  

)000/0(  
3488 

04/0  
)012/0(  

3492 

08/0  
)000/0(  

3464 

09/0  
)000/0(  

3377 

 تعارض بین قومی
03/0-  

)022/0(  
3518 

08/0-  
)000/0(  

3523 

* 
 06/0-  
) 000/0(  

3406 

  
  ر هویت ب  قومی ها و تعارضات  همکاري  تأثیر متفاوت  روشنی به) 11 ( در جدول

   دو متغیر با هویت  این  همبستگی  مقدار ضریب از روي.   است آشکار گردیده  ملّی
   این  نسبی  اهمیت حال شود، اما درعین  دو متغیر آشکار می  از این  هریک ، اهمیت ملی
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   ملّی  هویت  در تحلیل زمان طور هم  به شود که  می مشخص   درستی  به دو متغیر وقتی
.   است  شده  استفاده  چند متغیره  رگرسیون تحلیل   منظور از روش بدین. وندوارد ش
  عنوان  به"  قومی  بین تعارض"  و"  قومی  بین همکاري"، دو متغیر   تحلیل در این

 متغیر  عنوان به   آن گانۀ  از ابعاد سه و هر یک)  کل (  ملّی  و هویت  مستقل متغیرهاي
 طور جداگانه  به  و ابعاد آن  ملّی  هویت  بر روي  تحلیل این.  ت اس  شده  تلقی وابسته

   اهمیت  جدول در این.   است  شده منعکس) 12 (  در جدول  آن  و نتایج  گرفته انجام 
   از شاخص با استفاده)   قومی  و تعارض همکاري ( دو متغیر مستقل  از  هر یک نسبی
  دهد که  می  نشان  ضریب این.   است  شده روشن β)( )  استاندارد رگرسیون ضریب

 چقدر   آن گانۀ  و ابعاد سه  ملّی  برهویت  قومی  بین  و تعارض  همکاري تأثیر نسبی
    : گردد  می اشاره) 12 (  جدول  برجستۀ  نکات ذیالً به.  است

  باالتر از  قومی  بین هاي همکاري  ، تأثیر نسبی  رگرسیون در هر چهار معادلۀ
        کامالً معنادار  آماري  نیز از لحاظ  تأثیرگذاري  و این  است  قومی  بین تعارضات

)05/0 < sig( و کامالً   تأثیر مثبت  بر اینکه  عالوه  قومی  بین هاي همکاري . است 
   نمادهاي  به  خاطر مشترك تعلق"عد  دارد، بۀ ) کل( بر هویت)  β = 11/0 ( معناداري

  .دهد قرار می  تأثیر ، تحت  ملی  از دو بعد دیگر هویت ش را بی" ملی
   است  منفی  قومی  بین  تعارضاتβ)(  ، تأثیر نسبی  رگرسیون   در هر چهار معادلۀ

 )sig > 05/0( کامالً معنادار   آماري  از لحاظ  تأثیرگذاري ، این معادله  و در سه
   و دولت ، مردم ، آیین  وطن  به ترك مش وفاداري"، بعد  قومی   بین تعارضات.  است
  .کند می) β = -10/0 (  تضعیف ملی   از دو بعد دیگر هویت  را بیش" ملی

 هر واحد   ازاي  به کند که  می  مشخصβ)(   استاندارد رگرسیون   مقدار ضریب
 مقدار تغییر در متغیر  ، چه)  قومی  بین  یا تعارض همکاري ( مستقل تغییر در متغیر

)  کل (  ملّی  و هویت  مشترك ، میراث  مشترك وفاداري ،  خاطر مشترك تعلق ( ابستهو
   معناست ؛ بدین  است13/0 برابر با  که)1 (  در معادلۀβ)(مثالً مقدار . شود ایجاد می

 در   افزایش13/0،  قومی   بین هاي  همکاري  در میزان  واحد افزایش  یک  ازاي  به که
 استاندارد  ضریب  مقدار شود و لذا هرچه  ایجاد می  ملّی  نمادهاي د به خاطر افرا تعلق

)(βاست  بیشتر آن  از اثرگذاري  بیشتر باشد، حاکی  .  
، تنها   ملی  هویت  تحلیل  مقاله  در این شود که  را یادآور می  نکته  این در پایان
.   است  گرفته  انجام ومی ق  بین  و تعارض  همکاري دو متغیر یعنی  از  آگاهی براساس
  گذارند که  افراد تأثیر می  ملّی  هویت  نیز بر روي دیگري  متعدد  عوامل  است بدیهی
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  کند، اما بررسی  می  فراهم  ملّی هویت  را از  بیشتري  شناخت  از آنها امکان استفاده
  .  است  بوده رج خا مقاله   بحث  از موضوع  ملّی  بر هویت  از عوامل  دسته تأثیر این

  
    ملّی  بر تغییر هویت  قومی  بین  و تعارض  همکاري تأثیر نسبی) 12 ( جدول

   کشور گانۀ  پنج در نزد اقوام
   متغیر وابسته )1(متغیر در معادالت رگرسیون چند متغیره ) β(تاثیر نسبی 

  
  
  

 متغیر مستقل

تعلق خاطر مشترك 
 )1معادله (

  ري مشتركوفادا
 )2معادله (

میراث مشترك 
 )3معادله (

  هویت ملی
) کل(

 )4معادله (

 11/0 09/0 06/0 13/0 همکاري بین قومی

 -08/0 -02/0 -10/0 -06/0 تعارض بین قومی

  
   گیري   نتیجه-4

در .   است  در ایران  ملّی  پیمایش  یک هاي  داده  ثانویه  بر تحلیل  حاضر مبتنی مقالۀ
 کشور  گانه  پنج  اقوام  ملّی  هویت چنین  و هم  قومی ین ب  روابط وکیف کم   مقاله این
 در   دو خصوصیت  این  ارتباط  و سپس کُرد و لُر تشریح ، ، فارس ، بلوچ  آذري یعنی

 و   توصیفی  دستاوردهاي ترین عمده .  قرار گرفت  مذکور مورد تحلیل نزد اقوام
  : بودند از  حاضر عبارت  مقالۀ تحلیلی

،   و آیین دین:   مثل  ملّی  هویت  عناصر مهم  به گانه  پنج  اقوام فاداري و و   تعلق
، 100 تا 0   مقیاس  یک  روي  به  باال و امتیاز آن  و سرزمین فرهنگی ، مفاخر مردم

  .  است75باالتر از 
   دینی  اعیاد و مناسک  مثل  ملّی  هویت  عناصر فرهنگی  به  اقوام  و وفاداري   تعلق

  .  است  دولت  مثل عناصر سیاسی تر ازباال
   خاطر مشترك تعلق": اند از  عبارت  که  است  بعد اساسی  سه  داراي  ملّی   هویت

   به  مشترك وفاداري"، "  ملی ، سرود و زبان ، سرزمین پرچم:   مثل ملی   نمادهاي به
  هویت. " اریخی و ت  فرهنگی  مشترك میراث"، و " ملی  و دولت ، مردم ، دین وطن
امتیاز .   کشور باالست گانۀ  پنج اقوم   در بین  بعد مذکور و در کل  در هر سه ملّی

   است80 باالتر از  اقوام   همۀ  در بین100 تا 0   مقیاس  یک  بر روي  اقوام  ملّی هویت
  .  است  ملّی  اجتماع  به  زیاد اقوام  از وفاداري  حاکی که

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  

  1380    ، تابستان8   ، شمارة  دوم ؛ سال   ملّی مطالعات  فصلنامه
 

٢٨

   عناصر هویت ها و لُرها به  بلوچ  و وفاداري ، ابراز عالقه گانه پنج   اقوام   در بین
   ملّی  هویت  از لحاظ  لُرها و بلوچ بین.   است ، کُرد و آذري  فارس اقوام  از  بیش ملّی

 را   شباهت ها بیشترین ها و آذري  دیگر فارس از طرف. ندارد  وجود  معناداري تفاوت
  .با یکدیگر دارند

  ، سیاسی) معیشتی (  اقتصادي  در چهار حوزة  قومی  بین  روابط م  تراک
اما در .   است  پایین طورکلی به)  عاطفی ( و اجتماعی)  فکري(  ، فرهنگی) تعارضی(

،   فکري  از روابط  بیش یکدیگر درمجموع  با  اقوام  عاطفی هاي ، رابطه  میان این
  .  است  و تعارضی معیشتی

 و   رابطه  گیرندگی ها بیشترین ، فارس  قومی  بین  از روابط وزه  در هر چهار ح
   بیش مراتب ها به  با فارس  سایر اقوام  رابطۀ یعنی.  را دارند  رابطه فرستندگی  کمترین
گیرند؛   قرار می  فارس  مقابل ها در نقطۀ بلوچ.   است سایر اقوام ها با  فارس از رابطۀ
  . را دارند  رابطه  گیرندگی کمترین  و  رابطه  فرستندگی  بیشترین یعنی

  یعنی.   است  شدیداً نامتقارن ، روابط  قومی  بین  از روابط   در هر چهار حوزه
  ، کمترین  میان در این.  با یکدیگر ندارد  تناسبی  اقوام  روابط فرستندگی  و گیرندگی
  .شود  می ها دیده  با بلوچ ویژه  به  با سایر اقوام فارس   قوم  در روابط قرینگی

   و خصومت  بر تعارض  مبتنی  بر روابط  اقوام  در بین  بر همکاري  مبتنی   روابط
 در پیوند یا   و کُرد استعداد بیشتري  فارس  دو قوم  میان در این. دارد  کامالً چیرگی

 با سایر  شان روابط  و کیف  کم  از حیث  دو فرم  این یعنی . دارند  قومی  روابط گسست
  .  و گسست  تعارض پتانسیل   دارند و هم  انسجامی  پتانسیل ، هم اقوام

 و   تعلق  بر میزان  و معناداري  تأثیر کامالً مثبت  اقوام  بر همکاري  مبتنی   روابط
   ملّی ، هویت  قومی  بین  همکاري  با افزایش یعنی.  دارد  ملّی  اجتماع به  افراد وفاداري
 و  ، تعلق  و خصومت  بر تعارض  مبتنی  قومی  روابط درمقابل شود و  می  تقویت اقوام

  .کند می  تضعیف   اجتماع  را به  اقوام وفاداري
   در جامعه  ملّی  اجتماع  و فراگیري  پایداري  گفت توان  می  کلی بندي  جمع در یک
   اسالمی  جمهوري نظام ( ی ملّ  دولت  مناسبات  به  سو متکی  از یک ایران  چند قومی

 با یکدیگر   اقوام  روابط وکیف  بر کم  دیگر متکی سوي  کشور و از با اقوام)  ایران
   حوزة  در سه ویژه  به  اقوام  میان روابط   و قرینگی  تراکم از منظر اخیر افزایش.  است
   ملّی  اجتماع فراگیري  تواند سبب  سو می  از یک  و اجتماع  اقتصاد، فرهنگ تعاملی

  تعمیق  دیگر با  قرار دهد و از سوي  ملّی  اجتماع  را در عضویت  اقوام شود و همه
 را   ملّی  اجتماع  و پایداري ، ثبات  ملّی  اجتماع  به  اقوام هاي  و وفاداري تعلقات
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 با  وام اق  روابط  و قرینگی  تراکم  یا افزایش  قومی  بین  مناسبات اصالح. نماید  تضمین
  .  است  ملّی  یکپارچگی  تضمین  براي  اجتماعی  گام ترین اساسی یکدیگر،

  
  
  
  
  
  

  :ها  و یادداشت منابع
   دکتر مسعود چلبی  آقاي  کشور و با مسئولیت  وزارت  مذکور با حمایت  پیمایش-1

 و  گردیده   جلد تنظیم  در سه  آن  نتایج  و تفصیل  گرفته انجام   مقاله  نگارندة و همکاري
  .  است مذکور قرار گرفته   وزارتخانه در اختیار دفتر امور اجتماعی

،   در ایران  ملّی  با هویت  آن  و رابطۀ  قومی هاي ، هویت  و همکاران  مسعود چلبی-2
  .141  ، ص1378 کشور،   وزارت ، دفتر اموراجتماعی تهران
:   شود به  رجوع  آن هاي  و ویژگی  اجتماعی  رابطه  بیشتر با مفهوم  آشنایی  براي-3

، نشر  ، تهران)  اجتماعی  نظم  نظري  و تحلیل تشریح (  نظم شناسی جامعه ، مسعود چلبی
  .1375،  نی
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