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مطالعه پیمایشی هویتطلبی قومی و سیاسیشدن قومیت کُردهای ایران
امید قادرزاده ،دانشیار ،گروه جامعهشناسی ،دانشگاه كردستان ،ايران



حسین محمدزاده ،استاديار ،گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور سنندج ،ايران
چکیده
بغرنجترين و همچنین ،تأثیرگذارترين مسائل اجتماعی و سیاس ی محس و

در دنیای معاصر ،مسائل قومی از

یش وند .در چن د ده ه اخی ر
م 

شناسههای هويتی در مناطق كُردنشین برجسته شده و رنگ سیاسی به خود گرفته است .جغرافیای سیاسی منطقه نی ز اي ن مس لله را پیچی ده و
به تبع آن ،مديريت مسالمت آمیز منازعات اجتماعی را دشوار كرده است .با در نظر گرفتن نوع زندگی چندقومی جامعه ايران و تحوالت جه انی
بررسی تعلقات و ترجیحات هويتی به طور فزايندهای اهمیت پیدا كرده است .اين پژوهش به روش پیمايش انجام شده و در آن با  7729نف ر از
تطلبی قومی در ابع اد سیاس ی ،فرهنگ ی و
كُردهای ساكن مناطق كُردنشین مصاحبه شده است .مطابق نتايج توصیفی در میان افراد نمونه ،هوي 
اقتصادیاجتماعی شدت يافته است .همچنین ،بر مبنای نتايج تبیینی در اين مناطق ،متغیرهايی مانند میزان توس عه من اطق كردنش ین ،همبس تگی
قومی ،میزان الگوپذيری از نخبگان قومی ،میزان ارتباطات درون ق ومی و ب ین ق ومی ،می زان اس تفاده از رس انهه ای ارتب اطی ،می زان احس ا
تطلبی قومی به طور مثبت و معناداری رابط ه دارن د و درمجم وع ،اي ن موض وع
محرومیت و تبعیض و نیز هم جواری جغرافیايی با عامل هوي 
تطلبی قومی را تبیین كرده است.
11درصد از تغییرات هوي 

تطلبی قومی ،احسا تبعیض ،میزان توسعه ،مناطق كُردنشین.
واژههایکلیدی :هوي 
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مقدمه و بیان مسأله

سازمانها ،نهادها ،انجمنها و مراكز قومی ،تکوين احساس ات

قومیت و قومگرايی بهويژه در وجه ابزاری و سیاس یش ده آن،

قوم گرايانه افراطی در میان برخ ی از نخبگ ان ،روش نفکران و

از مهم ت رين دلمش غولیه ا و موض وعاتی هس تند ك ه ذه ن

احزا

سیاسی ،افزايش بیگانگی سیاسی و ايجاد فاص له می ان

انديشمندان علوم اجتماعی را به خود معطوف كردهاند .استیون

اق وام و نظ ام سیاس ی ،ب روز و ظه ور مطالب ات ق ومی در

بر اين باور است كه «مسائل ن ژادی ،قومی ت و جنس یت» ب ه

فرصتهای انبس اط سیاس ی مانن د انتخاب ات مل ی و محل ی

میزان زيادی جايگزين مطالعات مربوط به طبقه و اقتصاد شده

(كريمیمله.)09:7900 ،

(Hav, 1992 in:

هرگاه عناصر قومی مبنايی برای مطالبات سیاس ی ش وند،

محمدزاده .)77 :7932 ،دادههای تاريخی و معاصر نشان میدهن د

هويتطلبی قومی و سیاسی شدن قومیت (قومگراي ی سیاس ی)

قومیت در تمام اشکال آن ،به شکل يک نیروی بالقوه فعالی ت

پديدار میشود .اين وجه از قومگراي ی م رز مل ت را ب ا م رز

جمعی باقی مانده و انس جام آن از جنس یت ،طبق ه و هرن وع

د (ماتی ل،

و بهصورت محور اصلی مباح

در آم دهان د

گروهی قومی و خاص ،مش خص و مح دود م ی كن
7

شکل اجتماعی ديگر بیشتر بوده است (مالشويچ .)072 :7937 ،به

 .)7277:7909اين مفهوم توسط والکر كانر ابداع شد و مضمون

احتمال زياد در آيندهای نهچن دان دور ،از وج ه ناسیونالیس تی

اصلی آن ،تأكید بر تعلقات فرهنگی و اجدادی جامعهای معین،

قومیت ،برای مقاومت در برابر همگن سازی مصنوعی دولت ها

به صورت

مبنايی ضروری برای حق حاكمیت است (احم دزاده،

بهره گرفته خواهد شد (.)Guibernau, 2001: 242

 .)20:7901در اينجا ملت شامل انسانهای آزادی است كه خود

جنبشهای قومی يا ملی و كاربرد سیاسی آنه ا محص ول

را به پیروی از قانونی برآمده از ملت متعهد كرده اند .در حوزه

دوران مدرن است .جريان های قومی پدي ده ای بس یار ق ديمی

سیاسی اين گونه از قومگرايی به دنبال ايجاد احسا  ،عالق ه،

هستند و جدايی هر قوم از اقوام ديگر به كم ک خصوص یات

تعه د ،تفک ر ،رفت ار و تحري کك ردن ت الش ب رای انج ام

فرهنگی خود ،مسلله ای تاريخی است؛ اما ادعای سیاسی اق وام

خواستهای قومی است .در اين حالت ،خواستهای قومی بر

برای ب ه دس ت گ رفتن ق درت ،مس لله ای جدي د محس و

تقسیم قدرت و همپوش انی م رز س رزمینی ب ا م رز فرهنگ ی

میشود .ظهور ناسیونالیسم بهصورت پديدهای اجتماعیسیاسی

متمركز است.

با تأس یس نخس تین م وج دول ته ای مل ی در اواخ ر ق رن

كُردها پس از عر ها ،فار ه ا و ت ر ه ا ب زر ت رين

هیجدهم و اوايل قرن ن وزدهم ه م زم ان اس ت؛ ام ا در نظ ر

بلو قومی را در خاورمیانه تشکیل دادهاند

.)Olson,

گرفتن آن به شکل امری چالش برانگیز ،به دههه ای7302-92

جنبش قومی كُرد در چهار كشور ايران ،تركیه ،عراق و سوريه،

بر میگردد (اوزكريملی.)77 :7909 ،

همواره برای دولتهای مركزی اين كشورها مسلله ساز بوده و

(1989: 6

طبق ش واهد گون اگون ،مس ائل ق ومی از بغ رنجت رين و

در وضعیت كنونی ،اين مسلله به يکی از معضالت خاورمیان ه

درع ینح ال ،تأثیرگ ذارترين مس ائل اجتم اعی و سیاس ی در

تبديل شده اس ت .در دو ده ه اخی ر تح والت ايجادش ده در

م یش ود .باتوج ه ب ه برخ ی ق رائن و

كُردستان عراق ،تركیه و سوريه تحقق برخی از خواس ت ه ای

شواهد ،به نظر میرسد تشديد هويته ا و پ ويشه ای ق وم،

فرهنگی و سیاسی كُردها را نشان می دهد و دراي ن می ان ،اي ن

يکی از بارزترين مظاهر دينامیسم سیاسی و اجتماعی اي ران در

م وارد از اي ن قبی ل مس ائل هس تند :تش کیل ك انتونه ای

آيندهای نزديک خواهد بود و عوامل اين مسلله عب ارتان د از:

خودم ديريتی در من اطق كُردنش ین س وريه در س ال  2012و

تشديد گسست میان هويت مل ی و ق ومی ،تص اعد مطالب ات

موفقی ت كُرده ای ع راق در تش کیل حکوم ت خودمخت ار

دنیای معاصر محسو

اجتماعی منزلتی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگ ی ،رش د فزاين ده
Connor Walker
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كُردستان .احزا

كُرد سوريه به كمک همین كانتون ه ا كنت رل

07

لُرنشین ،عر نشین و بلوچنشین با رضاش اه و بح ران ب زر

بخشهای كُردنشین اين كشور را به دس ت گرفت ه ان د و اي ن

قومی بعد از سقوط او كه نزديک بود به ج دايی آذربايج ان و

تحوالت بر خواستهای هويتی در می ان كُرده ای اي ران نی ز

كُردستان از ايران بینجامد .باتوجه به نقش تعیین كننده مذهب يا

اثرگذار بوده است .هرگاه ايران و كشورهای همسايه آن ،مث ل

ايدئولویی شیعی در سیاستهای هويتسازی پس از انقال ،

تركیه ،عراق و سوريه با مسائل قومی درگیر بوده اند ،كُردها ب ه

كُردهای ايران كه عمدتاً پیرو مذهب تسنن و ش افعی م ذهب

شکل يکی از مؤلفههای ثابت در اين مناقشات نقش داشتهان د.

هستند ،با چالشی مذهبی روب هرو ش دهان د .اي ن ام ر ،ض من

بر مبنای مطالع ات تجرب ی در اي ران ش کاف ق ومی در می ان

تقويت هويت قومی مذهبی مسائل و تنش های قومی را مجدداً

كُردها فعال و بر پايه آن آگاهی سیاسی ،سازمان ده ی و عم ل

در عرصه عمومی جامعه ايران مطرح كرده است.

سیاسی

در سالهای اخیر ،جنبش كُردی بیشتر در قالب «مقاومتی

انجام شده است (رمضان زاده ،7910 ،به نقل از بشیريه:7902 ،

 .)791همچنین ،ناسیونالیسم مبتنی بر قومیت كردها نخستین بار

اجتماعی» ظاهر شده است؛ به طوری كه نشانه های اين مقاومت

ت (م کداول:7909 ،

به خوبی در رفتار انتخاباتی مردم كُرد از س ال  7910ت ا 7902

 .)932باوجود داشتن آمال مل ی گرايان ه ،كُرده ا در خاورمیان ه

مشاهده می شود (جالي یپ ور .)727 :7902 ،در س اله ای اخی ر،

هرگز وحدت سیاسی نداشتهاند (هیوود.)007:7909 ،

ازلحاظ فرهنگی نیز نمودهای اين مقاومت اجتماعی شامل اين

در میان كُردهای ايران جل وهگ ر ش ده اس

ب ا تش کیل دول ت م درن و ك اهش ق درت اي الت،

موارد میشوند :افزايش كتب و نشريات و نامگ ذاری كودك ان

جنبش های متعددی ازجمله قیام مال خلی ل ،قی ام جعفرخ ان،

به زبان كُردی ،تمايل جوانان و تحصیل كردگان كُرد به خواندن

محمدخان دزلی ،سِمکو و جمهوری كردس تان روی داد .پ س

و نوشتن به زبان كُردی ،تشکیل انجمن های ادب ی و فرهنگ ی،

از جن گ جه انی دوم ،جمه وری كردس تان در مهاب اد ش کل

برگزاری تجمعات و راهپیمايی در حماي ت از كُرده ای س اير

گرفت كه بنیادی شهری و روستايی داشت و بدنه اصلی آن را

كشورها 7كه در آنها تمايالت ناسیونالیستی كامالً برجسته بوده

اقشار متوسط شهری تشکیل میدادن د (ماتی ل .)7721 :7909 ،در

اس ت .ب ا در نظ ر گ رفتن اي ن نکت ه ك ه زمین هه ای چن ین

سال  7902تشکیل جمهوری خودمختار كردس تان در مهاب اد،

بحران هايی همچن ان در جامع ه اي ران خودنم ايی م یكنن د،

رخدادی مهم در تاريخ ناسیونالیسم قومی كُرد به شمار میآيد؛

اهمیت اين قضیه آشکار م یش ود .كرده ا در ط ول ت اريخ از

اما اين جمهوری خیلی زود سقوط كرد و حکومت مركزی بار

م دافعان س رزمین ،م ردم و فرهن گ اي رانزم ین ب ودهان د و

ديگر كنترل كردستان را به طور كامل در اختیار گرفت .پ س از

اشتراكات فرهنگی و سرنوشت مشتر تاريخی مانن د ع املی

سقوط اين جمهوری روشنفکران و فعاالن سیاسی كُرد ،تبلی

پیونددهنده و انسجامبخش عمل كرده است؛ بنابراين ،در اي ن

اي دئولویی ناسیونالیس م ق ومی را در كردس تان ادام ه دادن د؛

مقاله اين سلواالت مطرح م یش وند -7 :در وض عیت كن ونی

به طوری كه در ح ال حاض ر ،گفتم ان ناسیونالیس م كُ ردی در

میزان هويتطلبی قومی در مناطق كردنشین در ابع اد سیاس ی،

اليههای زيرين جامعه به حیات خود ادامه میدهد.

فرهنگی و اقتصادی اجتماعی چگونه است؟  -0عوام ل م ؤثر

ناتوانی سیاستهای هويتسازی ریيم پهل وی در ايج اد
مل ت ب ر طب ق هنجاره ای دموكراتی ک و اص ول ش هروندی
موجب شد در ايران مقوله جديدی به نام «جنبشهای مقاومت

7

برای نمونه از سال  7911تا  7913در كردستان  00مورد تظاهرات و ناآرامیهای

خیابانی رخ داده كه حادثه سوم اسفند  7911مهمترين آنها است (چوبتاش انی،7900،

به نقل از ط البی و عیوض ی .)790 :7932 ،در تابس تان و پ ايیز س ال  7939در بیش تر

قومی» شکل بگیرد .در اين زمینه ،به اين موارد اشاره می ش ود:

شهرهای مناطق كُردنشین ،كمپینهايی برای كمک ب ه آوارگ ان ش نگال (كُردس تان

مقاومت و درگیریه ای حک ام محل ی در من اطق كُردنش ین،

عراق) و راهپیمايیهايی برای حمايت از م ردم ش هر كوب انی (كُردس تان س وريه)
برگزار شده است.
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بر تغییرات هويت طلبی قومی در مناطق كردنش ین كدامن د؟ و

گسترده بودن اين دغدغه علمی و اجتماعی را نش ان م ی دهن د

 -9باتوجه به نت ايج پ ژوهش ،ب رای م ديريت مس المت آمی ز،

كه اين موضوع ،باتوجه به اوضاع بین المللی و منطق های بیش تر

منطقی و عملی هويت طلبی قومی چه راهکاره ايی ارائ ه داده

ج ذابیت دارد و در پ ژوهشه ای خ ارجی ه م ب هط ور
چشمگیری بازتا

میشوند؟

داشته است

(ب رای مث الGurr and Scarritt, ،

1989; Vali, 1998, 2016; Entesar, 1992; Ramaezanzadeh,

.) 1994; Romano, 2002

پیشینه تحقیق
هويتطلبی ق ومی و سیاس ی ش دن مطالب ات ق ومی در زم ره
موضوعاتی است ك ه پژوهش گران داخل ی و خ ارجی ب ه آن
توجه كرده اند و اين مسلله از زوايای مختلف و با به كارگیری
رويکرده ای نظ ری و روش ی مختل ف بررس ی ش ده اس ت.
تامپس ون ،در كت ا

ناسیونالیس م اروپ ايی ب ا درنظ ر گ رفتن

يکی از رويکردهای مسلط در مطالع ات ق ومی رويک رد
نوگرايی است كه در چ ارچو

اي ن رويک رد ،سیاس ی ش دن

خواس ته ای ق ومی در می ان كُرده ا و تبل ور آن در قال ب
شکافهای قومی ماهیتی واكنشی (ديالکتیک انکار و مقاومت)
دارد

(احمدی ،7910 ،مقصودی ،7902،صالحیامیریGurr and ،7902 ،

;1992

Entesar,

;2016

1998

Vali,

;1989

Scarritt,

ماهیت شکلگیری گرايشات ناسیونالیس تی ناسیونالیس م را در

 )Ramaezanzadeh, 1994; Romano, 2002ب رايناس ا  ،ظه ور

ابعاد ق ومیفرهنگ ی ،تجزي هطلبان ه ،ضداس تعماری ،افراط ی،

دول ت م درن و سیاس ته ای هوي تس ازی و هوي تب انی

و ب د و پیش رو و

دولتها ،الگوهای مديريتی ،ساخت نابرابر اجتماعی ،نخبگ ان

ارتجاعی دسته بندی كرده است (تامپسون .)7912،عاطفه فراهانی

سنّتی يا مدرن قومی ،احزا

سیاسی كردس تان ،و تأثیرپ ذيری

نیز در مقاله «مفاهیم و نظريات مطالعات قومی» از رون ق س ه

از محیط گفتمان سیاسی مسلط بینالمللی (اواخر قرن نوزدهم

نوع ناسیونالیسم ياد میكند :قومی جدايی خواه و تجزيه طلبانه،

و اوايل قرن بیستم) در جذ

كُردها در درون انديشه قومیّ ت

الح اقگرايان ه و ناسیونالیس م ق ومی ب ا مطالب ات فزاين ده و

و ملّیگرايی ق ومی س هیم ب وده اس ت .در چ ارچو

توسعه طلبانه ،نژادپرستانه ،باز و بسته ،خو

انفجارهای خطرنا سیاسی (فراهانی .)7901 ،ضیاءالدين احم د
در كتا

نگاهی به جنبش ناسیونالیسم عر  ،توضیح میده د

كه ظهور و نضج ناسیونالیسم در كشورهای جهان سوم به دلیل
استعمار و سلطهگری غر

رويکرد ،بیشتر پژوهشها و

هم ین

پاياننامهها (محمدزاده ،7902 ،بالل ی،

7902و ق ادرزاده )7900 ،ب ه متغیره ايی چ ون ن ابرابریه ای
اجتم اعی ،انس داد اجتم اعی ،توس عه ن امتوازن ،احس ا

بوده است .او سه عامل توسعه اين

محرومیت و تبعیض ،جهانی شدن فرهنگی و رسانه های ارتباط

و انجمنه ا

جمعی توج ه ك رده ان د .ماهی ت رويک رد نم ادگرايی ق ومی

مسلله را مطبوعات ،مراكز تعلیم وتربیت و احزا

درزمینه هويت خواهی قومی به دلیل اتک ا ب ه عوام ل ذهن ی و

و گروههای سازمانيافته میداند (ضیاءالدين.)7912 ،
در اين زمینه ،موضوعات مهم بازنمايی روبه رشد قومی ت

عینی و عناصر ق ديمی و جدي د تلفیق ی اس ت .امیراحم دی

مرتبط با كُردهای ايران است كه در مراك ز آموزش ی

( )7912با واكاوی منابع متعدد ،اين عوامل را در توسعه بالقوه

جويی (ب رای

جنبشهای قومی و احتمال بسیج قومی در ايران مؤثر میداند:

و مباح

و پژوهشی انجام و به ويژه در پايان نامههای دانش

مثال ،فاروقی ،7917 ،مولودی سبیان 7919 ،و حیدری فارفار ،7912 ،به نقل

عوامل ذهنی (متغیرهای فرهنگی ،ايدئولویيکی و روان شناختی

از مقص ودی ،7902،محم دزاده ،7902،بالل ی ،7902 ،ق ادرزاده 7900 ،و

به صورت عوامل غیرقابلمذاكره) عینی (اقتص ادی و اجتم اعی

محم دزاده )7932،يا در قال ب كت ا

(جالي یپ ور ،7902 ،احم دی،

 ،7910مقصودی 7902 ،و صالحیامی ری )7902 ،و گزارش پژوهش ی
(چلبی 7910 ،و گلمحمدی )7902 ،ثبت شده اند .اي ن پژوهش ات،

به صورت عوامل قابلمذاكره) و دستاوردهای احتم الی جامع ه
قومی در مواجهه با حکومت مركزی (متأثر از موازنه ط رفین).
ازنظر زمانی جنبشهای مذكور در طول جنگ يا بالفاصله پس
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از آن ،در زمان مداخله يا تهاجم خارجی ،درگیری های ش ديد

س نجش تجرب ی عوام ل م دنظر در دس تگاه ج امع مفه ومی

سیاسی و ...و ازلحاظ شکل بروز ،در قالب چهار شکل پديدار

امیراحمدی ( )7912است .اي ن مس ائل در تحقیق ات موج ود

میشوند كه دوتای آنها (خودمختاری و جدايیطلبانه) اس ا

بهصورت علمی و تجربی كمتر بررسی شدهاند.

قومی دارند .پژوهشهای موجود نیز شدت يافتن قومگراي ی را
در ابع اد سیاس ی ،فرهنگ ی و اجتم

اعی (جالي یپ ور،7902 ،

مبانی نظری و مفهومی پژوهش

محمدزاده ،7932،سراجزاده و همکاران )7939 ،و نمود آن را در قالب

در ادبیات نظری مرتبط با قومیت گرايی و هويتطلب ی ق ومی

ملیگرايی ق ومی ()Entesar, 1992; Vali, 2016; Romano, 2002

دو رويکرد نظری اص لی مش خص هس تند :رويک رد نخس ت

تأيید می كند .انتصار ( )7330در كتا ناسیونالیسم قومی كُ رد

قديمیگرايی نامیده میشود ك ه ماهی ت و چیس تی قومی ت و

به روش تاريخی و اسنادی داليل پیدايش ملیگرايی ق ومی در

هويتطلبی قومی را ارزيابی می كند .اين رويک رد ب ر عناص ر

میان كُردهای تركیه ،ايران و عراق را بررسی ك رده اس ت و او

تمايزبخش ق ومی مث ل زب ان ،م ذهب ،س رزمین و ...متمرك ز

نیز روابط نابرابر مركز  -پیرامون ،اشتراكات مذهبی و زب انی و

است .رويکرد قديمیگرايی قومیت را بهصورت الگوی پاي دار

ن ابرابریه ای اجتم اعی را در تک وين خودآگ اهی ق ومی و

زندگی فردی و گروهی در نظر میگیرد كه در ط ول ت اريخی

ملّیگرايی قومی در میان كُردها مؤثر م یدان د .طب ق پ ژوهش

طوالنی دوام آورده است .رويکرد دوم ،موقعیتگراي ی اس ت

محمدزاده ( )7932بر روی نمونهای از مردان  70تا 12ساله در

كه روابط قومی را پويا ،سیال و متغیر تصور میكن د ك ه اي ن

استان های كردستان ،آذربايجان غربی ،كرمانشاه و اي الم ،می ان

روابط نه ج زو ص فات گ روه ،بلک ه منظ ری از رواب ط می ان

گويش های زبان كردی (اورامی ،كلهری ،سورانی و كُرمانجی)

گروهها در نظر گرفت ه م ی ش ود و مرزه ای ق ومی لزوم اً ب ا

ن وع م ذهب ،اس تفاده از رس انه ق ومی و تبع یض ب ا ان واع

مرزهای فرهنگی انطباق پذير نیس ت .ه دف موقعی تگراي ان،

قومگرايی رابط ه ای معن ادار وج ود دارد .درحقیق ت ،در اي ن

تشريح انسجام گروهی ،ثب ات و ش دت پیوس تگی گروه ی و

پژوهش تالش شده است قديمیگرايان و نوگريان پیون د داده

تأكید بر جنبههای احتمالی و كیفیتهای تاريخی ،ساختاری و

شوند.

فرهنگ ی اي ن رواب ط اس ت .ب ه ب اور مالش ويچ ،ب هج ز

مقاله حاضر ،ضمن اذعان به برجسته ش دن هوي تطلب ی

جامع هشناس ی زيس تی و ك اركردگرايی ك ه در چ ارچو

قومی در نزد كُردهای اي ران و گس ترش فزاين ده ش بکهه ای

قديمیگرايی به مسلله قومیت توجه كرده اند ،ديگر نظريهه ای

تلويزيون ماهوارهای كُردی ،ش کلگی ری اجتماع ات مج ازی

بزر

جامعهشناسی چارچوبی موقعیتگرايانه را برای تحلی ل

قومی با درون مايه های ملیگرايانه ،بینالمللی شدن مسلله كُ رد

قومیت انتخا

(وان برويین سن )7913 ،7همجواری جغرافیايی

( Gurr & Scarritt,

كردهاند (مالشويچ.)072 - 079 :7937 ،

يکی از ابعاد ،رويکرد موقعیتگرايی ناظر بر نقش عوامل

 )1989و تشديد روابط و مناسبات ب ینفرهنگ ی ،اجتم اعی و

سیاسی ،اجتماعی و اقتص ادی در هوي تطلب ی ق ومی اس ت.

اقتص ادی كُرده ا (احم دزاده )7901 ،در نظ ر دارد می زان

نظريههای سیاس ی در مس ائل ق ومی نق ش عنص ر ق درت و

هويت طلبی قومی را در مناطق كردنشین ايران ارزيابی كن د .از

بیقدرتی را در تبیین اين پديده بررسی می كند .بر مبن ای اي ن

وجوه متمايز اين پژوهش نگاه تلفیقی به اين مسلله و در نظ ر

نظريهها اگر در جامعه فرصت دسترسی به منابع ق درت ب رای

گ رفتن نق ش عوام ل ق ديمی ،جدي د و نق ش جه انیش دن

قومیّتی كم شده باشد ،اين قومیّت ممکن است در عکس العمل

فرهنگی در سیاس ی ش دن مطالب ات ق ومی و ب ه بی ان ديگ ر،

به اين وضعیت سراغ هويتطلبی ب رود .يک ی از ص احبنظران
اصلی اين رويکرد ،مايکل هچتر است.

Van Bruinessen
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هچتر ،هويتطلبی ق ومی و سیاس ی ش دن قومی ت را در

نامشروع و غیرعادالنه نیز وجود داشته باشد .ازاينجا شرط دوم

ارتباط با «استعمار داخلی »7و «تقسیم فرهنگی كار »0توص یف

مطرح می ش ود :باي د ارتباط ات مناس بی ب ین اعض ای گ روه

و تبیین ك رده اس ت

(1975: 14-15

 .)Hechter,مط ابق نظ ر او

ستمديده وجود داشته باشد (.)Hechter, 1975: 60

موج نامتوازن نوسازی در جامعه موجب میشود منابع ق درت

به نظر مايکل هچتر ،هنگامی كه ساكنان قلم رو فرهنگ ی

بین گروه ها و اجتماعات مختلف جامعه ب ه ش کل نامتس اوی

متمايزی در برابر ادغ ام در دولت ی متمرك ز مقاوم ت و ب رای

توزيع شود؛ به طوریكه در صورتبندی كل ی اقلی ت اف راد از

حف

نش انگرهای ه ويتی خ ود ت الش كنن د «مل یگراي ی

اين منابع به صورت زياد و بیشتر مردم از آنها ب ه ص ورت ك م

حاشیهای »9پديدار میشود و در سايه آن ،نش انگرهای ه ويتی

برخوردار می شوند .اگر تفاوتهای فرهنگی ب ا ن ابرابریه ای

و فرهنگی گروههای قومی و ن ژادی ص بغه سیاس ی ب ه خ ود

اقتصادی عجین شود «تقسیم فرهنگی كار» پديدار م یش ود و

میگیرد (.)Hechter, 2005: 60

و ادغ ام سیاس ی اجتماع ات حاش یهای در

فنتون ( )2004برای شناخت و تبیین منازع ات ق ومی ب ه

به تب ع آن ،ج ذ

جامعه ملی به حداقل میرسد .ساختار قشربندی مذكور ممکن

دنبال تبیین اين مسلله است كه چگونه و در چه بین گروههای

است ازلحاظ حقوقی تضمین ش ود و دول ت ازطري ق اعم ال

قومی هستند كه به وسیله همبستگی قومی (نگ اه ب ه درون) ي ا

سیاستهای تبعیضآمیز ،يعنی دسترسی متفاوت ب ه نهاده ای

خصومت قومی (نگاه به بیرون) برانگیخت ه م یش وند .مط ابق

آموزشی و مذهبی نظام ،نقشه ای اجتم اعی ارزش مند را ب ه

باور فنتون ،برای تبیین منازعات قومی ضرورت دارد به فرات ر

Hechter, 1975:

از م دل «خ ودِ قومی ت» يعن ی ب ه «وض عیت بیرون ی»

اعضای اجتماعات محروم اختص اص نده د (

 .)39-40جايگاه گروهی در تقسیم فرهنگی كار بر فرصته ای

قابل تشخیصی نظر بیندازيم كه مرزهای تم ايز را ب ه مرزه ای

زندگی اعضای گروه اثر میگذارد و كم بودن كیفی ت زن دگی،

جنگ مبدل میكند .هويت خواهی قومی و تم ايزات فرهنگ ی

محرومیت شديد ،تبعیض بر مبن ای زب ان ،م ذهب و

در هر جامعهای وجود دارد؛ ام ا مناس بت آن ب ا فعالی ت ،ب ه

ديگر اش کال فرهنگ ی را ب ه دنب ال خواه د داش ت .تقس یم

داليل ی ك ه خ ارج از «خ ودِ قومی ت» ج ای دارد ،ب هط ور

فرهنگی ك ار ب ه تم ايزات فرهنگ ی ص بغه عین ی و سیاس ی

چشمگیری كامالً تغییر می كند .يکی از اين داليل ،تض عیف و

میبخشد.

بیثباتی نظامهای دولتی و تم ام ش دن نظ م ه ای امپريالیس تی

احسا

در اي ن دي دگاه ،همبس تگی و چ الشه ای ق ومی

است .دلیل ديگر ،تشديد رقابت برای منابع و تحقیر فرهنگ ی

عکسالعملی است كه از جانب گروهی پیرامونی علیه استعمار

و م ادی ب هدلی ل وض عیت نامس اعد اقتص ادی و محرومی ت

مركزی شکل می گیرد و اين گروه ازنظر فرهنگی مجزا هستند.

گروههای قومی است (.)Fenton, 2004: 179

هچتر ،با توجه به مبانی نظ ری ماركسیس م ،دو ش رط ديگ ر را

نظريهپردازانی چون آنتونی اس میت ،آص فا و پ لب را ،

ب رای ظه ور همبس تگی مش خص م یكن د :نخس ت ،باي د

نقش نخبگان را در جنبشه ای ناسیونالیس تی مه م و حی اتی

نابرابریهای اقتصادی عمدهای ب ین اف راد ق وم وج ود داش ته

ارزيابی كرده اند .اسمیت ب ه نق ش روش نفکران ب ومی اش اره

باشد؛ بهطوریكه اين افراد ممکن است آن را جزئی از الگ وی

می كند كه با زبان و فرهنگ قوم اكثريت آشنايی دارند .به نظ ر

ستم جمعی ببینند .اين نابرابری اقتصادی به خودی خ ود ب رای

او گسترش دامنه كنترل دول ت ب ر اق وام پیرام ونی و گ رايش

ايجاد همبستگی جمعی كفايت نم ی كن د؛ زي را احتم ال دارد

روزافزون دولت به همگون سازی ،به واكنش گروه های ه دف

آگاهی اجتماعی همراه با آن و تعري ف وض عیت ب ه ص ورتی

منجر شده و وضعیت الزم را برای بسیج توده ای آنها به كمک

internal clonial
cultural division of labor

1
2

peripheral nationalism
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نخبگان قومی (روشنفکران علمی )7فراهم آورده است

02

( Smith,

جماعتها منجر میشود كه در جامعه معاصر ،مهمترين شکل

 .)1998:پ ل ب را  ،همچ ون ه ر ابزارانگ ار ديگ ری

هويتسازی است .اين هويت شکلهايی از مقاومت جمعی را

ناسیونالیس م و جن بش ناسیونالیس تی را پدي دهای مرب وط ب ه

در برابر ظلم و ستم ايجاد میكن د ك ه در غی ر اي ن ص ورت،

نخبگ ان م یدان د ك ه در ه ر زم انی حت ی در مراح ل اولی ه

تحملناپذير بودند .برای مثال ،ملیگرايی مبتنی بر قومی ت ك ه

دگرگونی قومی ظاهر می شود .ب ه نظ ر او نخبگ ان ق ومی ب ا

غالباً از بطن احسا

خشم علی ه تبع یض

استفاده از میراث فرهنگ ی و من ابع جامع ه ،هوي ت ق ومی را

ناعادالنه سیاسی ،اقتصادی يا اجتم اعی ب ر م یخی زد ،از اي ن

شکل می دهند و در صورت لزوم ،برای نیل به قدرت سیاس ی

موارد است .هوي ت برنام هدار نی ز ب ه ايج اد س ویه (فاع ل)

بین گروههای قومی شکاف ايجاد میكنند.

میانجامد (كاستلز.)22-22 :7902 ،

186

بیگانگی و احسا

تام نیرين ،روشنفکر ماركسیست اسکاتلندی با طرح اي ده

بعضی از محققان ارتباطات را عاملی برای هم گرايی مل ی

«توسعه ن امتوازن» قص د داش ته اس ت پدي ده ناسیونالیس م را

و بعضی ديگر آن را عاملی برای واگراي ی ارزي ابی م ی كنن د.

تحلی ل و تبی ین كن د .او معتق د اس ت ناسیونالیس م را باي د

كارل دويچ ،در زمره صاحبنظرانی است كه نقش ارتباط ات را

برحسب ماتريالیس م در ك رد .نظري ه توس عه ن امتوازن ،ب ه

در رستاخیز قومی مؤثر میداند .او ملت را به صورت جامعهای

عواملی چون وضعیت طبیعی و جغرافیايی ،جمعیت ی ،س اختار

به هم پیوسته تعريف م یكن د ك ه ارتباط ات اجتم اعی دارد و

برنامه ريزی و سیاستگذاریها و سیر و هدف سرمايهگ ذاری

براسا

باور او همان گونه ك ه ارتباط ات از ط رق مختل ف،

بخش خصوص ی توج ه دارد و ب رای برخ ی من اطق كش ور،

مانند آگاهی دادن ،نفوذ در ديدگاهها و تغیی ر ايس تارها و ط رز

توسعه اقتصادی و برای تعدادی ديگر از مناطق ،عقب ماندگی

تلقیها به بروز ملیگرايی و كاهش مناقشات قومی و نژادی و

را به همراه می آورد (مقصودی .)790:7902،نیرن ،مدعی است كه

فرهنگی منجر شده است ،ادامه اين روند موجب همبس تگی و

توسعه نامتوازن به ايجاد قومیت گرايی و عقب ماندگی ص نعتی

پیوند نزدي کت ر در مقی ا

د (مقص ودی،

منجر میشود.

 .)700:7902طبق اعتقاد والکر كانر نیز ارتباطات بهط ور مهم ی

جه انی خواه د ش

مانوئل كاستلز ،در اثر سه جلدی ظهور جامع ه ش بکهای،

در خلق آگاهی قومی نقش ايفا میكند .اين امر ،زمانی مهمت ر

قدرت هويت و پايان هزاره با رويکردی جديد و با اس تناد ب ه

خواهد بود كه دولت مركزی بخواهد نفوذ فرهنگی خ ويش را

شواهدی از سراسر جهان ،به گون هشناس ی و دگرگ ونی ه ای

در من اطق ق ومی گس ترش ده د (س یدامامی.)029- 022 :7913 ،

هويتهای جمعی توج ه ك رده اس ت .ب ه تص ور او س اخت

ازنظر كاستلز ،فرايند جهانیشدن و به تبع آن ،جامع ه ش بکهای

اجتماعی هويت ،همیشه در بستر روابط قدرت انجام می ش ود

به دو دلیل ،به تضعیف دولت ملی و هويت ملی م رتبط ب ا آن

و يکی از صورت ه ای ه ويتی هوي ت مقاوم ت اس ت .اي ن

می انجامد .در اين فرايند ،دولت مل ی س لطه انحص اری و ت ا

هويت به دست كنشگرانی ايجاد میشود ك ه از ط رف منط ق

حدودی نفوذ خود را بر ابزارهای اجبار حف خواهد ك رد .ب ا

سلطه ،يا در وضعیتی بیارزش قرار دارند ي ا ب ر آن وض عیت

جهانیشدن اقتصاد و سرمايه ،دولت كنترل خود را ب ر اقتص اد

داغ ننگ زده میشود .سوم ،هويت برنامهدار است ك ه فع االن

ملی تا حد زيادی از دست میده د .ب ا گس ترش و پیش رفت

اجتماعی آن را با استفاده از مواد و مصالح فرهنگی ب ه وج ود

رسانههای جمعی و ارتباطی ،فرهنگ از حیطه دس ت ك اری و

می آورند و ب ا توس ل ب ه آن ،موقعیتش ان را در جامع ه از ن و

نفوذ دولت خارج میش ود و ب ا ش کلگی ری اجتن ا ناپ ذير

تعريف میكنن د .مط ابق نظ ر او هوي ت مقاوم ت ب ه ايج اد

شبکهها و سازمانهای جهانی و اتحاديههای منطقهای بس یاری
از حیطه های استقالل دولت درزمینه سیاستگذاری داخل ی و
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عقب ماندگی از ديگران كه درنتیجه مقايسه خ ود

خارجی از میان میرود و همچنین ،با برجستهشدن بس یاری از

اين احسا

هويتهای خاص در داخل كشور ،سلطه دولت و نقش آن در

با ديگران به وجود می آيد ،در مقیا

تعريف هويت ملی به چالش كش یده م یش ود .ازجمل ه اي ن

حسادت و ديگر واكنش های عاطفی علیه فرد يا گ روه رقی ب

هويت ها هويتهای قومی و مذهبی هستند .جريانهای جهانی

منجر می ش ود و در مقی ا

اجتم اعی ب ه تش ديد تض ادهای

سرمايه ،كاال ،خدمات ،تکنولویی ،ارتباطات و اطالعات به طور

بینگروه ی م ی انجام د (ص الحیامی ری .)00:7902 ،نظري هه ای

فزايندهای كنترل دولت را بر زمان و مکان تضعیف كردهاند.

چندعاملی درزمینه به وجود آمدن قومی ت ،ب ر مجموع ه ای از

فردی به پیدايش بغض،

مطابق باور آنتونی اسمیت ،7قومیّ ت از راه سیاس ی ك ردن

عوامل تأثیرگذار تأكید دارند .اسملس ر ،0ق وم گراي ی را ن وعی

گروه های قومی به رقابت منجر م یش ود .ناسیونالیس م ق ومی

رفتار جمعی می پندارد ك ه ناش ی از مجموع ه ع واملی چ ون

خصلتی مهم و ذهنی دارد .اي ن ذهنی ت ،آن دس ته از عوام ل

وض عیت س اختی ،محرومی ت عین ی اقتص ادی سیاس ی ي ا

قومی را برمی گزيند ك ه مناس ب سیاس ی ك ردن هس تند .اي ن

اجتم اعی ناش ی از وض عیت س اختی و آگ اهی از احس ا

پارادايم بر عناصر ذهنی تأكید میكند كه وجود عوامل عینی را

محرومیت است (مقصودی.)01 :7902 ،

بی اهمیت نمیداند ي ا آنه ا را از قلم روی تحلی ل خ ود كن ار
نمیگذارد؛ بلکه در اين پ ارادايم ،ب ه عناص ر ذهن ی خ اطره،

چارچوب نظری

ارزشه ا ،احساس ات ،اس طوره و نم اد بیش تر اهمی ت داده

هويتطلبی ق ومی و سیاس ی ش دن قومی ت ،پدي ده ت اريخی

می شود و از اين طري ق ت الش م یكن د ب ه دنیاه ای درون ی

تحول پذيری است ك ه ب ا عوام ل عدي دهای در مقی ا

ه ای

قومیت وارد شود و آنها را بفهمد (اسمیت .)02 :7909 ،سمبله ا

مختلف ارتباط دارد ( .)Giles, 1997: 16باتوجهبه تن وع نظ ری

نشانههای مختلفی از قبیل پرچم ،ت وتم ،س که ،آدا ورس وم،

در مفهوم شناسی اين موضوع و تأمل در بس ترهای ت اريخی و

نام ها ،اشعار ،موسیقی ،رنگ ها ،بناها و يادم انه ای خ اص و

اجتم اعی هوي تخ واهی ق ومی در منطق ه م دنظر (من اطق

استفاده از پوشش خاص قومی معین هستند .تکلم به گويش و

كردنشین) به كارگیری رويکرد تلفیقی ضروری به نظر میرسد.

زب ان محل ی نش انه بق ا و اس تمرار ق وم و رم ز بالن دگی و

مالشويچ ،در كتا

جامع ه شناس ی قومی ت ض من اذع ان ب ه

همبستگی است .اين عوامل ،خصلتی نمادين دارن د .براس ا

ماهیت متنوع ،پندارگونه و سیال قومیت ،بر اين باور است ك ه

نظريه محرومیت نسبی رانسیمان ،منشاء تضاد ق ومی ناش ی از

توسعه ديدگاه تركیبی نلووبری و نخبهمحور ،بهترين استراتژی

مقايسه وضعیت قوم خود با ديگران است .افراد جامعه زم انی

در پیوند با نیازهای معرفت شناختی و سیاسی تلق ی م یش ود.

احسا

بی ع دالتی ي ا محرومی ت نس بی خواهن د ك رد ك ه:

هدف هر دو رويکرد ،پیون ددادن تفس یر سیاس ی تکمیل ی از

باش د و

قومیت با تأكید بر رفتار نخبگان ،یئوپلتیک و رواب ط دول ت -

 -7منابع بین افراد و گروه های اجتماعی قومی كمیا

آنها برای اس تفاده از آن مح دوديت داش ته باش ند -0 ،ب رای

قومیت است (مالشويچ.)079 :7937 ،

دستيابی به اين منابع رقابت وجود داشته باشد و  -9چنانچه

طبق مهم ترين فرض پژوهش حاضر ،هويتطلب ی ق ومی

فرد يا گروه به وسیله ای نیاز داشته باشد يا به آن احتی اج پی دا

سازه ای اجتماعی سیاسی است .ماهیت شناسهها و مؤلف ه ه ای

كند و اين موضوع را بفهم د ي ا ببین د ك ه ديگ ران (اف راد ي ا

تشکیل دهنده اجتماع و گروه قومی قديمیگرايانه است؛ اما ب ه

گروه های ديگر) بدان دست يافته اند و او باوجود تمايل ب ه آن،

تبعیت از فنت ون ،ب رای تبی ین دگرديس ی مرزه ای تم ايز ب ه

امکان به دست آوردنش را نداش ته باش د (رفی ع پ ور.)02:7912 ،

مرزهای خصومت ،در درجه نخست ضرورت دارد به فراتر از
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مدل «خودِ قومیت» يعنی به «وضعیت بیرونی» مشخصی توجه

هچتر ،روكان ،ايسمن ،لنس کی ،نی رن ،هان ان و ...و مطالع ات

كنیم كه مرزهای تمايز را به مرزهای خصومت تبديل می كن د.

تجرب ی گ ار و اس کاريت و انتص ار» در اي ن مطالع ه ،نق ش

يکی از عوامل ناظر بر وضعیت بیرون ی تک وين هوي تطلب ی

ساختار سیاسی ازطريق بررسی «میزان توس عه من اطق ق ومی»

قومی تبعیض و نابرابری اجتماعی است كه اين عام ل ،ب ه آن

بهصورت متغیر ساختاری كالن و به شکل اص لیت رين متغی ر

دسته از تف اوته ای می ان اف راد اش اره دارد ك ه ب ه ص ورت

عینی در تکوين و تداوم هويتطلبی قومی بررس ی م ی ش ود.

اجتماعی تعريف شده اند .اين نابرابریها بر شیوه زندگی اف راد

بديهی است برای تکوين و تداوم هويتخواهی ق ومی عام ل

و گروههای مختلف ،فرصتها ،پاداشها و امتیازاتی كه از آنها

ن ابرابریه ای اجتم اعی الزم ول ی ناك افی اس ت .در س ايه

برخوردارند ،به طور متفاوتی تأثیر می گذارد .تد راب رت گ ار و

آگاهی بخشی عامل تبعیض ،به شناسههای قومی توجه میشود

اسکاريت ( )1989بر مبنای شماری از مطالعات تجرب ی نش ان

و آگاهی از متفاوت بودن خود به جانب هويتخ واهی ق ومی

داده است كه تركیبی از محرومیت تحمیلی بیرونی (تبع یض و

سیر می كند .نقطه اشترا نظريهه ای فرهنگ ی وج ود مب انی

شديد هويت قومی احتماالً بیشترين

ذهنی در همه آنه ا اس ت .در زيرمجموع ه اي ن رهیاف ت ب ه

منابع بسیج گروههای ق ومی هس تند؛ هرچن د نق ش نخبگ ان

عواملی چون احس ا

تبع یض و محرومی ت نس بی و نق ش

سیاسی همچنان مركزی اس ت (.)Gurr and Scarritt, 1989:147

آگاهی ازجمله اطالع رسانی ،ارتباطات و نقش نخبگ ان ق ومی

پتانسیل موفقیت نخبگان در اعمال نفوذ برای بسیج گروه ه ای

رويکرد نخبه محور ،هويت ق ومی

محیط سیاسی) و احسا

قومی به درجه انسجام درونگروهی وابس ته اس ت

( Gurr and

.)Scarritt, 1989:148

اشاره می شود .در چارچو

ام ری همیش گی و مش خص نیس ت؛ بلک ه س ازهای
اجتماعی سیاسی است .ب ه تص ور پ ل ب را  ،فرهن گ ب رای

ن ابرابریه ای م داوم اجتم اعی ب ر ماهی ت س اختاری

قومیت ،امری جوهری در نظر گرفته نمی ش ود؛ ب ه ط وری ك ه

تنشهای اجتم اعی و پتانس یل نارض ايتی اجتم اعی در می ان

استفاده از آن شامل گزينش عناصر فرهنگ و بیشتر برای بسیج

اعضای گروه های قومی داللت دارد كه ب ه تحق ق تم ايزات و

سیاسی گروهه ا اس ت (مالش ويچ .)721 :7937 ،اي ن عوام ل ب ه

ش کافه ای اجتم اعی منج ر م یش ود .وض عیت بیرون ی و

تبعیت از نام وضعیت ذهنی تکوين هويتطلبی قومی تعري ف

نابرابریهای اجتماعی به پیروی از پ ژوهش يک ی از محقق ان

شده است .منظور از وضعیت ذهنی عواملی است كه باي د ب ر

بهصورت وضعیت عینی برجستهشدن هويتطلبی ق ومی معن ا

ذهن افراد گروه قومی تأثیر بگذارد و آنها را به صورت جمع ی

شده اس ت (امیراحم دی .)00 :7912 ،منظ ور از وض عیت عین ی

همبسته در آورد؛ به طوری كه مفاهیمی يکسان را به اذهان همه

عواملی است كه اعضای اجتماع قومی به آن تکیه م ی كنن د و

بیاورد (امیراحمدی .)72 :7912 ،نظري هپردازان ی چ ون آنت ونی -

به شکل شواهد حركت خود ،با كمک آن خواستههای خود را

اسمیت ،آصفا و پلبرا

نیز نقش نخبگان را در جن بشه ای

توجیه می كنند و ازجمل ه مه م ت رين اي ن عوام ل ،تبع یض و

قومی مهم و حیاتی ارزيابی كردهاند (.)Smith, 1998: 186

نابرابریهای اجتماعی و مشاركت سیاسی (می زان دخال ت در

يکی از متغیرهای زمینهای اثرگذار ديگر درزمینه تکوين و

ساختار سیاسی) هستند .در اين مقاله ،عوامل مذكور به صورت

شدتيابی هويتطلبی ق ومی موقعی ت جغرافی ايی اس ت .در

میزان توسعه تعريف میشوند .ماهی ت واكنش ی هوي تطلب ی

رويکردهای نلووبری از قومیت ،ب ر نق ش یئوپولتی ک تأكی د

قومی در برابر سیاستهای هويتسازی و هويتب انی عم دتاً

شده است (مالشويچ .)02:7937 ،اين مسلله در قالب ه مج واری

ازطريق اجرای برنامههای نوسازی و توسعه پیگی ری و دنب ال

جغرافیايی با مناطق برخ وردار از قومی ت مش ابه و همچن ین،

میشود؛ بنابراين ،در تواف ق ب ا دي دگاهه ای نظ ری «كاس تلز،

قرارگ رفتن در جايگ اه پیرام ونی و دوری از مرك ز مط رح
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می شود و پتانسیل مطالبات قومی را تقويت میبخش د .ازنظ ر

به جز اين عامل ،میزان فاصله جمعیتهای ق ومی از حکوم ت

گار و اسکاريت ،همجواری جغرافیايی كُرده ا پتانس یل ب روز

مركزی بر عواملی چون نارضايتی و نیروه ای گري ز از مرك ز

منازعات قومی را افزايش م یده د و چن ین مس للهای امک ان

افزوده میشود (امیراحمدی.)73 :7912 ،

بینالمللیشدن منازعه و مداخله نیروهای خارجی را در قال ب

در اين پژوهش ،با مراجعه به بیشتر ديدگاه های نظری و

& Gurr

منابع تجربی موجود و با بهره گیری از نتايج به دس ت آم ده از

 .)Scarritt,ازلح اظ ت اريخی م ردم س رزمینه ای

زيسته ب رای

حمايت از اقلیت در معرض خط ر ،بیش تر م یكن د (
1989: 31

مرور آنها و همچنین ،با اتکا به بینش و تجار

كم وسعت نواحی جنگلی يا كوهستانی يا استان های هممرز ب ا

تحلیل جامعه شناختی هويتطلبی قومی در مناطق كردنشین،

ساير دولتهايی كه جمعیتهای قومی مشابه دارن د ،بیش تر و

چارچو

و مدل نظری پژوهش در نمودار ( )7تنظ یم و در

مؤثرتر از ساكنان استانهای نواحی مركزی حاوی جلگ هه ای

قالب آن ،فرضیههای اصلی ارائه شده است.

وسیع و هموار ،جنبشهای گروه ی ق ومی را انج ام داده ان د.

مختصات جامعه
ارتباطات

قومی  -موقعیت
جغرافیايی

درونبرون قومی
رسانهها

 -نوع مذهب

عوامل عینی
میزان توسعه

عوامل زمینهای
 -تحصیالت

عوامل ذهنی
همبستگی قومی
احسا

محرومیت

الگوپذيری از
نخبگان قومی

 -سن

نمودار  -1مدل نظری پژوهش

هويتطلبی قومی
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 .0موقعی ت جغرافی ايی و هوي تطلب ی ق ومی ب هط ور

فرضیههای پژوهش

معناداری با يکديگر رابطه دارند؛

فرضیههای مدنظر ما اين موارد هستند:

 .3متغیرهای زمینهای (سن و می زان تحص یالت اف راد) و

 .7بین میزان توسعه مناطق و هويتطلبی ق ومی ب ه ط ور

هويتطلبی قومی بهطور معناداری باهم رابطه دارند و

معناداری رابطه وجود دارد؛

 .72ب ین مختص ات ش هرهای بررس یش ده (م ذهب و

 .0بین میزان ارتباطات درونقومی و هوي تطلب ی ق ومی

موقعیت جغرافیايی) و هويت طلب ی ق ومی ب ه ط ور معن اداری

رابطه وجود دارد؛
 .9میزان ارتباطات بین ق ومی  -فرهنگ ی و هوي تطلب ی
قومی بهطور معناداری باهم رابطه دارند؛
 .2بین می زان اس تفاده از رس انه ه ا (داخل ی  -ق ومی) و
هويتطلبی قومی بهطور معناداری رابطه وجود دارد؛
 .2میزان همبستگی قومی و هويتطلبی به طور معن اداری

روششناسی تحقیق
تعاریف متغیرها
متغیر وابسته :هویتطلبی قومی
هويتطلبی قومی و سیاسی شدن قومیت ،بر آگ اهی از تف اوت،

با يکديگر رابطه دارند؛
 .1بین میزان الگوپذيری از نخبگان قومی و هوي تطلب ی

برجستگی ذهن ی آن تف اوت و بس یج ب ر پاي ه آن دالل ت دارد
( Eller, 1999 in:گلمحمدی .)711 :7901 ،با اله ام از س نخشناس ی

قومی بهطور معناداری رابطه وجود دارد؛
 .1میزان احسا

رابطه وجود دارد.

تبعیض و هويتطلب ی ق ومی ب ه ط ور

هوشنگ امیراحمدی و مطالعات تجربی موج ود ،در اي ن مقال ه
هويتطلبی قومی در ابع اد مختل ف تعري ف و عملی اتی ش ده

معناداری باهم رابطه دارند؛

است ( ،Amirahmadi, 1987عبداللهی و قادرزاده( )77 :7900 ،ج دول
.)7
جدول  -1تعریف عملیاتی ،میزان سنجش ،نتایج پایایی هویتطلبی قومی و ابعاد آن

تعریف عملیاتی

ابعاد

میزان

دامنه

سنجش

تغییر

ضریب
آلفای
کرونباخ

ازدواج با هم قوم ،پیگیری اخبار از كانالهای كُردی خارج از كشور ،معرفی كردن و تکريم از مش اهیر و
فرهنگی

مفاخر فرهنگی كُرد در صدا وسیما ،آموزش زبان كردی از مقطع ابتدايی در كنار زب ان فارس ی ،تأس یس

ترتیبی

7 -2

فرهنگستان زبان و ادبیات كُردی برای پاسداشت اين زبان.
موافقت با شعار ايران برای همه ايرانیان ،اعتماد عموم مردم كرد به رهبران كُرد ،حق طبیع ی م ردم ك رد
سیاسی

برای پیگیری حقوق و خواسته هايشان ازطريق انجمنها ،تصمیمگیری كُردها برای ام ور سیاس ی خ ود،
داشتن میهن و سرزمین و دفاع از آن ،واگذاری اداره امور سیاسی در مناطق كُردنشین ب ه خ ود كرده ا،

ترتیبی

7-2

درهرحال ،وزير يا رئیسجمهور شدن كُردها ممکن نیست ،حکومت كُردها بر مناطق كُردنشین.
اولويت انتخا

محل كار در مناطق كُردنشین ،اولويت خدمت به كردها ،اولويت س رمايهدار ك رد ب رای

اقتص ادی

سرمايهگذاری در مناطق كردنشین ،ناامنی مناطق كردنشین برای گردش گری ،فرص ت دادن ب ه كُرده ای

اجتماعی

متخصص برای رسیدن به مقامه ای مه م سیاس ی ،اختص اص دادن اولوي ت اس تخدام نی رو در من اطق
كُردنشین برای كردها.

ترتیبی

7-2
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عامیانه كه مفهوم و فراين د توس عه ام ری ب ديهی و مش خص

متغیرهای مستقل
همبستتت ی قتتومی :همبس تگی ق ومی ش امل آن دس ته از

محسو

همبستگی هايی میشود كه در درون دول ت -مل ته ا وج ود

بسیار پیچیده ،چندبعدی ،عمیق و گس ترده ای اس ت .يک ی از

دارد و به دنبال حف و گسترش خ رده هوي ت خ ود هس تند.

جالبترين تعاريف اين وایه ،تعريف ويلبرت م ور اس ت ك ه

همبستگی يعنی انسجام درونی بین چند نفر يا چند گ روه ك ه

براسا آن ،توسعه به معنای پیشرفت و دستیابی به مجموعه ای

آگاهی مشتر داشته باشند .يک ی از ابع اد همبس تگی ق ومی

از اهداف رفاهی تلق ی م ی ش ود .باتوج ه ب ه اينک ه س نجش

تعهد اجتماعی است كه اين احس ا  ،يعن ی ف رد خ ودش را

وض عیت توس عه اجتم اعی ،اقتص ادی و فرهنگ ی در من اطق

كُرد معرفی می كند و نسبت ب ه آن تعه د دارد .در همبس تگی

كُردنشین مدنظر ،يک ی از متغیره ای اص لی اي ن پ ژوهش در

قومی به جز دين ،عنصر قومیت (كُردب ودن) ه م نق ش دارد و

مقیا

كالن است ،برای تعیین و تحقق شاخصه ای توس عه

برای سنجش اين متغیر ،شاخص هايی مانند جان فش انی ب رای

در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آن ،از برخی مطالع ات

ك ردی ،تعه د ق ومی،

تجربی (كالنتری 22 :7902 ،و قاسمی )93 :7901 ،بهره گرفت ه ش ده

تالش در راه آبادانی كُردستان ،پاس داری از ت اريخ و فرهن گ

است .اطالعات مربوط به میزان توس عه من اطق كُردنش ین ،از

كُرد و ...در نظر گرفته شده است.

مراكز اداری و سازمان برنامه وبودج ه اس تانداری اس تانه ای

خا كُردستان ،فخر و مباهات به لبا

می شود ،معنا ،فراين د و پوي ايی ه ای توس عه بح

كردنشین در سال  7932تهیه شده است.

میزان توسعه مناطق قومی :باوجود اي ن تص ور س اده و

جدول  -2شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهن ی شهرهای مدنظر
شاخصهای
ردیف

استان

شهرستان

اقتصادی
ضریب
توسعه

رتبه

شاخصهای فرهن ی
ضریب
توسعه

رتبه

شاخصهای

شاخص کل

اجتماعی  -زیربنایی

(مناطق کردنشین)

ضریب
توسعه

ضریب

رتبه

توسعه

رتبه

رتبه در بین
شهرهای مدنظر

7

كردستان

سنندج

2/0920

7

2/7132

9

2/9210

9

2/1212

7

7

0

كردستان

قروه

2/9013

9

2/1722

72

2/0713

7

7/7129

9

0

9

كرمانشاه

پاوه

2/0021

72

2/7201

0

2/2700

3

7/222

1

9

مهاباد

2/2020

72

2/1111

77

2/9232

2

7/2212

1

2

2

كردستان

بانه

2/2097

2

2/1722

3

2/2127

72

7/1201

3

2

1

كرمانشاه

جوانرود

2/0210

79

2/2729

2

2/0022

72

0/2113

79

1

سردشت

2/1197

77

2/3201

72

2/1111

77

0/0002

72

1

2

1

آذربايجان
غربی

آذربايجان
غربی

هرچه ضریب توسعه کمتر باشد ،شهرستان مدنظر توسعهیافتهتر است.

ال وپذیری از نخب ان قومی :نظريه پردازان ناسیونالیس م

بررسی كرده اند .منظور از نخبگان فکری شاعران ،نويس ندگان

بیشتر نق ش نخبگ ان ق ومی و ت أثیر آنه ا را در ش کل دادن و

يا اهل قلم هايی هستند ك ه ازطري ق س رودن اش عار ق ومی ي ا

استفاده از نمادهای قومی و بس یج سیاس ی گ روه ه ای ق ومی

ارزيابی ت اريخ ،زب ان و ريش ه ن ژادی كُرده ا در كت ا ه ا و
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نشريات ،بر هويت خواهی قومی كردها تأثیرگذار بوده اند .برای

روابط درون قومی رابطه اجتم اعی در می ان اعض ای گروه ی

سنجش اين متغیر ،شاخصه ايی چ ون آش نايی و افتخ ار ب ه

بررس ی م ی ش وند:

قومی اس ت ك ه در اينج ا در دو مقی ا

مش اهیر كُ رد (ش اعران و نويس ندگان) نق ش نخبگ ان در

نخست در مقیا

سیاسی ك ردن عالي ق ق ومی م ذهبی و ارتق اء آگ اهی ،نق ش

هم قومان ساكن در ايران و دوم ،در مقیا

نخبگان مذهبی كُرد و تأيی د اه داف اح زا

كُ ردی در نظ ر

گرفته شده است.

هم قومان ساكن در ايران و دوم ،در مقیا

در كشورهای هم جوار در مقیا

هم قوم ان س اكن

فاصلهای.

موقعیت جغرافیایی (فاصله تا مترز) :يک ی از متغیره ای

احساس تبعیض :منظور اين است كه اعضاء گروه ق ومی

اثرگذار در تکوين و شدت ي ابی هوي تطلب ی ق ومی موقعی ت

در مقايسه با ساير گروههای جامعه خود ،به ش کلی نظ اممن د

جغرافی ايی اس ت .مُ راد از موقعی ت جغرافی ايی ه مج واری

درزمینه حقوق يا دسترسی به موقعی ته ای سیاس ی مح دود

جغرافیايی با مناطق شامل قومیت مشابه و همچنین ،قرارگ رفتن

بوده اند يا هن وز ه م هس تند (گ ار .)221 :7907 ،ب راين اس ا ،

در جايگاه پیرامونی و دوری از مركز است كه پتانسیل مطالب ات

مطابق باور افراد ق ومی آنه ا از دسترس ی ب ه ق درت ،ك اال و

قومی را تقويت م یكن د .ازنظ ر برخ ی محقق ان ،ه م ج واری

خدمات مطلو

و گردش نخبگان و ...بیبهرهان د .در مقی ا

جغرافی ايی كُرده ا پتانس یل ب روز منازع ات ق ومی را اف زايش

ترتیبی متغی ر تبع یض در ابع اد سیاس ی فرهنگ ی ،اقتص ادی

میدهد ( .)Gurr & Scarritt, 1989: 375-405موقعی ت جغرافی ايی

واجتماعی با كمک اين شاخصها عملیاتی شده است :تقس یم

بهصورت يکی از عوامل ثابت جغرافیايی در كنار وسعت خ ا

ناعادالنه پستها در مناطق ق ومی ،مح دوديت ب رای گ ردش

و وضعیت توپوگرافیک ،درزمینه بحران ه ای ق ومی نق ش دارد

نخبگ ان ق ومی ،ب یاعتم ادی يکس ان دول ت ب ه اق وام،

(مقصودی .)277 :7902 ،ازلحاظ تاريخی مردم استانه ای ه مم رز

احسا كردن وجود مانع قانونی در قبال خواسته ای ق ومی،

با ساير دولت های شامل جمعی ته ای ق ومی مش ابه ،بیش تر و

سیستم نابرابر گزينش اقوام ،احسا

بیشترشدن میزان بیکاری

در منطقه و....

مؤثرتر از ساكنان استانهای نواحی مركزی و حاوی جلگهه ای
وسیع و هموار ،جن بشه ای گروه ی ق ومی را انج ام دادهان د.

رسانه ارتباطی قومی :منظ ور از رس انه ق ومی فرس تنده

گذشته از آن ،می زان فاص له جمعی ت ه ای ق ومی از حکوم ت

راديويی يا ماهوارهای است كه برای اهداف قومی برنامه پخش

مركزی ،بر نارضايتی و نیروهای گريز از مركز افزوده م یش ود.

میكند .امروزه ،راديو و تلويزيونهای زيادی ب ه زب ان كُ ردی

در اين پژوهش ،اين عوامل در نظر گرفته شده و در قالب میزان

برنامه پخش میكنند كه بیشتر ماهوارهای هستند و از خارج از

سنجش اس می بررس ی ش ده ان د :اس تقرار در حاش یه مرزه ا،

مرزهای كشور اين برنامه ه ا را ارائ ه م ی دهن د .مع رفه ای

هم مرزی با كردهای تركیه و عراق و نیز امکان برق راری ارتب اط

تجرب ی اي ن متغی ر ،مص رف رس انهه ای جمع ی فرام رزی

و پیون د ب ا ه متب اران خ ونی و فرهنگ ی در آن ط رف م رز،

(ماهوارهها) استفاده از شبکههای ماهوارهای در استان كردستان

كوهستانی و صعبالعبور بودن ،امکان ات مح دود مواص التی و

و متوسط ساعات استفاده مخاطبان از برنام هه ای ش بکهه ای

ارتباطی  -بهداشتی و آموزشی و....

عمومی و كُرد است.

برای سنجش میزان اعتماد يا پايايی آن دسته از مقیا ه ا

روابط درون قتومی :رواب ط درون ق ومی ي ا ش بکهه ای

يا متغیرهای تركیبی كه با بیش از ي ک ش اخص ان دازهگی ری

غیررسمی به روابط افراد با هم قومان اطالق میشود كه در آنها

شدهاند ،از ضريب آلفای كرونباخ و برای ارزيابی میزان اعتب ار

روابط گرم و عاطفی و تعلق ات و وابس تگیه ا بس یار ش ديد

يا روايی ابزار اندازه گیری از روش های اعتبار صوری و درونی

است (عبداللهی و قادرزاده 71 :7900 ،و چلب ی .)3 :7902 ،منظ ور از

اس تفاده ش ده اس ت .در ج دول ( )9نت ايج آزم ون پاي ايی
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نشانگرهای فرهنگی قومی و تراكم زياد جمعیت ،در چند ده ه

متغیرهای مستقل پژوهش آمده است.

اخیر در آن مناطق ،عاليق قومی صبغه سیاسی بیشتری به خود
گرفته باشد .در مرحله دوم ،باتوجه به اينکه يکی از متغیره ای

جدول  -3نتایج آزمون پایایی معرفهای متغیر مستقل
متغیر

ردیف

تعداد

ضریب آلفای

مستقل تحقیق «میزان توسعه مناطق كردنشین» است ،سرانجام،

شاخص

کرونباخ

در میان نقاط ثقل قومی مذكور ،جامعه آم اری از ب ین من اطق

1

همبستگی قومی

72

2/007

2

ارتباطات درونقومی

72

2/120

3

ارتباطات بینقومی

02

2/323

4

الگوپذيری از نخبگان قومی

1

2/033

قروه ،و بانه (واقع در استان كردستان) پاوه و جوان رود (واق ع

72

2/101

00

2/120

در اس تان كرمانش اه) و سردش ت و مهاب اد (واق ع در اس تان

محرومیت و تبعیض

5

احسا

6

استفاده از رسانهها

شهری توسعهيافته ،درحالتوسعه و توسعهنیافته انتخ ا

است .براين اس ا  ،در من اطق كُردنش ین ،ش هرهای س نندج،

آذربايجان غربی) بهصورت جمعیت آماری (نقاط ثقل ق ومی)
برگزيده شده اند و با در نظر گرفتن جمعیت آماری و براسا

روش تحقیق

2

با درنظر گرفتن تنوع و گس تردگی در آراي ش فض ای من اطق
كُردنشین ،برای بررسی هويتطلبی ق ومی كُرده ا در مقی ا
وسیع ،پیمايش 7مناس بت رين روش محس و

م ی ش ود .در

پ ژوهش حاض ر ،از روش پیم ايش مقطع ی 0ب ا دو ه دف
توصیف و تبیین استفاده شده است .درزمینه توص یف ،ه دف
نش اندادن تص ويری از چگ ونگی جامع ه آم اری براس ا
متغیرهای مدنظر به ويژه ازنظر ابعاد هويتطلبی ق ومی و ن وع
غالب آن است .در مقیا

تحلیل ي ا تبی ین نی ز ه دف ي افتن

روابط بین متغیرهای مس تقل و متغی ر وابس ته و ت الش ب رای
تبیین تغییرات ي ا ب ه عب ارت بهت ر ،واري انس متغی ر وابس ته
براسا

ش ده

متغیرهای مستقل است .در اين پژوهش برای سنجش

متغیرها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.

فرمول كُوكران كه در آن مقدار  tبراب ر ب ا  pq ،7/31براب ر ب ا
2

 2/02و  dبرابر با  2/22بوده ،حج م نمون ه  902نف ر ب رآورد
ش ده اس ت .فرم ول ك وكران ب رای نمون هگی ری تص ادفی و
جمعیت های همگن كاربرد دارد .در مواردی مث ل اي ن مقال ه،
باتوجه به تنوع درونی و پراكندگی جامعه آماری و دقت بیشتر،
برای حجم نمونه ،طراحی اثر اعم ال م یش ود؛ يعن ی حج م
نهايی فرمول كوكران ،معموالً در عدد  0ضر
اين حالت ،اگر  902را در عدد  0ضر

خواهد شد .در

كن یم ،ع دد  110ب ه

دست خواهد آمد كه اگر آن را گ رد كن یم ،ب ه حج م نمون ه
نهايی  022خواهیم رسید« .در عمل مسلله تعیین كنن ده اص لی
در تص میمگی ری درب اره حج م نمون ه بررس ی جداگان ه،
خرده گروههای مختلف است .بايد اطمین ان ياف ت ك ه حج م
نمونه آن قدر بزر

است كه تعدادی كافی از خرده گ روهه ای

جامعه آماری و نمونهگیری

مستقل (مثالً شهرها و مناطق مختل ف) را در ب ر دارد .بن ا ب ر

كُردها در اي ران عم دتاً در اس تانه ای كُردس تان ،آذربايج ان

قاعده تجربی بايد كاری كرد ك ه كوچ ک ت رين خ رده گ روه،

غربی ،كرمانشاه و ايالم ساكن هستند؛ ب ه اي ن ترتی ب ،جامع ه

حداقل  22تا  722مورد باشد (دوا  .)02:7907 ،همچنین ،برای

شده اس ت .در مرحل ه نخس ت،

مقايسه با نقص پوشش و ب یج وابی و تن وع جامع ه آم اری

آماری در دو مرحله انتخا

تالش شده است نقاط ثق ل ق ومی (س ايت تحقی ق) تعی ین و

حجم نمونه به  7729نفر ارتق ا پی دا ك رده اس ت .باتوج ه ب ه

مشخص شوند .برای اين كار ب ه پی روی از مطالع ات تجرب ی

جداول ،حجم نمونه مدنظر ما در مقی ا

اطمین ان 32درص د

(چلبی )770 :7902 ،جامعه آم اری تحقی ق عموم اً ب ه من اطق و

قابل قبول است .برای دسترسی به نمونهها نیز با در نظر گرفتن

شهرهايی مح دود ش ده اس ت ك ه ب ه ج ز داش تن نماده ا و

متغیر میزان توسعه مناطق قومی از روش نمونه گیری «احتمالی
خوشهای چندمرحلهای» استفاده شده است.

surveyMethod
Cross sectional

1
2
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جدول  -4جامعه آماری و حجم نمونه
ردیف

1

2

3

شهر

استان

كُردستان

آذربايج
غربی

كرمانشاه

جمع

ان

جمعیت

جمعیت

جمعیت گروه سنی

جمعیت شهری گروه سنی

شهرستان

شهری

()15-64

()15-64

حجم نمونه

سنندج

222711

912002

990077

002900

029

قروه

791317

01130

31200

19991

722

بانه

790212

32922

03792

17000

722

جمع

173139

229911

270010

222329

229

مهاباد

072203

720092

727719

722202

722

سردشت

777232

23112

12127

22979

722

جمع

901773

021032

722112

722190

922

پاوه

21091

92020

27912

00011

722

جوانرود

17092

27209

22702

91021

722

جمع

700210

07102

37202

23202

922

جمع كل

7712002

020331

111771

123112

7729

توصیف و تحلیل اطالعات

قروه) بودهاند.

یافتههای توصیفی :مختصات زمینهای پاسخ ویان
جمعیت نمونه ،ازلحاظ جنسیت 20/9درصد زن و 27/1درصد

توصیف آماری متغیر وابسته :هویتطلبی قومی

مرد بوده اند .ازنظر وضع تأهل 22درص د مج رد29/7 ،درص د

در ج دول ( )2می انگین و انح رافمعی ار ش اخصه ای

متأهل و 0/3درصد نیز مطلقه ب ودهان د .می انگین س نی اف راد

تشکیل دهنده هويتطلبی قومی آمده اس ت .ب ر مبن ای نت ايج

نمونه  92/3سال و انحراف معیار آن  0/221بوده است .مذهب

به دست آمده ،میانگین هويتطلبی قومی معادل  12/0است ك ه

00/7درصد افراد نمونه شیعه ب وده اس ت و 17/3درص د نی ز

براس ا

 2ت ا  722بیش تر از ح د متوس ط ارزي ابی

سنی بوده اند .میزان تحصیالت افراد نمونه به اين صورت بوده

می شود .شاخص تركیب ی هوي تطلب ی ق ومی در 3درص د از

است :سواد خواندن و نوشتن 7/0درصد ،ابت دايی 0/7درص د،

جمعی ت نمون ه ك م ،در 21درص د جمعی ت متوس ط و در

راهنمايی 0درصد ،ديپلم 03/9درص د ،ك اردانی 72/3درص د،

 22درصد آن زياد است .گذشته از آن ،می انگین هوي تطلب ی

كارشناس ی 97/2درص د ،كارشناس ی ارش د 72/3درص د و

ق ومی و ابع اد آن در شهرس تان سردش ت (13/71درص د)

تحصیالت در سطح دكتری 0/7درصد .ازلح اظ ن وع فعالی ت

بیشترين میزان را داش ته اس ت و بع د از آن ش هرهای مهاب اد

71/0درصد خانه دار0/1 ،درصد محصل70/9 ،درصد دانش جو،

(10 /12درص د) پ اوه (11 /21درص د) ج وانرود (/01

77/2درصد بیکار90/2 ،درصد شاغل تمام وقت و 79درصد از

12درصد) سنندج (19 /27درصد) بانه (12/21درصد) و قروه

افراد نمونه شاغل نیمه وقت بوده اند .همچنین ،توزيع درص دی

(12/17درصد) قرار گرفت هان د .ب ه تفکی ک اس تانه ا اس تان

میزان توس عه ش هرها نش ان م یده د

آذربايج ان غرب ی ب ا می انگین 10/3درص د بیش ترين رتب ه

00/1درصد جمعیت نمونه در شهرهای توسعه نیافته (سردشت

هويتطلبی قومی را داشته است و بعد از آن ،استان كرمانش اه

و جوانرود) 20/0درصد در شهرهای درح التوس عه (مهاب اد،

با 12/21درصد و كردستان با 10/7درصد قرار گرفتهاند.

جمعیت نمونه براسا

بانه و پاوه) و 00/1درصد در شهرهای توسعهيافته (س نندج و

مقی ا
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جدول  -5توصیف آماری شاخص هویتطلبی قومی و ابعاد آن
هویتطلبی قومی

گزینهها

بُعد فرهنگی

بُعد سیاسی

بُعد اقتصادیاجتماعی

شاخص هويتطلبی قومی

*

فراوانی

كم

10

متوسط

232

22/3

زياد

292

20

جمع

7729

722

كم

33

3

متوسط

222

20/3

زياد

212

20

جمع

7729

722

كم

19

2/1

متوسط

207

90/0

زياد

173

21/7

جمع

7729

722

كم

33

3

متوسط

273

21

زياد

202

22

جمع

7729

722

احسا

نت ايج ب ه دس ت آم ده ،می انگین

 2تا  722متوسط ارزي ابی م ی ش ود .در می ان ابع اد احس ا
دارد و پ

تبع یض سیاس ی مح وری اولوي ت

س از آن ،احس

ا

12/97

13/17

12/01

12/0

9/292

2/321

2/290

72/112

27/1درصد جمعیت نمونه زياد بوده است.

تبعیض معادل 19/20درصد است كه بر مبنای مقیا

تبعیض ،موقعیت احسا

میان ین

انحرافمعیار

 2تا  722تنظیم شده كه صفر به معنای كمترين و  722به معنای بیشترين میزان هويتطلبی قومی است.

توصیف آماری متغیرهای مستقل
احساس تبعتیض :براس ا

درصد خالص
1/7

برای سهولت فهم ،میانگین هويتطلبی قومی و ابعاد آن ،بر مبنای مقیا

*

تبع

یض فرهنگ

یو

اقتصادیاجتماعی قرار گرفتهاند.
ال وپذیری از نخب تان قتومی :می انگین الگوپ ذيری از
نخبگان قومی معادل  12/29است كه متوسط ارزيابی میش ود.

روابط بین قومی :میانگین روابط بین قومی مع ادل 20/29
است كه كمتر از میزان متوسط ارزيابی می شود .اين رواب ط در
92/3درصد جمعیت نمون ه ك م ،در 22درص د متوس ط و در
02/7درصد جمعیت نمونه زياد بوده است.
روابط درون قومی :میانگین روابط درون قومی نیز مع ادل
 20/13است كه میزان آن متوسط محسو

می شود .اين روابط

در 09/1درصد جمعیت نمونه كم ،در 27درصد متوس ط و در
02/2درصد جمعیت نمونه زياد بوده است.

بنا ب ر اطالع ات ج دول  1اي ن الگوپ ذيری در 71/2درص د

استتتفاده از رستتانههتتای داخلتتی :می انگین اس تفاده از

جمعیت نمونه كم ،در 27/1درصد متوسط و در 90درصد زياد

رسانه های داخلی برابر با 21/2درصد است كه كمت ر از مق دار

بوده است.

متوس ط ارزي ابی م یش ود .اس تفاده از اي ن رس انهه ا در

همبست ی قومی :میانگین همبستگی قومی معادل 12/92
اس ت ك ه می زان آن زي اد اس ت .می زان اي ن همبس تگی در
77/0درصد جمعیت نمونه كم ،در 91/1درص د متوس ط و در

91/01درصد جمعیت نمونه كم ،در 27/0درصد متوس ط و در
72/2درصد جمعیت نمونه زياد بوده است.
استفاده از رسانههای قومی :درپايان ،میانگین اس تفاده از
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رسانه های قومی نیز مع ادل  21/02اس ت ك ه كمت ر از می زان
می شود .بنا بر اطالعات ج دول ،اس تفاده از

متوسط محسو

اين رسانهها در 01/1درصد جمعیت نمونه كم ،در 22/2درصد
متوسط و در 01/3درصد زياد بوده است.

جدول  -6توصیف آماری متغیرهای مستقل
ابعاد متغیر

گزینهها

فراوانی

درصد
خالص

كم

722

3/2

احس ا

متوسط

232

29/2

تبعیض

زياد

220

91

جمع

7729

722

كم

707

71/2

متوسط

213

27/1

زياد

929

90

جمع

7729

722

كم

792

77/0

همبس تگی

متوسط

222

91/1

قومی

زياد

213

27/1

جمع

7729

722

كم

931

92/3

روابط

متوسط

227

22

بینقومی

زياد

011

02/7

جمع

7729

722

الگوپذيری
از نخبگان
قومی

میان ین

19/20

انحراف

ابعاد

معیار

متغیر

3/2723

12/29

كم
روابط

متوسط

219

27

درونقومی

زياد

002

02/2

جمع

7729

722

كم

271

91/0

متوسط

217

27/0

زياد

772

72/2

جمع

7729

722

كم

921

01/1

متوسط

223

22/2

زياد

920

01/3

جمع

7729

722

رسانه های

اس تفاده از
12/92

رسانههای
قومی

20/29

خالص

012

داخلی

2/01

فراوانی

09/1

اس تفاده از
2/1120

گزینهها

درصد

میان ین

20/13

21/2

21/02

انحراف
معیار

2/7920

2/993

79/223

2/329

تفاوت میان ین هویتطلبی قومی برحسب جنسیت

بحرانی براب ر ب ا  7/31اس ت؛ بن ابراين ،چن ین نتیج ه گرفت ه

مطابق اطالعات جدول ( )1مقدار  tمحاس به ش ده ( )7/221از

می شود كه میانگین هويت طلبی قومی و سیاسی ش دن قومی ت

مقدار  tبحرانی ب ا درج ه آزادی  7727كوچ کت ر و می زان

t

در زنان و مردان ،بهطور معناداری باهم تفاوت ندارند.

جدول  -7تفاوت میان ین هویتطلبی قومی برحسب جنسیت
میان ین مردان
هويتطلبی قومی

21/112

میان ین زنان
22/177

انحراف استاندارد

اختالف میان ین

77/202

2/321

t
7/221

درجه آزادی
7727

سطح معناداری
2/217

تفاوت میان ین هویتطلبی قومی برحسب مذهب

بحرانی برابر با  7/31است؛ براين اسا  ،نتیجه گرفته می شود

طبق اطالعات ج دول ( )0مق دار  tمحاس به ش ده ( )70/2از

كه میانگین هويتطلبی ق ومی در اف راد اه ل س نت و اه ل

t

تشیع ،به طور معناداری با يکديگر تفاوت دارن د .باتوج ه ب ه

مقدار  tبحرانی با درج ه آزادی  7727ب زر

ت ر و مق دار
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می انگین اه ل س نت ( )20/111و می انگین اه ل تش یع

می شود كه هويت طلبی قومی در بین افراد اهل س نت بیش تر

( )21/120و معناداربودن اخ تالف می انگینه ا چن ین ادع ا

است.

جدول  -8تفاوت میان ین هویتطلبی قومی برحسب مذهب

هويتطلب ی
قومی

میان ین اهل سنت

میان ین اهل تشیع

انحراف استاندارد

20/111

21/120

72/21

اختالف میان ین
3/299

t
70/2

درجه آزادی
7727

سطح معناداری
2/222

تفاوت میان ین هویتطلبی قومی برحسب میزان توسعه

هويت طلبی قومی و ابعاد آن ،در شهرهای توسعه نیافته اس ت .بن ا

جدول ( )3نتايج بررسی تفاوت می انگین هوي تطلب ی ق ومی را

بر اطالعات اين جدول ،مقدار  Fمحاسبه ش ده ( )2/019از مق دار

برحسب میزان توسعه شهرهای مدنظر نش ان م یده د ك ه طب ق

 Fبحرانی بزر ت ر اس ت؛ بن ابراين ،نتیج ه گرفت ه م یش ود ك ه

اطالعات آن ،هويتطلب ی كُرده ا ب ا می زان توس عه رابط ه دارد؛

میانگین هوي تخ واهی ق ومی در س ه مقی ا

توس عه ،ب هط ور

بنابراين ،هرچه میزان توسعه ارتقا يابد ،میانگین هويتطلبی ق ومی

معناداری باهم تفاوت دارند .همچنین ،چنین ادعا می شود كه ب ین

ك اهش م یياب د .مط ابق نت ايج بیش ترين می انگین ش اخص

میزان توسعه و هويتطلبی قومی رابطه معناداری وجود دارد.

جدول  -9تفاوت میان ین هویتطلبی قومی برحسب میزان توسعه

هويتطلبی قومی

توسعهنیافته

درحالتوسعه

توسعهیافته

(جوانرود و سردشت)

(پاوه ،مهاباد و بانه)

(سنندج و قروه)

12/01

13/03

11/272

نتایج تبیینی

F
12/327

درجه آزادی

سطح معناداری

0

2/222

وجود دارد؛ يعنی با افزايش میزان توسعه ،فاصلهگیری از م رز،

اطالعات جدول ( )72چنین نتیجه گیری میش ود ك ه

می زان تحص یالت ،س ن و مص رف رس انهه ای داخل ی،

بین عواملی چون می زان توس عه ،فاص له ت ا م رز ،همبس تگی

هويتطلبی كاهش و با افزايش ع واملی مانن د الگوپ ذيری از

قومی ،الگوپذيری از نخبگان قومی ،می زان تحص یالت ،س ن،

تبع یض ،اف زايش

براسا

احسا

تبعیض ،روابط بین قومی ،روابط درون قومی ،مص رف

رسانه های داخلی و قومی و هويتطلبی قومی رابطه معناداری

نخبگان قومی ،همبستگی ق ومی ،احس ا

روابط بین قومی و درونق ومی و مص رف رس انه ه ای ق ومی،
هويتطلبی قومی افزايش میيابد.
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جدول  -11ضرایب همبست ی متغیرهای مستقل با هویتطلبی قومی
مقدار کندال

هویتطلبی قومی

مقدار کااسکور

سطح معناداری

سطح معناداری

الگوپذيری از نخبگان قومی

2/220

2/222

29/220

2/222

همبستگی قومی

2/201

2/222

002/200

2/222

روابط بینقومی

2/073

2/222

31/122

2/222

روابط درونقومی

2/992

2/222

072/919

2/222

تبعیض

2/901

2/222

921/927

2/222

مصرف رسانههای داخلی

-2/022

2/222

722/92

2/222

مصرف رسانه قومی

2/902

2/222

079/20

2/222

فاصله تا مرز

-2/712

2/222

711/900

2/222

سن

-2/230

2/222

21/72

2/222

تحصیالت

-2/211

2/222

90/293

2/222

احسا

تحلیل چندمتغیره

قدرت تبیین معادله را به 11/9درصد رسانده و با اض افه ش دن

نتايج تحلیل رگرسیون در جدول ( )77نش ان م ی ده د متغی ر

متغیر میزان توسعهيافتگی قدرت تبیین معادله ب ه 11/1درص د

همبستگی قومی 12درصد تغییرات متغیر وابسته (هويتطلب ی

رسیده است .متغیر واردشده بعدی میزان توسعه اس ت ك ه ب ا

قومی) را تبیین كرده است و در مرحله بعد ،متغیر الگوپ ذيری

افزدن آن قدرت معادله 11/1درصد می شود و ب ا اض افه ش دن

از نخبگان قومی به معادله اضافه می شود كه قدرت تبیین را به

متغیر نوع مذهب نیز قدرت تبی ین معادل ه 11/3درص د ش ده

تبع یض،

است .همچنین ،با اضافهشدن متغیر رواب ط ب ینق ومی ق درت

قدرت تبیین معادل ه ب ه 12درص د م ی رس د و همچن ین ،ب ا

تبیین معادله به 11/7درصد می رسد .آخرين متغیر واردشده ب ه

اضافه ش دن متغی ر رواب ط درون ق ومی ق درت تبی ین معادل ه

معادله ،متغیر میزان تحصیالت است كه با اف زودن آن ،ق درت

12/1درصد میشود .در مرحله بعد ،متغیر مصرف رس انهه ای

تبیین معادله ب ه 11/9درص د اف زايش پی دا م یكن د .درك ل،

داخلی وارد معادله شده كه قدرت تبیین معادله را به 11درصد

متغیرهای مستقل در معادله 11/9درصد تغییرات هوي تطلب ی

افزايش داده است .گذشته از آن ،مص رف رس انه ه ای ق ومی

قومی را تبیین میكنند.

12/9درصد می رساند .با اضافه شدن متغی ر احس ا

جدول  -11نتایج تحلیل رگرسیون هویتطلبی قومی
متغیرها
همبستگی قومی
الگوپذيری از نخبگان قومی
احسا تبعیض
روابط درونقومی
مصرف رسانههای داخلی
مصرف رسانههای قومی
میزان توسعه
مذهب
روابط بینقومی
تحصیالت
مقدار ثابت

B
7/712
2/327
2/701
2/911
-2/712
2/711
-2/723
-2/217
2/220
-2/201
09/207

Se
2/222
2/212
2/292
2/212
2/221
2/210
2/220
2/202
2/293
2/202
0/929

Beta
2/213
2/010
2/721
2/230
-2/229
2/222
-2/290
-2/297
2/201
-2/201
-

t
02/017
72/202
1/007
1/727
-9/203
9/712
-0/021
-0/902
0/227
-0/270
07/720

F
0022/317
7313/272
7221/339
7702/311
392/301
100/707
107/932
233/223
292/907
203/172
-

sig
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/227
2/222
2/221
2/27
2/27
2/222

R square change
2/122
2/129
2/122
2/121
2/112
2/119
2/111
2/113
2/117
2/119
-
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بحث و نتیجه

پرخاشگری علیه آنها و تقويت هويتطلبی قومی م ی انجام د.

پژوهش حاضر با هدف شناسايی و تبیین هويتطلبی ق ومی و

هچتر نیز برجسته شدن هوي ت ه ای ق ومی و ن ژادی و ادغ ام

سیاسی شدن قومیت در مناطق كُردنشین ايران انجام شده است.

گروههای قومی را درارتباطبا نوسازی نامتوازن تبیین میكند.

بر مبنای نتايج حاصل شده ،هويتطلبی قومی در منطقه مدنظر

طب ق نت ايج يک ی از مطالع ات ب ا عن وان «م ديريت

بیشتر از مقدار متوسط ارزي ابی م یش ود و می زان آن در ن زد

ش کافه ای ق ومی در كردس تان جمه وری اس المی اي ران»

كُردهای اهل سنت ،بیشتر است .كم بودن می زان هوي تطلب ی

شکافه ای ق ومی در كردس تان عم دتاً س اخت اجتم اعی و

قومی در میان كُرده ای ش یعه ،نش ان دهن ده نق ش جداكنن ده

اقتصادی داشته است .احس ا

محرومی ت ق وم ك رد عم دتاً

مذهب در شکاف قومی است .اي ن نتیج ه ،ب ا مطالع ه برخ ی

بهدلیل وجود شکافهای مزبور و همچنین ،برخی ضعفه ا و

پژوهشگران با عنوان «مطالعه كیفی مذهب و قوم گرايی در بین

كاستیهای مديريتی و به رهگی ری نامناس ب از ظرفی ته ای

كردهای شیعه و سنی» همسو است (سراجزاده و همک اران.)7939،

قانون اساسی جمهوری اسالمی در اين زمینه اس ت؛ بن ابراين،

اين مطالعه ،كُرده ای ش یعه ،هوي ت ق ومی خ ود را

برای برطرفك ردن ض عفه ای موج ود و اص الح م ديريت

به صورت زيرمجموعه هويت ملی ايرانی تعريف میكنند .ن وع

شکاف قومی در كردس تان ،ابت دا باي د مس یر كل ی م ديريت

قوم گرايی در میان كُردهای سنی آشکارا خصلتی سیاس ی دارد

شکافهای قومی با رويک ردی كارآم دتر اجراي ی و عملی اتی

و يکی از مهمترين مطالبات جن بش ناسیونالیس م ق ومی را در

شود و اين مسلله مبتنی بر رعايت اص ل انص اف و ع دالت و

كُردستان نشان می دهد .مصاحبه شوندگان كُرد شیعه بر حق وق

رف ع ن ابرابری منج ر ب ه احس ا

محرومی ت و همچن ین،

فرهنگی قوم كُرد تأكید كردهاند؛ درحالی كه اين حق وق بیش تر

ظرفیتهای قانون اساسی كشور است (ترابی و مجیدی.)7939 ،

براسا

زب ان و فرهن گ كُ ردی مرب وط

يافتههای پژوهش نشان می دهد با افزايش الگوپ ذيری از

می شود و ازنظر آنها برآورده شدن اين مطالب ات ب دون وج ود

نخبگان قومی هويتطلبی قومی ش دت م ی ياب د .اي ن نتیج ه

حاكمیت سیاسی كُردی نیز امکانپذير است .اين مس لله نق ش

ديدگاههای نخبهگرايانه را تأيی د م ی كن د .در چ ارچو

اي ن

و جايگاه محوری مذهب را در هويت جمع ی منطق ه م دنظر

رويکرد ،قومگرايی ناشی از نقش و ابتکار نخبگان قومی است.

تأيید می كند .گذشته از آن ،تأيید اين رابطه ازلحاظ نظری ه م

درحقیقت ،نخبگان قومی ازطريق تفسیر فشارهای ساختاری و

نقش آفرينی عوامل قديمی (مذهب به ص ورت عام ل ازل ی در

تبديل آن به باورهای تعمیم يافت ه و پیون ددادن ن ابرابریه ای

تکوين و تدام هويت خواهی قومی) را تأيید میكند و رويک رد

اجتماعی موجود ،با زمینههای فرهنگی در سیاسی شدن قومیت

قديمی گرايان به شکل عاملی تمايزبخش به اين مس لله توج ه

سهیم هستند.

به مطالب اتی همچ ون حف

همچنین ،با افزايش ارتباط ات در مقی ا

دارد.
بر مبنای نتايج تحقیق ،احسا

تبعیض به طور مستقیم ب ا

درون ق ومی و

بین قومی بر شدت هويتطلبی قومی افزوده ش ده اس ت .اي ن

هويتطلبی قومی رابطه دارد .اين نتیج ه نی ز نظري ه ايس من،

مسلله رويکرد نظری والکر كانر را تصديق می كند كه براسا

ديويد ماير ،گار و هچتر را تأيی د م ی كن د .ب ه ب اور ايس من،

آن ،ارتباطات درون قومی و میان قومی ه ردو نق ش مهم ی در

ن ابرابری اقتص ادی ب ه اف زايش ق ومگراي ی منج ر م یش ود؛

خلق آگاهی ق ومی ايف ا م یكنن د .ارتباط ات درون ق ومی در

به اين ترتیب ،با توسعه اقتصادی تضاد قومی ك اهش م ی ياب د.

تقويت انسجام اجتماعی درون قومی تأثیر دارند؛ ب ه ط وریك ه

طب ق ديدگل ه م اير نی ز اي ن ن ابرابری تعص ب و تبع یض را

با اف زايش ارتباط ات ب ین ق ومی امک ان مقايس ه اجتم اعی و

تنف ر از گ روه ح اكم و

اقتصادی برای افراد مهیا میشود .در صورت وجود ش کاف در

مشروعیت میبخش د و ب ه احس ا
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تبعیض تقويت و ب ه ن وعی

هويتطلبی قومی برجسته میشود.
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 ...گويای اين واقعیت است كه مناطق كُردنشین در ايران هنوز
از مشکالت توسعه ای جدی رنج می برن د؛ بن ابراين ،باي د در

نقاط ثقل قومی به س ه

مناطق قومی به اين امور به طور ويژه توجه شود :از ب ین ب ردن

بخش توسعه نیافته ،درحال توسعه و توسعهيافت ه تقس یم بن دی

تبعیض و نابرابری ،تسهیل و رف ع موان ع موج ود ب ر س ر راه

شده كه مطابق آن ،با افزايش میزان توسعه ،هويتطلبی ق ومی

س رمايهگ ذاری در ح وزهه ای سیاس ی ،فرهنگ ی و

تعديل شده اس ت .نت ايج نش ان م ی ده د بیش ترين می انگین

اقتصادیاجتماعی ،پیوند اقتص اد من اطق كُردنش ین ب ا اقتص اد

شاخص هوي تطلب ی ق ومی در من اطق توس عه نیافت ه اس ت.

ملی ،گسترش زيرساختهای توسعه و توزيع بهینه امکانات و

براسا

نتايج ،درزمینه متغیر «همبس تگی ق ومی» هرچ ه اي ن

ايجاد فرصتهای اقتصادی.

نوع همبستگی بیشتر میشود ،می زان هوي تطلب ی ق ومی نی ز

مطابق نتايج ،مصرف رسانهه ای داخل ی در ن زد س اكنان

افزايش می يابد .اسمیت ،درخصوص تداوم و استمرار اق وام و

مناطق كردنشین چشمگیر نیست .اين نتیجه ب ا مطالع ه كیف ی

شکلگیری ملته ا و ناسیونالیس م ،ب ر عناص ر ذهن ی تأكی د

قادرزاده و نبیزاده ( )7932با عنوان «بازسازی معنايی زمینهها،

میكند .درواقع ،او تأثیر عوامل عینی را انکار نمیكند؛ ام ا ب ه

دالل ته ا و پیام دهای به رهگی ری جوان ان از برنام هه ای

عناصر ذهنی خاطره ،ارزش ،احساسات ،اسطوره و نماد بیش تر

تلويزيونی ماهواره» همسو است .نتايج مصاحبه نشان می ده د

اهمیت میدهد (اسمیت.)7909 ،

غیبت سنن و فرهنگ قومی در رسانههای داخل ی ،يکن واختی

طبق يافته های تبیینی ،میزان هويتطلبی قومی در من اطق

شبکههای داخلی و برخورد گزينشی و س لیقهای در بازنم ايی

كُردنشین متوسط متمايل به زياد است .بیشتر مناطق كُردنش ین

نمادهای فرهنگ ی اق وام در رس انهه ای داخل ی در پ ذيرش

جزو مناطق محروم و توسعه نیافته به شمار می آيند و من اطق و

برنامههای تلويزيونی كُ ردی م اهوارهای س هیم ب وده اس ت و

شهرهای بررسی شده ازلحاظ موقعیت جغرافیايی و سیاسی در

جوانان به دلیل همین مسائل ،به اين شبکه ها گرايش يافت ه ا ن د.

پیرامون و نیمه پیرامون اين منطقه قرار دارند .مناطق كُردنش ین

مطابق نتیجه مطالعه ديگری نی ز ام روزه بس یاری از كُرده ا از

هنوز توسعه را به طور كامل و با تمام ابعاد آن تجربه نکرده ان د

شبکههای تلويزيونی و ماهوارهای برای حف و تداوم هوي ت

و عموم اً من اطقی كمت ر توس عهيافت ه ب ه ش مار م یرون د.
شدت ي افتن احس ا

قومی خود بهره م یگیرن د

(2002

 .)Koivunen,در س اله ای

تبع یض در ابع اد سیاس ی ،فرهنگ ی و

اخیر ،رويکرد رسانههای داخلی و به ويژه ش بکهه ای اس تانی

اقتصادی اجتماعی با میزان توسعه مناطق كردنش ین ب ی ارتب اط

نسبت به فرهنگهای مختلف ،در حال متعادل شدن است؛ ام ا

نیست .باوجود اجرای برنامه های توس عه ،مس یر و مختص ات

اين موضوع هنوز در برنامه سازی به جريان مسلط تبديل نشده

توسعه در بیشتر مناطق كُردنشین در مقايس ه ب ا ديگ ر من اطق

است.

ايران ،از جنبه های متفاوت با مش کل مواج ه ب وده اس ت .ب ه

در منطقه مدنظر ،جايگاه محوری نخبگان به صورت گروه

عنوان مثال ،در حوزه اقتصادی مسائلی مانند بیک اری ،اش تغال

مرجع ايجا

میكند كه باتوجه به مالحظات شايس تهس االری

كاذ  ،قاچاق ،خروج سرمايه های اقتصادی  -انسانی ب ومی از

نخبگان كرد در پستها و مناصب مديريتی سیاس ی ،فرهنگ ی

مناطق قومی ،درزمینه اجتم اعی  -فرهنگ ی مس ائلی از قبی ل

واجتماعی كشور به كار گرفته شوند (ترابی و مجیدی .)7939 ،در

بی سوادی ،كم سوادی ،مسلله بهداش ت مخصوص اً در ن واحی

تمامی سطوح ،بايد ازطريق به كارگیری نخبگان قومی ت ه ا در

روستايی ،تحوالت ارزشی ،تض عیف س رمايه اجتم اعی و در

هرم قدرت سیاسی و اجرايی كشور ،به نخبگان و جايگاه آنه ا

حیطه سیاسی ،غلبه نگاه امنیتی و سیاسی به مناطق كُردنشین و

در تحقق اتحاد ملی توجه كرد .نخبگ ان در می ان بخ ش ه ای

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال هفتم ،شماره پیاپی  ،02شماره اول ،بهار 7931

22

م ی ش وند و ب دون

احمدزاده ،ه .)7901( .از رمان تا مل ت :پژوهش ی در گفتم ان

همدلی و همراهی ،توجیه ،اقناع ،همفکری و مشورت مس تمر

روايی فارسی و كُردی ،ترجمه :بختی ار س جادی،

با آنها سیاست های وحدت مل ی ب ی نتیج ه خواه د مان د؛ ب ه

سنندج :انتشارات دانشگاه كُردستان.

همین دلیل ،باي د ب ا نخبگ ان فع ال در می ان اق وام ،م ذاهب،

اسمیت،آ ،د .)7909( .ناسیونالیسم ،نظريه ،ايدئولویی ،ت اريخ،

مختلف جامع ه ،گ روه مرج ع محس و

و اليه های مختلف جامعه با تعامل برخ ورد ك رد و ب ا

احزا

ايجاد حس همبستگی و قرابت ،جامعه را به ط رف هم دلی و
اتحاد سوق

داد.

با در نظر گرفتن شیوه زندگی چندفرهنگی جامعه ايران و
اذع ان ب ه وج ود اش تراكات فرهنگ ی و سرنوش ت مش تر
تاريخی به شکل عامل پیونددهنده و انسجام بخش اقوام ايرانی

ترجمه :منصور انصاری ،تهران :نشرتمدن اسالمی.
امیراحمدی ،ه« .)7912( .در جس تجوی مفه وم سیاس ته ای

قومی» ،ترجمه :شراره حس امی ،ماهنام ه جامع ه
سالم ،دوره  ،2ش  ،07ص.099-021

بشیريه ،ح .)7902( .جامع هشناس ی سیاس ی ،نق ش نیروه ای
اجتماعی در زندگی سیاسی ،تهران :نشر نی.

در كلی ت فرهن گ و اجتم اع جامع ه اي ران ،ض رورت دارد

باللی ،ا .)7902( .عوامل ساختاری مؤثر ب ر تح ريم اجتم اعی

دراين زمین ه ،تن وع فرهنگ ی (آنگون ه ك ه در ق انون اساس ی

اقوام در ايران  :مطالعه موردی كُرده ا و ت ر ه ا،

جمهوری اسالمی ايران نیز به رس میت ش ناخته ش ده اس ت)

رساله دكتری ،دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت

مبنای سیاستگذاری قرار گیرد .از الزمات سیاستگ ذاری در

مدر .

جامعه چندفرهنگی ايران ،گ ذار از ناسیونالیس م فرهنگ ی ب ه
ناسیونالیسم مدنی يا مهین پرستی قانونی (به تعبیر هابرما ) و

تامپسون ،د« .)7912( .ناسیونالیسم اروپايی» ،ترجم ه :خش ايار
ديهمی ،نگاه نو،

 ،7ش  ،2ص .22-11

اتکا به شهروندی برای تقويت ادغام اجتماعی و وحدت مل ی

ترابی ،ی .و مجیدی ،ی ع« .)7939( .م ديريت ش کافه ای

اس ت؛ بن ابراين ،ض رورت دارد ت دابیری انديش یده ش ود ت ا

ق ومی در كردس تان جمه وری اس المی اي ران»

هم زم ان ب ا ت أمین همبس تگی مل ی ،خواس تهه ا و مطالب ات

فصلنامه پ ژوهشه ای راهب ردی،

اجتماعات قومی نیز (با رويکردی همه جانبه و كل نگر در ابعاد

ص .3-03

اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی) تحق ق ياب د؛ زي را ب ا
تحق ق و عملی اتیك ردن اص ول من درج در ق انون اساس ی
آسیب پذيری امنی ت مل ی ب ه كمت رين می زان ممک ن ك اهش

 ،9ش ،77

جالي یپ ور ،ح ر .)7902( .فرازوف رود جن بش كُ ردی (-11
 ،)7922تهران :لوح فکر.

چلبی ،م .)7902( .هويت قومی و رابطه آن با هوي ت ملّ ی در
ايران ،تهران :دفتر امور اجتماعی وزارت كشور.

میيابد.

دوا  ،دی .ای .)7907( .پیم ايش در تحقیق ات اجتم اعی،
ترجمه :هوشنگ نايبی ،تهران :نی.

منابع
اوزكريمل ی ،ا .)7909( .نظري هه ای ناسیونالیس م ،ترجم ه:
محمدعلی قاسمی ،تهران :مؤسسه مطالعات.

احمدی ،ح .)7910( .قومیت وقوم گراي ی دراي ران ،از افس انه
تاواقعیت ،تهران :نشرنی.

رفیعپور ،ف .)7912( .توسعه و تضاد ،تهران :ش ركت س هامی
انتشار.
سراجزاده ،ح.؛ ق ادرزاده ،ا .و رحم انی ،ج« .)7939( .مطالع ه
كیفی مذهب و قومگرايی در میان كردهای ش یعه
و سنی» ،مجله جامعه شناس ی اي ران،
 ،2ص .9-03

 ،72ش
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سیدامامی« .)7913( . ،میزگرد سیر تح ول ت اريخی هوي ت

گار ،ت ر .)7907( .چرا انسانها ش ورش م یكنن د؟ ترجم ه:

 ،0ش

علی مرش دی زاد ،ته ران :پژوهش کده مطالع ات

ملی در ايران» ،فصلنامه مطالعات ملی،

راهبردی.

 ،2ص .7-11
صالحی امیری ،ر .)7902( .مديريت منازعات ق ومی در اي ران،

ماتیل ،ا .)7909( .دايره المعارف ناسیونالیسم ،ترجمه :زير نظ ر
كامران فانی و محبوبه مهاجر ،كتابخانه تخصص ی

تهران :مركز تحقیقات استراتژيک.
ضیاء الدين ،ا .)7912( .نگاهی بر جنبش ناسیونالیس م ع ر ،
تهران :وزارت ارشاد اسالمی ،اداره كل انتش ارات

وزارت خارجه ،تهران.
ماتی ل ،ا .)7909( .خاورمیان ه ،داي رهالمع ارف ناسیونالیس م،
ترجمه :زير نظر كامران ف انی و محبوب ه مه اجر،

و تبلی .
طالبی ،ا .و عیوضی ،ی« .)7932( .هويتطلبی قومی در فضای

مجازی» ،فص لنامه برنام ه ري زی رف اه و توس عه

تهران :كتابخانه تخصصی وزارت خارجه.

محمدزاده ،ح .)7932( .عوامل مرتبط با ان واع ق وم گراي ی در
میان كُردهای ايران ،رساله دكترای جامعه شناس ی،

اجتماعی ،ش  ،71ص .792-710
عبداللهی ،م .و قادرزاده ،ا« .)7900( .فاصله ق ومی در اي ران و

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبايی.

 ،2ش

مقص ودی ،م .)7902( .تح والت ق ومی در اي ران؛ عل ل و

عوامل مؤثر ب ر آن» ،عل وم اجتم اعی،

زمینهها ،تهران :مؤسسه مطالعات ملی.

 ،02ص .7-09

قادرزاده ،ا .)7900( .هويت جمعی غالب كُردها دركش ورهای

م کداول ،د .)7909( .ت اريخ معاص ر ك رد ،ترجم ه :اب راهیم

اي ران و ع راق ،رس اله دكت ری ،دانش کده عل وم
اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبايی.

قاسمی ،و .)7901( .شناسايی مناطق كمتر توسعه يافت ه كش ور
(جل د دوم) ،اص فهان :معاون ت برنام هري زی
استانداری اصفهان.
فراهانی ،ع« .)7901( .مطالعات ق ومی :مف اهیم و نظري هه ا»،

پژوهشنامه تنوع فرهنگی و همبس تگی مل ی،
 ،2ش  ،0ص .13-32
كاستلز ،م .)7902( .عصر اطالعات ،ق درت هوي ت ،ترجم ه:
حسن چاوشیان ،تهران :طرح نو.
كريمیمله ،ع .)7900( .آيندهشناسی هويتهای جمعی ته ران،
تهران :مؤسسه مطالعات ملی.

كالنتری ،خ .)7902( .برنامهريزی و توسعه منطقهای (تلوریها
و تکنیکها) ،تهران :خوشبین.
گلمحمدی ،ا .)7901( .جهانی شدن ،فرهنگ ،هوي ت .ته ران:
نی.

يونسی ،تهران :پانیذ.
مالشويچ،

 .)7937( .جامعه شناسی قومیت ،ترجمه :يعق و
احمدی و حسین محمدزاده ،كرمانشاه :انتش ارات
جهاد دانشگاهی.

وان برويینسن ،م .)7913( .آغا ،ش یخ و دول ت :س اختارهای
اجتم اعی و سیاس ی كُردس تان ،ترجم ه :اب راهیم
يونسی ،تهران :پانیذ.

هیوود ،ا .)7909( .درآمدی ب ر اي دئولویی ه ای سیاس ی (از
لیبرالیسم ت ا بنی ادگرايی دين ی) ،ترجم ه :محم د
رفیعیمهرآبادی ،تهران :وزارت امور خارجه.
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