
 

 

برساخت اجتماعی و تجربۀ شخصی شهروندان سنندجی از بحران هویتی 

 و قومیتی

 3، نجمه وکیلی2، زهرا قاسمی1کاوه محمدی

 41/41/79، تاریخ تایید:41/6/79تاریخ دریافت:

 چکیده

های آن نظام  کی از دغدغهدر اغلب جوامع چند قومی، مسائل قومی اگر مسئلۀ اوّل آن جوامع نباشند، ی

رود. بر همین اساس این پژوهش با هدف مطالعۀ کیفی، به برساخت اجتماعی و تجربۀ  شمار می اجتماعی به

شخصی شهروندان سنندجی از بحران هویتی و قومیتی است. روش این پژوهش کیفی، از نوع گراندد تئوری است 

بر پایۀ آن هدف پژوهشگر کشف مدلی برای تبیین بحران شد که  آوری  های کیفی جمع و بر این اساس، داده

هویتی و قومیتی در کردستان است، بنابراین این مهم با نظر و عقاید اساتید، خبرگان و کارشناسان سنندجی 

توان گفت نظرات کارشناسی اساتید، خبرگان و کارشناسان سنندجی، بهترین  طور کلی می شود. به ممکن می

مصاحبۀ عمیق بر اساس سه  41بحران هویتی و قومیتی در کردستان هستند. تحلیل نتایج  راهبرد برای تبیین

مقولۀ اصلی و یک مقولۀ هسته،  7مقولۀ فرعی و  11مفهوم و  190گزارۀ معنادار،  401مرحله کدگذاری با بیش از 

انگاری،  عدالتی، سیاسی هادی، بین انگاری اقوام، خأل قانونی، ضعف  آمده شامل؛ نادیده دست مقولۀ به 7دست آمد.  به

نمایی هویت قومی است که با انتزاع بیشتر این  طلبی و رخ سوءمدیریت مسائل قومی، امحای هویتی اقوام، تجزیه

انگاری قانونی اقوام در یک ضعف نهادی با  نادیده»نام  مقوالت در مرحلۀ کدگذاری گزینشی، یک مقولۀ هسته به

های هویتی و قومیتی هستند که با راهبرد امحای  ن انگاری عامل بحرا بستر سیاسیعدالتی موجود در  ترکیب بی

نمایی هویت قومی منجر  طلبی و رخ هویتی اقوام و سوءمدیریت مسائل قومی به پیامدهای ناخوشایندی چون تجزیه

سنندج راجع به تواند همۀ مباحث اساتید، خبرگان و کارشناسان مسائل قومی در  دست آمد که می ، به«شود می

 های هویتی و قومی در کردستان را تحت پوشش قرار دهد.  بحران

 قومیت، هویت، مسائل قومی، بحران هویتی، سنندج.  واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

مشابه و »یعنی  Idemکه از  Identitasریشه در زبان التین دارد و از  Identityواژۀ هویت یا 

های  ه در یک معنا به ویژگی یکتایی و فردیت، یعنی تفاوتگیرد. این واژ ریشه می« یکسان

کند،  متمایز می« خودش»اساسی که یک شخص را از همۀ کسان دیگر به واسطۀ هویت 

توانند به هم پیوسته  اشاره دارد و در معنای دیگر، به ویژگی همسانی که در آن اشخاص می

های قومی  ای، نظیر ویژگی ک برجستهباشند و یا از طریق گروه یا مقوالت براساس صور مشتر

(. هویت به درک و 61: 4410؛ فکوهی، 1977و... به دیگران بپیوندند، داللت دارد )بایرون، 

شود. این  تلقی مردم از اینکه چه کسی هستند و چه چیزی برایشان معنادار است مربوط می

ر منابع معنایی الویت گیرد که بر سای درک و تلقی، در پیوند با خصوصیات معیّنی شکل می

های هویتی و قومیتی  (. بر اساس تعاریف، تعلق به گونه417: 4471دارند )معمار و همکاران، 

های  متفاوت باعث گسست انسجام اجتماعی در جوامع شده و در مواردی هرچند وجود گونه

مدهای قومیتی و هویتی برای نظام اجتماعی مفید خواهند بود، اما نباید از معایب و پیا

 نامطلوب آنها نیز غافل ماند.

4پیشامدرن این مفهوم )هویت( در دوران هرچند
ای، استحاله فرد در ی جمعی قبیله«ما»به  

1«جمعی وجدان»به  جمع یا به تعبیر دورکیمی
گیری  شده، اما با رنسانس و شکل محدود می 

های مدرن و... دولت های سیاسی، ظهورانقالب صنعتی، شهرنشینی، اصالحات مذهبی، انقالب

4سخت داد و از شکل تغییر ماهیت
1و ذاتی 

1سیال صورتی جدا گشت و 
و متغیر به خود گرفت؛  

 های متفاوتی را برای خوددر آن واحد هویت اند ای که افراد در دنیای مدرن، قادر شده گونه به

6های شناساییبرگزینند و برچسب
نژاد و همکاران،  ویقومی، ملی، دینی و... اختیار کنند )مهد 

شدن، امروزه افراد  های گسترده در نتیجۀ جهانی دلیل مهاجرت (. همچنین به446: 4417

های چندفرهنگی جوامع، هویت قومی افراد فرایند در حال ادغامی را  دلیل استقبال از شکل به

وجود  (. با24: 2011، 7طی کرده است و امروزه سخن از هویت مشترک جهانی آنهاست )کاستلز

های هویتی آنان، اما هنوز هم مسئله هویت مسئله غالب  تعاریف جدید از هویت افراد و ویژگی

 اندیشمندان و سیاستگذاران اجتماعی است. 

                                                           
1 Pre-Modern 

2 Collective Conscionsness 
3 Rigid 

4 Natural 

5 Fluid 

6 Identify labels 
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 بیان مسئله

هاست و دارای  ملت های قومی محدود به عرصۀ سرزمینی یا خرده ایران کشوری مملو از اقلیت

های فرهنگی مسلط یا  در کشور زندگی کرده و با گروهمردمانی با زبان و مذهب متمایز، که 

نام  اند. گرچه وجود کشوری به ها و... از این جمله ها، کردها، لرها، بلوچ مرکزی تفاوت دارند. ترک

ششم پیش از   چند هزار ساله دارد، در حقیقت سابقۀ وجود دولت در ایران به هزاره  ایران سابقه

اقوام در این تاریخ چند هزار   ( و انسجام این مجموعه469: 4410رسد )دیاکونوف،  میالد می

گرفتن دولت ملی  ساله برای حفظ موجودیت سیاسی کشور کافی بوده است، اما بعد از شکل

های قومی گریز از مرکز شکل جدیدی به خود گرفته  (، گرایش4401ایران به مفهوم مدرن آن )

صورت تحرکات ایلی و  ه تا پیش از این بیشتر بهصورت تحرکات قومی ک ها به است. این گرایش

و   آغاز شده و تا کنون نیز با شدت 4410های  (، از سال71: 4491ای بوده )احمدی،  قبیله

حدّت متفاوتی ادامه داشته است. برای نمونه؛ تحرّکات قومی در حوزۀ کُردنشین غرب کشور و 

... از این دست هستند. این مسئله، فقط اذربایجان و 4411تحرکات قومی در خوزستان و وقایع 

وجود آورنده  مختص ایران نبوده و در برخی جوامع طبقات اجتماعی و قومیت خود به تنهایی به

( و انسجام ملی را شدیداً تحت شعاع 1023: 2015، 7اند )ملو های متضاد در جامعه شده هویت

 اند.  قرار داده

های محلی و  گرفت، آنگاه مجموعه فرهنگ اگر بتوان جامعه را یک نظام کل در نظر

های فرهنگی آن نامید. انسجام نهایی  توان خرده نظام دهندۀ آن جامعه را نیز می ای شکل منطقه

یافته هریک از این  ها و همچنین ارتباط نظم نظام جامعه، محصول ارتباط منظم میان این خرده

درستی  های خود را به نتوانند نقش ها ن رابطهها با نظام کلی است. اگر هر کدام از ای خرده نظام

(. 104: 4470درستی اجرا کند )کوئن،  تواند کارکردهای خود را به ایفا کنند، سیستم کل نمی

جامعۀ ایران نیز از این امر مستثنی نیست. جامعۀ ایران، چند قومیتی و دارای حیاتی موزائیکی 

اند و برای اجرای کارکردهای سیستم  مستقر شدهاست. اقوام متفاوتی در سرتاسر مرزهای ایران 

ها و کارکردهای خود را در قبال سیستم کل و  ها باید نقش کل، هر کدام از این خرده سیستم

هایی در عملکرد سیستم کلی و  متقابالً سیستم در قبال آنها انجام دهد، اما در مواردی نقص

(. حال با توجه به اینکه هویت ملی، 411 :4416نسب،  ها وجود دارد )نواح و تقوی خرده نظام

( و با 41: 4417رود )مجتهدزاده،  شمار می به 4یا کشورسازی 4سازی خمیرمایه اصلی روند ملت

                                                           
1 Nation Building  
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های تابعه  نظام هایی در کارکرد عناصر مختلف نظام و خرده در نظر گرفتن اینکه در کشور، نقص

که در  چنان که هویت ملی ایرانیان آن توان این نتیجه را گرفت در این عرصه وجود دارد، می

کار آید، کارکرد مثبت و کامل خود را حداقل در میان بعضی از  توانست به سازی میروند ملت

(. در واقع، تشکیل 40: 4470های قومی از دست داده است )روحانی،  اقوام و خرده نظام

شده و نظم ساختار های موازی هویت کل و جمعی در کشور موجب تضعیف هویت ملی  هویت

های خرد و قومی،  اجتماعی کل مورد تردید قرار گرفته است. این بدان معنی است که هویت

 کنند.  تر را در شبکۀ هویتی افراد بازی می کننده نقشی تعیین

گروهی  های اجتماعی درون در پهنه واقعیت عینی و جامعه، این امر موجب تشکیل شبکه

و چندگانه در میان اقوام ایرانی شده است  4گروهی جتماعی برونهای ا در مقابل شبکه 1قومی

که آشکار است شبکۀ روابط اجتماعی چندگانه و  چنان (. آن76: 4417)قادرزاده و معیدفر، 

های  موجب ارتباطات گسترده میان افراد در درون گروه 1گروهی مانند سرمایۀ اجتماعی برون

دهد و در  اجتماعی افراد را نسبت به هم کاهش میمتفاوت شده و در نتیجه، احساس فاصلۀ 

شود، اما در نقطۀ مقابل،  یافتن هویت جمعی در افراد می رابطه با موضوع هویت، موجب شکل

شدن دایره ارتباطات اجتماعی افراد شده و در  گروهی و قومی موجب محدود های درونشبکه

کند )عبداللهی  اندازۀ زیادی سلب می هگروهی را ب نتیجه امکان تشکیل هویت جمعی و فرا درون

 (. 17ـ  44: 4411و قادرزاده، 

های مختلفی از  براساس تعاریف، هویت قومی، فرایندی پیچیده و گسترده است و در جنبه

( برجستگی هویت قومی در محل 2013) 1کند. کنی و برینر زندگی اجتماعی افراد نمود پیدا می

های امروزی هویت قومی، نقش فعال و  ند که در برخی سازمانکار را بررسی کرده و اعتقاد دار

واسطۀ اشتراکات هویتی خود ارتباط  های مختلف به کند. کارکنان سازمان پویایی را بازی می

کنند و یک کشش درونی نسبت به هویت قومی خود دارند که از  کاری عمیقی با هم پیدا می

(. بنابراین اگر 726: 2013کنند )کنی و برینر،  ه میعنوان ابزاری برای قوم مداری استفاد آن به

های قومیتی را در راستای هویت کالن، همنوا و همسو کرد، طبیعتاً انسجام  نتوان هویت

توان به آن اتکا کرد. همچنین از  شود که در مواقع بحران نمی داری در کشور بنا می خدشه

                                                                                                                                        
1 State Building  
2 Ethnical Bonding Social Networks 

3 Bridging Social Networks 
4 Social Capital 

5 Kenny & Briner 
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خارجی و داخلی، از طریق استفاده از  های قومی از سوی نخبگان، گروهای آنجایی که اقلیت

های اجتماعی مجازی با اهداف متفاوت  ها، اینترنت و شبکه ابزارهای مدرن ارتباطی نظیر ماهواره

های  گردند و گاهی نتایج بسیار مخربی هم برای کشور و هم برای گروه مورد بسیج واقع می

قومی و مطالعه تجربۀ شخصی های هویتی و  بار داشته است، بررسی علمی بحران قومی به

شود  شهروندان از این مقوله اهمیت زیادی دارد و این پژوهش، حول این سؤال مهم انجام می

که برساخت و تجربۀ شخصی شهروندان سنندجی از بحران هویتی و قومیتی چگونه شکل 

د یا های انسجام ملی باش تواند در خدمت فرصت گیرد و آیا این طرز تلقی شهروندان می می

 شود؟ تهدیدی برای کلیت انسجام ملی تلقی می

 اهداف پژوهش

 ـ بررسی تجربۀ زیسته شهروندان سنندجی از بحران هویتی و قومیتی؛  

 های بحران هویتی و قومیتی از نظر شهروندان سنندجی؛ ـ شناسایی مؤلفه 

 ای بحران هویتی و قومیتی در سنندج؛ ـ شناسایی شرایط علّی و مداخله 

 گیری بحران هویتی و قومیتی در سنندج؛ ناسایی بستر شکلـ ش 

 های هویتی و قومیتی در سنندج؛ های کارآمد برای حل بحران ـ شناسایی استراتژی 

 های هویتی و قومیتی در سنندج برای کل نظام اجتماعی. ـ شناسایی پیامدهایی بحران 

 پیشینۀ نظری پژوهش

شود، لذا چارچوب نظری خاص برای پشتوانۀ  انجام میاز آنجایی که این پژوهش به روش کیفی 

نظری وجود ندارد، بلکه به مواردی از ادبیات و رویکردهای نظری مرتبط با هویت و هویت قومی 

و  4شود. بدین جهت، ابتدا در سطح خُرد، نظریۀ کنش متقابل نمادین در این پژوهش اشاره می

پردازان مورد بررسی قرار ر نزد این نظریهو هویت فردی و جمعی د 1«خود»گیری نحوۀ شکل

اند، همانند نظریۀ ریچارد هایی که در سطوح متوسط ارائه شدهخواهد گرفت. سپس نظریه

و  1کالو جورج مک 4، موریس روزنبرگ6، پیتر بورک1، شلدون استرایکر1، هنری تاجفل4جنکینز

                                                           
1 Symbolic Interaction Theory 

2 Self 
3 Richard Jenkins  
4 Henri Tajfel 

5 Sheldon Stryker 

6 Peter Burke 
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های مانوئل سی نیز نظریهشناارائه خواهند شد. در آخر، در سطح کالن جامعه 4و سیمونس

بررسی خواهند شد. در این پژوهش کیفی، چارچوب  6و رابرت پاتنام 1، آنتونی گیدنز1کاستلز

نظری وجود ندارد، بلکه رویکردهای نظری مرتبط با هویت و هویت قومی ابتدا در سطح خرد: 

 سی گردید. و هویت فردی و جمعی برر« خود»گیری و نحوۀ شکل 9نظریۀ کنش کتقابل نمادین

 های سطح خرد: نظریۀ کنش متقابل نمادین نظریه

هنگام طرح بحث هویت در ادبیات علوم اجتماعی، باید به نظریۀ کنش متقابل نمادین مراجعه 

سازی در این نظریه وجود دارد. در ترین برداشت و مفهومکنندهرسد قانعنظر می نمود؛ زیرا به

دهد که هویت خوبی نشان می خود و نحوۀ تکوین آن به واقع، نظریۀ جرج هربرت مید دربارۀ

معنی خود( مضمون و ماهیتی اجتماعی دارد. در چارچوب این نظریه، هویت اجتماعی میان  )به

های اجتماعی که خود در درون آنها قرار  شناسی فرد یا بازنمایی خود و ساختار و گروه روان

(. ویلیام 411: 4419نقل شده در حاجیانی،  2007شود )برور و یوکی،  دارد، پیوند برقرار می

های عنوان اشیایی در موقعیت با اظهار اینکه افراد خود را به« خود»بررسی خود را دربارۀ  1جیمز

نامد. به کند. وی این فرایند را خود تجربی یا من مفعولی می دهند، آغاز میتجربی تشخیص می

. خود روحانی است. 4. خود اجتماعی و 1ود مادی، . خ4باور وی، خود تجربی دارای سه جنبۀ 

از جانب دیگر، او معتقد است که هر جنبه از خود دارای دو بعد جستجوی خود و احساسات 

(. جیمز معتقد است که در ورای همۀ 111ـ  116: 4411؛ ترنر، 344: 2003، 15خود است )ترنر

ای شوند که در واقع، حس یگانگیها افراد دارای یک خود اصیل یا هویت شخصی میاین خود

های تجربی ها هویت های مستقلی داشته باشند. انسانشود افراد هویت است که باعث می

بخشند که همین موجب کنند و سپس آنها را در خود تداوم و ثبات میمختلف را اخذ می

 (. 111: 4411شود )ترنر،  تشکیل هویت شخصی و اصیل هر فرد می

با نفی سنت دکارتی میان شناسای اندیشنده و جهان خارجی،  7کولیچارلز هورتون 

کند. در کرد که خود یک شخص، از رهگذر تبادلش با دیگران رشد می چنان استدالل می

شناختی که از  های روانشناسی، وی اوّلین اندیشمندی بود که در برابر تحلیلادبیات جامعه
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ه اجتماعی بودن خود اشاره کرد و معتقد بود که کردند، ب فردی و شخصی بودن خود دفاع می

نظر وی آگاهی هر شخص از  گیرد. در واقع، بهخود در یک رهیافت دیالکتیکی شکل می

توان از خودهای مجزا و خودش، بازتاب افکار دیگران دربارۀ خودش است، در نتیجه نمی

ندۀ رابطۀ دیالکتیکی دهسان کولی در واقع، نشانجداگانه صحبت کرد. نظریۀ خود آیینه

ها  جامعه و فرد در شکل یافتن شخصیت و هویت افراد است. این امر، بدان معناست که انسان

؛ 107ـ  144: 4414دهند )کوزر،  هویتشان در ارتباط با دیگران ساخته و شکل می

 (. 176ـ  171: 4411؛ توسلی، 141: 4414آزادارمکی، 

شود که جدا  یابد. وی یادآور میر رابطه با اجتماع میجرج هربرت مید نیز خود را خود را د 

توان متصور شد. وی هویت هر فردی را گونه خود، خودآگاهی و ارتباطی نمی از جامعه، هیچ

داند و معتقد است که خود و می 1«من مفعولی»و  4«من فاعلی»تشکیل شده از دو قسمت 

های ساده، به . کودکان از مراحل بازیگیردهای کودکانه شکل میهویت فرد در فرایند بازی

 تر و باالتر کودک اجتماع و جامعهروند. در مراحل پیچیدههای گروهی و پیچیده میسمت بازی

کند و هویت اجتماعی او شکل  خوبی ایفا می کند و نقش دیگری کلی را به را در خود نهادینه می

 114: 4414یت اجتماعی است )کوزر، یابد. مید بر همین اساس، معتقد است که خود و هومی

 (. 111ـ  111: 4411؛ ترنر، 410ـ  411: 4411؛ کوزر و روزنبرگ، 111ـ 

 های سطح متوسط نظریه

گیری پردازان کنش متقابل اجتماعی، موجب شکلگرفته توسط نظریه کارهای اوّلیۀ صورت

(. 417ـ  410 :4419های در سطح متوسط توسط تاجفل و دیگران شد )حاجیانی، نظریه

نظر او آن بخش از هویت کند. بهمطرح می 4710را در سال  4«نظریه هویت اجتماعی»تاجفل 

وسیلۀ مقایسه و  (، به1گرفته از گروهی است که به آن تعلق داریم )درون گروه ها که نشأت

شکل می (1ترجیح افراد گروه خودی نسبت به کسانی که در خارج از گروه هستند )برون گروه

هستیم و در برابر اعضای درون « کی»نظر او ما یک احساس مثبت نسبت به اینکه  گیرد. به

نماییم. تعلق به یک گروه خاص، علتی برای کنیم، کسب میگروه و برون گروه چگونه عمل می
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تبعیض فرد نسبت به برون گروه و طرفداری از درون گروه یا گروه خود است. این تمایزگذاری 

کند و کند تا هویت اجتماعی فرد در آن شرایط بروز  ود و گروه غیرخود، کمک میبین گروه خ

شود. این  وسیلۀ گروهی که به آن تعلق دارد، تعیین می تعریف شود. هویت اجتماعی فرد، به

های فرهنگی آن گروه است و مبتنی بر تفسیر درون گروه و برون گروه  هویت، تابعی از ویژگی

گروهی بیانگر میزان تعلق اجتماعی است. هویت  پرسش از ترجیحات درونباشد. بنابراین  می

باشد.  ای دیگر متفاوت است و تابعی از فرهنگ آن جامعه میای به جامعهاجتماعی از جامعه

های دیگر  ها و گروهبنابراین هویت افراد هر جامعه ویژۀ آنهاست و قابل تعمیم به سایر فرهنگ

های گروه بر او تأثیرگذار باشد و رد هویت اجتماعی دارد که هنجارنیست. در واقع، هنگامی ف

شود  ترین شیوۀ کنترل حجم وسیعی از افراد است که به وسیلۀ یکدیگر شناخته می این مهم

 (. 11: 4414؛ ایمان و کیذقان، 3ـ  7: 1982)تاجفل، 

شناختی معههدف اصلی ریچارد جنکینز، بازسازی مفهوم هویت اجتماعی برای کاربرد جا

توان آن را  که می های انضمامی و انتزاعی هویت ـاست و برای این کار بر ایجاد ارتباط بین مدل

نیاز برای  نظر او اگر هویت یک پیش ـ، تأکید دارد. به نوعی پیوند میان ساختار و کنش دانست

ی زندگی اجتماعی است، عکس آن نیز درست است. یعنی هویت فردی نیز جدا از دنیا

طور کلی  فرد و متغیر هستند، اما فرد بودن به اجتماعی، دیگر معنایی ندارد. اشخاص، منحصربه

های نخستین و ثانویه ی اجتماعی ساخته شده است؛ یعنی در فراینداشیوه امری است که به

آید. هویت نتیجۀ دیالکتیک برون و دست می پذیری و کنش متقابل اجتماعی بین افراد بهجامعه

یابی فرایندی است که در جریان رون یا فرد و جامعه است. دیالکتیک درونی و بیرونی هویتد

هایی همانند خود بودن، گیرند. به باور وی هویتهای جمعی و فردی شکل میآن همۀ هویت

ها در مرحلۀ های اوّلیه هستند. این هویتانسان بودن، جنسیت، خویشاوندی و قومیت، هویت

ها در مقابل تغییر و کنند و نسبت به سایر هویتحل اوّلیۀ کودکی نمود پیدا مینوزادی و مرا

 تر هستند. تر و ارتجاعیدگرگونی مقاوم

های های اجتماعی از قابلیت تغییر و دگرگونی برخوردارند، اما هویتهرچند تمامی هویت

تیک درونی ـ اوّلیه ممکن است کمتر دچار تغییرات آشکار و مشخص شوند. مطابق دیالک

کنند به همان اندازه اهمیت دارد که در مورد خودمان فکر بیرونی، آنچه مردم دربارۀ ما فکر می

کنیم. بنابراین هویت اجتماعی، دوجانبه است؛ در دیالکتیک درونی ـ بیرونی بین خود پنداره می

 شناسیم. کنیم، بلکه دیگران را نیز میتنها خودمان را شناسایی می و تصور عامه، نه
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تواند در فرایندهای حفظ و تغییر هویت  دیگر، سیاست می عبارت در برخی موارد قدرت و به

توانند ابراز شوند، مورد  های جمعی مینقش محوری داشته باشد. در یک زمینه سیاسی هویت

دفاع قرار گیرند، تحمیل شوند و یا مقاومت نمایند. در این موارد نقش عوامل بیرونی اهمیت 

توانند ثابت باشند و یا  ها میتواند ظاهری و واقعی باشد. هویت کند. هویت میزیادی پیدا می

رود، ممکن است بندی مردم به کار می دچار دگرگونی شوند. مثالً هویت ظاهری که برای دسته

های ظاهری و واقعی هرچند از نظر تحلیلی متمایز هستند، ولی توسط دولت تغییر نماید. هویت

 (. 19ـ  28: 1996عمل درگیری نزدیکی باهم دارند )جنکینز،  در

نظر او خود،  کند، بهجای توجه به خود، به برداشت از خود اشاره می موریس روزنبرگ به

معنای  تری است که هم شناساست و هم شناخته، اما در برداشت از خود، خود بهمفهوم عام

ت است از جامعیت اندیشه و احساساتی که فرد در شود. برداشت از خود، عبار شناخته ارائه می

عنوان یک شناختۀ عینی دارد. بنابراین برداشت از خود، هرچند  ارجاع نسبت به خودش به

ترین شناخته در جهان  ای دارد؛ زیرا این بخش، مهمالعادهبخشی از خود است، اما اهمیت فوق

ناپذیر است و  از خود یک اطالع ارتباط رود. از جانب دیگر، برداشتشمار می برای هر فرد به

کند. وی فرد شخص دربارۀ خودش را منعکس می های منحصربهمجموعۀ اطالعات و دیدگاه

معتقد است که افراد، سه نوع برداشت از خود دارند. خود موجود یا تصور و تصویری که فرد در 

اه یا تصویری که ما دوست در ذهن دارد. خود دلخو« خود»حال حاضر و در اینجا و اکنون از 

شود و در آخر خود وانمودی  داریم باشیم و فرد با اندیشیدن دربارۀ آن بسیار شاد و مسرور می

 (. 274ـ  273: 1965دهیم )روزنبرگ، یا روشی که ما در یک موقعیت خودمان را نشان می

شود. او در  یل میوی همچنین میان محتوا، ساختار، ابعاد و مرزهای برداشت از خود تمایز قا

های اجتماعی داند. هویتهای اجتماعی را از تمایالت فردی متمایز میزمینۀ محتوا، هویت

هایی که فرد از نظر اجتماعی خودش را متعلق به آنها ها یا ردهها منزلت عبارتند از گروه

کرات، یک عنوان یک دمو هایی از این هویت، عبارتند از تشخیص خود بهدهد. مثالتشخیص می

گیرد،  تنها خودش را بر حسب چنین مقوالتی در نظر می عضو طبقۀ متوسط و...، اما یک فرد، نه

ها نیز گویی به این موقعیتهایی معیّنی در جهت پاسخبلکه همچنین خودش را صاحب گرایش

رزهای ها و احساساتی راجع است که یک فرد دربارۀ خود خویش دارد. مداند. ابعاد به رویکردمی

شوند که او هایی هستند که خارج از کنشگر قرار دارند و باعث میبرداشت از خود، شناخته

 (. 117ـ  174: 4411احساس سربلندی یا شرمساری کند )ریتزر، 
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تأکیدشان بر هویت نقش و  4شان هویت نقشی و حمایت نقشیکال و سیمونز در نظریهمک

های خود را درک کنند. ها اهداف و برنامهآن موقعیتهایی است که افراد درصددند در موقعیت

کند. در نتیجه، هویت در واقع، هویت نقش، تصوری از یک موقعیت را برای هر فردی ارائه می

عنوان مالک یک  هایی هستند که هر فرد برای خودش بهها و نقش نقش برای یک شخص ویژگی

کنش متقابل نمادین افراد خود را در کند. هرچند بر اساس نظریۀ موقعیت خاص طراحی می

کنند و این امر باعث بینند و عملکردشان را بر اساس نظر دیگران ارزیابی میآیینه دیگران می

ترین ناظرین اعمال  کال و سیمونز معتقدند که مهمشود، اما مک شکل یافتن هویت آنها می

شان را با هویت نقش لفعلکنش و هویت نقش در افراد خود افراد هستند که هویت نقش با

شود که همیشه فاصله و  کنند. نتیجۀ این روند موجب میالی خود مقایسه میتصوری و ایده

 (. 372ـ  373: 2003اید )ترنر،  ال فرد به وجودای بین هویت نقشی بالفعل و ایدهنارضایتی

بعضی از  های نقشی متفاوت،کال و سیمونز معتقدند در میان هویتاز جانب دیگر مک

های ها از اهمیت و برجستگی باالتری برخوردارند و این امر، سبب برتری آن هویتهویت

مراتب برتری یک هویت به شرایط  شود. شایان ذکر است که این سلسله نقشی خاص می

اجتماعی مختلف وابسته است. برتری یک هویت نیز به میزان تعهد فرد به آن هویت، میزان 

ن، میزان حمایت ناظرین آن هویت، مصرف زمان و هزینه برای آن هویت، آلی بودن آایده

باشد. در نتیجه، در این  میزان پاداش درونی و بیرونی نسبت به آن هویت و... وابسته می

: 2007شود )استتس،  فرایند گفتگو و کنش متقابل و فهم معنای ذهنی دیگران بسیار مهم می

 (. 227: 2000؛ استتس و بورک، 205

ها حامل دیدگاهی کلی یا همان خود پیتر بورک بر این باور است که افراد در تمام موقعیت

باشند، اما خود عملی )تصور از خود( است که کنش متقابل آرمانی در مورد خودشان می

کال و کالینز سعی در بررسی برجستگی کند. پیتر بورک برخالف مکلحظه را ایجاد می به لحظه

های درونی خود را هنگامی که افراد رد، بلکه در عوض درصدد آن است که پویاییهویت فرد ندا

در پی اثبات هویت مرتبط با یک نقش خویش هستند، بررسی کند. بورک معتقد است که در 

باشند که آن را ای از معانی در مورد هویتشان میفرایند اثبات هویت افراد دارای مجموعه

صورت  (. وقتی افراد در این فرایند این معانی را به83: 2006)بورک، نامد استاندارد هویتی می

کنند. این ای از جانب افراد دیگر را تجربه میدهند، ارزیابی انعکاسیدادهایی بیرون میبرون

                                                           
1 Role Identity and Role Support 
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شود و آن را  دادهایی، وارد هویت فرد میصورت درون های دیگران بهارزیابی انعکاسی از واکنش

؛ بورک و همکاران، 175ـ  176: 2009؛ بورک و استتس، 5ـ  6: 2004 دهد )بورک،شکل می

دادهای بیرونی مطابقت کنند، (. در این فرایند، اگر استانداردهای هویتی با درون28ـ  29: 2007

دادهای رفتاری آنها با استانداردهای افراد عواطف مثبتی را تجربه خواهند نمود و اگر درون

ای را تجربه خواهند نمود و در برونته باشد، افراد عواطف منفیشان مطابقت نداشهویتی

شان را در راستای اثبات  های دادهای بعدی خود سعی خواهند نمود پاسخ افراد نسبت به کنش

طور مجموع بورک معتقد است وقتی که هویتِ نقشی افراد متحقق  هویت خود تغییر دهند. به

هاس منفی نفس، اظطراب، استرس، پریشانی و احساس شود، افراد دچار کاهش اعتمادبه نمی

طور مداوم در کنش کتقابل با دیگران  شوند و در نقطۀ مقابل، اگر هویت نقشی افراد بهدیگر می

متحقق شود، افراد تعهداتشان را نسبت به دیگران گسترش خواهند داد، پیوندهای عاطفی 

ت، به گروه و ساختار کالن تمایل و نگرش عمیقی را با دیگران برقرار خواهند کرد و در نهای

؛ فرانک، 227: 2000؛ استتس و بورک، 287: 2000تری خواهند داشت )استرایکر و بورک، مثبت

 (. 376ـ  381: 2003؛ ترنر، 14ـ  21: 2010

به  1و نظریۀ هویت عاطفه 4مراتب برجستگی هویت های خود سلسلهاسترایکر در نظریه

های هویتی در زمینۀ کنش متقابل اجتماعی نمادین اجرای نقش بررسی رفتار انسانی در

پرداخته است. وی با تأکید بر موقعیت کنشگران، در واقع، میان فرد و ساختار اجتماعی رابطه 

کند و سپس این مسیر را دوباره  کند و از سطح فردی به سطح ساختاری حرکت می برقرار می

 (. 401: 4411؛ ریتزر، 61: 2004کرس و همکاران، ؛ دسرو23: 1999گردد )استرایکر، برمی

های رفتاری ما در ساختارهای اجتماعی مشخص  استرایکر معتقد است که بسیاری از کنش

ها آگاه هستند، اما قابل تعیین هستند و افراد تقریباً از انتظارات هویتی و نقشی خود در موقعیت

تواند تغییر  حتوای کنش متقابل آنها میکنند، شکل و مکه شروع به کنش متقابل میهچنان

کند و همسو با انتظارات آنها از آن موقعیت ساختاری نباشد. مقدار این تغییرات به نوع ساختار 

کنند. در نهایت های افراد را محدود می اجتماعی بستگی دارد، اما در هر صورت ساختارها کنش

شود؛ زیرا وی  برتری ساختار بر فرد می زند، موجبپلی که استرایکر میان فرد و ساختار می

شان در ساختار اجتماعی هایی در رابطه با موقعیتعنوان ابژه معتقد است که افراد خودشان را به

 (. 369: 2003کنند )ترنر، درک و شناسایی می
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 های سطح کالن نظریه

رنیا آغاز شد و با در کالیف 4از دره سیلیکون 4790کاستلز معتقد است انقالب ارتباطات در دهۀ 

را فراهم کرد که همین امر، افراد و  1ایسرعت و شتاب روزافزونش امکان ظهور جامعۀ شبکه

(. وی 10: 4410های جدید قرار داد )کاستلز، الف، های تازه و هویتجوامع را در معرض قالب

کترونیک ای که هستۀ اصلی آن از اطالعات و نظام ارتباطات المعتقد است که جامعۀ شبکه

داری وارد مرحلهشود، از شبکۀ نیرومندی شکل یافته است که از طریق آن سرمایه تشکیل می

کند و تقابلی  داران حکومت میای جدیدی شده است که در این مرحله، سرمایه بر سرمایه

وطن جدید میان شبکه و فرد تولید شده است. در این شرایط، تنها گروهی از نخبگان جهان

شان را بر هویت خود تند بر محیط اطراف خود کنترل داشته باشند و اکثر افراد، کنترلقادر هس

دهند. کاستلز در این رابطه، معتقد است که بر اساس قانون تطور اجتماعی، هر از دست می

شود که هویت شود و بر همین اساس، وی یادآور می هایی منجر میای به بروز مقاومت سلطه

کنند. این نوع ای، دینی و... ظهور میهای فرهنگی، ملی، قومی، محلهورت جمعص های مقاوم، به

بندی  دسته« ایبرنامه»و « مقاومت»، «بخشمشروعیت»ها را کاستلز در سه نوع هویت هویت

کنند و زمینه را برای های ملی ظهور میبخش، در درون دولتهای مشروعیتکند. هویتمی

که ناشی از احساس طرد و  های مقاوم ـکنند، اما هویتیایجاد جامعۀ مدنی مهیا م

شود.  های خاص منجر میهایی با گرایش ها و جماعتـ، به ایجاد جمعیت کنارگذاشتگی است

کنند. در این دسته افراد مهیا می 4ای نیز زمینه را برای تشکیل سوژۀ اجتماعیهای برنامههویت

آورند که اَشکال های جدید روی میو به خلق هویت کنندصورت جمعی کنشگری می معموالً به

جو و... را دربرمیگرا تا مبارزهکار، واپسکامالً متنوعی از هویت را شامل ارتجاعی تا محافظه

 (. 11ـ  16: 4410گیرد )کاستلز، ب، 

های قومی، اعتقاد به گسست و کاهش از سوی دیگر کاستلز در رابطه با قومیت و جنبش

در معنایابی جوامع و افراد دارد. به باور وی قومیت از منابع اصلی معنا و بازشناسی تأثیر آن 

افراد در طول تاریخ بوده است. این روند نه در ایاالت متحده، بلکه تقریباً در تمام کشورهای 

جهان امری محتوم و ثابت بوده است. از جانب دیگر، کاستلز معتقد است قومیت پایه و اساس 

را  4771ی عدالت اجتماعی بوده است، برای مثال قیام سرخپوستان مکزیک در سال قیام برا
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عنوان پایه و اساس منطق غیر عقالنی تصفیه  توان ذکر کرد. عالوه بر این قومیت زمانی به می

نظر وی، اگرچه نژاد و قومیت  بوده است، اما به 4771های بوسنی در سال وسیلۀ صرب قومی به

های اجتماعی فعلی، عمیقاً ساختار آنها را دگرگون یت برخوردارند، اما جریاناز اهمیت و مرکز

عنوان منبع سرکوب و  کرده است. وی معتقد است با وجود اینکه نژاد بیش از هر زمان دیگر به

مثابه منبع معنا و هویت در حال رنگ باختن، نه در برابر  تبعیض بوده است، اما قومیت و نژاد به

تر خود تعریف فرهنگی از قبیل دین، ملت یا جنسیت ها، بلکه در برابر اصول کلیسایر قومیت

 (. 94ـ  91: 4410است )کاستلز، ب، 

دهد. به باور گیدنز با ورود به شدن مورد بررسی قرار میگیدنز، هویت را در پهنه جهانی

نفوذ و تأثیر سنت  های ارتباطی و اطالعاتی،دورۀ مدرنیته متأخر و گسترش روزافزون تکنولوژی

طور کلی  روز به روز کاسته شده است. بدین جهت، امکان انتخاب آگاهانه، تنوع انتخاب و به

دلیل همین پویایی در جوامع  شود. به انتخاب سبک خاص زندگی برای افراد مهیا و فراهم می

تغییر است. به کند کامالً سیال و همواره در حال  امروزی، تعریفی که گیدنز از هویت ارائه می

«. کندطوری که شخص از خودش تعریف میخود شخص آن»باور گیدنز، هویت عبارت است از 

طور  گردد و در جریان زندگی، بهنظر گیدنز، هویت انسان در کنش متقابل با دیگران ایجاد می به

 کس دارای هویت ثابتی نیست. هویت، سیال و همواره در حال کند. هیچپیوسته تغییر می

 (. 41: 4491شدن است )گیدنز،  شدن و عوض ایجاد

شدن و ساختارهای محلی ارتباط برقرار میگیدنز با ارائه مفهوم شیوۀ زندگی میان جهانی

های زندگی در واقع، بخشی از محیط فردی و اجتماعی است که اعضای  کند. به باور وی شیوه

ه بیانی تحت قدرت آنهاست و بر اساس توانند بر روی آن نظارت و کنترل داشته و ب جامعه می

های  توانند هویت خود را تولید و بازتولید نمایند و آن را به نمایش بگذارند. تحوّل سبک آن می

خورند  به یکدیگر گره می 4واسطۀ بازتابندگی های ساختاری مدرنیته متأخر به زندگی و دگرگونی

های کنش و منابع، انتخاب سبک  ینهدلیل گشودگی زندگی اجتماعی امروزی و کثرت زم و به

 (. 11: 4491یابد )گیدنز،  ای اهمیت می طور فزاینده زندگی برای ساختن هویت شخصی به

دهد. به باور وی نیاز امنیت را در ارتباط با مفهوم بدن قرار می« خود»و « هویت»گیدنز 

ی یک هویت گیر شناختی، آن چیزی است که نهایتاً به شکلوجودی و حس امنیت هستی

عنوان ابزار استفاده  گردد و در این راستا، بدن به شخصی در ارتباط با محیط پیرامون منجر می

های خویش نظارت دارند. در  طور مداوم بر فعالیت نظر وی همۀ موجودات انسانی به شود. به می
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در مفهوم  آورند که وی ریشۀ آن رادست می ها یک حس امنیت وجودی به روابط اجتماعی، انسان

های عاطفی و  گیری ای است که جهتدهندۀ رابطه یابد. این اعتماد تشکیل اعتماد تعمیم یافته می

 (. 64: 4411گیرد )گیدنز، سوی دیگران، دنیای عینی و هویت شخصی از آن نشات می شناختی به

از در درون بدن جای دارد و آگاهی نسبت به خویش بیشتر ناشی « خود»به باور گیدنز، 

شود. بدن در نگاه وی تنها یک جسم مادی صرف نیست،  تغییراتی است که در بدن احساس می

ای عملی برای کنار آمدن با اوضاع و احوال و رویدادهای بیرونی است. برای آنکه  بلکه وسیله

ر طور برابر با دیگران در تولید روابط اجتماعی شریک شد، باید قادر بود نظارتی مداوم ب بتوان به

( که در نتیجۀ آن، بدن تبدیل به ابزاری 16ـ  19: 4491بدن خویش اعمال کرد )گیدنز، 

(. به اعتقاد گیدنز 13ـ  14: 1998گردد )نتلتون،  ساز در جریان تعامالت اجتماعی می هویت

شود.  برخی از وجوه بدن، در عرصۀ کنش متقابل با دیگران، موجب تمایز فرد از دیگران می

دهد تمایز قایل میان هویت واقعی و هویتی که فرد از خودش نشان می گیدنز همچنین

شود. برای مثال فرد در ذهن خود به آرمانی باور دارد، اما در عمل به دالیل فراوان به آن  می

شان تفکیک کند. در واقع، بدین صورت افراد بین خود نمایشی و خود واقعیآرمان عمل نمی

 (. 91: 4491شوند )گیدنز، قایل می

در نظریۀ خود هویت قومی را در رابطه با سرمایۀ اجتماعی مدّ نظر قرار  4رابرت پاتنام

شده در ایاالت متحده آمریکا در  های انجامهای وسیع پیمایشدهد. وی با استفاده از داده می

، به این نتیجه رسیده است که تنوع قومی و مهاجرت انزوای اجتماعی را افزایش می1000سال 

دهد که در مناطق دارای اجتماعات قومی متفاوت، معموالً مردم گرایشی به دهد. وی نشان می

ای است که حتی این افراد به افراد هم گونه ارتباط با مردم از قوم دیگری را ندارند. این روند به

مچنین (. وی ه148: 2007شوند )پاتنام، اعتماد میها و اطرافیان خود نیز بیقومی یا همسایه

معتقد است که تنوع قومی، موجب فرسایش سرمایۀ اجتماعی مانند اعتماد به نهادهای دولتی، 

ها، نهادهای داوطلبانه و های اجتماعات محلی، در مشارکت در خیریهدر مشارکت فعال در طرح

 (. 410: 1009شود )پاتنام،  داشتن دوستان صمیمی می

 روش تحقیق

لمی تحقیق، روش کیفی برای سنجش متغیرهای مورد بررسی بر اساس پارادایم و معرفت ع

شود،  آوری می های کیفی در فرایند پژوهش جمع انتخاب شد. از آنجایی که در این پژوهش، داده
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کنندگان در تحقیق باشد. روش کیفی   تواند کشف موضوع تحقیق با نظر مشارکت قصد محقق می

بنیاد است. محقق در ابتدا با انجام  وری یا روش دادهمورد استفاده در این پژوهش، روش گراندد تئ

شناسی و قومیتی سنندج به  های عمیق در میان خبرگان و کارشناسان و اساتید هویت مصاحبه

آوری اطالعات این  های هویتی و قومیتی پرداخته شده است. جمع تدوین الگوی بومی بحران

ساختارمند انجام خواهد شد و با  میق نیمههای ع پژوهش در بخش کیفی، با استفاده از مصاحبه

شود، شروع آن با روش گراندد تئوری است،  توجه به اینکه این پژوهش به روش کیفی انجام می

جامعۀ آماری این تحقیق، شامل خبرگان و کارشناسان سنندجی از بحران هویتی و قومیتی 

عنوان جامعۀ آماریانتخاب  فمند بهصورت هد هستند که آمار دقیقی از این افراد وجود ندارد و به

کنندگان در پژوهش کیفی با هدف دستیابی به بیشترین اطالعات در  اند. انتخاب مشارکت شده

شود و از این رو، خبرگان و کارشناسان بحران هویتی و قومیتی  مورد پدیدۀ مورد بررسی انجام می

 در سنندج، دارای بیشترین اطالعات در این حوزه هستند. 

شود و تعیین نمونه در این  گیری نظری استفاده می گیری کیفی، از روش نمونه نمونه در

ها با  گیری نظری انتخاب نمونه زمان با دیگر ابعاد تحقیق صورت خواهد گرفت و نمونه روش، هم

شود. باگذشت زمان به عمق و  های گردآوری شدۀ پیشین شناسایی می توجه به تحلیل داده

شود؛ زیرا در مراحل اوّلیه، بیشتر کشف مفاهیم و مقوالت تازه و در  ی افزوده میگیر تمرکز نمونه

گیری، زمانی به  گیرند. نمونه مراحل بعد، عمق و غنا بخشیدن به این مقوالت، مدّ نظر قرار می

شود که  رسد که محقق به اشباع نظری رسیده باشد و اشباع نظری، زمانی حاصل می پایان می

ها از آن  کنند و نمونه کردن یک مقوله نظری نمی ی، کمکی به تکمیل و مشخصهای اضاف داده

گیری از اساتید، کارکنان و خبرگان سنندجی تا جایی  رسند. بنابراین نمونه نظر می پس مشابه به

یابد که محقق به این نتیجه برسد که همۀ اساتید، خبرگان و کارشناسان سنندجی  ادامه می

 41ط با بحران هویتی و قود را دارند و در این مطالعه محقق با انجام نظر واحدی در ارتبا

 مصاحبه عمیق به اشباع نظری رسید. 

 های پژوهش یافته

 های کیفی پژوهش یافته

هدف از این بخش از پژوهش، ارائه یک چارچوب نظری برای کشف الگوی بومی اساتید، 

تجربۀ شخصی شهروندان سنندجی  خبرگان و کارشناسان سنندجی برای برساخت اجتماعی و

توان گفت این پژوهش فهم  از تبیین بحران هویتی و قومیتی است که بر همین اساس می
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اساتید، خبرگان و کارشناسان سنندجی در ارتباط با تبیین بحران هویتی و قومیتی طراحی 

ی در اختیار قرار صورت پارادایم های تأثیرگذار بر مدل موجود را به کرده و عالوه بر آن، مؤلفه

های عمیق است. بر  کیفی گراندد تئوری، نیاز به مصاحبه  دهد. برای ساخت نظریه در روش می

سازی، محقق اقدام به انجام  همین اساس برای استخراج الگوی نظری و یا فرایند نظریه

رده نفر از اساتید، خبرگان و کارشناسان مسائل قومی در سنندج ک 41هایی عمیق با  مصاحبه

طور مستقیمی با فرایندهای هویتی و قومیتی در کشور درگیر هستند و  است. این افراد به

ها بر اساس  اطالعات دانشی و تجارب باالیی در این زمینه دارند. در نهایت، نتایج تحلیل داده

مفهوم و گزارۀ  401مراحل سه گانه کدگذاری ارائه شد و در مرحلۀ کدگذاری باز، بیش از 

های معنادار کلی  گزاره 401مفاهیم متناظر از تعداد  190ار استخراج شد. در مرحلۀ بعد معناد

ها دارای ارتباط مفهومی با همدیگر هستند و  ها استخراج شد. این مقوله موجود در متن مصاحبه

ی توان گفت تعداد زیادی از این مفاهیم تکرار بندی کرد. البته می توان آنها را دسته راحتی می به

سازی افراطی، پروژۀ  هستند و یا همپوشانی باالیی با هم دارند. برای مثال مفاهیمی مانند؛ ملت

کردن لباس و مفاهیمی  سازی، همگون سازی سیاسی، سیاست همگون سازی، پروژۀ ملت ملت

 اند.  تبدیل شده« سازی سیاست تاریخی همگون»نام  زیادی از این دست به یک خرده مقوله به

خرده مقوله استخراج  11مفاهیم متناظر، تعداد  190ۀ فرایند کدگذاری از تعداد در ادام

خاطر نزدیکی معنایی بسیاری از  شده که دارای ارتباط مفهومی با همدیگر هستند. همچنین به

مقوله محوری  7خرده مقوله موجود به  11خرده مقوالت محوری در مرحله کدگذاری محوری 

 ای در نمودار زیر نشان داده شده است.  سازی در نظریه زمینه ئوریاند. مراحل ت تبدیل شده

 
 های پژوهش ـ فرایند استخراج تئوری برآمده از مصاحبه 1نمودار 
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ها دارای چند ویژگی  طور که عنوان شد، مفاهیم متناظر استخراجی در متن مصاحبه همان

در ثانی ضمن تکراری بودن برخی  اساسی هستند؛ اوّالً این مفاهیم خیلی زیاد و متنوع هستند،

راحتی  توان به شود. بر همین اساس، می مفاهیم، همپوشانی باالیی در برخی از آنها مشاهده می

شودـ،  که دایرۀ شمول آن شامل همۀ مفاهیم نزدیک به هم می تر ـ آنها را به یک مفهوم انتزاعی

 190دگذاری محوری معروف است(، گذاری )که به ک تبدیل کرد. بنابراین در این مرحله از کد

تر و پیوند بین  اند. در نهایت پس از بررسی دقیق مقوله تبدیل شده خرده 11مفاهیم متناظر به 

انگاری  دست آمد که این مقوالت عبارت از: نادیده مقوله محوری به 7مفاهیم خرده مقوالت، 

وءمدیریت مسائل قومی، امحای انگاری، س عدالتی، سیاسی نهادی، بی اقوام، خأل قانونی، ضعف 

نمایی هویت قومی هستند که با انتزاع بیشتر این مقوالت در  طلبی و رخ هویتی اقوام، تجزیه

انگاری قانونی اقوام در یک ضعف  نادیده»ای به شرح  مرحلۀ کدگذاری گزینشی، یک مقوله هسته

های هویتی و قومیتی  ن انگاری عامل بحرا عدالتی موجود در بستر سیاسی نهادی با ترکیب بی

هستند که با راهبرد امحای هویتی اقوام و سوءمدیریت مسائل قومی به پیامدهای ناخوشایندی 

تواند تمامی مقوالت  ظاهر شد که می« شود نمایی هویت قومی منجر می طلبی و رخ چون تجزیه

 دیگر را تحت پوشش قرار بدهد. 

دهد. در  ل کدگذاری محوری و گزینشی نشان میها را در مراح جدول زیر، نتایج تحلیل داده

شود. پس از طرح  کنندگان مطرح می های مشارکت مقوله همراه با نقل قول 7اینجا ابتدا هر 

 شود.  ای و نهایتاً مدل پارادایمی به تصویر کشیده می مقوالت، مقوله هسته

 ـ خروجی مراحل کدگذاری محوری و گزینشی 1جدول 

 مقوله هسته محوریمقوالت  خرده مقوالت

های انکاری به  نگاه

  قومیت

عدالتی  انگاری قانونی اقوام در یک ضعف نهادی با ترکیب بی نادیده انگاری اقوام نادیده

های هویتی و قومیتی  ن انگاری عامل بحرا موجود در بستر سیاسی

هستند که با راهبرد امحای هویتی اقوام و سوءمدیریت مسائل 

نمایی  طلبی و رخ ناخوشایندی چون تجزیهقومی به پیامدهای 

 شود. هویت قومی منجر می

بی اعتمادی به 

 ها قومیت

به رسمیت نشاختن 

 های قومی هویت

ضعف قانون )مغفول 

 ماندن قانون اساسی(
 خأل قانونی

اجرایی نشدن قانون 

 موجود
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 ـ خروجی مراحل کدگذاری محوری و گزینشی 1دول ادامه ج

 مقوله هسته مقوالت محوری تخرده مقوال

فقدان کنفدراسیون 
 اقوام ایرانی

 نهادی ضعف 

 

کاهش اختیارات نهاد 
 محلی

کوتاهی نهاد 
 روشنفکری

 توسعه ناهماهنگ

 عدالتی بی
تبعیض و 

های  محرومیت
 گسترده

کردن مسائل  سیاسی
 قومی

 انگاری سیاسی

هراسی و انگ  تجزیه
طلبی به  تجزیه

 قومی مطالبات

زدن مطالبات  گره
های  قومی با گرایش
 رادیکالی

ای  رسانه ضعف
 حاکمیت

سوءمدیریت 
 مسائل قومی

عملکرد غیرمسئوالنه 
 در قبال اقوام

فداشدن تمایالت 
قومی زیر سایه 

 امنیت ملی

سیاست تاریخی 
امحای هویتی  سازی همگون

سازی  استمرار هویت اقوام
 دینی و ملی

و طالق  تجزیه
 سیاسی

 تجزیه طلبی
شکاف ساختاری 

 ها قومیت

های به افراط  هویت
 رفته

نمایی هویت  رخ
 قومی

راستایی  عدم هم
هویت ملی و هویت 

 قومی
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ای است  ها، مشخصۀ اصلی راهبرد نظریه زمینه گرفتن مفاهیم از داده در این مرحله، مایه

گذاری  سازی را تشریح کرد. در مورد نام نظریهتوان فرایند  ها می و به کمک تحلیل مقوله

ها، پرسیدن سؤاالت برانگیزنده، مقایسه و استنتاج طرحی نو، یکپارچه و  مناسب مقوله

ای دارد و با توجه به  نیافته، نیاز به خالقیت ویژه های خام و سازمان بینانه از انبوه داده واقع

باشد. حساسیت نظری از خالل تجربه خالقیت باید حساسیت نظری، راهگشای ادامه کار 

ها درخالل پژوهش بر حساسیت  ای، مطالعۀ متون، تجربۀ شخصی، و روند تحلیل داده حرفه

افزاید. حساسیت نظری ازآن جهت مهم است که اساساً پژوهش کیفی و  نظری محقق می

 ها هستند.  نظریۀ مبنایی درپی معنادادن به داده

 مقولۀ هسته )مرکزی(

آمده در  دست حلۀ کدگذاری، مرحلۀ کدگذاری گزینشی است که در آن کدهای بهآخرین مر

سازی  دهد. هدف از این کار، یکپارچه تر ادامه می مرحلۀ کدگذاری محوری را در سطحی انتزاعی

شده در مرحلۀ کدگذاری محوری است. در این مرحله است که  های کسب و پاالیش مقوله

شود و مقولۀ هستۀ نهایی  ها شرح داده می سایر مقوله گیری و پیوند هر مقوله با شکل

مقولۀ اصلی پژوهش  7گیرد. با ترکیب  ها را در بر می آمده که کل مفاهیم و مقوله دست به

انگاری، سوءمدیریت مسائل  عدالتی، سیاسی نهادی، بی انگاری اقوام، خأل قانونی، ضعف  )نادیده

نمایی هویت قومی(، مقوله هسته نهایی در مرحلۀ  رخ طلبی و قومی، امحای هویتی اقوام، تجزیه

توان گفت که  کدگذاری گزینشی ظهور کرد. با توجه به مقوالت عمده و توضیحات فوق، می

عدالتی موجود در بستر  انگاری قانونی اقوام در یک ضعف نهادی با ترکیب بی مقولۀ نادیده

د که با راهبرد امحای هویتی اقوام و های هویتی و قومیتی هستن ن انگاری عامل بحرا سیاسی

نمایی هویت قومی  طلبی و رخ سوءمدیریت مسائل قومی به پیامدهای ناخوشایندی چون تجزیه

تواند همۀ مباحث اساتید، خبرگان و کارشناسان مسائل قومی در سنندج را  شود، می منجر می

و نیز جنبۀ تحلیلی  های هویتی و قومی در کردستان تحت پوشش قرار دهد راجع به بحران

 داشته باشد. 

که خود برگرفته و انتزاع شده از سایر مقوالت عمدۀ ارائه شده  براساس مقولۀ هسته نهایی ـ

ـ، اساتید، خبرگان و کارشناسان مسائل قومی در سنندج در تجربۀ زیست خود شرایط  است

کنند. آنها در  ا تصور میهای هویتی و قومی را تجربه، درک و ی علّی، بستر و پیامدهای بحران
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اند که اگر  های هویتی و قومی در کردستان را تبیین کرده شرایط و بستر تعاملی خاصی بحران

 رود.  های قومی و هویتی باال می این شرایط در هرجا مهیا شود، انتظار خیزش بحران

 ترسیم مدل پارادایمی

برساخت اجتماعی و تجربۀ شخصی های کیفی پژوهش حاضر، نشان دادند که  در مجموع، یافته

افتد. اساتید،  شهروندان سنندجی از بحران هویتی و قومیتی در شرایطی مختلفی اتفاق می

خبرگان و کارشناسان مسائل قومی در سنندج رویکردهای متفاوتی را در راستای بحران هویتی 

به اتفاق نظر واحدی با اند، اما همگی بر اساس ترکیب آرای آنها  و قومیتی در سنندج بیان کرده

های قومیتی و  اند. در کل، همۀ آنها در این مسئله که دالیل بحران نام یک تئوری بومی رسیده

اند  هویتی وجود دارد، اتفاق نظر دارند، اما هر کدام از رویکردی متفاوت به این مقوله نگاه کرده

را   ها توان همۀ یافته کرد کلی میاند. در یک روی های متفاوتی به سؤال اصلی پژوهش داده و پاسخ

ـ مشاهده  1گونه که در شکل شماره  در یک مدل پارادایمی برای فهم بهتر ترسیم کرد. همان

گر، استراتژی و  های؛ شرایط علّی، پدیده، بستر، شرایط مداخله شود، این مدل دارای بخش می

در سنندج است که محور های هویتی و قومیتی  پیامد است. پدیدۀ مرکزی این مدل، بحران

سؤاالت مصاحبه کیفی و اطالعات نظری و مفهومی اساتید، خبرگان و کارشناسان مسائل قومی 

انگاری اقوام، خأل  باشد. همچنین در این مدل، شرایط علّی شامل سه مؤلفه نادیده در سنندج می

ای  رگذاری چندگانهنهادی است. شرایط علّی در مدل پارادایمی پژوهش دارای اث قانونی و ضعف 

های هویتی و قومیتی باشد. برای مثال  تواند علت مستقیم و غیرمستقیم بحران است که می

تواند عامل این  های هویتی و قومیتی می شرایط علّی با اثرگذاری مستقیم خود بر بحران

 تواند اثر مستقیمی بر بسترهای ها باشد و از طرفی دیگر همچنین شرایط علّی می بحران

ها و هم بر  های هویتی و قومیتی داشته باشد. عالوه بر آن شرایط علّی هم بر استراتژی بحران

پیامدها اثر غیرمستقیمی دارد. همچنین در تحلیل مدل پارادایمی باید گفت شرایط 

های هویتی و قومیتی اثر مستقیمی داشته  تواند بر بحران گری نیز وجود دارند که که می مداخله

های هویتی و  دهندۀ بحران تواند شتاب عدالتی است که می گر، بی ین شرط مداخلهباشند. ا

زمان هم بر  گر، اثری دوسویه در مدل پارادایمی دارد و هم قومیتی باشند. این شرط مداخله

گر، بستر  های موجود در مدل اثر دارد. عالوه بر شرط مداخله پدیدۀ مرکزی و هم بر استراتژی

های هویتی و  طور مستقیمی بر بحران ز اثر دوسویه در مدل دارد. ابتدا بهسیاسی انگاری نی
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ها نیز با دو مقوله  ها نیز اثرگذار است. خود استراتژی دنبال آن بر استراتژی قومیتی اثر دارد و به

محوری سوءمدیریت مسائل قومی و امحای هویتی اقوام هم بر پدیده مرکزی و هم بر پیامدهای 

نمایی هویت قومی است، اثرگذارند. در نهایت پیامدها  طلبی و رخ دو مقوله تجزیهمدل که شامل 

کننده بحران هویتی و قومیتی در سنندج باشند. شکل مدل پارادایمی  توانند بازتولید خود می

 پژوهش در ادامه آمده است. 

 
 ـ مدل پارادایمی پژوهش 2شکل 
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ید، خبرگان و کارشناسان سنندجی برای منظور آگاهی از ذهنیت اسات در این پژوهش، به

طراحی مدل بحران هویتی و قومیتی در کردستان از روش ترکیبی یا آمیخته استفاده شده 

های کمی و کیفی وجود دارد که شرایط  است. در رویکردهای آمیخته معموالً ترکیبی از روش

رویکردهای آمیخته، دید های کمّی و کیفی دارد. بدون شک  کامالً متفاوتی نسبت به سایر روش

های انسانی و اجتماعی در مقایسه با سایر رویکردها به محقق  تری برای فهم پدیده جامع

کارگیری  دهند. از این رو، امروزه در بیشتر کارهای پژوهشی مقاطع تحصیالت تکمیلی به می

ژوهش، های آمیخته و ترکیبی مورد استقبال واقع شده است. از آنجایی که در این پ روش

تواند کشف  شوند و هدف پژوهشگر می آوری می های کیفی در مرحلۀ اوّل پژوهش جمع داده

مدلی برای تبیین بحران هویتی و قومیتی در کردستان باشد، بنابراین این مهم، با نظر و عقاید 

توان گفت نظرات  طور کلی می شود. به اساتید، خبرگان و کارشناسان سنندجی ممکن می

اساتید، خبرگان و کارشناسان سنندجی، بهترین راهبرد برای تبیین بحران هویتی و کارشناسی 

توان همین موضوع  قومیتی در کردستان هستند. از این رو، برای درک اعتبار چنین الگویی می

 توان در سطح وسیعی از جامعۀ آماری مشابه مورد بررسی کمّی قرار داد.  را می

 گوی استخراجیمقایسه رویکردهای نظری با ال

اند، اما  های قومیتی و هویتی مطرح شده هرچند رویکردهای نظری زیادی در ارتباط با بحران

های استخراجی پژوهش دارای همسویی هستند و حتی یک  تعداد کمی از این نظریات با مقوله

زمان بر چند مقولۀ استخراجی داللت داشته باشد، در  طور هم نظریۀ منسجم که بتواند به

های هویتی و قومیتی وجود ندارد. الزم به ذکر است که چنین  مباحث نظری مربوط به بحران

تر خواهد  تنها بد نیست، بلکه دالیل محقق را برای بررسی کیفی این موضوع موجه فقدانی، نه

فرد بودن و خاص بودن است. بدون شک  های این تئوری استخراجی، منحصربه کرد. از ویژگی

ها مسائل قومیتی و هویتی را تبیین  ها و شاخص ظری تا کنون با این مؤلفههیچ چارچوب ن

نکرده و این یک تبیین ناب است که ویژگی برجستۀ آن بومی بودن و قدرت تبیین باال برای 

 مسائل قومی جوامع خاص است. 

های محلی و کشوری است که نسبت به اندیشمندان  رویکرد نظری موجود محصول تفکر نخبه

ی تخصص و دانش بیشتری در ارتباط با مسائل قومی کشور دارند. بر همین اساس، این تبیین غرب

های اصلی  کردن مشخصه تر از الگوهای نظری موجود است. با خرد تر و قابل پذیریش بسیار منطقی
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ها آنچنان هم بیگانه و خاص  نظریۀ استخراجی بخش کیفی، مشخص شد که مفاهیم و مقوله

صورت تلمیحی در آرای برخی  صورت مستقیم و چه به اری از آنها را چه بهنیستند و بسی

فرد بودن و تعلق  توان یافت، اما هنر این تئوری استخراجی، منحصربه پردازان این حوزه می نظریه

توان  تبیینی باالی آن به یک جامعۀ هدف است. در راستای همسویی مقوالت استخراجی می

مقوالت با رویکردهای نظری موجود بود. در ارتباط با مقوله  شاهد همسویی برخی از این

ها و  های قومیتی را محصول گمنامی قومیت ( بحران1001) 4انگاری اقوام پراپروتنیک نادیده

( در دنیای 1000کند و گیدنز نیز ) های کالن معرفی می حساب نیاوردن آنها در رابطه با هویت به

 داند.  های کوچک می و ترکیب هویت مدرن هویت جدید را محصول ادغام

، 4، کارل دویچ1نهادی اندیشمندانی، نظیر فردیناند تونیس در ارتباط با مقولۀ ضعف 

( نقش فرهنگ، ارتباطات و نهادهای مدنی موجود را در فرایند 4777) 1و مک کورمک 1گلیفورد

های فرهنگی و هیخوا های قومی و هویتهای قومی و بحران سازی، عامل ستیزه دولت ـ ملت

( احساس تعلق شدید تبلیغ شده 1009) 9و گالیهر 6اند. از طرفی دیگر جونز محلی معرفی کرده

و همکارانش  1کنند. در نهایت برگر به میراث و هویت قومی را عامل ناسازگاری معرفی می

چگی ( عدم عضویت و فعالیت در نهادهای مدنی و داوطلبانه قومی را عامل کاهش یکپار1001)

 کنند.  سیاسی و هویت جمعی معرفی می

عدالتی در وضعیت اقتصادی و  ( بی1001) 40و بالت 7عدالتی، دکر در ارتباط با مقوله بی

های قومی  اجتماعی و محرومیت نسبی را عامل فرسایش همبستگی اجتماعی و تحریک اقلیت

نقش محرومیت نسبی و  ( نیز1040و همکاران ) 44اند. در همین راستا سابلونیرره معرفی کرده

 41اند و در نهایت، ماریته و کوین های قومی و ملی برجسته کردهرفاه شخصی در درگیری

کنندۀ  ( اختالفات اجتماعی در مدارس چند قومی از طریق تعامالت بین آنها را باز تولید1044)

                                                           
1 Praponotinic 

2 Ferdinand Tonnies 

3 Karl Deutsche 

4 Glifford Geertz 

5 Mc Cormack 

6 Jones 

7 Gallihar 

8 Berger 

9 Dekker 

10 Bolt 

11 Sablonnière 

12 Mariëtte and Kevin 
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( تأثیر تجربه 1044و همکاران ) 4اند. در نهایت، گالیهر های قومیتی و هویتی معرفی کرده تنش

 احساس تبعیض بر میزان ناسازگاری هویت قومی مورد مطالعه قرار داده است. 

عنوان یک نگاه سیاسی کل  سازی هویتی به ( پنهان1006) 1انگاری، مباشر در مسئلۀ سیاسی

داند. در همین راستا شپردو  های قومی به نفع هویت ملی و مذهبی می نگررا عامل ادغام هویت

کنند که عامل اختالفات  ( هویت قومی را یک هویت سیاسی معرفی می1041) 4سباستین

های قومی ( بحران4797) 1قومی بوده است. در مورد مقولۀ سوءمدیریت مسائل قومی، بارترا

( نیز 4711) 1داند و بورمن داری می دنیای معاصر را متأثر از سوء مدیریت اقتصاد نظام سرمایه

ماندگی  ه، رانت ومراودات تجاری ـ اقتصادی را سبب تشدید عقبمدیریت ضعیف توزیع سرمای

اقوام و در نهایت، بسترسازی برای منازعۀ قومی دانسته است. در مورد مقولۀ امحای هویتی اقوام 

کند  ( سخن از هویت مشترک جهانی می1044) 6همسویی نظریات زیادی مشاهد شد. کاستلز

 9بیند و ملو تأثیر هویت جهانی در حال ادغام میشدت تحت  که در آن جوامع چند قومی به

های هویتی و  ( ساخت یک هویت کالن با عنوان هویت ملی را عامل کاهش تنش1041)

( احساس یکپارچگی هویتی را 4776) 1کند. بر همین اساس، استوارت هال قومیتی معرفی می

خأل قانونی، فکوهی کند. در اتباط با مقوله  های خرد و محلی معرفی می جایگزین هویت

های  ( ضعف قوانین موجود و اجرایی نشدن بسیار از مواد قانوانی را عامل گسترش تنش4470)

 کند.  قومیتی معرفی می

ها  های قومی، نژادی و دینی را راهکار کاهش تنش ( جذب و ادغام اقلیت4791) 7فیجین

سجام معرفی کرده است و در سازی را ابزاری برای ان ( هویت4771) 40کند و نتلتون معرفی می

شناختی را عامل  ( ساخت یک هویت قومی با رویکردی روان1040) 44نهایت، مرینو و تلجا

 داند.  های قومیتی می کاهش تنش

                                                           
1 Renee V Galliher 
2 Mobasher 

3 Shepherd and Sebastian 
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( خودمختاری خاص برخی مناطق قومی را 4771) 4طلبی، تورن در ارتباط با مقولۀ تجزیه

نمایی هویت قومی، کنی و  د مقولۀ رخداند. همچنین در مور های قومی می ساز بحران زمینه

 4( برجستگی هویت قومی در سازمان را تنش آفرین معرفی کرده و تیشکوف1044) 1برینر

ملت معرفی کرده است.  –های قومی و هویتی را عامل افول الگوی دولت ( رشد گروه4776)

به طرق  های قومی و مذهبی با تجهیز و بسیج امکانات ( بازگشت به هویت4779) 1مویر

(؛ 1009داند. در همین راستا استتس ) های قومی تعریف می مختلف را باعث افزایش ستیزه

ها را که از برجستگی باالتری برخوردارند، عامل ( برخی از هویت1000) 1استتس و بورک

 کنند.  تنش معرفی می

 گیری  نتیجه

سائل رویکردی نوین در امروزه، نگاه کارشناسی به مسائل اجتماعی و سنجش کارشناسانه م

حوزۀ مطالعات اجتماعی است که مورد استقبال بسیاری از اندیشمندان این حوزه قرار گرفته 

ریزی اجتماعی و مدیریت در عرصۀ محلی، ملی و  است. همچنین در الگوهای جدید برنامه

ۀ جهانی، تمرکز به شناخت علمی مسائل مورد توجه بسیاری از محققان و اندیشمندان حوز

علوم انسانی واقع شده است. بر همین اساس، انتخاب ابزار و رویکرد مناسب برای شناخت 

های اجتماعی و فرهنگی  ریزی ها و برنامه های توفیق سیاست ترین گام مسائل، یکی از مهم

شود. از این رو، پژوهش حاضر، با هدف مطالعۀ برساخت اجتماعی و تجربۀ  موجود محسوب می

سنندجی از بحران هویتی و قومیتی به روش ترکیبی به مطالعه مسائل شخصی شهروندان 

 ها در مناطق کردنشین پرداخته است.  مربوط به قومیت

گذار از جهان سنت به مدرن از شکل سخت و سنتی خود  واقعیت این است که هویت در

ست جدا گشته و امروزه شکلی سیال و نسبی به خود گرفته است. همین امر، موجب شده ا

های درونی هویت بسیار بیشتر از جهان سنتی باشد و شناخت علمی آن با توجه به  که پویایی

تر و پروبلماتیک شود. در واقع، هویت بیشتر به حوزۀ  مراتب سخت بودن این پدیده به نسبی

های زندگی گوناگون افراد هویت آنها را  شخصی و فردی افراد در حال حرکت است و سبک
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4 Moire 
5 Esets & BurK 
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شدن و  گونه که گیدنز معتقد است نتیجۀ فرایند جهانی های شخصی آن هویتدهد.  شکل می

گونه که کاستلز  های ارتباطی و اطالعاتی بوده است، اما همین فرایندها، آن گسترش رسانه

دنبال  های گوناگون جمعی که به هایی از جانب جنبش کند، در مقابل خود مقاومت مطرح می

کننده،  های مقاومت ند مواجه شده است. از جمله این جنبشا مای جمعی و تاریخی خود بوده

تر  گروهی قوی دنبال احیای روابط درون های قومی اشاره کرد که به توان به جنبش می

کنندۀ جهانی یا ملی )از جانب گروه اکثریت( مقاومت  باشند تا در برابر فشارهای یکسان می

بوده و نظریات متعددی در این زمینه  نمایند. در این پژوهش نیز تأکید بر هویت قومی

 بررسی و تحلیل شده است. 

رویکردهای غالب نظری، نشان داده است که در کنار استقالل کشورهای مستعمره و طرح 

وارد  4760مداری و هویت قومی در دهۀ  مباحث استعمارگری، مفاهیم جدیدی همانند قوم

توان مجموعه  اساس تعاریف هویت قومی را میاند. بر  شناسی شده شناسی و انسان مباحث جامعه

های قومی  های فرد دربارۀ اعضای گروه قومی خود و بازشناسی خود با استفاده از برچسب ایده

 4714شناس آمریکایی در سال  بار توسط دیوید رایزمن جامعه دانست. مفهوم قومیت نیز اوّلین

ان گلیزر و دانیل موینیهان، حاصل مطالعه کار رفت و کاربرد اصلی آن زمانی رایج شد که نات به

منتشر کردند. بنابراین ورود این مفاهیم به 4791های قومی آمریکا را در سال  خود دربارۀ گروه

حوزۀ علوم اجتماعی، بدین سبب بود که در بسیاری از کشورهای تازه استقالل یافته و برخی از 

ای عضویت داشتند که احساس  هویتی چندگانههای  کشورهای اروپایی و آمریکایی افراد در گروه

های  گرفت. از جمله این هویت ای آنان قرار می تعلق نسبت به آنها در مقابل هویت ملی و جامعه

توان ذکر کرد. این  ای، قومی و... را می محلی، منطقههای  چندگانه؛ پیوستگی افراد به هویت ـ

بل هویت ملی در بعضی از کشورها قرار های خرد، گاهی آنچنان در مقا پیوستگی به هویت

گردد. نمونه این  های قومی و نژادی در بسیاری از کشورها می گیرد که منجر به درگیری می

ها ادامه پیدا کرده و موجب  در کشور سومالی اتفاق افتاد که تا سال 4770ها در دهۀ  درگیری

د تاریخی در کشور ما به دالیل شدن تعداد زیادی از اهالی آن کشور شد. شواه کشته و آواره

های قومیتی را بسیار پیچیده کرده است. با توجه به  چند قومیتی بودن کشور، مسئله هویت

شمار رفته و با در نظر  سازی یا کشورسازی به اینکه هویت ملی خمیرمایه اصلی روند ملت

های تابعه  ه نظامهایی در کارکرد عناصر مختلف نظام و خرد گرفتن اینکه در کشور شاهد نقص

توان این نتیجه را گرفت که هویت ملی ایرانیان  در این عرصه نسبت به همدیگر هستیم، می
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توانست به کار آید، کارکرد مثبت و کامل خود را حداقل در  سازی می که در روند ملت آنچنان 

های  ویتهای قومی از دست داده است. در واقع، تشکیل ه میان بعضی از اقوام و خرده نظام

موازی هویت کل و جمعی در کشور موجب تضعیف هویت ملی شده است و نظم ساختار 

های خرد و قومی،  اجتماعی کل را مورد تردید قرار داده است. این بدان معنی است که هویت

 کند.  تر را در شبکۀ هویتی افراد بازی می کننده نقشی تعیین

گروهی  های اجتماعی درون ب تشکیل شبکهدر پهنۀ واقعیت عینی و جامعه این امر موج

 گروهی و چندگانه در میان اقوام ایرانی شده است.  های اجتماعی برون قومی در مقابل شبکه

های ناسیونالیسم  گروهی در سطح کالن موجب پیدایش زمینه در واقع چنین روابط درون

البته نقش عواملی که  دهد. شود و هویت جمعی و ملی افراد را تحت تأثیر قرار می قومی می

موجب و پدیدآورندۀ این موضوع هستند را نیز نباید نادیده گرفت. بدین معنا، ساختار و 

تأثیر  جغرافیای سیاسی ایران نیز بر تشکیل و قدرت یابی ناسیونالیسم قومی در ایران بی

رکز های قومیتی در چهارسوی مرزهای کشور و حتی تشکیالت قومی در م نیستند. وجود قطب

شود. عالوه بر این  ای می های محلی و منطقه ای موجبات تشکیل هویت گونه فالت ایران، خود به

ای از شمال  ساختار قومیتی چندگانه در مناطقی مانند غرب، جنوب شرقی، جنوب و نواحی

شرق کشور )ترکمن صحرا( شاهد شکاف مذهبی نیز هستیم؛ بدان معنا که این مناطق از کشور 

رای مذهب سنی بوده و خود این امر موجب تقویت حس قوم مداری در افراد ساکن در ایران دا

شدن  عنوان شکاف متراکم )همراه شناسی به ای که از آن در ادبیات جامعه گونه شود به آنجا می

شود. عالوه بر موارد یاد شده، گسست اقتصادی حاکم  شکاف مذهبی و شکاف قومیتی( یاد می

شود که موجب پدید آمدن احساس محرومیت  ان نیز از عواملی محسوب میبر مرکز و مرزنشین

و احساس تبعیض در میان اقوام متفاوت گشته است و در نتیجه، منجر به همبستگی 

 شود.  گروهی باالتر و گسست از هویت ملی می درون

 کنندۀ این وضعیت قومی و هویتی در صورت جسته و گریخته تبیین هایی به هرچند تئوری

شدن بهتر مسئله قومیت در ایران، محقق اقدام به مطالعۀ عمیق  کشور هستند، اما برای روشن

عنوان قومیتی متفاوت از لحاظ هویتی و مذهبی کرده است که  در میان کردهای سنندجی به

های ناب از روابط ساختاری هویت و قومیت در کشور بوده و  های کیفی، گویای واقعیت یافته

ای  اجتماعی و تجربۀ شخصی شهروندان سنندجی از بحران هویتی و قومیتی نمونههای  برساخت

 فرد از مطالعات هویتی و قومیتی در این زمینه بوده است.  منحصربه
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 ( قومیت و قوم4491احمدی، حمید .) .گرایی در ایران: ازافسانه تا واقعیت. تهران: نشر نی 

 ( ،قوم4410برتون، روالن ،) اسی، ترجمۀ دکتر ناصر فکوهی، تهران، نشر نی. شناسی سی 

 ( جهانی4414تاملینسون، جان .) های  شدن و فرهنگ، ترجمه محسن حکیمی، دفتر پژوهش
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