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شدن و آينده سياست جهاني ،حوزه تمدني ايران

  خارجي جمهوري اسالمي ايران در اين منطقه

 312 /2/8 :تاریخ دریافت *  محمدجعفر جوادی ارجمند
 312 /2 /1  :تاریخ پذیرش 2 گوجواد حق

 3 زادهجعفر عظیم
 

 چکیده

است، ایرانی دیگر داریم با ماهیتت ررهگگتی کته    ر شدهمحصوی بر ایرانی که امروز در مرزهای سیاسعالوه
ارغانستاان و   انگتد کشتورهایی م  گیترد و را دربرمی چگد برابر سرزمین رعلی ایران، تمدنیای حوزهعگوان به

، عترا  و  و قفقتاز  کشتورهای سستیای میانته   ، هگتد ، پاکستاان هتایی از  بخت  طور کامل و بهرا تاجیکساان 
ران ی ایت تمتدن  حوزه شود که این خود، عظمتنیز شامل میکگگد میدر سن زندگی اکراد کهرا هایی سرزمین
شدن و نیز تحوالتی سمده در بسار جهانیهای پی ررصت ایگک به لطف، یتمدن این حوزه دهد؛میرا نشان

تباطی تگگاتگت  میتان   بیگد تا خود را احیاکرده، با برقراری ارپیوساه، شرایطی را مهیامیوقوعکه در مگطقه به
نواحی مخالف این حوزه، یکپارچگی ررهگگی ایجادکگد؛ پرداخان به این موضوع که ایران با وجود چگتین  

اش را در سمده سیاست ختارجی سیگتده  های پی برداری حداکثری از ررصتظرریای چگونه باید برای بهره
کیتد  أاین پژوه  با ت رد. استدادهتشکیل دهد؟، پرس  اصلی این تحقیق راتمدنی خود سامان قبال حوزه

تمدنی ایران که در  ها در حوزهاین قومیت و حضور دنبالهایرانی  در جامعهقومیای موجود بر ررصت تکثر 
برای اتخاذ راهبردهتای مگاستد در   مثبت  یعگوان عاملبهوضعیت  ایناند،  به شدهکشورهای پیرامونی واقع

جایگتاه   یارتقتا رراستاای  د توانشده که مینگریساهتمدنی خود  ان در حوزهجهت گسارش مگارع ملی ایر
ضتمن تأکیتد بتر لتزوز بتازبیگی در سیاستت       ، کرد؛ در همین راساا، پژوه  حاضتر برداریاز سن بهره ایران

گرراه در های صورتویژه با توجه به تحولبه)تمدنی خود  خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبال حوزه
را  در قالتد   مدبرانته از ایتن ظرریتت    گیری صتحی  و بهره نحوه درخصوص مگاسد یراهکارهای، (همگطق

 .استدادهارائه پیرامون -دکارین هساه

شدن، مگطقه ایران ررهگگی، تکثر ا، جهانی.ا.حوزره تمدنی ایران، سیاست خارجی ج: واژگان کلیدی

 .قومیای

 ................................................................................................................................................................  
 (mjjavad@ut.ac.ir: نویسگده مسئول ).دانشگاه تهرانگروه علوز سیاسی  عضو هیئت علمی.  *1

 .الملل دانشگاه تهراندانشجوی دکاری روابط بین.  9

 .الملل دانشگاه تهرانارشد روابط بینسکارشگا.   
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 مقدمه

ررهگگتی ختود بتا تعتدد      همتواره در گستاره   ،نظیتر تمتدنی کتم   عگوان کشوری بتا ستابقه  ایران به

عگوان یک به) بیگانهعیگک خوش ای که همواره با دومسئله. تاسهای گوناگون مواجه بودهررهگ  خرده

 یو تگوع قوم تعددت، اسشدهبدان نگریساه (عگوان یک تهدیدبه)ه با عیگک بدبیگان اغلد نیز و (ررصت

وضتو   هتای مخالتف را در سن بته   تکثتر ررهگت    تتوان یاست که مت  یاگونهبه رانیار حوزه تمدنی د

بته شتکلی محستوس، ستهیم      یرانیتمدن ا ییشکورا در نضج و خیاقواز در طول تار نیاکرد؛ مشاهده

عگتوان  کرد؛ چراکه حوزه تمدنی ایران بهتبیینتواناند و ازاساس، ایران را رارغ از چگین تکثری نمیبوده

 در گستاره  یقتوم  تگتوع . استیاراهها هویتها و قومیتررهگگی مساقل از تکثر این ررهگ یک واحد 

ها و دیتهدها در خارج از مرزهای ایران سیاسی برخی از این قومیت ویژه حضور دنبالهتمدنی ایران به

تی را است که عدز توجه به هریتک، مختاطرا  وجودسوردههایی را برای کشورمان بهحال، ررصتدرعین

 . خواهدداشتهمراهبرای کشور به

ایران با وجود تکثر ررهگگتی و وجتود   »بود که دنبال بررسی این موضوع خواهیمدر این پژوه  به

هتای همستایه   دولتت  هتا در ستیطره  این قومیت های گوناگون در ایران امروزی و حضور دنبالهقومیت

اش را در قبتال  سمده، سیاست خارجی سیگدهای پی هبرداری حداکثری از ررصتچگونه باید برای بهره

 .«دهد؟تمدنی خود سامان حوزه

در پاسخ به این چگونگی، با داشان این مفروض که جایگاه ایران ررهگگتی امتروزین، تگاستبی بتا     

کگیم؛ ایران استالمی بترای پیتداکردن جایگتاه     میاصلی تحقیق را مطر  جایگاه حقیقی سن ندارد، داعیه

که این جایگاه برابر با تثبیت ررهگ  و تمدن ایرانی در مگتاطقی استت   )خود در مگطقه و جهان حقیقی 

سمده، ررهگ  و تمدن ایرانی، ظرریت رشد و شکورایی را در ایتن  حسابتمدنی ایران به که جزء حوزه

حقیقتی   ایرانی، خواهدتوانستت جایگتاه   شگاسانه به تکثر ررهگگی جامعهبا نگاهی ررصت( مگاطق دارد

مگتارع  »تبع سن، کگد، بلکه در مراحل بعد از تثبیت به ارتقای این جایگاه پرداخاه، بهتگها تثبیتخود را نه

دیگتر، گستارش   عبتارت کگد؛ بهرا هم در این مگاطق تضمین« اقاصادی، ررهگگی و سیاسی دولت ایران

ی ایرانتی در سن ستوی مرزهتا    هتا قومیتت  مگتدی از ررصتای کته دنبالته    ایتران بتا بهتره    یامگطقهنفوذ 

مرکتزی بتا پیرامتون داخلتی و      هساه پذیرخواهدبود و این امر نیز از تحکیم رابطهاند، امکان ایجادکرده

ظهورخواهدرستید؛ درواقتع، پتژوه     مگصته پیرامون داخلی با پیرامون خارجی بته  تبع، تحکیم رابطه به
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ان را تهدیتدی جتدی ضتد امگیتت ملتی      حاضر، ضتمن رد دیتدگاهی کته همتواره تکثتر قتومیای ایتر       

پیرامتون، تعتدد و تکثتر     -های عملیاتی در قالد دکارین هساهکگد، با ارائه و پیشگهاد راهکار قلمدادمی

ویتژه در حتوزه   ررد برای ارزای  مگزلت اساراتژیک ایتران در مگطقته و بته   قومیای را ررصای مگحصربه

موضتوع پتژوه ، نتوسوری و تتازگی ختاص ختود را       رسد که  نظرمیرو بهداند؛ ازاینتمدنی خود می

 .باشدداشاه

ای و ایگارناتی  پژوهانته دارد، از مگتابع گونتاگون کاابخانته    در این پتژوه  کته رویکتردی سیگتده     

حوزه تمتدنی  »: اند ازساخاار مان پژوه  مشامل بر چهار عگوان اصلی است که عبارت. ایمجساه بهره

شدن، حوزه ررصت یا تهدید؟، حوزه تمدنی ایران و جهانی: ر ررهگگیگذشاه، حال و سیگده، تکث: ایران

راهکارهای عملیاتی در قالتد دکاترین    ارائه) ا .ا.سیاست خارجی ج شدن و سیگدهتمدنی ایران، جهانی

 .خواهدرسیداتمازگیری بهو با نایجه« (پیرامون -هساه

 مبانی مفهومی و نظری -الف

 مبنای مفهومی -1

تترین مستائل در حتوزه علتوز اجامتاعی، ارائته تعتاریف مخالتف و گتاه ماضتاد از           یکی از مهتم 

های واحد است؛ درحقیقت برخالف علوز تجربی در حوزه علوز اجاماعی، تعریفی واحد کته   اصطال 

های مخالف این حوزه ازجمله علوز سیاستی  های خاص رشاهمورد توارق همگان باشد برای اصطال 

شود که پی  از پرداخان به یک مطلد، نویسگده است؛ همین امر باعث مینشدهائهالملل ارو روابط بین

هتایی کته در متان    ترین تعاریف درخصوص یک واژه، تعریف خود را از اصطال ابادا با ارائه معمول

که مدنظر نویسگده بوده استت بترای دیگتران    صورتیگیرد، به خوانگده القاکگد تا رهم مطلد بهکارمی به

طلبتی و ایتران ررهگگتی    ر شود؛ در ادامه به تعریف مفاهیمی مانگد قومیت، هویتت قتومی، تجزیته   میس

 .پرداختخواهیم

 مفهوم قوميت -1-1

های قومیت یا گروه قومی، هرچگد واژگان جدیدی در علوز اجاماعی هساگد و ظهورشتان بته   واژه

 مانگتد بترخالف مفتاهیمی    هااین واژه ؛دارندای  ریشه و بگیان دیریگهرسد، حدود بیشار از یک قرن نمی

قبیله، طایفه، گتروه،   نظیرنسبت جدید هساگد، در کگار عباراتی به هاییملت و ناسیونالیسم که اصطال 
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قومیت صفت قوز است، امتا  . استهای انسانی داشاه بلگدمدت، در اطال  بر گروه یتیره و نژاد کاربرد

استت  هیارات معگای واژه قومیتت تغییر  ،در طول زمان .شود میصورت مارادف این واژه اساعمالاغلد به

ندارنتد و  ، یعگی اررادی که بته گتروه مستلط تعلتق    استهکه گاهی ناظر بر مفهوز دیگران بودای گونهبه

ویژه درخصوص معانی جدید قومیتت و گتروه قتومی،    ؛ این نکاه بهشد میها اطال  گاهی به همه گروه

کته دراصتل،   ایگونته اند، بهگروه قومی دراصل با معانی مدرن سن مافاوتمعانی نخساین . صاد  است

طور کامل، جگبته متذهبی و گتاه    شد و بهمیهای غیرمسیحی و غیریهودی گفاههای قومی به گروهگروه

های پایان نیمه نخست قترن بیستام بتود    ویژه در دهه؛ بعدها به(Snyder 1983:255,)نیز نژادی داشت 

های گوناگون مهاجر در سمریکا، قومیت عالئق نژادی، زبانی و ررهگگی گروهی وجود گروهکه به دلیل 

هتا خوانتده شتد    هتا و ستایر گتروه   هتا، لهستاانی  هتا، سلمتانی  ها، ایاالیاییخاص، نظیر سیاهان، ایرلگدی

(204,255  ,1983: Snyder .)  ،تتر از ارتبتای یتک رترد بتا      بستیار وستیع   1«قومیتت »در زبان انگلیستی

. دارد اشتاره و بیشار به ارتبای با یک گذشاه و ررهگ  مشارک و سشکار ( یعگی شهروندی)اش است  جامعه

 .معادل قومیت و ملیت بسیار به یکدیگر نزدیک هساگد هایهای دیگر، اصطال  در برخی از زبان

ادی گروهتی  نژ ،قوز یا گروهسنچه بی  از دیگر معانی، مادوال است سنکه « قوز»دربارة مفهوز واژه 

در  ؛های نیایی و اصل و نسبی یکسان یتا مشتارک هستاگد    هاست که اعضای سن دارای ویژگی از انسان

ررهگگتی، زبتانی، رراتاری و متذهبی      هتای اغلد دارای مشارک ،های قومی گین گروهچهماین دیدگاه، 

بگتابراین   ؛باشتد هوجودسمددیگر به یهساگد که ممکن است به سبا و اجدادشان برگردد یا براساس عوامل

داری و رئودالی نوعی دیگر  قوز در جوامع برده. تواند یک جامعه ررهگگی نیز باشد یک گروه قومی می

زبان و ررهگت  مشتارک دارنتد،     ،از اشاراک اررادی است که دارای پیوندهای خونی هساگد و سرزمین

هگتوز   ،ری نیز اشاراک اقاصتادی پایدار نیست و در مقیاس کشو ،ولی این اشاراک هگوز به اندازه کاری

  (.سشوری، بی تا) کامل نیست

 مفهوم هويت قومی -1-2

هویت قومی، اغلد، نوعی هویت اجاماعی است که در سن وابساگی به گروه قومی خاص، مبگتای  

بودن یتک گتروه   گیرد؛ الباه قومیت، معگی واحدی ندارد و شاخصه قومیشگاسایی و شگاساندن قرارمی

به دلیل گساردگی مفهوز قومیت که گاه مفهوز ملیتت  . داردهای دیگر بساگییز سن با گروهبیشار به تما

 ................................................................................................................................................................  
1. Ethnicity 



 
 شدن و آينده سیاست خارجی جمهوري اسالمی ايران در اين منطقهحوزه تمدنی ايران، جهانی

 

 

 
   

عگاصری گوناگون مانگد زبان، مذهد، نژاد، سداب و رسوز خاص و گاه ملیت ختاص،  . رساندرا نیز می

می های قتو بودن و گروه، مالک قومی«مذهد»دهگد؛ برای نمونه در لبگان مییک گروه قومی را تشکیل

در برختی کشتورها، همانگتد شتمال     . دارندها در زبان عربی اشاراکاست و نه زبان، چراکه همه لبگانی

سرریقا و مورد بربرها، نژاد عامل و شاخصه قومیت است و در برخی کشتورها همانگتد ترکیته و عترا      

 (.  3: 11 1احمدی، )تواند عامل قومی باشد می« زبان»

دیگی، بخشی از هویت اجاماعی ررد است؛ خود هویت قتومی نیتز    هویت قومی نیز همانگد هویت

گیترد؛ بترای نمونته در کردستاان     هایی خردتر نظیر مذهد، طایفه و ایل قرارمتی گاه تحت تأثیر هویت

هتای گونتاگون، هتویای    بودن و نیز تعلتق بته طایفته   ایران، عرا  و ترکیه، کردها به لحاظ شیعه و سگی

تر از بروز یتک هویتت   های کوچکشوند؛ همین شکاف، مرز هویای قائل میمامایز دارند و برای خود

عبتارتی، نبتود   نبود پیشیگه سیاسی و تاریخی واحد برای کردها یا بته . استکردهقومی رراگیر جلوگیری

ای و زبانی را میتان سنهتا   ای، دیگی و ایلی و حای لهجهدولت کردی در گذشاه، تمایزهای هویای طایفه

 (. 3: 11 1خضرزاده، )کگد تشدید می

 طلبیمفهوم تجزيه -1-3

تری که وابساه به سن است، جدا شتود،   اعاقاد به ایگکه گروه یا سرزمیگی معین باید از سازمان بزرگ

طلبی نظر بر اساقالل سیاستی اقلیاتی ختاص از یتک واحتد بتزرگ سیاستی استت و          اغلد در تجزیه

در قترن گذشتاه و قترن حاضتر ماتأثر از      . نامگد طلد می ههایی را تجزی های حامی چگین اندیشه نهضت

هتا و کشتورهای وستیع     طلتد بستیاری در داختل امپراطتوری     هتای تجزیته   رشد ناسیونالیسم، نهضت

طلبان، ممکن است خواهتان جتدایی از    تجزیه. اند سمده های پدید های تازه سمده، بر اثر سنها ملت وجود به

 .دکشوری و پیوسان به کشور دیگر باشگ

داند طلبانه را در ناسیونالیسم قومی میهای تجزیهها و اقدازبرخالف دیدگاهی که مگشأ تماز تمایل

 ؛ درگیترد نمتی صتورت  قومی مسناسیونالی براساس همیشه طلبیتجزیهداشت که باید به این نکاه اشاره

 بتا  کترد  هتای گتروه  متذاکرات  ؛ مانگداست طلبیتجزیه باعث نیز مشارک اقاصادی مگارع ،موارد برخی

 با هم دیگر  تاحدودی اسالمی جمهوری رشار زیر از رهایی برای که سذربایجانی طلدتجزیه هایگروه

کته از نظتر   )هتا   ایتن گتروه   دوی هتر  کته  ردرالیستم  تخصصتی  ستمیگارهای  برگتزاری  یا اتحاددارند،

 .کگگدمیمطر  را مشارک یهایخواساه سن در( مافاوتگد هم با قومی ناسیونالیسم
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طلبی است که به تغییتر مرزهتای   های گروه قومی تجزیهترین شکل مگازعه قومی در حوزهرادیکال

بودن گروه قتومی  شری الزز برای اعمال این سیاست، غگی. شوددولت و تشکیل دولت جدید مگجرمی

هتا  یگته هتا و هز طلبی در محیطی خشن و با درگیری داخلی با سطحی بتاال از سستید  است، زیرا تجزیه

طلد، ممکن است الحا  به سرزمین دیگر هدف گروه قومی تجزیه. گیردمیبرای هر دو طرف صورت

سمیز تجزیه یا تشکیل دولای با حضور اقواز همسایه باشد؛ الباه شکل مسالمت( کشمیر هگد به پاکساان)

و استلواکی از   همانگتد جتدایی چتک   . داردنیتز امکتان  ( های قتومی داخلتی  تجزیه با توارق همه گروه)

 (. 3: 11 1خضرزاده، )یکدیگر و تشکیل دو دولت مساقل 

 مفهوم ايران فرهنگی -1-4

هتای  که ریشته سنجا ررهگ  ایرانی  است که در مگاطقی مگظورمان ررهگگی، گوییم ایرانما وقای می

ی سیاسی، توانگد به مرزهاو این مگاطق نمی حضوردارداست گرراهاصلی سن از دل تمدن اسالمی نشأت

ملیتت  و  است کته متا بته او تابعیتت    ر نه به این مگظو ،گوییم ایرانیبگابراین ما وقای میمحدود شوند؛ 

تبتع، جزئتی از   استالز و بته  جهان  عضوی از ،ولویمبگوییم برای نمونه، خواهیمبلکه می ایرانی بدهیم

 ،گسستت هتویای  بته  هرگتز  ه ک هزار ساله است های چگد ملت ایران از معدود ملت. ایران استتمدن 

الگهتر،   تا متاوراء  ایران در روزگار کهن. استنبوده تر کوچک از یک ررهگ  بزرگ ئیدچار نشده و جز

شتامل   ،تمدن ایرانی حوزه .داشتعرب، سسیای صغیر و مگاطقی از سرریقا و اروپا بسط شبه قاره، جهان

 گیترد و بته  شمیر و رالت پامیر را دربرمیسید و کوسیعی است که از درون چین می ی جغراریای مگطقه

ایتران   و شتود شورهای این حوزه را به انضماز ارغانساان و پاکساان شامل میک رسد؛سسیای کگونی می

دریای عمان و خلیج رتارس و نتواحی ستاحلی سن در     ،دهد؛ از اقیانوش هگدرعلی را در خود جای می

گساره تباری و ررهگگی دیگر عبارت؛ بهرساندمدیارانه میهر دو سو؛ خود را به قفقاز تا دریای سیاه و 

، بلکته  نیستت محتدود   مجتاورت ایتن مرزهتا    یتگها به مرزهای جغراریایی ایران کگونی و حات نهایران 

 .نیز حضوردارندای بسیار دورتر از ایران کگونی ای ایرانی در گسارههرتبا هم

 مبانی نظری -2

تتر از  مگتدی مطلتوب  هانه دارد؛ بگابراین ارائه راهکار برای بهرهپژوپژوه  حاضر، رویکردی سیگده

هتای  ررصت تکثر قومیای موجود در ایران ررهگگی ناظر بر عوامل اصلی تهدیدزا در موضتوع قومیتت  

طور به)ها های موجود در باب مسئله قومیتدیگر، این پژوه  با عگایت به نظریهعبارتایران است؛ به
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انتد،  هتا پرداخاته  شتدن موضتوع قومیتت   که به علل اصتلی بحرانتی  ( های ایرانخاص، موضوع قومیت

استت؛ در ادامته،   دادهمگدی حداکثری از وضعیت موجود ارائته راهکارهای پیشگهادی خود را برای بهره

را کته بته مستئله     احمتدی  حمیتد ها، نظریته  های موجود در باب قومیتای کوتاه به نظریهضمن اشاره

 .کردخواهیماست، مطر کردهدقت توجهران بهها در ایقومیت

ها چگد نکاه را باید مدنظر قرارداد؛ شدن قومیتهای قومی و سیاسیدرخصوص تبیین علل گرای 

(.  9:  1 1اوزکریملتی،  )باشد تواندوجودداشاهگرایی نمینخست سنکه هیچ نظریه عمومی درباره قوز

هتا و هتم متورد    ئل قتومی روستیه درخصتوص چچتن    ای واحتد، هتم مستا   تتوانیم بتا نظریته   ما نمتی 

هتای اجامتاعی   مگتدبودن پدیتده  کگیم؛ این بیشار از زمتان تبارهای کوزوو در صربساان را تبیین سلبانیایی

شود؛ دوز سنکه تدوین چارچوبی نظری درباره این موضوع به یک تحلیل چگدعلای و ماعاقد ناشی می

شتگاخای  مه عوامل سیاسی، اقاصادی، اجاماعی، ررهگگی و روانای نیازدارد که هسن رهیارای میان رشاه

، ناسیونالیستتم قتتومی استتمیت سناتتونیبتته قتتول (. 13: 13 1مقصتتودی، )را متتورد مالحظتته قراردهتتد 

پرستت،  تبیین باشد و ازاساس، همچو سرااببی  از سن ماگوع است که با عاملی واحد قابل( گرایی قوز)

ای کوشگد پدیدهها و رویکردهایی که مینظریه(. 933:   1 1کریملی، اوز)گیرد رنگ  را از محیط می

گرایتی  دهگد، در معترض تقلیتل  گرایی را برپایه ررایگدهای واحد توضی مانگد ناسیونالیسم قومی یا قوز

شتدن  ها و چرایتی سیاستی  ؛ سوز سنکه درخصوص مسئله قومیت(933:   1 1اوزکریملی، )قراردارند 

است، به روند تاریخی سنها نیز توجته  کردهدرسای بدان اشارهنیز به احمدی حمیدکه گونهسنها باید همان

طتور  و بته  متارک  ، کگتشگاسان کالسیک نظیر به اعاقاد بسیاری از اندیشمگدان و جامعه. و دقت شود

ستت و  های اجاماعی از مگظر تاریخ، جزئی از ملزومات نگاه دقیق و صتحی  ا ، نگاه به پدیدهوبرویژه 

هتا چتون   کگد؛ در خصوص ایتن عقیتده موضتوع قومیتت    هایی با دقت بیشار کمک شایانی میبه تبیین

محمدزاده، )تطوری خاص دارند های تاریخی دارند دراصل، بساه به شرایط و محیط وقوع، سیر ریشه

ی صترف،  ؛ به اعاقاد بسیاری از اندیشمگدان، پرداخان به این موضوع از مگظر یک بحث نظر(3: 13 1

 (13 1احمدی، ). صحی  نبوده، برای تبیین مگاسد این موضوع باید ابعاد گوناگون سن را درنظرگررت

انتد،  شتده های مخالتف بترای تبیتین ایتن پدیتده ارائته      هایی که از دیدگاهترین نظریهبرخی از مهم

ی تبییگتی کته در سثتار    عگوان ماغیرهتا تأکید بر ساخاارهای اجاماعی و توسعه اقاصادی به: اند ازعبارت

شتده در  عگوان یک ماغیر اصلی مطتر  گرایی ررهگگی بهمگعک  است؛ کثرت هشار مایکلو  والرشااین

، مویگیهتان  دانیتل و  گلیتزر  ناتتان ؛ رقابت بر سر مگتابع کته در سثتار    اسمیت.جی.ازو  رورنیوال جوزفاثر 
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 سناتونی بت نخبگتان، متگعک  در سثتار    است؛ نظریه رقاشدهبه سن اشاره اولزاک سوزانو  بارت رردریک

و سرانجاز، نظریه اناخاب حسابگرانه که در سثتار جدیتدتر    براس پلویژه و به روتشیلد جوزف، اسمیت

 (.133: 31 1احمدی، )است بر سن تأکیدشده باناون مایکلو  هشار مایکل

در  قتومی ل ئشدن مسایاسید سگتوان نمی  تگهاییبههای باال یک از نظریه، هیچاحمدیبه عقیده دکار 

 بته متا را   ،هتای موجتود   تکیه صرف بر یکتی از نظریته  و  دگکگاندازه کاری تبیین  ایران قرن بیسام را به

پویتایی ررهگگتی در ایتران     میراث سیاسی، تجربه تاریخی، عالوه،هب؛ کگد میدچار شگاخایمشکل روش

 ، پیچیتده  یوضتع  دیگتر، شتور ازستوی  در ایتن ک  قتومی  اصطال مشکالت به  و نوظهوربودن سوازیک

  .دارد مشخص برحذرمی ایدهد که او را از تکیه بر نظریه رراروی محقق امور قومی قرارمی

نیروهتای   و (قتومی و غیرقتومی  )  گذشاه از نقت  نخبگتان بتومی و غیربتومی    ، احمدیدر دیدگاه 

ایتران را بایتد عامتل عمتده      متدرن در  (تمرکزگرا و اقادارگرای بوروکراتیک) ظهور دولت، المللی بین

؛ ایتن سته ماغیتر اساستی     استت تأثیرگتذار بتوده    سیاسی بعدی ایتران  هایدیگری دانست که در تحول

گرایی در ایران معاصتر  عگوان چارچوبی نظری در درک و رهم قوزتوانگد عگاصر الگویی باشگد که به می

المللی و نخبگان سیاستی، بیشتارین   ظاز بینگانه دولت مدرن اقادارگرا، نماغیرهای سه. کگگدبه ما کمک

انتد؛ ایتن سته عگصتر بتا ستازوکارهایی ختاص در        داشتاه عهتده های قومی بهنق  را در ایجاد حرکت

چارچوبی ، احمدی توجه به این ماغیرها، بااند؛ کردهسرریگیهای قومی، نق کردن عالیق و نشانه سیاسی

هتای اساستی را در    نقت   «الملتل  نخبگان و نظاز بین دولت،»ماغیر   که در سن سه استکردهنظری ارائه

متذهبی   -اقلیتت زبتانی    هایمیان گروه های سیاسی قومی درگیری حرکت شدن قومیت و شکل سیاسی

 .کگگد میبازی

تبیین نیستت؛  های ایران، تگها با عگایت به یک ماغیر قابلکه شر  سن سمد، موضوع قومیتگونههمان

شده در اناهای این پژوه  بتا عگایتت بته ماغیرهتای مخالتف داخلتی و       راهکار ارائهبر همین اساس، 

 .خواهدسمداست که شر  مبسوی سن در ادامهشدهپیرامون ارائه-خارجی و در قالد دکارین هساه

 گذشته، حال و آينده: حوزه تمدنی ايران -ب

ی نهادهای ررهگگی و تاریخی خاص تگها همواره داراکه نه بساهعگوان واحدی همایران ررهگگی به

اشترف،  )های دیگر نیز تأثیرگذار باشد ها در ررهگ است در طول قرناست، بلکه توانساهخوی  بوده

ایران به همراه برخی از کشورهای مامدن نظیتر چتین و مصتر دارای موجودیتت     (. 3 1و 3 1:  1 1
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گر که عمرشان هگگاز اساقالل از چگد دهه سیاسی بالگسبه دائمی و قدیمی است و با بسیاری از ملل دی

 (. 3 1:  1 1اشرف، )مقایسه نیست رود، قابلرراتر نمی

، هتای شترقی خراستان و ارغانستاان    بخت   مانگدهایی سال پی  تاکگون که سرزمین 933از حدود 

لمرو سیاستی  و بحرین از ق( الگهرینبین) میانرودانز، های قفقاسران و دیگر بخ ، (ماورا الگهر) ررارود

ایتن   ،گرراته ای صتورت حتال کته چگتین جتدایی     ،تدریج این موضوع مطر  شتد به ،ایران جدا شدند

 انتد چگونته  رگرراته ای قرابا نشان و هویت ایرانی که ایگک در واحدهای سیاستی جداگانته   هاسرزمین

:  1 1رف، اشت )قرارگیرنتد  های سیاسی گونتاگون  ولی در چارچوبر، یکدیگ در کگار بایسای در ستیه

ادغتاز  ر خواستاا  یدیتدگاه ؛ استت مافتاوت وجودداشتاه   یهتای در برابر موضوع یادشده نگترش ؛ (133

هتای مزبتور را   یک واحد سیاسی که تمتامی سترزمین   های ایرانی با هم و پدیدسوردن دگربارهسرزمین

هتایی  اکتگ  بته بتروز و   یطبیعت طتور  بته این دیدگاه، بیشار در ایران مطر  استت و  ؛ است، دربربگیرد

های خارج از جغراریای سیاسی ایران ایتن  سرزمین گریز دردیدگاه به محارل ایران؛ این استمگجرشده

 ،بردهحفظ اساقالل کشورشان به نمادهای ررهگ  و تمدن ایرانی یورش است تا به بهانهصت را دادهرر

 یهاار نوعی وحدت سیاسی سرزمیندر کگار این دیدگاه که خواسا؛ اندازندراهسایزی بهموجی از ایران

کید بر مگارع ملی ایران در چتارچوب جغراریتای   أدارد که با تدیدگاهی دیگر نیز وجود ،موصوف است

نیست تمدن و دیگر کشورها تفاوتی قائلمیان کشورهای هم ،ملت ایران -سیاسی کشور و مگارع دولت

ضترورت   خصتوص بترای اندیشتیدن در   دیگتر مجتالی   ،در این چتارچوب نگرد؛ میو به سنها یکسان 

 (. 139:  1 1اشرف، ) نداردبرداری از پیوندهای تمدنی در جهان سیاست وجود بهره

بازستازی حتوزه تمتدنی    عگوان متوانعی بتر ستر راه    ایران ررهگگی، همواره با دوسری از عوامل به

به طور ویژه ی باید به؛ در بررسی عوامل خارجداخلیعوامل عوامل خارجی و : استمواجه بودهایرانی 

: 33 1پهلتوان،  ) کترد تمتدنی ایتران اشتاره    اتحاد جماهیر شوروی در تضعیف حتوزه  و نق  انگساان

بتا ایتن    استت کته   دادهویژه پ  از رروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نشانبه همچگین سمریکا نیز؛ (113

هتا پتی    هتا کته از قترن   لتت نخستاین دخا (. 32 : 33 1پهلتوان،  ) حوزه تمدنی سر ناستازگاری دارد 

کوشتید تتا زبتان و     ،نهادکه انگلی  به شبه قاره قدززمانی ؛بود، مربوی به دولت انگلی  استسغازشده

هتایی از چتین   هگتد شتامل بتگگالدش و پاکستاان امتروزی و حاتی بخت        ر ادبیات رارستی را کته د  

گرچه انگلی  در این  ؛نگلیسی دهدکگد و جای سن را به ادبیات ااز مردز این سامان مگقطع ،داشت رواج

مورق نشد ولی توانست از نفوذ ررهگ  ایرانتی در سن ستامان بکاهتد و بته      ،طور کاملکوش  خود به



 
 1131، بهار و تابستان 1، شماره2دوره ، شناسی سیاسی جهان اسالم جامعهپژوهشی  -فصلنامه علمیدو
 

 

 
 1 

بیگیم که بعتد  رسیدند و میحداقلهگد و پاکساان بهمسلمان نویسان سرایان و پارسیپارسی دلیل،همین 

زبتان   ،بته ایتن ترتیتد    ؛یارتت تواندر سن سامان می کمار نامی درخور ررهگ  ایرانی ،الهوری اقبالاز 

پارسی که روزگاری زبان رایج دربارهای هگدوان و حکمرانان مگطقه بود، به زبتان انگلیستی و هگتدی    

بتزرگ   یستدهای  ،تتر در ارغانستاان تتا توانستاگد در برابتر ررهگت  ایرانتی       شد و اندکی نزدیتک تبدیل

 ،دارد ولی در برابر وسایل جدید ارتبتای جمعتی  نوعی ادامهبهایجادکردند و این ماجرا گرچه هگوز هم 

رود کته بتار دیگتر شتکوه گذشتاه      است و نگاه مردز این مگاطق به ررهگ  سبا و اجدادی متی کگد شده

در . نیازمگتد استت  تالش مضاعف کوشگدگان سرزمین مادری نیتز   بهکگد که الباه ررهگ  ایران را زنده

هتای  زرگ که شرحی مخاصر از سن را سوردیم، همچگتین بایتد بتر تحترک    های بهای قدرتکگار اقداز

رکری با تمتاز قتدرت   های طیفبرخی از . باشیمگریز در خارج از مرزهای ایران نیز تمرکزداشاهتمدن

تمدن  ههماا در حوزای بیگونهگریزی را بهسیین تمدن ،اید با نفی تمامی تمدن مشارک مگطقهگکوشمی

توان به پتان ترکیستم، پشتاونیزز، پتان     عگوان نمونه میدر خارج از مرزهای ایران به. دگدهایرانی ترویج

 تگهتا حتوزه  انتد و نته  های ارراطی مذهبی که در قالد بگیادگرایی ظهتور و بروزیاراته  ازبکیسم و جریان

داشتت  ارهانتد، اشت  ارکگتده مختاطره تمدنی ایران را بلکه حای امگیت ملی جمهوری اسالمی ایران را بته 

  (.1 : 33 1پهلوان، )

گریز داخلی نیز غارل شد؛ جریاناتی که چه پی  از انقتالب  های تمدنبر ایگها نباید از جریانعالوه

هیچ ک  در ایران به رکر مردز تاجیک و و چه پ  از انقالب وجودداشاه، دارند؛ در پی  از انقالب، 

بتود و بته    زدهمریکتای التتین  سگترا و  استاس غترب  زاارغانساان نبود؛ نه جریان روشگفکری کته   شیعه

نه حکومت که همته رکتر و ذکتر     ،کردمیبست و الگوبرداریمیمانده سوسیالیسای دلکشورهای عقد

در سن ایتران  . گریختت ارااده مانگتد ارغانستاان متی   کارگزاران  ماوجه غرب بود و از این نواحی عقد

در دوران بعد از انقالب هم در بستیاری از  (. 93 : 33 1، پهلوان) راقد یک سیاست تمدنی بوددوران 

جای سنکه تمتدن ایرانتی   مواقع به دلیل غلظت رو  ایدئولوژیک در سیاست خارجی کشور ازاساس به

 کتردن درخصتوص حتوزه   گررت و صحبتدر تعامل با تمدن اسالمی قرارگیرد، در تقابل با سن قرارمی

ستالز و شتریعت بتود و مانگتد انت  رستوایی، بتر پیشتانی ارتراد          تمدن ایرانی به معگای مخالفت بتا ا 

هایی از این است، هگوز هم، درون حکومت رگهرن  شدههرچگد امروز چگین دیدگاهی کم. شد می زده

، (113: 33 1پهلتوان،  )دانگتد  غلط ایرانیت را در تقابل با اسالمیت میشود، ارکاری که بهمیارکار دیده

دیگر، معگای مفهتوز تمتدن ایرانتی    عبارتایرانی بدون اسالمیت پوچ خواهدبود؛ بهرارغ از سنکه تمدن 
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تتوان ایتن دو را   بوده، نمی( سن هم روایت شیعی سن)بی  از هرچیز دیگر تحت تأثیر پارامار اسالمیت 

جدا از هم ساخت چراکه خدمات ماقابل ایران به اسالز و اسالز به ایران، هویای مشتارک را برستاخاه   

هتایی  هتای اخیتر کته بحتث    ویژه در ستال است؛ این امر بهدادههای اصلی تمدن ایرانی را شکلپایه که

استت از تتوجهی   سمتده میتان سموزان بههای درسی تاریخ دان درخصوص حذف ناز پادشاهان از کااب

تگهتا در  ههایی و حذف بخشی از تاریخ ایتران زمتین، نت   است، چراکه با چگین اقدازمگد شدهبیشار، بهره

عک  بایتد مگاظتر تجاوزهتا و    ایم بلکه بهتمدنی ایران را نپرورانده احیای حوزه های ستی، اندیشهنسل

مرکزی تمدن ایران نیز باشیم؛ الباه الزز به یادسوری است کته جتوهره اصتلی تمتدن      تهدیدها به هساه

اشتاراک، در  سازی این نقای با برجساه توانایرانی و تمدن اسالمی دارای نقای مشارک زیادی بوده، لذا می

 .   هایی مؤثر برداشتبر عگاصر تمدن ایرانی و اسالمی گازارائه یک الگوی پیشررت و توسعه مطلوب مباگی

در کگار تماز این تهدیدها و مخاطرات باید این نکاه را مدنظر داشت کته جتوهر یتک ملتت ایتن      

در انسان عگصری واالتتر از زبتان وجتوددارد و سن اراده    . باشگدارراد، نقای مشارک داشاه است که همه

ای روحانی نه یتک گتروه   پیچیدگی عمیق تاریخی، خانواده یک ملت اصلی است روحی، نایجه. است

ملت بیشتار بته رو ، مربتوی استت تتا بته       »حاصل سنکه . پیکر زمین مشخص شود وسیلهمعین که به

، هتردر ( 133و 133: 33 1ختوبروی پتاک،   )جساجوکگیم  رو  هر ملای را باید در ررهگ  سن. «جسم

یتا  « ملتی » نخساین کسی است که تعلق به جامعه را نیازی اساسی برای بشتر دانستت؛ او هرگتاه واژه   

 (. 199: 31 1برلین، )برد، مگظورش ررهگ  ملی است کارمیرا به« رو  ملی»

ای ایتران  قتدرت روزارتزون مگطقته    کگد چرامیبه این موضوع است که انسان درکبا سگاهی نسبت

ای کته از لحتاظ   است بلکه در نواحیهایی را در مگطقه و در میان مردز مگطقه ایجادنکردهتگها نگرانی نه

ها از این قدرت روزارتزون ایتران احستاس    ررهگگی هساگد مردز و نه دولتتاریخی تحت نفوذ ایران 

ان، تاجیکساان، عرا ، کردهای مگطقه و حای بسیاری از ویژه در مگاطقی نظیر ارغانساکگگد؛ بهشعف می

 BBC : 2009)دارند هویت ختود را ایرانتی بدانگتد تتا چیتز دیگتر       مردز عرب خلیج رارس که تمایل

Monitoring Middle East)دنبال کستد مگتارع ملتی    های مگطقه که عقالنی به؛ حای بسیاری از دولت

نگرنتد؛ چراکته قتدرت    یک ررصتت متی   گطقه ایران به دیدهخود هساگد به ارزای  روزارزون قدرت م

 BBC : 2009) روزارزون ایران به شکلی ملمتوس بتر امگیتت مگطقته تتأثیر ایجتابی خواهدگذاشتت        

Monitoring Middle East.) 

از مگتارع ملتی باشتد بلکته      غلتط رهمتی   اصول سیاست خارجی ایران نباید برپایته از همین روی، 
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شتود، سن هتم تمتدنی کته از پیونتد میتان استالمیت و        تمدنی ایران اساوار  زهبایسای بر محوریت حو

یعگی سیاستای کته بته ایتران کگتونی       ،سیاست خارجی تمدنیدیگر، عبارتبه است؛گرراهایرانیت شکل

سنهایی که در واحدهای سیاسی ختارج از ایتران بته     یمحدود نشود بلکه به همه اجزای این تمدن؛ حا

کشورهایی که دارای پیوندهای مادی و معگوی مساحکمی بتا  . دهدبساگی نشاندل ،دارندنحوی حیات

مشارک با هم دارند بترای ایگکته در برابتر معتادالت      یها و مگارعارزش، ررهگ ، پیشیگه ،یکدیگر بوده

بدهگتد  از خود هویای مجتزا را نشتان   ،سره مگفعل نبودهغرب یکتمدن جهانی و سیاست قدرت مسلط

 .کگگدبا یکدیگر همکاری ،دارندن تعلقسمحور مدنیت مشارکی که به  ایةپباید بر

 فرصت يا تهديد: تکثر فرهنگی -پ

ایران به  .استدادهجایخود  یایجمع دیدر ترک را گوناگون یاست که اقوام ییهارجزء کشو رانیا

ارتت جمعیاتی   هتای مخالتف در ب  ترکید قومیتبا  ،های تاریخیقرارگرران در گذرگاه مهاجرت دلیل

 ،سیاسی و اجامتاعی در گستاره سترزمین    هایتاریخی و تحول خود مواجه است که به تگاسد پیشیگه

 ازسرریقتا، اروپتا و سستیا بته ستکونت اقتو       سه قاره میانهای تاریخی مهاجرت، اندتوزیع و مساقر شده

هتایی از ایتران   ت؛ در ادامته بته معررتی کوتتاه قومیت     استت سمیخاگی نتژادی انجامیتده  مخالف و درهم

سنها تا خارج از مرزهای ایرن سیاستی   پردازیم که در مرزهای سیاسی ایران، محصور نیساگد و دنباله می

 .استشدهنیز کشیده

 هاآذری -1

 دارنتد ستکونت  رانیت ا یدر قسمت شمال غربت  ،االصل بودهیرانیاز اقواز ا رانیا یهازبانیقوز سذر

زبان در رتبه بعدی در ترکیتد ملتی   گروه که پ  از اقواز رارس این ؛(13: 13 1سخن سشگا،  ماهگامه)

سن  دامها ،های سذربایجان غربی، سذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان اساقرارداشاهایران قراردارد در اساان

قم ، اراک و قزوین ، تهراندر شهرهای ، براینعالوه؛ استیاراهبه اساان همدان و غرب گیالن گسارش

هتا در ماغیرهتای زبتان و    سذری. شتود توجته را شتامل متی   قابل یجمعیا ،صورت ادغاز اجاماعیز بهنی

بتا اکثریتت ملتت    ( شتیعه )دارند امتا در ماغیتر دیتن و متذهد     ها تفاوتزباناحساس قومیت با رارس

 وجتوه مشتارک   ،های قفقاز و ساکن در سن ستوی مرزهتا  زبان ایران با ترکهای سذریترک. ندامشارک

ضتعف حکومتت    المللی وبین هایدانگد که بر اثر تحولزیادی دارند و سنها را بخشی از مردز ایران می
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هتای  تترک  ؛انتد ایتران جتدا شتده    مرکزی و طی قراردادهای نگگتین گلستاان و ترکمانچتای از پیکتره    

بدنته کشتور    خاطرند و خواهان الحا  پاره جداشده ایران بته همواره از این موضوع رنجیده نسذربایجا

 (.12 1: سایت اشرا ) هساگد

 کردها -2

دارای دو مذهد شیعه و سگی هستاگد    ،رانیا یکردها .هساگد یرانیا ترین اقوازلیاصز کرد ا مردز

در  سیگتد، متی شتمار از ملت ایران بته جمعیای که سومین گروه  کردها(. 13: 13 1سخن سشگا،  ماهگامه)

هتایی از مگطقته   و بخت  کگگد میزندگیجگوب سذربایجان غربی  و های کردسااندر اساان رغرب کشو

مشامل بر نواحی شمالی عرا ، جگوب شرقی ترکیته و شتمال   خارج از قلمرو سیاسی ایران،  کردنشین

صورت ارمگساان به ورجاتی از کردها در شمال خراسان و گروهی نیز در کشدساه. استشرقی سوریه 

هتای  های نژادی، زبانی، تاریخی و برخی خصلتردها در ریشهک ،موعمجدر؛ برندسرمیاقلیت قومی به

اما از جهات مذهبی، قومی و زبتان محتاوره بتا     اندمشارکوجوه ررهگگی با بخ  مرکزی ایران دارای 

 متردز . دارنتد دارند و درعوض با نواحی کردنشین خارج از مرزها همگتونی بخ  مرکزی ایران تفاوت

حکومتت   یبترا  یانتد و نته مشتکل   بتوده  مواجه یو ازمگه گذشاه نه با مشکل خیدر طول تار رانیکرد ا

 نیت ا ،یشتورو  یستا یاواخر حکومت قاجار و سغاز کار حکومت کمونر اما د ؛اندوجودسوردهبه یمرکز

ختود   انته یوجکگد تا باواند به اهداف ستلطه  یتأس یسایکمون یحکوما زین رانیداشت در ایکشور سع

سن  کردنزد تا با رعالدست رانیا ستیحزب کمون لیبه تشک دلیل نیبه هم؛ بپوشاندعملهجام رانیدر ا

 .نفوذکگد رانیدر حکومت ا

 هاعرب -3

متردز ایتن مگطقته     ؛ایران در بخ  مرکزی و جگوب غربی اساان خوزساان اساقراردارند هایعرب

خوزساان  اعراب ؛دارندیند و از حیث مذهد با بخ  مرکزی ایران همگوناشیعه مذهد هعمدطور به

گرایی در سن دانگد و نیروهای هممیخود را به هویت ملی ایرانی وابساهدیگر اقواز ایرانی، نیز همچون 

استت کته بتا وجتود     دادهعرا  بعد از حمله سمریکا نشان هایتحول .داردواگرایانه برتری هایتمایلبر 

است، با اعتراب مستاقر در ختاک    رساندهاثباترها بهمجاورت این قومیت ایرانی که وراداری خود را با

ای ایران در عرا  رراهم زمیگه برای توسعه نق  مگطقهعرا  که ماأثر از ررهگ  و تمدن ایرانی هساگد، 
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 ربتاز یاز دهتای بتزرگ   قدرت ،در اساان خوزساان ینفا میعظ ریسبد وجود ذخا بهاست؛ هرچگد شده

 نیاند و در اواخر حکومت قاجار درصدد جداکردن اما داشاه نیقسمت از سرزم نیخاص به ا یتوجه

در سن زمتان   یتحترک قتوم   نیتتر مهتم  ،خزعتل  خیشت  یجگتب  قتوم  . انتد بتوده  رانیقسمت از خاک ا

 ماهگامته ) کردیمجگب  اسافاده نیبه اهداف خود از ا دنیرس یبرا انشد که دولت انگلسایم محسوب

 (.11: 13 1سخن سشگا، 

 هابلوچ -4

قتوز بلتوچ در استاان     ،دارنتد  یب  طتوالن  یاسابقه ،نیسرزم نیکه در ا یرانیاز اقواز ا گرید یکی

 ،از جگتوب  ،مترز بتوده  هتم  ،پاکساان و ارغانستاان  یاساان با کشورها نیا هساگد؛و بلوچساان  ساانیس

  بخت ؛ استت  یکلت  بخت  و بلوچساان شامل دو  ساانیاساان س. ردیگیعمان را دربرم یایسواحل در

 اندبوده یرانیا ازاساس،هر دو قوز  ؛ردیگیسن را بلوچساان دربرم یو بخ  جگوب ساانیسن را س یشمال

اقتواز   نیتتر لیهتا از اصت  یستاان یس. انتد مذهدیها اغلد سگو بلوچ عهیش ه،عمدطور بهها یساانیکه س

 ؛ف نظتر وجتوددارد  هتا اختاال  وچبل خصوصدارد اما درشهیر یو زبانشان در زبان رارس هساگد ییایسر

ستخن   ماهگامته ) ها اصالااً عرب هساگدمعاقدند بلوچ یو برخدانگد می ییایرا از اقواز سر شانیا ی،برخ

 (.13: 13 1سشگا، 

 هاترکمن -5

 یعگت ی خراسان، یکوچک از شمال غرب یاهیاساان گلساان و ناح یدر بخ  شمال رانیا یهاترکمن

 نیت قلمترو قتوز تترکمن از ا    ؛بجگورد اساقراردارند و وجرگالن، تپهگگبد، بگدر ترکمن، مراوه  یشهرها

. یابتد میگسارش و اماتداد  یمرکز یایبه سمت سس استمازندران سغازشده یایشر  در مگطقه واقع در

 همانگد اقواز کرد و، دارند یمحدودتر ییقلمرو رضا ،یرانیا یاهیاقواز حاش گریبه دتبکه نس هاترکمن

عک  بتا  رو بت  زنتد یماما رانیت ا یمذهد از بخ  مرکتز  و تیزبان، قوم ریماغ و هصیبلوچ در سه خص

 .دارندتجان  اشاراک و یژگیسه و نیا کشور ترکمگساان در

هتایی گونتاگون را   ررهگت  که شر  سن ررت، ایران سرزمیگی استت کته در ختود خترده    گونههمان

ای کته  ، تشبیه سن بته قتالی باشتد؛ قتالی    است که شاید بهارین تشبیه برای کشوری نظیر ایرانداده جای

ای که همواره ذهن نخبگان ایرانی را به خود معطوف است؛ مسئلهدادهرا تکثر قومی تشکیلهای سن  گل
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توانتد بته ررصتت    گیری از چگین موقعیای است؛ ایگکه این موقعیت چگونته متی  داشاه، چگونگی بهره

است، چه سنکه در صتورت متدیریت   ورمان پیوندخوردهای است که با مگارع ملی کششود، مسئلهتبدیل

 . خواهدشدناصحی ، این موقعیت، به تهدید تبدیل

کگگتد،  متی های گوناگون در سن با هتم روزگتار ستپری   هاست قومیتکشوری که سال ایران، تجربه

ان، متذهد،  نظیر تفاوت در زب)های قومی در یک جامعه است که ما باید میان تفاوتدادهخوبی نشان به

. شتویم هتا تمتایز قائتل   شتدن قومیتت  با بسیج قومی یا به معگای دیگر با سیاسی( ریزیولوژی یا ررهگ 

بسیج  کگگدههای قومی تضمینبسیج قومی است، اما نف  وجود تفاوت های قومی، پایگاه بالقوهتفاوت

های جمعی نتژادی و  دازگفت که اقتوان؛ درمجموع می( Olzak,1982: 132 Nagel and)قومی نیست 

دهگد که دو گروه قومی یا بیشار بتر ستر مگتابعی بتا ارزش یکستان بتا یکتدیگر        میقومی، زمانی روی

هتای  دارند بتر ستایر گتروه   های قومی سعیسید که گروهوجودمیکگگد؛ رقابت قومی نیز زمانی بهرقابت

در شرایطی که مگابع پایدار یتا ناپایتدار    .بگیرندقومی اکثریت یا اقلیت در دسایابی به همان مگابع پیشی

ازاستاس  (.  and lzak,1982: 76 Nagel )شتود  مطر  شوند، این رقابت به اقداز جمعی قومی مگجرمی

عوامتل داخلتی بته عوامتل      برها در قالد مفهوز ناسیونالیسم باید عالوهشدن قومیتدر بررسی سیاسی

المللی در مستائل قتومی بته میتزان بستیار      ی و دخالت بینالمللی نیز تأکیدداشت، درگیربینتأثیرگذار 

که با توجه بته  ( 3 1: 33 1احمدی، )اند داشاهها نق طلد اقلیتزیادی در ظهور ناسیونالیسم جدایی

انتد، نقت  عوامتل    های ایرانی، طی قرون مامادی با یکدیگر داشاهسمیزی که قومیتهمزیسای مسالمت

ای کته بترای   توان به مصادیق تاریخیدهد؛ در این رابطه میمید را نشانتر از بقیه، خوخارجی پررن 

هرچگتد امتروزه درخصتوص    . داشتارااد، اشارهنمونه در حوالی جگ  جهانی دوز در سذربایجان اتفا 

های سذربایجان و ترکیه با ادعای هایی که دولتهایی کمار مواجه هسایم اما از اقدازسذربایجان با الاهاب

شاید بهارین . تفاوتی گذشتدهگد، نباید با بیمیهای در بگد ایران انجازاصطال  دراع از حقو  ترکبه

مثل باشد سن هم با شدت و حدت بیشار چراکه قتوز سذری بتی  از   بهها مقابلهتررگد در برابر این اقداز

 .داندهر قوز دیگری خود را ایرانی می

المللتی  نکاه را مدنظر قرارداد که این موضوع، همواره رن  بین قومی کردها باید این درباره مسئله

همچگتان  ]مگتد بتوده و   المللتی بیشتاری بهتره   ها از وجه بیناست و دارد و در برابر دیگر قومیتداشاه

زدن انستجاز  ویژه بسیاری از عگاصر کرد کته خواستاار بترهم   ؛ به(31 : 31 1احمدی، )است [ مگد بهره

برنتد  متی کردن موضوع کردها بهتره المللیاند و هساگد از هر طریقی برای بینی بودهداخلی ایران اسالم
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ویتژه بتا   کگید و بته که در این قضیه، ایران باید عگاصر وابساه به دولت مرکزی را در این نواحی تقویت

کگد بلکته  های معطوف به مرکز مامایلتگها کردهای درون خاک ایران را به رعالیتهای ررهگگی نهاقداز

ترین نژاد ایرانی هستاگد، نیتز بته ستمت     کردهای خارج از خاک ایران را که به شهادت تاریخ از اصیل

نستبت بهاتر استت،    ویتژه ترکیته بته   وضعیت کردهای ایرانی از کردهای عرا  و بته . داردخود معطوف

« ترکتان کتوهی  »عگتوان  نیساگد و سنها را با ها که ازاساس، هویای مساقل برای کردهای ترکیه قائل ترک

اند که دادهها هم نشانعراقی. کگگدمیشدت سرکوبای را بهطلبانهشگاسگد و هر نوع جگب  اساقاللمی

خواهگدررت بگد نیساگد و تا حد امحاء قبایل کرد هم پی ای پایاگر دساشان باز باشد، به هیچ مالحظه

بته کردهتا احستاس عالقته     مردز ایتران نستبت  . دتواند ررصت باشکه خود این رراارها برای ایران می

انتد و هتم رراتار دولتت ایتران      یک درختت  خویشاوندی دارند و هم زبان کردی با زبان رارسی از تگه

استت؛ هرچگتد نارضتایای در    تر بتوده به کردها در مقایسه با رراار دو دولت همسایه دیگر معادلنسبت

 (.131:  1 1اشرف، )شود اند نیروهای خارجی تشدیدمیویژه از جمیان کردهای سگی وجوددارد و به

گیری دولت شیعی بعد از پیروزی انقتالب استالمی بته    ویژه با شکلهای سگی نیز بهبرخی از بلوچ

با توجه به ایگکه (. 139:  1 1اشرف، )اند زدهانگیز برای امگیت ملی کشورمان دستهایی مخاطرهاقداز

ای بتود  دوز قرن بیسام در ایتران، مگطقته   ها در نیمهخودمخااری بلوچ ترین عامل طر  و تشویقاصلی

ویژه در مواجهه بتا  ، دولت ایران باید در سیاست خارجی خود به(91 : 31 1احمدی، )ای تا ررامگطقه

هتای ایرانتی هستاگد تتدابیر الزز را     زدن اتحاد قومیتهای عرب مگطقه که همواره به دنبال برهمدولت

 .که بهارین دراع، حمله استاتخاذکگد 

کردنتد کته   های سغازین انقالب به تحریک رداییان خلق شورشبخشی از قبایل ترکمن هم در سال

 (. 139:  1 1اشرف، )رسید پایانصحرا به ها در ترکمنقهرسمیز با تگی چگد از رهبران چریک با مقابله

الی خلیج رارس به تحریتک رادیتو   های خوزساان و سواحل شمدر جگوب کشور نیز برخی جریان

هتا  انتد کته ایتن اقتداز    زدهختواهی دستت  هایی در جهت اساقاللهای عربی مگطقه به اقدازو تلویزیون

 (.139:  1 1اشرف، )است های بیگانه بودههمواره تحت تأثیر القائات دولت

میزان، ممکن است که تواند ررصت باشد به همان قدر که میایرانی، همان تکثر ررهگگی در جامعه

های همستایه  ویژه درخصوص کردها و اهل تسگن که دخالت بیگانگان و دولتشود، بهبه تهدید تبدیل

کترد  اشتاره تتوان های غربی میمگد است؛ برای نمونه به خبررسانی برخی رسانهتر بهرهوسیع ایاز دامگه

هایی بگیادین نظیر حقو  بشر و دموکراسی های خبری با دسااویزقراردادن ارزشکه با اسافاده از روش



 
 شدن و آينده سیاست خارجی جمهوري اسالمی ايران در اين منطقهحوزه تمدنی ايران، جهانی

 

 

 
33 

ها بدون اشاره بته ایگکته بترای نمونته،     های ایرانی هساگد؛ این رسانهارکگی در میان اقلیتدنبال تفرقهبه

گونته بترای   و سرمگشئی دارد، تگها به اساگاد ایگکه سنها از اهل تستگن هستاگد ایتن    رالن گروه چه ریشه

دنبال جدایی و دشمگی با دولتت  تماز اهل تسگن که ساکن ایران هساگد به کگگد که گوییمخاطد القامی

؛ حال سنکه بسیاری از برادران اهل تسگن ایرانتی، هویتت ایرانتی و    (Erdbrink 9 :2008,)ایران هساگد 

هتا بتا القتاکردن تقابتل ایتران بتا       دانگد؛ این رستانه تر از هر چیز دیگر میاسالمی خود را بسیار پررن 

بودن دستاگیر و  کگگد که حکومت ایران رالن ارراد را تگها به جرز سگیمیگونه القاهای اقلیت، این گروه

  . Worth)  9 :2009,)کگد میاعداز

هتای ایرانتی در قالتد    ررهگت  خترده  یابیم که قاطبهها در کشورمان درمیبا نگاه به اوضاع قومیت

دهگتد و اگتر در   متی های ختود تترجی   دیگر هویت ترک، کرد، عرب، ترکمن و بلوچ هویت ملی را بر

ای نخبگتان  شود، اغلتد از جانتد پتاره   هایی هم صحبت از اساقالل و مسائلی در همین باب میدوره

نشین است که بته هتوای غگیمتت و نصتیبی، بته      سیاسی ملی و اغلد غربت در عرصه خوردهشکست

؛ (139: 33 1ختوبروی پتاک،   )انتد  دبرسوردهگرایتی رریتا  گرایتی و قتوز  هواداری سرسخاانه از محلتی 

های قومی باشد، بته نخبگتانی،   ردرالیسم بیشار از سنچه مورد درخواست گروه روی، بحث درباره ازاین

حال ؛ بااین(139: 33 1خوبروی پاک، )دانگد های قومی میگروه است که خود را برگزیدهمحدود شده

اهمیاتی عبتورکرد؛ درمجمتوع، تکثتر     م کته باشتگد بتا بتی    هایی هرچگد ضعیف هنباید از چگین تحرک

 .مدیریت سن است شدن به ررصت یا تهدید را دارد و مهم، نحوهتبدیلایرانی قابلیت  ررهگگی در جامعه

 شدنحوزه تمدنی ايران و جهانی -ت

ایتن دو   ،در ایتن حتوزه   ؛واسط خرد رلسفی غرب و اشرا  شر  استت  حلقهایران، حوزه تمدنی 

و  شود که وجه مماازمبارک حاصل می ایثمره ،از این پیوند .خورندمیاث بزرگ بشری به هم گرهمیر

 ،های حوزه تمدنی ما طگین جهتانی بخشتیده  سنچه به داشاه .های ررهگگی و تمدنی ماستممیز سرمایه

کته  ( 13 1، خاتمی) تازه به روی توانایی ما بگشاید نیز همین است یتواند سراقهمین است و سنچه می

. استت شتدن بترای کشتورمان ایجتادکرده    را در مواجهه با دوران جهانی این امر خود، ررصای گرانمایه

میان سدمیان به قتدری   هراصل ،است که در سنکردهزندگی را سغازز جدید ا یشکل ،امروزه جامعه بشری

جهانی  خانوادهکه رسد ظرمیناست و حای بهتعبیرشده لوهان مکجهانی  هدهکد یاراه که رویایکاه 

تمتدنی ایتران،    در حوزهمشارک، زبان مشارک و دین مشارک  تجربه حال،این؛ باتکوین است در حال
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دستاخوش تغییتر یتا بتا      شدنی حاصل از جهانیهاسادگی در نایجه رراز و نشیدتواند بهگاه نمیهیچ

بستیاری از   دربردارنتده  ایتران گتی  میتراث ررهگ  (.11 1سایت ررهگ  شگاستی،  ) مواجه شود ،چال 

 .کگیمتوانیم از سنها اسافادههای کارسمد در دنیای امروز است که ما میمؤلفه

 اخروی خود را به دیگر ممالتک دنیتا کته در ستایه     -دنیویایران ررهگگی، ظرریت صدور ررهگ  

؛ الباه داشان چگین ظرریای اند یا مواجه خواهگدشد، داردشدن با خأل ررهگگی مواجه شدهجهانی دوران

شتدن ایتن   خود به رعلیت خواهدرسید، برای تبدیلبهسازد که این قوه خودنباید این امر را بر ما مشابه

پیرامتون مطتر  شتد، ایتران     -های پیشتین در قالتد دکاترین هستاه    که در بخ گونهقوه به رعل همان

بلکه با اعاقاد و تأکید دوباره به ایتن کتالز کته؛    تمدنی خود نیازدارد  تگها به بازسازی حوزهررهگگی نه

عدز رشد هر پدیده برابر با نابودی و مرگ سن پدیده خواهدبود، باید هتدف ارتقتای جایگتاه ختود را     

ارتزار  ارزاری خواهدتوانست که نرزقدرتمگد سخت صورت، تگها با داشان یک پشاوانهکگد؛ درایندنبال

 . باشدران این عرصه به میدان ررسااده، اناظار مگفعت داشاهخود را در رقابت با دیگر بازیگ

المللی ازجمله سازمان سموزشی، علمی و ررهگگی ملل ماحتد،  های بینسازمان های گساردهرعالیت

است که از سن ررهگگی انجامیده المللی در عرصهگیری مرجعیای بینگذشاه به شکل یونسکو، در دوهه

تگتوع ررهگگتی در نگتاه یونستکو،     (. 39 : 13 1وحید، )بایدیادکرد « ع ررهگگیتگو»با عگوان مرجعیت 

های جهتانی و نفتی ارجحیتت یکتی بتر دیگتری کته بتا         ررهگ  یعگی ارج و ارزش یکسان برای همه

تتر از دوران پیشتین خواهدتوانستت    شدن چگین تفکری، ررهگ  و تمتدن ایرانتی بستیار ستاده    نهادیگه

 (. 3 : 13 1وحید، )کگدررهگ  اصیل خود را عرضه

تکته  زندگی انسانی است، زیرا ررهگ  جهانی، ررهگگی چهل هرچگد سزادی و تگوع ررهگگی، الزمه

تمتدن جهتانی چیتزی نخواهتدبود مگتر ائتاالف جهتان گستار         » استاروس  لوی کلوداست و به تعبیر 

، (  : 33 1،  سعهکمیسیون جهانی ررهگ  و تو)« کگگدمیهایی که هریک اصالت خود را حفظ ررهگ 

بخشتتد کتته از کگتد و گستتارش شتتدن، ررهگگتی خواهدتوانستتت ختتود را تثبیتتت امتا در دوران جهتتانی 

 .مگد باشدهای الزز برای پاسخگویی به نیازهای ررهگگی بشر در این دوران بهره ظرریت

 هتای دیگتر  باشتد در برابتر هویتت   هویت ملی، نزد ایرانیان برخالف تصوری که شاید وجودداشاه

داشتان هویتت ملتی بتا     (. 93: 11 1،  ابواالحستگی )ویژه هویت جهانی در جایگاهی برتر قتراردارد   به

شدن ضروری است، چراکه برای ملای که ادعای پاستخدهی بته نیتاز    های محکم در دوران جهانی پایه

ررهگگی و هویای جهانیان را دارد، پی  از هر چیتز ضتروری استت کته ختود سن ملتت در ایتن امتر         
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است؛ به ... ها اعم از قومی و گروه ملی، مرکد از همه گیری ارادهملت، تجلی شکل. القول باشگد فقما

شدن کگونی که شود وگرنه در روند جهانیهای مخالف حفظهای گروهگوناگونی همین دلیل باید همه

خواهگتدررت؛  انهای هویت ملی ازمیت ویژگی هاست، همهاقواز و ملت شدن همهخواساار ماحدالشکل

هتتایی را بترای حفتتظ  هتای اروپتایی بتتا توستل بته ابتتزار گونتاگون، کوشت       در همتین راستاا دولتتت  

های قومی و وجود اند؛ درواقع، ررهگ سوردهعملهویت سنان است؛ به دهگدههایی که تشکیل گوناگونی

ختوبروی پتاک،   )کگگد یای ایفامهای ملی و حای قارهرا در غگای ررهگ  تکثر ررهگگی، نقشی گسارده

1 33 :133.) 

نیازمگد است اما ایتن نکاته را نیتز    « ررهگگی جهانی»شدن، به جهانی دانیم که سیاست و اندیشهمی

نتوعی بته تفتاهم و    یابد که باواند با ررهگ  بومی بهمیسازی، زمانی سامانداشت که ررهگ درنظرباید

-وضعیای قرارگیرد کته باوانتد بترای ختود مشتروعیت     انداز ررهگ  بومی در تگاسد برسد و در چشم

تمتاز   درسای بازکگد و این ممکن نیست مگر سنکه باواند ررهگ  بومی را که ریشهکرده، جایی بهسازی

انداز ختود قراردهتد و سن را   هاست، به نحوی در چشمسداب و رسوز، علوز، سیاست، قوانین و ارزش

تمدنی ایران برای تقابتل   نسان این موضوع نیاز به بازسازی حوزهبا دا ؛(93: 13 1نجفی، )کگد راهبری

در مقتاطع مخالتف   . شتود متی ررهگگی با چگین وضعیای برای حفظ و بقای خود بی  از پی  احساس

است داده که حای در بدترین حاالت ماصور، نظیر هجوز مغوالن هم کمار گذاشاهتاریخی، ایرانی نشان

دانستاگد کته   ختوبی متی  گ  و تمدن ایرانی، سسید جدی وارد شود؛ ایرانیان بته رره که به مغز و هساه

کم از قدرت برد و دستسرمیریز و بیابانگرد مغوالن در نوعی برهوت ررهگگی بهقدرت سیاسی خون

مرور در کگتار ررهگت  استالمی    پروری تهی است؛ درنایجه، قدرت سیاسی سن بهسازی و دان ررهگ 

نجفتی،  )دهد مییرد و درنهایت، ررهگ  قوز مغلوب است که به قدرت قوز غالد جهتگمیایران سراز

مغتول،   شدن که به اعاقاد متا ایتران در قیتاس بتا دوران حملته     جهانی ؛ حال در دوره(91و 93: 13 1

بته   کگیم که این امتر تگها باید پیرامون را تقویتهای مهاجم دارد، نهوضعیای بهار را در تقابل با ررهگ 

خواهدپتذیررت،  دلیل ماهیت ررهگگی تمدن ایران تگها از طریق ارتقای جایگاه ایران ررهگگتی صتورت  

هتای  بلکه با پاالی  هساه و مغز ررهگ  و تمدن ایرانی با اسافاده از تعامل سازنده با ررهگ  و تمتدن 

ی، ررهگگی و سیاسی خوی  پرداخاه، از سن در جهت ارتقای جایگاه اقاصاد دیگر باید به احیای هساه

ستپاامبر و تغییرهتای محستوس در     11ویژه پ  از حتوادث  ببریم، اهمیت این موضوع را بهایران بهره

 یابیم؛ با هجوز نظامی این کشور به ارغانستاان و ستپ  عترا  بته بهانته     سیاست خارجی سمریکا درمی
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وضتو ،  کگتیم کته بته   متی شتاهده پیمانتان  را م هایی از ستوی سمریکتا و هتم   مبارزه با تروریسم، اقداز

هایی نظیتر  ست، سمریکا با ماحدان خود با ترویج ارزشترویج ررهگ  غربی در این نواحی دهگده نشان

ها در تقابل با ررهگ  و تمدن ایرانی کردن این تفکر که این ارزشدموکراسی و حقو  بشر و با نهادیگه

ای ن در این نواحی هساگد و در این راه از هتیچ حربته  رساندن نفوذ ررهگگی ایراحداقلدنبال بهاست به

 (. BBC Monitoring Middle East-Political : 2001) اند نماندهبهرهبی

شدن، بیشارین نفتع را  سمده در دوران جهانیدنبال سن هساگد که از ررصت پی های جهان بهقدرت

ارتزاری و  گگی هساگد و از تمتاز مگتابع نترز   سازی ررهدنبال شبیهروی بهکگگد، ازهمینبرای خود کسد

طلبگد؛ در چگین شرایطی، تگها مدیریای راهبردی خواهدتوانست تا بتا  میارزاری خوی  نیز بهرهسخت

از سرریزشتدن ایتن تهدیتدها بته داختل مرزهتای        -1رساندن مخاطرات در چگین اوضتاعی،  حداقلبه

گتذاری متادی و   ها با سترمایه انه از حداقل ررصتگیری مدبربا بهره -9کگد و سیاسی کشور جلوگیری

معگوی در مگاطق پیرامونی همگن نظیر عرا  و ارغانساان با اسامداد از نقاطی مشارک نظیتر متذهد و   

هتای  هتا در ملتت  گذاریکگد؛ این سرمایهزبان، این نقای را به پایگاهی برای خود و نه ضد خود تبدیل

 .هاخواهدداد، نه در دولتمگطقه پاسخ

 ارائه)ا .ا.سياست خارجی ج شدن و آيندهتمدنی ايران، جهانی حوزه -ث

 (راهکارهای عملياتی

عوامتل اصتلی تهدیتدزای موضتوع     »کتردیم، مشتخص شتد کته     در مباحثی که تا به ایگجتا مطتر   

ای را های در ایران چیست؟، ایران ررهگگی چیست؟، حوزه تمدنی ایران کجاست و چه گستاره  قومیت

و به شکل مخاصتر بته   « تمدنی ایران زمین موجودند؟ گیرد و چه موانعی برای بازسازی حوزهمیدربر

هتای  شتد؛ ستپ  بته یکتی از ویژگتی     تمدنی نیز اشتاره  وظایف دولت ایران برای بازسازی این حوزه

 کردیم و مطر  شد که این وضعیت همچگتان کته  ایرانی، یعگی تکثر ررهگگی اشاره ررد جامعهمگحصربه

خواهدشد و در ادامه به تواند ررصای برای ایران باشد در صورت مدیریت ناصحی  به تهدید تبدیلمی

طور خاص با توجته بته   شد؛ درنهایت با عگایت به موارد مطر  شده و بهشدن اشارههای جهانیویژگی

و خروجی  عگوان نایجههای ایرانی، بهشدن قومیتدرخصوص علل اصلی بحرانی احمدی حمیدنظریه 

هتای موجتود در حتوزه تمتدنی ایتران کته در دوران       مگتدی از ظرریتت  این تحقیق به چگتونگی بهتره  

 .داشتخواهیماست، اشاراتیشدن دوچگدان شده جهانی
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تفاوت  نیبا ا. مگدندبهرهخود  یایدر ساخاار جمع یاست که از تگوع قوم ییازجمله کشورها رانیا

 ،ییاروپتا  یو کشتورها  کتا یهمانگد کانادا، سمرقومیای ماکثر دارند، که ساخاار  ییکه در اغلد کشورها

 ییمعدود کشورها وجز رانیا یول ؛کشورهاست نیمحصول مهاجرت اقواز مخالف به ا یقوم یهمبود

 یبستاگ خود دل نیو سرزم رانیبه ا یذاتطور به اند ونیسرزم نیا یبوم یاقواز مخالف همگ کهاست 

تتر  های این مگطقه؛ همه ماعلق به یک تمدن بتزرگ مگاطق؛ مردز و قومیت عهمجمو. دارندخاطرتعلق و

ثمربخشی و باروری سن بته درجتات    ،گیریدر ایجاد؛ شکل این عگاصر اند که همهدر طول تاریخ بوده

ها قوز .استهای جهان بودهترین تمدنیکی از بارزترین و دموکرات ،این تمدن ؛اندمخالف سهیم بوده

 هرگتز انتد و  گیری داشاهدهی و سهمیکسان در سن حق حیات و سهم طورها بهها و زبانها؛ دینو تیره

، هتایی بتا وجتود چگتین مزیتت    ؛ استت موجد تبعیض میان سنها نشتده ...  مزیت نژادی؛ زبانی؛ دیگی و

دز د تمتدن غترب؛ متر   یابای است که اگر وضع به همین صورت ادامهگونههای جهان امروز بهواقعیت

 واقعیت این استت کته در حتوزه    .خواهدکردهای مورد نیاز خود تبدیلوردهامگطقه ما را به کارگران رر

هتا بته   بسیار اندک است و نیروی انسانی الزز برای غلبه بتر دشتواری   ،تمدنی ما مجموعه دان  و رن

ست و در ارتبای با هم پراکگده ا ،سنچه هم که وجوددارد در سراسر مگطقه ،اندازه کاری در اخایار نیست

توانتد  معین از دان  و نیروی انسانی ماهر می یبا درنظرگرران این واقعیت که انباشت میزان. قرارندارد

کته در جستاجوی    داردستازد؛ ضترورت  مگدبهتره را از توانتایی اقاصتادی و علمتی     همه مردز مگطقته 

خواهی را بته  ی سنکه نیروی جداییجابه، مگاسد برای همکاری و همگامی در مگطقه برسییم یهای شکل

 (. 13: 33 1پهلوان، ) بپروانیم، هر عگوان که باشد

در هریتک از واحتدهای    یزبانی و ررهگگی نیز در حوزه تمتدنی ایتران و حات   ، نژادی، تگوع قومی

ختاص   یامکانتات  ،سیاست تگتوع قتومی  . واقعیای انکارناپذیر است ،ویژه در ایرانسیاسی این گساره به

 ،ایتران  .نیستت  مگتد بهرهسورد که هیچ کشور دیگری در مگطقه از چگین موقعیای میوجودیران بهبرای ا

اند و حفظ تمتامی سنهتا   تمدن ایرانی وابساه همه به حوزه ؛یک از این اقواز نیستخواساار نابودی هیچ

تگتوع   ستخن از پاسداشتت و حمایتت از   (. 333و  33: 33 1پهلوان، ) ارزشمگد است کشورمانبرای 

تگهتا  مگدنتد، نته  هایی نظیر ایران که از انسجاز باالی اجاماعی بهتره در محیط... زبانی، قومی، مذهبی و 

بقتای   ،بدهیمحق سن است که به اقواز ایرانی نشان(. 933:  1 1وحید، )ضرر که مطلوب نیز هست  بی

 (. 333:  1 1وحید، ) دشودرون یک بسار تمدنی نیرومگد ممکن می ،سنها رقط

توجه به تاریخ ایران به این نکاته ستاده و روشتن    زنگد، بیمینخبگانی که گاه از اساعمار داخلی دز
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در ایتران   1«غیربتومی »ندارند که از تاریخ تشکیل دولت به معگای نوین سن در ایران، هتیچ گتروه   توجه

ت بته نتاز ختود سنهتا     کته اغلتد اوقتا   های قومی بومی ما تا به امتروز، درحتالی  گروه. کگگدنمیزندگی

توزی و جگ  میان اقواز در کشور ما کگگد و شاید به همین دلیل است که کیگهمیشود، زندگیمی نامیده

مانگتد استت   تگها در مگطقه، بلکه، در اغلد کشورهای اروپایی هم کمدارد؛ چگین وضعیای نهکمار سابقه

ریت واالیی به نفع مگارع ملی کشورمان بته  روی باید از چگین ظر؛ ازهمین( 13: 33 1خوبروی پاک، )

که مرزهای سیاسی برخی از جمعیت سنهتا را از سترزمین    اقواز ایرانی. جستبهارین شکل ممکن بهره

نژادهایشان در سن سوی مرزها راحای خواهگدتوانست نق  مرکز ثقلی برای هماست بهمادری جداکرده

ی ترکیه، عرا ، سوریه، ارمگساان و سذربایجان، غیربومیتان سن  دانست که کردهابرای نمونه باید. ایفاکگگد

که کردهای کشور ما از بومیان این سرزمین کهن هساگد و خود نیز بر این امتر  کشورها هساگد درحالی

های گوناگون وجود هویت. دارند؛ این امر برای اقواز ترک، عرب، بلوچ و ترکمن هم صاد  استتکیه

دارتر از بسیاری از کشورهای دیگر حاتی کشتورهای   کدیگر در ایران، بسی ریشهو همزیسای اقواز با ی

داند؛ هر قوز ایرانی، نوروز، رسام یا کاوه را از سن خود می(. 133: 33 1خوبروی پاک، )اروپایی است 

؛ چگتین  (133: 33 1ختوبروی پتاک،   )هتای ملتی استت    ای روشن از همبساگی بته تعلتق  و این نشانه

انتد،  ایتران کته بتا تعتدد قومیتت مواجته       کتم در کشتورهای همستایه   الک دیگر دستاوضاعی در مم

هتا بته   که تترک )را  9«دده قورقود»گاه داساان خورد؛ برای نمونه، کردهای ساکن ترکیه هیچنمی چشم به

هتا بته نقتل سن    خانهکگگد و در قهوهنمیبرای ررزندان خود حکایت( پگدارندحق یا ناحق از سن خود می

دهگد و هگتوز ختود را از   میکه همان کردها برای برپایی جشن نوروز، پگجاه نفر کشاهپردازند، درحالیمین

دانگد   الگصر را از خود نمیسید که کردهای ساکن عرا  نیز، بختمیدانگد و مسلمسهگگر می بازماندگان کاوه

اخل کشور نیز با تقویتت هویتت ملتی ایتن     در د(. 133: 33 1خوبروی پاک، )کگگد نمییا به قادسیه اراخار

نتوعی  های گروهی را بههای موجود در هویتکگد که تعارضعگوان مفهومی عملتوانست بههویت خواهد

  (.33:  1 1معیگی علمداری، )گراسازد داده، سنها را در سایه هویای باالتر، یعگی هویت ملی همکاه 

 ................................................................................................................................................................  
1. allogene 

انتدی  قبیلته   دانا و مصتلحت ، سفیدحال ری ها و درعینیکی از اوزان ،دده قورقودقهرمان حماسی کااب  قورقود دده -9

-پایتان و پگدسمیز ختود بته   داساان را با سخگان نغز ،صحگه وارد شدهبه  دده قورقودخر هر داساان کااب سغوز بوده که در س

سیتا  »ایگکته  . است« بابابزرگ»واژه دده به معگی . اند بین و روحانی غز دانساه را یک رال دده قورقودها  برخی .است رسانده  می

  .نیست اثبات یا رد، قابل؟شخصیای راساین بوده یا داساانی ،دده قورقود
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تترین و  متا کتم هزیگته    پیرامون کته بته عقیتده    -هساه این بخ  به شر  و بسط دکارین در ادامه

ایم و بر لتزوز بتازبیگی سیاستت    دهد، پرداخاهمیتمدنی ایران ارائه ترین راه را برای احیای حوزه سریع

 .ایمتمدنی خود تأکیدورزیده ا در قبال حوزه.ا.خارجی ج

 :کردنفوذ تقسیم توان به سه مگطقهتمدنی ایران را می حوزه

کگد که در این ناحیه، ررهگ  ایرانی این مگطقه نق  بقا و ترویج این تمدن را ایفامی: مرکزی هسته   -

ای در داختل قلمترو سیاستی    شود یا درواقع، هر مگطقته میعگوان ررهگ  مسلط و غالد شگاخاهبه

 . گیردایران که خارج از محیط پیرامون داخلی باشد در این حوزه قرارمی

این مگطقه از لحاظ سیاسی در قلمرو سیاسی ایران، واقع است، اما به دلیتل وجتود   : داخلی پيرامون   -

در این ناحیته، گتاه   ( که دراصل، همگی بخشی از ررهگ  ایران هساگد)های گوناگون ررهگ خرده

مرکتزی   ویژه القاءهای خارجی، هویت خود را هویای جدا از هستاه به دالیل گوناگون داخلی و به

 .دارندپگمی

پیرامون داخلی است؛ الباته ایتن توضتی  الزز استت کته       این مگطقه درواقع دنباله: پيرامون خارجی   -

ها از لحاظ سیاسی روزگتاری، جتزء قلمترو    مقصود از دنباله، مفهومی جغراریایی نیست؛ این دنباله

ایی غیتر از ایتران   هت اند اما امروز به دالیل گوناگون در قلمرو سیاسی دولتت شدهمیایران محسوب

هساگد، ولی به دلیل حضور تاریخی پررن  ایران در این نواحی، نفتوذ و تتأثیر ررهگت  و تمتدن     

 . مشاهده استوضو  قابلایرانی به

 .شوندمیخواهگدشد دراصل به دو راز کلی تقسیمراهبردهایی که در این بخ  ارائه

مرکتزی و   های موجتود میتان هستاه   ا باوان شکافخواهگدشد که با اتخاذ سنهابادا راهبردهایی ارائه

داد و در ادامته بته   مرکتزی را ارتزای    کرد و تمایل پیرامون داخلی به هساهوررعپیرامون داخلی را حل

های مامایل بته پیرامتون داخلتی در پیرامتون     پرداخت که با اتخاذ سنها گرای راهبردهایی خواهیم ارائه

نکاه حائز اهمیت است که در صورت مورقیتت در رتاز اول بایتد رتاز     خواهگدشد؛ این خارجی تقویت

استت، سغازشتود و   مطلتوب نرستیده   که راز اول به نایجته دوز را سغازکرد، چراکه اگر راز دوز درحالی

 که پیونتد پیرامتون داخلتی بتا هستاه     شود، درحالیگرایی پیرامون داخلی به پیرامون خارجی تقویت هم

استت، ختود ایتن امتر ممکتن استت مختاطراتی نظیتر گستارش          نشتده قویتمرکزی درحد مطلوب ت

 .باشدداشاهرا درپی... طلبانه، خودمخااری و های جداییهای گریز از مرکز را در قالد اقداز رعالیت

ای ها در جامعته شده مانگد تالش برای محو اخاالفهای ارراطی سزمونداشت که از روشبایدتوجه
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حتل را  های ررهگگی و جوامع حامل سنها بایدپرهیزکرد و بایتد راه مساقیم با اخاالفای یا برخورد توده

شتدن را  تلفیتق برابتری بتا تفتاوت موجبتات نزدیتک      . در تلفیق برابری با تگوع ررهگگتی جستاجوکرد  

هتای  سورد که اقلیتت ؛ چگین ترکیبی این ررصت را پدیدمی(23و 12صص : 32 1تورن، )کگد می  رراهم

-ضمن تأکید بر هویت خود در سایه هویای باالتر با عگوان هویتت ملتی مشتارکت   ... بی و قومی، مذه

 .باشگدداشاه

 راهکارها -ج

 یداخل رامونيبه پ یمرکز هسته یکينزد یبرا پيشنهادی یراهکارها -1

متا بتا درنظرگترران دو اصتل      گجتا یداد، اما در اارائه توانیگوناگون را م ییکارهاهراساا را نیا در

 :اند ازایم که عبارتبه شر  این راهکارها پرداخاهتر در زمان کوتاهدهی جهینا و کمار گهیهز

هتای گونتاگون قتومی در کگتار     مصر  در قانون اساسی ناظر بر رواج زباناصل کردن اجرایی 1-1

بلتوچ،   ،یکترد  ،یترک یهازبان دیبای، زبان رارسدر کگار رسمیت و ترویج معگا که  نیبد: زبان رسمی

شتگاخاه،  رستمیت ، بته دنشتو یمت تکلتم  عیوست  یها در سطحزبان نیکه ا یعرب و ترکمن را در مگاطق

 تیت اساس بتا اهم از. کگیمزیدر مگاطق مزبور تجو را در کگار زبان رارسیها زبان نیا و سموزش  یتدر

 نیت از ا یاکته مجموعته   یرانت یست که شاهد پرورش روزارزون ررهگ  عاز اهاموضوع نیدادن به هم

و  دشتو یمت ررهگ  کشور را ستبد  یغگا ی،و سموزش یتگوع زبان نیچگ ؛بودمیخواه ستهاررهگ خرده

 .کگدیمنیمأمورد نظر را ت یقوم یهاخاطر گروه یسسا

مرکز  ییساخاار رضا یدارا رانیا: یاراگی تماز مگاطق کشوربرقراری عدالت در سط  توسعه -1-9

، بخت   یدر ستط  کتالن ملت    .استت  یمحلت  و یامگطقه اسیهم در مق و یمل اسیهم در مق یرامونیپ

توستعه    یایت باالتر به مزا یدرجه دسارس و شاریب یاراگیاز توسعه یرامونیبا بخ  پ سهیدر مقا یمرکز

 .شودکه این نابرابری باید ررع است مگدبهره یمگابع مل و

در ایتن چتارچوب   : لتف کشتور  هتای مخا برقراری سیسام مگاسد ارتباطی در بتین بخت    - -1

های ارتباطی مگاسد با سایر کرد که به دلیل عدز وجود راهسیساان و بلوچساان اشاره توان به نمونه می

برد؛ برای ررع چگین معضالتی، شاید لزوز احیای ارکاری میاراادگی محسوس رنجنقای کشور از عقد

طتور قطتع، موجتد رونتق نتواحی      رارس که بته نظیر حفر یک کانال ملی از دریای مازندران به خلیج

 .شودمیاطراف خواهدشد، احساس
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هتای تتاریخی مشتارک، نمادهتای ملتی مشتارک، ررهگت  و تمتدن         تبلیغ و تأکید بر ریشه -1-3

ویژه بتر  ظهورخواهدرسید بهمگصهاین تبلیغ از طر  گوناگون به: درخشان مشارک، مفاخر ملی مشارک

 .شودنق  روزارزون رضای سایبر بی  از هر چیز دیگری تأکیدمیملی و نیز به  نق  رسانه

ای که بقای تمامیت ارضتی و امگیتت ملتی یتک ملتت را      تأکید بر وجود تهدیدهای خارجی -1-3

 .گرایی بیشار در برابر دشمن مشارک خارجیاندازند، برای ایجاد هممیمخاطره به

: «رسول ختاتم »ه بر دین مشارک با محوریت های مذهبی و تکیشدن اخاالفپرهیز از عمیق -1-3

 های ایرانتی در معیتار متذهد بتا هستاه     از اقلیت ویژه با توجه به سنکه بخشی گساردهدر این راساا به

 .دارند باید بر مفاهیمی نظیر اتحاد اسالمی بی  از پی  تأکیدشودمرکزی ناهمگونی

بر این مورد بته دلیتل اهمیتا  بته شتکل      : مذهبی-های مشارک ملیتبلیغ و تأکید بر سرمان -1-3

ای باشگد که خواهدسمد، ختود ایتن امتر و    شود، چه سنکه اگر جمعیای در اناظار سیگدهجداگانه تأکیدمی

 .گرایی خواهدداشتاشاراک در رسیدن به هدف، نقشی بسزا در هم

وری استت کته بتا    کودکان ایرانی از همان سغاز بایدبیاموزند که ایران، کشت : تأکید بر سموزش -1-1

ملتی بته   ویژه و در رستانه  های درسی بهدهد؛ این ذهگیت باید در کاابها معگامیای از قومیتمجموعه

 .اندشکل هدرمگد ایجادشود و کودکان ایرانی بدانگد که برابر ولی مافاوت

 یخارج رامونيبه پ یداخل رامونيپ یکينزد یبرا پيشنهادی یراهکارها -2

کته  گونته های پیشگهادی برای نزدیکی پیرامون داخلی بته پیرامتون ختارجی همتان    راهکار در ارائه

مطلتوب را دربرخواهدداشتت؛    سمیز راز اول نایجهشد، اتخاذ این راهکارها تگها با اجرای مورقیتاشاره

 سته  در ایتن بخت  بتا ارائته    . ای الزز و کاری برای ورود به راز دوز استدیگر، راز اول، مقدمهبیانبه

به چگونگی ارتقتای جایگتاه   ( سیاسی)و بلگدمدت ( ررهگگی)مدت ، میان(اقاصادی)مدت راهبرد کوتاه

مدت در ایتن بخت    دهی در کوتاههزیگگی و نایجهبر کمدو اصل مباگی. پرداختایران ررهگگی خواهیم

 .هم مورد تأکید است

 (اقتصادی)مدت راهبرد کوتاه -2-1

 مدت حربته پیرامون خارجی ایجادکرد در کوتاه گرایانه را در مگطقههمهای برای سنکه باوان گرای 

تر از اقاصاد که با معیشت خواهدداد، چراکه هیچ چیز ملموسای دیگر پاسخاقاصادی بی  از هر حربه

تواند مؤثر باشد؛ بترای اجترای ایتن راهبترد کته در صتورت       مردز سروکاردارد، نمی و زندگی روزمره
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ر را برای اجترای راهبردهتای دیگتر هموارخواهتدکرد بایتد بته ایتن مهتم توجته ویتژه           مورقیت، مسی

های قومی، ررهگگی، نژادی، زبانی و مذهبی در مگاطق پیرامون داشت که به دلیل وجود همگونی مبذول

هتای مستاقر در ختاک    های سذریتوان به همگونیعگوان نمونه میبه)داخلی با مگاطق پیرامون خارجی 

شترایطی بستیار مستاعد بترای     ( داشتت های مساقر در خاک جمهوری سذربایجان اشتاره و سذریایران 

استت؛  گذاری در مگاطق پیرامون خارجی و مراودات این مگطقه بتا پیرامتون داخلتی ایجادشتده    سرمایه

 :کردراهبرد اقاصادی را باید به دو مرحله تقسیم

در ایتتن ارتبتتای : اجرادرسیگتتدمتتون داخلتتی بتتهاقاصتتاد در پیرا هتتایی کتته بایتتد در حتتوزهاقتتداز   -

گونته  باشتد، هتیچ  مگد داشت که تا زمانی که پیرامون داخلی از موقعیت ضعیف اقاصادی بهره بایدتوجه

رونقتی اقاصتادی در بیشتار مگتاطق     برای ررع بتی . وجودنخواهدسوردجذابیای برای پیرامون خارجی به

ای یت نسبی هریک از ایتن مگتاطق بته یتک قطتد مگطقته      پیرامون داخلی باید با درنظرگرران اصل مز

از درسمدهای نفای به این امتر بستیار مثمرثمتر     شوند که برای این مگظور، اخاصاص بخشی ویژهتبدیل

خواهدبود؛ این نکاه باید مورد توجه قراربگیترد کته بترای رستیدن بته هتدف ارتقتای جایگتاه ایتران          

 تگها از لحاظ توسعه در برابتری و تعتادل بتا هستاه    اخلی نهررهگگی، الزز و واجد است که پیرامون د

 که تقویت پیرامون داخلی، خود عاملی خواهتدبود بترای تقویتت هستاه    مرکزی قراربگیرد بلکه ازسنجا

دلیل تأکید بر این امر سن استت کته پیرامتون    . زدمرکزی، باید این تعادل را به نفع پیرامون داخلی برهم

 .باشد با پیرامون داخلی در تماس و مراوده استداشاهمرکزی تماس با هساه خارجی بیشار از سنکه

-مرحلته اقاصادی پیرامون داخلی با پیرامتون ختارجی بته    هایی که باید در ارتبای با رابطهاقداز   -

گا که دوز باید مدنظر قراگیرد بدان مع مرحله مقدمهعگوان پی اول اقاصادی به انجاز مرحله: اجرادرسید

شود و ستپ  شترایط گستارش روابتط     های اقاصادی پیرامون داخلی پرداخاهابادا باید به تقویت بگیان

اول و ورود بته   پیرامون داخلی با پیرامون خارجی اجراشود، چراکه در صورت عتدز مورقیتت مرحلته   

ایجادشتود؛   دوز، مخاطراتی گوناگون، ممکن است در ابعاد سیاسی و اقاصادی برای کشتورمان  مرحله

وابساگی پیرامون داخلی به اقاصاد پیرامون خارجی در زمانی کته پیرامتون داخلتی، ضتعف اقاصتادی      

رساند بلکه بترعک ، پیرامتون   تگها ما را به مطلوب نخواهددارد، دور از ذهن نخواهدبود که این امر نه

هتای  ونتاگون در عرصته  کرد که ختود ایتن امتر، تبعتات گ    داخلی را به پیرامون خارجی وابساه خواهد

اول بته   سمیتز مرحلته  با ررض اجترای مورقیتت  . خواهدگذاشتاقاصادی، ررهگگی و سیاسی را برجای

شکل مخاصر، راهکارهایی برای گسارش روابط اقاصادی پیرامون داخلی با پیرامون ختارجی و ایجتاد   
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 .شودمیهمرکزی ارائ تبع به هساهوابساگی پیرامون خارجی به پیرامون داخلی و به

کردن بتازار پیرامتون ختارجی بته کاالهتای تولیدشتده در پیرامتون        دامپیگ  اقاصادی و وابساه   -

-کردن پیوند دو مگطقه، موجد وابساگی پیرامون خارجی بته محصتول  بر محکمداخلی، این امر عالوه

چگین  که بودجهروزارزون پیرامون داخلی خواهدشد؛ شایان اشاره است  های پیرامون داخلی و توسعه

نشود که این بودجه برای اهتداف کتالن   رراموش)هایی باید در ابادا از درسمدهای نفای ایجادشود اقداز

 (.شودمیملی هزیگه

ای در هریک از این مگاطق با محوریت مرکتز ثقتل اقاصتادی کته در     ایجاد بازار مشارک مگطقه   -

 .خواهدداشتپیرامون داخلی جای

ستازمان کته در    کیت سن بته   لیاکو و تبد یاقاصاد یهایسازمان همکار یهاتیرراز ظ اسافاده  -

 ایاروپتا نمونته   هیت متدل اتحاد ) کگتد یمدهگده عملوندیپ یاهیهمچون اتحادررهگگی،  رانیا یایجغرار

 (تواندباشدیمورد م نیمطلوب در ا

 .ارزای  مراودات بانکی   -

 .ن داخلی، وابساه شودارجی باید به بازار پیراموخپیرامون    -

داران بته  گذاری در پیرامون خارجی از طریق تسهیل شرایط و تشویق سترمایه گسارش سرمایه   -

گذاری داران پیرامون خارجی به سرمایهگذاری در این مگاطق و نیز ایجاد تسهیالت برای سرمایهسرمایه

 .در پیرامون داخلی

 (فرهنگی)مدت راهبرد ميان -2-2

گیری پیوندهای مساحکم اقاصادی در روابط پیرامتون داخلتی بتا پیرامتون ختارجی،      پ  از شکل

بته هویتت اصتیل    وقت سن خواهدرسید که ایران با ترویج ررهگ  ایرانتی پیرامتون ختارجی را نستبت    

بدان معگا . هایی نظیر دامپیگ  ررهگگی باید مورد تأکید قرارگیرندترکگد؛ در این راساا اقدازخوی  سگاه

رستانگد  متی تمتدن ایرانتی یتاری    ای را که به بازسازی و احیتای حتوزه  های ررهگگییران محصولکه ا

 ایتن کتار از مگتارع حاصتل از مرحلته      صورت رایگان در اخایار پیرامون ختارجی قراردهتد، هزیگته    به

و از  بپتذیرد ای بایتد صتورت  شود؛ این اقداز ررهگگی با ابزارهای گونتاگون رستانه  اقاصادی باید تأمین

پذیرران دانشجویان  :کردتوان به مواردی اشارهشود؛ در این راساا میها بایداسافادهترین ظرریتکوچک

استافاده از   ؛های حامی این ایدهNGO و حمایت از ایجاد؛ سی  مجلهأت ؛برگزاری همای این مگطقه؛ 
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و کشتورهای   نتی یراحمایتت از نخبگتان ا   ؛های تلویزیونی ایتران  گسارش پوش  شبکه رضای سایبر؛

از حتوادث   ایمشارک  یخیتار یهاساخت ریلم و سریال از تجربه ؛دارندرا قبول طر همسایه که این 

و سرودهای حماسی و چاپ و ترجمه اشعار  اسافاده از ابزار نارذ شعر ؛تاریخی که به جدایی مگجرشد

روتبتال مانگتد    ژهیت وورزش بته  ظرریتت استافاده از   ؛ها و سرودهای ایرانی و پخ  سهگ لید تو؛ ایرانی

 . ... عک  ورو ب رانیا  یسن کشورها در ل کگانیاسافاده از باز انه،یثابت سال یهایباز

 (سياسی)راهبرد بلندمدت  -2-3

ما با ایمان به این کالز که بهارین دراع، حمله است در بلگدمدت که پیوندهای اقاصادی و ررهگگی 

هتای  شد که پیرامون خارجی تمایتل د، با شرایطی مواجه خواهیمپیرامون داخلی و خارجی مساحکم ش

گرایانه را از خود بروزخواهدداد؛ در این شرایط، ایران بدون هرگونه اقداز مساقیم سیاسی دارای الحا 

هتا بته بستیاری از مگتارع     هایی در کشورهای مگطقه است که خواهدتوانست بتا رشتار ایتن اهترز    اهرز

تگها جایگتاه ایتران ررهگگتی را بازستازی و     یابد و نهاسی خود در مگطقه دستاقاصادی، ررهگگی و سی

 .کگد بلکه در ادامه خواهدتوانست به ارتقای این جایگاه نیز بیگدیشدتثبیت

د و بستیاری از ایرانیتان و   نت وجوددار طتر  این است که بسارهای الزز برای تحقق این  ،نکاه مهم

به نحو شد که اشارهگونههمان طر که این درصورتی را بپذیرند؛ یدهاین ا ندمساعد ،هیهمسا یکشورها

بته ستوی الحتا  سن     رانیطلبی از ا جای ادعای جداییبه پیرامون خارجییابد، ساکگان سیاسی رواجغیر

. باشتد  مطلتوب  یتوانتد راهگمتا و مشتوق   یم زیاروپا ن هیتجربه اتحاد ؛خواهگدشدمگطقه به ایران مامایل

سن را  بیشتار شد که در اباتدا  سغازساده  طر  کیاز  زیاروپا ن هیاتحادکاه جالد است که ن نیتوجه به ا

متردز در کشتورهایی کته در سنهتا ستابقه امپراطتوری       دراصتل،  . دانستاگد یتحقق مت  رقابلیو غ یالیخ

 جتاد یاکه رسد ینظرمو به !تا تجزیه بسیار مساعدندوحدت و گسارش قلمرو  برای ارراد،وجودداشاه، 

 ،میت که شتر  سن را سورد گونهبخ  همان نیا در .دور از دسارس نباشد نیزم رانیا یکشورها هیحادات

به  توانیتگها منه یرانیا موجود در جامعه یاز تکثر ررهگگ  یصح که چگونه در صورت اسافاده میدید

نقت    یفتا یخواهدتوانستت بتا ا   یرانت یا جامعته  یژگت یو نیت بلکته ا  ستت، یررصت بدان نگر کی دید

-گونته همان الباه ؛بخشدعیرا تسر رانیا یتمدن هحوز یایاح هدفبه  یرانیا جامعه دنیرسی، زوریکاتال

را  ی و سیاستی ررهگگت  ی،ثمرات و مگتارع گونتاگون اقاصتاد    ی،گاهیجا نیبه چگ دنیرسدادیم که شر 

 .دربرخواهدداشت رانیا یبرا
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 گيرینتيجه

تمدنی ایتران چته    حوزه تکثر ررهگگی موجود در گسارهدر این پژوه  با بررسی این موضوع که 

باشد، بر این امر تأکیدکردیم که این وضعیت به رراخور نوع مدیریای که بر سن تواند داشاهجایگاهی می

بته مختاطرات مگتاج از ایتن وضتعیت      . توانتد هتم ررصتت باشتد و هتم تهدیتد      شتود، متی  متی اعمال

تواندایجادکگتد بته شتکل مبستوی     کته ایتن وضتعیت متی     هاییشد، اما درخصوص ررصت هایی اشاره

شد و با تأکید بر سنکه این وضعیت در صورت مدیریت صحی ، نق  کاتالیزور را برای ارتقای پرداخاه

-پیرامتون مطتر    -جایگاه ایران ررهگگی ایفاخواهدکرد، راهکارهای خود را در قالتد دکاترین هستاه   

مرکزی، پیرامون داخلی و  نفوذ؛ هساه مدنی ایران به سه مگطقهت در این دکارین با تقسیم حوزه. کردیم

ای برای راز دوز به عگوان مقدمهراز اول به. کردیمپیرامون خارجی، راهکارهای خود را در دو راز تبیین

مرکزی و پیرامون  هساه های موجود میان دو مگطقهیارت که با اتخاذ سنها شکافراهکارهایی اخاصاص

 . خواهدشدطرفداخلی بر

راهکارهتای   شتد بته ارائته   سمیتز رتاز اول توصتیه   در راز دوز که اجرای سن، پ  از اجرای مورقیت

( سیاستی )و بلگدمدت ( ررهگگی)مدت ، میان(اقاصادی)مدت پیشگهادی خود در قالد سه راهبرد کوتاه

پیرامون داخلتی در پیرامتون   های مامایل به صحی ، گرای  پرداخایم که با اتخاذ این راهبردها به شیوه

 .خواهدشدخارجی تقویت

تواندایفاکگد، پرداخایم و با تأکیتد بتر   شدن میدر ادامه به نقشی که ایران ررهگگی در دوران جهانی

پیرامتون، بتر اجترای هتر عملتی کته باوانتد جایگتاه ایتران ررهگگتی را            -کردن دکارین هساهعملیاتی

شدن را مرهون ارتقای این جایگتاه دانستاه، بتر    یگه از ررصت جهانیبه ارتقابخشد، تأکیدکرده، اسافاده

 سرریگتی برتتر در عرصته   تمتدنی ایتران بترای نقت      اهمیت حفظ و پرورش تکثتر موجتود در حتوزه   

 .شدن تأکیدورزیدیم جهانی

 فهرست منابع 
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 ---------  (1 33 .)اناشارات کیهان: ، تهرانهای بحران در خاورميانهريشه. 
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Abstract 
Besides what is known as Iran, which is confined to its political borders today, 

there is another Iran with cultural nature which, as a civilizational sphere, 

encompasses an area several folds that of today's Iran, including such countries as 

Afghanistan and Tajikistan, as well as parts of Pakistan, India, Central Asian and 

Caucasian countries and Iraq and also territories where the Kurds live, underlining the 

splendor of the civilizational sphere of Iran. Thanks to the opportunities created in the 

context of globalization as well as the developments unfolding in the region, the 

grounds is prepared for the revival of this sphere through establishing close relations 

between different parts of this sphere to create cultural integrity. The main question of 

the present paper is: Given the existing potentials, how should Iran formulate its future 

foreign policy to be able to make maximum use of the said opportunities?  

The contention of the present paper is that ethnic multiplicity in Iranian society and 

the existence of their extensions in the Iranian civilizational sphere is an opportunity 

and hence it is a positive factor for adopting suitable strategies to expand Iran's 

national interests in the said sphere which can promote Iran's status. Some suggestions 

have been made in the end, which include: it is necessary to review Iran's foreign 

policy towards its civilizational sphere. Also some other suggestions have been given 

for the deliberate utilization of this capacity within the framework of center-periphery 

doctrine.. 
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