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چکیده
نظر  طی چن، دهه گذشته، مطالعا  قومی در ایرا: بنا به دالیلی فزونی یافته اسات. باا وداود ایان، باه

نش،نی تبا،یل شا،ا اسات. مناابال اطیعااتی دور از  ل قومی در ایرا: به موضوعی حلرس، که مسائ می
های نظاا  ما،یریت قاومی، مطار    عنوا: یکی از دالیال ناکارآما،ی سیاسات های می،انی، به واقعیت

شود. مقالۀ حاضر در پرتو الهاما  نظری می،، بلومر، دنکینز، توماس، هال، و میلتو: بنت در مورد  می
های معرفتی مطالعا  قومی در ایرا:، حاول ایان ساه  ها و آسیب معی، با ه،ف شناخت خألهویت د

( نقا، و 2بن،ی مطالعاا  پیشاین قاومی در ایارا:؛  ( معرفی، مرور، و دساته7محور تنظیم ش،ا است  
( پیشانهاد الگاویی بارای مطالعاا  قاومی در ایارا:. بارای ان اا  9بررسی مطالعا  قومی در ایرا:؛ 

تحلیلی و تکنیک نقشه پیشینه و فر  استخراج مطالب اساتفادا شا،ا اسات.  ا ز روش توصیفیپژوهش ا
شناسی هویت برمبنای سه قضیه بنیاادین برگرفتاه از مفااهیم  توا: به طراحی حوزۀ مطالعاتی دامعه می

: یکی عنوا طلبی قومی، به ای، دها: واقعی، و هویت در کنار ارائه الگویی متکثر از هویت دها: رسانه
 ترین دستاوردهای مقاله اشارا کرد. از مهم

 شناسی هویت هویت دمعی، نقشه پیشینه، قو ، دامعه ها: کلیدواژه

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 دانشگاا شناسی انسا: )استادیار نادری احم، و تهرا:(؛ دانشگاا شناسی انسا: )استاد فر رفیال ال،ین دیل مقاله  این داورا: *
تهرا:(

  ایرا: تهرا:، اسیمی، آزاد دانشگاا تحقیقا ، و علو  واح، فرهنگی، شناسی دامعه دکترای دانش وی .1
    

 مسئول( )نویسن،ا ایرا: تهرا:، اسیمی، آزاد دانشگاا تحقیقا ، و علو  واح، شناسی، دامعه گروا دانشیار .2
 

 ایرا: تهرا:، اسیمی، آزاد دانشگاا تحقیقا ، و علو  واح، شناسی، دامعه گروا استاد .3
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 مقدمه
سیر تحول دوامال از دها: مکاانیکی باه دهاا: ارگاانیکی، از دهاا: گماینشاافت باه دهاا: 

هاا، و  ویژگییاابی،  گزلشافت و از دها: سنت به دها: ما،ر:، باا تیییراتای در فراینا، هویت
های ادتماعی در قالاب  های نظا  بن،ی الزاما  مرتبط با آ: همراا بودا است. تیییر در صور 

گرایی باه  گرایی، از قبیلاه گرایی به عاا  ملت، مستلز  تیییرا  هویتی مقتضی، از خاص ا دولت
در ایان  گرایی، توسط کنشگرا: بود. شکل مطلوب دواماال گرایی به م،نیت گرایی، و از قو  ملی

گرایی و  ملت( و سیر  )قاع،ا آ: ازقبیل عا  ا گیری دولت مرحله، هماهنگی بین صور  )شکل
گرایی،  سبب مقاومت نیروهای سنتی و ت،او  حیا  سیر  کهن )قبیله گرایی( بود، اما به م،نیت

 ویژا در دوامال گرایی( در دها: حاضر، ناسازگاری بین صور  و سیر ، به گرایی، و خاص قو 
متکثر و چن،قومی، مودب ظهور مسائل مختلف قومی ش،ا است. به همین دلیال، دهاا: در 

تودهی  های قابال هاا و فروپاشای های ملی، شاه، ناآرامی گیری دولت یک قر: اخیر و با شکل
های قومی بودا است. آمار فزاین،ا کشورهای عضو سازما: ملل و آماار  درنتی ۀ خیزش دنبش
دهن،ۀ فاورا: احساساا  قاومی اسات؛ اماری کاه باه  فیایی اقوا ، نشا:ستیزها و دعاوی دیرا

هاای  ملت، یا ای،ئولوژی مشخصی اختصاص ن،اشته و در کنار گساترش ارزش ا منطقه، دولت
تاوا: چناین گفات کاه در عصار  رو، می فراگیر دهانی، گریبانگیر اغلب دوامال است؛ ازهمین

 ان،. تماعی و تحوال  تاریخی تب،یل ش،اها به بازیگرا: اصلی تیییرا  اد حاضر، قومیت
فراخور بساترهای تااریخی، دیرافیاایی، و شارایط ادتمااعی،  ها به در این دها: متکثر، قومیت

گروهی ضمن اینکه برای خود، هاویتی تعریاف  فرهنگی، اقتصادی، و سیاسی با کمک عناصر درو:
نظر،  کننا،. از ایان نقطاه آ: مشخص میای را با  کنن،، دیگری را شناسایی کردا، و مناسبا  ویژا می

یابا،.  ساازی معناا می سازی در کنار تشاابها  و شباهت ای د،ی با غیریت و غیریت گونه هویت به
ها، و مناسبا  ادتماعی، در گرو تعریفی است که افاراد  ها، پویش گیری پ،ی،ا عبار  دیگر، شکل به

ن اکه بخاش مهام هویات کنشاگرا: براسااس دهن،. ازآ های ادتماعی از هویتشا: ارائه می و گروا
های ذهنای و  طور خاص، از طریق مقوله های بیناذهنی و به وبستا: زیست ادتماعی و در دریا: ب،ا

فردی در فراینا،  ای شا،: ارتباطاا ، وضاعیت منحصاربه شود، با رساانه پرداخته می و زبانی ساخته
ۀ گزینشگری عناصر معناایی کنشاگرا:، سو گستر یابی کنشگرا: ای اد ش،ا است، زیرا ازیک هویت

تر  رنا  ها توسط نهادهای رسامی، کم پذیری تولی، و مصرف دادا دیگر، کنترل تر ش،ا و ازسوی فراخ
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هاای  های اطیعااتی و ارتبااطی، ظرفیت است که در عصر کنونی، فناوری  ش،ا است. این درحالی
تنها با بازتاب داد: فرهن ،  ها، نه این، رسانهمتنوع و متکثری را برای کنشگرا: فراهم کردا است؛ بنابر

اساااس،  نقااش چشاامگیری در فرهناا  دامعااه دارناا،. براین  سااازی، بلکااه بااا شاارکت در فرهن 
طلباناه و تهاادمی نیسات و  معنای ناسیونالیسام ت زیه طلبی قومی در عصر رسانه، لزومًا باه هویت

 یاب،. می های مختلفی سازما: مثابه مادا خامی است که به شکل به
ساوی مرزهاا، تحاوال   تباارا: اقاوا  ایرانای در آ: پراکنش فضایی اقوا ، قارار گارفتن هم

ق،ر  رسی،: برخی از اقوا  یادش،ا در کشورهای همساایه، بارش تااریخی ویاژا  ای، به منطقه
المللی در برابار  های هژمونیک بین گیری ق،ر  دمهوری اسیمی ایرا: پس از انقیب، دهت

ای مانن، توساعۀ  راگیر ش،: گفتما: حق تعیین سرنوشت در کنار دالیل و عوامل داخلیایرا:، ف
های مختلف اقتصادی، ادتماعی، فرهنگای، و سیاسای  گیری شکاف ای، شکل نامتواز: منطقه

های فرهنگی تمرکزگرا، و کنش و واکنش نخبگا: قومی و سیاسی  سیاست روی شکاف قومیتی، 
در پرتاو چناین  1ای را برای این دامعاه متکثار ای ااد کاردا اسات. ادر مورد اقوا ، شرایط ویژ
نظرا: داخلی و خااردی، نیاروی  های قومی به اذعا: اغلب صاحب شرایطی، قومیت و دریا:

های فرهنگی، سیاسی، ادتماعی، و اقتصاادی در  برن،ۀ تحوال  تاریخی و عامل دگرگونی پیش
طور  من،ی در عرصاه ادتمااع باه بر این، مسئله اعیو یکص،سال اخیر دامعه ایرانی بودا است.

عبار  دیگر، مشروعیت یک مسئله در  های ادتماعی گرا خوردا است. به ای به حساسیت گستردا
گرو تقاضای دامعه برای بررسی و حل آ: است. اقبال دانشگاا و نخبگا: علمی به یاک موضاوع 

ف( بردستگی یک موضوع در فضای دانشگاا و توان، از دو دنبه فراین، یادش،ا را تسهیل کن،  ال می
های دامعاه در برابار آ:  توانا، نمایاانگر حساسایت گرایش این نهاد مؤثر به موضوع خاصای می

رشا، داشاته و کمتار   ای فزاینا،ا، گوناه موضوع باش،. در سالیا: اخیر مطالعا  قومی در ایرا:، به
ایان ماورد ن،اشاته باشا،؛ ب( نتاای   ای در ای بودا است که کارنامه پژوهشای محفل دانشگاهی

نشانگر باال رفاتن تاب دامعاه در برابار  ااا  گونه که توضیح دادا ش، هما:  اا ها مطالعا  و پژوهش
های اخیار،  سن  در دهاه های وضعیت های قومیتی است. براساس نتای  پژوهش مسائل و چالش

براین، مفروض قلم،اد کرد: مسائل ای درگیر مسائل قومی است؛ بنا دامعۀ ایرانی بیش از هر دورا
قومی در ایرا:، امری ضروری است.

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 (.132 ،1331 ،ر،یرحی)م آی، می شمار به دها: نخست کشور 11 دزء زبانی، و قومی تنوع لحاظ به ایرا: .1
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های  ترین دالیل استمرار و تش،ی، مسائل قومی در ایرا:، ودود آسیب باودوداین، یکی از مهم
بر ناکارآم، کرد: نهاد علم در مورد این موضوع،  هایی که عیوا زمینه است؛ آسیب  معرفتی در این

های  ها )اطیعا ( در برهه ،یریتی و ادرایی حاصل از آلودگی بنیا: تصمیمهای م ساز آسیب زمینه
مختلف تاریخی ش،ا است. خأل مطالعاتی در برخی از ابعاد معرفتی موضوع، و بیراهاه رفاتن در 

های معرفتی در حاوزا مطالعاا  اقاوا  ایرانای  های قومی، ازدمله آسیب ارزیابی و تبیین واقعیت
های معرفتی مطالعا  قومی با ه،ف نزدیک کرد: علام باه  نگری در بنیا:اساس، باز است. براین

آیا،. پاژوهش حاضار باا نگااهی  شمار می ترین نیازهای پژوهشی به می،ا: عمل یکی از ضروری
نظری  ا های معرفتای و ارائاه الگاوی تحلیلی انتقادی به مطالعا  پیشین، در پی بررسای آسایب

ای قومی در ایرا: اسات؛ الگاویی کاه امکاا: مطالعاه و ه ها و دنبش متناسب با وضعیت پویش
تاوا: گفات، پاژوهش  اسااس، می ارزیابی نزدیک به واقعیت را به پژوهشگرا: خواها، داد. براین

  هایی مطالعا  قومی در ایرا: باا چاه آسایب»ها است   گویی به این پرسش حاضر درص،د پاسخ
 «شود؟ ی قومی در ایرا: پیشنهاد میها چه الگویی برای مطالعه هویت»و « رو است؟ روبه

 
 چارچوب مفهومی پژوهش. 1

ها  گیری هویت دمعی بر نقاش رساانه کن، ضمن آشنایی با نحوا شکل اقتضای بحث ای اب می
بخش متمرکز شویم؛ از این رو چارچوب مفهومی حاول ایان دو محاور  در بازنمایی منابال هویت

 ان،. تنظیم ش،ا
 گیری آن . هویت قومی و نحوه شکل1-1

، اماری 1نظرا: کانش متقابال نماادین های صاحب بحث دربارا هویت، ب،و: ارداع به دی،گاا
ها را در مورد تکاوین هویات،  ترین برداشت ترین و دامال کنن،ا رس،، زیرا قانال نظر می بیهودا به
ها، د خوبی نشا: می و نحوا تکوین آ:، به 3دربارا خود 2ان،. نظریه درج هربر  می، بیا: کردا

معنی خود( مضمو: و ماهیتی ادتمااعی دارد. در چاارچوب ایان نظریاه، میاا:  که هویت )به
در « خاود»ای کاه  های ادتماعی روانشناسی فرد )یا بازنمایی خود( و ساختار، و فراین، و گروا

، 7941، به نقل از  حادیانی، 2001شود )برور و یوکی،  ها قرار دارد، پیون، برقرار می درو: آ:
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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« 2من مفعاولی»و « 1من فاعلی»وگوی دو بخش  برآم،ا از گفت« خود»(. بنا به نظر می،، 784
ناپاذیر و دنباۀ انگیزشای و فاعال  بینی ناپاذیر، پیش انگیخته، دامعه ، خود«من فاعلی»است. 

ت،ری  از طریق کنش متقابل فارد باا دیگارا: و درونای  ، به«من مفعولی»های فرد است.  کنش
بخشای از خاود « من مفعولی»کن،.  نظار  می« من فاعلی»یاب، و بر  می کرد: دامعه تکوین

 ااا ازدمله تأمی  شاخص در ماورد خاود  اا های دیگرا: ها و دی،گاا مثابه ابژا کنش است که به

گیارد کاه نتوانا، باا هن ارهاا و  قارار می« مان فااعلی»گیرد. فرد، زمانی تحت تأثیر  شکل می
 (. 264، 7943دیلینی، انتظارا  دامعه سازگار شود )

تحات تاأثیر هن ارهاای « من ادتمااعی»بع،ها هربر  بلومر، این ای،ا را توسعه داد که 
(. منظاور وی 849، 7940آی، )توسلی،  ودود می ها، و توقعا  ادتماعی به فرهنگی، موقعیت

فرهنگی، و هام هن ارهاای  از موقعیت، شرایطی است که در آ:، هم هن ارهای فردی یا خردا
کی: قرار دارن،. درواقال، درنتی ه برخورد میا: فرهن  کیِ: دامعه و فرهن  قومی یاا فاردی، 

 (. 784، 7941آین، )حادیانی،  ودود می ها به فرهن  خردا
هاای افاراد را از ناوع  ، هماۀ هویت«خود»های ادتماعی  نیز با مبنا قرار داد: زمینه 3دنکینز

های ادتماعی افراد است. فرد براساس  ها، وابستگی ن هویتدان،، زیرا منبال ای هویت ادتماعی می
کن، و برمبنای منبال هویتی خاود از  های ادتماعی که دارد، هویتی را کسب می هریک از موقعیت

هاای  شود. همین تناوع و تعا،د هاویتی، ویژگی دایگاا ادتماعی متناسب با آ: نیز برخوردار می
مله اینکاه هویات تبا،یل باه اماری ماوقعیتی و گزینشای آورد؛ ازد همراا می خاصی را با خود به

های دمعای در هار  شود؛ بنابراین، یکی از دستاوردهای مهم این نظرگاا، این است که هویت می
ساز بنابر شرایط  بخش یا هویت شون، و نوع این منابال هویت ای از منابال مختلف تیذیه می دامعه

ها،  های حاکم، رواباط ادتمااعی، رساانه ، گفتما:پذیری تاریخی، دیرافیایی، فراین،های دامعه
ساز فراوا: هستن،، هویات  شون،. دیگر اینکه، چو: منابال هویت سیاست فرهنگی، و... تعیین می

شود، بلکه شاکله هویت کنشگرا:، با تأثیرپاذیری از هریاک از  بع،ی محقق نمی یکپارچه یا تک
صور  تا،ری ی  اینکه چو: این فراین، بهشود. درنهایت  دریانا  هویتی خاص، سازمان،هی می

 کنن،. ده،، کنشگرا:، میا: این منابال متع،د هویتی، سازگاری و انطباق ای اد می رخ می
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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عنوا:  عنوا: نمودی از هویت دمعی، هویتی است برمبنای قومیت؛ و باه ، به1هویت قومی
و حفا  گاروا ، عامال ق،رتمنا،ی در تکاوین «من که هستم؟»های مهم پرسش  یکی از دنبه

های فارد درباارا  ای از ایا،ا قومی و پیون، ادتماعی وابسته به آ: است. هویت قومی، م موعه
، 2های قاومی اسات )مارتاا اعضای گروا قومی خود و بازشناسی خود با اساتفادا از برچساب

، هویاات قااومی باه درکاای از خااود اشاارا دارد کااه درنتی ااۀ 3(. براسااس نظاار فینای7، 7339
بخش  (؛ درکی از خود یا عناصر تشابه2001گیرد )فینی،  از میراث قومی شکل میبرخورداری 

بخشای  کنا،. چناین عناصار هویت گروهی که افراد مرتبط با آ: را از دیگرا: متمایز می و درو:
رو،  اسات؛ ازایان   مثابه منابال معنایی برای پیروا: قاومی، همیشاه یکنواخات و مشاابه نباودا به

رسا،. اردااع باه  نظر می تحلیلی از قومیات و هویات قاومی ضاروری باه دستیابی به تعریفی
 رسا: باش،. توان، در رسی،: به این ه،ف یاری های پژوهشگرا: داخلی می ها و تعریف نگرش
 

بخش قومی از دیدگاه پژوهشگران داخلی (. عناصر هویت1جدول شماره )

 بخش درونی عناصر هویت بخش بیرونی عناصر هویت پژوهشگر
 غرور، تعلق و تعه، به عناصر زبا:، سرزمین، مفاخر و مشاهیر، رسو ، مذهب 7944ادرزادا، ق

  ها ادبیا ، تاریخ، اختراعا  و افسانه 7930محمودی، 
های  سرزمین، میراث تاریخی، فرهن  و زباا:، تااریخ، آینا،ا مشاترس، اساطورا 7940محم،زادا، 

  مشترس

ای، نا  مشاترس، سارزمین، فضاای  یا باور به نیاکا: اسطورانیاکا: مشترس واقعی  7944رحمانی، 
 های مشترس رسو ، ارزش مشترس زیستی، آداب

احساس تعلق به یک گروا 
 واح،

های تااریخی، اقامات دیرافیاایی  ها، ت رباه رساو ، سانت و منشأ مشترس، آداب 7944پورزیتانی، 
 احساس مشترس عمومی و گاا مشترس

  رسو  محلی، زبا:، سرزمین و ، موسیقی، آدابدین، فرهن  7941حی،ری، 
نسب مشترس، خاطرا ،  و ادتماع کوچک، ادراکی راستین یا کاذب در مورد اصل 7944زادا،  کریم

  های ظاهری  گذشته تاریخی، فرهن ، خویشاون،ی، مذهب، سرزمین، ویژگی

شاترس، تااریخ، پیون، خویشاون،ی، سرزمین مشاترس، ادا،اد مشاترس، رساو  م 7943حمی،یا:، 
 آگاهی خودقومی و رفتار قومیافسانه

گرایش، وابستگی قومی و  زبا:، فرهن  و میراث فرهنگی، سرزمین 7941میرزایی ورزنه، 
 ها احساس تعلق و تعه، به آ:

  فرهن ، تاریخ مشترس، سرنوشت مشترس 7930میرزایی، 

 7949مرو ، 
محلای، گذشاته تااریخی، سرزمین مادری، زبا: مادری، آداب محلای و غارور 

منافال محلی، تعلق به مرد  قاو  خاود و تردیحاا  رواباط ادتمااعی )در ماورد 
 گزینی( همسرگزینی، دوست

وفاداری مشترس، عییق 
 مشترس

 آگاهی، وابستگی قومی ویژا زبا: و دین(، موسیقی ای یا واقعی، تاریخ، فرهن  )به تبار و اد،اد مشترس افسانه 7947احم،لو، 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 بخش درونی عناصر هویت بخش بیرونی عناصر هویت پژوهشگر
گر و فتحاااای، گاااا،از

احساسا  مرتبط با عضویت  تردیحا  ارتباطی، زبا:، موسیقی اصیل، لباس محلی7948
 قومی )افتخار و تعلق(

فکاااوهی و آموسااای، 
7944 

هاای فیزیکای و شخصایتی  صور  نیاای مشاترس، ویژگی ریشه مشترس بیشتر به
 آگاهی و رفتار مشترس، زبا: و رسو  مشترس، سرزمین مشترس

ی، مهااا،وی و تاااوکل
7944 

ها، نمادهااا،  رسااو  و ساانت و مااذهب، زبااا: و خااط، موساایقی، ساارزمین، آداب
 ها خاطرا  دمعی و اسطورا

احساس برگزی،گی و احساس 
 تعلق

توا: در دو مقولۀ بیرونی  بخش قومی را می های هویت همسو با دی،گاا برتو:، عناصر و ویژگی
، زبا:، تاریخ، نیاکا: و دیرافیاای مشاترس( بن،ی کرد. برخی از عناصر عینی )مانن و درونی دسته

هاا( کاه باه کردارهاا و  ها، و احساسا  مرتبط با آ: ها، ادراس در کنار عناصر ذهنی )مانن، آگاهی
بخشن،. البته بای، درنظار  شون،، هویت قومی را قوا  و دوا  می های رفتاری قومی من ر می عاد 

بخش قومی به یک ان،ازا نبودا و  ز عناصر هویتکیف برخورداری کنشگرا: قومی ا و داشت که کم
توا: چنین گفت کاه  متفاو  است؛ بنابراین، می  ااا   ها اشارا خواه، ش، که به آ:  اا  متأثر از عواملی

ای از عناصر بیرونی مشترس در کنار عناصر درونای  در میا: یک دمعیت انسانی، ودود م موعه
 همراا دارد. ا ( تولی، و توسعه هویت قومی را بههای معطوف به آ: متعین مشترس )ذهنیت

 1از نظر نویسن،گا: این پژوهش، مقولۀ هویت، وده نگرشی دارد. براساس دی،گاا تومااس
کنا، و در ساه ساطح شاناختی،  ( نگرش، سازوکار پنهانی است که رفتار را ه،ایت می7317)

 (.7944مطالعه است )کریمی،  عاطفی، و رفتاری، قابل
دزء شناختی نگرش، عبار  از اطیعاتی اسات کاه فارد درباارا موضاوِع   تیسطح شناخ

گاهی بخش  هایی است که فرد دربارۀ عناصر هویت نگرش دارد. در این ا منظور، اطیعا  و آ
 آورد. دست می قومی به

ایان دازء، شاامل احساسااتی اسات کاه موضاوع نگارش در شااخص  سـطح اسساسـی:
فای، خوشااین، و ناخوشااین،، تعلاق و انزداار، غارور و انگیزد. احساساا  مثبات و من برمی

توانن، در  می اا های قومی با توده به وضعیت اا حقار ، و... ازدمله احساساتی هستن، که افراد
 مورد عناصر قومی خود داشته باشن،.

ان،؛ یعنی،  اغلب، نگرش را نوعی آمادگی برای عمل تعریف کردا سطح آمادگی برای عمل:
کن، تا در برخورد با موضوع نگارش، کنشای از خاود نشاا: دها،.  را آمادا مینگرش، شخص 

چنانچه نگرش شخص در مورد موضوعی مثبت باش،، آمادا است که کمک کن،، ستایش کن،، 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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کاه در  ااا گیری تعه، قاومی (. از این منظر، شکل7944حمایت کن، یا پاداش ب،ه، )کریمی، 
 ااا ترین فاصله را به کنش قاومی دارد ر عالم ذهن، نزدیکگیرد و د نقطه بین عین و ذهن قرار می

  شود. ها و راهبردهای نهادهای قومی تلقی می مقص، نهایی تما  سیاست
توا: هویات قاومی را در ساه ساطح شاناختی )دانشای یاا آگااهی(، احساسای  بنابراین، می

ی معناایی هاا )عاطفی(، و تعه،ی )آمادگی عمل( بررسی کرد؛ هرچن، ساطو  یادشا،ا، تفاو 
صور  د،اگانه سن ی،، ولی بای، درنظر داشت که هریک از  ها را به توا: آ: مشخصی دارن، و می

ای دارد. رون،ا رو، هویت قومی وضعیت م،رج و پیش ها دروازا ورود به دیگری است؛ ازاین آ:

 
 
 

شناسی مفهوم هویت قومی  .  هستی1شکل شماره 

 
 نمایی معناای و باز جهان رسانه .2-1

کنیم و این درحالی است که زن،گی در دنیای  ای زن،گی میامروز در دو دنیای واقعی و رسانه
ای، برخیف دنیای واقعی، دنس نر  و فرهنگی داشته و ویژگی خاص آ:، دگردیسای  رسانه

پایاانی در راساتای  ای، رقابت بی گیری دها: رسانه در زما: و مکا: است. با ظهور و ق،ر 
باین ااا   شود از طریق آنچه از آ: با عنوا: بازنمایی یاد می  اا ها  نمایی ها و واقعیت سازی گاراان

ای آغاز ش،. بازنمایی، بخشی از فراین،ی است که به تولی، معنا و مبادله آ:  های رسانه آژانس

 مشترس زیستی فضای
 مشترس تاریخی های ت ربه و میراث تاریخ،

 مشترس( های )ریشه مشترس نیاکا: و ها اسطورا ها، افسانه
 مشترس های ان،یشه و فرهن 

 مشترس رسو  و ها سنت
 مشترس مذهب یا دین

 مشترس ی آین،ا
 قومی موسیقی و هنر

 خویشاون،ی
 قومی مشاهیر و اخرمف

 مشترس نا 
 ...( و پرچم )سرود، قومی مشترس نمادهای

 مشترس ادبیا  و زبا:
 مشترس دستاوردهای و اختراعا 

 مشترس فیزیکی و محلی( لباس قبیل )از ظاهری خصوصیا 
 مشترس منافال
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شاود  ها، و ایماژهاا مای پردازد و شامل استفادا از زبا:، نشاانه میا: اعضای یک فرهن  می
ها، ارائاه روایات  ها و تصویرساازی ها از بازنمایی (. ه،ف رسانه73، 2001، 1)هال و ژالی

فردی از حقایق  ای از دها: پیرامو: است. چنین روایتی، از طریق اتخاذ رژیم منحصربه ویژا
ااا   اصال/فرع، صا،ق/کذب و حقیقای یاا مصانوعی ااا   های معناایی با دستکاری در دوگاناه

گاا ابزاری خنثای و یاک  شود. منظور از بازنمایی این است که یک رسانه هیچ یپذیر م امکا:
آی،، زیرا رسانه، متکی به زبا: و معناا اسات و  شمار نمی طرف در ارائه تصویر به میان ی بی

زبا: و معنا نیز در چارچوب گفتما: هماوارا متکای باه قا،ر  اسات؛ بناابراین، بازنماایی 
دارای سااوگیری  ، بحااث اخیقای و غیراخیقاای باود: آ: ساوای، ها حاوادث توساط رسااانه

دارد  ای گاا  برمای ای،ئولوژیک است و در راستای تضعیف یا تثبیت ق،ر  و گفتماا: ویاژا
 (.92، 2001)هال و ژالی، 

 
 روش پژوهش. 2

 تحلیلی است و بارای ا ای و روش پژوهش آ:، توصیفی توسعه ا لحاظ ه،ف، کاربردی این مقاله به
ایم. ایان  های اسنادی و تکنیک نقشه پیشینه بهارا باردا های مورد نیاز، از بررسی دادا آوری گرد

که نیاز به تصویرسازی، تشریح، تبیین دالیال چگوناه باود: و چرایای  روش پژوهش، در دایی
 24منباال ) 30رود. اسناد مورد تحلیل در این پژوهش، شامل  کار می وضعیت مسئله است، به

 گن ی )ازدمله نزدیکای پژوهشی( است که برمبنای معیارهای درو: اقاله علمیم 22نامه و  پایا:
 ان،. زمانی، نزدیکی موضوعی، و اعتبار( انتخاب ش،ا

 
 های پژوهش یافته. 3
 بندی مطالعات پیشین قومی در ایران معرفی، مرور، و دسته. 1-3

 بن،ی کرد  فصلگونه این: توا در یک نگاا کلی، مطالعا  مربوط به هویت قومی در ایرا: را می
. 9 . تبیین مسئلۀ قومی و پاسخ به عوامال ماؤثر بار آ:؛2 طلبی قومی؛ . سن ش میزا: هویت7

. بررسای 8و  ها و موضوعا  دیگر؛ طلبی قومی و بررسی رابطه آ: با پ،ی،ا پیام،سن ی هویت
 های قومی. الگوهای م،یریت اقوا  و هویت

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 طلبی قومی سنجش میزان هویت .2-3
سان ی و بارآورد وضاعیت  شود که با ه،ف واقعیت دسته از مطالعاتی می این بخش، شامل آ:

طلبی  عبار  دیگار، در ماورد میازا: هویات انا،؛ باه طلبی قومی، اق،ا  به پژوهش کردا هویت
 ان،. قومی، آمار و ادعایی مطر  کردا

 
 های قومی  تفکیک میدان طلبی قومی به (. میزان هویت2)جدول شماره 

ین یافته مهمزمان پژوهشپژوهشگر گرایی های مربوط به میزان قوم تر
 کرد

8/28. هویت ملی 2؛ 7/90هویت دهانی  -2؛ 3/83. هویت قومی 7اردحیت هویت دمعی  7944قادرزادا
درص،ی کردها36م،اری  قو 7947قادرزادا

گرایی زیاد هستن،. درص، دارای قو  66ان، و از این بین،  درص، افراد دارای گرایشا  قومی بودا 793030محم،زادا
 ردحا: هویت قومی در ابعاد سیاسی و فرهنگی بر هویت ملی7943 ظهرابی
 گونه هویتی )قومی و ملی( بردسته نش،ا است. ها، هیچ درص، مطالب نشریه 12در 7941حی،ری

های محلی  درص، در نشریه 9های محلی کردستا:،  طالب قومی حوزۀ فرهنگی کرد، در نشریهدرص، م 36
 های محلی ایی  مشاه،ا ش،ا است. کرمانشاا، و یک درص، در نشریه

ماورد باه  78ماورد باه کرمانشااا، و  71های کردساتا:،  مورد به نشاریه 27مطلب ض، امنیت ملی،  32از 
کردا است.های ایی  اختصاص پی،ا  نشریه

 گرایی باال مفروض گرفته ش،ا است. قو 7942چوبتاشانی
ها به زبا:  ها و نشریه تقاضاها برای نگه،اشت و تقویت عناصر فرهنگی قو  کرد در افزایش چاپ کتاب

ش،  افزایش داشته است. به 7942تا  7914قومی، اسامی فرزن،ا:، و... از سال 
. هویت ملی 9درص،؛ 97. هویت دهانی 2درص،؛ 80هویت قومی . 7اردحیت هویت دمعی  7949مرو 

 درص،.23
 درص،.27درص،؛ ملی 98درص،؛ دهانی  83ها  قومی  اردحیت ارزش

 درص،.73درص،؛ ملی  97درص،؛ دهانی  38اردحیت زبانی  قومی
درص،.76درص،؛ دهانی  90درص،؛ ملی  38اردحیت اسم فرزن،  اسامی قومی 

 آذری)ترس(
 هویت قومی متعادل با هویت ملی در کشور دریا: دارد.7947احم،لو

گرایی )ناسیونالیسم ملی( ن،ارد، بلکه افرادی که گرایشا  قومی  گرایی، هیچ منافاتی با ملی تنها قو  نه
باالیی دارن،، گرایشا  وطنی باالیی نیز دارن،.

 عرب
. هویت دهانی 9درص،؛  91هویت ملی . 2درص،؛ 88. هویت قومی7اردحیت هویت دمعی  7944پورزیتانی

درص،.73
صعود دنبش قومی در بین اعراب خوزستا:. رون، روبه7944زادا کریم
 گرایانه، تقریبًا دو برابر میزا: هویت ملی است. میزا: گرایشا  قو 7946نسب تقوی

و  . 000یاب،. با سطح معناداری  با تقویت هویت قومی، میزا: هویت ملی فرد کاهش می
603.
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ین یافته مهمزمان پژوهشپژوهشگر گرایی های مربوط به میزان قوم تر
 دهن،ۀ هویت قومی باال( )نشا: 93از نمرا  87/21  7943 .نوا  و..

 بلوچ
مثبت 7/93. 9تفاو ؛  بی 7/33. 2منفی؛  4/3. 7نگرش به هویت ملی در نزد دانش ویا: بلوچ  7940بر حسین

ست.قومی اعی  ش،ا ا قومی، بیشتر از روابط برو: روابط عمیق درو:7940کاویانی راد
 لر

درص، پایین.27درص، متوسط؛ 89گرا؛  درص، قو  794396حمی،یا:
 آذری و لر

 گرایی زیادی دارن،. ها قو  درص، آذری 32ترس7913اصیری فرد
ان،. درص، زبا: محلی را بهترین زبا: دنیا دانسته13پن،اشت از زیباترین زبا:  

 .ان، گرایی باالیی داشته درص، لرها قو  82لر
ان،. خود را بهترین زبا: دنیا دانسته  درص، لرها زبا: محلی28پن،اشت از زیباترین زبا: دنیا  

 آذری و لر
 که باالترین درده خاصگرایی قومی است. 1از نمرا  3.4  کرد7930میرزایی

که باالترین درده خاصگرایی قومی است. 1از نمرا  3.2بلوچ
 باالترین درده خاصگرایی قومی است.که  1از نمرا  8.37آذری
 که باالترین درده خاصگرایی قومی است.  1از نمرا  8.83عرب

که باالترین درده خاصگرایی قومی است.  1از نمرا  8.99لر
 

  تبیین مسئله قومی و پاسخ به عوامل مؤثر بر آن. 3-3
ان،. ایان دساته از  ن بسن،ا کردابرخی از مطالعا  با مفروض دانستن مسئله قومی به سطح تبیی

گیاری از ناوع خاصای از  ان، و باا بهرا مسئله، تنظیم ش،ا« چرایی»مطالعا  با ه،ف پاسخ به 
گیرن،. د،ول زیار، تصاویری از  متییرها در یکی از سه سطح )خرد، کی:، و تلفیقی( قرار می

 علل و عوامل مؤثر بر ظهور و بروز مسئله قومی است.
 

 طلبی قومی از منظر پژوهشگران داخلی  (. چرایی هویت9جدول شماره )

رویکردجامعه آماریمستقلپژوهشگر
های فرهنگای،  های اقتصاادی، سارمایه سطح توسعه منااطق قاومی، سارمایه7944قادرزادا، 

وارا مثبت، روابط ادتماعی عاد 
تلفیقیمناطق کردنشین 

های دمعای باومی، داناش محلای،  رساانهطبقه ادتماعی، میزا: استفادا از 7930محمودی، 
احساس تبعیض

دانش ویا: کارد دانشاک،ا 
علااو  ادتماااعی دانشااگاا 

عیمه طباطبایی

تلفیقی

م،اری سن، دنسیت، پایگاا ادتماعی و اقتصادی، میزا: قو 7947قادرزادا، 
میزا: آگاهی و شناخت از دیگر اقوا ، میزا: تعامی  ادتماعی با دیگر اقوا 

خردهشهر بان

هاای فرهنگای،  هاای اقتصاادی، محرومیت سیاست تمرکزگرایی، محرومیت7940محم،زادا، 
های سیاسی محرومیت

اسااناد و آمارهااای مناااطق 
کردنشین

کی:
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رویکردجامعه آماریمستقلپژوهشگر
نوع گویش، ناوع ماذهب، محال پارورش فارد، احسااس تبعایض سیاسای، 7930محم،زادا، 

وع احسااس تبعاایض ادتماااعی و اقتصااادی، احسااس تبعاایض فرهنگاای، ناا
مصرف رادیو، نوع مصرف تلویزیو: 

مناطق کردنشین کردستا:، 
کرمانشااااا، و اذربای اااا: 

غربی

تلفیقی

کی:نخبگا: قومی کردنوع گرایش و گفتما: حاکم در بین نخبگا: قومی7944رحمانی، 
سن، اصالت قومی، وابستگی شایلی باه دولات، میازا: رضاایت از دولات، 7944پورزیتانی، 

هااای نخسااتین، پایگاااا ادتماااعی و اقتصااادی، ساارمایه  گرواپیوسااتگی بااه 
اقتصادی، سرمایه فرهنگی، سرمایه ادتماعی، گستردا تعاامی  ادتمااعی، 

احساس تبعیض، احساس محرومیت نسبی

خرداعراب خوزستا:

مطبوعااا  محلاای مناااطق نوع نشریه محلی، گذشت زما:، استا: محل انتشار7941حی،ری، 
و ایی  کردستا:،کرمانشاا

کی:

شاا،ا، میاازا: پیوسااتگی  هااای گذران،ا دنساایت، محاال سااکونت، تعاا،اد تر 7940بر،  حسین
های مردال، پایگااا  خانوادگی، میزا: پیوستگی با همساال:، پیوستگی با گروا

های گروهای، میازا: عضاویت  ادتماعی، میزا: اساتفادا از رساانه ا اقتصادی
گروهی،  میزا: رضایت از کشور

تبعیض، احساس محرومیتاحساس 

دانشاااااا ویا: بلااااااوچ 
های  دانشااااااااااااااااگاا

بلوچستا: و سیستا:

خرد

ای و اینترنتای ،  های ماهوارا ها و شبکه نخبگا: قومی داخلی و خاردی، رسانه7942چوبتاشانی، 
نگاری آمریکا یک انبه

اسناد و آمارهای مربوط باه 
کردها

 کی:

: و نخبگا: قومی در داخل و خارج از کشاور، محرومیت نسبی مناطق، فعاال7944زادا،  کریم
زبا: های عرب برد و نفوذ رسانه

اسناد و ما،ارس مرباوط باه 
اعراب

کی:

اسناد و ما،ارس مرباوط باه حاکمیت نوع خاصی از گفتما: قومی7944مرسلی، 
ها ترس

کی:

اصاااایری فاااارد، 
7913

نااوع قومیاات، محاال زناا،گی، محرومیاات و برخااورداری منطقااه، احساااس 
هاااا، پایگااااا  محرومیااات، احسااااس تبعااایض، پن،اشااات از رفتاااار فارس

ادتماعی، پهناۀ رواباط ادتمااعی، تحصایی ، آشانایی باا زباا:  ا اقتصادی
های ثانویه، دنسیت، نوع قو  فارسی، عضویت در گروا

تلفیقیآذربای ا: شرقی و لرستا:

کیات خاانوادا، احسااس سن، دنسیت، وضعیت تأهل، شیل، درآم،، میزا: مال7946نسب،  تقوی
محرومیااات نسااابی اقتصاااادی، ساااابقه شهرنشاااینی، منطقاااه مساااکونی 

نشین/مختلط(، اعتماد به قو ، پایبن،ی به هن ارهای قاومی، تحصایی ،  )عرب
استفادا از وسایل ارتباط دمعی، رضاایت از نظاا  سیاسای، مشاارکت در اماور 

سیاسی، احساس محرومیت نسبی در بع، سیاسی، هویت قومی 

تلفیقیعراب خوزستا:ا

قومی، احساس نابرابری، اشتراکا  فرهنگی با قو  ارتباطا  درو:7943حمی،یا:، 
نااابرابری اقتصااادی، نااابرابری منااابال، نااابرابری حقااوقی، پایگاااا اقتصااادی و 

ادتماعی

خردآباد خر 

میرزایااای ورزناااه، 
7941

کتااااب هاااای عماااومی سیاست های تمرکزگرایانه کتب درسی
متوسطه

کی:

پایگاا ادتماعی و اقتصادی، گرایش مذهبی، دنس، محل سکونت، احساس 7930میرزایی، 
گرایانه، گرایشا  م،نی تبعیض، گرایشا  قو 

دانشاااااااااااا ویا: دورا 
کارشناسی ایرا:

تلفیقی

پایگاا اقتصادی و ادتماعی، میزا: آگاهی، پن،اشات از خاود، گاروا مرداال، 7949مرو ، 
، دنسگسترا روابط ادتماعی

دانشااااااا ویا: کااااااارد 
های کردستا: دانشگاا

خرد

های تمرکزگرایاناه، فقار و ناابرابری موداود باین  های مذهبی، سیاست تفاو 7940کاویانی راد، 
های استا:، فاصله ی دیرافیایی، باال رفتن آگااهی و گساترش  شیعیا: و سنی

ارتباطا 

مساااااائوال: اسااااااتانی 
بلوچستا: و سیستا:

کی:

هویت قومی، هویت ملای، دنسایت، تاهال، ساطح تحصایی ، وضاعیت 7947احم،لو، 
اشتیال، نوع شیل، درآم،

خرددوانا: شهر تبریز
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رویکردجامعه آماریمستقلپژوهشگر
هیودی،  محماااااا،

7948
قومی، سیاست های تمرکزگرایانه، سطح توسعه  دانش محلی، همبستگی درو:

مناطق قومی، محرومیت سیاسی
تلفیقیاعراب خوزستا:

طلبی قومی، شبکه  اقتصادی، هویت ا ،ر، پایگاا ادتماعیدرآم،، تحصیی  پ7944مق، ،  
ارتباط ادتماعی، اعتماد به نفس

-20دوانا: شاهر آباادا: )
ساله(28

تلفیقی

ای، عملکرد  های بومی خاردی و ماهوارا هویت قومی، تحوال  عراق، رسانه7948آموسی، 
نخبگا: کرد

ساااااله  73-93دوانااااا: 
پیرانشهر

کی:

خردمذهب کردهای سنیصیی ، شیل، تأهل، دنسیت، هویت قومیتح7943ظهرابی، 
نااوا  و همکااارا:، 

7943
احساس محرومیت نسبی در بعا، سیاسای، احسااس محرومیات نسابی در 
اقتصاد فردی، نگرش مثبت به اقاوا  در خوزساتا:، اعتقااد باه نخبگاا: قاو  

انه عرب، رضایت از نظا  سیاسی، مشارکت در امور سیاسی، رضایت از رسا
های خااردی سیاسای، احسااس محرومیات نسابی  ملی، اساتفادا از رساانه

 اقتصادی استا:

خرداعراب ساکن اهواز

 خرد اعراب اهواز احساس محرومیت نسبی 7946نوا  و...، 
عب،ی و مقصودی، 

7932 
های خاردی،استفادا ابزاری نخبگا: از محافل و منابال  فعالیت ه،فمن، رسانه

گرایاناه باه هویات ملای و  و نمادسازی قومی، نگاا تقلیلسازی  قومی، تاریخ
نشاینی،  کاهش احساس تعلاق باه هویات ملای، رشا، شهرنشاینی و حاشیه

 موقعیت دیرافیایی و ژئوپلیتیکی
احساس محرومیت نسبی و تبعیض، ناابرابری اقتصاادی، تحاوال  فکاری و 

 سیاسی در عرصه دهانی، ضعف م،یریتی

 یقیتلف نخبگا: آذربای ا: ایرا:

اللهی و  سااااااایف
 7932مرو ، 

 من،ی از رسانه، سن احساس محرومیت نسبی، گسترا روابط، بهرا
 سرمایه فرهنگی

 تلفیقی کرج

 

 ها و موضوعات دیگر طلبی قومی و بررسی رابطه آن با پدیده . پیامدسنجی هویت3-1-3

وضاوعا  فاردی و ها و م برخی از مطالعا  برای بررسی تأثیرا  هویتی اقوا  ایرانی بر پ،یا،ا
های مثبات و  طلبی قومی چاه وضاعیت کیف هویت و ادتماعی و در پاسخ به این مسئله که کم

گونه مطالعا ، هویت قاومی و کیفیات آ: ناه  ان،. در این کن،، ان ا  ش،ا ای را ای اد می منفی
 ت.مثابه متییر مستقل و اثرگذار بررسی ش،ا اس مثابه متییر تابال و اثرپذیر، بلکه به به

گیری در ماورد نظاا ، گرایشاا  ما،نی،  گرایش به هویت ملی و هویات دهاانی، دهات
مشارکت سیاسی فرامحلی، امنیات ملای، توساعه، و وفااق و همبساتگی ادتمااعی، ازدملاه 

 ان،. طلبی قومی، مطالعه ش،ا ان، که با تأثیرپذیری از هویت ها و موضوعاتی بودا مقوله
ح ماورد تحلیال، مطالعاا  یادشا،ا را در ساه گاروا، توا: برمبنای سط در حالت کلی می

 بن،ی کرد  دسته
وارۀ  عااد   چگونگی مناسبات و روابط عناصر هویتی یک قوم با عناصر هویتی قـوم دیگـر .7

ترین  بخش سایر اقوا ، محاوری قومی و فاصله ادتماعی کنشگر قومی با منابال و عناصر هویت
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( در مطالعه خاود تأییا، 7947آی،. قادرزادا ) شمار می هگونه مطالعا  ب موضوِع مورد تأکی، این
م،اری ساکنا: شهر بانه و فاصله ادتماعی، رابطه مثبتای وداود دارد؛  کن، که بین میزا: قو  می

های قومی افراد، شاه، تش،ی، فاصله ادتماعی میا: اقوا  ایرانای  ای که با افزایش گرایش گونه به
گاهی و شناخت و میزا: تعاامی  ادتمااعی باا اقاوا  دیگار هستیم. هرچن، با افزایش میزا: آ

( نیاز باه ایان نتی اه 7943یاب،. نوا  و همکارانش ) وارا مثبت(، این فاصله کاهش می )عاد 
رن  شا،: هویات قاومی  ان، که نگرش مثبت اعراب خوزستا: به اقوا  دیگر، سبب کم رسی،ا

نگرش منفی در ماورد ساایر اقاوا ، هماراا طلبی قومی با  شود. به بیا: دیگر، تش،ی، هویت می
ای در بین دوانا: دو  ( نیز در مطالعه7937پور ) است. سی، ابراهیم حسینی و حمی،رضا دییی

گروهی کنشگرا: قومی، سابب  ان، که افزایش سرمایه ادتماعی برو: قو  کرد و ترس اثبا  کردا
شود. گرایی و گرایش به هویت عا  )هویت ملی( می کاهش خاص

اگر هویت ملای را   چگونگی مناسبات و روابط عناصر هویت قومی با عناصر هویت ملـی. 2
متشکل از عناصری مانن، اسیمی بود:، ایرانی بود:، و م،رنیته درنظر بگیریم، گونه بسیار مهم 

طلبی قومی با این عناصر هویت ملی و الزاما   سن ی بین هویت دسته از مطالعا ، نسبت این
طلبی قومی چه تأثیراتی بار عناصار هویات  عبار  دیگر، هویت تحکیم آ: است. به استمرار و

ها و هنار مشاترس( و  ملی )اسی ، زبا: فارسی، تاریخ مشترس، دیرافیای ملی، نیاکا:، سانت
گیری در مورد نظا ، همبستگی ادتمااعی، امنیات  الزاما  آ: ازقبیل مشارکت سیاسی، دهت

سو، بین هویت قومی  رو هستیم. ازیک مورد با دودستگی نتای  روبهادتماعی و... دارد. در این 
و هویت ملی )همراا باا الزاماا  و عناصار آ:( رابطاۀ مثبات و از ساوی دیگار، در برخای از 

( 7943زادا ) مطالعا  بین این دو نوع از هویت دمعی، رابطۀ منفی گزارش ش،ا اسات. نقای
کن،  های تهرا: و تبریز ان ا  دادا است، ثابت می در پژوهشی که میا: دانش ویا: ترس دانشگاا

که بین همبستگی قومی و ناوع نگارش باه هویات ملای رابطاه منفای معنااداری وداود دارد؛ 
ویژا  تر، باه ای که تقویت هویت قومی و همبستگی متأثر از آ:، گارایش باه هویات عاا  گونه به

کارگیری روش تلفیقای  ( با به7948ده،. همچنین، هیودی ) هویت ملی را تحت تأثیر قرار می
گااهی و دلبساتگی  در بررسی شرایط اعراب خوزستا:، به این نتی اه رسای،ا اسات کاه باین آ

کن،  شود. البته وی تأکی، می قومی با گرایش به مشارکت سیاسی، رابطه معکوسی دی،ا می درو:
و روساتا( تاا که این رابطه در مورد مشارکت سیاسی محلی )مانن، انتخاباا  شاوراهای شاهر 
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( نیز در پژوهشی، بین هویت قاومی و هویات 7948ای متفاو  است. م نو: آموسی ) ان،ازا
( 7943بین،. در این مورد، نوا  و همکاارا: ) ملی در بین دوانا: پیرانشهر، رابطه معکوسی می

ان،  ی،اان،، به این نتی ه رس ای که در بین اعراب خوزستا: به روش پیمایش ان ا  دادا در مطالعه
طلبی قومی با نگرش منفی در مورد رسانه ملی و نظا  سیاسی حااکم هماراا اسات.  که هویت

ویژا در ابعااد  ها، باین هویات قاومی و هویات ملای )باه عبار  دیگر، براساس پژوهش آ: به
 شود. سیاسی( رابطه مثبتی دی،ا نمی

دذب هویت قاومی  ( نیز با تأکی، بر لزو 7939محم،دعفر دوادی اردمن، و همکارا: )
بخش برای رسی،: به همبستگی ملی و درنهایت، امنیات ملای،  در یک چارچوب کی: هویت

کن،. این درحاالی اسات کاه  نوعی بر مزاحمت هویت قومی در تحقق هویت ملی تأکی، می به
( در پیمایشی در میا: دوانا: شهر تبریز، باین هویات قاومی و هویات ملای، 7947احم،لو )

افزایای باین هویات قاومی و  است. در این پژوهش، رابطاۀ هم  گیری کردا را نتی هرابطه مثبتی 
تنها هویات  طلبی قومی ناه عبار  دیگر، هویت شود. به صور  معنادار تأیی، می هویت ملی به

شاود. احما، مهرمنا، و همکاارا:  کنا،، بلکاه سابب تقویات آ: نیاز می ملی را تضعیف نمی
انا،. در  : دوانا: آذری شهر ارومیه، نتی ۀ باال را تأیی، کردا( در پژوهشی مشابه در میا7943)

افزایی و مثبت اعی  ش،ا اسات.  این پژوهش، رابطۀ بین هویت قومی و هویت ملی از نوع هم
( در شهر کرج نیز بین هویات قاومی و هویات ملای 7932اللهی و مرو  ) در پژوهش سیف

 ای دی،ا نش،ا است. نسبت منفی
یات دهاانی   ات و روابط عناصر قومی با عناصـر هویـت جهـانیچگونگی مناسب. 9 هو

گاهی، تعلق، و تعه، به نماد به سن ی باین  ها و منابال معنایی فراملی است. نسبت معنای آ
یت های دهاانی(  ها و ت لی ها، سنت طلبی قومی با این عناصر و منابال معنایی )ارزش هو

توا: در سه  گونه مطالعا  را می آی،. این شمار می ترین ه،ف این دسته از مطالعا  به مهم
 بن،ی کرد  زیرگروا دسته

اسااس و   گیری و اشاعه هویـت جهـانی طلبی قومی در مقابل شکل الف( قائل به افول هویت
شا،:، باه ابازار  موازا  فراینا، دهانی ی باهمفروض چنین دی،گاهی این است که هویت دهان

موازا   ،یل شا،ا اسات. برمبناای ایان دیا،گاا، باههای فرهنگی تبا خردکنن،ا تمایزا  و تنوع
چالش کشی،ا خواهن، ش،. دلیل  بخش اقوا  به پیش منابال هویت از پیشرفت رون، یادش،ا، بیش
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( در پژوهشی دربارا دوانا: شهر بوکا:، رابطه بین هویت 7943پوری ) سحابی و هاشم آقابی 
گار ساخن، هرچقا،ر میازا: گارایش باه ان،. به دی دهانی و هویت قومی را منفی ارزیابی کردا

 تر ش،ا است. ها ضعیف تر بودا، هویت قومی آ: گویا: قوی ش،: در پاسخ دهانی
آمـده درنتیهـه  هـا، و خههـای پیش هـا، ررفیت دلیل امکان طلبی قومی بـه ب( تقویت هویت

اگار  اساس و مفروض چنین دی،گاهی در این نکته نهفته اسات کاه  شدن هویت جهانی جهانی
کارگیری نظا  کنترلی دامعاه و درنهایات، ما،یریت  ها انحصار اعمال و به یش از این، دولتپ

هاای دهاانی، ایان قاعا،ا دساتخوش  عه،ا داشتن،، امروزا با ظهور نهادها و ارزش قومی را به
های مقاومت از زیر سلطه نمادین و مستقیم قا،ر   تیییراتی ش،ا و فرصتی برای رهایی هویت

گاهیمرکزی پیش آم، بخشای و تحریاک  ا اسات. همچناین، ابزارهاای ارتبااطی فراملای باا آ
 های بن،ی ها دامان زدا و صاور  ملت ا رمق ش،: مرزهای دولت های فرهنگی اقوا  به کم حساسیت

ای باا  ( در گازارش پژوهشای7949محما،ی ) ان،. گل د،ی،ی را در عرصۀ دهانی شکل دادا
در پای ارائاه یاک چاارچوب مفهاومی « یت قومیش،: و هو درآم،ی نظری بر دهانی»عنوا: 

ش،: بر قومیات اسات. از نظار ایان نویسان،ا،  مناسب برای بررسی و درس تأثیر فراین، دهانی
شاود؛  کنن،ا قومیت یاا هویات قاومی می ساز و تقویت ش،: به دو صور ، زمینه فراین، دهانی

یاابی  ساازی و هویت هاای هویت صور  غیرمستقیم از طریق مختل کرد: کارویژا نخست، به
صور  مستقیم از طریاق فاراهم کارد: بساتر، امکاا:، و ابازار مناساب بارای  دولت و دو ، به

نیااا و همکااارا:  (، حاف 7938نیا ) گیری و تقویاات هویاات قااومی. تحقیقااا  شاافیعی شااکل
گرایی قاومی و تضاعیف  ( نیاز رشا، خااص7937(، و ساروخانی و رضاایی قاادری )7943)

 ان،. عنوا: پیام،های گسترش فضای م ازی، مطر  کردا را بههای ملی  وابستگی
مفاروض اساسای   های متفاوت جوامع قومی در برخورد با هویت جهانی قائل به وضعیتج( 

شا،:  این دی،گاا، ودود میزانی از تنوع در رویارویی دوامال قومی باا سیاسات هاویتی دهانی
وضعیت فعلی و آینا،ا اقاوا  پیچیا،. علای ای کلی برای  توا: نسخه است؛ به این معنا که نمی
( در پژوهشی که در مورد دانش ویا: چهار قاو  ایرانای )کارد، 7943امی،ی و فاطمه رضایی )

ان، که ابعاد فرهنگی هویت قاومی در  ان،، به این نتی ه رسی،ا بلوچ، عرب، و آذری( ان ا  دادا
هاا  عاد سیاسی و مطالبا  سیاسی آ:افول بودا و در مقابل، اب رویارویی با هویت دهانی، روبه

از دولت مرکزی، درحال افزایش است.
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 . بررسی الگوهای مدیریت قومی4-1-3

هایی است که با پذیرش تنوع قومی در ایرا:، ضمن معرفی انواع  این بخش دربردارن،ۀ پژوهش
د،ول در ان،.  الگوهای م،یریتی دوامال چن،قومی، به معرفی الگوی مطلوب موردنظر پرداخته

 پردازیم  زیر به بررسی الگوی تروی ی برخی از مطالعا  داخلی در این زمینه می
 

یت قومی از منظر پژوهشگران داخلی2جدول شماره )  (. الگوی مطلوب مدیر

یت قومی شناسه اثر  الگوی مطلوب مدیر
م،رسی 

(7948) 
و زبانی اقاوا  باه برشاماری امتیازهاا و  گرا و تکثرگرا در مورد عناصر فرهنگی پژوهشگر ضمن معرفی الگوهای وح، 

 مشکی  هریک پرداخته است.
زباناه  هاا، مشاکی  نظاا  آموزشای تک گرا  احساس تبعیض قومی و زبانی میا: اقلیت مشکی  الگوی م،یریتی وح، 

 های قومی. یهسوادی در مناطق قومی و زوال سرما های نخست تحصیل(، باال بود: نرخ بی ویژا در سال ها )به برای اقلیت
گرایی، تقویت احساس تعلق قاومی، تضاعیف  طلبی و محلی مشکی  الگوی م،یریتی تکثرگرا  تقویت روحیه د،ایی

 های آموزشی چن،زبانه. وح،  ملی، ای اد مانال در برابر توسعه و م،رنیسم و مسائل ادرایی نظا 
ترتیب،  این ای در کنار یک زبا: مشاترس در ساطح ملای تاا باه هالگوی ترکیبی  عبار  است از انتخاب بیش از یک زبا: رسمی و منطق

زبانی مناطق مختلف یک کشور احترا  گذاشته شاود و هام از طریاق یاک زباا: رسامی مشاترس  ا های قومی هم به حقوق زبانی گروا
های  حا،ودیتعنوا: نماد ملیت و وح، ، همبستگی و هویات ملای، حفا  و بردساته شاود. الگاوی ترکیبای باا پوشاش داد: م به

 ای ادش،ا توسط دو الگوی یادش،ا با پیون، داد: میا: احساس تعلق قومی و همبستگی ملی، کارآم،تر معرفی ش،ا است.
غیمحسینی 
و همکارا: 

(7930) 

کننا،؛  گیری تحرکا  قومی در ایرا:، الگوی م،یریتی ساختی را پیشنهاد می های شکل نویسن،گا:، ضمن بررسی زمینه
ساز ) فقر مناطق قومی، معیشت، بیکاری، و...( در کنار توده به عناصار و  ل از حذف ساختارهای زمینهالگویی متشک

های قومی با نگاا به قانو: اساسی و حقوق شهرون،ی.  مؤلفه
صالحی 
امیری 

(7949) 

رایای، نویسن،ا، ضمن معرفی الگوهای م،یریت قومی در دواماال دهاانی در دو قالاب الگاوی همانن،ساازی و تکثرگ
هاای قاومی، برخاورداری  الگوی وح،  در کثر  قومی را حاصل تعاطی چهار مؤلفه تاواز: فرهنا  ملای و فرهن 

دامعه از ع،الت اقتصادی و توزیال نسبی، تعمیم حق انتخاب و مشارکت سیاسی باا پاذیرش اصال تناوع و حاکمیات 
 کن،. قانو: اساسی و نهادها و نمادهای ملی معرفی می

ترابی و 
ی م ی،

(7939) 

شناساانه  نویسن،گا: این نوشتار ضمن طر  شکاف ساختاری در ابعاد اقتصادی، ادتمااعی، و سیاسای و مارور آسیب
بر رعایت اصال انصااف، عا،الت، و براباری باا  الگوی م،یریتی قومی در ایرا: پس از انقیب اسیمی، الگویی مبتنی

کی، بر ظرفیت ین گزارش، پی،ایی احساس محرومیت نسبی در کنار ما،یریت کنن،. در ا های دینی و حقوقی طر  می تأ
 ساز نارضایتی قومی در کردستا: معرفی ش،ا است.  محور زمینه امنیت

 . نقد و بررسی مطالعات قومی در ایران4
های نقشه پیشینه در هر پژوهشی، ارائه نمایی از وضعیت مطالعااِ  مارتبط باا  ویژا یکی از کار

ها و انحرافا  مطالعا  پیشین است. نقشه پیشینه مطالعا   خت آسیبفضای مسئله برای شنا
 سازد  های زیر را نمایا: می قومی در ایرا: آسیب

شود. این  ای محسوس است که گاهی به تضاد آرا تب،یل می ان،ازا ها به تنوع نتای  ارزیابی. 7
صی مربوط هستن، را ها( حتی مطالعاتی را که به می،ا: قومی مشخ سن ی ها )وضعیت ارزیابی

گیرن،. نیز دربرمی
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ده، که در مورد نوع رابطه بین هویت قومی و هویت  می  مروری بر مطالعا  قومی نشا:. 2
توان، شناسایی مسئله را باا  توا: تشخیص داد که همین امر می فرض را می ملی، چهار نوع پیش

گرایی قاومی  اق خااصالف( برخی از مطالعا ، هویات قاومی را مصا، رو کن،  مشکل روبه
انا،.  گرایی است، رابطۀ متضادی تعریف کردا ان، و بین آ: با هویت ملی که مص،اق عا  دانسته

(، 7946(، نوا  و نقوی )7943(، ظهرابی )7948(، آموسی )7941مطالعا  میرزایی ورزنه )
لعاا  باه ب( برخی از مطا آین،؛ شمار می ( ازدمله این مطالعا  به7943و نوا  و همکارا: )
هااا، هاایچ رابطااه  مناا،ی هویت های کاسااتلز و دنکینااز در مااورد موقعیت پیااروی از ان،یشااه

گوناه  ( از این7947بینن،. مطالعه احما،لو ) ای بین هویت قومی و هویت ملی نمی ش،ا تعریف
ها با دی،: کارکردهای مثبت قومی در حف  و نگه،اشت  ج( برخی از پژوهش مطالعا  است؛

انا،.  گرایای، رابطاه مثبتای تعریاف کردا گرایی و ملی ول تاریخ، باین قومیاتهویت ملی در ط
د( برخای از مطالعاا  باا تفکیاک و  ایان مطالعاا  اسات؛  ( ازدملاه7944مق،  ) مطالعه 
های متع،د، رابطه باین هویات قاومی و هویات  طلبی قومی به ابعاد، سطو ، و گفتما: هویت

(، اصایری 7944هاای مرسالی گنباری ) ،. پژوهشان ملی را منوط به ایان میحظاا  دانساته
گیرن،. ( در این دسته قرار می7948( و هیودی )7913)

های نظری و پژوهشی در مورد مسئله مورد نظر این  مطالعه پیشینه نشا: داد که یکی از خأل. 9
ها در  عها و تنو کنن،ا برخی از تناقض پژوهش، فق،ا: ابزاِر معطوف به می،ا: است. همین امر تودیه

طلبی قومی در ایارا: از یاک دانس نباودا اسات، بلکاه در درو:  تنها هویت ها است. نه ارزیابی
های قومی نیز ح،ی از تنوع و تناقض معنایی را شاه، هستیم. ع،  طراحی ابزارهای مناسب  می،ا:

از هایی است.  شناسی هویتی معطوف به می،ا:، سرچشمه چنین آسیب درنتی ۀ میفول مان،: گونه
شناسای  ( به گونه7944( و مرسلی گنبری )7941ای از مطالعا ، حادیانی ) میا: طیف گستردا

طلبی قومی را در ابعاد فرهنگای، سیاسای،  ان،؛ هرچن، حادیانی، هویت هویت قومی توده کردا
شاود. در ایان  های قومی می بین، که مختص می،ا: قومی اعراب نبودا و شامل تما  می،ا: و... می

فردی در قالب ساه  صور  منحصربه طلبی قومی در آذربای ا: را به ا، مرسلی گنبری، هویتراست
گرایانه به روش تحلیل گفتما: بررسای کاردا اسات.  طلبانه، و الحاق گرایانه، ت زیه گفتما: قانو:
ای  گفتماانی اشاارا های درو: بن،ی شناسی یادش،ا نیز به برخای از تمایزهاا و تقسایم هرچن، گونه

های  تاوا: انشااعاب گرایی قاومی در آذربای اا: می عنوا: مثاال، بارای الحااق شاته اسات؛ باهن،ا
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گرایی ترکی  گرایی آذری با مرکزیت دمهوری آذربای ا: و الحاق ای درنظر گرفت )الحاق چن،گانه
هاای قاومیتی و انتخااب  انگاری تماا  حرکت گری(؛ بنابراین، یکسا: عثمانی با مرکزیت سنت نو

شود. های قومی می های مشابه سبب میفول مان،: بخشی از واقعیت سن ه ها و شاخص
رس،. هرچن، در اغلب  نظر می های قومی، امری مشهود به . خأل پژوهشی در حوزۀ رسانه8
عنوا: یاک  های داخلای و خااردی باه ش،ا در مورد این مسئله، مصرف رسانه های ان ا  تبیین

تودهی به مطالعۀ اثار ناوع رساانۀ مصارفی و  ت، اما بیعامل و متییر تأثیرگذار مطر  ش،ا اس
های مطالعاا  یادشا،ا اسات.  های قاومی، یکای از آسایب ها در می،ا: الگوی مصرف رسانه

( و اغلاب نویسان،گا: دیگار باا 7942(، چوبتاشاانی )7940بر ) (، حسین7930محمودی )
به چنین آسیبی مبتی « گروهی های میزا: استفادا از رسانه»درنظر گرفتن متییر واح،ی با عنوا: 

طلبی قومی، ازقبیل  های گروهی در حوزۀ هویت های رسانه ها، تفاو  ان،. در این پژوهش ش،ا
تأثیرگذاری  های نوع رسانه و الگوی مصرفی آ:، درنظر گرفته نش،ا و از سوی دیگر، به سازوکار

طالعا  مربوط باه رساانه و هایی که در م ها تودهی نش،ا است؛ بنابراین، یکی از آسیب رسانه
ساازی، یاا الگوهاای  ساازی، غیریت قومیت در ایرا: نادی،ا گرفته ش،ا است، سازوکار هویت

و « چیساتی»عبار  دیگار، باه  ها اسات. باه سازی در راستای سیاسات هاویتی رساانه هویت
 هویت قومی تودهی نش،ا است.« ش،ِ: »و « چگونگی»اکتفا ش،ا و به « چرایی»

های قاومی مختلاف ایارا:  نه، نشانگر پراکن،گی و تراکم مطالعا  در میا،ا:. نقشه پیشی3
( منطقه آذربای ا:، آبستن 7943عنوا: نمونه  غائله،  های اخیر )به است. با ودود اینکه در سال

رس، که در برهۀ خاصی از تیییرا  هاویتی قارار گرفتاه  نظر می حوادث قومی فراوانی بودا و به
ان،. گفتنی است که اغلاب  ز مطالعا  قومی به این منطقه اختصاص یافتهاست، تع،اد ان،کی ا

ان، و برخای از اقاوا  ایرانای،  مطالعا  قومی در ایرا: با محوریات کارد و عارب نوشاته شا،ا
ها سهم مشخصی از مطالعا  قومی ن،ارن،. همچو: ترکمن

لعاا  قاومی شناسای در حاوزا مطا دها،، سنخ ها و منابال نشاا: می . مروری بر پژوهش6
طلبی قومی، تنها در یک ساطح  دز چن، مورد، هویت ای که به گونه ش،  دچار فقر است؛ به به

انا،. در ایان بخاش، چنا، ماورد از  بن،ی آ: غافال بودا دی،ا ش،ا و پژوهشگرا: مرتبط از گونه
 شود. ان،، بررسی می شناسی در این مورد کردا مطالعاتی که اق،ا  به گونه
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و  1فرهنگای میلتاو: بنات های بین ( مطاابق باا نظریاه حساسایت7944) عاملی و موالیی
 ان،. های شیعه و سنی را بررسی کردا برمبنای متییر توسعه ارتباطا ، روابط بین ترکمن

فرهنگای را برمبناای توساعه ارتباطاا   های بین شناسی انواع حساسایت میلتو: بنت، گونه
های افراد  فرهنگی، چارچوبی برای توصیف واکنش های بین اسیتها ارائه کردا است. حس گروا

(. او ما،ل خاود را باه شاش 88، 7941های فرهنگی است )عاملی و محما،خانی،  به تفاو 
های فزاینا،ا  صاور  پیوساتاری از حساسایت کن، که به مرحله شناختی و ساختاری تقسیم می

ما،اری باه  وار از قو  سلسالهگرایی فرهنگای در حرکات اسات، یعنای حرکات  سوی نسابی به
هاای فرهنگای  ها و رفتارها در ماورد تفاو  م،اری که هر مرحله با انواع خاصی از نگرش دیگر

 (.928، 2001، 2توصیف ش،ا است )فولر
 

 فرهنگی میلتون بنت های بین (. سساسیت5جدول شماره )

 مداری قوم گرایی فرهنگی نسبی
 انکار اعدف دست کم گرفتن پذیرش انطباق ادغا 

هضم در 
 دیگری

تیش در راستای 
دی،: دها: از 
 چشم دیگرا:

ارزش قائل ش،: و 
گیری مثبت در  دهت

های  برابر تفاو 
 فرهنگی

کوچک شمرد: 
ها، تیش در  تفاو 

انگاشتن  راستای نادی،ا
تمایزاتی مانن، رن  و 

 ها اصرار بر شباهت

ارزیابی منفی 
 ها از تفاو 

ع،  پذیرش 
 ها تفاو 

حقیقت مودود،  تنها
ش،ا  فرهن  ت ربه

 فرد قومی است.

 27-17، 7339منبال  بنت، 

طلبی را مشاخص  ( با مطالعه در مورد قاو  کارد، دو گوناه هویات7939زادا و همکارا: ) سراج
« گرایی فرهنگای قاو »مذهب، و  با تأکی، بر کردهاای سانی« ناسیونالیسم کردی سکوالر»ان،   کردا

هایی ماننا، هویات  متشاکل از مقولاه« ناسیونالیسام کاردی ساکوالر. »مذهب برای کردهای شیعه
یکپارچۀ ُکردی، نارضایتی از دولت، تلقی سکوالر از دین، برتری قومیت بار ماذهب، بیگاانگی باا 

برآما،ا از « گرایی فرهنگای قاو »هویت ایرانی، حق تعیاین سرنوشات، و نقاش نخبگاا: قاومی، و 
، هویت ملی ایرانی، نارضایتی از دولات، ساازگاری ماذهب و هایی مانن، هویت قومی ُکردی مقوله

قومیت، تأکی، بر حقوق فرهنگی قو  ُکرد، تلقی ساکوالر از دیان و فقا،ا: آگااهی تااریخی اسات. 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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کن، کاه  افزاری بیا: می افزاری و نر  ( با تفکیک دو نوع ناسیونالیسم کرد به سخت7942چوبتاشانی )
ساوی فرهنگای  و افزاری به سمت ی ایرا: از نوع سیاسی و سختگفتما: قومی مودود در بین کردها

دای عباار  نهضات سیاسای  گرایش پی،ا کردا است. اماروزا بسایاری از فعااال: قاومی کارد، باه
های مشاابه خاود در ترکیاه و  کنن، که کامًی با گوناه می« دنبش فرهنگی کرد»کردستا:، صحبت از 

ی کاردی و اساتفادا از مناابال اطیعااتی زباا: کاردی، هاا عراق متفاو  است. گرایش ش،ی، به نا 
گرایی باه  ( نیز با تفکیک قو 7930طلبی است. محم،زادا ) مص،اق عینی چنین رویکردی به هویت

ها در میا: کردهای ایرا: پرداختاه اسات. اماا  اقتصادی به بررسی آ: ا سیاسی، فرهنگی، و ادتماعی
طلبی یاا  شناسای اناواع هویات ا: آلتوساری باه سنخ( با اتخاذ تحلیل گفتما7944مرسلی گنبری )

ناسیونالیسم قومی در منطقۀ آذربای ا: ایرا: پرداخته است. از نظر او در منطقاه آذربای اا: ایارا: باا 
 رو هستیم. طلبی روبه گرا، ف،رالیسم، و استقیل سه گفتما: ناسیونالیسم قانو:

 
 شناسانه در ایران با رهیافت جامعه طلبی قومی شناسی هویت .  پیشینه سنخ9شکل شماره 
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 توا: میحظا  زیر را درنظر داشت  های باال می در مورد پژوهش
نظر  ای، دقت آی، و مطالعۀ چنین مقوله شمار می های سخت به گفتیم که هویت، دزء مقوله. 7
ا از بار اینکاه ماا ر شناسی درسات چناین مفهاومی، عیوا کن،؛ بنابراین، گونه ای را طلب می ویژا

سازد، فاصله بین نظر و عمال را  ای رها می های ارزشی و سلیقه شناسی های ناشی از گونه آشفتگی
دهاا،. ایاان درحااالی اساات کااه  دربااارۀ وضااعیت هویاات قااومی دامعااه ایراناای کاااهش می

دلیل درنظر داشتن معیاری یگانه، از بررسی کامل موضوع،  ش،ا، اغلب، به های ان ا  شناسی گونه
ای را برطرف کن،. توان، چنین کاستی ن،. اتخاذ معیارهای چن،دانبه و ترکیبی میناتوا: هست

آل به  شود. گونه ای،ا شناسی به راهبرد انتخابی پژوهشگر مربوط می تردی،، غنای گونه بی. 2
طورکلی  گاردد. باه شناسای برمی اش با وضاعیت میا،انی و رعایات الزاماا  گونه میزا: فاصله

 شناسی بهرا گرفت  راهبرد برای دستیابی به گونهتوا: از سه نوع  می
های نظری و دستاوردهای پژوهشی در راستای  گیری از چارچوب بهرا :1الف( راهبرد قیاسی

شناسای، ماهیات، دامناه، و  شناسی موضوع، منطبق با این راهبرد است. در ایان ناوع گونه گونه
تنهاا دایگاذاری اطیعاا  در شاود و وظیفاه پژوهشاگر،  ها از پیش مشخص می تع،اد گونه

(، 7942(، چوبتاشاانی )7944های عاملی و موالیی ) شناسی ش،ا است. گونه های تعبیه دعبه
 ( منطبق بر این نوع راهبرد هستن،؛7930و محم،زادا )

این نوع راهبرد برخیف راهبرد قیاسی، از دزء به کل، از مشااه،ا  :2ب( راهبرد استقرایی
تارین ها،ف  ، از می،ا: و عالم عین به عالم ذهن در حرکت است. مهمعبارتی به نظریه، و به

شناسی با دقات در مشااه،ا   نوع گونه  سازی است. این از منظر استقرائیو:، کشف و نظریه
های نظری، در پی ای اد انطباق بین نظار باا عمال اسات.  گیری ها و دهت و فارغ از کلیشه

( برمبنااای چنااین 7939زادا و همکااارا: ) ( و سااراج7944شناساای مرساالی گنبااری ) گونه
 راهبردی طراحی ش،ا است؛

های  برگشات و واالس، فراین، تولی، و تکامل علام را در گارو رفت :3ج( راهبرد استقیاسی
زماا: رهنمودهاای نظاری و  کنا،. دیا،: هم پیوسته بین عالم انتزاع و عالم عاین عناوا: می

هاای نظاری و  گیاری از چارچوب بهرامشاه،ا  می،انی، ه،ف اصلی ایان راهبارد اسات. 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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شناسی براسااس  شرطی برای گونه تع،یل آ: از طریق تمرین در می،اِ: پژوهشی، پیش و در 
 ااا های راهبارد اساتقرایی بر رفاال کاساتی شود. چنین رهیافتی عیوا چنین راهبردی عنوا: می

های راهبارد  یکاسات ااا محوری، و ولنگااری روشای نگری، ارزش زدگی، بخشی مانن، سلیقه 
پ،یِ، موضوع را نیز پوشش می گویی و نادی،ا هما: قیاسی، مانن، این دها،.  انگاری دوانب نو

(، خأل راهبرد استقیاسی مشهود بودا و مطالعا  یادشا،ا 2گونه که در نمودار شمارا ) هما:
از این لحاظ قابل نق، هستن،.

 اا شناسی میلتو: بنت الگو گرفته است که از گونه  اا (7944در مطالعۀ عاملی و موالیی ) .9

گرایی فیزیکاای و  بااا دو انشااعاب دهااا:« شااماری کوچک»ماا،اری، مقولااه  ذیاال مفهااو  قو 
هاای  گرایی متعالی مطر  ش،ا است؛ به این معنا که در این مرحله، فارد بیشاتر باه بنیا: دها:

« شماری کوچک»ۀ کن،. چنین پن،اشتی از مقول مشترس هویتی در سطح دهانی گرایش پی،ا می
ما،اری در  گیرد، زیرا قو  م،اری دای بحث داشته و حالت متناقضی به خود می ذیِل مفهو  قو 

پاذیری قاومی و عناصار ذهنای مارتبط باا آ: را  ترین دردۀ خود نیاز میزانای از تفاو  ضعیف
پذیرد. می

(، 7944ی )کاررفتاه توساط عااملی و ماوالی شناسای به رس، که گونه نظر می گونه به این .8
فرهنگی را نادی،ا گرفته است. در طول مطالعاه مشاخص  های بین های حساسیت برخی از گونه
م،اری و در کنار  گذاری مقولۀ حقار  قومی )با عنوا: وارونگی( در ذیل مقوله قو  ش، که دای

برتری و تفاخر قومی، نامت انس و غیرمرتبط است
و « خاود»یابی، یعنی نگاا باه  از منطق هویت توا: های قومی می برای تفکیک انواع هویت

بینا، و دیگاری را  بهرا دست؛ اینکه یک هویت قاومی، خاود را چگوناه می« دیگری»نگاا به 
کنا،، و از ساوی دیگار، نسابِت ارتبااطی خاود و دیگاری چگوناه تعریاف  چگونه تعریف می

فرهنگی میلتو: بنت به  ینهای ب توا: با مبنا قرار داد: نظریه حساسیت اساس، می شود؟ براین می
 های قومی دست یافت. شناسی انواع هویت گونه

گوناه کاه در تعریاف  هما:  ااا قاومی قاومی و برو: نوع نگرش )الگوهای ذهنی( به عناصار درو:
 های شناسای حساسایت شا،ا از گونه های نظری برگرفته مربوط به استنتاج ااا هویت قومی مطر  ش،

ای رهنماو:  شناسای ردشا،ا باه آ:، ماا را باه چناین الگاو و گونهفرهنگی بنت و نق،های وا بین
سازد. می
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های قومی ها بین هویت (. انواع سساسیت6جدول شماره )

 دیگرم،اری

وارونگی
 خودباختگی یا ازخودبیگانگی قومی و گرایش مفرط به منابال معنایی دیگری؛

 ِی عالی؛دانی به هویت دیگر تمایل به رویگردانی از عناصر هویتی خوِد 
پیامااا،  تقویااات پیونااا،های  بر ت ربه حقار  قومی و تمایل ن،اشتن به عضویت در قوِ  خودی. مبتنی

 گروهی؛ ذهنی و عینی برو:
تضااعیف پیوناا،های ذهناای و 

 گروهی؛ عینی درو:
میل پی،ا کرد: نظاا  ارزیاابی 

هاا و  کنشگرا: قومی باه ارزش
 هن ارهای فراقومی؛

دفااااع از نظاااا  هن ااااری و 
هویات ملای و اتخااذ  ارزشی

های م،نی و قانونی برای  روش
 ها دستیابی به خواسته

 های فرهنگی مختلف؛ کارگیری چارچوب توانایی کسب و به ادغا 
 های فرهنگی بیش از یک مورد. ش،: چارچوب نهادینه 

 انطباق
من،اناه  تیش برای دی،: دها: از چشم دیگرا: و تیش برای ان اا  تیییارا  نیت

گروهی؛هم،لی )توانایی برخاورداری  ها متناسب با قواع، برو: فتارها و ارزشدر ر
 های نگرشی( و پلورالیسم )چن،نگری فرهنگی( از ب،یل

 کم گرفتن دست

هاایی ماننا، رنا  و  ها، تیش برای نادی،ا انگاشتن تفاو  کوچک شمرد: تفاو 
 اصرار بر تشابها ؛

هاای فیزیکای  ها برمبنای ویژگی ه ما انسا:گرایی فیزیکی  بر این مبنا که هم دها:
 ایم. مشابهی آفری،ا ش،ا

کی، بر ارزش دها:   های دهانی  گرایی متعالی  با تأ

 شناسایی 

 پذیرِش مثبت
 های فرهنگی؛ گیری مثبت در برابر تفاو  ارزش قائل ش،: و دهت

 گروهی؛ ها برمبنای معیارهای درو: ع،  ارزیابی تفاو 
 گی در ابعاد رفتاری و نگرشیپذیرش نسبیت فرهن

 وضعیتی پیام،  سازگاری
های سایال، ناپایا،ار، گزینشای، غیرتقلیا،ی و  گیری پذیرش ودود دیگری؛دهت

 گرایانه در مورد منابال هویتی؛  منفعت
 دای تعلق و تعه، صرف؛  تعقل به

 متأثر از وضعیت ساختاری.

 پذیرِش خنثی
 ی نیازها و حقوق دیگرا:؛پذیرش تفاو  بین خود و دیگری؛شناسای

 عناصر ذهنی مثبت نسبت به عناصر هویتی خودی و نگرش خنثی به دیگری؛
 طبیعی انگاشته ش،: تنوع و گوناگونی و در پی آ: حق متفاو  بود:.

 خودم،اری

 انزوا
پذیرش تفاو  بین خوِد عالی و دیگری دانی؛ ناامی،ی از تعامل ساازن،ا و اتصاال 

 به دیگری؛
توان، انفصال از ادتماع سارزمینی یاا غیرسارزمینی باشا،؛دورا: ماوقتی  انزوا می

پیامااا،  تقویااات پیونااا،های  برای گا  نهاد: در مراحل دیگر )قبل و بع،( است.
 گروهی؛ ذهنی و عینی درو:

تضااعیف پیوناا،های ذهناای و 
 گروهی؛ عینی برو:

گااارایش پیااا،ا کااارد: نظاااا  
ارزیااابی کنشااگرا: قااومی بااه 

 هاااااا و هن ارهاااااای ارزش
 قومی؛ درو:

هااااای  مشااااروعیت روش
بر  مقاومتی و تهادمی مبتنی

 گریزی خشونت و قانو:

 گزینی د،ایی
کی، بر دا،ایی فضاایی، سیاسای،  پذیرش تفاو  بین خوِد عالی و دیگری دانی تأ

 اقتصادی و فرهنگی؛ ا ادتماعی
کیاا، باار مرزبناا،ی های هویتی؛پیاا،ایش اختیفااا  در عناصااری مانناا،  تأ

 زهای سرزمینی و منابال دمعیتیها، مر اسطورا

تحریاااااااف و 
 مصادرا

های  ها و شناساه پذیرش تفاو  بین خوِد عالی و دیگری دانی؛باازنگری در مؤلفاه
 بخش خود و دیگری؛ هویت

بخش خااودی و  بخشاای بااه عناصاار هویاات نمااادپردازی مثباات همااراا بااا تق،س
 ری. بخش دیگ نگری، تحقیر، تمسخر و طعنه در مورد عناصر هویت منفی

 طرد و انکار 
شا،ا  ها؛تنها حقیقت موداود، فرهنا  ت ربه انگاری و ع،  پذیرش تفاو  نادی،ا

ای  وی است؛تنها فرهن  وی است که معتبر است؛در ایان مرحلاه انا،س ان،یشاه
 کن،؛ در مورد ودود دیگرا: نیز به ذهن خطور نمی

 ا دربر بگیرد.توان، تما  مودودیِت دیگری یا بخشی از آ: ر طرد و انکار می
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 گیری بحث و نتیجه
هاای  دلیل قرار گرفتن در نقطاه ثقال نظاا  ادتمااعی بایا، سارآغاز تحلیل هویت ادتماعی به

گاا نظاما  کی: دامعوی در قالب نمادها است و  سو، ت لی شناختی باش،، زیرا ازیک دامعه
وقفاه  ناا کاه هویات بیهای انسانی است؛ باه ایان مع ها و واکنش از سوی دیگر، پیشرانۀ کنش

که آ: هم به چگونگی مناسابا   اا سبب سازوکار نمادپردازی و تیییراتی که در عرصۀ نمادین به
« دیگاری»و « خود»ده،، به بازتنظیم مرزهای معنایی  روی می اا و موقعیت سوژا مربوط است

معناپاذیر پردازد. از این نظر، هویت در ارتباط تنگاتن  باا محایط، هام معناابخش و هام  می
ده، و از ساوی دیگار، در  ای از نمادها به کنش افراد دهت می سو، با ارائۀ سامانه است. ازیک

طورکلی،  شود. به تر، دچار میزانی از بازسازی می های کی: ارتباط پیوسته با تحوال  در عرصه
متاأثر از  بر تأثیرپذیری از تیییرا  دها: واقعای، این تحوال  نمادین در عرصۀ هویتی، عیوا

شاناختی موضاوعا   رو، کماال مطلاوب بررسای دامعه ای است؛ ازاین تیییرا  دها: رسانه
هاا باا  ای( و رابطاۀ متقابال آ: هویتی، به این سه ضلال )هویت، دها: واقعی، و دهاا: رساانه

تأثیر متقابل هویت و دها: . 2 تأثیر متقابل هویت و دها: واقعی؛. 7 شود  یک،یگر مربوط می
 ای و دها: واقعی. تأثیر متقابل دها: رسانهو  ای؛ رسانه

شا،ا از دو عنصار زماا: و  دها: واقعی تشکیل. تأثیر متقابل هویت و جهان واقعی ،قضیه نخست
گذارد. رونا،ها و  های هویتی تأثیر می ها و دنبش های ویژۀ هویتی، بر پویش فضا، با ای اد موقعیت

کننا،،  ها با یک،یگر برقرار می نظا  ادتماعی و روابطی که آ: فراین،ها در کنار کارکردها و ساختارهای
کنن،. موقعیت خااص دیرافیاایی اقاوا  ایرانای، الگاوی  ماهیت و شکل هویت قومی را دگرگو: می

دهی آ: به تما  شئو: ساختار تربیتای،  گرا، سیطرا قو  فارس بر فرهن  ملی، و دهت م،یریتی تمرکز
قاومی،   غیررسمی ش،ی، در راستای نگه،اشات و تقویات سایطرا نظا  حراستی و نظارتی رسمی و

ها در مناطق قومی، توسعه ناامتواز:، پاایین باود: فرصات مشاارکت قاومی در  توزیال نابرابر سرمایه
های  ساخت و تکوین نظا  ملی، بازتولی، دامعه استب،ادزدا و عناصر معنایی مرتبط با آ: در سااحت

های ادتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نمادین اقوا  ایرانای،  سرمایهمختلف ادتماعی، غافل مان،: از 
های ویژا دامعوی  بن،ی قومی در تاریخ معاصر ایرا:، سبب صور  و ضعف و کاستی در روابط بین

ای و چه در حوزۀ اق،ا   های اخیر، چه در حوزا ان،یشه ش،ا است. همچنین، تیییرا  دهانی در دهه
های متاراکم،  قاومیتی را متحاول کاردا اسات. پیا،ایش شاکاف هاای هاا و نگرش سیاسی، دنبش



 

 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

87 
مروری بر مطالعات 

 ... قومی در ایران

ای را پایش روی کنشاگرا:  زیست افراد، ت ویزهای هویتی ویژا ها در دها: ها و نابرابری محرومیت
قومی قرار دادا است. در حالت کلی، انطباق مرزهای محرومیات )در ابعااد مختلاف( باا مرزهاای 

تفااوتی، طارد، تخاصام،  های محا،ودی از بی ، کنا، و گزیناهتوان، واگرایی اقوا  را تش،ی قومی، می
انزوا، و... را در برابر عناصر معنایی هویت ملی، پایش روی کنشاگرا: قاومی قارار دها،. از ساوی 

براساس ق،ر  عاملیات،  اا  ان، های اخیر نشا: دادا گونه که در سال هما:  اا طلبا: قومی دیگر، هویت
های همگرایانه و واگرایانه  ان، که طیفی از انتخاب های متفاوتی زدا گیری ها و دهت دست به انتخاب

گیرد؛ بنابراین، هویت قومی در ایرا:، ضامن اینکاه  های مختلف نر  و سخت را دربر می در ساحت
 تابعی از ت ویزهای موقعیتی است، در ای اد، ت،او ، اصی ، تیییر و حذف آ: نیز دخیل است.

عنوا: عناصار مهام دنیاای د،یا،،  ها به رسانه. ای هویت و جهان رسانه تأثیر متقابل ،قضیه دوم
هاایی ماننا،  گیاری از راهبرد هاا باا بهرا کننا،. آ: نقش پررنگی در زیست ادتماعی افراد ایفاا می

ها بر دها:  سازی افراد دارن،. حاکمیت رسانه سازی، نقش مهمی در هویت سازی و طبیعی  کلیشه
انگاری مناابال  شود  الف( نادی،ا آمیز من ر می ظاهر تناقض به دو نتی ه بهمتنوع فرهنگی و قومی، 

تر؛ ب( برانگیختاه شا،:  های عاا  های نمادین قومی به نفال منابال معنایی هویت معنایی و سرمایه
هاا و مناابال  ساازی افراطای و تهاادمی ارزش قومی و درنهایت، بردسته ا های فرهنگی حساسیت

 تر. های ادتماعی عا  تر در برابر هویت عی خاصهای ادتما معنایی هویت
کننا،  الاف( زیسات  طارف عمال نمی ها باه دو دلیال در دهاا: کناونی بی همچنین، رسانه

کاه آ: هام تاابعی از میحظاا  ماالی،   ااا مشی و اها،اف ساازمانی ای ب،و: تعریف خط رسانه
ای، خواساته یاا  ساانهها و عوامال ر تصاور نیسات؛ ب( رساانه قابل ااا  حقوقی، و سیاسای اسات

کننا،. باا درنظار  ناخواسته، در راستای گفتما: و فضای زبانی مشخصی شکل گرفتاه و عمال می
ها و  سااازی ای )کلیشه هااای رسااانه گیااری از راهبرد ها بااا بهرا گاارفتن چنااین میحظاااتی، رسااانه

ملکاردی دهنا،. چناین ع ها(، رژیم حقیقت یا رژیم بازنمایی خویش را بازتااب می سازی طبیعی
ای فراین،محور، منظم، و هوشمن، )در برابر اقتضائا  و نیازهای هویتی  ب،و: درنظر گرفتن سامانه

پاذیر نیسات. در ساایۀ چناین  متناسب با تیییرا  محیطی( از نماادپردازی و معناساازی، امکا:
ن( های ت ویزی )راستین یاا دروغای ها و شباهت سازوکاری، متمایزسازی هویتی برمبنای تفاو 

شود؛ به ایان شاکل کاه  شود و فضای نمادین می،اِ: قومی، م،یریت می در می،ا: قومی ان ا  می
هاا،  سری منابال معنایی )مرباوط باه اقاوا ( و عمال رمزگاذاری حاول آ: ها با ارداع به یک رسانه
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ها با توسل باه  عبار  دیگر، آ: دهن،. به بخش را پیشنهاد می های ذهنی )و درونی( هویت شاخص
قومی )که  های بین های حساسیت سوی یکی از مقوله ناصر عینی قوِ  ه،ف، کنشگرا: قومی را بهع

دهناا،. البتااه بایاا، تودااه داشاات کااه تیاا  هااویتی  در قساامت پاایش توضاایح دادیاام( سااوق می
های  ها به فراخور میزا:، الگوی مصرف )کیفیات مصارف(، و ناوع رساانه کنن،گا: رسانه مصرف
 ای از تیییرا  هویتی را شامل شود. توان، دامنه و دهانی( می ش،ا )قومی، ملی، مصرف

های قومی، به فراخور  این درحالی است که کنشگرا: قومی در برابر سیاست بازنمایی رسانه
ان، و نسبتی که با منابال  نوع شخصیتی که در تعامل با منابال معنایی مرتبط با قومیت کسب کردا

ای را در  های چن،گاناه کنن،، رویه ملیت و...( برقرار می هویتی دیگر )دنسیت، طبقه، مذهب،
 توا: سه نوع شخصیت قومی را بر این مبنا درنظر گرفت  گیرن،. در حالت کلی می پیش می

یافته  در این گونۀ شخصیتی، سامانه معنایی و نگرشای فارد در  الف( هویت قومی ساخت
شکل گرفته و باه اماری متصالب و  های ادتماعی حول قومیت مورد خود، دیگری، و موقعیت

هاای هاویتی فارد ازقبیال گفتماا:  پای،ار تب،یل ش،ا است. گفتما: قاومیتی بار دیگار گفتما:
من،ی و متشاکل  سوی ساازما: خود به دنسیتی، طبقاتی، دینی و... سایه افکن،ا و فرد را خودبه

دساته از  یگر، در اینعبار  د ده،. به های قومی سوق می ها، و برنامه ش،: حول اه،اف، ارزش
افراد، قومیت به مقولۀ مرکزی و دزء د،انش،نی شخصیت تب،یل ش،ا و در یک رابطۀ عماودی 

 گیرد. ها قرار می با منابال هویتی دیگر، در رأس آ:
هااای دیگاار هااویتی  یافته  در ایاان گونااۀ شخصاایتی، گفتما: ساااخت ب( هویات قااومی نیمه

شامار  رقیاب و با،یلی بارای گفتماا: قاومیتی فارد به)دنسیتی، طبقاتی، مذهبی، سیاسی، و...( 
های متنوع هویتی در فارد پ،یا،ار  آین،. درواقال، یک نوع منازعه و رقابت هژمونیک بین گفتما: می

های متنوع هویتی متوسال  های ادتماعی به کانو: ش،ا و فرد در تعریف خود، دیگری، و موقعیت
 گیرد. های خود در می،ا: قومی قرار می با ب،یلشود؛ بنابراین، قومیت در یک رابطۀ افقی  می

گیرد که به فراخور شرایط و  های هویتی را دربر می دسته از پاسخ ج( هویت قومی موقتی  آ:
شون،. کنشگر قومی، به مقولاۀ قاومیتی خاود، نگااهی  ها، دچار تیییر و دگردیسی می موقعیت

بارد. هویات  ای هویتی خویش بهارا میه گیری ای داشته و از آ: در راستای سایِر دهت حاشیه
صور  موقتی و ماوقعیتی( و ساهم قومیات از  شود )هرچن، به فرد برمبنای قومیت تعریف نمی

 ای است. سامانۀ معنایی و ذهنی کنشگر، بسیار ناچیز و حاشیه
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شاا،ا  ها در مرحلااۀ نخساات، اشاااعۀ گفتمااا: قااومی تعریف هاا،ف هریااک از رسااانه
های قومی دیگار و در مرحلاۀ بعا،،  اشارا( در رقابت با گفتما:قومی مورد های بین )حساسیت

 است.« یافته شخصیت قومی ساخت»دذب کنشگرا: قومی و تولی، 
امروزا کمتر کسی در مورد این گازارا . ای و جهان واقعی تأثیر متقابل جهان رسانه ،قضیه سوم

فتن اطیعاا  اسات. ای شا،ا کاه نمااد آ:، اهمیات یاا تردی، دارد که دها:، وارد عصر تاازا
هاایی باا  ای و کاناال هاای مااهوارا ارتباطی و به تبال آ:، شابکه ا های اطیعاتی گسترش فناوری

های اخیار  های مختلف در می،ا: قومی، از پ،یا،ا ها و کلوپ نت های قومی، و رش، کافی زبا:
ی زنا،گی افاراد ها ها، و شیوا ها، نگرش ای در ارزش رس، به تیییرا  عم،ا نظر می هستن، که به

گونه که  ویژا در دوانا: مناطق قومی، ای اد کردا باشن،. هما: ای، به ان امی،ا و تیییرا  هویتی
زیست افراد  بخشی به دها: معنایی افراد، دها: واسطۀ نمادپردازی و نظم ها )ی قومی( به رسانه

و سااختاری نظاا   کنن،، تابعی از بازخوردهاا، رونا،ها، و تیییارا  کاارکردی را دستکاری می
های قومی باا تحاوال  ناوین  ای که امروزا نحوۀ رویارویی رسانه گونه ادتماعی نیز هستن،؛ به

گری،  م،رنیته، دولت ملی، دنسیت، انقیب، افراطی مذهب، شهرگرایی، سنت، م،رنیته، پست
گاذار قومی دیگر بر میزا: مشاروعیت آ: نازد کنشاگرا: قاومی تأثیر  ا های فرهنگی و مودودیت

کنن،، یاا  ها و مسائل قومی را مطر  نمی ها در عالم انتزاع، موضوع عبار  دیگر، رسانه است. به
زنن،، بلکه این عمال باا پیونا، خاورد: باه میا،ا: و  سازی د،ا از می،ا: نمی دست به واقعیت
 کن،. پذیر و مشروع دلوا می شود و درنتی ه، تودیه دامعه ان ا  می

 شکل زیر ترسیم کرد  توا: به شناسی هویت قومی را می امعهالف( رهیافت آمیختۀ د
 

 
 شناسی هویت قومی .  رهیافت آمیخته جامعه2شکل شماره 
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 توا: چنین ترسیم کرد  ها را می وسیله رسانه های قومی به یابی هویت ب( فراین، تنوع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 های قومی یابی هویت .  فرایند تنوع5شکل شماره 

 
قومی، ارائه هرگوناه  شناسی هویت  ش،ا از م،ل آمیختۀ دامعه بنابراین، با توده به موارد برگرفته

گانه، امری ناقص  های قومی، ب،و: درنظر گرفتن ضلعی از اضیع سه تحلیل و تبیینی از وضعیت
در سطح ای،ا، باا   شود پژوهشگرا:، رو، پیشنهاد می دز بیراهه نخواه، رفت؛ ازاین بودا و مسیری 

های ارزیاابی و تبیینای را در بررسای موضاوعا  هاویتی  های مودود، شااخص توده به واقعیت
گفتمانی را نیز پوشش دهن، و در سطح  ها، تنوعا  درو: ای که این شاخص گونه درنظر بگیرن،؛ به

ی در دادا در ساه ضالال و تنوعاا  گفتماان ادرا نیز نظا  ما،یریت قاومی باا رصا، تحاوال  رخ
 های قومی اتخاذ کنن،. ای در برابر گروا های چن،گانه های قومی، سیاست می،ا:

یم بازنمایی رسانه های قومی  رژ
 گیری عناصر و نمادهای عینی قومیت استخ،ا  و بکار

ــی  ــر  هن ــد عناص تولی
 قومی

 
 در سطو  سه گانه 

 شناختی  آگاهی قومی 
عاااطفی  تعلااق، تنفاار و  

 تعصب قومی
 تعه،ی  آمادگی به عمل

 نوع هویت قومی
 
 وارونگیا 
 ادغا ا 
 انطباقا 
 کم گرفتن دستا 
 ِش مثبتپذیرا 
 وضعیتیا 
 پذیرِش خنثیا 
 انزواا 
 گزینی د،اییا 
 تحریف و مصادراا 
 طرد و انکارا 

 مشترس زیستی فضای
 مشترس تاریخی های ت ربه و میراث تاریخ،

 ها( )ریشه مشترس نیاکا: و ها افسانه
 مشترس های ان،یشه و فرهن 

 مشترس رسو  و ها سنت
 مشترس مذهب یا دین

 مشترس آین،ا
 قومی موسیقی و هنر

 خویشاون،ی
 قومی مشاهیر و مفاخر

 مشترس نا 
  قومی مشترس نمادهای

 مشترس ادبیا  و زبا:
 مشترس دستاوردهای و اختراعا 
 مشترس فیزیکی و ظاهری خصوصیا 

 مشترس منافال
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مروری بر مطالعات 

 ... قومی در ایران

 منابع
ناماه  )پایا: زی ن جوان ان ترریدر ب  یت ق ومی و هو یت مل یزان هویرابطه م یبررس(. 7947ب )یاحم،لو، حب

 ت م،رس، تهرا:، ایرا:.یشگاا تربکارشناسی ارش،(. دان

(. تحلیل قومیت و هویت قومی 7943پور، زهرا؛ حی،ری موصلو، طهمورث؛ و حی،ری موصلو، طیبه ) احم،ی
 .93-62(، 7)2، اجتماعی فصلنامه انتظامدر ایرا:؛ دهت امنیت پای،ار. 

ان ی در م یاجتم اع یهمرس تگ یشكل غالب بر الگوه ا یقیتطر یبررس(. 7913السادا  ) فرد، اعظم یاصیر
ناماه کارشناسای  )پایا: ین ن و  همرس تگی ا یریگ موثر برشكل یرانی )ترک و لر( و عوامل اجتماعیاقوام ا

 ، تهرا:، ایرا:.ییاا عیمه طباطباارش،(. دانشگ

شا،: و قومیات در ایارا: )بار اسااس مطالعاه  (. ابعاد سیاسای دهانی7943امی،ی، علی؛ و رضایی، فاطمه )
، 4، پ ووه  سیاس ت نظ ری(. یکرد، بلوچ، عارب و آذر یرانیا: منتخب از چهار قو  ایدانش و ی،انیم

710-787. 

نامه  ا:ی)پا رانشهرین جوانان شهر پیدر ب یو قوم یت ملیاحساس تعلق به هو یبررس(. 7948، م نو: )یآموس
 ، دانشگاا تهرا:، تهرا:، ایرا:.ی(. دانشک،ا علو  ادتماعیشناس ارش، انسا: یکارشناس

نامه کارشناسی ارشا،(.  )پایا: ن اعراب خوزستانیغالب در ب یت جمعیهو یبررس(. 7944،ا )ی، شیتانیپورز
 ، تهرا:، ایرا:.ییه طباطبادانشگاا عیم

های قاومی در کردساتا:  (. بررسای چگاونگی ما،یریت شاکاف7939ترابی، یوسف؛ و م ی،ی، یوسافعلی )
 .3-23(، 77)9، های راهرردی سیاست پووه دمهوری اسیمی ایرا:. 

ان اع راب ی در م یت مل ی و هو یت ق ومی م وثر ب ر هو یعوامل داخل  یبررس(. 7946) ینسب، م تب یتقو
 راز، شیراز، ایرا:.ینامه کارشناسی ارش،(. دانشگاا ش )پایا:شهرستان اهواز 

 . تهرا:  سمت.شناسی های جامعه نظریه(. 7940عباس ) توسلی، غی 

 . تهرا:  نشر نی.شناسی های متاخر جامعه نظریه (.7944پور، حمی،رضا؛ و محم،ی، دمال ) دییی

 (7336)متردم  تورج یاراحم،ی(. تهرا:  شیرازا. )تاریخ اصل اثر  هویت اجتماعی(. 7947دنکینز، ریچارد ) 

(. بررسی نقش هویت 7939حم،دعفر؛ توکلیا:، سی،محسن؛ و قمریا: نصرآبادی، ناهی، )دوادی اردمن،، م
، تحقیقات سیاسی و بین المللیقومی بر امنیت پای،ار  مطالعه موردی منطقه کردستا: ایرا: )قومیت کرد(. 

6(27 ،)742-781. 

ف یتض ع ی)بررس  09 ی سم كرد در ده هیونالید ناسیالملل و تشد نیتحول نظام ب(. 7942، فرزاد )یچوبتاشان
ناماه کارشناسای  )پایا: كرد( یسم قومیونالید ناسیر آن بر تشدیه و تاثیو ترك ران، عراقیا یت دولتهایحاكم

 ، تهرا:، ایرا:.ییارش،(. دانشگاا عیمه طباطبا

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/17866
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/17866
http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=142382
http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=142382
http://spdb.uswr.ac.ir/ViewPynnmh.aspx?Cd=452
http://spdb.uswr.ac.ir/ViewPynnmh.aspx?Cd=452
http://spdb.uswr.ac.ir/ViewPynnmh.aspx?Cd=452
http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=155399
http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=155399
http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=155399
http://thesis2.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=EAB0412E-A221-4CE1-BDF7-7DDE13344437
http://thesis2.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=EAB0412E-A221-4CE1-BDF7-7DDE13344437
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/503227
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/503227
http://qpss.atu.ac.ir/article_970_0.html
http://qpss.atu.ac.ir/article_970_0.html
http://ajm.ir/rdsm_jarticle_list.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=jarticle_profile&jart_id=4400&rds_id=
http://ajm.ir/rdsm_jarticle_list.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=jarticle_profile&jart_id=4400&rds_id=
http://shahreketabonline.com/products/219/189824/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://nashreney.com/content/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://shirazehketab.net/mafahim-oloum-ejtemaee/hovyate-ejtemaee.php
http://pir.iaush.ac.ir/article_8649_1015.html
http://pir.iaush.ac.ir/article_8649_1015.html
http://pir.iaush.ac.ir/article_8649_1015.html
http://en.icnc.ir/index.aspx?pid=289&metadataId=1928b2ae-fdf4-4b9e-b175-f8d3e9d94ab8&sq=%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%20%DA%86%D9%88%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C&sid=10626400
http://en.icnc.ir/index.aspx?pid=289&metadataId=1928b2ae-fdf4-4b9e-b175-f8d3e9d94ab8&sq=%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%20%DA%86%D9%88%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C&sid=10626400
http://en.icnc.ir/index.aspx?pid=289&metadataId=1928b2ae-fdf4-4b9e-b175-f8d3e9d94ab8&sq=%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%20%DA%86%D9%88%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C&sid=10626400
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، ای رانجامع ه شناس ی (. نسبت هویت ملی با هویت قومی در میاا: اقاوا  ایرانای. 7941حادیانی، ابراهیم )
 .789-768(، 8و9)3

(. نقش هویت قومی در همبستگی ملای )مطالعاه ماوردی قاو  7943نیا، محم،رضا؛ و کاویانی، مراد ) حاف 
 .73-86، 20، شناسی كاربردی جامعهبلوچ(. 

گروهای باا هویات ملای  دتماعی برو:(. بررسی رابطه سرمایه ا7937پور، حمی،رضا ) حسینی، ابراهیم؛ و دییی
-922، 9، اسالمی دانشگاه فرهنگ دردوانا: بررسی موردی  دانش ویا: و غیردانش ویا: اقوا  ترس و کرد. 

233. 

 یت مل ی وچ نس رت ب ه هوان بل یعوامل موثر ب ر نگ رد دانش  و یبررس(. 7940ن بر، محم،عثما: )یحس
 ، تهرا:، ایرا:.یینامه کارشناسی ارش،(. دانشگاا عیمه طباطبا )پایا:

ناماه کارشناسای ارشا،(.  )پایا: در ش هر خ رم آب اد یو مشاركت م دن یت قومیهو(. 7943) ا:، اکر  ی،یحم
 هرا:، ایرا:.دانشگاا الزهرا، ت

 یدر مطروع ات محل  یو مل  یت ق ومی بازت اب هو(. مطبوعاا  محلای و امنیات ملای  7941، اکبر )ی،ریح
 ، ایرا:.، تهرا:یینامه کارشناسی ارش،(. دانشگاا عیمه طباطبا )پایا:های ایالم، كرمانشاه و كردستان(  )استان

(، 3)2، پووه ی ادب(. زبا:، گونه، گاویش و له اه  کاربردهاای باومی و دهاانی. 7941دبیرمق، ، محم، )
724-37. 

)چاپ چهاار ؛ متاردم  بهرنا  صا،یقی، و وحیا،  شناسی های كالسیک جامعه نظریه(. 7943دیلینی، تیم )
  (2008طلوعی(. تهرا:  نشرنی. )تاریخ اصل اثر 

نامه کارشناسی ارشا،(. دانشاگاا  )پایا: یت جمعینگرد نخرگان كرد به هو یبررس(. 7944ه )ی، سمیرحمان
 ، تهرا:، ایرا:.ییعیمه طباطبا

مطالع ات (. تااثیر اساتفادا از اینترنات در هویات قاومی. 7937، خ،ی ه )قادری ساروخانی، باقر؛ و رضایی
 (.3)2، جامعه شناختی ایران

شا،: بار هویات قاومی  فرهنگای دهانی(. بررسای تاأثیر بعا، 7943پوری، هاشم ) سحابی، دلیل؛ و آقابی 
 .793-738(، 87)77، مطالعات ملیساله شهرستا: بوکا:(.  23تا  73)مطالعه موردی دوانا: 

ای آمریکا  های معنایی گفتما: رسانه و انگارا« بازنمایی»(. نظریه 7938سلیمانی، رضا؛ و هراتی، محم،دواد )
 .773-793، 74 یاسی معاصر،جستارهای ساز اسی  و ایرا:. 

گرایی در میاا:  (. مطالعاه کیفای ماذهب و قاو 7939دمیال ) ،زادا، حسین؛ قادرزادا، امی،؛ و رحمانی سراج
 .9-23(، 8)73را:، یا یُکردهای شیعه و سنی. دامعه شناس

http://jsi-isa.ir/article_21815.html
http://jsi-isa.ir/article_21815.html
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/102022/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-(%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%25A
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/102022/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-(%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%25A
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/957984/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A8%25
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/957984/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A8%25
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/957984/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A8%25
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/315721
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/315721
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/89376
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/89376
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/482583
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/482583
http://adab.guilan.ac.ir/article_323.html
http://adab.guilan.ac.ir/article_323.html
http://nashreney.com/content/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://nashreney.com/content/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A+%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4+%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D9%83%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%D9%87+%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AA+%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A&qd%5B%5D=0
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A+%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4+%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D9%83%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%D9%87+%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AA+%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A&qd%5B%5D=0
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1084259/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C-(%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87--%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-28---18-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1390)
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1084259/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C-(%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87--%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-28---18-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1390)
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/642938/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/642938/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1127124/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%C2%AB%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%C2%BB-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D9%81
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1127124/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%C2%AB%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%C2%BB-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D9%81
http://jsi-isa.ir/article_21098.html
http://jsi-isa.ir/article_21098.html
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گیری هویت قومی و ملی و عوامل ادتماعی ماوثر بار آ:  (. شکل7932اله؛ و مرو ، برزو ) اللهی، سیف سیف
 .97-30(، 7)6، مطالعات توسعه اجتماعی ایراندر نزد ساکنا: کرج. 

های ادتماعی م ازی )مطالعه موردی هویت ملی و هویت قومی  (. پیام،های شبکه7938س )نیا، عبا شفیعی
 .69-46(، 2)3، های سیاسی پووه کردها(. 

)رساله دکترا(. دانشگاا آزاد اسایمی، تهارا:، ان مدیریت منازعات قومی در ایر(. 7949صالحی امیری، رضا )
 ایرا:.

ناماه کارشناسای  )پایا: زان گرای  به هویت ملی و قومی در بین كردهایرابطه م یبررس(. 7943ظهرابی، امیر )
 ارش،(. دانشگاا مازن،را:، مازن،را:، ایرا:.

فرهنگای و گفتماا: حقاوقی، آموزشای و  (. ارتباطاا  بین7941، ن ماه )ی،رضاا؛ و محما،خانی، سعیعامل
 . 87-66(، 8)7 تحقیقات فرهنگی ایران،ای ایرانی.  رسانه

فرهنگی مطالعه موردی  های بین ها و حساسیت ش،: (. دو دهانی7944،ا )ی، حمیی،رضا؛ و موالی، سعیعامل
. 7-272(، 2)2، رانی ا یق ات فرهنگ یتحقروابط بین فرهنگی اهل تسنن و تشیال در استا: گلستا:. 

 

مطالعات (. هویت دمعی غالب کردها در کشورهای ایرا: و عراق. 7944عب،اللهی، محم،؛ و قادرزادا، امی، )
 .7-23، 96، جامعه شناختی

ناماه  )پایا: گرایی نمونه موردی: ترری ز گرایی و ملی ررسی نسرت بین احساس محلیب(. 7947) هللعب،ی، عطاا
 کارشناسی ارش، رشته دیرافیای سیاسی(. دانشگاا تربیت م،رس، تهرا:، ایرا:.

 .37-12(، 39)8، مطالعات ملی(. همگرایی در آذربای ا:. 7932؛ و مقصودی، م تبی )هللعب،ی، عطاا

 نامه کارشناسی ارش،(. دانشگاا تهرا:، تهرا:، ایرا:. :ای)پا نترنتیت قومی در ایهو(. 7948، آذرنوش )یاریع

(. بررسای نقاش هویات 7930غیمحسینی، اسماعیل؛ لیییی، صادق؛ دالون،فر، بختیار؛ و قربانیاا:، آیات )
 .793-766، 67، مطالعات دفاعی و امنیتیزهای دمهوری اسیمی ایرا:. قومی بر امنیت مر

 ی)مطالع ه م ورد هویت ملی و هویت ق ومی در كردس تان ای ران(. 7944فکوهی، ناصر؛ و آموسی، م نو: )
پووه  جوان ان،  رانشهر(.یپ یر رسمیوانان شاغل در اقتصاد غنزد ج یتیهو یها و تعلق یشت اقتصادیمع

 .83-13، 2، فرهنگ و جامعه

ه دکترا(. دانشگاا عیماه )رسال ران و عراقیغالب كردها در كشورهای  ا یت جمعیهو(. 7944، )یقادرزادا، ام
 ، تهرا:، ایرا:.ییطباطبا

عوام ل  ی( و بررس یاز اقوام )ف ارس و آرر ساكنان شهر بانه یاجتماعسن   فاصله (. 7947، )یقادرزادا، ام
 ، تهرا:، ایرا:.یینامه کارشناسی ارش،(. دانشگاا عیمه طباطبا )پایا:موثر بر آن 

http://journals.srbiau.ac.ir/article_3156_657.html
http://journals.srbiau.ac.ir/article_3156_657.html
http://prj.ui.ac.ir/article_21509.html
http://prj.ui.ac.ir/article_21509.html
http://www.farhangeiran.ir/index.php/article/33-1389-12-16-10-23-55/181..
http://www.farhangeiran.ir/index.php/article/33-1389-12-16-10-23-55/181..
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/521741
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/521741
http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2008.04.003
http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2008.04.003
http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2009.06.001
http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2009.06.001
http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2009.06.001
http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2009.06.001
http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=107813
http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=107813
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/33583
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/33583
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/985395/%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://glo110.blogfa.com/post-323.aspx
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/975402/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/975402/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96037
http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96037
http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96037
http://www.icnc.ir/index.aspx?pid=289&metadataID=56f5a751-1eba-4803-820e-6907a2cda222
http://www.icnc.ir/index.aspx?pid=289&metadataID=56f5a751-1eba-4803-820e-6907a2cda222
http://en.icnc.ir/index.aspx?pid=289&metadataId=93bbf379-23fa-49c1-ac66-dedd171e0591&sq=%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87%20%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA&sid=9013815
http://en.icnc.ir/index.aspx?pid=289&metadataId=93bbf379-23fa-49c1-ac66-dedd171e0591&sq=%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87%20%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA&sid=9013815
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از(. تهارا:  طار  ناو.  ب اک خ  ن ی شا و اف  ا: ی ل ق ی ل ، ع )متردم  عب،االح عصر اطالعات(. 7940کاستلز، مانوئل )
  (7331)تاریخ اصل اثر 

 . تهرا:  نشر ویرایش.نگرد و تغییر نگرد(. 7944سف )کریمی، یو

ناماه  )پایا: مطالع ه م وردی ق وم بل وچ یدر اتح اد مل  یت ق ومیبررسی نق  هو(. 7940راد، مراد ) یانیکاو
 ت م،رس، تهرا:، ایرا:.یکارشناسی ارش،(.دانشگاا ترب

در استان خوزستان )با نگاهی ب ه  یتیر آن بر بروز مسائل امنیو تاث یتیهو یها چال (. 7944) یزادا، عل میکر
 ، تهرا:، ایرا:.یینامه کارشناسی ارش،(. دانشگاا عیمه طباطبا )پایا: قومیت عرب(

جغرافی ا و آماوزا: دختار  هویات دینای یاا هویات قاومی؟.  (. دانش7948ن؛ و فتحای، اللاه )گ،ازگر، حسی
 .791-762، 27، ریزی برنامه

ه فرهنا  و پاژوهش، ناما ش،: و هویت قومی، دوهفته (، درآم،ی نظری بر دهانی7949محم،ی، احم، ) گل
739 ،23-28. 

 )متردم  منوچهر صبوری(. تهرا:  نشر نی. شناسی جامعه(. 7946گی،نز، آنتونی )

)رسااله دکتارا(. دانشاگاا  رانی ا یان كردهایدر م ییعوامل مرترط با انوا  قومگرا(. 7930ن )یمحم،زادا، حس
 ، تهرا:، ایرا:.ییعیمه طباطبا

ب ر  یو اجتم اع ی، فرهنگ یاس یعوامل س ی)بررس ییبر قومگرا ییر تمركزگرایتاث(. 7940) ن یدا، حسمحم،زا
، یینامه کارشناسی ارش،(. دانشگاا عیمه طباطبا )پایا: ران(یان اكراد ایو فعال شدن آن در م یشكاف قوم

 تهرا:، ایرا:.

 )مورد مطالعه استان خوزس تان( یاسیدر مشاركت س یالت قومینق  تما(. 7948، محم،رضا )یودیمحم،ه
 ت م،رس، تهرا:، ایرا:.ینامه کارشناسی ارش،(. دانشگاا ترب )پایا:

ناماه  )پایا:ت ك رد و عوام ل م وثر ب ر آن ی ت قومی هو احس اس تعل ق یبررس (. 7930ادگاار )ی، یمحماود
 ، تهرا:، ایرا:.ییکارشناسی(. دانشگاا عیمه طباطبا

 .723-786، 1، شناسی انسانزبانی و هویت ملی.  ا (. پلورالیسم قومی7948م،رسی، یحیی )

 یران از منظ ر انتق ادی   ان ایدر آرربا یس تیونالیخ وان  گتتم ان ناس(. 7944) ی، احما،علیگنبار یمرسل
 ، تهرا:، ایرا:.یینامه کارشناسی ارش،(. دانشگاا عیمه طباطبا )پایا:

 شهرس تان یها ان دانش گاهیغالب در نزد دانش و یت جمعیعوامل موثر بر هو یبررس(. 7949مرو ، برزو )
 ، تهرا:، ایرا:.یینامه کارشناسی ارش،(. دانشگاا عیمه طباطبا )پایا:سنندج 

ل موثر بر گرای  جوانان به هویت ملی )مورد مطالعه جوانان شهر آب ادان( بررسی عوام(. 7944مق، ، عباس )
 نامه کارشناسی ارش،(. دانشگاا شهی، چمرا:، اهواز، ایرا:. )پایا:

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/630437
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/630437
https://www.gisoom.com/book/11018865/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4/
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/15701
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/15701
http://www.virascience.com/thesis/512420/
http://www.virascience.com/thesis/512420/
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/330091/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1--%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C-
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/330091/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1--%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C-
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3363&Number=153&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3363&Number=153&Appendix=0
http://nashreney.com/content/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B2
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/534491
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/534491
http://www.icnc.ir/index.aspx?pid=289&metadataID=710d1308-b09a-440c-937a-c7a923993955
http://www.icnc.ir/index.aspx?pid=289&metadataID=710d1308-b09a-440c-937a-c7a923993955
http://www.icnc.ir/index.aspx?pid=289&metadataID=710d1308-b09a-440c-937a-c7a923993955
http://www.icnc.ir/index.aspx?pid=289&metadataID=710d1308-b09a-440c-937a-c7a923993955
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/79084
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/79084
http://dl.islamicdoc.com/site/catalogue/595057
http://dl.islamicdoc.com/site/catalogue/595057
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/151466/%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C---%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C
http://www.icnc.ir/index.aspx?pid=289&metadataId=f2d31e9f-793c-4465-8ec7-ef4cb35342d8
http://www.icnc.ir/index.aspx?pid=289&metadataId=f2d31e9f-793c-4465-8ec7-ef4cb35342d8
http://d-lib.atu.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=1k3nzgogr.4
http://d-lib.atu.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=1k3nzgogr.4
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/525864
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/525864
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شناختی عوامل  (. هویت قومی ارامنه مطالعه دامعه7944مه،وی، سی،محم،صادق؛ و توکلی قینانی، فرحناز )
 .17-702(، 8)9، نامه علوم اجتماعی پووه موثر در استمرار قومی ارامنه مطالعه موردی  ارامنه تهرا:. 

(. بررسای 7943ناژاد، بهاارا؛ و مانا،گار، علای ) مهرمن،، اح،؛ و اشرفی سالطا: احما،ی، حساین؛ عزیزی
مطالع ات زباا: شاهر ارومیاه.  شناختی میزا: رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین دوانا: آذری دامعه

 .43-720، 27، امنیت اجتماعی
 .. تهرا:  سمتیاسیس یایجغراف یمران(. 7917ا )ر  ، دُ ی،ر مهادرانیرحیم

در كت ب )محلی، قومی، دین، ملی و فراملی(  یت جمعیانوا  هو ییبازنما(. 7941) یورزنه، مصطف ییرزایم
، یینامه کارشناسی ارش،(. دانشگاا عیماه طباطباا به دز کتب قرآ: و تعلیما  دینی )پایا: رستانیدوره دب

 تهرا:، ایرا:.

ساله دکترا(. دانشگاا عیمه )ران ین دانش ویدر ب یرانیسم ایونالی  به ناسیگرا(. 7930الله ) تی،آی، سییرزایم
 ، تهرا:، ایرا:.ییطباطبا

شناسی مساائل قاومی در ایارا:.  (. آسیب7943نسب، سی،م تبی ) نوا ، عب،الرضا؛ قیصری، نورالله؛ و تقوی
 .81-63(، 9)9، تحقیقات فرهنگی ایران

(. تأثیر احساس محرومیت نسبی بر هویت قومی و هویات 7946نسب، سی،م تبی ) نوا ، عب،الرضا؛ و تقوی
 .722-780(، 2)4، شناسی ایران جامعهملی مطالعه موردی  اعراب استا: خوزستا:. 
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