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 .اورامیی مردمان هویتی منابع کیفی تحلیل (.8931) نافع باباصفری، و احمد؛ نادری، امیلیا؛ نرسیسیانس، ابراهیم؛ فیاض،
    .859-818 (،1)81 ،ایران فرهنگی تحقیقات فصلنامه

  1001-8181شاپا: 

 آزاد است. ترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز نویسندگان / دس ( ) 

   حلیل کیفی منابع هویتی مردمان اورامیت
 

 4، نافع باباصفری3، احمد نادری2، امیلیا نرسیسیانس1ضابراهیم فیا
 20/20/7930پذیرش: ؛     20/20/7931دریافت: 

 

 چکیده
رو است کیه شینا ت آن بیه  ای از منابع هویتی روبه فرهنگی اورامان با ترکیب چندگانه و پیچیده ی منطقه قومی

رویکرد کیفی به بررسیی منیابع هیویتی میرد   کند با بررسی عمیق و بسترمندی نیاز دارد. این مقاله تالش می
نظر و افیراد  صیاحب 99سا تاریافته بیا   های نیمه های این پژوهش، از طریق مصاحبه زبان بپردازد. داده اورامی

افیزار  هیا بیا دو نر  اند، گیردآوری شید. تحلییل داده آگاه کلیدی اورامیی کیه بیا حیداکنر تنیوخ انتدیا  شیده
بر تحلیل محتوای کیفی قراردادی پیشیناادی گرنایایم و دنیدمن ان یا  شیده  مبتنی ای و انویوو دی کیو مکس

هوییت »مایه  دهد که منابع هویتی در منطقه اورامان، متشکل از چاار درون های پژوهش نشان می است. یافته
های هوییت  . مقولیه اسیت« هوییت میدرن»و « هویت دینیی»، «هویت ملی ایرانی»، «کردی ی قومی اورامی
کردی شامل زبان و ادبیات اورامی، نمادهای اورامی، تعلق  یاطر و افتدیار بیه اورامیی بیودن،  ی قومی اورامی

حفظ و دفاخ از منابع و منافع اورامیی، موسییقی و آواز، و تیکیید بیر یکپیارچگی ایتمیاعی منیاطق مدتلی  
و ادبییات فارسیی در زنیدگی  های هویت ملی ایرانیی دربردارنیدح حریور زبیان عنوان قو  کرد است. مقوله به

های هوییت دینیی  های ایرانی، و وفاداری ملیی ایرانیی اسیت؛ مقولیه ها و ارزش روزمره، موسیقی و آواز، آیین
، میدارا و تسیاهل، در حوزه عمومی شامل اعتقادات، مناسک، تصوف و عرفان قادریه و نقشبندیه، یایگاه دین

چالش کشییدن باورهیای پیشیینیان،  هویت مدرن نیز دربردارندح بیه های بنیادگرایی است و مقوله ی و احیاگرایی
وطنی و مصیرف اسیت. درنااییت،  گرایی و گیرایش بیه مدرنیسیم، یایان بدشی، انسیان تفکر، نقد و آگاهی

 ها، الگوی منابع هویتی مرد  اورامی بازشناسی و ارائه شده است. برمبنای یافته
 هویت دینی، هویت ملی ایرانی، هویت مدرن هویت، اورامی، هویت قومی، :ها کلیدواژه
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 مقدمه. 1

های متفاوت و گاهی متناقض است و معموًد اگیر بدیواهیم در  ، مفاومی با تعری 1هویت
نظر  سازی ذهنیی ان یا  دهییم، بیه ها و مطالب حوزه هویت،  الصه میان انبوهی از نظریه

یا در مقابل « چیز است هویت، همه»رو  واهیم شد که  رسد با یکی از این دو گزاره روبه می
پوشی از شکاف این دو گزاره، بسیار دشوار است  ؛ چشم«هویت، چیزی نیست یز...»آن، 

رسید امیروزه بسییاری از  نظر می ها نییز کیافی نیسیت. همچنیین، بیه و انتدا  یکی از آن
( توافیق دارنید کیه 913، 8919) 2پژوهشگران علو  ایتمیاعی در میورد ایین گیزاره هیال

رو هستیم که همواره در  هستند و با فرایندی روبه« ها، اموری ناتما  و درحال شدن هویت»
ها شناسایی و تعریی   حال، همواره تالش شده است که هویت این یریان است و متغیر؛ با

 های هویتی است. شوند و شناسایی هویت، نیازمند  استگاه
گیری هویت، نقیش  مشدصی در شکلهای محدود و  در یوامع پیشین، منابع و  استگاه

اند و این منابع تقریبًا بیرای همیا افیراد آن ایتمیاخ، یکسیان و معمیوًد انتسیابی بیوده و  داشته
شد و بالطبع، تحودت هویتی، بسیار  ها می محدودیت منابع نیز مانع پیچیدگی و اباا  هویت

نگی ترکییب ایین منیابع، بر و محدود بوده است و البته شناسایی منیابع هیویتی و چگیو زمان
های مدتل  زندگی بشیر همیواره بیر پیچییدگی  تر از امروز بوده است، اما گذشت دوره ساده

رو هسیتند کیه میا کیه  ها بیشتر از همیشه با این پرسش روبه منابع هویتی افزوده است و انسان
تن اینکیه زندگی ایتماعی انسان، بدون ویود راهی برای دانس»هستیم؟ و دیگران که هستند؟ 

تصیور اسیت. هوییت  دیگران کیستند و بدون نوعی درک از اینکه  یود میا کیسیتیم، قیرقابل
شیده نیسیت و درواقیع، هوییت را تنایا  گاه یک موضوخ کامیل و حل ایتماعی شدص، هیچ

توانید دربرگیرنیدح  (. این فراینید می3، 8938، 3)ینکینز« منابه یک فرایند درک کرد توان به می
های  هیا بیه شییوه ون هویت در سطوح مدتل  هویت یمعی باشید. ایین هویتمنابع گوناگ

های درونی و تمایز  ها، ای اد اشتراک شوند اما نقطه اشتراک آن گوناگون از یکدیگر تفکیک می
شیوند، امیا  کیسیتی فیرد می« شیدن»ها و تمایزها، سیبب سیا ته  بیرونی است و این اشتراک
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تنید و  را در  یود می« شدن»تر، نوخ و شدت این فراینِد زندگی در یاان مدرن، هر لحظه بیش
کنند. اما  آمیزد و کنشگران،  ود را از نو تعری  می منابع هویتی پیشین را با منابع یدید درمی

شامل کدا  منابع است؟ ما همواره نیازمندیم که شنا تی، هرچنید « کیستی»این تعری  نو از 
اسیاس، چیالش پیژوهش حاضیر، کیسیتی میرد   براینداشته باشیم. « کیستی»نسبی، از این 

 فرهنگی اورامان ایران است. ی زبان و محدوده موردمطالعه، منطقه قومی اورامی
در قر  ایران و شرق اقلیم کردستان عراق واقع شده است. ت ربه زیسته  1منطقه اورامان

رزهای سیاسی بیین دهد که با ویود م با مرد  اورامی نشان میگان و مشارکت پیوستا نگارند
سیبب وییود زبیان اورامیی  دو کشور، و نیز مرزهای دا لی استانی ایران، منطقه اورامان به

طور نسبی حفظ کند، امیا میرد  ایین  توانسته است بدشی از یکپارچگی فرهنگی  ود را به
نابع که در کنار م رو هستند؛ چنان ی از منابع هویتی روبه ا منطقه با ترکیب چندگانه و پیچیده

رو هستند. نوسازی، نوگرایی،  هویتی ملی، قومی، زبانی، و مذهبی، با شرایط نوینی نیز روبه
صیورت  ها و تمایزهیای فیراوان، به شدن، مفاهیم مدرنی هستند که با ویود تفاوت و یاانی

اند. مرد  اورامی نیز در ییک  تنیده، عمو  کنشگران یاان کنونی را دربر گرفته فرایندی درهم
انید؛ اگرچیه  رو بوده با این یریان روبه ییی  نا واه  واه  ییویژه در دو دهه ا یر  گذشته و به سده

شدت و گستردگی این رویارویی در نقاط مدتل  منطقا اورامان، یکسان نبوده اسیت، امیا 
دهندح عمومیت داشتن این پدییده  در مناطق مدتل  اورامان، نشان گانت ربه زیسته نگارند

پیش پیچیده  از ی است که شرایط یدید، یاان هویتی کنشگران اورامی را بیشاست و بدیا
رو هسیتیم کیه باعی   هیایی روبیه و مبام کرده است و در بدشی از منابع هویتی با چالش

اثرات »ای در سطوح مدتل   واهد شد، زیرا  های عمیق و تیثیرات منفی ای اد ناسازگاری
صورت موانع مؤثر بیر توسیعه  های ایتماعی، بلکه به بها و آسی صورت عارضه تناا به بد نه

(؛ به همین دلیل، شنا ت منابع هوییت، نیازمنید 893، 8913)فکوهی، « شوند ظاهر می
ای و مداو  است تا منابع هویت و تغییرات آن را بتوان شناسایی کرد  پژوهش و واکاوی ریشه

تر در   ریزی و میدیریت درسیت میهبر امکان شنا ت و رشد تفاهم قومی، امکان برنا و افزون
اساس، چون در منطقه اورامان چنین پژوهشی ان ا   حوزه توسعه محلی را فراهم کرد. براین
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نشده است، پژوهش حاضر در تالش است که منابع هویتی منطقه اورامان را از دریچا نگاه 
  مرد  اورامی بازشناساند.

 شرح دینها است ب در پی پاسخ آنمقاله  هایی که این شده، پرسش با تویه به مسئله طرح
های ایتمیاعی،  عنوان یکیی از شدصییت ترین منبع یا منابع هویت  ود را )به مام هستند:

ها چه برداشتی از  یود دارنید،  اورامی؛ دانند؟ فرهنگی، سیاسی، یا مذهبی اورامی( چه می
کنشگران چه درکی از ؛ و «؟ها کیستند اورامی»شوند که:  رو می که با این گزاره روبه هنگامی

ها دارند؟ منابع هویت مویود در بین اورامی
 

 . پیشینه تجربی پژوهش2

 یوانی بیشیتری  های دا لی، چند پژوهش که با موضوخ این پژوهش هم در میان پژوهش+
 شوند.  دارند، مرور می

 ( با هدف بررسی انواخ هویت یمعی در ایران و8911پژوهش سروستانی و حاییانی )
میزان قوت هریک از ابعاد، و روابط بین ابعاد هویتی ان ا  شیده اسیت. در ایین پیژوهش، 

ییی  هیای ملیی، قیومی، میذهبی و مدرن شامل هویت هویت ایرانی، ترکیبی و چندبعدی ییی
فیرض شیده اسیت. « متعیادل و هماهنی »درنظر گرفته شده و روابیط ابعیاد هیویتی نییز 

رسد با تویه به  نظر می اند، اما به ه هویت ان ا  شدههای دا لی دیگری نیز در حوز پژوهش
نیازسن ی و هدف پژوهشگران، بیشتر، ابعاد  اص و محدودی از هویت و رابطه این ابعاد 

کار روند،  عنوان پیشینا پژوهش حاضر به طور مستقیم به توانند به مدنظر بوده و درنتی ه، نمی
گشا باشد تا با نگیاه روشینی بیه بررسیی مسیئلا تواند راه اما هریک از این ابعاد هویِت می

شده در این حیوزه، تیریی   های ان ا  مویود بپردازیم؛ بنابراین، با تویه به فراوانی پژوهش
 شده کمک بگیریم. های ان ا  دادیم که تا حد امکان، از فراتحلیل

 ( در میورد رابطیه هوییت ملیی و8939پیور و حییدری ) نتایج فراتحلیلی که یعفرزاده
شییده دربیارح  های ان یا  پژوهش»اند، به این شرح است:  هویت قومی در ایران ان ا  داده

هییا از داوری و  دهید: اکنیر پیژوهش نوخ رابطه بین هویت ملی و هوییت قیومی نشیان می
انید و بیشییتر بییه  ملی و قومی ایتنا  کیرده  وییای در مورد رابطه هویت اظایارنظر تیک
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بر هویت ملی و قومی و همچنین، ددییل و عوامیل میؤثر بیر کیاهش  بررسیی عوامل مؤثر
پژوهش در مورد رابطه بین  نیتایج   اند. بیررسی و افیزایش میزان هریک از دو هویت پردا ته

های متفاوتی در بییین اقییوا   ها، حاکی از وضعیت هوییت قومی و ملی، به تفکیک قومیت
های میدتلی ،  علت اصلی تفاوت نیتایج پژوهش ، رسد نظر می میدتلی  کشور است. به

احسیاس »، «احسیاس محرومییت نسیبی»هایی که  متغیرهیای موردسن ش است. بررسی
، رابطیه  انید را بررسیی کرده« اقیتصادی  عیوامل »و گاه « تعارضات سیاسی»و « قیدرتی بیی

ه ایین متغیرهیا را هیایی کی گزارش شده است و پژوهش  و واگرا معکوس   بین دو نوخ هویت، 
براساس نتایج پژوهش دیگری با «.اند های دیگری را اعال  کرده اند، وضعیت بررسی نکرده

 دهه یک پژوهشی ی علمی مقادت به نظر عط  )با ایران در پژوهی هویت فراتحلیل»عنوان 
 یهیا پژوهش در ،اند ( ان ا  داده8939که ابراهیمی و نیکنا  راد ) «8938 تا8918 گذشته؛
 سیوی از و اسیت نداشیته ویود ملی هویت های مؤلفه مورد در چندانی توافق شده، بررسی
 اند. پردا ته دینی هویت به کمتر و هویت ملی ویه به ها آن بیشتر دیگر،

 هویت مشکله و شناسی یامعه» عنوان با پژوهشی در (8938) قادری و محمدپور، کریمی،
 در متفیاوت رویکرد سه اند کرده تالش «هویت( پژوهشی و نظری مطالعات از )فراتحلیلی ایران

های عیا   نظرییه از: انید عبارت رویکیرد سیه ایین کننید؛ بررسی و آوری گرد را پیشین مطالعات
 شناسی، مطالعات نظری یامعه علمی ایرانی، و مطالعات پژوهشی ایرانی. یامعه

 نیادری، وشیتهن «دینیی هوییت حیوزه در شیده ان ا  هیای پژوهش فراترکیب» پژوهش
 بیا ای یافته سیازمان تیالش کمتر» که دهد می نشان نیز (8938) شیرعلی و قمی، ساز چیت

 سیط  دو در کیاری کم ایین و شده ان ا  دینی هویت بررسی برای «یامع و بومی رویکرد
 است. داده رخ شنا تی روش و نظری

( در 1081) 1ند. گولیوینتویه هست های  ارج از ایران نیز چند نمونه، قابل در میان پژوهش
های تعصیب دینیی در  دین و ملیت یکی هستند؛ پیچیدگی هویت ایتمیاعی و ریشیه»پژوهش 

کند که اگر قرار است ترکییه،  به بررسی وضعیت ترکیه کنونی پردا ته و بیان می« گرایی ترکی ملی
سیازی  ی پاکهای ملی ترکیه در پ های مدنی باشد، چرا سیاست سرزمینی سکودر و دارای آزادی
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های بریسته برای تعییین عریویت در  قومی و مذهبی است؟ و چرا هویت دینی یکی از ویژگی
ناپذیر هویت ملی تبیدیل شیده اسیت؟ ایین مقالیه برمبنیای  یامعه ملی است و به یزء یدایی

های میذهبی و  های تاریدی و نظریه هویت ایتماعی، این دوگانگی ظاهری بین تعری  پژوهش
گرایان، تناا برای کسب رأی اکنریت به  رکیه را تحلیل کرده و نشان داده است که ملیمدنی ملت ت

که هویت دینی ) ودی و قیر یودی( همچنیان پاییدار  اند، درحالی شعارهای مدنی روی آورده
 های مذهبی ادامه دارد. های مذهبی دولت ترکیه و اقدامات قیرقانونی علیه اقلیت است و سیاست

کارکردهییای »( در پییژوهش 1081) 1یییدیس، آنتونیییو، و پتییرود آنتونیییوزمبیییالس، لوکا
های  اهیداف آمیوزش میذهبی در مدرسیه« ای چنیدقومیتی سیاسی آموزش دینی در یامعه

اند که سیاسی شدن آموزش  ابتدایی قبرس )کالس اول تا ششم( را بررسی کرده و نشان داده
درون « اقلیییت دینییی» سیییطره بییر تییر دهنییدح فراینییدهای عمیییق مییذهبی در قبییرس، بازتا 

 طورکلی، یامعه است. پرورش و به و آموزش
عنوان محل زندگی یک  این دو پژوهش به این سبب مام هستند که منطقه اورامان نیز به

آفرینی  تواند بستر مناسبی برای چالش ویژه در شرایط پرآشو   اورمیانه، می اقلیت دینی، به
ها  شود این بدیش از منیابع هیویتی در مصیاحبه سعی می سودیویان باشد و در این مقاله

 تفصیل واکاوی شود. به
ینسیت، قومیت، هویت قومی و انتدیا  »( در پژوهش 1081) 2همت و عبدالله گران

رابطه بین ینسیت، قومیت، هویت قومی، و انتدا  زبان یوانیان « زبانی یوانان مالزیایی
اند. نتایج این پژوهش،  ز زبان  انواده، بررسی کردهچندزبانا مالزیایی را در حوزه استفاده ا

کنندگی هویت قومی در انتدا  نوخ زبان مورداستفاده بیوده اسیت. ایین  دهندح تعیین نشان
های  ییانوادگی و ینسیییت، هیییچ تیییثیری در انتدییا  زبییان  درحییالی اسییت کییه ینبییه

 کنندگان چندزبانه نداشته است. شرکت
« زبان، مذهب، و ین  دا لی قیومی»در پژوهش  (1085) 3بارمن، سدرمن، و وگت

ها،  بیشیتر  شیونت»اند که آیا این گیزاره درسیت اسیت کیه  به بررسی این پرسش پردا ته
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هایی از تقسیمات قومی  های مذهبی هستند. در این پژوهش، م موعه داده حاصل ا تالف
دهد، مناقشیات  میآمده نشان  دست اند. نتایج به بررسی شده 1003تا  8383های  بین سال

 زبانی بیشتر از ا تالفات مذهبی بوده است.
انیید؛ اگرچییه  هییای یمعییی را بررسییی کرده دو پییژوهش ا یییر نیییز ابعییاد دیگییر هویت

گرایی و قومییت و میذهب ان یا  شیده اسیت، امیا  های ملی های فراوانی در حوزه پژوهش
مطرح شوند. همچنیین، صورت گزینشی و برای نمونه  تریی  داده شد که مطالعات ا یر به

های پیش رو، سعی بر آن بود  ها و چالش زبان بودن عمو  اورامی  با تویه به مسئله چندزبانه
 عنوان یکی از ابعاد حیاتی هویتی بررسی شده باشد. شده، زبان به های مطرح که در پژوهش

 
 . چارچوب مفهومی۳

ضیه، تالش شیده اسیت کیه کارگیری چارچو  نظری و تدوین فر یای به در این پژوهش به
ها با استفاده از چارچو  مفاومی شکل بگیرند و استدراج شیوند؛ بنیابراین، بیرای  پرسش

ا تصار بررسی  واهیم کرد. های این حوزه را به تدوین چارچو  مفاومی، نظریه
کند: سوژه روشنگری، سوژه  هال سه مفاو  هویت در بستر تاریدی را از هم متمایز می

سوژه روشینگری همیان سیوژه دکیارتی اسیت کیه بیر  مدرن. تی، و سوژه پستشنا  یامعه
کیید می شینا تی، دیگیری را در مرکیز  کنید. سیوژه یامعه یکپارچگی و استواری انسیان تی

از چندین هویت متناقض و حتیی  مدرن نیز سوژه پستدهد و  شنا ت هویت افراد قرار می
 (.8938ادی، )مرزمان تشکیل شده است  طور هم ناپذیر به سازش

شناسی مورد نقد قرار گرفت  از اوا ر قرن نوزدهم، اصالت فرد و سوژه دکارتی در یامعه
داننید و  تیک افیراد می گرایانی مانند دورکیم که یامعیه را چییزی قییر از م میوخ تک و کل

رویکردهای کسانی مانند کولی و مید در مورد کینش متقابیل نمیادین، اصیالت ذات را کیه 
ویت ثابت، یگانه، واقعی، حقیقی، و اصیل بود را به نقد کشیدند و تالش کردنید بر ه مبتنی

 بین فرد و یامعه، یک رابطه دیالکتیک شکل بگیرد.
گیری هویت  شنا تی بر شکل که سوژه مدرن بر یکپارچگی هویت و سوژه یامعه درحالی

کید می ایی از سوژه میدرن مدرن سعی در مرکززد کند، سوژه پست از طریق تعامل با دیگری تی
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سو بر  ای ویود دارد که ازیک ، حرکت دوگانه شنا تی دارد و به بیان شانتال موفه و سوژه یامعه
ثبیاتی  برد و نیوعی بی اتکا را از بیین مییی  و نقاط ها  و ثبات زدایی مبتنی بوده  سیالن و مرکزیت

گیون و تنبییت  ای اد نقاط گره، حرکتی مایل به  دییگر  کند و از سوی ذات را ای اد و تقویت می
به ایین   ثباتی ، ولی این دیالکتیک ثبات/ بی است  ها و مدلول ها  پایان رابطا دال موقت تالطم بی

هیا،  گونه کیه دال ویود ندارد، بلکه همان ای  شده داده شود که ثبات ازپیش پذیر می دلیل امکان
نییز میتالطم اسیت )قاسیمی،  هیا  ییابی انسیان یابنید، هویت های یدییدی می همواره مدلول

ان امد و  می« تفاوت»( مرکززدایی یادشده به 831، 8933) 1نظر هال و گراسنبرگ (. به8919
ها، بیر  تکه یا تفاوت بندی بین ایزای تکه بر روابط یا مفصل یای یک هویت یگانه و مبتنی به»

کید می ها و تفاوت تکنر هویت ان امد، لزومًا  ه به تفاوت میشود. اما آیا این مرکززدایی ک ها تی
شود؟  های متکنر من ر می به ترکیب منابع هویتی گوناگون و پذیرش تفاوت و در ادامه، هویت

 صورت سؤالی مشدص در این پژوهش دنبال شود. رسد، این بدش باید به نظر می به
 مدرن ای اد کند و بیرای تحقیق ینکینز در تالش است تا پلی میان سوژه مدرن و پست

شده و دارای انس ا  اسیت و نیه  هویت، نه امری ثابت و تما   این امر، بر این نظر است که
)اگرچه بر الف گیدنز، بازاندیشیی را منحصیر بیه  2گیدنز چیون »و امری سیال و یکپارچه 

داند( بر این نظر است که اقلب میرد ،  یویشتن یییکپارچه و سیازگار را  دوران مدرن نمی
وبیش از امیینیت وییودی بر وردارنید.  کییم نتی یه،  کننید و در و ، ت ربه میطیور میدا  به 

حال، با سردرگمی و احساس عد  امنیت نیز بیگانیه نیسیتند، امییا اگیر گیاهی امنییت  بااین
] ودهای ما چندپاره[ و عوامل  که   نییست گیرد، به ایین میعنا   قیرار می  درونی ما در مداطره

سیپار ایتمیاعی  پذیر یا هویت ما متزلزل اسیت؛ ممکین اسیت  یبدرونی شناسایی ما آس
یاه،  ناپذیر، دشوار، و ناهمددنه باشد )رفعت بینی [ پیش ]یا عامل بیرونی شناسایی  دییگران

 ود، و هوییت ایتمیاعی،   مبنا، از نظر ینکینز، هویت، درک هر شدص از (. براین8919
ک دیگران از قیر ود از سوی دیگر اسیت؛ سو و در درک هر شدص از  ود و دیگران ازیک

درحیال   و همواره  بیوده  بنابراین، هویت ایتماعی، امری ذاتی نیست، بلکه محصول تیوافق
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شناسان بر این نظرند که هوییت )حتیی  ایتماعی و یامعه  شناسان  . روان سا ته شدن است
سبب  بییه  کییه  عبارت دیگیر، امیری ایتمیاعی اسیت هویت فردی( امری قیرشدصی یا به

این افراد، هرچند هویت، معمیوًد   دییدگاه  گیرد. از دیالکتیک میان فرد و یامعه شیکل میی
،  گیری آن کند، ولی زمینه و بستر شکل ها و احساسات شدصی افراد نمود پیدا می در نگرش

گاهی یمعی است و تیصویری کیه فیرد از  ود می  زندگی ورد و احساس فرد در م  سازد یا آ
نظر برگیر، بریییت  (. به15، 8938 ود، بازتا  نگرش دیگران در مورد او است )ینکینز، 

( نیز منظور از هویت، ت ربه واقعی فرد درباره یک موقعیت ایتماعی 8911) 1برگر، و کلنر
پردازند. هویت به این معنا، بدشی   اص است؛ روشی که در آن، افراد به تعری   ود می

گاهی است و ازاییناز یک سا تار مش رو، تیابع توصییفی پدیدارشناسیانه )فیار  از  دص آ
 (.18، 8911)برگر و دیگران، « شناسانه( است شنا تی یا روان هرگونه داوری معرفت

شده و  در این پژوهش با تویه به سیر تاریدی مفاو  هویت و چارچو  مفاومی مطرح
شیود منیابع هوییت  ، تیالش میرو های پیش همچنین، با تویه به ماهیت موضوخ و پرسش

 یمعی مرد  اورامی، بازشناسی شود.
 

 . میدان پژوهش۴

 8180فرهنگی اورامان است. منطقه اورامان با وسیعت  ی محیط ان ا  پژوهش، منطقه قومی
گونه که  کیلومتر مربع، در نوار کوهستانی قر  ایران و شرق اقلیم کردستان قرار دارد. همان

دص شده است، این منطقه از شمال به روستاهای سوران شارستان ( مش8در نقشه شماره )
سروآباد و سنندج، از قر  به روستاهای سوران کردستان عیراق، از ینیو  بیه روسیتاهای 
سوران شارستان پاوه و کامییاران، و از شیرق بیه روسیتاهای سیوران شارسیتان کامییاران و 

شینا تی،  گرفته از مباحی  زبان تهای بیشتر نشئ شود و براساس تفاوت سنندج محدود می
رود تقسییم شیده اسیت  منطقه اورامان به سه بدیش اصیلی اورامیان تدیت، لایون، و ژاوه

، دارای 8930زبان ایران نیز براساس سرشماری سیال  (. یمعیت اورامی8935)محمودی، 
آبیادی  یالی از سیکنه، و درم میوخ، دارای  3آبیادی دارای سیکنه،  11نقطه شیاری،  8

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 



 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 
 710 

 1،  شماره 21دوره
 2931تابستان  

 64پیاپی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نفر یمعیت است. البته نباید این نکته مام را از نظر دور داشت که بدش زییادی  11890
ها در مناطق شیاری سینندج، مرییوان، کامییاران، کرمانشیاه، و سیروآباد زنیدگی  از اورامی

شوند. کنند و در آمار رسمی درنظر گرفته نمی می

 
 (. نقشه سیاسی منطقه موردمطالعه2نقشه شماره )

 8935 منبع: محمودی،

 
 . روش پژوهش۵

به بررسی منابع  1این پژوهش با روش کیفی و با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای قراردادی
زمیان بیا  صیورت پیوسیته و هم هیا به وتحلیل داده هویتی مرد  اورامی پردا ته است. ت زیه

هییا نیییز بییا اسییتفاده از مصییاحبه  هییا ان ییا  شییده اسییت. همچنییین، داده گییردآوری آن
هیای گونیاگون از  ها و کنکاش یافته و بح  گروهیی متمرکیز در قالیب پرسیش سا ت  هنیم

زبان، یزء یامعیه  طورکلی، تما  مرد  اورامی اند. به آوری شده کنندگان اورامی گرد مشارکت
ان یا  شیده اسیت و افیرادی بیرای « 2حیداکنر تنیوخ»گیری بیا روش  اند. نمونیه هدف بوده

های  عنوان شدصییت ها بیه اند که در بین اورامی تدا  شدههای گروهی ان مصاحبه و بح 
 ییی  و منبع هیویتی  بیشتر در یک حوزه  اص و گاهی در چند حوزه  یی نظر و تیثیرگذار صاحب
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اند. دلیل استفاده از این روش این بوده است که بتوانیم تا حد امکیان، بیادترین  مطرح بوده
کنندگان  دتل  اورامی را بررسی کنیم. مشارکتهای م سط  هر طی  از منابع هویتی گروه

مصیاحبه  9نفر در قالیب  83های فردی و  نفر در مصاحبه 81نفر، شامل  99این پژوهش، 
( ارائه شده است. 8)  ها در یدول شماره شنا تی آن های یمعیت اند که ویژگی گروهی بوده

های  با تویه بیه بررسیی شد و شده بررسی می های گردآوری پس از ان ا  هر مصاحبه، داده
شد. این فرایند تا رسیدن به اشیباخ نظیری ادامیه یافتیه  شده، مصاحبه بعدی ان ا  می ان ا 

آمده نییز از روش تحلییل محتیوای کیفیی بیه روش  دسیت هیای به است. برای تحلییل داده
 ایم. باره برده 1پیشناادی دندمن و گرناایم

 88نسیده  2افیزار انوییوو بدش ندسیت از نر ها، در  در این پژوهش، برای تحلیل داده
ایم تا در گا  ندست با استفاده از تحلیل واژگان کلیدی، نمایی کلی از فراوانی  استفاده کرده

افییزار  شییده، ارائییه شییود و در بدییش دو ، از نر  های ان ا  واژگییان کلیییدی در مصییاحبه
ایم.  ها باره برده حلیل دادهت و برای ثبت، مدیریت، و ت زیه 1081نسده « 3ای دی کیو مکس»

بار بررسیی، واحیدهای  افزار وارد کرده و پس از چندین ها را در نر  پس از هر مصاحبه، داده
های اولییه،  شید. پیس از مصیاحبه یک مشدص و کدگذاری اولیه ان یا  می به معنایی، یک

طبقیات، رفیت و  ها در بین کیدها پییش می ها و شباهت بندی براساس مقایسه تفاوت طبقه
 شدند. ها در یکدیگر ادقا  می شدند و درصورت نیاز، طبقه تر می کامل

(، برپاییه 8338) 4بدشی این پژوهش نیز با روش ارزیابی لینکلن و گوبا روایی و اعتبار
، و 7، اعتمادبدشییی6پییذیری )باورپییذیری(، انتقال 5چاییار معیییار اعتباربدشییی و اعتبییار

منظور اعتباربدشی، بیا مشیارکت طیودنی و مشیاهده  بهان ا  شد. پژوهشگر  8پذیری تییید
هایی با تعامل و ارتباط مؤثر سعی در باورپذیری کرده است. در زمینا بح   مستمر و مصاحبه
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ها، به  فربای از منابع هویتی اورامی  پذیری، پژوهشگر تالش کرده است با ارائه توصی  انتقال
گا  و بیازبینی  بیه ها کمک کند. با تکرار دقییق و گا  هارزیابی و قابلیت کاربرد آن در سایر زمین

های  بدشی افزایش داده شید و بیرای تیییدپیذیری نییز از دییدگاه نظران، قابلیت اعتماد صاحب
 اند، استفاده شد. استادان دانشگاه که در حوزه هویت مطالعه و پژوهش کرده

 
 شده ی انجامها ترتیب مصاحبه ها به های نمونه (. ویژگی2جدول شماره )

 توضیحات سکونت محل تحصیالت شغل تأهل سن جنس کد

 علییو  لیسییانس دبیر متیهل 83 مرد 8
 بریسته اعرای از رود؛ ژاوه اورامان متولد سنندج ایتماعی

 دعوت و یماعت گروه

 ادبییات لیسانس دبیر متیهل 98 مرد 1
 نشییر فعییادن از تدییت؛ اورامییان متولیید سنندج فارسی

 اورامی و کردی، فارسی، ادبیات

 یماعییت امییا  متیهل 51 مرد 9
 مس د

 دینییییی علییییو 
 لیسانس معادل

 روسییییییییتاهای
 رود ژاوه اورامان

 علیییه مبییارزان از رود؛ ژاوه اورامییان متولیید
 گری سلفی

 روسییییییییتاهای دیپلم ت ارت متیهل 99 مرد 8
 رود ژاوه اورامان

 و مبلغیییان از رود؛ ژاوه اورامیییان متولییید
 پرهیزگاری به رمشاو و سلفیسم معتقدان

 هییای گرایش دارای لاییون؛ اورامییان متولیید پاوه ارشد کارشناسی دانش و م رد 11 زن 5
 نوسازی مدافع و فمینیستی

 تحصیییییییالت دار  انه متیهل 55 زن 3
 ابتدایی

 روسییییییییتاهای
 رود ژاوه اورامان

 هیای گروه گذار پایه رود؛ ژاوه اورامان متولد
 روسییتاهای از بعرییی در قییرآن یییادگیری
 عرفانی های گرایش دارای اورامان؛

 روسییییییییتاهای دیپلم بیکار م رد 83 مرد 1
 تدت اورامان

 گروه فعال اعرای از تدت؛ اورامان متولد
 انصارادسال  سلفی

 حییوزه فعییادن از تدییت؛ اورامییان متولیید مریوان دیپلم آزاد شغل متیهل 88 مرد 1
 اورامی فرهن  و ادبیات

 روسییییییییتاهای سواد بی کشاورز متیهل 35 مرد 3
 رود ژاوه اورامان

 مبییییارزان از رود؛ ژاوه اورامییییان متولیییید
 ایران کردستان دموکرات

 کشاورز متیهل 39 مرد 80
 تحصیییییییالت

 علیییو  ابتیییدایی
 دینی

 روسییییییییتاهای
 رود ژاوه اورامان

 بنییا  مشییایخ از رود؛ ژاوه اورامییان متولیید
 پارسایی و ُزهد به مشاور قادریه؛ طریقت

 اطراف وستاهایر دراویش بین در

 دفتییییییر دارای متیهل 91 مرد 88
 ازدواج رسمی

 آمو تیییییه دانش
 و دینیییی علیییو 

 میییییدرک دارای
 لیسانس

 روسییییییییتاهای
 تدت اورامان

 و معتقیییدان از تدیییت؛ اورامیییان متولییید
 نقشبندی تصوف مرویان

 کرمانشاه دیپلم آزاد شغل متیهل 81 مرد 81
 مشیاور اعریای از لایون؛ اورامان متولد
 یوانیان پیوسیتن مروج و فیسل های گروه

 نفیر ده از بیشتر است توانسته که داعش به
 کند. راهی را

 گیروه فعیال عریو رود؛ ژاوه اورامان متولد سنندج لیسانس فوق آزاد متیهل 98 زن 89
 قرآن مکتب
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 توضیحات سکونت محل تحصیالت شغل تأهل سن جنس کد

 مشاور و فعال عرو تدت؛ اورامان متولد سنندج دیپلم فوق بازنشسته متیهل 58 مرد 88
 قرآن مکتب

 حییوزه آگاهییان از رود؛ ژاوه اورامییان متولید کامیاران لیسانس نویسنده متیهل 88 دمر 85
 اورامان منطقه فرهن  و زبان

 زبیان حوزه آگاهان از لاون؛ اورامان متولد کرمانشاه لیسانس فوق آزاد م رد 91 زن 83
 اورامان منطقه فرهن  و

 حییوزه آگاهییان از لاییون؛ اورامییان متولیید نودشه لیسانس دبیر م رد 81 مرد 81
 ایرانی اقوا  فرهنگی

 مرد1 8 گروه
زن9

 تییا 81
88 

 و م ییرد
 متیهل

 های شیییییییغل
 مدتل 

 تییییا متوسییییطه
 هییای گرایش اورامییان؛ مدتلیی  منییاطق سنندج دکتری

 سلفی گرایش یز به متنوخ فکری

 گروه
 تییا 10 مرد8 1

51 
 و م ییرد
 متیهل

 های شیییییییغل
 مدتل 

 تییییا متوسییییطه
 سنندج ارشد کارشناسی

 بییر تمرکییز بییا اورامییان؛ دتلیی م منییاطق
 های اندیشیییه بیییه معتقیییدان و آگاهیییان
 مکتیب و ا یوان گیروه از دینی احیاگرایی

 بنیییادگرای هییای گروه از افییرادی و قییرآن
 سلفی

 گروه
 تییا 11 مرد1 9

81 
 و م ییرد
 متیهل

 های شیییییییغل
 مدتل 

 تحصیالت فاقد
 کارشناسییی تییا

 ارشد
 کامیاران

 هییای گرایش اورامییان؛ مدتلیی  منییاطق
 و ا وانی های گرایش ازیمله متنوخ یفکر
 سلفی نیز

 
 ها . یافته۶

بر روش تحلیل محتوای  ها در این پژوهش، مبتنی گونه که پیشتر گفته شد، تحلیل داده همان
ایم بیه روش تحلییل  سرا  این سبک تحلیل برویم، سعی کیرده کیفی است. پیش از آنکه به

ای ارائییه دهیییم کییه در  ز واژگییان کلیییدیا   ، یییک بررسییی اولیییه1محتییوای واژگییان کلیییدی
های حاصییل از مشییاهدات و مشییارکت  های فییردی و گروهییی و نیییز یادداشییت مصییاحبه

افیزار انوییوو ان یا   دست آمده است. این تحلیل اولیه با نر  پژوهشگر در میدان پژوهش به
ه دو شیکل، افیزار وارد شیدند و بی صیورت متنیی در نر  هیا به ترتیب که تما  داده این شد؛ به

واژه کلیدی با بیشترین فراوانی )فار  از بار  90 رویی گرفته شد.  رویی ندست، شامل 
واژح  50شیوندگان( اسیت.  روییی دو  نییز دربردارنیدح  منبت یا منفی موردنظر مصاحبه

ارائیه « 2ابرواژگیان»صیورت  شیده اسیت کیه به هیای گردآوری کلیدی برگرفته از تمیا  داده
 اند. ( ارائه شده1یی یادشده در هم ادقا  شده و در یدول شماره )اند. دو  رو شده

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 



 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 
 711 

 1،  شماره 21دوره
 2931تابستان  

 64پیاپی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شیده، ایین واژگیان کلییدی،  های ثبت دهد که در بین تما  داده های این بدش نشان می یافته
گونه کیه مشیدص اسیت،  شوندگان هستند و همان ترین منابع هویتی در بین مصاحبه بح  قابل

ترتیب مییزان  بیه یی  چه با رویکرد منبت و چه با رویکرد منفی  یی  کنشگران، بیشترین ریوخ ذهنی را
، «هوییت»، «گیورانی»، «فرهنی »، «کیردی»، «زبیان»، «مرد »، «اورامی»فراوانی به واژگان 

، «سییورانی»، «کردسییتان»، « ییدا»، «موسیییقی»، «اورامییان»، «دییین»، «ُکردهییا»، «اسییال »
، «ایییران»، «یشیین»، «زنییدگی»، «ممراسیی»، «ادبیییات»، «قییرآن»، «سیییاچمانه»، «ا ییتالف»
اند. گفتنیی اسیت،  داشیته« میاهواره»، و «پیشیرفت»، «تغیییر»، «زنیان»، «فارسیی»، «پیامبر»

اند. بیشتر این واژگیان،  اند، از تحلیل حذف شده واژگانی که ربطی به پرسش این پژوهش نداشته
 اند. دست بوده هایی ازاین شامل حروف اضافه، ربط، ضمایر، و کلمه

 
 (. فراوانی واژگان کلیدی1جدول شماره )

فراوانی 
 واژگان

درصد 
 فراوانی

فراوانی 
 واژگان

درصد 
 فراوانی

 فراوانی ابرواژگان

  13/9 کردستان 30/80 اورامی

 

 81/9 سورانی 19/1 مردم
 50/1 اختالف 13/5 زبان

 11/1 سیاچمانه 13/5 ُکردی

 11/1 قرآن 89/8 فرهنگ
 85/1 یاتادب 11/9 گورانی
 00/1 مراسم 38/9 هویت

 18/8 زندگی 51/9 اسالم
 31/8 جشن 55/9 ُکردها

 35/8 ایران 81/9 دین

 81/8 پیامبر 85/9 اورامان
 13/0 فارسی 93/9 موسیقی

 11/0 زنان 13/9 خدا
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، 1در گا  دو ، برمبنای تحلیل محتوای کیفی، اقدا  بیه کدگیذاری و اسیتدراج مفیاهیم
کیردیم. برمبنیای پیشیینه پیژوهش و چیارچو  مفایومی،   3ها )تم( مایه ، و درون2ها مقوله
ها در چاار حوزح هویت قومی، ملی، مدرن، و دینی از یکدیگر تفکیک شدند که  مایه درون

 ای تشری   واهد شد. هریک در یدول یداگانه
 کردیـ . هویت قومی اورامی1-۶

هنگیا  معرفیی  ودشیان،  یود را  ییی  لحاظ قیومی بیه  یی  با تویه به اینکه مرد  منطقه اورامان
هوییت قیومی   ماییه را درون  دانند، ایین تر،  ود را کرد می نامند و در سط  کالن اورامی می

مایه دربردارنیدح زبیان و ادبییات  شدح این درون های استدراج نامیم. مقوله کردی می ی اورامی
دار به اورامی بودن، حفظ و دفاخ از منابع و منیافع اورامی، نمادهای اورامی، وابستگی و افت

کید بر یکپارچگی ایتماعی مناطق مدتل  به عنوان قیو  کیرد  اورامی، موسیقی و آواز، و تی
های  تفصیل توضی   واهیم داد. مفیاهیم و مقولیه هستند، مقوله زبان و ادبیات اورامی را به

 اند. ( ارائه شده9طور کامل در یدول شماره ) شده به دیگر استدراج
 . زبان و ادبیات اورامی1-1-۶

هیا،  دهد که یکی از منیابع هوییت اورامی ها نشان می آمده از تحلیل مصاحبه دست نتایج به
دهندح تالش مرد  این منطقه بیرای  زبان و ادبیات اورامی بوده است. مفاهیم این مقوله نشان

هیا همیواره تیالش  همیین سیبب، اورامیبازنمایی  ود از طریق زبان و ادبیات هستند و به 
  ها بیه ایین صیورت مطیرح کنند تا واژگان و دستور زبان  ود را حفظ کنند. این دقدقیه می
اند، توانایی تلفظ  هایی که به شار ماایرت کرده ویژه اورامی های یدید و به شد که نسل می

های مؤن  و میذکر  هاز همه بدتر، توانایی تفکیک ضمیرها و کلم»درست واژگان اورامی و 
سییادن  اگرچییه در منیاطق روسیتایی و در بیین بزرگ«. وگوهیای روزمیره ندارنید را در گفت

اند، این موضیوخ بسییار سیاده اسیت، امیا  ماایری که با این ینس دستور زبان بزرگ شده
شیمار  ادبی به افراد مقابل )لزو  تفکیک زن یا مرد( به رعایت نکردن آن توسط کنشگران، بی

روز گسیتردگی بیشیتری پییدا  اساس، این مسئله بیا ورود نسیل یدیید، روزبیه آید. براین می
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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ها شده است. اما در حوزه دوزبانه بیودن بایید بیه ایین  زبان کند و مویب نگرانی اورامی می
زا  توانید بسییار چیالش میدت می رسد، این مسیئله در کوتاه نظر می مسئله دقت داشت که به

« های زبانی و کسب ماارت 1دوزبانه بودن افزایشی»توان قائل به  می باشد، اما در بلندمدت
 گوید: در این مورد می 1( بود. کد 8933)نرسیسیانس، 

گم درست صحبت کن. زشته. میری یه یایی آبروت مییره.    می  من در روز، بارها به بچه
اقل بلد باشیی صحبت کنی و باش نگی آقا؟! باید حد محترمانهباید بلد باشی با یه  انم 

؛ امیا هیر کلمیه رو بایید «سالمت باشیی ) یانم(»نگی « سالمت باشی»به یه آقا بگی 
 یداگونه یاد بد  و هر بار هم یادآوری کنم و بچه هم بگه: همونو گفتم!

 گوید: ( در مورد تلفظ واژگان می1کد شماره )
سیی، و انگلیسیی ها، اورامی رو از یاد بردن. همه کلمیات، عربیی، فار کرده تما  تحصیل

گن.   یواد، میی ای مانند: مادر، او مذکر، او مؤن  رو هر یور که دلشون می هستن. واژه
، «ی»، «و»اون حرفی که مدتص به زبان اورامی هستش، حذف شده و به حروفی منیل 

)نیوک زبیان بیه پیایین لنیه و دنیدان پیشیین  ȃیای گفیتن  تبدیل شده؛ میناًل بیه« ل»
 وا. گن ئه چسبد( می می

 
 مایۀ هویت قومی شده با درون های استخراج (. مفاهیم و مقوله9جدول شماره )

 کردی ی اورامی قومی هویت تم:
 مفاهیمها مقوله

 افیزایش  ی لغت فرهن  تدوین برای تالش  اورامی؛ زبان دستور و واژگان نگاداری و حفظ لزو  اورامی ادبیات و زبان
 تیکید اورامی؛ زبان به مطالب انتشار و چاپ روزافزون افزایش ؛ اورامی اشعار  واندن به تمایل

 معنیوی و میادی های هزینه صرف مذکر؛ و مؤن  ضمیرهای تفکیک و واژگان درست تلفظ بر
 بیه انگلیسیی و فارسیی ادبییات مشیاور آثار تریمه زبان؛ حفظ برای محلی کنشگران طرف از

کیید اورامان؛ مدتل  مناطق در ها یمله دنکر منفی نوخ و واژگان تلفظ تفاوت اورامی؛ زبان  تی
 تیکید اورامی؛ زبان معرفی برای تلویزیونی های برنامه  تایه مادری؛ زبان به  واندن و نوشتن بر
 اورامیان؛ فولکلیور و شیفاهی تیاریخ گیردآوری بیرای تیالش اورامیی؛ زبان قدمت و پیشینه بر

 زا. چالش و زا فرصت عاملی بودن چندزبانه
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 کردی ی اورامی قومی هویت تم:
 مفاهیمها مقوله

 رانیک؛ و چو یه نا  بیه هورامی رسمی لباس ؛«ن ی ره فه» نا  به نمد ینس از مردانه های لباس اورامی ینمادها
 مراسیم و «کومسیای» مراسیم اورامان؛ مناطق ویژه زنانه های لباس ؛«کالش» نا  به هایی کفش

 شتیال پیاکی؛ و بیاروری نمیاد انار سنگی؛ چاارگوشه معماری با هایی  انه شالیار؛ پیر سادنه
 نشیین اورامی منیاطق مدصیوص کشیاورزی محصیودت انتظار؛ حد از فراتر محلی کنشگران
 ادوات چیوبی، بشیقا  و قاشیق از اعیم دسیتی صینایع انیار؛ و ان ییر، فرنگی، توت همچون

 بایار بیل، تیه، ته ازیملیه گردشگری نمادهای تزیینی؛ وسایل و گاواره، سبد، انواخ کشاورزی،
 ودادن عه و شاهو، کوسادن اورامان، در کوهنوردی وارنشینی، هه اورامان،

 به افتدار و  اطر تعلق
 بودن اورامی

 وییود؛ بیه اعتقیاد بیودن؛ اورامیی سیبب به تنایا اورامیی فیرد هیر بیا مشیترک هویت احساس
 و قیرور احسیاس همیدیگر؛ بیه بیشیتر اعتمیاد داشیتن ها؛ اورامی بین در پسندیده های ویژگی
 زبیان هم بیا ازدواج تیریی  یکیدیگر؛ بیا ایتمیاعی میراودات تیریی  بودن؛ اورامی به افتدار

 ت یاری و میالی توانیایی و زیرکیی و واد روح و یسمی برتری و نژادی اصالت به باور اورامی؛
 بیا )کیوا اورامیان و مرییوان در اورامی معلمان شکل یک لباس اورامی؛ تایران و بازاریان بادی

 باز( اورامی: دو ت

 و منابع از دفاخ و حفظ
 اورامی منافع

 بیرای تیالش اقلییت؛ در زبانیان اورامی از دفیاخ هیا؛ اورامی اقتصیادی توانمندی لزو  بر تیکید
 در ممکین پسیت بیشترین کسب سیاسی؛ و فرهنگی، ایتماعی، های عرصه در حرور افزایش

 مشیتری ویود درصورت قیراورامی به  انه و ا ب و زمین فروش عد  دولتی؛ ناادهای و ها اداره
 هیای ارزش از دفیاخ هیا؛ اورامی بیین در اقتصیادی مناسبات برقراری یا حفظ بر تیکید اورامی؛

  اریی منافع مقابل در بومی

 شمشییال؛ و دف سییازهای تقییدس ؛«مانه سیییاچه» اورامییی نییوای بییه فییراوان  ییاطر تعلییق آواز و موسیقی
 تالش ینسیت؛ از فار   وانی سیاچمانه کانسالی؛ تا کودکی از سنین همه در  وانی سیاچمانه

 ابیزار و نیوا بیا هیورامی اصییل موسییقی ترکیب آن؛ مدتل  نواهای و سیاچمانه یادگیری برای
 زمیان از سیال چنیدین گذشیت از پیس )حتی آن بیشتر ماندگاری و نوسازی منظور به موسیقی

 در ازیملییه هییورامی محافییل و م ییالس در میهییورا هییای گورانی  وانییدن آواز(؛  وانییدن
 قیدیم و یدیید نسیل پیونید و بدشی هویت منظور به و... عروسی، و بز  م الس گذار، و گشت

 هورامان

 یکپارچگی بر تیکید
 مدتل  مناطق ایتماعی

 کرد قو  عنوان به

 کلایر؛ و کرمیانج، سیورانی، اورامی، مدتل  مناطق میان در ایتماعی یکپارچگی پاسداشت
 کیردی زبیان ییادگیری بیه نییاز احساس کرد؛ و اورا  عنوان با ایتماعی ا تالفات از یلوگیری

 های روزنامیه و ها، م لیه هیا، کتا  از اسیتفاده کردهیا؛ همه بین مشترک زبان عنوان به سورانی
 الدط رسیم از اسیتفاده سیورانی؛ اینترنتی و رادیویی، تلویزیونی، های شبکه از استفاده سورانی؛

 دیگر کرد گویشوران با مشترک سرزمین به اعتقاد تدریس؛ و ها تیلی  و مکاتبات برای شترکم
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اند از اعتقادات، مناسک، تصوف و عرفیان  ها عبارت مایه شده این درون های استدراج مقوله
له بنیادگرایی و نقشبندیه، یایگاه دین، مدارا و تساهل، و بنیادگرایی )احیاگرایی(. مقو 1قادریه

طورکامل در  شیده بیه های دیگیر استدراج تفصیل توضی   واهیم داد. مفاهیم و مقولیه را به
 اند. ( ارائه شده8یدول شماره )

 )احیاگرایی( 2. بنیادگرایی1-2-۶

زعم  ها در زمان حاضر، بنییادگرایی و بیه برانگیزترین مقوله در میان منابع هویت اورامی چالش
گری  است. بنیادگرایی در منطقه اورامان، بیشتر با نا  سیلفی« اسال  واقعی احیای»کنشگران، 
نامنید،  شود، اما هما کنشگراِن معتقد به احیای اسال ، لزومیًا  یود را سیلفی نمی شنا ته می

های  در منطقه اورامان، معادل تکفیر و  شونت است. با تویه بیه مصیاحبه« سلفی»زیرا واژه 
مکتیب ». گیروه 8تفکییک هسیتند:  سه گروه بنیادگرایی از یکدیگر قابل طورکلی شده، به ان ا 
. طیفیی از 9؛ «یماعیت دعیوت و اصیالح». گیروه 1زاده؛  به پیروی از احمید مفتیی« قرآن
، کتائیب «(3امارت اسالمی بییاره»نا   های سلفی شامل انصار اسال  )تشکیل گروهی به گروه

بندی دیگیری نییز از  الدین، و.... تقسییم حقاعد فی کردستان، ییش صیحابه، نوادگیان صیال
انید از: دو طیی   ارائه است که عبارت های بنیادگرای دینی اهل سنت منطقه اورامان قابل گروه

یماعت »و گروه « مکتب قرآن»های یاادی. گروه  . گروه1های مریئه )دیاادی(؛  . گروه8
بیه « اسیال  نیا  محمیدی»ه منظور بازگشت بی معتقد به تبلیغ، یذ ، و اصالح به« دعوت

کیید بیر  دور از  شونت و بدون یااد هستند، اما گروه روش دوستانه و به هیای یایادی بیا تی
اسیال  »، معتقد به یااد و لزو  بازگشت بیه «طاقوت»، و «تکفیر»، «برائت»مفاهیم کلیدی 

آمیز در سطوح  رد و کیالن هسیتند. مباحی  نظیری و  های  شونت با روش« نا  محمدی
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 

 (8935 ،نادری) :به کنید ریوخ قادریه، تصوف بیشتر شنا ت برای .1

 رهیروان نیزد ،شیدص تیرین مقبول ،(ینقشبند )تصوف عنمان شیخ زندگی محل که است عراق اورامان از ای منطقه نا  ،هربیا .3
 ماننید یمیمفیاه بیه معتقید نقشیبندی( و )قیادری عرفانی سنتی دینی های گروه ازآن اکه است. قادری طریقت حتی و ینقشبند

 ها سلفی توسط ،دندبو منطقه مرد  احترا  مورد که نیز طریقت مشایخ و کردند تکفیر را ها آن سلفی های گروه این  ،بودند شفاعت
شدند. قبر نبش
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ها،  ارج از پرسش این پژوهش است، اما آنچه اهمیت دارد، این اسیت کیه  قایسه این گروهم
شیمار  ترین منابع هیویتی به شک، در منطقه اورامان، یریان بنیادگرایی دینی یکی از مام بدون

رسید  نظر می در سط  کالن ایتماعی شروخ شده است و به 8950آید؛ یریانی که از دهه  می
رشید بیوده اسیت. کید  ویژه با یریانات ا یر  اورمیانیه، درحال چند دهه، به که در طول این

 معتقد است:« یماعت دعوت»عنوان یکی از مبلغان سرشناس  ( به8شماره )
اصاًل با واژه بنیادگرایی شما موافق نیستم. ایین سیا ته قیر  هسیتش. میا احییاگر دیین 

های  رافیات در طیول هیزار  هفراموشی سپرده شد و دیی محمد)ص( هستیم؛ دینی که به
سال بر روی این دین انباشته شده. ببینید این دین به چه روزی افتاده. هفتیاد فرقیه نیه کیه 

گشیتیم، کسیی  هفتصد فرقه شده. معلومه که اگر همیه مسیلمونا بیه اصیل اسیال  برمی
 دا تونست مقابل مسلمونا وایسته، اما ببینید با ما چه کردند.  ودمان هم مقصریم.  نمی

به ما عقل داده؛ قرآن هم که برامون فرستاده؛ چرا باید  ارج از اون رفتار کنیم.... ما بایید 
. بایید بیه گرفیت میدنیا عوض شده. اگر پیامبر هم بود، متناسب بیا ادن تصیمیم  بدونیم 

روش درست،  رافات رو از اسال  پاک کنیم. درسته کسی که معتقد به شییخ و توسیل و 
گاه بشه، اما نباید با شمشیر و اسلحه سرا  مرد  رفت.شفاعت هست، ب  اید آ

شیدح گیروه سیلفی تکفییری و  عنوان یکیی از اعریای شنا ته ( نییز بیه81کد شیماره )
 :1کننده یوانان اورامی به پیوستن به داعش، معتقد است تشویق

 ما معتقد به مرز بین کشورها نیستیم. باید همیه رو دعیوت کنییم بیه  الفیت اسیالمی.
ه رت کنییم و بیعیت کنییم. هیم زنیدگی باتیری  یواهیم داشیت، هیم آ رتمیون رو 

الزمان ظاور کردن و باید برگردیم به فرض وایبیی کیه  های آ ر سازیم.... تما  نشونه می
متیسفانه بین مسلمونا فراموش شده. تناا راه، یااد مسلحانه علییه کسیانی اسیت کیه از 

چه حکومت.دایرح اسال   ارج هستند؛ چه فرد و 
 

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 

 و نوییوان چنیدین فرسیتادن به موفق تاکنون یادشده شدص محلی، کنشگران نظر به است. شده ان ا  باواسطه مصاحبه، این .1
 و کرکیوک در هیا آن عملییات فیلم و اند شده کشته انتحاری عملیات در ها آن از تن چند که است شده داعش به کمک برای یوان
 گرفت. قرار گاننگارند درا تیار نیز سوریه از یمناطق
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 مایۀ هویت دینی شده با درون های استخراج (. مفاهیم و مقوله6جدول شماره )

 مفاهیم ها مقوله

 اعتقادات

 )معمیودً  میاورایی نیرویی امداد به اعتقاد قرآن؛ و پیامبر به اعتقاد آ رت؛ یاان و  دا به اعتقاد
 )بیشیترین سرنوشت و قدر و راق به اعتقاد طریق(؛ ها سلسله و طریقت مشایخ و پیامبر سوی از

 مؤن ( ینس بین مویود شرایط تحمل انگیزح یا تغییر مانع

 مناسک
 یماعیت، و یمعیه )نمیاز یمعیی مناسیک یااد(؛ حج، زکات، روزه، )نماز، مذهبی وایبات

 قربانی و عقیقه  وانی(؛ مولودی و عیدها

 قادرییه عرفان و تصوف
 نقشبندیه و

 بیه نییاز درویش؛ و صوفی بین تفکیک شدن رن  کم دراویش؛ و انصوفی سادنه و هفتگی  مراسم
 آثیار متبوعه(؛ مناطق و روستاها از تصوف بزرگان )دیدوبازدید «ارشادی» طریق؛ مرشد و راهنما

 و اشیعار ایین بیه هیا زبان اورامی دلبسیتگی و اورامیی زبان به شاعران اشعار ویژه به عرفانی، ادبی
 بیه دینیی ادبیی آثیار زبیان؛ اورامی مرشد به عشق حس و بودن اورامی دلیل به اشعار ویژح اهمیت

 و میزار و...(؛ بیو ییارت  یوا بزانی، )روله اشعار این کمک به دین گسترش و تبلیغ و اورامی زبان
 بیه فیراوان تعصب و عالقه و عشق مریدان؛ تالقی محل و زیارتگاه عنوان به تصوف بزرگان بارگاه

  ته ته تویلی، کون، با ه بیاره، دورود، مانند اند، زیسته ها آن در وفتص بزرگان که روستاهایی

 حیوزه در دیین یایگاه
 عمومی

کیید الکل؛ کنندگان مصرف حدود ایرای بدح ابی؛ با مبارزه اسال ؛ قوانین هما ایرای لزو   تی
 بیه منبیت دید ویود دار؛ دین افراد با تعامل به نیاز مکانی؛ و زمان هر در مذهب و دین کارایی بر

 بازتر آقوش با مذهبی افراد پذیرش و دین علمای

 تساهل و مدارا
 ا یروی شیدن سیعادتمند بیه بیاور گرایی(؛ )شمول دیگر ادیان به نسبت  داوند بدشش به باور
 کامل( )تکنرگرایی یکسان طور به وحدانی ادیان همه

 1احیاگرایی ی بنیادگرایی

 بیرای ابزاری هر از استفاده شده؛ فراموش وایب عنوان به ادیا بر تمرکز نا ؛ اسال  احیای لزو 
 برائت اولویت با مشرکان از برائت لزو  حال؛ هر در مویود حاکمیت از پیروی کفار؛ علیه یااد

 بیه معتقیدان تکفییر طیاقوت؛ بیا مبیارزه بیه یوانیان دعیوت دارادسال ؛ به ه رت نزدیکان؛ از
 در سیلفی هیای گروه بیا ا یوان، و قیرآن، مکتب کردروی در تفاوت زیارت؛ و شفاعت، تصوف،
 )صیحابه، صیال  سیل  دوران نا  بیه اسیال  ندسیت سال سیصد های اندیشه از پیروی تکفیر؛
 تابعین( تابعیِن  و تابعین،

 
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 

 یرفتارهیا و هیا نگرش برای که یبرچسب و نا  اینکه به تویه با اما ،باشندمی قائل تفاوت احیاگرایی و بنیادگرایی بین گاننگارند .1
 یکیدیگر کنیار در دو ایین ،تنیسی یکسان ی عمومی حوزه نظر از چه و آنان  ود نظر از چه ی  شوند می قائل مویود دینی یها گروه

است. بنیادگرایی ،بعری برای و احیاگرایی ،کنشگران از یبعر برای «برائت و بدعت» مقوله نمونه، برای ؛اند شده مطرح
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 . هویت ملی ایرانی۳-۶

دهید.  بدش دیگری از منابع هویتی در منطقه اورامیان را هوییت ملیی ایرانیی تشیکیل می
حرور زبان و ادبییات فارسیی در »اند از:  دهندح این بدش عبارت مدح تشکیلهای ع مقوله

وفییاداری ملییی »، و «هییای ایرانییی هییا و ارزش آیین»، «موسیییقی و آواز»، «زنییدگی روزمییره
های  تفصیل تشری   واهد شد. مفاهیم و مقوله به های ایرانی ها و ارزش آیینمقوله «. ایرانی

 اند. ( ارائه شده5در یدول شماره ) طور کامل شده به دیگر استدراج
 های ایرانی ها و ارزش . آیین1-۳-۶

ایران، کشوری است با تمدنی کان و فرهنگی رنگارن ؛ بدشی از منابع هویتی در ایران با 
بیاز هیم حریور پیوسیته و پررنگیی  یی ویژه در یاان مدرن کنونی به  یی ویود تحودت بسیار

انید از:  هیا حریور دارنید عبارت ر منیابع هیویتی اورامیای کیه د های اصیلی دارند. مقوله
هیا و باورهیای  های مشترک ایرانی؛ تالش برای حفیظ ارزش بزرگداشت مراسم نوروز و آیین

هیایی از میترائیسیم و  اصیل ایرانی؛ پیرشالیار، نمادی از زرتشت و باورهیای اهیورایی؛ آیین
در میورد هرییک از ایین مفیاهیم،  «.سیران ا »نا   ها بیه زرتشت در کتا  مقدس یارسیان

ای معتقد به زرتشتی بودن پیر شالیار نیستند،  ای که عده گونه های متنوعی ویود دارد؛ به نگاه
عنوان یکی از منابع هویتی کان که متعلق به این سرزمین است، بازشناسی  هرحال، به اما به

بیره پییر شیالیار برگیزار شود و سالی دو بار، مراسمی با حرور تفکیرات متفیاوت در مق می
هیای متفیاوت و گیاه متناقریی وییود دارد، امیا آنچیه  ها نیز نگاه شود. در مورد یارسان می

ها به زبان اورامی نگاشیته شیده اسیت و  مقدس یارسان  مشدص است، این است که کتا 
دهندح مقاومت برای حفظ باورهای اصیل ایرانی داشته است. نشان

 
 مایۀ هویت ملی ایرانی شده با درون های استخراج م و مقوله(. مفاهی5جدول شماره )

 مفاهیمها مقوله

 فارسیی ادبیات و زبان حرور
 روزمره زندگی در

 تکلیم فارسی؛ زبان به مکتو  منابع به مطلو  دسترسی فارسی؛ منابع و ها کتا  به تمایل
 ادبیات کالسیک ثارآ تریمه سورانی؛ کردی از تر آسان مناطق، از بعری در فارسی زبان به

 بیه دادن اهمیت  اریی؛ و دا لی فارسی ی ها رسانه مطالب از استفاده اورامی؛ به فارسی
 لا ه بدون فارسی زبان به کردن صحبت
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 مفاهیمها مقوله

 آواز و موسیقی
 هیای آهن  بیه دادن گیوش ایرانی؛ کالسیک آوازهای و موسیقی از بردن لذت و دادن گوش
 زبان فارسی نندگان وا کنسرت در حرور فارسی؛ رپ و پاپ

 ایرانی های ارزش و ها آیین
 باورهیای و هیا ارزش حفظ برای تالش ایرانی؛ مشترک های آیین و نوروز مراسم بزرگداشت

 اهورایی باورهای و زرتشت از نمادی پیرشالیار ایرانی؛ اصیل

 ایرانی ملی وفاداری
 شیمردن مقیدس ملیی؛ سیاسیی های عرصیه در مشارکت بودن؛ ایرانی و ایران به دلبستگی

 هیای تیم بیرای موفقییت آرزوی اییران؛ همیه پیشیرفت برای تالش کشور؛ مرزهای از دفاخ
 یاانی مسابقات در ایران ورزشی

 . هویت مدرن۴-۶

چالش کشیدن باورهیای  اند از: به مایا هویت مدرن عبارت شده از درون های استدراج مقوله
گاهی وطنی و  گرایی و گرایش به مدرنیسیم؛ و یایان نبدشی؛ انسا پیشینیان؛ تفکر، نقد، و آ

های  تفصیل تشری   واهد شد. مفاهیم و مقوله به های ایرانی ها و ارزش آیینمقولا مصرف. 
 اند. ( ارائه شده3طور کامل در یدول شماره ) شده به دیگر استدراج

 چالش کشیدن باورهای پیشینیان . به1-۴-۶

میذهبی و  انقیاهی؛ منیع گسیترش   کت پیایین در مراسیماین مقوله دربرگیرندح مفاهیم مشار
های عمومی؛ امکان مقاومت در برابر باورها  چالش کشیدن باورها و نگرش باورهای پیشین؛ به

ماندگی قومی به دین و مذهب؛ زیر سؤال بردن بزرگیان  های قالب؛ نسبت دادن عقب و نگرش
اسیت. آنچیه در تمیا  ایین مفیاهیم،  بردگی کشاندن یامعه دینی و مشایخ تصوف با عنوان به

مشترک است، منبع هویت نسبتًا یدیدی است که دنیای مدرن کنونی برای ای یاد مقاومیت و 
چالش کشیدن باورهای پیشین ای اد کرده است. توییه بیه ایین نکتیه ضیروری اسیت کیه  به

، از شیوند؛ ندسیت چالش کشییده می طور یدی به باورهای صوفیانه و عرفانی از دو طرف به
هایی کیه بیشیتر متییثر از یایان  سیال سوی بنیادگراهای دینی، و دو ، از طرف یوانیان و میان

پوشانی دارند، اما نباید به هر دو از یک دریچه نگریست، زیرا  مدرن هستند؛ اگرچه این دو هم
کشیند، در درییا ندسیت، بیا باورهیای  چالش می کنشگران مدرنی که باورهای صوفیانه را به

گرایان دینی در چالش هستند؛ به همین سبب، نقد بنیادگرایان دینی بیه تصیوف در بدیش بنیاد
 گوید: های پیشین می ( در مورد نقد نگرش89هویت دینی مطرح شد. کد شماره )
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وقتی یوان بود ،  یلی فقیر بیودیم و دو تیا گوسیفند »گه  پدر  با افتدار می
مین یکیی از گوسیفندها را  بیشتر نداشتیم. وقتی شیخ به روستای میا اومید،

 ببینیید یب شیما «. قربانی کرد  و مرد  و شیخ رو بیه  ونیه دعیوت کیرد 
کسیی باشییم. از  وضعیت تفکر چگونه بوده؟! انگار هر دوره باید تحت ستم

 ان و کد دا بگیر تا شیخ و حاد هم که بنیادگرایان دینی.  وبه حاد دنییا 
استفاده چندانی بکنن و یوابی  سوء تونن از مرد  یه یوری شده که دیگه نمی

شه اونا رو زیر سؤال برد. منطقشون ندارن و می برای کارهای بی
 

 مایۀ هویت مدرن شده با درون های استخراج (. مفاهیم و مقوله4جدول شماره )

 مفاهیم ها مقوله

 باورهای کشیدن چالش به
 پیشینیان

 چالش بیه پیشیین؛ باورهیای سیترشگ منیع  انقاهی؛ و مذهبی  مراسم در پایین مشارکت
 قالیب؛ های نگرش و باورها برابر در مقاومت امکان عمومی؛ های نگرش و باورها کشیدن
 مشیایخ و دینیی بزرگیان بیردن سؤال زیر مذهب؛ و دین به قومی ماندگی عقب دادن نسبت

 یامعه کشاندن بردگی به عنوان با تصوف

گاهی و نقد، تفکر،  امکیان کنیونی؛ پنیدارهای کشیدن چالش به لزو  تفکر؛ و استددل رایب ای ادشده فرای بدشی آ
گاهی  سین ش مبنای عقل، فکری؛ و آموزشی های فرصت رشد عمومی؛ حوزه در بدشی آ

 بشر امور همه

 به گرایش و گرایی انسان
 آن بازنمودهای و مدرنیسم

 های عرصیه در زنیان حریور افیزایش فردی؛ های  واسته و آرزوها گرفتن قرار اولویت در
 طلبانه؛ تسیاوی مطالبیات افیزایش سیکودر؛ باورهیای رشید سیاسی؛ ی فرهنگی ی ایتماعی

 آمریکایی؛ ی اروپایی هییای فیلم بییه گییرایش آمریکایی؛ ی اروپایی های موسیییقی بییه گیرایش
 مویود تابوهای از عبور و هن ارشکنی برای زنان کوشش

 بیا همراهی ملت؛ و عقاید گرفتن درنظر بدون بودن نسانا مرزها؛ از فار  دنیای در زندگی وطنی یاان
 عقیده از فار  یاان کشورهای

 محصییودت ترین مییدرن مییداو  تعییویض و اسییتفاده نیییاز؛ از فییار   رییید، و مصییرف مصرف
 زنیان؛ بیین در آرایشیی های نشیان تیرین گران مصیرف دا لیی؛ و مرزی بازار الکترونیکی

 دیگران برای  رید قابل کادهای ضدمصرف گرایی؛ لوکس
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دهد که منابع هویتی منطقه اورامان، متشکل از  های پژوهش نشان می رفته، یافته هم روی
اصلی هستند. این به آن معنا نیست که منبع هویتی هر کنشگر لزومًا از هما   مایه چاار درون

د ها تشکیل شده است، بلکه ممکین اسیت بیرای هیر فیرد تنایا ییک ییا چنی مایه این درون
عنوان منبع هویتی فعال ویود داشته باشید، امیا بیرای تشیدیص رویکردهیای  مایه به درون

ماییه توییه  های قالب در هیر درون ها، باید به گفتمان مایه کنشگران در هریک از این درون
های  های موییود در منیابع هیویتی، تیالش کیردیم تیا مقولیه شود. برای درک باتر گفتمان

های مویود منطقیه اورامیان در  دا را با ارائه گفتمان کیو افزار مکس نر  شده از طریق استدراج
( نشان دهیم.8نمودار شماره )

 

 
های موجود منطقه اورامان های عمده منابع هویتی و گفتمان (. مقوله2نمودار شماره )
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 گیری بحث و نتیجه

بیه صیورت نسیبتًا  ها میاین پژوهش با درنظر گرفتن این مسئله که تاکنون منابع هویت اورا
نگارانه بررسی نشده است، به بررسی عمیق و بسیترمند ایین منیابع  با رویکرد مرد  یامع و

منیابع هوییت قیومی »دهد که منابع هویتی در چاار حوزه  ها نشان می پردا ته است. یافته
« نیمنابع هویت دی»، و «منابع هویت مدرن»، «منابع هویت ملی ایرانی»، «کردی ی اورامی

کم دو گفتمان فعال ویود  ها، دست تفکیک هستند و در هریک از این حوزه از یکدیگر قابل
صورت طی  مشدص کرد تیا  های فعال را به رسد، باتر است این گفتمان نظر می دارد که به

 تری از بستر مویود از منطقه اورامان دست یافت. بتوان به شنا ت نسبتًا دقیق
سیوی  ه گفته شد که گذار تاریخ نظری سوژه، از یکپارچگی بهشد در مباح  نظری مطرح

های ایین پیژوهش بیا تیالش  چندپارچگی و سیالن در حرکت بوده است. بدش عمومی یافته
مدرن با هوییت  ینکینز و گیدنز برای پل زدن بین سوژه مدرن با هویت یکپارچه و سوژه پست

دهید کیه اقلیب میرد  در کنیار  می شیده نشیان های استدراج سیال هماهن  است، زیرا داده
رویارویی با منابع هویتی متفاوت و گاه متنیاقض و درنتی یه، احسیاس نیاامنی و نبیود نقطیه 

که نوعی  ویشتن یکپارچه و  اتکای ثابت هویتی، دارای نوعی تنبیت هویتی هستند و درحالی
ترتیب،  این سیتند. بیهثباتی ه بی ی کنند، همواره در معرض دیالکتیک ثبات سازگار را ت ربه می

صورت ترکیبی نسیبی  شده به ها، منابع هویتی  ود را از میان چاار حوزه تفکیک اقلب اورامی
کنند و این چینش همیواره در معیرض تغیییر  صورت فرایندی چینش می در تعامل با دیگران به

 معنای تزلزل و بحران هویت نیست. است، اما این هویت ترکیبی و چندپاره به
تغییر که  کلیدی بح  این است که همه کنشگران به این سازگاری نسبِی درمعرض نکته

ثباتی  بی ی حاصل ترکیب منابع هویتی است، قانع نیستند و برای حیل ایین دیالکتییک ثبات
عنوان تناا منبع  های هویتی را به کنند. این بدش از کنشگران، ناگزیر یکی از حوزه تالش می

هیای موییود آن  ترین گفتمان را از مییان گفتمان کنند، باثبات ش میپذیرند و تال هویتی می
لحاظ تعداد، نسبت بیه عمیو   رسد، این کنشگران، اگرچه به نظر می حوزه، انتدا  کنند. به

صیورت فعادنیه بیه کنشیگری  یامعه، در اقلیت هستند، اما برمبنیای گفتمیان برگزییده، به
 رو  واهیم بود. رویکردهای رادیکالی روبه ها و که با مقاومت پردازند؛ تایایی  می
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کردی، شواهد حاکی از این است که این بدش، تناا منبیع  ی در بدش هویت قومی اورامی
کم یکیی از منیابع(  عنوان منبیع هیویتی مشیترک )دسیت ای است که کنشگران آن را به هویتی

دانستند، و در انتاای  ن میاند؛ اگرچه کنشگرانی که تناا منبع هویتی  ود را دی بازشناسی کرده
تیوان ایین بدیش را  گیرند، قائل به این مسئله نبودند، اما می طی  گفتمانی بنیادگرایی قرار می

ها مطرح کرد؛ البته این بیه آن معنیا نیسیت  عنوان بدش آقازین منبع هویتی چندگانا اورامی به
ط  معرفی  ود به این منبیع که این بدش، بنیادین است، زیرا بسیاری از کنشگران، تناا در س

 برند. های  ود را برمبنای منابع هویتی دیگر پیش می اند و کنش هویتی اشاره کرده
یت ملی ایرانی نیز با ویود اینکه پژوهش های مدتلفی به بررسیی تقابیل  در مورد هو

یت قومی و ملی پردا ته گذاری، باید برمبنای این گزاره پیش رفت  اند، اما در سیاست هو
(، زیرا در 898، 8911)فیاض، « تنوخ قومیتی، سبب قنای فرهنگی ایران  واهد شد»ه ک

عنوان تبعییض و  شوندگان به هایی که از نظر مصاحبه یز در بدش های یادشده به مصاحبه
ییت  شد، در بقیه مفاهیم مطرح کمبود مطرح می شده، بیشتر نوعی تفاهم بین دو ُبعید هو

یت قومی ویو شده در مورد  های گردآوری ، دادهگاننظر نگارند د دارد و بهملی ایرانی و هو
شده تالشی برای برقراری ارتباط  دهند که انتقادهای مطرح ها و کمبودها نشان می تبعیض

یت ملی ایرانی، ورای مرزهای برسا ته یت قومی و هو شک ایین  شده است؛ و بی بین هو
یتی با رویکردی درست در حوزه و در راسیتای رفیع کمبودهیا و های مدتلی   تفاهم هو

تر از امنیتی کردن بح   هزینه تر و کم کم از نگاه کنشگران(، بسیار ساده ها )دست تبعیض
یت قومی است.  هو

ها است و بیشترین تالش برای  ترین منبع هویتی کنونی نزد اورامی هویت دینی، چالشی
شود. ایین  در این حوزه می رفع چندپارگی و تزلزل هویتی، سبب انتدا  گفتمان بنیادگرایی

کار، تبلیغیی، و یایادی را پییش روی کنشیگران قیرار  گفتمان سه رویکرد متفاوت محافظه
دهد که هر سه در تنبیت هویت یکپارچه، اشیتراک دارنید. هوییت دینیی، دارای چایار  می

در های عرفانی  گفتمان فعال بنیادگرایی، سنتی، تکنرگرا، و سکودر است. منبع هویتی گروه
داران، متیثر از  نیما گفتمان سنتی و تا حدی تکنرگرا فعال است و منبع هویتی بدشی از دین

مدرنیسم و نیز تحودت ا یر  اورمیانه، در نیمه گفتمان سکودر و تاحیدی، سینتی فعیال 
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رسید، عمیو  کنشیگران ایین  نظر می شده، بیه های ان ا  است. درناایت، برمبنای مصاحبه
 اند. عنوان منبع هویتی برگزیده این طی  را به های حوزه، میانه

، در زنیدگی  قبول بعری از کنشیگران نباشید حتی اگر مورد دنیای مدرن توانسته است، 
شیود و بیه تبیع آن، در  ها حرور داشته باشد. از فناوری دنیای مدرن استفاده می روزمره آن

ر ایین پیژوهش بیا وییود کشید. د چالش می ترین حالت، منیابع هیویتی دیگیر را بیه ساده
شدن، هویت مدرن را متیثر از هر سه میورد  های اساسی نوسازی، نوگرایی، و یاانی تفاوت

 فرض کردیم.
های مدرن در بدش منابع  دهندح حرور انواعی از مؤلفه شده، نشان های استدراج مقوله

شیان بیه  ماعیور ایتویژه زنان، است. زنانی که تا چند دهه پیش، حر ها، به هویتی اورامی
زنند و  ها دست به انتدا  می داری محدود بود، امروزه در بسیاری از حوزههمکاری در باق

ترین منبیع  عنوان قیوی بدشی بیه هوییت میدرن را بیه این انتدا  در شارها امکان اولویت
تناا یکیی از  هویتی در بین زنان، فراهم کرده است. برمبنای آنچه گفته شد، هویت مدرن نه

هییا و  هیا اسیت، بلکییه بدیش زییادی از چالش منبیع هیویتی کییالن در بیین اورامی چایار
در چینش منیابع هیویتی دیگیر، حاصیل همیین « بازاندیشی»های ای ادشده برای  فرصت

 های مدرن است. مؤلفه
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