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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،1-53،)2(11 ،پیاپی  ،22تابستان 1531

شاپا 2004-7481

عیوضی ،یاور؛ سیفاللهی ،سیفاله؛ و ساروخانی ،باقر ( .)7931مروری بر مطالعاا قاومی در ایارا :نقا ،،بررسای و ارائاه
الگو .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.7-93 ،)2(77 ،

 نویسن،گا / :دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

*

مروری بر مطالعات قومی در ایران :نقد ،بررسی و ارائه الگو
یاور عیوضی ،1سیفاله سیفاللهی ،2باقر ساروخانی
دریافت9911/40/91 :

3

پذیرش9911/98/82 :

چکیده

طی چن ،دهه گذشته ،مطالعا قومی در ایرا :بنا به دالیلی فزونی یافته اسات .باا وداود ایان ،باهنظر
میرس ،که مسائل قومی در ایرا :به موضوعی حلنش،نی تبا،یل شا،ا اسات .مناابال اطیعااتی دور از
واقعیتهای می،انی ،بهعنوا :یکی از دالیال ناکارآما،ی سیاساتهای نظاا ما،یریت قاومی ،مطار
می شود .مقالۀ حاضر در پرتو الهاما نظری می ،،بلومر ،دنکینز ،توماس ،هال ،و میلتو :بنت در مورد
هویت دمعی ،با ه،ف شناخت خألها و آسیبهای معرفتی مطالعا قومی در ایرا ،:حاول ایان ساه
محور تنظیم ش،ا است  )7معرفی ،مرور ،و دساتهبن،ی مطالعاا پیشاین قاومی در ایارا:؛  )2نقا ،و
بررسی مطالعا قومی در ایرا:؛  )9پیشانهاد الگاویی بارای مطالعاا قاومی در ایارا .:بارای ان اا
پژوهش از روش توصیفیاتحلیلی و تکنیک نقشه پیشینه و فر استخراج مطالب اساتفادا شا،ا اسات.
میتوا :به طراحی حوزۀ مطالعاتی دامعهشناسی هویت برمبنای سه قضیه بنیاادین برگرفتاه از مفااهیم
دها :رسانهای ،دها :واقعی ،و هویت در کنار ارائه الگویی متکثر از هویتطلبی قومی ،بهعنوا :یکی
از مهمترین دستاوردهای مقاله اشارا کرد.
کلیدواژهها :هویت دمعی ،نقشه پیشینه ،قو  ،دامعهشناسی هویت

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

* داورا :این مقاله دیلال،ین رفیال فر (استاد انسا:شناسی دانشگاا تهرا):؛ و احم ،نادری (استادیار انسا:شناسی دانشگاا
تهرا):
 .1دانش وی دکترای دامعهشناسی فرهنگی ،واح ،علو و تحقیقا  ،دانشگاا آزاد اسیمی ،تهرا ،:ایرا:



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



 .3استاد گروا دامعهشناسی ،واح ،علو و تحقیقا  ،دانشگاا آزاد اسیمی ،تهرا ،:ایرا:



مقدمه

سیر تحول دوامال از دها :مکاانیکی باه دهاا :ارگاانیکی ،از دهاا :گماینشاافت باه دهاا:
گزلشافت و از دها :سنت به دها :ما،ر ،:باا تیییراتای در فراینا ،هویتیاابی ،ویژگیهاا ،و
الزاما مرتبط با آ :همراا بودا است .تیییر در صور بن،یهای نظا های ادتماعی در قالاب
دولتاملت ،مستلز تیییرا هویتی مقتضی ،از خاصگرایی به عاا گرایی ،از قبیلاهگرایی باه
ملیگرایی ،و از قو گرایی به م،نیتگرایی ،توسط کنشگرا :بود .شکل مطلوب دواماال در ایان
مرحله ،هماهنگی بین صور (شکلگیری دولتاملت) و سیر (قاع،ا آ :ازقبیل عا گرایی و
م،نیتگرایی) بود ،اما بهسبب مقاومت نیروهای سنتی و ت،او حیا سیر کهن (قبیلهگرایی،
قو گرایی ،و خاصگرایی) در دها :حاضر ،ناسازگاری بین صور و سیر  ،بهویژا در دوامال
متکثر و چن،قومی ،مودب ظهور مسائل مختلف قومی ش،ا است .به همین دلیال ،دهاا :در
یک قر :اخیر و با شکلگیری دولتهای ملی ،شاه ،ناآرامیهاا و فروپاشایهای قابالتودهی
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درنتی ۀ خیزش دنبشهای قومی بودا است .آمار فزاین،ا کشورهای عضو سازما :ملل و آماار
ستیزها و دعاوی دیرافیایی اقوا  ،نشا:دهن،ۀ فاورا :احساساا قاومی اسات؛ اماری کاه باه
منطقه ،دولتاملت ،یا ای،ئولوژی مشخصی اختصاص ن،اشته و در کنار گساترش ارزشهاای
فراگیر دهانی ،گریبانگیر اغلب دوامال است؛ ازهمینرو ،میتاوا :چناین گفات کاه در عصار
حاضر ،قومیتها به بازیگرا :اصلی تیییرا ادتماعی و تحوال تاریخی تب،یل ش،اان.،
در این دها :متکثر ،قومیتها بهفراخور بساترهای تااریخی ،دیرافیاایی ،و شارایط ادتمااعی،
فرهنگی ،اقتصادی ،و سیاسی با کمک عناصر درو:گروهی ضمن اینکه برای خود ،هاویتی تعریاف
میکنن ،،دیگری را شناسایی کردا ،و مناسبا ویژاای را با آ :مشخص میکننا .،از ایان نقطاهنظر،
هویت بهگونهای د،ی با غیریت و غیریتسازی در کنار تشاابها و شباهتساازی معناا مییابا.،
بهعبار دیگر ،شکلگیری پ،ی،اها ،پویشها ،و مناسبا ادتماعی ،در گرو تعریفی است که افاراد
و گرواهای ادتماعی از هویتشا :ارائه میدهن .،ازآن اکه بخاش مهام هویات کنشاگرا :براسااس
زیست ادتماعی و در دریا :ب،اوبستا:های بیناذهنی و بهطور خاص ،از طریق مقولههای ذهنای و
زبانی ساختهوپرداخته میشود ،با رساانهای شا :،ارتباطاا  ،وضاعیت منحصاربهفردی در فراینا،
هویتیابی کنشگرا :ای اد ش،ا است ،زیرا ازیکسو گسترۀ گزینشگری عناصر معناایی کنشاگرا،:
فراختر ش،ا و ازسویدیگر ،کنترلپذیری تولی ،و مصرف داداها توسط نهادهای رسامی ،کمرنا تر

ش،ا است .این درحالی است که در عصر کنونی ،فناوریهای اطیعااتی و ارتبااطی ،ظرفیتهاای
متنوع و متکثری را برای کنشگرا :فراهم کردا است؛ بنابراین ،رسانهها ،نهتنها با بازتاب داد :فرهن ،
بلکااه بااا شاارکت در فرهن سااازی ،نقااش چشاامگیری در فرهن ا دامعااه دارناا .،برایناساااس،
ً
هویتطلبی قومی در عصر رسانه ،لزوما باهمعنای ناسیونالیسام ت زیهطلباناه و تهاادمی نیسات و
بهمثابه مادا خامی است که به شکلهای مختلفی سازما :مییاب.،
پراکنش فضایی اقوا  ،قارار گارفتن همتباارا :اقاوا ایرانای در آ:ساوی مرزهاا ،تحاوال
منطقهای ،بهق،ر رسی :،برخی از اقوا یادش،ا در کشورهای همساایه ،بارش تااریخی ویاژا
دمهوری اسیمی ایرا :پس از انقیب ،دهتگیری ق،ر های هژمونیک بینالمللی در برابار
ایرا ،:فراگیر ش :،گفتما :حق تعیین سرنوشت در کنار دالیل و عوامل داخلیای مانن ،توساعۀ
نامتواز :منطقهای ،شکلگیری شکافهای مختلف اقتصادی ،ادتماعی ،فرهنگای ،و سیاسای
روی شکاف قومیتی ،سیاستهای فرهنگی تمرکزگرا ،و کنش و واکنش نخبگا :قومی و سیاسی
در مورد اقوا  ،شرایط ویژاای را برای این دامعاه متکثار ای ااد کاردا اسات 1.در پرتاو چناین
شرایطی ،قومیت و دریا:های قومی به اذعا :اغلب صاحبنظرا :داخلی و خااردی ،نیاروی
پیشبرن،ۀ تحوال تاریخی و عامل دگرگونیهای فرهنگی ،سیاسی ،ادتماعی ،و اقتصاادی در
یکص،سال اخیر دامعه ایرانی بودا است .عیوابر این ،مسئلهمن،ی در عرصاه ادتمااع باهطور
گسترداای به حساسیتهای ادتماعی گرا خوردا است .بهعبار دیگر ،مشروعیت یک مسئله در
گرو تقاضای دامعه برای بررسی و حل آ :است .اقبال دانشگاا و نخبگا :علمی به یاک موضاوع
میتوان ،از دو دنبه فراین ،یادش،ا را تسهیل کن ،الف) بردستگی یک موضوع در فضای دانشگاا و
گرایش این نهاد مؤثر به موضوع خاصای میتوانا ،نمایاانگر حساسایتهای دامعاه در برابار آ:
موضوع باش .،در سالیا :اخیر مطالعا قومی در ایرا ،:بهگوناهای فزاینا،ا ،رشا ،داشاته و کمتار
محفل دانشگاهیای بودا است که کارنامه پژوهشایای در ایان ماورد ن،اشاته باشا،؛ ب) نتاای
مطالعا و پژوهشها اا هما:گونه که توضیح دادا ش ،ااا نشانگر باال رفاتن تاب دامعاه در برابار
مسائل و چالشهای قومیتی است .براساس نتای پژوهشهای وضعیتسن در دهاههای اخیار،
دامعۀ ایرانی بیش از هر دوراای درگیر مسائل قومی است؛ بنابراین ،مفروض قلم،اد کرد :مسائل
قومی در ایرا ،:امری ضروری است.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1ایرا :بهلحاظ تنوع قومی و زبانی ،دزء  11کشور نخست دها :بهشمار میآی( ،میرحی،ر.)132 ،1331 ،
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باودوداین ،یکی از مهمترین دالیل استمرار و تش،ی ،مسائل قومی در ایرا ،:ودود آسیبهای
معرفتی در این زمینه است؛ آسیبهایی که عیوابر ناکارآم ،کرد :نهاد علم در مورد این موضوع،
زمینهساز آسیبهای م،یریتی و ادرایی حاصل از آلودگی بنیا :تصمیمها (اطیعا ) در برهههای
مختلف تاریخی ش،ا است .خأل مطالعاتی در برخی از ابعاد معرفتی موضوع ،و بیراهاه رفاتن در
ارزیابی و تبیین واقعیتهای قومی ،ازدمله آسیبهای معرفتی در حاوزا مطالعاا اقاوا ایرانای
است .برایناساس ،بازنگری در بنیا:های معرفتی مطالعا قومی با ه،ف نزدیک کرد :علام باه
می،ا :عمل یکی از ضروریترین نیازهای پژوهشی بهشمار میآیا .،پاژوهش حاضار باا نگااهی
انتقادی به مطالعا پیشین ،در پی بررسای آسایبهای معرفتای و ارائاه الگاوی تحلیلی انظری
متناسب با وضعیت پویشها و دنبشهای قومی در ایرا :اسات؛ الگاویی کاه امکاا :مطالعاه و
ارزیابی نزدیک به واقعیت را به پژوهشگرا :خواها ،داد .برایناسااس ،میتاوا :گفات ،پاژوهش
حاضر درص،د پاسخگویی به این پرسشها است «مطالعا قومی در ایرا :باا چاه آسایبهایی
فصلنامه علمی ـ پژوهشی
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روبهرو است؟» و «چه الگویی برای مطالعه هویتهای قومی در ایرا :پیشنهاد میشود؟»
 .1چارچوب مفهومی پژوهش

اقتضای بحث ای اب میکن ،ضمن آشنایی با نحوا شکلگیری هویت دمعی بر نقاش رساانهها
در بازنمایی منابال هویتبخش متمرکز شویم؛ از این رو چارچوب مفهومی حاول ایان دو محاور
تنظیم ش،اان.،
 .1-1هویت قومی و نحوه شکلگیری آن
1

بحث دربارا هویت ،ب،و :ارداع به دی،گااهای صاحبنظرا :کانش متقابال نماادین  ،اماری
بیهودا بهنظر میرس ،،زیرا قانالکنن،اترین و دامالترین برداشتها را در مورد تکاوین هویات،
بیا :کرداان .،نظریه درج هربر می 2،دربارا خود 3و نحوا تکوین آ ،:بهخوبی نشا :میدها،

که هویت (بهمعنی خود) مضمو :و ماهیتی ادتمااعی دارد .در چاارچوب ایان نظریاه ،میاا:
روانشناسی فرد (یا بازنمایی خود) و ساختار ،و فراین ،و گرواهای ادتماعیای کاه «خاود» در
درو :آ:ها قرار دارد ،پیون ،برقرار میشود (برور و یوکی ،2001 ،به نقل از حادیانی،7941 ،

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .)784بنا به نظر می« ،،خود» برآم،ا از گفتوگوی دو بخش «من فاعلی »1و «من مفعاولی»2
است« .من فاعلی» ،خودانگیخته ،دامعهناپاذیر ،پیشبینیناپاذیر و دنباۀ انگیزشای و فاعال
کنشهای فرد است« .من مفعولی» ،بهت،ری از طریق کنش متقابل فارد باا دیگارا :و درونای
کرد :دامعه تکوین مییاب ،و بر «من فاعلی» نظار میکن« .،من مفعولی» بخشای از خاود
است که بهمثابه ابژا کنشها و دی،گااهای دیگرا :اا ازدمله تأمی

شاخص در ماورد خاود ااا

شکل میگیرد .فرد ،زمانی تحت تأثیر «مان فااعلی» قارار میگیارد کاه نتوانا ،باا هن ارهاا و
انتظارا دامعه سازگار شود (دیلینی.)264 ،7943 ،
بع،ها هربر بلومر ،این ای،ا را توسعه داد که «من ادتمااعی» تحات تاأثیر هن ارهاای
فرهنگی ،موقعیتها ،و توقعا ادتماعی بهودود میآی( ،توسلی .)849 ،7940 ،منظاور وی
از موقعیت ،شرایطی است که در آ ،:هم هن ارهای فردی یا خردافرهنگی ،و هام هن ارهاای
کی :دامعه و فرهن قومی یاا فاردی،
کی :قرار دارن .،درواقال ،درنتی ه برخورد میا :فرهن
ِ

خردافرهن ها بهودود میآین( ،حادیانی.)784 ،7941 ،

دنکینز 3نیز با مبنا قرار داد :زمینههای ادتماعی «خود» ،هماۀ هویتهاای افاراد را از ناوع

هویت ادتماعی میدان ،،زیرا منبال این هویتها ،وابستگیهای ادتماعی افراد است .فرد براساس
هریک از موقعیتهای ادتماعی که دارد ،هویتی را کسب میکن ،و برمبنای منبال هویتی خاود از
دایگاا ادتماعی متناسب با آ :نیز برخوردار میشود .همین تناوع و تعا،د هاویتی ،ویژگیهاای
خاصی را با خود بههمراا میآورد؛ ازدمله اینکاه هویات تبا،یل باه اماری ماوقعیتی و گزینشای
میشود؛ بنابراین ،یکی از دستاوردهای مهم این نظرگاا ،این است که هویتهای دمعای در هار
دامعهای از منابال مختلف تیذیه میشون ،و نوع این منابال هویتبخش یا هویتساز بنابر شرایط
تاریخی ،دیرافیایی ،فراین،های دامعهپذیری ،گفتما:های حاکم ،رواباط ادتمااعی ،رساانهها،
سیاست فرهنگی ،و ...تعیین میشون .،دیگر اینکه ،چو :منابال هویتساز فراوا :هستن ،،هویات
یکپارچه یا تکبع،ی محقق نمیشود ،بلکه شاکله هویت کنشگرا ،:با تأثیرپاذیری از هریاک از
دریانا هویتی خاص ،سازمان،هی میشود .درنهایت اینکه چو :این فراین ،بهصور تا،ری ی
رخ میده ،،کنشگرا ،:میا :این منابال متع،د هویتی ،سازگاری و انطباق ای اد میکنن.،

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

5
مروری بر مطالعات
قومی در ایران ...

هویت قومی ،1بهعنوا :نمودی از هویت دمعی ،هویتی است برمبنای قومیت؛ و باهعنوا:
یکی از دنبههای مهم پرسش «من که هستم؟» ،عامال ق،رتمنا،ی در تکاوین و حفا گاروا
قومی و پیون ،ادتماعی وابسته به آ :است .هویت قومی ،م موعهای از ایا،اهای فارد درباارا

اعضای گروا قومی خود و بازشناسی خود با اساتفادا از برچسابهای قاومی اسات (مارتاا،2

 .)7 ،7339براسااس نظاار فینای ،3هویاات قااومی باه درکاای از خااود اشاارا دارد کااه درنتی ااۀ
برخورداری از میراث قومی شکل میگیرد (فینی)2001 ،؛ درکی از خود یا عناصر تشابهبخش
و درو:گروهی که افراد مرتبط با آ :را از دیگرا :متمایز میکنا .،چناین عناصار هویتبخشای
بهمثابه منابال معنایی برای پیروا :قاومی ،همیشاه یکنواخات و مشاابه نباودا اسات؛ ازایانرو،
دستیابی به تعریفی تحلیلی از قومیات و هویات قاومی ضاروری باهنظر میرسا .،اردااع باه
نگرشها و تعریفهای پژوهشگرا :داخلی میتوان ،در رسی :،به این ه،ف یاریرسا :باش.،
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جدول شماره ( .)1عناصر هویتبخش قومی از دیدگاه پژوهشگران داخلی
پژوهشگر
قادرزادا7944 ،
محمودی7930 ،
محم،زادا7940 ،
رحمانی7944 ،
پورزیتانی7944 ،
حی،ری7941 ،
کریمزادا7944 ،
حمی،یا7943 ،:

عناصر هویتبخش بیرونی
زبا ،:سرزمین ،مفاخر و مشاهیر ،رسو  ،مذهب
ادبیا  ،تاریخ ،اختراعا و افسانهها
سرزمین ،میراث تاریخی ،فرهن و زباا ،:تااریخ ،آینا،ا مشاترس ،اساطوراهای
مشترس
نیاکا :مشترس واقعی یا باور به نیاکا :اسطوراای ،نا مشاترس ،سارزمین ،فضاای
مشترس زیستی ،آدابرسو  ،ارزشهای مشترس
منشأ مشترس ،آدابورساو  ،سانتها ،ت رباههای تااریخی ،اقامات دیرافیاایی
عمومی و گاا مشترس
دین ،فرهن  ،موسیقی ،آدابورسو محلی ،زبا ،:سرزمین
ادتماع کوچک ،ادراکی راستین یا کاذب در مورد اصلونسب مشترس ،خاطرا ،
گذشته تاریخی ،فرهن  ،خویشاون،ی ،مذهب ،سرزمین ،ویژگیهای ظاهری
پیون ،خویشاون،ی ،سرزمین مشاترس ،ادا،اد مشاترس ،رساو مشاترس ،تااریخ،
افسانه

میرزایی ورزنه 7941 ،زبا ،:فرهن و میراث فرهنگی ،سرزمین
میرزایی7930 ،
مرو 7949 ،
احم،لو7947 ،

عناصر هویتبخش درونی
غرور ،تعلق و تعه ،به عناصر

احساس تعلق به یک گروا
واح،
احساس مشترس

آگاهی خودقومی و رفتار قومی
گرایش ،وابستگی قومی و
احساس تعلق و تعه ،به آ:ها

فرهن  ،تاریخ مشترس ،سرنوشت مشترس
سرزمین مادری ،زبا :مادری ،آداب محلای و غارور محلای ،گذشاته تااریخی،
وفاداری مشترس ،عییق
منافال محلی ،تعلق به مرد قاو خاود و تردیحاا رواباط ادتمااعی (در ماورد
مشترس
همسرگزینی ،دوستگزینی)
تبار و اد،اد مشترس افسانهای یا واقعی ،تاریخ ،فرهن (بهویژا زبا :و دین) ،موسیقی آگاهی ،وابستگی قومی
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پژوهشگر
گاااا،ازگر و فتحاااای،
7948
فکاااوهی و آموسااای،
7944
مهااا،وی و تاااوکلی،
7944

عناصر هویتبخش بیرونی
تردیحا ارتباطی ،زبا ،:موسیقی اصیل ،لباس محلی

عناصر هویتبخش درونی
احساسا مرتبط با عضویت
قومی (افتخار و تعلق)

ریشه مشترس بیشتر بهصور نیاای مشاترس ،ویژگیهاای فیزیکای و شخصایتی
مشترس ،زبا :و رسو مشترس ،سرزمین مشترس
مااذهب ،زبااا :و خااط ،موساایقی ،ساارزمین ،آدابورسااو و ساانتها ،نمادهااا ،احساس برگزی،گی و احساس
تعلق
خاطرا دمعی و اسطوراها
آگاهی و رفتار

همسو با دی،گاا برتو ،:عناصر و ویژگیهای هویتبخش قومی را میتوا :در دو مقولۀ بیرونی
و درونی دستهبن،ی کرد .برخی از عناصر عینی (مانن ،زبا ،:تاریخ ،نیاکا :و دیرافیاای مشاترس)
در کنار عناصر ذهنی (مانن ،آگاهیها ،ادراسها ،و احساسا مرتبط با آ:هاا) کاه باه کردارهاا و
عاد های رفتاری قومی من ر میشون ،،هویت قومی را قوا و دوا میبخشن .،البته بای ،درنظار
داشت که کموکیف برخورداری کنشگرا :قومی از عناصر هویتبخش قومی به یک ان،ازا نبودا و
متأثر از عواملی اا که به آ:ها اشارا خواه ،ش ،ااا متفاو است؛ بنابراین ،میتوا :چنین گفت کاه
در میا :یک دمعیت انسانی ،ودود م موعهای از عناصر بیرونی مشترس در کنار عناصر درونای
مشترس (ذهنیتهای معطوف به آ :متعینا ) تولی ،و توسعه هویت قومی را بههمراا دارد.
از نظر نویسن،گا :این پژوهش ،مقولۀ هویت ،وده نگرشی دارد .براساس دی،گاا تومااس

1

( )7317نگرش ،سازوکار پنهانی است که رفتار را ه،ایت میکنا ،و در ساه ساطح شاناختی،
عاطفی ،و رفتاری ،قابلمطالعه است (کریمی.)7944 ،
سطح شناختی دزء شناختی نگرش ،عبار از اطیعاتی اسات کاه فارد درباارا موضاوع
ِ
نگرش دارد .در این ا منظور ،اطیعا و آگاهیهایی است که فرد دربارۀ عناصر هویتبخش
قومی بهدست میآورد.
سـطح اسساسـی :ایان دازء ،شاامل احساسااتی اسات کاه موضاوع نگارش در شااخص
برمیانگیزد .احساساا مثبات و منفای ،خوشااین ،و ناخوشااین ،،تعلاق و انزداار ،غارور و
حقار  ،و ...ازدمله احساساتی هستن ،که افراد اا با توده به وضعیتهای قومی اا میتوانن ،در
مورد عناصر قومی خود داشته باشن.،
سطح آمادگی برای عمل :اغلب ،نگرش را نوعی آمادگی برای عمل تعریف کرداان،؛ یعنی،
نگرش ،شخص را آمادا میکن ،تا در برخورد با موضوع نگارش ،کنشای از خاود نشاا :دها.،
چنانچه نگرش شخص در مورد موضوعی مثبت باش ،،آمادا است که کمک کن ،،ستایش کن،،
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حمایت کن ،یا پاداش ب،ه( ،کریمی .)7944 ،از این منظر ،شکلگیری تعه ،قاومی ااا کاه در
نقطه بین عین و ذهن قرار میگیرد و در عالم ذهن ،نزدیکترین فاصله را به کنش قاومی دارد ااا

مقص ،نهایی تما سیاستها و راهبردهای نهادهای قومی تلقی میشود.
بنابراین ،میتوا :هویات قاومی را در ساه ساطح شاناختی (دانشای یاا آگااهی) ،احساسای
(عاطفی) ،و تعه،ی (آمادگی عمل) بررسی کرد؛ هرچن ،ساطو یادشا،ا ،تفاو هاای معناایی
مشخصی دارن ،و میتوا :آ:ها را بهصور د،اگانه سن ی ،،ولی بای ،درنظر داشت که هریک از
آ:ها دروازا ورود به دیگری است؛ ازاینرو ،هویت قومی وضعیت م،رج و پیشرون،اای دارد.
فضای زیستی مشترس
تاریخ ،میراث و ت ربه های تاریخی مشترس
افسانه ها ،اسطورا ها و نیاکا :مشترس (ریشه های مشترس)

دین یا مذهب مشترس
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آین،ا ی مشترس
هنر و موسیقی قومی
خویشاون،ی
مفاخر و مشاهیر قومی
نا مشترس
نمادهای مشترس قومی (سرود ،پرچم و )...
زبا :و ادبیا مشترس

شاخص های عینی و بیرونی هویت بخش قومی

سنت ها و رسو مشترس

شاخص های ذهنی و درونی هویت بخش قومی

فرهن و ان،یشه های مشترس

اختراعا و دستاوردهای مشترس
خصوصیا ظاهری (از قبیل لباس محلی) و فیزیکی مشترس
منافال مشترس

شکل شماره  .1هستیشناسی مفهوم هویت قومی

 .1-2جهان رسانهای و بازنمایی معنا

امروز در دو دنیای واقعی و رسانهای زن،گی می کنیم و این درحالی است که زن،گی در دنیای
رسانه ای ،برخیف دنیای واقعی ،دنس نر و فرهنگی داشته و ویژگی خاص آ ،:دگردیسای
در زما :و مکا :است .با ظهور و ق،ر گیری دها :رسانه ای ،رقابت بی پایاانی در راساتای
انگاراسازیها و واقعیتنماییها اا از طریق آنچه از آ :با عنوا :بازنمایی یاد میشود ااا باین
آژانسهای رسانه ای آغاز ش .،بازنمایی ،بخشی از فراین،ی است که به تولی ،معنا و مبادله آ:

میا :اعضای یک فرهن می پردازد و شامل استفادا از زبا ،:نشاانه ها ،و ایماژهاا مایشاود

(هال و ژالی .)73 ،2001 ،1ه،ف رسانهها از بازنماییها و تصویرساازی ها ،ارائاه روایات
ویژا ای از دها :پیرامو :است .چنین روایتی ،از طریق اتخاذ رژیم منحصربه فردی از حقایق
با دستکاری در دوگاناههای معناایی ااا اصال/فرع ،صا،ق/کذب

و حقیقای یاا مصانوعی ااا

امکا:پذیر می شود .منظور از بازنمایی این است که یک رسانه هیچ گاا ابزاری خنثای و یاک
میان ی بی طرف در ارائه تصویر بهشمار نمی آی ،،زیرا رسانه ،متکی به زبا :و معناا اسات و
زبا :و معنا نیز در چارچوب گفتما :هماوارا متکای باه قا،ر اسات؛ بناابراین ،بازنماایی
حاوادث توساط رسااانهها ،ساوای بحااث اخیقای و غیراخیقاای باود :آ ،:دارای سااوگیری
ای،ئولوژیک است و در راستای تضعیف یا تثبیت ق،ر و گفتماا :ویاژا ای گاا برمایدارد
(هال و ژالی.)92 ،2001 ،
 .2روش پژوهش

این مقاله بهلحاظ ه،ف ،کاربردیاتوسعهای و روش پژوهش آ ،:توصیفیاتحلیلی است و بارای
گردآوری داداهای مورد نیاز ،از بررسیهای اسنادی و تکنیک نقشه پیشینه بهارا بارداایم .ایان
روش پژوهش ،در داییکه نیاز به تصویرسازی ،تشریح ،تبیین دالیال چگوناه باود :و چرایای
وضعیت مسئله است ،بهکار میرود .اسناد مورد تحلیل در این پژوهش ،شامل  30منباال (24
پایا:نامه و  22مقاله علمیاپژوهشی) است که برمبنای معیارهای درو:گن ی (ازدمله نزدیکای
زمانی ،نزدیکی موضوعی ،و اعتبار) انتخاب ش،اان.،
 .3یافتههای پژوهش
 .3-1معرفی ،مرور ،و دستهبندی مطالعات پیشین قومی در ایران

در یک نگاا کلی ،مطالعا مربوط به هویت قومی در ایرا :را میتوا :اینگونه فصلبن،ی کرد
 .7سن ش میزا :هویتطلبی قومی؛  .2تبیین مسئلۀ قومی و پاسخ به عوامال ماؤثر بار آ:؛ .9
پیام،سن ی هویتطلبی قومی و بررسی رابطه آ :با پ،ی،اها و موضوعا دیگر؛ و  .8بررسای
الگوهای م،یریت اقوا و هویتهای قومی.
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شکل شماره  .2نقشه پیشینه مطالعات قومی در ایران

 .3-2سنجش میزان هویتطلبی قومی

این بخش ،شامل آ:دسته از مطالعاتی میشود که با ه،ف واقعیتسان ی و بارآورد وضاعیت
هویتطلبی قومی ،اق،ا به پژوهش کرداانا،؛ باهعبار دیگار ،در ماورد میازا :هویاتطلبی
قومی ،آمار و ادعایی مطر کرداان.،
جدول شماره ( .)2میزان هویتطلبی قومی بهتفکیک میدانهای قومی
پژوهشگر

زمان پژوهش

کرد
قادرزادا

7944

اردحیت هویت دمعی  .7هویت قومی 83/3؛  -2هویت دهانی 90/7؛  .2هویت ملی 28/8

قادرزادا

7947

قو م،اری 36درص،ی کردها

محم،زادا

7930

 30درص ،افراد دارای گرایشا قومی بوداان ،و از این بین 66 ،درص ،دارای قو گرایی زیاد هستن.،

ظهرابی
حی،ری

7943
7941

ردحا :هویت قومی در ابعاد سیاسی و فرهنگی بر هویت ملی
در  12درص ،مطالب نشریهها ،هیچگونه هویتی (قومی و ملی) بردسته نش،ا است.
 36درص ،مطالب قومی حوزۀ فرهنگی کرد ،در نشریههای محلی کردستا 9 ،:درص ،در نشریههای محلی
کرمانشاا ،و یک درص ،در نشریههای محلی ایی مشاه،ا ش،ا است.
از  32مطلب ض ،امنیت ملی 27 ،مورد به نشاریههای کردساتا 71 ،:ماورد باه کرمانشااا ،و  78ماورد باه
نشریههای ایی اختصاص پی،ا کردا است.

چوبتاشانی 7942

مرو

7949

مهمترین یافتههای مربوط به میزان قومگرایی

قو گرایی باال مفروض گرفته ش،ا است.
تقاضاها برای نگه،اشت و تقویت عناصر فرهنگی قو کرد در افزایش چاپ کتابها و نشریهها به زبا:
قومی ،اسامی فرزن،ا ،:و ...از سال  7914تا  7942بهش ،افزایش داشته است.
اردحیت هویت دمعی  .7هویت قومی 80درص،؛  .2هویت دهانی 97درص،؛  .9هویت ملی
23درص.،
اردحیت ارزشها قومی  83درص،؛ دهانی 98درص،؛ ملی 27درص.،
اردحیت زبانی قومی 38درص،؛ دهانی  97درص،؛ ملی 73درص.،
اردحیت اسم فرزن ،اسامی قومی  38درص،؛ ملی  90درص،؛ دهانی 76درص.،

آذری(ترس)
احم،لو

7947

هویت قومی متعادل با هویت ملی در کشور دریا :دارد.
نهتنها قو گرایی ،هیچ منافاتی با ملیگرایی (ناسیونالیسم ملی) ن،ارد ،بلکه افرادی که گرایشا قومی
باالیی دارن ،،گرایشا وطنی باالیی نیز دارن.،

پورزیتانی

7944

اردحیت هویت دمعی  .7هویت قومی88درص،؛  .2هویت ملی  91درص،؛  .9هویت دهانی
73درص.،

کریمزادا

7944

تقوینسب

7946

رون ،روبهصعود دنبش قومی در بین اعراب خوزستا.:
ً
میزا :گرایشا قو گرایانه ،تقریبا دو برابر میزا :هویت ملی است.

عرب

با تقویت هویت قومی ،میزا :هویت ملی فرد کاهش مییاب .،با سطح معناداری .000
.603

و
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پژوهشگر

زمان پژوهش

مهمترین یافتههای مربوط به میزان قومگرایی

نوا و...

7943

 21/87از نمرا ( 93نشا:دهن،ۀ هویت قومی باال)

بلوچ
حسینبر

7940

کاویانی راد 7940

نگرش به هویت ملی در نزد دانش ویا :بلوچ  3/4 .7منفی؛  33/7 .2بیتفاو ؛  93/7 .9مثبت
روابط عمیق درو:قومی ،بیشتر از روابط برو:قومی اعی ش،ا است.

لر
حمی،یا:

7943

آذری و لر
اصیری فرد 7913

 96درص ،قو گرا؛ 89درص ،متوسط؛ 27درص ،پایین.
ترس

 32درص ،آذریها قو گرایی زیادی دارن.،
پن،اشت از زیباترین زبا13 :درص ،زبا :محلی را بهترین زبا :دنیا دانستهان.،

لر

 82درص ،لرها قو گرایی باالیی داشتهان.،
پن،اشت از زیباترین زبا :دنیا 28درص ،لرها زبا :محلی خود را بهترین زبا :دنیا دانستهان.،

آذری و لر
میرزایی

7930
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کرد
بلوچ

 3.4از نمرا  1که باالترین درده خاصگرایی قومی است.
 3.2از نمرا  1که باالترین درده خاصگرایی قومی است.

آذری

 8.37از نمرا  1که باالترین درده خاصگرایی قومی است.

عرب

 8.83از نمرا  1که باالترین درده خاصگرایی قومی است.

لر

 8.99از نمرا  1که باالترین درده خاصگرایی قومی است.

 .3-3تبیین مسئله قومی و پاسخ به عوامل مؤثر بر آن

برخی از مطالعا با مفروض دانستن مسئله قومی به سطح تبیین بسن،ا کرداان .،ایان دساته از
مطالعا با ه،ف پاسخ به «چرایی» مسئله ،تنظیم ش،اان ،و باا بهراگیاری از ناوع خاصای از
متییرها در یکی از سه سطح (خرد ،کی ،:و تلفیقی) قرار میگیرن .،د،ول زیار ،تصاویری از
علل و عوامل مؤثر بر ظهور و بروز مسئله قومی است.
جدول شماره ( .)9چرایی هویتطلبی قومی از منظر پژوهشگران داخلی
پژوهشگر

مستقل

جامعه آماری

رویکرد
تلفیقی

قادرزادا 7944 ،سطح توسعه منااطق قاومی ،سارمایههای اقتصاادی ،سارمایههای فرهنگای ،مناطق کردنشین
عاد وارا مثبت ،روابط ادتماعی
محمودی 7930 ،طبقه ادتماعی ،میزا :استفادا از رساانههای دمعای باومی ،داناش محلای ،دانش ویا :کارد دانشاک،ا تلفیقی
علااو ادتماااعی دانشااگاا
احساس تبعیض
عیمه طباطبایی
خرد
شهر بانه
قادرزادا 7947 ،سن ،دنسیت ،پایگاا ادتماعی و اقتصادی ،میزا :قو م،اری
میزا :آگاهی و شناخت از دیگر اقوا  ،میزا :تعامی ادتماعی با دیگر اقوا
محم،زادا 7940 ،سیاست تمرکزگرایی ،محرومیتهاای اقتصاادی ،محرومیتهاای فرهنگای ،اسااناد و آمارهااای مناااطق کی:
کردنشین
محرومیتهای سیاسی

جامعه آماری

رویکرد

پژوهشگر

مستقل

حی،ری7941 ،

مطبوعااا محلاای مناااطق کی:
نوع نشریه محلی ،گذشت زما ،:استا :محل انتشار
کردستا،:کرمانشاا و ایی
دنساایت ،محاال سااکونت ،تعاا،اد تر هااای گذران،اشاا،ا ،میازا :پیوسااتگی دانشاااااا ویا :بلااااااوچ خرد
خانوادگی ،میزا :پیوستگی با همساال ،:پیوستگی با گرواهای مردال ،پایگااا دانشااااااااااااااااگااهای
اقتصادیاادتماعی ،میزا :اساتفادا از رساانههای گروهای ،میازا :عضاویت سیستا:وبلوچستا:
گروهی ،میزا :رضایت از کشور
احساس تبعیض ،احساس محرومیت

محم،زادا 7930 ،نوع گویش ،ناوع ماذهب ،محال پارورش فارد ،احسااس تبعایض سیاسای ،مناطق کردنشین کردستا ،:تلفیقی
احسااس تبعاایض ادتماااعی و اقتصااادی ،احسااس تبعاایض فرهنگاای ،ناوع کرمانشااااا ،و اذربای اااا:
غربی
مصرف رادیو ،نوع مصرف تلویزیو:
کی:
نخبگا :قومی کرد
رحمانی 7944 ،نوع گرایش و گفتما :حاکم در بین نخبگا :قومی
خرد
پورزیتانی 7944 ،سن ،اصالت قومی ،وابستگی شایلی باه دولات ،میازا :رضاایت از دولات ،اعراب خوزستا:
پیوسااتگی بااه گرواهااای نخسااتین ،پایگاااا ادتماااعی و اقتصااادی ،ساارمایه
اقتصادی ،سرمایه فرهنگی ،سرمایه ادتماعی ،گستردا تعاامی ادتمااعی،
احساس تبعیض ،احساس محرومیت نسبی

حسینبر7940 ،

چوبتاشانی 7942 ،نخبگا :قومی داخلی و خاردی ،رسانهها و شبکههای ماهواراای و اینترنتای  ،اسناد و آمارهای مربوط باه کی:
کردها
یک انبهنگاری آمریکا
کریمزادا 7944 ،محرومیت نسبی مناطق ،فعاال :و نخبگا :قومی در داخل و خارج از کشاور ،اسناد و ما،ارس مرباوط باه کی:
اعراب
برد و نفوذ رسانههای عربزبا:
اسناد و ما،ارس مرباوط باه کی:
مرسلی 7944 ،حاکمیت نوع خاصی از گفتما :قومی
ترسها
اصاااایری فاااارد ،نااوع قومیاات ،محاال زناا،گی ،محرومیاات و برخااورداری منطقااه ،احساااس آذربای ا :شرقی و لرستا :تلفیقی
محرومیااات ،احسااااس تبعااایض ،پن،اشااات از رفتاااار فارسهاااا ،پایگااااا
7913
اقتصادیاادتماعی ،پهناۀ رواباط ادتمااعی ،تحصایی  ،آشانایی باا زباا:
فارسی ،عضویت در گرواهای ثانویه ،دنسیت ،نوع قو
تلفیقی
تقوینسب 7946 ،سن ،دنسیت ،وضعیت تأهل ،شیل ،درآم ،،میزا :مالکیات خاانوادا ،احسااس اعراب خوزستا:
محرومیااات نسااابی اقتصاااادی ،ساااابقه شهرنشاااینی ،منطقاااه مساااکونی
(عربنشین/مختلط) ،اعتماد به قو  ،پایبن،ی به هن ارهای قاومی ،تحصایی ،
استفادا از وسایل ارتباط دمعی ،رضاایت از نظاا سیاسای ،مشاارکت در اماور
سیاسی ،احساس محرومیت نسبی در بع ،سیاسی ،هویت قومی
خرد
خر آباد
حمی،یا 7943 ،:ارتباطا درو:قومی ،احساس نابرابری ،اشتراکا فرهنگی با قو
نااابرابری اقتصااادی ،نااابرابری منااابال ،نااابرابری حقااوقی ،پایگاااا اقتصااادی و
ادتماعی
کتااااب هاااای عماااومی کی:
متوسطه
دانشاااااااااااا ویا :دورا تلفیقی
کارشناسی ایرا:
دانشااااااا ویا :کااااااارد خرد
دانشگااهای کردستا:
مساااااائوال :اسااااااتانی کی:
سیستا:وبلوچستا:

میرزایااای ورزناااه ،سیاست های تمرکزگرایانه کتب درسی
7941
میرزایی 7930 ،پایگاا ادتماعی و اقتصادی ،گرایش مذهبی ،دنس ،محل سکونت ،احساس
تبعیض ،گرایشا قو گرایانه ،گرایشا م،نی
پایگاا اقتصادی و ادتماعی ،میزا :آگاهی ،پن،اشات از خاود ،گاروا مرداال،
مرو 7949 ،
گسترا روابط ادتماعی ،دنس
کاویانی راد 7940 ،تفاو های مذهبی ،سیاستهای تمرکزگرایاناه ،فقار و ناابرابری موداود باین
شیعیا :و سنیهای استا ،:فاصله ی دیرافیایی ،باال رفتن آگااهی و گساترش
ارتباطا
احم،لو 7947 ،هویت قومی ،هویت ملای ،دنسایت ،تاهال ،ساطح تحصایی  ،وضاعیت دوانا :شهر تبریز
اشتیال ،نوع شیل ،درآم،

خرد
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پژوهشگر

مستقل

مق7944 ، ،

درآم ،،تحصیی پ،ر ،پایگاا ادتماعیااقتصادی ،هویتطلبی قومی ،شبکه دوانا :شاهر آباادا -20( :تلفیقی
28ساله)
ارتباط ادتماعی ،اعتماد به نفس
هویت قومی ،تحوال عراق ،رسانههای بومی خاردی و ماهواراای ،عملکرد دوانااااا 73-93 :ساااااله کی:
پیرانشهر
نخبگا :کرد

محماااااا،هیودی ،دانش محلی ،همبستگی درو:قومی ،سیاست های تمرکزگرایانه ،سطح توسعه اعراب خوزستا:
مناطق قومی ،محرومیت سیاسی
7948

آموسی7948 ،

کردهای سنیمذهب
ظهرابی 7943 ،تحصیی  ،شیل ،تأهل ،دنسیت ،هویت قومی
نااوا و همکااارا ،:احساس محرومیت نسبی در بعا ،سیاسای ،احسااس محرومیات نسابی در اعراب ساکن اهواز
اقتصاد فردی ،نگرش مثبت به اقاوا در خوزساتا ،:اعتقااد باه نخبگاا :قاو
7943
عرب ،رضایت از نظا سیاسی ،مشارکت در امور سیاسی ،رضایت از رساانه
ملی ،اساتفادا از رساانههای خااردی سیاسای ،احسااس محرومیات نسابی
اقتصادی استا:
اعراب اهواز
نوا و 7946 ،...احساس محرومیت نسبی
عب،ی و مقصودی ،فعالیت ه،فمن ،رسانههای خاردی،استفادا ابزاری نخبگا :از محافل و منابال نخبگا :آذربای ا :ایرا:
قومی ،تاریخسازی و نمادسازی قومی ،نگاا تقلیلگرایاناه باه هویات ملای و
7932
کاهش احساس تعلاق باه هویات ملای ،رشا ،شهرنشاینی و حاشیهنشاینی،
موقعیت دیرافیایی و ژئوپلیتیکی
احساس محرومیت نسبی و تبعیض ،ناابرابری اقتصاادی ،تحاوال فکاری و
سیاسی در عرصه دهانی ،ضعف م،یریتی
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سااااااایفاللهی و احساس محرومیت نسبی ،گسترا روابط ،بهرامن،ی از رسانه ،سن
سرمایه فرهنگی
مرو 7932 ،

کرج

رویکرد
تلفیقی

خرد
خرد

خرد
تلفیقی

تلفیقی

 .3-1-3پیامدسنجی هویتطلبی قومی و بررسی رابطه آن با پدیدهها و موضوعات دیگر

برخی از مطالعا برای بررسی تأثیرا هویتی اقوا ایرانی بر پ،یا،اها و موضاوعا فاردی و
ادتماعی و در پاسخ به این مسئله که کموکیف هویتطلبی قومی چاه وضاعیتهای مثبات و
منفیای را ای اد میکن ،،ان ا ش،اان .،در اینگونه مطالعا  ،هویت قاومی و کیفیات آ :ناه
بهمثابه متییر تابال و اثرپذیر ،بلکه بهمثابه متییر مستقل و اثرگذار بررسی ش،ا است.
گرایش به هویت ملی و هویات دهاانی ،دهاتگیری در ماورد نظاا  ،گرایشاا ما،نی،
مشارکت سیاسی فرامحلی ،امنیات ملای ،توساعه ،و وفااق و همبساتگی ادتمااعی ،ازدملاه
مقولهها و موضوعاتی بوداان ،که با تأثیرپذیری از هویتطلبی قومی ،مطالعه ش،اان.،
در حالت کلی میتوا :برمبنای سطح ماورد تحلیال ،مطالعاا یادشا،ا را در ساه گاروا،
دستهبن،ی کرد
 .7چگونگی مناسبات و روابط عناصر هویتی یک قوم با عناصر هویتی قـوم دیگـر عااد وارۀ
قومی و فاصله ادتماعی کنشگر قومی با منابال و عناصر هویتبخش سایر اقوا  ،محاوریترین

موضوع مورد تأکی ،اینگونه مطالعا بهشمار میآی .،قادرزادا ( )7947در مطالعه خاود تأییا،
ِ
میکن ،که بین میزا :قو م،اری ساکنا :شهر بانه و فاصله ادتماعی ،رابطه مثبتای وداود دارد؛
بهگونهای که با افزایش گرایشهای قومی افراد ،شاه ،تش،ی ،فاصله ادتماعی میا :اقوا ایرانای
هستیم .هرچن ،با افزایش میزا :آ گاهی و شناخت و میزا :تعاامی ادتمااعی باا اقاوا دیگار
(عاد وارا مثبت) ،این فاصله کاهش مییاب .،نوا و همکارانش ( )7943نیاز باه ایان نتی اه
رسی،اان ،که نگرش مثبت اعراب خوزستا :به اقوا دیگر ،سبب کمرن شا :،هویات قاومی
میشود .به بیا :دیگر ،تش،ی ،هویتطلبی قومی با نگرش منفی در ماورد ساایر اقاوا  ،هماراا
است .سی ،ابراهیم حسینی و حمی،رضا دیییپور ( )7937نیز در مطالعهای در بین دوانا :دو
قو کرد و ترس اثبا کرداان ،که افزایش سرمایه ادتماعی برو:گروهی کنشگرا :قومی ،سابب
کاهش خاصگرایی و گرایش به هویت عا (هویت ملی) میشود.
 .2چگونگی مناسبات و روابط عناصر هویت قومی با عناصر هویت ملـی اگر هویت ملای را
متشکل از عناصری مانن ،اسیمی بود ،:ایرانی بود ،:و م،رنیته درنظر بگیریم ،گونه بسیار مهم
ایندسته از مطالعا  ،نسبتسن ی بین هویتطلبی قومی با این عناصر هویت ملی و الزاما
استمرار و تحکیم آ :است .بهعبار دیگر ،هویتطلبی قومی چه تأثیراتی بار عناصار هویات
ملی (اسی  ،زبا :فارسی ،تاریخ مشترس ،دیرافیای ملی ،نیاکا ،:سانتها و هنار مشاترس) و
الزاما آ :ازقبیل مشارکت سیاسی ،دهتگیری در مورد نظا  ،همبستگی ادتمااعی ،امنیات
ادتماعی و ...دارد .در این مورد با دودستگی نتای روبهرو هستیم .ازیکسو ،بین هویت قومی
و هویت ملی (همراا باا الزاماا و عناصار آ ):رابطاۀ مثبات و از ساوی دیگار ،در برخای از
مطالعا بین این دو نوع از هویت دمعی ،رابطۀ منفی گزارش ش،ا اسات .نقایزادا ()7943
در پژوهشی که میا :دانش ویا :ترس دانشگااهای تهرا :و تبریز ان ا دادا است ،ثابت میکن،
که بین همبستگی قومی و ناوع نگارش باه هویات ملای رابطاه منفای معنااداری وداود دارد؛
بهگونهای که تقویت هویت قومی و همبستگی متأثر از آ ،:گارایش باه هویات عاا تر ،باهویژا
هویت ملی را تحت تأثیر قرار میده .،همچنین ،هیودی ( )7948با بهکارگیری روش تلفیقای
در بررسی شرایط اعراب خوزستا ،:به این نتی اه رسای،ا اسات کاه باین آگااهی و دلبساتگی
درو:قومی با گرایش به مشارکت سیاسی ،رابطه معکوسی دی،ا میشود .البته وی تأکی ،میکن،
که این رابطه در مورد مشارکت سیاسی محلی (مانن ،انتخاباا شاوراهای شاهر و روساتا) تاا
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ان،ازاای متفاو است .م نو :آموسی ( )7948نیز در پژوهشی ،بین هویت قاومی و هویات
ملی در بین دوانا :پیرانشهر ،رابطه معکوسی میبین .،در این مورد ،نوا و همکاارا)7943( :
در مطالعهای که در بین اعراب خوزستا :به روش پیمایش ان ا داداان ،،به این نتی ه رسی،اان،
که هویت طلبی قومی با نگرش منفی در مورد رسانه ملی و نظا سیاسی حااکم هماراا اسات.
بهعبار دیگر ،براساس پژوهش آ:ها ،باین هویات قاومی و هویات ملای (باهویژا در ابعااد
سیاسی) رابطه مثبتی دی،ا نمیشود.
محم،دعفر دوادی اردمن ،و همکارا )7939( :نیز با تأکی ،بر لزو دذب هویت قاومی
در یک چارچوب کی :هویتبخش برای رسی :،به همبستگی ملی و درنهایت ،امنیات ملای،
بهنوعی بر مزاحمت هویت قومی در تحقق هویت ملی تأکی ،میکن .،این درحاالی اسات کاه
احم،لو ( )7947در پیمایشی در میا :دوانا :شهر تبریز ،باین هویات قاومی و هویات ملای،
رابطه مثبتی را نتی هگیری کردا است .در این پژوهش ،رابطاۀ همافزایای باین هویات قاومی و
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هویت ملی بهصور معنادار تأیی ،میشود .بهعبار دیگر ،هویتطلبی قومی ناهتنها هویات
ملی را تضعیف نمیکنا ،،بلکاه سابب تقویات آ :نیاز میشاود .احما ،مهرمنا ،و همکاارا:
( )7943در پژوهشی مشابه در میا :دوانا :آذری شهر ارومیه ،نتی ۀ باال را تأیی ،کرداانا .،در
این پژوهش ،رابطۀ بین هویت قومی و هویت ملی از نوع همافزایی و مثبت اعی ش،ا اسات.
در پژوهش سیفاللهی و مرو ( )7932در شهر کرج نیز بین هویات قاومی و هویات ملای
نسبت منفیای دی،ا نش،ا است.
 .9چگونگی مناسب ات و روابط عناصر قومی با عناصـر هویـت جهـانی هویات دهاانی
به معنای آگاهی ،تعلق ،و تعه ،به نماد ها و منابال معنایی فراملی است .نسبت سن ی باین
هویت طلبی قومی با این عناصر و منابال معنایی (ارزش ها ،سنت ها و ت لی های دهاانی)
مهم ترین ه،ف این دسته از مطالعا به شمار می آی .،این گونه مطالعا را می توا :در سه
زیرگروا دسته بن،ی کرد
الف) قائل به افول هویتطلبی قومی در مقابل شکلگیری و اشاعه هویـت جهـانی اسااس و
مفروض چنین دی،گاهی این است که هویت دهانی باهموازا فراینا ،دهانیشا ،:،باه ابازار
خردکنن،ا تمایزا و تنوعهای فرهنگی تبا،یل شا،ا اسات .برمبناای ایان دیا،گاا ،باهموازا
پیشرفت رون ،یادش،ا ،بیشازپیش منابال هویتبخش اقوا بهچالش کشی،ا خواهن ،ش .،دلیل

سحابی و هاشم آقابی پوری ( )7943در پژوهشی دربارا دوانا :شهر بوکا ،:رابطه بین هویت
دهانی و هویت قومی را منفی ارزیابی کرداان .،به دیگار ساخن ،هرچقا،ر میازا :گارایش باه
دهانیش :،در پاسخگویا :قویتر بودا ،هویت قومی آ:ها ضعیفتر ش،ا است.
ب) تقویت هویتطلبی قومی بـهدلیل امکانهـا ،ررفیتهـا ،و خههـای پیشآمـده درنتیهـه

جهانیشدن هویت جهانی اساس و مفروض چنین دی،گاهی در این نکته نهفته اسات کاه اگار
پیش از این ،دولتها انحصار اعمال و بهکارگیری نظا کنترلی دامعاه و درنهایات ،ما،یریت
قومی را بهعه،ا داشتن ،،امروزا با ظهور نهادها و ارزشهاای دهاانی ،ایان قاعا،ا دساتخوش
تیییراتی ش،ا و فرصتی برای رهایی هویتهای مقاومت از زیر سلطه نمادین و مستقیم قا،ر
مرکزی پیش آم،ا اسات .همچناین ،ابزارهاای ارتبااطی فراملای باا آگاهیبخشای و تحریاک
حساسیتهای فرهنگی اقوا به کمرمق ش :،مرزهای دولتاملتها دامان زدا و صاور بن،یهای
د،ی،ی را در عرصۀ دهانی شکل داداان .،گلمحما،ی ( )7949در گازارش پژوهشایای باا
عنوا« :درآم،ی نظری بر دهانیش :،و هو یت قومی» در پای ارائاه یاک چاارچوب مفهاومی
مناسب برای بررسی و درس تأثیر فراین ،دهانیش :،بر قومیات اسات .از نظار ایان نویسان،ا،
فراین ،دهانیش :،به دو صور  ،زمینهساز و تقویتکنن،ا قومیت یاا هویات قاومی میشاود؛
نخست ،بهصور غیرمستقیم از طریق مختل کرد :کارویژاهاای هویتساازی و هویتیاابی
دولت و دو  ،بهصور مستقیم از طریاق فاراهم کارد :بساتر ،امکاا ،:و ابازار مناساب بارای
شااکلگیری و تقویاات هویاات قااومی .تحقیقااا شاافیعینیا ( ،)7938حاف نیااا و همکااارا:
( ،)7943و ساروخانی و رضاایی قاادری ( )7937نیاز رشا ،خااصگرایی قاومی و تضاعیف
وابستگیهای ملی را بهعنوا :پیام،های گسترش فضای م ازی ،مطر کرداان.،
ج) قائل به وضعیتهای متفاوت جوامع قومی در برخورد با هویت جهانی مفاروض اساسای
این دی،گاا ،ودود میزانی از تنوع در رویارویی دوامال قومی باا سیاسات هاویتی دهانیشا:،
است؛ به این معنا که نمیتوا :نسخهای کلی برای وضعیت فعلی و آینا،ا اقاوا پیچیا .،علای
امی،ی و فاطمه رضایی ( )7943در پژوهشی که در مورد دانش ویا :چهار قاو ایرانای (کارد،
بلوچ ،عرب ،و آذری) ان ا داداان ،،به این نتی ه رسی،اان ،که ابعاد فرهنگی هویت قاومی در
رویارویی با هویت دهانی ،روبهافول بودا و در مقابل ،ابعاد سیاسی و مطالبا سیاسی آ:هاا
از دولت مرکزی ،درحال افزایش است.
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 .3-1-4بررسی الگوهای مدیریت قومی

این بخش دربردارن،ۀ پژوهشهایی است که با پذیرش تنوع قومی در ایرا ،:ضمن معرفی انواع
الگوهای م،یریتی دوامال چن،قومی ،به معرفی الگوی مطلوب موردنظر پرداختهان .،در د،ول
زیر به بررسی الگوی تروی ی برخی از مطالعا داخلی در این زمینه میپردازیم
جدول شماره ( .)2الگوی مطلوب مدیر یت قومی از منظر پژوهشگران داخلی
شناسه اثر

الگوی مطلوب مدیریت قومی

م،رسی
()7948

پژوهشگر ضمن معرفی الگوهای وح ،گرا و تکثرگرا در مورد عناصر فرهنگی و زبانی اقاوا باه برشاماری امتیازهاا و
مشکی هریک پرداخته است.
مشکی الگوی م،یریتی وح ،گرا احساس تبعیض قومی و زبانی میا :اقلیتهاا ،مشاکی نظاا آموزشای تکزباناه
برای اقلیتها (بهویژا در سالهای نخست تحصیل) ،باال بود :نرخ بیسوادی در مناطق قومی و زوال سرمایههای قومی.
مشکی الگوی م،یریتی تکثرگرا تقویت روحیه د،اییطلبی و محلیگرایی ،تقویت احساس تعلق قاومی ،تضاعیف
وح ،ملی ،ای اد مانال در برابر توسعه و م،رنیسم و مسائل ادرایی نظا های آموزشی چن،زبانه.
الگوی ترکیبی عبار است از انتخاب بیش از یک زبا :رسمی و منطقهای در کنار یک زبا :مشاترس در ساطح ملای تاا باهاینترتیب،
هم به حقوق زبانی گرواهای قومیازبانی مناطق مختلف یک کشور احترا گذاشته شاود و هام از طریاق یاک زباا :رسامی مشاترس
بهعنوا :نماد ملیت و وح ، ،همبستگی و هویات ملای ،حفا و بردساته شاود .الگاوی ترکیبای باا پوشاش داد :محا،ودیتهای
ای ادش،ا توسط دو الگوی یادش،ا با پیون ،داد :میا :احساس تعلق قومی و همبستگی ملی ،کارآم،تر معرفی ش،ا است.
نویسن،گا ،:ضمن بررسی زمینههای شکلگیری تحرکا قومی در ایرا ،:الگوی م،یریتی ساختی را پیشنهاد میکننا،؛
الگویی متشکل از حذف ساختارهای زمینه ساز ( فقر مناطق قومی ،معیشت ،بیکاری ،و )...در کنار توده به عناصار و
مؤلفههای قومی با نگاا به قانو :اساسی و حقوق شهرون،ی.
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غیمحسینی
و همکارا:
()7930
صالحی
امیری
()7949
ترابی و
م ی،ی
()7939

نویسن،ا ،ضمن معرفی الگوهای م،یریت قومی در دواماال دهاانی در دو قالاب الگاوی همانن،ساازی و تکثرگرایای،
الگوی وح ،در کثر قومی را حاصل تعاطی چهار مؤلفه تاواز :فرهنا ملای و فرهن هاای قاومی ،برخاورداری
دامعه از ع،الت اقتصادی و توزیال نسبی ،تعمیم حق انتخاب و مشارکت سیاسی باا پاذیرش اصال تناوع و حاکمیات
قانو :اساسی و نهادها و نمادهای ملی معرفی میکن.،
نویسن،گا :این نوشتار ضمن طر شکاف ساختاری در ابعاد اقتصادی ،ادتمااعی ،و سیاسای و مارور آسیبشناساانه
الگوی م،یریتی قومی در ایرا :پس از انقیب اسیمی ،الگویی مبتنیبر رعایت اصال انصااف ،عا،الت ،و براباری باا
تأکی ،بر ظرفیتهای دینی و حقوقی طر میکنن .،در این گزارش ،پی،ایی احساس محرومیت نسبی در کنار ما،یریت
امنیتمحور زمینهساز نارضایتی قومی در کردستا :معرفی ش،ا است.

 .4نقد و بررسی مطالعات قومی در ایران

یکی از کارویژاهای نقشه پیشینه در هر پژوهشی ،ارائه نمایی از وضعیت مطالعاا ِ مارتبط باا
فضای مسئله برای شناخت آسیبها و انحرافا مطالعا پیشین است .نقشه پیشینه مطالعا
قومی در ایرا :آسیبهای زیر را نمایا :میسازد
 .7تنوع نتای ارزیابیها بهان،ازاای محسوس است که گاهی به تضاد آرا تب،یل میشود .این
ارزیابیها (وضعیتسن یها) حتی مطالعاتی را که به می،ا :قومی مشخصی مربوط هستن ،را
نیز دربرمیگیرن.،

 .2مروری بر مطالعا قومی نشا :میده ،که در مورد نوع رابطه بین هویت قومی و هویت
ملی ،چهار نوع پیشفرض را میتوا :تشخیص داد که همین امر میتوان ،شناسایی مسئله را باا
مشکل روبهرو کن ،الف) برخی از مطالعا  ،هویات قاومی را مصا،اق خااصگرایی قاومی
دانستهان ،و بین آ :با هویت ملی که مص،اق عا گرایی است ،رابطۀ متضادی تعریف کرداانا.،
مطالعا میرزایی ورزنه ( ،)7941آموسی ( ،)7948ظهرابی ( ،)7943نوا و نقوی (،)7946
و نوا و همکارا )7943( :ازدمله این مطالعا بهشمار میآین،؛ ب) برخی از مطالعاا باه
پیااروی از ان،یشااههای کاسااتلز و دنکینااز در مااورد موقعیتمناا،ی هویتهااا ،هاایچ رابطااه
تعریفش،اای بین هویت قومی و هویت ملی نمیبینن .،مطالعه احما،لو ( )7947از اینگوناه
مطالعا است؛ ج) برخی از پژوهشها با دی :،کارکردهای مثبت قومی در حف و نگه،اشت
هویت ملی در طول تاریخ ،باین قومیاتگرایی و ملیگرایای ،رابطاه مثبتای تعریاف کرداانا.،
مطالعه مق )7944( ،ازدملاه ایان مطالعاا اسات؛ و د) برخای از مطالعاا باا تفکیاک
هویتطلبی قومی به ابعاد ،سطو  ،و گفتما:های متع،د ،رابطه باین هویات قاومی و هویات
ملی را منوط به ایان میحظاا دانساتهان .،پژوهشهاای مرسالی گنباری ( ،)7944اصایری
( )7913و هیودی ( )7948در این دسته قرار میگیرن.،
 .9مطالعه پیشینه نشا :داد که یکی از خألهای نظری و پژوهشی در مورد مسئله مورد نظر این
پژوهش ،فق،ا :ابز ِار معطوف به می،ا :است .همین امر تودیهکنن،ا برخی از تناقضها و تنوعها در

ارزیابیها است .نهتنها هویتطلبی قومی در ایارا :از یاک دانس نباودا اسات ،بلکاه در درو:
می،ا:های قومی نیز ح،ی از تنوع و تناقض معنایی را شاه ،هستیم .ع ،طراحی ابزارهای مناسب
درنتی ۀ میفول مان :،گونهشناسی هویتی معطوف به می،ا ،:سرچشمه چنین آسیبهایی است .از
میا :طیف گسترداای از مطالعا  ،حادیانی ( )7941و مرسلی گنبری ( )7944به گونهشناسای
هویت قومی توده کرداان،؛ هرچن ،حادیانی ،هویتطلبی قومی را در ابعاد فرهنگای ،سیاسای،
و ...میبین ،که مختص می،ا :قومی اعراب نبودا و شامل تما می،ا:های قومی میشاود .در ایان
راستا ،مرسلی گنبری ،هویتطلبی قومی در آذربای ا :را بهصور منحصربهفردی در قالب ساه
گفتما :قانو:گرایانه ،ت زیهطلبانه ،و الحاقگرایانه به روش تحلیل گفتما :بررسای کاردا اسات.
هرچن ،گونهشناسی یادش،ا نیز به برخای از تمایزهاا و تقسایمبن،یهای درو:گفتماانی اشااراای
ن،اشاته اسات؛ باهعنوا :مثاال ،بارای الحااقگرایی قاومی در آذربای اا :میتاوا :انشااعابهای
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چن،گانهای درنظر گرفت (الحاقگرایی آذری با مرکزیت دمهوری آذربای ا :و الحاقگرایی ترکی
با مرکزیت سنت نوعثمانیگری)؛ بنابراین ،یکسا:انگاری تماا حرکتهاای قاومیتی و انتخااب
شاخصها و سن ههای مشابه سبب میفول مان :،بخشی از واقعیتهای قومی میشود.
 .8خأل پژوهشی در حوزۀ رسانههای قومی ،امری مشهود بهنظر میرس .،هرچن ،در اغلب
تبیینهای ان ا ش،ا در مورد این مسئله ،مصرف رسانههای داخلای و خااردی باهعنوا :یاک
عامل و متییر تأثیرگذار مطر ش،ا است ،اما بیتودهی به مطالعۀ اثار ناوع رساانۀ مصارفی و
الگوی مصرف رسانهها در می،ا:های قاومی ،یکای از آسایبهای مطالعاا یادشا،ا اسات.
محمودی ( ،)7930حسینبر ( ،)7940چوبتاشاانی ( )7942و اغلاب نویسان،گا :دیگار باا
درنظر گرفتن متییر واح،ی با عنوا« :میزا :استفادا از رسانههای گروهی» به چنین آسیبی مبتی
ش،اان .،در این پژوهشها ،تفاو های رسانههای گروهی در حوزۀ هویتطلبی قومی ،ازقبیل
نوع رسانه و الگوی مصرفی آ ،:درنظر گرفته نش،ا و از سوی دیگر ،به سازوکارهای تأثیرگذاری
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رسانهها تودهی نش،ا است؛ بنابراین ،یکی از آسیبهایی که در مطالعا مربوط باه رساانه و
قومیت در ایرا :نادی،ا گرفته ش،ا است ،سازوکار هویتساازی ،غیریتساازی ،یاا الگوهاای
هویتسازی در راستای سیاسات هاویتی رساانهها اسات .باهعبار دیگار ،باه «چیساتی» و
ش »:،هویت قومی تودهی نش،ا است.
«چرایی» اکتفا ش،ا و به «چگونگی» و « ِ

 .3نقشه پیشینه ،نشانگر پراکن،گی و تراکم مطالعا در میا،ا:های قاومی مختلاف ایارا:

است .با ودود اینکه در سالهای اخیر (بهعنوا :نمونه غائله )7943 ،منطقه آذربای ا ،:آبستن
حوادث قومی فراوانی بودا و بهنظر میرس ،که در برهۀ خاصی از تیییرا هاویتی قارار گرفتاه
است ،تع،اد ان،کی از مطالعا قومی به این منطقه اختصاص یافتهان .،گفتنی است که اغلاب
مطالعا قومی در ایرا :با محوریات کارد و عارب نوشاته شا،اان ،و برخای از اقاوا ایرانای،
همچو :ترکمنها سهم مشخصی از مطالعا قومی ن،ارن.،
 .6مروری بر پژوهشها و منابال نشاا :میدها ،،سنخشناسای در حاوزا مطالعاا قاومی
بهش ،دچار فقر است؛ بهگونهای که بهدز چن ،مورد ،هویتطلبی قومی ،تنها در یک ساطح
دی،ا ش،ا و پژوهشگرا :مرتبط از گونهبن،ی آ :غافال بوداانا .،در ایان بخاش ،چنا ،ماورد از
مطالعاتی که اق،ا به گونهشناسی در این مورد کرداان ،،بررسی میشود.

عاملی و موالیی ( )7944مطاابق باا نظریاه حساسایتهای بینفرهنگای میلتاو :بنات 1و
برمبنای متییر توسعه ارتباطا  ،روابط بین ترکمنهای شیعه و سنی را بررسی کرداان.،
میلتو :بنت ،گونهشناسی انواع حساسایتهای بینفرهنگای را برمبناای توساعه ارتباطاا
گرواها ارائه کردا است .حساسیتهای بینفرهنگی ،چارچوبی برای توصیف واکنشهای افراد
به تفاو های فرهنگی است (عاملی و محما،خانی .)88 ،7941 ،او ما،ل خاود را باه شاش
مرحله شناختی و ساختاری تقسیم میکن ،که بهصاور پیوساتاری از حساسایتهای فزاینا،ا
بهسوی نسابیگرایی فرهنگای در حرکات اسات ،یعنای حرکات سلسالهوار از قو ما،اری باه
دیگرم،اری که هر مرحله با انواع خاصی از نگرشها و رفتارها در ماورد تفاو هاای فرهنگای
توصیف ش،ا است (فولر.)928 ،2001 ،2

جدول شماره ( .)5سساسیتهای بینفرهنگی میلتون بنت
ادغا
هضم در
دیگری

نسبیگرایی فرهنگی
پذیرش
انطباق
ارزش قائل ش :،و
تیش در راستای
دهتگیری مثبت در
دی :،دها :از
برابر تفاو های
چشم دیگرا:
فرهنگی

دست کم گرفتن
کوچک شمرد:
تفاو ها ،تیش در
راستای نادی،اانگاشتن
تمایزاتی مانن ،رن و
اصرار بر شباهتها

قوممداری
دفاع
ارزیابی منفی
از تفاو ها

انکار
ع ،پذیرش
تفاو ها
تنها حقیقت مودود،
فرهن ت ربهش،ا
فرد قومی است.

منبال بنت27-17 ،7339 ،

سراجزادا و همکارا )7939( :با مطالعه در مورد قاو کارد ،دو گوناه هویاتطلبی را مشاخص
کرداان« ،ناسیونالیسم کردی سکوالر» با تأکی ،بر کردهاای سانیمذهب ،و «قاو گرایی فرهنگای»
برای کردهای شیعهمذهب« .ناسیونالیسام کاردی ساکوالر» متشاکل از مقولاههایی ماننا ،هویات
ُ
یکپارچۀ کردی ،نارضایتی از دولت ،تلقی سکوالر از دین ،برتری قومیت بار ماذهب ،بیگاانگی باا
هویت ایرانی ،حق تعیاین سرنوشات ،و نقاش نخبگاا :قاومی ،و «قاو گرایی فرهنگای» برآما،ا از
ُ
مقولههایی مانن ،هویت قومی کردی ،هویت ملی ایرانی ،نارضایتی از دولات ،ساازگاری ماذهب و
ُ
قومیت ،تأکی ،بر حقوق فرهنگی قو کرد ،تلقی ساکوالر از دیان و فقا،ا :آگااهی تااریخی اسات.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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چوبتاشانی ( )7942با تفکیک دو نوع ناسیونالیسم کرد به سختافزاری و نر افزاری بیا :میکن ،کاه
گفتما :قومی مودود در بین کردهای ایرا :از نوع سیاسی و سختافزاری به سمتوساوی فرهنگای
گرایش پی،ا کردا است .اماروزا بسایاری از فعااال :قاومی کارد ،باهدای عباار نهضات سیاسای
ً
کردستا ،:صحبت از «دنبش فرهنگی کرد» میکنن ،که کامی با گوناههای مشاابه خاود در ترکیاه و
عراق متفاو است .گرایش ش،ی ،به نا هاای کاردی و اساتفادا از مناابال اطیعااتی زباا :کاردی،
مص،اق عینی چنین رویکردی به هویتطلبی است .محم،زادا ( )7930نیز با تفکیک قو گرایی باه
سیاسی ،فرهنگی ،و ادتماعیااقتصادی به بررسی آ:ها در میا :کردهای ایرا :پرداختاه اسات .اماا
مرسلی گنبری ( )7944با اتخاذ تحلیل گفتماا :آلتوساری باه سنخشناسای اناواع هویاتطلبی یاا
ناسیونالیسم قومی در منطقۀ آذربای ا :ایرا :پرداخته است .از نظر او در منطقاه آذربای اا :ایارا :باا
سه گفتما :ناسیونالیسم قانو:گرا ،ف،رالیسم ،و استقیلطلبی روبهرو هستیم.
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شکل شماره  .9پیشینه سنخشناسی هویتطلبی قومی با رهیافت جامعهشناسانه در ایران

در مورد پژوهشهای باال میتوا :میحظا زیر را درنظر داشت
 .7گفتیم که هویت ،دزء مقولههای سخت بهشمار میآی ،و مطالعۀ چنین مقولهای ،دقتنظر
ویژاای را طلب میکن،؛ بنابراین ،گونهشناسی درسات چناین مفهاومی ،عیوابار اینکاه ماا را از
آشفتگیهای ناشی از گونهشناسیهای ارزشی و سلیقهای رها میسازد ،فاصله بین نظر و عمال را
دربااارۀ وضااعیت هویاات قااومی دامعااه ایراناای کاااهش میدهاا .،ایاان درحااالی اساات کااه
گونهشناسیهای ان ا ش،ا ،اغلب ،بهدلیل درنظر داشتن معیاری یگانه ،از بررسی کامل موضوع،
ناتوا :هستن .،اتخاذ معیارهای چن،دانبه و ترکیبی میتوان ،چنین کاستیای را برطرف کن.،
 .2بیتردی ،،غنای گونهشناسی به راهبرد انتخابی پژوهشگر مربوط میشود .گونه ای،اآل به
میزا :فاصلهاش با وضاعیت میا،انی و رعایات الزاماا گونهشناسای برمیگاردد .باهطورکلی
میتوا :از سه نوع راهبرد برای دستیابی به گونهشناسی بهرا گرفت

الف) راهبرد قیاسی :1بهراگیری از چارچوبهای نظری و دستاوردهای پژوهشی در راستای

گونهشناسی موضوع ،منطبق با این راهبرد است .در ایان ناوع گونهشناسای ،ماهیات ،دامناه ،و
تع،اد گونهها از پیش مشخص میشاود و وظیفاه پژوهشاگر ،تنهاا دایگاذاری اطیعاا در
دعبههای تعبیهش،ا است .گونهشناسیهای عاملی و موالیی ( ،)7944چوبتاشاانی (،)7942
و محم،زادا ( )7930منطبق بر این نوع راهبرد هستن،؛

ب) راهبرد استقرایی :2این نوع راهبرد برخیف راهبرد قیاسی ،از دزء به کل ،از مشااه،ا

به نظریه ،و بهعبارتی  ،از می،ا :و عالم عین به عالم ذهن در حرکت است .مهم تارین ها،ف
از منظر استقرائیو ،:کشف و نظریه سازی است .این نوع گونه شناسی با دقات در مشااه،ا
و فارغ از کلیشهها و دهتگیری های نظری ،در پی ای اد انطباق بین نظار باا عمال اسات.
گونه شناساای مرساالی گنبااری ( )7944و س اراج زادا و همکااارا )7939( :برمبنااای چنااین
راهبردی طراحی ش،ا است؛

ج) راهبرد استقیاسی :3واالس ،فراین ،تولی ،و تکامل علام را در گارو رفتوبرگشاتهای

پیوسته بین عالم انتزاع و عالم عاین عناوا :میکنا .،دیا :،هم زماا :رهنمودهاای نظاری و
مشاه،ا می،انی ،ه،ف اصلی ایان راهبارد اسات .بهرا گیاری از چارچوبهاای نظاری و
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می،ا :پژوهشی ،پیش شرطی برای گونه شناسی براسااس
در وتع،یل آ :از طریق تمرین در
ِ
چنین راهبردی عنوا :می شود .چنین رهیافتی عیوا بر رفاال کاساتی های راهبارد اساتقرایی ااا

مانن ،سلیقهزدگی ،بخشینگری ،ارزش محوری ،و ولنگااری روشای ااا کاساتیهای راهبارد
نوپ،ی ،موضوع را نیز پوشش میدها.،
قیاسی ،مانن ،اینهما:گویی و نادی،اانگاری دوانب
ِ

هما :گونه که در نمودار شمارا ( ،) 2خأل راهبرد استقیاسی مشهود بودا و مطالعا یادشا،ا
از این لحاظ قابل نق ،هستن.،
 .9در مطالعۀ عاملی و موالیی ( )7944اا که از گونهشناسی میلتو :بنت الگو گرفته است اا

ذیاال مفهااو قو ماا،اری ،مقولااه «کوچکشااماری» بااا دو انشااعاب دهااا:گرایی فیزیکاای و
دها:گرایی متعالی مطر ش،ا است؛ به این معنا که در این مرحله ،فارد بیشاتر باه بنیا:هاای
مشترس هویتی در سطح دهانی گرایش پی،ا میکن .،چنین پن،اشتی از مقولۀ «کوچکشماری»
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ذیل مفهو قو م،اری دای بحث داشته و حالت متناقضی به خود میگیرد ،زیرا قو ما،اری در
ِ
ضعیفترین دردۀ خود نیاز میزانای از تفاو پاذیری قاومی و عناصار ذهنای مارتبط باا آ :را
میپذیرد.
 .8اینگونه بهنظر میرس ،که گونهشناسای بهکاررفتاه توساط عااملی و ماوالیی (،)7944
برخی از گونههای حساسیتهای بینفرهنگی را نادی،ا گرفته است .در طول مطالعاه مشاخص
ش ،که دایگذاری مقولۀ حقار قومی (با عنوا :وارونگی) در ذیل مقوله قو م،اری و در کنار
برتری و تفاخر قومی ،نامت انس و غیرمرتبط است
برای تفکیک انواع هویتهای قومی میتوا :از منطق هویتیابی ،یعنی نگاا باه «خاود» و
نگاا به «دیگری» بهرا دست؛ اینکه یک هویت قاومی ،خاود را چگوناه میبینا ،و دیگاری را
نسابت ارتبااطی خاود و دیگاری چگوناه تعریاف
چگونه تعریف میکنا ،،و از ساوی دیگار،
ِ

میشود؟ برایناساس ،میتوا :با مبنا قرار داد :نظریه حساسیتهای بینفرهنگی میلتو :بنت به
گونهشناسی انواع هویتهای قومی دست یافت.
نوع نگرش (الگوهای ذهنی) به عناصار درو:قاومی و برو:قاومی ااا هما:گوناه کاه در تعریاف
هویت قومی مطر ش ،ااا مربوط به استنتاجهای نظری برگرفتهشا،ا از گونهشناسای حساسایتهای
بینفرهنگی بنت و نق،های واردشا،ا باه آ ،:ماا را باه چناین الگاو و گونهشناسایای رهنماو:
میسازد.

جدول شماره ( .)6انواع سساسیتها بین هویتهای قومی

دیگرم،اری

وارونگی

خودباختگی یا ازخودبیگانگی قومی و گرایش مفرط به منابال معنایی دیگری؛
خود دانی به هویت دیگر ِی عالی؛
تمایل به رویگردانی از عناصر هویتی ِ
قو خودی.
مبتنیبر ت ربه حقار قومی و تمایل ن،اشتن به عضویت در ِ

ادغا

توانایی کسب و بهکارگیری چارچوبهای فرهنگی مختلف؛
نهادینه ش :،چارچوبهای فرهنگی بیش از یک مورد.

انطباق

تیش برای دی :،دها :از چشم دیگرا :و تیش برای ان اا تیییارا نیتمن،اناه
در رفتارها و ارزشها متناسب با قواع ،برو:گروهی؛هم،لی (توانایی برخاورداری
از ب،یلهای نگرشی) و پلورالیسم (چن،نگری فرهنگی)

کوچک شمرد :تفاو ها ،تیش برای نادی،ا انگاشتن تفاو هاایی ماننا ،رنا و
اصرار بر تشابها ؛
دستکم گرفتن دها:گرایی فیزیکی بر این مبنا که همه ما انسا:ها برمبنای ویژگیهاای فیزیکای
مشابهی آفری،ا ش،اایم.
دها:گرایی متعالی با تأکی ،بر ارزشهای دهانی

شناسایی

پذیرش مثبت
ِ

ارزش قائل ش :،و دهتگیری مثبت در برابر تفاو های فرهنگی؛
ع ،ارزیابی تفاو ها برمبنای معیارهای درو:گروهی؛
پذیرش نسبیت فرهنگی در ابعاد رفتاری و نگرشی

وضعیتی

پذیرش ودود دیگری؛دهتگیریهای سایال ،ناپایا،ار ،گزینشای ،غیرتقلیا،ی و
منفعتگرایانه در مورد منابال هویتی؛
پیام ،سازگاری
تعقل بهدای تعلق و تعه ،صرف؛
متأثر از وضعیت ساختاری.

پذیرش خنثی
ِ

پذیرش تفاو بین خود و دیگری؛شناسایی نیازها و حقوق دیگرا:؛
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.:

انزوا

خودم،اری

پیامااا ،تقویااات پیونااا،های
ذهنی و عینی برو:گروهی؛
تضااعیف پیوناا،های ذهناای و
عینی درو:گروهی؛
میل پی،ا کرد :نظاا ارزیاابی
کنشگرا :قومی باه ارزشهاا و
هن ارهای فراقومی؛
دفااااع از نظاااا هن ااااری و
ارزشی هویات ملای و اتخااذ
روشهای م،نی و قانونی برای
دستیابی به خواستهها

خود عالی و دیگری دانی؛ ناامی،ی از تعامل ساازن،ا و اتصاال
پذیرش تفاو بین ِ
به دیگری؛
انزوا میتوان ،انفصال از ادتماع سارزمینی یاا غیرسارزمینی باشا،؛دورا :ماوقتی
برای گا نهاد :در مراحل دیگر (قبل و بع )،است.
خود عالی و دیگری دانی تأکی ،بر دا،ایی فضاایی ،سیاسای،
پذیرش تفاو بین ِ
ادتماعیااقتصادی و فرهنگی؛
تأکیاا ،باار مرزبناا،یهای هویتی؛پیاا،ایش اختیفااا در عناصااری مانناا،
اسطوراها ،مرزهای سرزمینی و منابال دمعیتی

پیامااا ،تقویااات پیونااا،های
ذهنی و عینی درو:گروهی؛
تضااعیف پیوناا،های ذهناای و
د،اییگزینی
عینی برو:گروهی؛
گااارایش پیااا،ا کااارد :نظاااا
ارزیااابی کنشااگرا :قااومی بااه
خود عالی و دیگری دانی؛باازنگری در مؤلفاهها و شناساههای
پذیرش تفاو بین ِ
ارزشهاااااا و هن ارهاااااای
تحریاااااااف و هویتبخش خود و دیگری؛
درو:قومی؛
نمااادپردازی مثباات هماراا بااا تق،سبخشاای بااه عناصاار هویااتبخش خااودی و
مصادرا
مشااااروعیت روشهااااای
منفینگری ،تحقیر ،تمسخر و طعنه در مورد عناصر هویتبخش دیگری.
مقاومتی و تهادمی مبتنیبر
نادی،اانگاری و ع ،پذیرش تفاو ها؛تنها حقیقت موداود ،فرهنا ت ربهشا،ا خشونت و قانو:گریزی
وی است؛تنها فرهن وی است که معتبر است؛در ایان مرحلاه انا،س ان،یشاهای
طرد و انکار
در مورد ودود دیگرا :نیز به ذهن خطور نمیکن،؛
مودودیت دیگری یا بخشی از آ :را دربر بگیرد.
طرد و انکار میتوان ،تما
ِ
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بحث و نتیجهگیری

هویت ادتماعی بهدلیل قرار گرفتن در نقطاه ثقال نظاا ادتمااعی بایا ،سارآغاز تحلیلهاای
دامعهشناختی باش ،،زیرا ازیکسو ،ت لیگاا نظاما کی :دامعوی در قالب نمادها است و
از سوی دیگر ،پیشرانۀ کنشها و واکنشهای انسانی است؛ باه ایان معناا کاه هویات بیوقفاه
بهسبب سازوکار نمادپردازی و تیییراتی که در عرصۀ نمادین اا که آ :هم به چگونگی مناسابا
و موقعیت سوژا مربوط است اا روی میده ،،به بازتنظیم مرزهای معنایی «خود» و «دیگاری»
می پردازد .از این نظر ،هویت در ارتباط تنگاتن باا محایط ،هام معناابخش و هام معناپاذیر
است .ازیکسو ،با ارائۀ سامانهای از نمادها به کنش افراد دهت میده ،و از ساوی دیگار ،در
ارتباط پیوسته با تحوال در عرصههای کی:تر ،دچار میزانی از بازسازی میشود .بهطورکلی،
این تحوال نمادین در عرصۀ هویتی ،عیوابر تأثیرپذیری از تیییرا دها :واقعای ،متاأثر از
تیییرا دها :رسانهای است؛ ازاینرو ،کماال مطلاوب بررسای دامعهشاناختی موضاوعا
فصلنامه علمی ـ پژوهشی

81

دوره ،11شماره 2
تابستان 1931
پیاپی 22

هویتی ،به این سه ضلال (هویت ،دها :واقعی ،و دهاا :رساانهای) و رابطاۀ متقابال آ:هاا باا
یک،یگر مربوط میشود  .7تأثیر متقابل هویت و دها :واقعی؛  .2تأثیر متقابل هویت و دها:
رسانهای؛ و تأثیر متقابل دها :رسانهای و دها :واقعی.
قضیه نخست ،تأثیر متقابل هویت و جهان واقعی .دها :واقعی تشکیلشا،ا از دو عنصار زماا :و
فضا ،با ای اد موقعیتهای ویژۀ هویتی ،بر پویشها و دنبشهای هویتی تأثیر میگذارد .رونا،ها و
فراین،ها در کنار کارکردها و ساختارهای نظا ادتماعی و روابطی که آ:ها با یک،یگر برقرار میکننا،،
ماهیت و شکل هویت قومی را دگرگو :میکنن .،موقعیت خااص دیرافیاایی اقاوا ایرانای ،الگاوی
م،یریتی تمرکزگرا ،سیطرا قو فارس بر فرهن ملی ،و دهتدهی آ :به تما شئو :ساختار تربیتای،
نظا حراستی و نظارتی رسمی و غیررسمی ش،ی ،در راستای نگه،اشات و تقویات سایطرا قاومی،
توزیال نابرابر سرمایهها در مناطق قومی ،توسعه ناامتواز ،:پاایین باود :فرصات مشاارکت قاومی در
ساخت و تکوین نظا ملی ،بازتولی ،دامعه استب،ادزدا و عناصر معنایی مرتبط با آ :در سااحتهای
مختلف ادتماعی ،غافل مان :،از سرمایههای ادتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و نمادین اقوا ایرانای،
و ضعف و کاستی در روابط بینقومی در تاریخ معاصر ایرا ،:سبب صور بن،یهای ویژا دامعوی
ش،ا است .همچنین ،تیییرا دهانی در دهههای اخیر ،چه در حوزا ان،یشهای و چه در حوزۀ اق،ا
سیاسی ،دنبشهاا و نگرشهاای قاومیتی را متحاول کاردا اسات .پیا،ایش شاکافهای متاراکم،

محرومیتها و نابرابریها در دها:زیست افراد ،ت ویزهای هویتی ویژاای را پایش روی کنشاگرا:
قومی قرار دادا است .در حالت کلی ،انطباق مرزهای محرومیات (در ابعااد مختلاف) باا مرزهاای
قومی ،میتوان ،واگرایی اقوا را تش،ی ،کنا ،و گزیناههای محا،ودی از بیتفااوتی ،طارد ،تخاصام،
انزوا ،و ...را در برابر عناصر معنایی هویت ملی ،پایش روی کنشاگرا :قاومی قارار دها .،از ساوی
دیگر ،هویتطلبا :قومی اا هما:گونه که در سالهای اخیر نشا :داداان ،اا براساس ق،ر عاملیات،
دست به انتخابها و دهتگیریهای متفاوتی زداان ،که طیفی از انتخابهای همگرایانه و واگرایانه
در ساحتهای مختلف نر و سخت را دربر میگیرد؛ بنابراین ،هویت قومی در ایرا ،:ضامن اینکاه
تابعی از ت ویزهای موقعیتی است ،در ای اد ،ت،او  ،اصی  ،تیییر و حذف آ :نیز دخیل است.
قضیه دوم ،تأثیر متقابل هویت و جهان رسانهای .رسانهها بهعنوا :عناصار مهام دنیاای د،یا،،
نقش پررنگی در زیست ادتماعی افراد ایفاا میکننا .،آ:هاا باا بهراگیاری از راهبردهاایی ماننا،
کلیشهسازی و طبیعیسازی ،نقش مهمی در هویتسازی افراد دارن .،حاکمیت رسانهها بر دها:
متنوع فرهنگی و قومی ،به دو نتی ه بهظاهر تناقضآمیز من ر میشود الف) نادی،اانگاری مناابال
معنایی و سرمایههای نمادین قومی به نفال منابال معنایی هویتهای عاا تر؛ ب) برانگیختاه شا:،
حساسیتهای فرهنگیاقومی و درنهایت ،بردستهساازی افراطای و تهاادمی ارزشهاا و مناابال
معنایی هویتهای ادتماعی خاصتر در برابر هویتهای ادتماعی عا تر.
همچنین ،رسانهها باه دو دلیال در دهاا :کناونی بیطارف عمال نمیکننا ،الاف) زیسات
رسانهای ب،و :تعریف خطمشی و اها،اف ساازمانی ااا کاه آ :هام تاابعی از میحظاا ماالی،
حقوقی ،و سیاسای اسات ااا قابلتصاور نیسات؛ ب) رساانهها و عوامال رساانهای ،خواساته یاا
ناخواسته ،در راستای گفتما :و فضای زبانی مشخصی شکل گرفتاه و عمال میکننا .،باا درنظار
گاارفتن چنااین میحظاااتی ،رسااانهها بااا بهراگیااری از راهبردهااای رسااانهای (کلیشهسااازیها و
طبیعیسازیها) ،رژیم حقیقت یا رژیم بازنمایی خویش را بازتااب میدهنا .،چناین عملکاردی
ب،و :درنظر گرفتن سامانهای فراین،محور ،منظم ،و هوشمن( ،در برابر اقتضائا و نیازهای هویتی
متناسب با تیییرا محیطی) از نماادپردازی و معناساازی ،امکا:پاذیر نیسات .در ساایۀ چناین
سازوکاری ،متمایزسازی هویتی برمبنای تفاو ها و شباهتهای ت ویزی (راستین یاا دروغاین)
می،ا :قومی ،م،یریت میشود؛ به ایان شاکل کاه
در می،ا :قومی ان ا میشود و فضای نمادین ِ

رسانهها با ارداع به یکسری منابال معنایی (مرباوط باه اقاوا ) و عمال رمزگاذاری حاول آ:هاا،
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شاخصهای ذهنی (و درونی) هویتبخش را پیشنهاد میدهن .،بهعبار دیگر ،آ:ها با توسل باه
قو ه،ف ،کنشگرا :قومی را بهسوی یکی از مقولههای حساسیتهای بینقومی (که
عناصر عینی ِ
در قساامت پاایش توضاایح دادیاام) سااوق میدهناا .،البتااه بایاا ،تودااه داشاات کااه تیا هااویتی
مصرفکنن،گا :رسانهها به فراخور میزا ،:الگوی مصرف (کیفیات مصارف) ،و ناوع رساانههای
مصرفش،ا (قومی ،ملی ،و دهانی) میتوان ،دامنهای از تیییرا هویتی را شامل شود.
این درحالی است که کنشگرا :قومی در برابر سیاست بازنمایی رسانههای قومی ،به فراخور
نوع شخصیتی که در تعامل با منابال معنایی مرتبط با قومیت کسب کرداان ،و نسبتی که با منابال
هویتی دیگر (دنسیت ،طبقه ،مذهب ،ملیت و )...برقرار میکنن ،،رویههای چن،گاناهای را در
پیش میگیرن .،در حالت کلی میتوا :سه نوع شخصیت قومی را بر این مبنا درنظر گرفت
الف) هویت قومی ساختیافته در این گونۀ شخصیتی ،سامانه معنایی و نگرشای فارد در
مورد خود ،دیگری ،و موقعیتهای ادتماعی حول قومیت شکل گرفته و باه اماری متصالب و
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پای،ار تب،یل ش،ا است .گفتما :قاومیتی بار دیگار گفتما:هاای هاویتی فارد ازقبیال گفتماا:
دنسیتی ،طبقاتی ،دینی و ...سایه افکن،ا و فرد را خودبهخود بهسوی ساازما:من،ی و متشاکل
ش :،حول اه،اف ،ارزشها ،و برنامههای قومی سوق میده .،بهعبار دیگر ،در ایندساته از
افراد ،قومیت به مقولۀ مرکزی و دزء د،انش،نی شخصیت تب،یل ش،ا و در یک رابطۀ عماودی
با منابال هویتی دیگر ،در رأس آ:ها قرار میگیرد.
ب) هویات قااومی نیمهساااختیافته در ایاان گونااۀ شخصاایتی ،گفتما:هااای دیگاار هااویتی
(دنسیتی ،طبقاتی ،مذهبی ،سیاسی ،و )...رقیاب و با،یلی بارای گفتماا :قاومیتی فارد بهشامار
میآین .،درواقال ،یک نوع منازعه و رقابت هژمونیک بین گفتما:های متنوع هویتی در فارد پ،یا،ار
ش،ا و فرد در تعریف خود ،دیگری ،و موقعیتهای ادتماعی به کانو:های متنوع هویتی متوسال
میشود؛ بنابراین ،قومیت در یک رابطۀ افقی با ب،یلهای خود در می،ا :قومی قرار میگیرد.
ج) هویت قومی موقتی آ:دسته از پاسخهای هویتی را دربر میگیرد که به فراخور شرایط و
موقعیتها ،دچار تیییر و دگردیسی میشون .،کنشگر قومی ،به مقولاۀ قاومیتی خاود ،نگااهی
سایر دهتگیریهای هویتی خویش بهارا میبارد .هویات
حاشیهای داشته و از آ :در راستای ِ
فرد برمبنای قومیت تعریف نمیشود (هرچن ،بهصور موقتی و ماوقعیتی) و ساهم قومیات از

سامانۀ معنایی و ذهنی کنشگر ،بسیار ناچیز و حاشیهای است.

هاا،ف هریااک از رسااانهها در مرحلااۀ نخساات ،اشاااعۀ گفتمااا :قااومی تعریفشاا،ا
(حساسیتهای بینقومی مورداشارا) در رقابت با گفتما:های قومی دیگار و در مرحلاۀ بعا،،
دذب کنشگرا :قومی و تولی« ،شخصیت قومی ساختیافته» است.
قضیه سوم ،تأثیر متقابل جهان رسانهای و جهان واقعی .امروزا کمتر کسی در مورد این گازارا
تردی ،دارد که دها ،:وارد عصر تاازاای شا،ا کاه نمااد آ ،:اهمیات یاافتن اطیعاا اسات.
گسترش فناوریهای اطیعاتیاارتباطی و به تبال آ ،:شابکههاای مااهواراای و کاناالهاایی باا
زبا:های قومی ،و رش ،کافینتها و کلوپهای مختلف در می،ا :قومی ،از پ،یا،اهای اخیار
هستن ،که بهنظر میرس ،به تیییرا عم،اای در ارزشها ،نگرشها ،و شیواهای زنا،گی افاراد
ان امی،ا و تیییرا هویتیای ،بهویژا در دوانا :مناطق قومی ،ای اد کردا باشن .،هما:گونه که
رسانهها (ی قومی) بهواسطۀ نمادپردازی و نظمبخشی به دها :معنایی افراد ،دها:زیست افراد
را دستکاری میکنن ،،تابعی از بازخوردهاا ،رونا،ها ،و تیییارا کاارکردی و سااختاری نظاا
ادتماعی نیز هستن،؛ بهگونهای که امروزا نحوۀ رویارویی رسانههای قومی باا تحاوال ناوین
مذهب ،شهرگرایی ،سنت ،م،رنیته ،پستم،رنیته ،دولت ملی ،دنسیت ،انقیب ،افراطیگری،
و مودودیتهای فرهنگیاقومی دیگر بر میزا :مشاروعیت آ :نازد کنشاگرا :قاومی تأثیرگاذار
است .بهعبار دیگر ،رسانهها در عالم انتزاع ،موضوعها و مسائل قومی را مطر نمیکنن ،،یاا
دست به واقعیتسازی د،ا از می،ا :نمیزنن ،،بلکه این عمال باا پیونا ،خاورد :باه میا،ا :و
دامعه ان ا میشود و درنتی ه ،تودیهپذیر و مشروع دلوا میکن.،
الف) رهیافت آمیختۀ دامعهشناسی هویت قومی را میتوا :بهشکل زیر ترسیم کرد

شکل شماره  .2رهیافت آمیخته جامعهشناسی هویت قومی
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ب) فراین ،تنوعیابی هویتهای قومی بهوسیله رسانهها را میتوا :چنین ترسیم کرد
نوع هویت قومی
ا وارونگی
ا ادغا
ا انطباق
ا دستکم گرفتن
ا پذیر ِش مثبت
ا وضعیتی
پذیرش خنثی
ا
ِ
ا انزوا
ا د،اییگزینی
ا تحریف و مصادرا
ا طرد و انکار
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تولیــد عناصــر هنــی
قومی
در سطو سه گانه
شناختی آگاهی قومی
عاااطفی تعلااق ،تنفاار و
تعصب قومی
تعه،ی آمادگی به عمل

رژ یم بازنمایی رسانه های قومی
استخ،ا و بکارگیری عناصر و نمادهای عینی قومیت
فضای زیستی مشترس
تاریخ ،میراث و ت ربه های تاریخی مشترس
افسانه ها و نیاکا :مشترس (ریشهها)
فرهن و ان،یشههای مشترس
سنتها و رسو مشترس
دین یا مذهب مشترس
آین،ا مشترس
هنر و موسیقی قومی
خویشاون،ی
مفاخر و مشاهیر قومی
نا مشترس
نمادهای مشترس قومی
زبا :و ادبیا مشترس
اختراعا و دستاوردهای مشترس
خصوصیا ظاهری و فیزیکی مشترس
منافال مشترس

شکل شماره  .5فرایند تنوعیابی هویتهای قومی

بنابراین ،با توده به موارد برگرفتهش،ا از م،ل آمیختۀ دامعهشناسی هویت قومی ،ارائه هرگوناه
تحلیل و تبیینی از وضعیتهای قومی ،ب،و :درنظر گرفتن ضلعی از اضیع سهگانه ،امری ناقص
بودا و مسیری دز بیراهه نخواه ،رفت؛ ازاینرو ،پیشنهاد میشود پژوهشگرا ،:در سطح ای،ا ،باا
توده به واقعیتهای مودود ،شااخصهای ارزیاابی و تبیینای را در بررسای موضاوعا هاویتی
درنظر بگیرن،؛ بهگونهای که این شاخصها ،تنوعا درو:گفتمانی را نیز پوشش دهن ،و در سطح
ادرا نیز نظا ما،یریت قاومی باا رصا ،تحاوال رخدادا در ساه ضالال و تنوعاا گفتماانی در
می،ا:های قومی ،سیاستهای چن،گانهای در برابر گرواهای قومی اتخاذ کنن.،

منابع
احم،لو ،حبیب ( .)7947بررسی رابطه میزان هو یت مل ی و هو ی ت ق ومی در ب ین جوان ان ترری ز (پایا:ناماه
کارشناسی ارش .)،دانشگاا تربیت م،رس ،تهرا ،:ایرا.:
احم،یپور ،زهرا؛ حی،ری موصلو ،طهمورث؛ و حی،ری موصلو ،طیبه ( .)7943تحلیل قومیت و هویت قومی
در ایرا:؛ دهت امنیت پای،ار .فصلنامه انتظام اجتماعی.93-62 ،)7(2 ،
اصیریفرد ،اعظمالسادا ( .)7913بررسی تطریقی شكل غالب بر الگوه ای همرس تگی اجتم اعی در می ان
اقوام ایرانی (ترک و لر) و عوامل اجتماعی موثر برشكلگیری ای ن ن و همرس تگی (پایا:ناماه کارشناسای
ارش .)،دانشگاا عیمه طباطبایی ،تهرا ،:ایرا.:
امی،ی ،علی؛ و رضایی ،فاطمه ( .)7943ابعاد سیاسای دهانیشا :،و قومیات در ایارا( :بار اسااس مطالعاه
می،انی دانش و یا :منتخب از چهار قو ایرانی کرد ،بلوچ ،عارب و آذری) .پ ووه سیاس ت نظ ری،4 ،
.787-710
آموسی ،م نو .)7948( :بررسی احساس تعلق به هو یت ملی و قومی در بین جوانان شهر پیرانشهر (پایا:نامه
کارشناسی ارش ،انسا:شناسی) .دانشک،ا علو ادتماعی ،دانشگاا تهرا ،:تهرا ،:ایرا.:
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دمهوری اسیمی ایرا .:پووه های راهرردی سیاست.3-23 ،)77(9 ،
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تقوینسب ،م تبی ( .)7946بررسی عوامل داخل ی م وثر ب ر هو ی ت ق ومی و هو ی ت مل ی در می ان اع راب
شهرستان اهواز (پایا:نامه کارشناسی ارش .)،دانشگاا شیراز ،شیراز ،ایرا.:
توسلی ،غی عباس ( .)7940نظریههای جامعهشناسی .تهرا :سمت.
دیییپور ،حمی،رضا؛ و محم،ی ،دمال ( .)7944نظریههای متاخر جامعهشناسی .تهرا :نشر نی.
دنکینز ،ریچارد ( .)7947هویت اجتماعی (متردم تورج یاراحم،ی) .تهرا :شیرازا( .تاریخ اصل اثر )7336
دوادی اردمن ،،محم،دعفر؛ توکلیا ،:سی،محسن؛ و قمریا :نصرآبادی ،ناهی .)7939( ،بررسی نقش هویت
قومی بر امنیت پای،ار مطالعه موردی منطقه کردستا :ایرا( :قومیت کرد) .تحقیقات سیاسی و بین المللی،
.781-742 ،)27(6
چوبتاشانی ،فرزاد ( .)7942تحول نظام بینالملل و تشدید ناسیونالیسم كرد در ده هی ( 09بررس ی تض عیف
حاكمیت دولتهای ایران ،عراق و تركیه و تاثیر آن بر تشدید ناسیونالیسم قومی كرد) (پایا:ناماه کارشناسای
ارش .)،دانشگاا عیمه طباطبایی ،تهرا ،:ایرا.:

حادیانی ،ابراهیم ( .)7941نسبت هویت ملی با هویت قومی در میاا :اقاوا ایرانای .جامع ه شناس ی ای ران،
9(3و.789-768 ،)8
حاف نیا ،محم،رضا؛ و کاویانی ،مراد ( .)7943نقش هویت قومی در همبستگی ملای (مطالعاه ماوردی قاو
بلوچ) .جامعهشناسی كاربردی.73-86 ،20 ،
حسینی ،ابراهیم؛ و دیییپور ،حمی،رضا ( .)7937بررسی رابطه سرمایه ادتماعی برو:گروهای باا هویات ملای
دوانا :بررسی موردی دانش ویا :و غیردانش ویا :اقوا ترس و کرد .فرهنگ در دانشگاه اسالمی-922 ،9 ،
.233
حسین بر ،محم،عثما .)7940( :بررسی عوامل موثر ب ر نگ رد دانش و یان بل وچ نس رت ب ه هو ی ت مل ی
(پایا:نامه کارشناسی ارش .)،دانشگاا عیمه طباطبایی ،تهرا ،:ایرا.:
حمی،یا ،:اکر ( .)7943هو یت قومی و مشاركت م دنی در ش هر خ رم آب اد (پایا:ناماه کارشناسای ارشا.)،
دانشگاا الزهرا ،تهرا ،:ایرا.:
فصلنامه علمی ـ پژوهشی
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حی،ری ،اکبر ( .)7941مطبوعاا محلای و امنیات ملای بازت اب هو ی ت ق ومی و مل ی در مطروع ات محل ی
(استانهای ایالم ،كرمانشاه و كردستان) (پایا:نامه کارشناسی ارش .)،دانشگاا عیمه طباطبایی ،تهرا ،:ایرا.:
دبیرمق ، ،محم .)7941( ،زبا ،:گونه ،گاویش و له اه کاربردهاای باومی و دهاانی .ادبپووه ی،)3(2 ،
.37-724
دیلینی ،تیم ( .)7943نظریههای كالسیک جامعهشناسی (چاپ چهاار ؛ متاردم بهرنا صا،یقی ،و وحیا،
طلوعی) .تهرا :نشرنی( .تاریخ اصل اثر )2008
رحمانی ،سمیه ( .)7944بررسی نگرد نخرگان كرد به هو یت جمعی (پایا:نامه کارشناسی ارشا .)،دانشاگاا
عیمه طباطبایی ،تهرا ،:ایرا.:
ساروخانی ،باقر؛ و رضایی قادری ،خ،ی ه ( .) 7937تااثیر اساتفادا از اینترنات در هویات قاومی .مطالع ات
جامعه شناختی ایران.)3(2 ،
سحابی ،دلیل؛ و آقابی پوری ،هاشم ( .)7943بررسای تاأثیر بعا ،فرهنگای دهانیشا :،بار هویات قاومی
(مطالعه موردی دوانا 73 :تا  23ساله شهرستا :بوکا .):مطالعات ملی.793-738 ،)87(77 ،
سلیمانی ،رضا؛ و هراتی ،محم،دواد ( .)7938نظریه «بازنمایی» و انگاراهای معنایی گفتما :رسانهای آمریکا
از اسی و ایرا .:جستارهای سیاسی معاصر.773-793 ،74 ،
سراجزادا ،حسین؛ قادرزادا ،امی،؛ و رحمانی ،دمیال ( .)7939مطالعاه کیفای ماذهب و قاو گرایی در میاا:
ُ
کردهای شیعه و سنی .دامعه شناسی ایرا.9-23 ،)8(73 ،:

سیفاللهی ،سیفاله؛ و مرو  ،برزو ( .)7932شکلگیری هویت قومی و ملی و عوامل ادتماعی ماوثر بار آ:
در نزد ساکنا :کرج .مطالعات توسعه اجتماعی ایران.97-30 ،)7(6 ،
شفیعینیا ،عباس ( .)7938پیام،های شبکههای ادتماعی م ازی (مطالعه موردی هویت ملی و هویت قومی
کردها) .پووه های سیاسی.69-46 ،)2(3 ،
صالحی امیری ،رضا ( .)7949مدیریت منازعات قومی در ایران (رساله دکترا) .دانشگاا آزاد اسایمی ،تهارا،:
ایرا.:
ظهرابی ،امیر ( .)7943بررسی رابطه میزان گرای به هویت ملی و قومی در بین كردها (پایا:ناماه کارشناسای
ارش .)،دانشگاا مازن،را ،:مازن،را ،:ایرا.:
عاملی ،سعی،رضاا؛ و محما،خانی ،ن ماه ( .)7941ارتباطاا بینفرهنگای و گفتماا :حقاوقی ،آموزشای و
رسانهای ایرانی .تحقیقات فرهنگی ایران.87-66 ،)8(7 ،
عاملی ،سعی،رضا؛ و موالیی ،حمی،ا ( .)7944دو دهانیش:،ها و حساسیتهای بینفرهنگی مطالعه موردی
روابط بین فرهنگی اهل تسنن و تشیال در استا :گلستا .:تحقیق ات فرهنگ ی ای ران.7-272 ،)2(2 ،
فصلنامه علمی ـ پژوهشی
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عب،ی ،عطاالله ( .)7947بررسی نسرت بین احساس محلیگرایی و ملیگرایی نمونه موردی :ترری ز (پایا:ناماه
کارشناسی ارش ،رشته دیرافیای سیاسی) .دانشگاا تربیت م،رس ،تهرا ،:ایرا.:
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عب،ی ،عطاالله؛ و مقصودی ،م تبی ( .)7932همگرایی در آذربای ا .:مطالعات ملی.37-12 ،)39(8 ،
عیاری ،آذرنوش ( .)7948هو یت قومی در اینترنت (پایا:نامه کارشناسی ارش .)،دانشگاا تهرا ،:تهرا ،:ایرا.:
غیمحسینی ،اسماعیل؛ لیییی ،صادق؛ دالون،فر ،بختیار؛ و قربانیاا ،:آیات ( .)7930بررسای نقاش هویات
قومی بر امنیت مرزهای دمهوری اسیمی ایرا .:مطالعات دفاعی و امنیتی.793-766 ،67 ،
فکوهی ،ناصر؛ و آموسی ،م نو .)7944( :هویت ملی و هویت ق ومی در كردس تان ای ران (مطالع ه م وردی
معیشت اقتصادی و تعلقهای هو یتی نزد جوانان شاغل در اقتصاد غیر رسمی پیرانشهر) .پووه جوان ان،
فرهنگ و جامعه.83-13 ،2 ،
قادرزادا ،امی .)7944( ،هو یت جمعی غالب كردها در كشورهای ایران و عراق (رساله دکترا) .دانشگاا عیماه
طباطبایی ،تهرا ،:ایرا.:
فاصله اجتماعی ساكنان شهر بانه از اقوام (ف ارس و آرری) و بررس ی عوام ل
قادرزادا ،امی .)7947( ،سن
موثر بر آن (پایا:نامه کارشناسی ارش .)،دانشگاا عیمه طباطبایی ،تهرا ،:ایرا.:

کاستلز ،مانوئل ( .)7940عصر اطالعات (متردم عب،االح ،علیقلیا :و افشاین خاکب از) .تهارا :طار ناو.
(تاریخ اصل اثر )7331
کریمی ،یوسف ( .)7944نگرد و تغییر نگرد .تهرا :نشر ویرایش.
کاو یانیراد ،مراد ( .)7940بررسی نق هو یت ق ومی در اتح اد مل ی مطالع ه م وردی ق وم بل وچ (پایا:ناماه
کارشناسی ارش.)،دانشگاا تربیت م،رس ،تهرا ،:ایرا.:
کریمزادا ،علی ( .)7944چال های هو یتی و تاثیر آن بر بروز مسائل امنیتی در استان خوزستان (با نگاهی ب ه
قومیت عرب) (پایا:نامه کارشناسی ارش .)،دانشگاا عیمه طباطبایی ،تهرا ،:ایرا.:
گ،ازگر ،حسین؛ و فتحای ،اللاه ( .)7948دانشآماوزا :دختار هویات دینای یاا هویات قاومی؟ .جغرافی ا و
برنامهریزی.791-762 ،27 ،
گلمحم،ی ،احم ،)7949( ،درآم،ی نظری بر دهانیش :،و هویت قومی ،دوهفتهناماه فرهنا و پاژوهش،
.28-23 ،739
گی،نز ،آنتونی ( .)7946جامعهشناسی (متردم منوچهر صبوری) .تهرا :نشر نی.
فصلنامه علمی ـ پژوهشی
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محم،زادا ،حسین ( .)7930عوامل مرترط با انوا قومگرایی در میان كردهای ای ران (رسااله دکتارا) .دانشاگاا
عیمه طباطبایی ،تهرا ،:ایرا.:
محم،زادا ،حسین ( .)7940تاثیر تمركزگرایی بر قومگرایی (بررسی عوامل سیاس ی ،فرهنگ ی و اجتم اعی ب ر
شكاف قومی و فعال شدن آن در میان اكراد ایران) (پایا:نامه کارشناسی ارش .)،دانشگاا عیمه طباطبایی،
تهرا ،:ایرا.:
محم،هیودی ،محم،رضا ( .)7948نق تمایالت قومی در مشاركت سیاسی (مورد مطالعه استان خوزس تان)
(پایا:نامه کارشناسی ارش .)،دانشگاا تربیت م،رس ،تهرا ،:ایرا.:
محماودی ،یادگاار ( .)7930بررس ی احس اس تعل ق هو ی ت قومی ت ك رد و عوام ل م وثر ب ر آن (پایا:ناماه
کارشناسی) .دانشگاا عیمه طباطبایی ،تهرا ،:ایرا.:
م،رسی ،یحیی ( .)7948پلورالیسم قومیازبانی و هویت ملی .انسانشناسی.723-786 ،1 ،
مرسلی گنباری ،احما،علی ( .)7944خ وان گتتم ان ناسیونالیس تی در آرربای ان ای ران از منظ ر انتق ادی
(پایا:نامه کارشناسی ارش .)،دانشگاا عیمه طباطبایی ،تهرا ،:ایرا.:
مرو  ،برزو ( .)7949بررسی عوامل موثر بر هو یت جمعی غالب در نزد دانش و یان دانش گاههای شهرس تان
سنندج (پایا:نامه کارشناسی ارش .)،دانشگاا عیمه طباطبایی ،تهرا ،:ایرا.:
مق ، ،عباس ( .)7944بررسی عوامل موثر بر گرای جوانان به هویت ملی (مورد مطالعه جوانان شهر آب ادان)
(پایا:نامه کارشناسی ارش .)،دانشگاا شهی ،چمرا ،:اهواز ،ایرا.:

مه،وی ،سی،محم،صادق؛ و توکلی قینانی ،فرحناز ( .)7944هویت قومی ارامنه مطالعه دامعهشناختی عوامل
موثر در استمرار قومی ارامنه مطالعه موردی ارامنه تهرا .:پووه نامه علوم اجتماعی.17-702 ،)8(9 ،
مهرمن ،،اح،؛ و اشرفی سالطا :احما،ی ،حساین؛ عزیزیناژاد ،بهاارا؛ و مانا،گار ،علای ( .)7943بررسای
دامعه شناختی میزا :رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین دوانا :آذریزباا :شاهر ارومیاه .مطالع ات
امنیت اجتماعی.43-720 ،27 ،
میرحی،ر مهادرانیُ ،درا ( .)7917مرانی جغرافیای سیاسی .تهرا :سمت.
میرزایی ورزنه ،مصطفی ( .)7941بازنمایی انوا هو یت جمعی (محلی ،قومی ،دین ،ملی و فراملی) در كت ب
دوره دبیرستان به دز کتب قرآ :و تعلیما دینی (پایا:نامه کارشناسی ارش .)،دانشگاا عیماه طباطباایی،
تهرا ،:ایرا.:
میرزایی ،سی،آیتالله ( .)7930گرای
طباطبایی ،تهرا ،:ایرا.:

به ناسیونالیسم ایرانی در بین دانش و یان (رساله دکترا) .دانشگاا عیمه

نوا  ،عب،الرضا؛ قیصری ،نورالله؛ و تقوینسب ،سی،م تبی ( .)7943آسیبشناسی مساائل قاومی در ایارا.:
تحقیقات فرهنگی ایران.81-63 ،)9(9 ،
نوا  ،عب،الرضا؛ و تقوینسب ،سی،م تبی ( .)7946تأثیر احساس محرومیت نسبی بر هویت قومی و هویات
ملی مطالعه موردی اعراب استا :خوزستا .:جامعهشناسی ایران.722-780 ،)2(4 ،
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