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 چکیده

ساسی قوق احتالشی برای استخراج الگوی مدیریت تنوعات قومی و اجتماعی در حاضر  مقاله
های خوبی اساسی جمهوری اسالمی ایران دارای ظرفیت ی اسالمی ایران است. قانونجمهور

سالمی، گذار با ادبیاتی انسانی، اهای قومی و اجتماعی است و قانونمدیریت تنوعات، شکاف برای
)ص(  رماک یامبرهای توحیدی قرآن کریم و سیره درخشان پعادالنه و مترقی که برگرفته از آموزه

ت. های قومی در ایران فراهم کرده اسبرطرف کردن شکاف های مناسبی را برایباشد، زمینهمی
حتوای متحلیل  ز روشاز نوع تحقیقات کاربردی، اکتشافی و کیفی است که با استفاده ااین مقاله 

 باشده است. ای انجام کتابخانه -های اسنادی اسنادی با تاکید بر محتوای قانون اساسی و تکنیک
 گاهن با مدیریتی ویالگ اقتصادی، و فرهنگی سیاسی، مذهبی، و ینید حقوقی، رویکرد پنج بر کیدأت

 ها،کافش مدیریتراهبردی  حوزه در ایران جمهوری اساسی قانون در موجود هایظرفیت به
 شده ارائه، ودش می تلقی اسالمی گرایانهوحدتمبتنی بر  رویکردی که اجتماعی و قومی تنوعات

 .است

 ایران، اسالمی جمهوری اجتماعی، تنوعات مدیریت اجتماعی، عتنو قومی، تنوع :هاکلیدواژه
 .اساسی حقوق قومی، شکاف
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 مقدمه
های غدغهدهلوی از پتنوعات قومی و اجتماعی مبحثی است که از دوران رژیم  ها،مدیریت شکاف

وزی رین است که با پیأکید شود اتباید ای که آمد، اما نکتهحساب میمهم حکمرانی در ایران به
 هایبعیضتکه عمدتاً به دلیل اعمال  های قومیها و بحرانفرازونشیبو وجود انقالب اسالمی 

مد، آه وجود ب های ضد انقالبیکا و گروهکمرپهلوی و پس از آن توسط مداخالت آ ناروا در عصر
ی هاشکاف ،یتماعرویکرد نظری قانون اساسی ایران نسبت به مسئله مدیریت اقوام و تنوعات اج

که دیگر از الگوهای ریطوسابق، دچار تغییرات اساسی شد؛ بهرژیم قومی و مذهبی نسبت به 
شود و ذیل تأکید بر عنوان یک تهدید نگاه میکه در آن به تنوعات قومی به- همانندساز

شدت سرکوب  هبشد این تنوعات یا نادیده گرفته شود و یا ناسیونالیسم ایرانی همواره سعی می
جمهوری اسالمی ایران  اساسی برعکس در قانون پیگیری نشد. -(3-122: 1383حمدی، )ا شود

 ها مورد اشاره و تأکید قرارصورت مستقیم و غیرمستقیم حقوق اقلیتبه اصلسیزده  حداقل در
 (139: 1379، )مقصودیاست. گرفته

گیری از ای که این تحقیق به دنبال بررسی آن است، مشکالت ناشی از عدم بهرهمسئله
ش برای و اجتماعی و تال تنوعات قومی ها،ن اساسی کشور در مدیریت شکافهای قانوظرفیت

ردن بهینه ک های قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به منظورالگویی مبتنی بر ظرفیت یافتن
 های اقوام و پیروان مذاهبهای قومی و اجتماعی و کاهش نارضایتیمدیریت تنوعات و شکاف

ومی و قعات مختلف است. در خصوص مباحث مربوط به قومیت، تنوعات اجتماعی و مدیریت تنو
است، لکن جای یک پژوهش که عناصر های متعددی انجام شدهپژوهش اجتماعی در ایران،

الگوی  -لصورت اجزاء یک کمورد اشاره در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران را به مفهومی
ار رقمورد مداقه  -عیمستفاد از قانون اساسی ایران ناظر به مسئله مدیریت تنوعات قومی و اجتما

و  ات قومیتنوع مفاهیم مرتبط با مبحث ،اوالً است؛ سعی شده دهد، خالی است. در این تحقیق
کدام از میل هیچتح بدون ،از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران استخراج شوند. ثانیاً اجتماعی

ساسی، ون انظریات و الگوهای مطرح درخصوص سیاستگذاری یا مدیریت تنوعات قومی بر قان
دیریت مبندی و الگویی از بندی، مفصلدسته نون اساسی نیزاز متن قا شدهصرفاً مفاهیم استخراج

ز قانون ارآمده بهیم ، با توجه به مفاتنوعات قومی و اجتماعی از دل آن استخراج شود و نهایتاً
 شده با برخی از الگوهای مطرح بومی مقایسه شود.اساسی، الگوی استخراج

های با استفاده از برخی چارچوبفرض نظری و اگر با پیش که این استبر باور محققان 
نظری مطرح درخصوص مدیریت تنوعات قومی و اجتماعی به قانون اساسی مراجعه شود، از دو 
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روند تحقیق به سمت نوعی تحلیل مبتنی بر  ،اوالً حتماً تحلیل دچار مشکل خواهد شد؛ جهت
بندی الگوی جود، صورتبا توجه به ادبیات غیربومی مو ،داوری سوق پیدا خواهد کرد. ثانیاًپیش

  کارآمد و بهینه مدیریت تنوعات قومی و اجتماعی در حقوق اساسی ایران محقق نخواهد شد.
 و قومی نوعاتت مدیریت الگوی یارائه از عبارت تحقیق اصلی هدف ،فوق موارد به توجه با

ترسیم  دفه با مرتبط هایالؤس و است ایران اسالمی جمهوری اساسی حقوق بر مبتنی اجتماعی
 مدیریت یحوزه در ایران اسالمی جمهوری اساسی حقوق هایظرفیت :از نداعبارت شده باال

 و اقوام مدیریت الگوی یارائه در دخیل رویکردهایو  کدامند؟ اجتماعی تنوعات و هاقومیت
 کدامند؟ اسالمی مهوریج اساسی حقوق در اجتماعی تنوعات

 

 پیشینه پژوهش -1
ز ر برخی ااسناد باالدستی د سایر های قانون اساسی یاه به واکاوی ظرفیتهایی کدر پژوهش

همیت اپردازند، در نظر گرفتن دو نکته بسیار حائز های کالن سیاسی و اجتماعی میسیاستگذاری
ت هستند ز جزئیااارغ است؛ اول اینکه قانون اساسی و اسناد باالدستی چون دارای مفاهیم کلی و ف

یست. گیرد، این تحقیق نیز خالی از این نکته نها صورت میهای متفاوتی از آنهمواره برداشت
های رایج و ها را با برداشتدست ذاتاً نظری هستند و در مقام نقد نباید آنهایی ازاینثانیاً، پژوهش

گاه رنگ عمل چبسا اصولی از قانون اساسی که هیعملیاتی شده از قانون اساسی مقایسه کرد، چه
 ها شده است.گرایانه و خاص از آنهای تقلیلاند و یا برداشتخود نگرفته به

مدیریت  اظر بهران ننوآوری نویسندگان در این مقاله ارائه الگوی مستفاد از حقوق اساسی ای
ات در حقیقتتنوعات قومی و اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران است، موضوعی که در اغلب 

رار تر مورد توجه قعنوان یک موضوع مستقل کماشاره گذرا شده و بهحاشیه سایر مسائل به آن 
ف ت. انصاور اسدیگر قوانین کش گرفته است. واقعیت این است که قانون اساسی، مادر و منشأ

مت رکت به سحقبل از درگیر شدن در الگوهای سیاستگذاری قومی، و قبل از  کندحکم می
های قومی، تالشی علمی و برای مدیریت بحرانهای عملیاتی در سطوح مختلف ریزیطرح

ت مایه تحقیقاتواند دستمبسوط با تمرکز بر قانون اساسی کشور صورت پذیرد. این تحقیق می
بندی شده و مفصلیابی هر یک از بندهای استخراجمفصل بعدی قرار گیرد؛ زیرا تفصیل و مصداق

 هاییکتاب و مقاالت انایر در قومی مطالعات نهزمی در شده ذیل الگو نیاز به تالشی جداگانه دارد.
 شود؛می ارهاش اختصار به کتاب یک و مقاله نمونه دو به که است آمده در تحریر رشته به
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 ایران؛ سالمیا جمهوری در قومی سیاستگذاری» عنوان با خود مقاله در پناهحق جعفرالف. 
 قومی سیاست ینتدو بر موثر تغیرهایم دسته دو به «تدوین بر مؤثر عوامل و فرایند چگونگی،

 سایر کنار در لت،دو مجموعه زیر متغیرهای بخش در ایشان است. کرده اشاره جامعه و دولت یعنی
 به کلی و اجمال صورت هب اما ،(72 ؛1394 پناه،حق)است  کرده اشاره حقوقی ساختار به متغیرها

 بیلق از مواردی :است ردهک اشاره اساسی قانون در قومی سیاست کلی نمودهای برخی
 در  تمرکز سندهنوی روش اما( 81 همان؛) .حاکم امنیتی هایدیدگاه و( 74 همان؛) تمرکزگرایی

 که مهمی تهنک اما. نیست آن هایظرفیت بر مبتنی مدل یک کشیدن بیرون برای اساسی قانون
 و انفعالی روش و فختلم ادوار در مدون قومی سیاست یک نبود ،دارد تاکید آن به مزبور نگارنده

 و خارجی هایاستفاده سوء و داخلی تهدیدهای اساس بر اقوام مدیریت برای هادولت اقتضایی
 مناسب الگوی یک به حاکمیت مندینیاز به واقع در مسئله این. است بوده بحرانی هایوضعیت
 .دارد یحیتلو تاکید اساسی قانون هایظرفیت اساس بر انصاف و عدالت بر مبتنی کاربردی
 تنوع ذاریسیاستگ» عنوان با خود دکتری رساله از مستخرج مقاله در هوشنگی حمیدب. 

 است نموده سعی «پیشنهادی ایهسیاست و اهداف انداز،چشم ایران؛ اسالمی جمهوری در قومی
 این با را دخو مطالب بندیمفصل و علمی چینش و کند نگاه فرصت عنوان به قومیت مسئله به

 را هاآن ه استداشت سعی و پرداخته رقیب هایدیدگاه طرح به ،رواین از نماید. مطرح ضفرپیش
 برای انایر اسالمی جمهوری اهداف و اندازهاچشم شناسایی بحث ذیل ایشان. نماید نقد

 المی،اس انقالب انرهبر فرمایشات نیز به اهداف و اندازهاچشم استخراج برای تنوع، سیاستگذاری
رجوع  نجمهوری اسالمی ایرا اساسی قانون وساله انداز بیستسند چشم نظیر دستیباال اسناد
 الگوی یک هب نیل جهت در آن تصریحی مواد و اساسی قانون به مفصل و عمیق اما است، کرده

 (15 ؛1395 هوشنگی، و امامیسید) .است برنداشته قدم مستفاد
 به توجه با (1388)« ایران در قومی منازعات مدیریت» کتاب در  امیری صالحیدکتر پ. 
 هایشهریمطالعه  با و مذهبی، قومی هایشکاف درخصوص گوناگون هاینظریه و رویکردها

 یکردهایرو به توجه با است کرده تالش ایران در قومی ایهتعارض و هااختالف گیریشکل
 شناختن رسمیت به با اسالمی هایآموزه در موجود حقوقی هایظرفیت از استفاده و نظری
 رویکرد سبراسا مدیریتی ایران، اسالمی جمهوری در مذهبی و قومی تمایزهای و هاتفاوت
 .نماید ارائه درکشور قومی هایتعارض مدیریت برای گراوحدت
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 نظری چارچوب -2

 هانظریه. 2-1

عی جتماع اتنو وتعریف مشخصی از مفاهیم اصلی پژوهش یعنی تنوع قومی  در ابتدا ضرورت دارد
ثبت هستند و فی یا مر منایراد شود، زیرا از منظر نظری و فرانظری در علوم انسانی کلمات دارای با

گیرد. از طرف دیگر الزم است برای جلوگیری از های متعددی از مفاهیم صورت میبرداشت
دارد  رو ضرورتهای احتمالی جلوگیری کنیم. ازاینگوییاز پراکندهحدومرز مباحث، گسترش بی

 موضع پژوهشگر در تعریف خود از مفاهیم مشخص شود. 
 شده مفاهیم و رویکردهای نظری بسیاری درخصوص تنوعات قومی و مدیریت آن مطرح

(، 79: 1388 )صالحی امیری، سازیاست، رویکردهایی از قبیل روش سلطه با هدف یکسان
های باال انواعی دارد. ( هر یک از مدل104(، مدل وحدت در کثرت. )همان: 91تکثرگرایی )همان: 

دی شناختی، اقتصادی و فرهنگی آن نیز نظریات متعدهای سیاسی، جامعههمچنین در مورد ریشه
و  بیمسئله تنوعات قومی، مذه به طرحصورت تئوریک و ناظر مطرح شده است؛ اما اگر به

تنوع  ین مسئلهتوان چهار نوع نگاه به تبیدر مجموع میی در ایران به مسئله نگاه کنیم. گفرهن
دست، هایی ازاینهای موجود در پژوهشقومی در ایران را مورد شناسایی قرار داد: یکی از آفت

 ها، میراثنتاستفاده از ادبیات غیربومی است که بعضاً با فرهنگ، هویت، مذهب، رسوم، س
ز برداشت ا ،مثالعنوان و عقبه تاریخی مسائل قومی در ایران تفاوت اساسی دارد. بهفرهنگی 
نوعی نگاه افراطی با ادبیات غربی است  (55 :1383 ،پوشی)کهنهعنوان اقلیت یا ملیت قومیت به

جود کند. نگاه دیگری که در این خصوص وعنوان تهدید نگاه میساساً به مقوله قومیت بهکه ا
: 1395امامی و هوشنگی، )سیدعنوان مسئله امنیت ملی است؛ دارد، پرداختن به مسئله قومیت به

های گاهاز دید یگرشود. یکی داز مفهوم اقلیت به آن از منظری امنیتی نگاه می ( در این نگاه5
ها و ضعف همبستگی ملی و طرح فرض گرفتن مسئله کاستیسلبی به مقوله تنوع قومی پیش

: 1380)زندی،مسیر تقویت همبستگی ملی است.  های موجود درهایی برای ترمیم ضعفحلراه
53-48)  

میت به که به مسئله قو ابی دیگری وجود داردهای ایجدیدگاه ،های سلبی مذکوردر مقابل نگاه
تأکید بر رویکرد بومی و اساساً نگاه امنیتی غالب نیست.  کنددیده فرصت و مزیت نگاه می

« های جمهوری اسالمی در تنوعات اجتماعیسیاست»در مقاله  "طلب دینیتکثرگرای وحدت"
ای از این نمونه( 1390)ترابی،« و حکومت در جمهوری اسالمی ایران سیاست»در کتاب  مندرج
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تعریف مشخصی از سه شود عی میس به مسائل ذکرشده در باال،با توجه باشد. مزبور میرویکرد 
 طرح شود.در ابتدای امر کلیدواژه اصلی پژوهش 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 به مسئله تنوع قومی در ایران های چهارگانه. دیدگاه1شکل شماره 
 

 . تنوع قومي2-2
های مشخص، اصیل و که اعضای آن دارای ویژگی هستندها قوم یا گروه نژادی، گروهی از انسان

نسبتاً یکسانی هستند. جمعیت قومی مشترکات فرهنگی، زبانی، سیاسی و مذهبی دارند که در 
هایی نسبتاً مشترک باشد و در زمینهمواردی ممکن است با جمعیت قومی اکثریت مشترک یا 

مدت باشد و تواند دارای عقبه تاریخی طوالنیآشکار متفاوت باشد، مشترکاتی که ذکر آن رفت می
تاری، )کاظمیصورت نوظهور و در اثر عوامل خارجی یا متأخر ایجاد شده باشد. گاه ممکن است به

نظر شده است و تأکید اصلی بر ها و... صرفها و گویشفرهنگ( در این تحقیق از خرده24: 1389
عنوان مسئله اسالمی به های قومی است که امروز برای کلیت نظام جمهوریآن دسته از گروه

مثال، قوم تالش از اقوام دارای دنباله جمعیتی در ورای مرزهای ایران در عنوان به مطرح است.
های ساکن ایران و حتی ساکن صراحت همه تالشی جمهوری آذربایجان است، اما ازآنجا که به



 1399ستان ، پاییز و زم4دوم، شماره ، سال «جستارهای انقالب اسالمی»فصلنامه  دو....... ................................................ 26

 
 

نظر هستند، صرف اهل سنتها دانند، با وجود اینکه برخی از آنکشور آذربایجان خود را ایرانی می
عنوان مسئله و دغدغه قومی مطرح ی مسائل، در کل برای جمهوری اسالمی ایران بهاز برخ
ها و تا حدودی ها، ترکمنها، بلوچهای زبانی شامل کردها، عربصراحت قومیت اند. اما بهنبوده
از تنوع اند. در این مقاله منظور بودهها همواره جزئی از دغدغه سیاستگذاران قومی در ایران آذری

خود  ،های زبانی، مذهبی و بعضاً نژادیست که به دلیل تفاوتا هاومی تأکید بر تنوعی از قومیتق
کنند که این احساس را متفاوت از دیگران تلقی کرده و به نوعی احساس تبعیض و محرومیت می

های سیاسی و امنیتی برای جمهوری اسالمی ایران وجود تبعیض و محرومیت به پیدایش چالش
 شود.میمنجر 

 

 تنوع اجتماعي. 2-3
ر قالب ست که دانگی مقصود از تنوع اجتماعی، تنوع و تمایزات قومی، مذهبی، دینی، نژادی و فره

یابد. های مختلف و نیز مذاهب متنوع و گوناگون بروز و ظهور میهای متعلق به قومیتتفاوت
موعه تنوعات اجتماعی نوعی زیرمج( درواقع مباحث مربوط به تنوعات قومی به4: 1388، )ترابی

هوم اربرد مفشود، ازآنجاکه بحث تنوعات قومی در ایران بحثی ناهمگون است، شاید کمحسوب می
ز حیث های قومی در ایران اتر باشد. توضیح بیشتر اینکه برخی از اقلیتتنوعات اجتماعی دقیق

یت قومی عنوان اقلهز بنژاد، تاریخ مشترک و حتی زبان به وجود پیوستگی تاریخی و فرهنگی، امرو
شناسان، قومیت اما برخی از باشدانگیز میظاهراً مناقشهشوند. اگرچه این مسئله شناخته می

حساب هبدانان این جمعیت را هرگز جدا از گروه قومی اکثریت شناسان و تاریخامعهجشناسان، مردم
ز نقاط در برخی ا ،ان. از طرف دیگرزبانها با فارسیها و هورامیکردها، لک آورند، مثل نسبتنمی

 ها با مرکز صرفاً مذهبی است و عدمهایی وجود دارند که محور اصلی عدم تجانس آناقلیت
نشین. بلوچ دوم و ثانویه مطرح است مثل مناطقای دستعنوان مسئلهتجانس زبانی و قومی به

های تجای صحبت از اقلیسازد که بهرا به این سمت رهنمون میدست محققان مباحثی ازاین
 .نمایندبحث تنوعات اجتماعی را مطرح  ،قومی، مذهبی و نژادی

 

 مدیریت تنوعات قومي و اجتماعي. 2-4
تنی رگذار مببینی سازوکارها و اقدامات تأثیاجتماعی عبارت است از: پیش و قومی تنوعات مدیریت

گی طح همبستبه منظور ارتقاء س بیهای قومی و مذهبر عقالنیت در فرایند تأمین حقوق اقلیت
حاکم.  یاسیسملی و وحدت در میان اقوام مختلف در قلمرو سرزمینی یک کشور از سوی نظام 

 (1390)ترابی، 
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 جمهوری اسالمي ایران رویکردهای مستفاد از اصول قانون اساسي -3
اساسی  انونحقوقی، سیاسی، دینی و مذهبی، فرهنگی و اقتصادی ق در این بخش پنج رویکرد

ن ه متصدیاشده است. ازآنجا ک نسبت به مدیریت تنوعات قومی و اجتماعی در ایران استخراج
یتی و حاکم ولتیدمدیریت تنوعات قومی و اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران نهادهای گوناگون 

تی ی عملیایک الگو بندی نیز بستر مناسب را برایاین سبک دسته، با کارکردهای مختلف هستند
صورت ی بهسازد، زیرا در نظام جمهوری اسالمی نهادهای متعددو اجرایی کارآمد رهنمون می

گوی بندی در الهمستقیم و غیرمستقیم در فرایند مدیریت تنوعات قومی مؤثر هستند و این دست
ه هرگوننع ها را مشخص خواهد کرد و مااهکلی مستفاد، جایگاه و کارکردهای هر یک از دستگ

 .شدگویی خواهد گویی و کلیپراکنده

 

 ماعیبندی مفاهیم مستفاد از قانون اساسی ناظر به مدیریت تنوعات قومی و اجتدسته. 2شکل شماره 

 

 رویکرد حقوقي. 3-1
هیچ تفاوت و تبعیض قانونی و  ،اوالًجمهوری اسالمی ایران به لحاظ حقوقی؛ قانون اساسی 

صراحت با هرگونه تبعیض حقوقی، آشکارا و به ،ثانیاً ساختاری بین اقوام ایرانی قائل نشده است.
کیفری و قضایی به مخالفت پرداخته است. در نظر گرفتن و اجرایی کردن این بندها درواقع 
صیانت و حمایت از اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسالمی در مدیریت تنوعات 

یزی یک الگوی عملیاتی الزم است از این رقومی و اجتماعی است. بدیهی است که برای طرح
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ای که در این تحقیق باید به آن تأکید کرد این های نظری و انتزاعی عبور کرد، اما نکتهدیدگاه
 است که موارد باال راهنمای هر الگوی عملی وکاربردی است.

 

 اعیو اجتم عات قومیورویکرد حقوقی و قضایی مستفاد از قانون اساسی ناظر به مدیریت تن. 1جدول شماره 

ی همه و نه براجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادالتأمین حقوق همه 1
 تساوی عموم در برابر  قانون

 2اصل 
 

2 
 

بان سبب زاد و ، نژحقوق مساوی مردم ایران از هر قوم و قبیله و تأکید بر اینکه رنگ
 امتیاز نخواهد بود.

 19اصل 

3 
 

ه ردی کموا ئت و مصون بودن مال، جان، حیثیت همه آحاد ملت مگر دراصل بر برا
 کند.قانون مشخص می

 22اصل 

 

 رویکرد سیاسي. 2-3
، المی استساالری دینی و اسنظام جمهوری اسالمی ایران که یک نظام سیاسی مبتنی بر مردم

ه بی نسبت انسان رغم صبغه شیعی خود، از منظری سیاسی نگاهی توأم با تسامح و تساهل وعلی
به هر  شوراها انونقهمه اقوام و تنوعات اجتماعی دارد. قانون اساسی مدیریت محلی را در قالب 

یان همه انتخابات مشارکت و حمایت هر یک از اقوام در جر .استاستان و منطقه تفویض کرده
 م و تأثیرگذار بوده است. همواره مه ،ریاست جمهوری برگزار شده

می ی اسالخاب کردن و حق انتخاب شدن در نهادهای ملی چون مجلس شوراحق رأی و انت
یاسی وح سو مجلس خبرگان رهبری عمالً هم باعث مشارکت نخبگان اقوام در باالترین سط

ها در نای آبرای احقاق حقوق و شنیده شدن مطالبات و صد کشور خواهد شد و فرصت مناسبی
 دهد. اختیار اقوام قرار می

زء جکه شرط معتقد بودن به مذهب رسمی کشور را قانون اساسی  115اصل به جز 
 وجمهور قرار داده است، حتی در شهرهای چند قومی که جمعیت توأمان شیعی های رئیسویژگی

تجارب  گونه برتری به معتقدین مذهب رسمی کشور نداده است.سنی وجود دارد، قانون هیچ
ایان شایران  ر درو روستا در طی بیش از دو دهه اخی ارزشمند اجرایی شدن قانون شوراهای شهر

یده شدن و برگز تخابتوجه است. کما اینکه در برخی از شهرهای چند قومی مانند ارومیه شاهد  ان
 عنوان نماینده مجلس شورای اسالمی هستیم.به برادران کردِ اهل سنت
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 به مدیریت تنوعات قومی و اجتماعیرویکرد سیاسی مستفاد از قانون اساسی ناظر . 2 جدول شماره

گری و کشی، سلطهقانون اساسی منافی هرگونه استبداد، ستمگری، ستم 1
 پذیری، قسط، عدل و...   است.سلطه

 2اصل 

 2اصل  ت.اعطای حق مشارکت سیاسی در جریان همه انتخابات برای همه آحاد مل 2

 2اصل  رفع تبعیضات ناروا. 3

ی های سیاسی و صنفی مشروط به عدم نقض اصول آزادانجمنهای احزاب، جمعیت 4
 و اساس جمهوری اسالمی آزادند.

 26اصل 

ها هرگز در ومیتقنمایندگان مجلس در اظهارنظر و رأی خود آزادند )نمایندگان سایر  5
 اند.(قانون اساسی استثنا نشده

 86اصل 

شهرستان و  ه، بخش، شهر،قانون شوراها و تفویض نسبی امور سیاسی به مردم در د 6
 استان هر منطقه.

 100اصل 

 

 رویکرد دیني و مذهبي. 3-3
ترین بخش قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ناظر به ترین و پرتسامحگرایانهشاید کثرت

ا اوالً شد؛ زیرب بامدیریت تنوعات قومی، بخش مربوط به نگاه قانون اساسی به مقوله دین و مذه
یدگی ، حتی رسصراحت پذیرفته و به رسمیت شناخته است نوع دینی و مذهبی را بهقانون اساسی ت

ر کرده ها واگذاآن به احواالت شخصیه و امور حقوقی و قضایی را طبق هر دین و مذهب به پیروان
ای نسبت به گرایانهگونه نگاه همانندساز یا سلطهاست، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هیچ

آزاد  ذهبی خودها را در انجام مناسک دینی و شعائر مآندینی و مذهبی روا نداشته و  ایهاقلیت
 گذاشته است. 

عنوان اقلیت دینی شناخته ذیل اصل سیزدهم تنها ادیان مسیحی، زرتشتی و یهودی به
های استعماری های انحرافی نوظهور )مانند بهائیت( و ساخته دستگاهشوند و قانون اساسی فرقهمی

شناسد؛ مختصری تحقیق در این خصوص حقانیت قانون عنوان دین به رسمیت نمیرا هرگز به
گونه ادیان مشخص خواهد کرد. اسالمی ایران را مبنی بر عدم شناسایی ایناساسی جمهوری 

( اما نکته مهمی که در این باب وجود دارد، نیاز به یک الگوی 55: 1394، و سالمی )زاهدانی
)پایگاه جامع هزارنفری زیرا جمعیت چند ده ؛گونه تنوعات اجتماعی استمناسب برای مدیریت این

توان مزبور و سایر تنوعات اجتماعی مرتبط با ادیان نوظهور و... را نمی (1393شناخت بهائیت، 
صورتی نظر قرار بگیرد. این الگو باید به مدبه لحاظ انسانی باید حقوقشان ها نیز آن نادیده گرفت،

انقالب اسالمی داده نشود. ثانیاً، حقوق ای موارد حقوق بشری به مخالفان ای برباشد که اوالً بهانه
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ع انسانی مخدوش نشود. ثالثاً، با مدیریتی خردمندانه و پرهیز از عنوان نوها بهناولیه و طبیعی آ
ها به سمت زیرزمینی شدن، معارضه مستقیم و غیرمستقیم و های آنسختگیری افراطی، فعالیت

 کمک به دشمنان انقالب اسالمی حرکت نکند.
 

 اعیو اجتم نوعات قومین اساسی ناظر به مدیریت ترویکرد دینی و مذهبی مستفاد از قانو. 3جدول شماره 

 2اصل  های معنوی و مادی ایجاد امکانات عادالنه برای همه در زمینه 1

 2اصل  توسعه و تحکیم برابری اسالمی و تعاون عمومی میان همه مردم 2

ت احواال عشری در پیروی از مذهب خود درآزادی سایر مذاهب غیر از شیعه اثنی 3
 شخصی 

 12اصل 

 13اصل  ینی دآزادی سایر ادیان شامل مسیحی، یهودی، زرتشتی در انجام مراسم  4

سبت نی نضرورت رفتار حسنه براساس قسط و عدل اسالمی و رعایت حقوق انسا 5
  به پیروان سایر ادیان

 14اصل 

 23اصل  ممنوعیت تفتیش عقاید  6
 

 رویکرد فرهنگي. 3-4
ی وعات محلعنوان کرسی درسی و نیز کاربرد آن در مطبش بومی بهحق استفاده از زبان و گوی

 وپذیرش  ی درازجمله بندهایی است که نهایت عقالنیت و تسامح رفتاری نظام جمهوری اسالم
دست در دهد، بسیاری از مواردی ازاینها و فرهنگ را نشان میها، گویشتحمل انواع زبان

. فته استر نگربا این حد از تسامح مورد اشاره قراکشورهای دیگر به این صراحت قانونی و 
( بدیهی است که در مقام اجرا ممکن است بسیاری از موارد مصرح در 23: 1396خانی، )فضلی

ون های حقوقی قانه به ظرفیت، اما غرض در این مقاله اشارمانده باشند قانون اساسی معطل
های افزایش روح امید، ها زمینهاساسی جمهوری اسالمی ایران است که اجرای منطقی آن

 همبستگی، وفاق ملی و برادری را درکشور فراهم خواهدکرد. 
 

 ماعیومی و اجتات قرویکرد فرهنگی مستفاد از قانون اساسی ناظر به مدیریت تنوع. 4جدول شماره 

دریس تهای گروهی و های محلی و قومی در مطبوعات و رسانهآزاد بودن استفاده از زبان 1
 بان فارسی ها در مدارس در کنار زادبیات آن

اصل 
15 

شده آزادند؛ مشروط به اصول استقالل، های دینی شناختههای اسالمی و اقلیتانجمن 2
 ی اسالمی آزادی عمل دارند. آزادی، وحدت ملی و اساس جمهور

اصل 
26 
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 . رویکرد اقتصادی3-5
ظام نوانایی کند، تسرمایه اجتماعی تولید و حفظ می ،یکی از مواردی که برای هر نظام سیاسی

ف و شار ضعیه اقیعی و خصوصاً توجه بعدالت توز برقراری و ایجاد عدالت اقتصادی، سیاسی در
رای های اقتصادی بن حداقلقانون اساسی ایران نسبت به تأمیطلبانه است. رویکرد عدالتمحروم 

هیچ  بندی شهروندانخواهانه آن ستودنی است؛ درجههمه اقشار و آحاد ملت و نیز نگاه برابری
آمیز برای های تبعیضجایگاهی در حقوق اساسی ایران ندارد، قانون اساسی ایران تخصیص

ه است. خصوص شد  خواستار رعایت عدالت توزیعی در اینهای مختلف را برنتابیده و صراحتاًاستان
ر برخی در شده و های موجود برای تحقق این مسائل مهم ذکاما توانایی نهادهای اجرایی و برنامه

رار قد حمایت های کشور از جهت عدالت توزیعی به نحو مطلوب مورموارد هنوز تعدادی از استان
 ها مشهود است.آن اند و هنوز آثار محرومیت درنگرفته

 

 جتماعیات قومی و مستفاد از قانون اساسی ناظر به مدیریت تنوعا. رویکرد اقتصادی 5جدول شماره 

 2اصل  قانون اساسی منافی هرگونه انحصار اقتصادی است.  1

.. حقی است .برخورداری از تأمین اجتماعی، از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری و  2
 همگانی.

 29اصل 

 .. بحث کرده،.قانونگذار آنجا که از تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک و  3
 آشکارا همه آحاد را در نظر گرفته است.

 43اصل 

ین بدجه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نافی هرگونه تبعیض در تخصیص بو 4
 ی(.های مختلف است )عدالت توزیعاستان

 48اصل 

 

 ادیالگوی پیشنهارائه  -4
این سند باالدستی به اقوام و  مهوری اسالمی ایران و پیگیری نگرشبررسی قانون اساسی ج

به تنوعات زبانی، مذهبی و دینی احترام گذاشته قانون اساسی  که دهدنشان میتنوعات اجتماعی، 
رابر به با رویکردی مبتنی بر عدالت به دیدۀ ببر این، اصل تنوع را قبول دارد. عالوه است و اساساً

، بین اصلی سی جمهوری اسالمی ایران در هیچکند. قانون اساتنوعات قومی و مذهبی نگاه می
صورت آحاد ملت از نظر برخورداری از حقوق عمومی فرق نگذاشته است؛ اما در برخی از مسائل به

ر قرار های دینی و مذهبی ملحوظ نظآشکار معیار اکثریت را مبنا قرار داده است و برخی اقلیت
آشکارا اقلیت غیرمسلمان  ،های رهبری و ریاست جمهوریذکر ویژگیدر مثال عنوان اند، بهنگرفته

و مسلمانان غیرشیعه را از رسیدن به این مناصب مستثنی کرده است. اما صرف نظر از بحث مزبور 
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موارد حاکی از که طبیعتاً به دلیل اکثریت شیعی ملت ایران در قانون اساسی ذکر شده است، سایر 
همراه با پیشنهادهای عملیاتی جهت سپردن امور  نگاهی انسانی، توأم با تسامح و تساهل و برابری

قانون شوراها از جمله قوانین مترقی در قانون اساسی  ی و اجرایی به مردم هر منطقه است.مدیریت
انه نه تمرکزگرایی تعادلی و می ،کاربردیایران است که با دیدگاهی منطقی،  جمهوری اسالمی

ز طرفی با صرف و نه فدرالیسم بلکه نوعی تمرکزگرایی همراه با تفویض امور عمومی قصد دارد ا
ایجاد بسترهای د، و از طرف دیگر با سهیم کردن و ها شوداعمال حکومت مرکزی مانع تبعیض

شریک  ملیها را در سرنوشت آن ،مشارکت مردم هر منطقه در امور سیاسی و عمومیمناسب 
 فراهم کند.مردمی را   مطالباتکرده و نهایتاً زمینه توجه به 

 

 
 اجتماعی-ساسی ناظر به مدیریت تنوعات قومیدیریتی مستفاد از قانون ام -الگوی رفتاری .3شکل شماره 
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ه قانون لیل آنکدکاررفته در قانون اساسی که اساساً به بدیهی است به دلیل ماهیت مفاهیم به
: 1389، )مجیدیکند کلیات اساسی را ذکر نماید شود و سعی میون مادر محسوب میاساسی، قان

تبع الگوی مستفاد شده نیز حائز این ویژگی است و کند، بهنظر می( و از جزئیات غیر مهم صرف18
ورد ت اصول مگفتنی اساند. الگوی راهنما ذکر شده مثابهمفاهیم ذکرشده در آن کلی بوده و به

ای حنهصیاتی و طراحی الگوی عملی هستند که در ده در باال مواردشاشاره در الگوی ارائه
صر بین ای مختدر پایان مقایسهگرفت.  ها را نادیدهتوان آنمدیریت تنوعات قومی و اجتماعی نمی

 قومی و عاتوبا الگوهای عمومی مطرح شده برای مدیریت تن نگارندگان الگوی استخراج شده
 گیرد:اجتماعی صورت می

 ندالگوی چ»شد،  اولین الگویی که با الگوی معرفی شده در این مقاله مقایسه خواهدالف( 
ه بله ناظر شده در این مقااست. با توجه به اصول مورد اشاره در الگوی ارائه «گراییفرهنگ

رسد نظر می (، به3عی در جمهوری اسالمی ایران )شکل شماره ت تنوعات قومی و اجتمامدیری
ات گرایی با این مدل مدیریت تنوعفرهنگ ا الگوی چندرغم داشتن نقاط مشترک باین الگو علی

گرایی دفرهنگی چنقومی تفاوت جوهری دارد، اگرچه الگوی ارائه شده توسط نگارنده مانند الگو
ها را به نوعی حفظ کند فرهنگگذارد و تالش دارد خردهرا پذیرفته و به آن احترام میعمالً تنوع 

 های ایدئولوژیک و گریز از مرکز دارد و باعثگرایی گرایشاما از این جهت که چندفرهنگ
اوت است؛ زیرا ( با این الگو متف103: 1387 مله،)کریمیشود، تضعیف همبستگی ملی می

 رسمی کشور طور که در بندهای مختلف قانون اساسی ایران ذکر شده است، مذهبهمان
ی ناظر رو، این دیدگاه افراطهای اقوام در چارچوب قانون خواهد بود. ازاینمشخص است و آزادی

 ه دارد. های اساسی با الگوی ارائه شده در این مقالهای مختلف با وجود شباهت، تفاوتبه فرهنگ
که از الگوهای مهم و توانمند در مدیریت تنوعات قومی و اجتماعی  ب( الگوی دومی

بر مقوله  است. این مدل قصد دارد با تأکید «الگوی سیاستگذاری اجتماعی»شود، محسوب می
عی نظام سیاسی را حفظ کند و بدون در نظر گرفتن های اجتمابرابری و عدالت ساختاری، سرمایه

تنوعات قومی و اجتماعی با تأکید بر مقوله شهروندی، بدون تأکید بر مالحظات دینی، قومی، 
 ملی دارد.زبانی، فرهنگی و... سعی در حفظ و توسعه سرمایه اجتماعی و نهایتاً افزایش همبستگی 

بر کیفیت زندگی، ایجاد نظم و استواری اجتماعی، تحقق برابری، دولت فراگیر، حکمرانی  دیکأت
( اما در 31: 1393طوسی،  یمی و قاسمیکر)های اصلی این مدل است. خوب و... از جمله کلیدواژه

از این مدل ون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقام مقایسه باید گفت، مدل مستفاد از قان
گرا نسبت به تر است؛ زیرا ضمن تأکید بر همبستگی ملی و در مجموع نگاهی وحدتپیشرفته
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های ارد و با حفظ احترام به داشتهها را قبول دها با دولت مرکزی، تنوعات آنرابطه اقوام و اقلیت
دار در دین های انسانی ریشهزبانی، فرهنگی، تاریخی و دینی یک قوم در طول تاریخ با انگاره

ها از دید معنوی و مادی دارد و تحت عناوین زیبایی چون حق سعی در رشد و تعالی آن
 گیرد. ها را نادیده نمیهای اقلیتشهروندی، زبان و آیین

دل م»های مطرح در زمینۀ مدیریت تنوعات قومی و اجتماعی، ی دیگر از دیدگاهیکپ( 
-های قومیگروه صد دارد، اقوام واست که با نوعی نگاه دموکراسی انجمنی ق «ترتیبات نهادی

( 14: 1396، و همکاران پور)علیتماع به میدان آورد ها در صحنه اجدینی را برحسب جمعیت آن
انون د نگاه قطور که ذکر شکه نمونه آن در لبنان و اخیراً در عراق قابل مشاهده است. همان

 در سطح لی ونه است؛ مشارکت سیاسی در سطح ماساسی ایران به مشارکت سیاسی اقوام دو گو
ه اهم کردد فرمحلی. قانون شوراها راه را برای مشارکت آحاد ملت در منطقه محل سکونت خو

ائمی دافرجام بت ناست؛ در عین حال با نگاهی جمعیتی قصد ندارد جمعیت را چندپاره در یک رقا
 قرار دهد. 

 

 گیرینتیجه
توجه  ردهای ارزشمند آن ظرفیت ساسی جمهوری اسالمی ایران وبا توجه به محتوای قانون ا

 ومی،ق انصاف تنوعات رهمچنین مدیریت مبتنی ب مذهبی و های قومی،به حقوق اقلیت منطقی
 ج زیرتوان به نتایها میهای پاسخگویی مثبت به مطالبات قانونی آنفراهم کردن زمینه مذهبی و

 دست یافت:
های مایهدرون با وی است قانونی کارآمد و مترق ی اسالمی ایران نیزاول( قانون اساسی جمهور

 ،قومیت ،دنژا ،ز رنگاانسانی با آحاد ملت فارغ  انسانی خود، برخوردی تماماً ، اسالمی وتوحیدی
وق امین حقترورت ض بلکه بر است؛ مذهب داشته و تنها به رفع موانع تبعیض بسنده نکرده دین و
 ماعی تاکید دارد.ای مختلف اجتهگروه

نون قا ؛ظیرنبا برخی از اصول مترقی خود در جمهوری اسالمی ایران قانون اساسی دوم( 
م در ( ضمن آزادی دادن به اقوا101ها )اصل ( و قانون شورای عالی استان100شوراها )اصل 

در  تمشارک وومی فضا را برای مدیریت ب ،اجرای مناسک و استفاده از زبان و فرهنگ محلی خود
  ست.ها کامالً مهیا کرده ااقتصادی در سطح استان ، دینی وتصمیمات سیاسی، فرهنگی

در  به اقوام و تنوعات اجتماعی دارد. منطقیو  گرایانه کثرت ، نگاهیقانون اساسی ایرانسوم( 
را  گستریعدالت نابرابری و ز طرفی راهبرد رفع هرگونه تبعیض،جریان مدیریت تنوعات اجتماعی ا
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ر نظر گرفته است و از طرف دیگر با مشارکت دادن اقوام در سرنوشت سیاسی خود چه در سطح د
حق انتخاب شدن به نمایندگی از مجلس و حق انتخاب کردن در تمامی انتخابات( و چه در ) ملی

ها( ضمن قبول اصل تنوع و میدان سطح محلی )قانون شوراها و تشکیل شوراهای عالی استان
 عنوان حق طبیعی، درر و مصادیق این تنوع برای حفظ و ظهور و بروز آن، بهدادن به عناص

 گرا است.مدار و در عین حال کثرتمجموع به دنبال یک مدل وحدت محور دین
وضوعات مدسته کلی از  دو ،اشاره در باال ای مورددهنظر از رویکرتوان صرفدرمجموع می

دسته  . یکحقوق اساسی ایران استخراج کرد ناظر به مدیریت تنوعات قومی و اجتماعی در
به ادیان  احترام عدم مواردی هستند که در جهت رفع موارد سلبی مانند )سلطه، نابرابری، تبعیض و

بست ارعنوان ک گر مواردی هستند که بهدسته دی کنند.ها و...( عمل میها، قومیتو مذاهب، زبان
یق ر از طرشورنوشت کسهیم کردن همه آحاد در س مواردی از قبیل) کنندموارد ایجابی عمل می

  ا و...(وراه، حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن، واگذاری امور محلی به شمشارکت سیاسی
زمان در فت همپیشر مثبت و پذیریظام جمهوری اسالمی ایران، انعطافسیاسی ن افزایش ظرفیت

ت یت تنوعاهای حوزه مدیردی سیاستامتواند به کاروارد سلبی و بسط موارد ایجابی میرفع م
 حدت،و ،راییهمگ همدلی ونشاط،  ،های امیدکشور منجر شده و بارقه فرهنگی در اجتماعی و
های زمینه و ش دادهمذاهب  گوناگون گستر پیروان ادیان و میان اقوام و وفاق را در و همبستگی

 .م آوردان فراهر ی اسالمی ایرجمهواقتصادی را در  سیاسی و ،فرهنگی ،تحقق عدالت اجتماعی
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