
  

  

  نسبت هویت قومی و ملی

  در جامعه چند قومیتی ایران:

  بررسی و مقایسه سه رهیافت نظري
  مهدي امیر کافی

 ابراهیم حاجیانی

  چکیده

هاي قومی و نسبت آن با هویت ملی یکی از مسائل اساسی در کشورهاي چند قومیتی به شمار  هویت      

تواند بر روي همبستگی و انسجام  میان این دو نوع هویت اجتماعی میآید. چگونگی رابطه و مناسبات  می

ر خصـوص  هـاي موجـود د   ها و نگرانی . تحقیق حاضر با توجه به دغدغهاین کشورها تأثیر بگذارد ملی در

تئوري هویت اجتماعی، گیري از  بهره تنوع فرهنگی و قومی در جامعه ایران و پیامدهاي ناشی از آن ضمن

هـاي چندگانـه، رابطـه     اجتماعی و انسجام هویـت بافتگی هویت  هاي در هم پذیري و مدل تئوري فرهنگ

دهد که هر دو هویت قومی  نتایج تحلیل ثانوي نشان می دهد. قرار میهویت قومی و ملی را مورد بررسی 

گی و ملی در میان اقوام ایرانی برجسته است. همچنین همبستگی میان احساس تعلق به قومیت و دلبست

باشد. عـالوه بـر    میاما میزان رابطه و جهت آن در میان اقوام متفاوت  به ملیت در کل نمونه مثبت است،

ز تعیین هویت در میـان اقـوام ایرانـی وجـود     هاي مختلفی ا ایج تحقیق حاکی از آن است که شکلاین نت

راي بیشـترین  یافتـه (ترکیبـی) دا   ان نیست. در حالی که هویت انسـجام دارد که وزن و اهمیت آنها یکس

دهنـد. نهایتـاً    را تشکیل مـی  اي موارد معدودي مانندسازي و حاشیههاي هویتی ه فراوانی است، موقعیت

دهد که اگر  ی به تفکیک اقوام ششگانه نشان میقومی و مل بندي پاسخگویان بر حسب هویت اینکه گروه

یافته است، با این همه سهم این نوع هویـت   هاي قومی هویت انسجام ن همه گروهچه هویت غالب در میا

  . باشد میدر میان اقوام متفاوت 

  واژگان کلیدي

ی هویت اجتمـاعی،  هویت قومی، هویت ملی، هویت انسجامی، تئوري هویت اجتماعی، مدل درهم بافتگ

  هاي چندگانه مدل انسجام هویت
                                       

        عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان                                                 Email: mamirkafi@uk.ac.ir  
                                   (ع)استادیار گروه جامعه شناسی و مدیریت دانشگاه امام باقر Email: ehajiani@yahoo.com  
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  مقدمه 

ــت  ــواع هوی ــت از ان ــت و ملی ــاي  قومی ه

ــه و     ــونگی رابط ــه چگ ــتند ک ــاعی هس اجتم

ثري ؤمناسبات آنها با یکدیگر نقش مهـم و مـ  

وحـدت و  بر همبستگی و انسـجام اجتمـاعی،   

وفاق ملی و به تبع آن ثبات سیاسی و توسعه 

ــادي دارد ــفی  اقتصـ ــی و یوسـ ؛ 1380(چلبـ

ــوهی؛  ــانی ؛ 1389فکـ ؛ 1387؛ 1388حاجیـ

؛ ابوالحسـنی،  1389؛ قاسمی، 1387احمدي، 

ــر ایــن  ).1388 ــتعــالوه ب ــومی  هوی ــابی ق ی

ن با سـایر  (تکوین هویت قومی) و همگرایی آ

بـر روي   تواند ها به ویژه هویت ملی می هویت

ــو  ــف و پنداشــت از خ ــس و تعری ــزت نف د، ع

هاي قومی تأثیر مثبـت   بهزیستی اعضاي گروه

 ;Piney and Alipuria, 2006)باشـد   داشته

Phinney and Devich–Navarro, 1997; 

Phinney and Others, 2001; Verkuyten, 

2010; Weisskirch,2005).  

هـاي   هـا (گـروه   یابی افراد در گروه یتهو

ملی) سرچشمه نیروي روانی، توازن و  قومی و

). 1384(برتـون،   شکوفایی شخصـیتی اسـت  

احساس هویت نه تنها منبـع غـرور و افتخـار    

تواند منبع قدرت و اعتماد نیـز   ، بلکه میاست

نـه تنهـا   ). هویت اجتماعی 1388(سن،  باشد

، بلکـه  سازد پذیر می ارتباط اجتماعی را امکان

(گــل  ددهــ بــه زنــدگی اجتمــاعی معنــا مــی

تواند در  ). احساس هویت می1381محمدي، 

قدرت و حرارت رابطه مـا بـا دیگـران (بـراي     

وطنان یا کسانی که در قومیت با مـا   مثال هم

باشـد.   مشترك هستند) سهمی به سزا داشته

تواند پیونـد مـا را    تمرکز ما بر هویت ویژه می

اي تقویت کند و به انجام کارهاي بسیاري بـر 

تواند مـا را بـه    و در نهایت می یکدیگر وا دارد

 هـاي فردمحـور سـوق دهـد     فراسوي زنـدگی 

  ).34 ، ص1388(سن، 

در حالی که اهمیـت و نقـش همگرایـی    

هویت قومی و هویت ملی در سـطوح خـرد و   

کالن و همچنین تأثیر آن بر توسعه پایدار در 

یسـت.  جوامع چند قومیتی بر کسی پوشیده ن

میت یـافتن  درباره اهي زیادي ها امروزه بحث

هـاي   هـا، احیـاي ناسیونالیسـم    دوباره قومیـت 

ي محلـی هویـت فرهنگـی    هـا  محلی و شـکل 

ــت(گیدنز،  ــرح اس ــوود  ،1387مط ؛ 1389هی

ــتلز،  ــانتینگتون، 1380کاســـ ؛ 1384؛ هـــ

هـاي   برخی رشـد گـروه   ).1381فیتزپتریک، 

می را هاي ناسیونالیسم قو طلب و شکل جدایی

شـمالی  در کشورهاي اروپاي غربی و امریکاي 

ــا،  ( ــز در بریتانی ــادا، اســکاتلند و ول کبــک کان

کاتولونیــا و ناحیــه باســک در اســپانیا و ...) و 

همچنین در کشورهاي جهان سوم(پاکسـازي  

و ...) بـه   قومی در رونـدا و یوگسـالوي سـابق   

هاي قومی، محلـی   گرفتن هویت معناي پیشی
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تــر ملــی  هــاي گســترده ویــتو فرهنگــی از ه

ــی  ــیر م ــد. تفس ــه از ج کنن  هــانتینگتونمل

ــت عـــواملی چـــون    1384( ) معتقـــد اسـ

ــد   ــادي، رشـ ــعه اقتصـ مدرنیزاســـیون، توسـ

ــین ــاطی و   شهرنش ــایل ارتب ــرفت وس ی، پیش

سـازي موجـب شـده اسـت تـا مـردم        جهـانی 

جوامع مدرن به تجدید نظر درباره هویت ملی 

ــد. دان ــه شــکل 1385( خــود بپردازن ــز ب ) نی

هـا و   کند که بـر اثـر آشـوب    مشابهی بیان می

هـــاي مـــالزم بـــا مـــوج جدیـــد  شـــفتگیآ

هاي مبتنـی بـر ملیـت در     شدن، هویت جهانی

ــرض  ــرار   مع ــدي ق ــدهاي ج ــا و تردی خطره

  اند.  گرفته

  طرح مسئله  -1

مردم جوامع مختلـف بـه   در شرایطی که 

ها و  اي خودشان را در قالب گروه طور فزاینده

کنند که هم فروملـی و   اجتماعاتی تعریف می

ــتند(میل  ــی هس ــم فرامل ــراي 1383ر، ه ) و ب

تعریف معناي هویت خویش بیش از گذشـته  

ــت     ــت و مل ــر از دول ــابعی غی ــال من ــه دنب ب

له روابـط  ئ)، طرح مس1386باشند(گیدنز،  می

و مناســبات هویــت قــومی و هویــت ملــی در 

ر مــا اهمیــت و ضــرورت خاصــی پیــدا  کشــو

کند. به ویژه آنکـه ایـران بـه عنـوان یـک       می

تکیه و کمک  با کشور چند قومی ناگزیر است

هـاي   هاي قومی و محلی، پایه گرفتن از هویت

 هویت ملی خود را قوي و مستحکم نگه  دارد

). از آنجا که ذات و خمیرمایه 1389(فکوهی، 

همگرایـی و همنـوایی    وحدت ملی وابسته بـه 

له تعلـق و  ئهاي متعـدد اسـت، در مسـ    هویت

هـاي محلـی و    عضـو فرهنـگ  دلبستگی افراد 

شان و نیز به فرهنگ و  میقومی به فرهنگ قو

تواند نقطه مهـم   شان (ایران) می سرزمین ملی

هـاي   ل اعتنایی را براي بررسی و پژوهشو قاب

 پیرامون انسـجام ملـی در ایـران فـراهم آورد    

  ).1387(حاجیانی،

ال اصـلی در پـژوهش   ؤبر این اساس سـ 

حاضر این است که آیا هویت قومی در میـان  

عی برجسـته  یـک هویـت اجتمـا   اقوام ایرانـی  

شـود؟ اگـر پاسـخ مثبـت اسـت،       محسوب می

اهمیت و برجستگی هویت قومی چه تـأثیري  

بر هویـت ملـی دارد؟ آیـا بـا تقویـت هویـت       

لق اقـوام ایرانـی بـه ملیـت     قومی، احساس تع

آیـا هویـت    یابد؟ به عبـارت دیگـر   کاهش می

که  1اند یاي دو قطب قومی و هویت ملی پدیده

با هم ندارند؟ یـا   گونه سازگاري و توافقی هیچ

وان بـه  ت نکه این دو نوع تعیین هویت را میای

مثابه دو بعدي که تغییراتشان به طور مستقل 

ور، گیرد، تصور نمود. براي این منظ صورت می

پـردازیم و   ابتدا به تعریـف هویـت قـومی مـی    

هاي نظـري رابطـه    همچنین بر اساس دیدگاه

                                       
1. Bipolar Phenomena 
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کنـیم، سـپس    تشریح میآن را با هویت ملی 

ــن ــی قــرار    جس ــورد بررس ــا را م ش متغیره

ها خواهیم  دهیم و در پایان به تحلیل داده می

  پرداخت.  

  هویت قومی -2

اي) پیچیـده   سازههویت قومی مفهومی (

سـازه در تحقیقـات   است. ایـن   2و چند بعدي

هاي مختلفی تعریـف شـده    اجتماعی به شیوه

. )Ting – Toomey and Others, 2000است(

ــته  ــین رشـ ــومی، ا ماهیـــت بـ ــت قـ ي هویـ

ــده مفهــوم ــر  تــر و بغــرنج ســازي آن را پیچی ت

ــان   ــمندان و محققـ ــت. اندیشـ ــاخته اسـ سـ

اسان، روانشناسان اجتماعی، اجتماعی (روانشن

هـاي   شناسان و ...) بـر اسـاس دیـدگاه    جامعه

 انـد  پرداختـه  نظري متفـاوتی بـه بررسـی آن   

(Constant and Others, 2009; Dandy and 

Others, 2008; Phinney, 1990; 1992).  

ــل ــت  1981( تاجف ــت هوی ــد اس ) معتق

 3قومی بخشـی از تعریـف و پنداشـت از خـود    

ــاره   اســت ــراد درب کــه از آگــاهی و دانــش اف

هـاي اجتمـاعی    عضویتشان در گروه یـا گـروه  

ــی ــا مالحظــات ارزشــی و   ناشــی م ــود و ب ش

 ,Phinney, 1990) احساســی همــراه اســت

p.500) . ــی از ــه برخــــ ــالی کــــ در حــــ

                                       
2. Complex, Multidimensional construct 
3. Self – Concept 

ــان ــود تع«محقق ــت خ ــین هوی ــه  4»ی را جنب

دانند، برخی دیگر بـر   کلیدي هویت قومی می

ها و  ، ارزش6و تعهد 5هاي احساس تعلق مؤلفه

رایش نسـبت بـه   یـا گـ   7هاي مشـترك  نگرش

کنند. در برابر محققـانی   گروه قومی تأکید می

کــه بــر گــرایش و احساســات تمرکــز دارنــد، 

هـاي فرهنگـی    بـه جنبـه  کسانی هستند کـه  

زبـان و آگـاهی از تـاریخ     ماننـد  هویت قومی

گروه قومی توجه دارند. نقـش فعـال فـرد در    

توسعه هویت قومی مؤلفه دیگـري اسـت کـه    

توسط نویسـندگان مختلفـی پیشـنهاد شـده     

است، این گروه از نویسندگان هویت قومی را 

دانند که افراد آن را کسب  می محصول پویایی

 ینکـه بـه سـادگی بـه آنهـا داده     نه ا ،کنند می

  ).Phinney, 1990, p.500( شود می

ماهیت فرار روابـط قـومی و ابهـام ذاتـی     

میـت موجــب گسـترش انبــوهی از   مفهـوم قو 

ولـی گـاه    ،هاي تحلیلی بسیار فریبنده دیدگاه

 متناقض و گاه غیر قابل جمع گردیـده اسـت  

قومی  اکثر مطالعات هویت ).1390(مالشویچ،

در چند دهه اخیر بر پایـه سـه دیـدگاه کلـی     

، 8تئوري هویـت اجتمـاعی   انجام گرفته است:

                                       
4. Self – Identification 
5. Feeling of belonging 
6. Commitment 
7. Shared Values and Attitudes 
8. Social identity theory 
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ــگ ــذیري فرهنـ ــی  9پـ ــاد فرهنگـ  ،10و تضـ

  . 11گیري و تکوین هویت شکل

ــ ــی از  تئـ ــاعی، یکـ ــت اجتمـ وري هویـ

هــاي نظــري اصــلی اســت کــه اکثــر  دیــدگاه

ــنجه ــتخراج   س ــومی از آن اس ــت ق ــاي هوی ه

ــDandy et al,2008شــود( مــی ر اســاس ). ب

سنجش هویـت  تئوري هویت اجتماعی، براي 

 و12هاي قـومی   هایی نظیر نگرش قومی، مؤلفه

ــاره قومیــت،  ــدتأ احســاس مثبــت درب و  13یی

قومی،  15و دلبستگی 14تصدیق، احساس تعلق

قـومی و ... مناسـب    16احساس غرور و افتخـار 

  .(Roberts et al, 1999, p.303) باشند می

ت دومــین رهیافــت بــراي مطالعــه هویــ

ــون     ــت اریکس ــوین هوی ــوري تک ــومی، تئ                        ق

 ,Roberts et al, 1999; Worrell et al) است

2006; Tammeveski, 2003)   بر طبـق ایـن .

طریــق  گیــري هویــت از   رهیافــت، شــکل 

دهـد کـه    فرایندهاي کشـف و تعهـد رخ مـی   

اگرچه افتد ( عمدتاً در دوره نوجوانی اتفاق می

و  پــذیر اســت) آن امکــان تغییـرات بعــدي در 

هـاي   و تعهد در حـوزه گیري  نهایتاً به تصمیم

  انجامد. مهم هویتی می

                                       
9. Acculturation 
10. Culture Conflict 
11. Identity Formation 
12. Ethnic Attitudes 
13. Affirmation 
14. Sense of Belonging 
15. Attachment 
16. Pride 

ســومین جنبــه از هویــت قــومی کــه در 

تحقیقات بسیاري مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه     

رفتارهایی اسـت کـه بـا قومیـت     است، شامل 

هـا و   ماننـد آداب و رسـوم، سـنت    انـد،  مرتبط

 ,Roberts and Others) تعـامالت اجتمـاعی  

1999, p.304)دهد که دو  ها نشان می . بررسی

ها مشترك  جنبه از اعمال قومی در اکثر گروه

بـا   17هاي اجتماعی است:  درگیري در فعالیت

هـاي   اعضاي گروه قومی و مشارکت در سـنت 

). Phinney, 1992, p.159( اسـت  18فرهنگـی 

 ,Phinney) :از جملـه در  ادبیـات اگرچـه در  

در مـورد ارتبـاط ایـن    چنـدانی  بحث . 1992(

نظـري هویـت قـومی     هـاي  ها با دیدگاه مؤلفه

تــوان آن را بــه عنــوان  مــی نشـده اســت، امــا 

 پــذیري در نظــر گرفــت هــاي فرهنــگ جنبــه

)Roberts and Others:1999.(  

و  19تــــومی –بــــه اعتقــــاد تینــــگ 

ــاران( ــت   2000همک ــوري هوی ــه از تئ ) آنچ

ــوري اجتم اعی(تاجفـــــل و ترنـــــر) و تئـــ

ــذیري فرهنـــگ ــري، 20پـ ــري و  ؛1997(بـ بـ

سـت  شود، این ا ) استنباط می1989همکاران 

اي چند بعدي است کـه   که هویت قومی سازه

، تصـور از  21عضویت گروهی مانندهایی  مؤلفه

                                       
17. Involvement in Social Activities  
18. Participation in Cultural tradition 
19. Ting. Toomey 
20. Acculturation theory 
21. Group membership 
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ــومی22خــود ــا  23، وابســتگی ق و پیوســتگی ب

(فرهنگ ملـی) و گرایشـات   24تر فرهنگ وسیع

را  25نسبت به گروه خودي و گروه غیر خودي

 ,Ting–Toomey and Others) گیرد در بر می

2000, p.49).     یـت  بـه عبـارت دقیـق تـر، هو

ــرایش  ــب از گ ــومی مرک ــات و   ق ــا، احساس ه

 ادراکات از میزان و درجه وابستگی و احساس

 تــر تعلــق بــه گــروه قــومی و فرهنــگ وســیع

شود. همچنین  سازي می (فرهنگ ملی) مفهوم

هـاي مسـاعد و    هویت قـومی شـامل گـرایش   

الت گـروه خـودي /   نامساعد نسبت بـه تعـام  

 Ting–Toomey and) گروه غیر خودي است

Others, 2000, p.49).  

) بـر  1990؛ 1992ی(از سوي دیگـر فینـ  

هــاي نظـري، چهـار مضــمون    اسـاس دیـدگاه  

قومی را که براي بررسی کلیه مشترك هویت 

هــاي قــومی مناســب اســت، مشــخص   گــروه

(احســاس مثبــت  ســازد: احســاس تعلــق مــی

 26کسب هویت قـومی  نسبت به گروه قومی)،

(جستجوي فعال براي دستیابی بـه آگـاهی و   

ــومی    ــال ق ــومی)، اعم ــت ق ــش هوی و  27دان

گیـري   هاي قومی و جهت کت در فعالیتمشار

هــا و  (گــرایش هــاي دیگــر نســبت بــه گــروه

                                       
22. Self. Image 
23. Ethnic Affiliation  
24. Larger Cultural Affiliation 
25. Ingroup and intergroup Attitudes  
26. Ethnic Identity Achievement  
27. Ethnic Practices 

هـاي قـومی     احساسات نسبت به اعضاي گروه

  دیگر).

گرایشی، اکنون با توجه به اهمیت مؤلفه 

بـه معنـاي احسـاس     تـوان  هویت قومی را می

ــه فرهنــگ، ارزش  ــا و  تعلــق و دلبســتگی ب ه

باورهـاي گــروه قــومی خـاص تعریــف نمــود.   

هویت قـومی بیـانگر حـس ارتبـاط و اتصـال      

اسـت کـه    با گروهی از افـراد  28شناختی روان

هـاي و ... مشـترکی    داراي تاریخ، تبار و سنت

  هستند. 

بررسی رابطه هویت قومی و  -3

  هویت ملی 

بطه هویت قومی با هویت رابه طور کلی 

توان بـر روي یـک پیوسـتار تصـور      ملی را می

نمود که در یک سـوي آن رابطـه منفـی و در    

همبسـتگی مثبـت اسـت. بـه      سوي دیگر آن

تر رابطه  هویت قومی و هویت ملی  بیان دقیق

اي از رابطه منفی، عـدم وجـود    تواند دامنه می

ــرد    ــر گی ــت را در ب ــه مثب ــا رابط ــه ت  رابط

(Gong,2007; Citrin and Sears,2009; 

Sidanius and Petrocik, 2001; Phinney 

and Devich–Navarro,1997).  

هاي  دیدگاه دهد بررسی ادبیات نشان می

اند نوع رابطه میان هویت  تالش کرده مختلفی

                                       
28. Sense of Psychological connection 
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قومی و هویت ملـی را توضـیح دهنـد. بـراي     

ســـویه  مـــدل یـــک مثـــال در حـــالی کـــه

؛ پـادیال  2001 (فام و هـریس،  پذیري فرهنگ

ــرز،  ــاتوس،  -؛ بنــت2003وپ ــارتینز و هریت م

ــوري  ت)، 2005 ــت اجتمــاعی و تئ ئــوري هوی

ــر،  بنــدي خــود دســته ؛ 2007(تاجفــل و ترن

ــا   1978تاجفــل،  ــومی را ب )، رابطــه هویــت ق

مـدل   ، داننـد  آمیـز مـی   تعـارض هویت ملی،  

مـدل  )، 1997(بـري،   پذیري دوسویه فرهنگ

؛ 2010(بـرور،   بافتگی هویت اجتمـاعی  در هم

 )2001؛ برور و روکاس،2002روکاس و برور، 

هاي چندگانه (آمیوت و  و مدل انسجام هویت

) ضـمن بـه چـالش کشـیدن     2010سابلونیر، 

هـا و   هاي سنتی، قائل به وجـود تعلـق   دیدگاه

هاي چندگانه و ترکیبی در سطح فرد و  هویت

  ستند. جامعه ه

بـا تشـریح ایـن    در این بخش به اختصار 

اخـتالف نظرهـاي آنهـا پیرامـون      ،هـا  اهدیـدگ 

بررسـی  را رابطه هویت قـومی و هویـت ملـی    

الزم ذکـر ایـن نکتـه     ،م. اما قبل از آنکنی می

است که در گفتمان رایـج در میـان محققـان    

رابطه هویت قومی و هویت ملی در  این حوزه،

گـروه قـومی و گـروه     مانندقالب اصطالحاتی 

وه قومی و )، گرVerkuyten, 2005( 29اکثریت

 Ting – Toomey and( 30تـر  فرهنگ وسـیع 

                                       
29. Majority Group 
30. Larger Culture 

Others, 2000  هویت قومی و تعیین هویـت (

قـومی و تعیــین  ، هویـت  31بـا گـروه اکثریـت   

) Gong, 2007(32تـر  هویت بـا جامعـه وسـیع   

مورد بررسی قرار گرفته است. اخیراً برخـی از  

گیري نسبت به جامعـه   حاً جهتمحققان صری

هـوم هویـت ملـی    مفرا با تمرکز بر  33تر وسیع

 ;Sabatier, 2008) انـد  سـازي کـرده   مفهـوم 

Phinney and Devich-Navarro, 1997; 

Dimitrova and Others, 2012).   

مسئله راهبردي در ایـران :   -4

سازگاري یا  ناسـازگاري میـان   

  هویت قومی و ملی 

  نظریه هاي ناسازگاري   -4-1

سـویه   چنان که اشـاره شـد، مـدل یـک    

تئــوري هویــت اجتمــاعی و پــذیري،  فرهنــگ

هـاي مهمـی در    بندي خود سرنخ تئوري دسته

قومی و هویـت  مورد رابطه منفی میان هویت 

  گذارند.  ملی در اختیار ما می

پـذیري   سویه، فرهنـگ  بر طبق مدل یک

 Benet–Martinez) اسـت  34فرایندي خطـی 

and Haritatos, 2005).    فرض مبنـایی مـدل

ــک ــو ی ــا   س ــراد در ح ــه اف ــت ک ل یه آن اس

ها، آداب و  پذیري در طول زمان ارزش فرهنگ

                                       
31. Identification with the Majority 
32. Identification with the Larger society  
33. Orientation to the Larger Society 
34. Linear Process 
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رهنگی جامعـه میزبـان را   هاي ف رسوم و سنت

 ,Pham and Harris, 2001) کنند. اقتباس می

p.280) .پـذیري   هـاي سـنتی فرهنـگ    دیدگاه

پذیري به معنـاي   کنند که فرهنگ تصریح می

یعنی رد فرهنگ قـومی و   ،شدن است همگون

دیگــر،  رهنــگ مســلط. بـه عبــارت پـذیرش ف 

ــگ ــد    فرهن ــوان فراین ــه عن ــاً ب ــذیري اساس پ

و غیر قابـل برگشـت    36جهتی یک 35بعدي یک

شود. در این فرایند حرکت به  سازي می مفهوم

سمت فرهنگ مسلط و کنار گذاشتن فرهنگ 

 :Padilla and Peres, 2003) قـومی اسـت  

Nguyen and Benet- Martines, 2010) . ـ ه ب

ان در میــ عبــارت دیگــر هویــت قــومی قــوي

تـر (و در فرهنـگ    کسانی که در جامع وسـیع 

پـذیر نیسـت و    د، امکـان شـون  ملی) جذب می

ناپـذیري بـا    پذیري بـه طـور اجتنـاب    فرهنگ

 Phinney) تضعیف هویت قومی همراه اسـت 

and Devich-Navarro, 1997; Phinney et 

al, 2001)  . همچنین تئوري هویت اجتماعی

ساز بودن مشـارکت افـراد در    ئلهآشکارا بر مس

) 1987( کنـد. تاجفـل   مـی دو فرهنگ تأکید 

ــت  ــین هویــ ــه تعیــ ــت کــ  معتقــــد اســ

ــم ــف    ذات (ه ــگ مختل ــا دو فرهن ــداري) ب پن

تواند مسائلی را براي تکوین هویت اعضاي  می

د. این امر ناشی از تضـاد  گروه قومی ایجاد کن

                                       
35. Unidimensional 
36. One Directional  

ي اعضــاي هــا و رفتارهــا هــا، ارزش در نگــرش

ــ   ــا جامع ــومی ب ــروه ق ــیعگ ــت  ه وس ــر اس  ت

)Phinney, 1990, p.501 .(  

ر تحقیقات مربـوط بـه روابـط بـین     بیشت

شناسی اجتماعی تحـت   روانگروهی در حوزه 

قـرار   37تأثیر قدرت تمایزات دسـته اجتمـاعی  

را ایجـاد و   38دارد که  تفکر و اندیشه ما، آنهـا 

ــی ــت م ــروه   تقوی ــداري از گ ــا جانب ــد و ب کن

 و خصـومت  40تبعیض بـین گروهـی   39خودي

  ). Brewer, 2010, p.11( مالزم است

بنـدي   دسـته تردیدي وجـود نـدارد کـه    

به ویژه به دلیل اینکـه بـا اشـکال     41اجتماعی

و تضاد اجتمـاعی   42افراطی رفتار بین گروهی

این  خصوص بهرابطه دارد، حائز اهمیت است. 

بندي  جوامعی که در راستاي دستهدیدگاه در 

مثـال   مانند قومیـت (بـراي   43اي اولیه و یگانه

ــه  ــدا) شــدیداً تفکیــک یافت ــت  رون ــد، اهمی ان

 ,Hewstone et al, 2006) یابـد  بیشتري مـی 

p.271) .یک رابطـه قـوي بـین    2001( برور (

رویه از گروه خـودي و دشـمنی    جانبداري بی

گروه غیر خودي، به ویـژه اگـر   بیش از حد با 

بینـی   باشـد، پـیش   44بنـدي دو وجهـی   دسته

                                       
37. Social Category Distinctions  
38. US – Them Thinking 
39. InGroup Bias 
40. InterGroup Discrimination 
41. Social Categorization  
42. Intergroup behavior 
43. Single Primary Categorization  
44. Dichotomous 
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باید به خاطر داشت که  ،با وجود اینکند.  می

ــده و    ــع پیچی ــورد جوام ــعیت در م ــن وض ای

ــه در    ــوامعی ک ــاوت اســت. ج ــاهمگون متف ن

بـــر اســـاس  و 45راســـتاي ابعـــاد چندگانـــه

انـد،   متقـاطع، تفکیـک یافتـه    هاي بندي دسته

و ظرفیت تضـاد بـین گروهـی کـاهش      امکان

  ). Hewstone et al, 2006, p.272( یابد می

هاي سازگاري و در هم  نظریه -4-2

  آمیختگی هویت قومی و ملی  

در بخش گذشته به نظریاتی اشـاره شـد   

که همگی قائل بـه  نـوعی تضـاد، تعـارض و     

ناهمخوانی میان هویت قـومی و هویـت ملـی    

بودند. در این بخش بـه طـرح مـدل دوسـویه     

هویـت   پذیري، مـدل در هـم بـافتگی     فرهنگ

انـه  هاي چندگ اجتماعی و مدل انسجام هویت

اي پیشـین  ه پردازیم که یا به بسط دیدگاه می

یماً آنهـا را بـه چـالش    انـد یـا مسـتق    پرداخته

 اند.   طلبیده

ــدل دو -4-2-1 ــویه مــــ ســــ

 46پذیري فرهنگ

پذیري بـا انتقـاد از    مدل دوسویه فرهنگ

(همــذات  تعیــین هویــت 47طــرح دو وجهــی

ــومی    ــاي نظــري و مفه ــومی مبن ــداري) ق پن

سـازد.   فراهم میناسبی براي هویت ترکیبی م

                                       
45. Multiple Dimensions 
46. Bidirectional Model of Acculturation  
47. Dichotomous Scheme 

بر طبق این مدل، تعیین هویت قـومی الزامـاً   

نیست، بلکـه ممکـن    48یک امر یگانه و منفرد

اي شکل گیـرد کـه    هاي چندگانه است هویت

ذات پنداري بـا هـر دو    درجات مختلفی از هم

گروه قومی و گروه اکثریت را به طور همزمان 

). Verkuyten, 2005, p.158( در برگیـــرد

ــرز ــاران1984( رامی ــر و همک ) 1991( ) و گل

همیشه این امکـان وجـود دارد کـه     معتقدند

هاي  ، رفتارها و فعالیتهاي قومی اعضاي گروه

را که در دو فرهنگ مسـتقل انجـام   اجتماعی 

ــی ــد و در آن مشــارکت   ،شــود م درك کنن

نمایند. به عبارت دیگر درك فرهنگ قـومی و  

تر، بدون آنکه حتی افراد  وسیعفرهنگ جامعه 

ــادي ت ــت   ض ــس هوی ــا ح ــد ی ــه کنن را تجرب

را از دسـت بدهنـد، عملـی و     49شـان  فرهنگی

 ,Fham and Harris, 2001)پذیر است  امکان

p.281). رهیافـت   ) با اسـتفاده از 1997( بري

درجه انطبـاق افـراد را بـا فرهنـگ      50سویهدو

ــان و همچنــین  حفــظ فرهنــگ جامعــه میزب

شان را به طـور مسـتقل، مـورد بررسـی      قومی

) در همـه  1997( داده است. به اعتقاد او قرار

هاي فرهنگی و اعضـاي   ، گروه51جوامع متکثر

چـه   ،هاي مسـلط باشـند   چه در موقعیتآنها 

انـد کـه چگونـه     ئله مواجـه نباشند، با این مس

                                       
48. Singular 
49. Sense of Cultural Identity 
50. Bidirectional Approach 
51. Plural Societies 
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پذیري را دنبال کننـد. معمـوالً    فرایند فرهنگ

ي بـا  پذیر فرهنگ هاي (راهبردهاي) استراتژي

ها و  افراد در  گروه توجه به دو موضوع توسط

شـود.   شان با یکدیگر طراحی می مواجه روزانه

  ند از: ا این موضوعات عبارت

هویـت   ،(تا چه حـد  52. حفظ فرهنگی1

ــت دارد و   ــی اهمی ــایص فرهنگ ــومی و خص ق

. تماس و 2تالش جهت حفظ آنها الزم است؟ 

هـاي   (تا چه میزان بایـد در گـروه   53مشارکت

 ,Berry, 1997) فرهنگی دیگر درگیـر شـد)؟  

p.9).  

ــ  ــن دو مس ــه ای ــامی ک ــؤهنگ ال ئله و س

اساسی و بنیـادي بـه طـور همزمـان در نظـر      

ایجـاد   54گرفته شود، یک چارچوب مفهـومی 

پذیري را  گردد که چهار استراتژي فرهنگ می

 ،56سـازي  ، همگـون 55سازد: انسـجام  مطرح می

. اولـــین 58و در حاشـــیه مانـــدن 57جـــدایی

نامـد،   مـی استراتژي کـه بـري آن را انسـجام    

هنگامی رخ مـی دهـد کـه تعیـین هویـت و      

ذات پنداري با هـر دو گـروه (قـومی و بـا      هم

ــه وســیع  ــر) جامع ــرد. افــراد    ت صــورت گی

ــه انســجام ــه در دو  59یافت کســانی هســتند ک

                                       
52. Cultural Maintenance 
53. Contact and Participation 
54. Conceptual Framework 
55. Integration 
56. Assimilation 
57. Separation 
58. Marginalization 
59. Integrated Individuals 

ــم   ــا آن ه ــد و ب ــارکت دارن ــگ مش ذات  فرهن

توان آنهـا را دو   کنند، از این رو می پنداري می

سـازي   گوندر استراتژي همنامید.  60فرهنگی

تر صـورت   وسیع تعیین هویت عمدتاً با جامعه

گیرد. در استراتژي جدایی تعیـین هویـت    می

ذات پنداري عمدتاً با گروه قومی است و  یا هم

نـه  نهایتاً در استراتژي در حاشیه ماندن افراد 

کنند و نه با  با گروه قومی احساس یگانگی می

  ذات پنداري دارند. تر هم جامعه وسیع

تئوري در هم بافتگی هویت  -4-2-2

  61اجتماعی

ــاس(  ــرور و روکــ ــوم 2001بــ ) مفهــ

را بـراي بیـان    بافتگی هویـت اجتمـاعی   درهم

ی هـــاي گروهـــ همزیســـتی ایـــن عضـــویت

هایی  و همچنین حل و فصل تنش 62گانهچند

 ،که ممکن است از ایـن شـرایط ناشـی شـود    

 ,Citrin and Sears, 2009) مطرح سـاختند 

p.150) .ــه ــازه اي کـــه د اندیشـ ر پشـــت سـ

، ایـن  بافتگی هویت اجتماعی قـرار دارد  همدر

هاي اجتماعی که  است که نه تنها تعداد گروه

اسـت.   شناسد، مهـم  باز میفرد خود را با آنها 

، این اسـت  یابد بلکه آنچه اهمیت بیشتري می

ختلف به شکل هاي م که تا چه حد این هویت

شود تا بـدین وسـیله    ذهنی با هم ترکیب می

                                       
60. Bicultural 
61. Social Identity Complexity theory 
62. Multiple group memberships 
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هاي گروه خودي  عضویت 63شمول کلیدایره 

ــرد ــد 64ف ــین نمای  ,Brewer, 2010) را تعی

p.15) . )چهـار الگـوي   2001برور و روکـاس (

سـازند کـه در آنهـا دو     مختلف را مشخص می

بـا هـم    65یا چنـد عضـویت گروهـی متقـاطع    

حاصـل از آن  شوند و گروه خودي  ترکیب می

  کنند. را براي فرد تعریف می

ــلط ــن  :66تس ــدر ای ــو ی ــت الگ ک هوی

هـا   شود و کلیـه هویـت   اجتماعی پذیرفته می

 ,Brewer) تابع این هویت مسلط قرار دارنـد 

2010, p.15) .  به بیان دیگر تسلط، استراتژي

هاي گروهی بـالقوه   دن کلیه هویتوابسته کر

ــه یــک دلبســتگی اولیــه و اصــلی    ســتا  67ب

(Citrin and Sears,2009,p.150).   

: در این الگو بیش  68بندي کردن بخش

پنداشـت  «از یک هویت گروهی براي تعریف و

هـا   فرد اهمیت دارد. اما ایـن هویـت  » داز خو

هستند. در  69وابسته به بافت و زمینه تشد به

 70هــاي هــویتی مختلــف هبنــدي، گــرو بخــش

بلکـه از یکـدیگر جـدا و     ،شـوند  ترکیب نمـی 

  مانند.   باقی میمنزوي 

                                       
63. Overall Inclusiveness  
64. Individual’s inGroup Membership 
65. Crosscutting Group Memberships 
66. Dominance 
67. Primary Attachment 
68. Compartmentalization  
69. Context – Dependent  
70. Different identity groups  

در ایـن شـیوه فـرد     :71تقاطع و پیونـد 

تواند شـناخت همزمـانی از بـیش از یـک      می

 هویت اجتماعی کسب کنـد و در عـین حـال   

ــازنمود گــروه خــودي یگانــه را  72اي بیــان و ب

حفظ نمایـد. در ایـن الگـو گـروه خـودي بـه       

هـاي گروهـی    ان تقاطع یا پیوند عضـویت عنو

ه چنـد  شود. در یک جامع گانه تعریف میچند

هویـت  «گیـري  م شکلقومی، این شیوه مستلز

است. بـر ایـن    73»دو فرهنگی در هم آمیخته

اساس گروه خودي فرد شـامل کسـانی اسـت    

که در هر دو میـراث قـومی و فرهنـگ ملـی     

  سهیم هستند. 

الگو  آخرین :74ادغام و به هم پیوستن

هـاي   ها در میان هویت شامل تشخیص تفاوت

هـا   اعی مختلف است. اما همه این هویتاجتم

ــک  ــر در درون ی ــت فراگیرت ــجام  75هوی انس

هـاي گروهـی    در این مرحله عضویتیابد.  می

به طور همزمان تشخیص  76متقاطع(پیوندي)

خــود شـود و در فراگیرتـرین شـکل     داده مـی 

 ،گیرنــد. در مرحلــه مــورد پــذیرش قــرار مــی

هـاي   حاصل جمع هویت انسجام گروه خودي،

  یافته فرد است.  گروهی ترکیب

                                       
71. Intersection 
72. Single inGroup Representation  
73. Blended Bicultural Identity 
74. Merger 
75. More Inclusive Identity 
76. Crosscutting Group Memberships 
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ـ  مدل انسـجام هویـت   -4-2-3 اي ه

  77چندگانه

) بر اساس ایـن  2010آمیوت و سابلونیر(

تواند  یشه که تنوع اجتماعی و فرهنگی میاند

داشـته   78تأثیر قابل توجهی بر تفسیر از خـود 

به طرح مدل توسـعه و تکـوین هویـت     ،باشد

ن نکتـه  پردازند. مدل آنها بر ای می 79اجتماعی

هـاي اجتمـاعی    تمرکز دارد که چگونه هویـت 

سـامان  » پنداشت از خـود «چندگانه در قالب

هـاي چندگانـه    . مدل انسـجام هویـت  یابد می

هـاي   بین تئوري 80ارتباط و اتصاالت مفهومی

(تئوري هویت اجتمـاعی،  روانشناسی اجتماعی

 81بنــدي خـود) و اصـول رشــد   تئـوري دسـته  

و در ایـن رهگـذر بـه طـرح     کنـد   ترسیم مـی 

م هویت را تسهیل جاپردازد که انس عواملی می

ــوت و   کنـــد. مـــی ــر طبـــق نظریـــه آمیـ بـ

هـاي   ) فرایند انسـجام هویـت  2010بلونیر(سا

  اجتماعی چندگانه شامل چهار مرحله است:

در این  :82بندي انتظاري مرحله دسته

هـاي   مرحله فـرد دربـاره پیوسـتن بـه گـروه     

  کند.  ریزي می تماعی برنامهاج

                                       
77. Model of Multiple Identity Integration 
78. Self. Construal 
79. Social Identity Development  
80. Conceptual Links 
81. Developmental Principles 
82. Anticipatory Categorization Stage 

 دومـین مرحلـه توسـعه    :83بندي دسته

بنـدي   مـاعی و انسـجام، بـه دسـته    هویت اجت

هـاي متمـایز    هویتاشاره دارد. در این مرحله 

(از حیـث   هـا  شود و تفـاوت  تشخیص داده می

ــت   ارزش ــان هوی ــار) در می ــا و هنج ــاي  ه ه

گــردد. در  ت برجســته مــیشــد بــهاجتمــاعی 

پذیري، این پدیده بـه برخـورد    ادبیات فرهنگ

شباهت دارد؛ وضـعیتی کـه افـراد     84فرهنگی

هــا بــا  در بــین فرهنــگکننــد،  مــیاحســاس 

هــاي متفــاوت تحــت  اي از خواســته مجموعــه

اند. بـه دلیـل اینکـه در ایـن      فشار قرار گرفته

ن اینکه مرحله فرایند تفکیک فعال است، امکا

هـاي فرهنگــی   فـرد خــود را بخشـی از گــروه  

عـالوه بـر    وجود نـدارد.  ،مختلف در نظر گیرد

 85شـناختی تواند شباهت و اتصـاالت   این نمی

  ها را نماید.  بین این گروه

در مرحله  :86بندي کردن مرحله بخش

بـه  هاي اجتماعی متفـاوت   بندي، هویت بخش

تبـدیل  » خود«اي به بخشی از شکل فزاینده

شوند. این فراینـد بـا گذشـت زمـان و بـا       می

در  ها و با کسـب تجـارب   سایر گروهارتباط با 

  گیرد. میدان تعاملی صورت می

                                       
83. Categorization 
84. Culture Clash   
85. Cognitive Links 
86.Compartmentalization Stage 
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مرحله نهایی از ایـن   :87اممرحله انسج

جهت اهمیـت دارد کـه تضـادهاي احتمـالی     

شود و اقـدام   تشخیص داده می ها میان هویت

گیـرد. احسـاس    صـورت مـی  جهت حل آنهـا  

ــانگی و ــداري در میـــان    یگـ ــداوم و پایـ تـ

ي مرحلـه   هـا  ي مختلـف از ویژگـی  ها موقعیت

گفت که تمایز توان  انسجام است. در واقع می

بنـدي و انسـجام در    خـش مهم میان مرحلـه ب 

و  90، ثبـات 89، تداوم88احساس ذهنی و درونی

کـه در طـول    نهفتـه اسـت   91صحت و اعتبار

هـاي مختلـف زنـدگی     زمان و در میان زمینه

شود. این احساس ثبـات و تـداوم    احساس می

در مرحله انسجام بیش از هر مرحلـه دیگـري   

  است.  

دي را بنـ  که مرحله بخـش  ویژگی مهمی

سـازد، تعیـین    متمـایز مـی   از مرحله انسـجام 

اســت.  92ذات پنــداري) همزمـان  (هـم  هویـت 

بنــدي شــده  هــا بخــش هنگــامی کــه هویــت

رجسته گـردد،  هستند، اگر یک هویت خاص ب

داري  ها به شکل معنـی  به تبع آن سایر هویت

دهنـد و دیگـر    را از دسـت مـی   اهمیت خـود 

کنند. در مقابـل هنگـامی کـه     نقشی ایفا نمی

                                       
87. Integration 
88. Subjective Feeling 
89. Continuity  
90. Consistency  
91. Authenticity 
92. Simultaneous Identification 

یافتـه و یکپارچـه هسـتند،     هـا انسـجام   هویت

ک بافـت خـاص   حتی اگـر یـک هویـت در یـ    

هاي دیگـر بـه شـکل     تر گردد، هویت برجسته

کـه مالحظـه    چنـان گردنـد.   کامل محـو نمـی  

ــه نهــایی در مــدل انســجام   شــود، مــی مرحل

ا مرحله تقاطع و پیونـد  هاي چندگانه ب هویت

بافتگی هویـت اجتمـاعی قابـل     در مدل درهم

دیگر مراحل انسـجام و   مقایسه است. از سوي

هـاي   در دیـدگاه هاي چندگانـه   تقاطع هویت

سـویه  مذکور با هویت انسـجامی در مـدل دو  

خـوانی دارد. همگـی آنهـا    پـذیري هم  فرهنگ

گیري هویت ترکیبی را در جوامع  امکان شکل

در تمـام  داننـد. تقریبـاً    پذیر مـی  کانمدرن ام

هویت ترکیبی، همپوشـی  ها مربوط به  دیدگاه

بــه عنــوان  93هــاي گروهــی ضــویتداشــتن ع

موضوع محوري مطرح شده است. این امـر تـا   

ــع    ــه در جوام ــت ک ــول آن اس ــدودي معل ح

پیچیده، ناهمگون و متکثر امروزي، افراد تنها 

بر  اساس یـک تمـایز یگانـه گـروه خـودي و      

بنـدي   دسـته » آنها –ما «گروه غیر خودي یا 

توجه  ها دیدگاهشوند. فصل مشترك همه  نمی

پیچیـده در  بندي چندگانـه و   ال دستهبه اشک

  بندي ساده است.   مقابل دسته

                                       
93. Overlapping Group Memberships  
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در جوامع بزرگ(پرجمعیـت) و پیچیـده   

امروزي، اشخاص در راستاي بسیاري از ابعـاد  

اجتماعی با معنا از جمله قومیت، ملیت، دین، 

، ترجیحات تفریحی و ... تفکیـک  جنس، شغل

شوند. هر یـک از ایـن تقسـیمات مبنـایی      می

 95و عضـویت گروهـی   94ت مشـترك براي هوی

تواند به منـابع مهمـی    د که میسازن فراهم می

د. تبدیل شـون  96براي تعیین هویت  اجتماعی

ها و تقسیمات،  عالوه بر این، اکثر این تفکیک

به این معنا که افـراد ممکـن    متقاطع هستند؛

است بر مبناي یک بعد، عضـو مشـترك یـک    

گـر  د، اما بر اساس بعـد دی باشن 97گروه خودي

شـته  هاي مختلف تعلق دا ها یا مقوله به دسته

هـاي گروهـی    باشند. از این رو وجود عضویت

از این ظرفیت برخوردار است کـه   98چندگانه

از احتمال تقلیل جهان اجتماعی افراد به یک 

ــودي  ــروه خ ــایز گ ــه   -تم ــودي یگان ــر خ غی

جلوگیري کند و از سوي دیگر نوعی همگرایی 

  . ایجاد نماید هاي چندگانه در میان هویت

، و هویت 99بندي متقاطع هاي دسته مدل

ن مورد اشتراك نظر دارند که در ای 100دوگانه

                                       
94. Shared Identity 
95. Group Membership  
96. Social Identification  
97. Common In Group Membership  
98. Multiple Group Memberships  
99. Crossed Categorization  
100. Dual Identity  

لفـی از ارتبـاط و پیونـد میـان     هاي مخت شیوه

هـا و جامعـه    هاي قـومی بـا سـایر گـروه     گروه

تر وجود دارد. همگی امکان ترکیـب دو   وسیع

فرهنگ قـومی و ملـی و بـه تبـع آن ترکیـب      

  کنند.  ملی را تصریح می ویت قومی و هویته

  مبانی نظري -5

یافتـه در   بر پایه مفهـوم هویـت انسـجام   

پــذیري، تئــوري    ســویه فرهنــگ  مــدل دو 

هویت اجتماعی و مـدل انسـجام    بافتگی همدر

تـوان ایـن فـرض را     گانـه مـی  هاي چند هویت

لـی در میـان   مطرح نمود که هویت قومی و م

هاي اجتمـاعی برجسـته    اقوام ایرانی از هویت

تـر آنکـه بـه لحـاظ      شـوند. مهـم   سوب میمح

ــاریخی و هم زیســـــتی و همنشـــــینی تـــ

ــوالنی ــت    ط ــوع هوی ــن دو ن ــان ای ــدت، می م

اجتماعی تعارض و ناسـازگاري وجـود نـدارد.    

ــاریخ ایــن   ایــن دو منبــع هویــت در طــول ت

اند. از ایـن   به صورت توأم ایجاد شده سرزمین

رو همزیستی و تعامل طوالنی آنهـا، مرزهـاي   

ــدي  ــجدی ــور  را ش ــدود و ثغ ــه ح کل داده ک

صــلی را قطــع نمــوده و هــاي اولیــه و ا گــروه

اي از عضویت گروهـی و هویـت    تعریف دوباره

  مشترك پدید آورده است.  
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بنـدي متقـاطع    ت دسـته بر طبق رهیافـ 

ي بــا ایجــاد و گســترش مرزهــا 101(پیونـدي) 

اند  اي یافته جدید، مرزهاي گروهی آرایش تازه

ی مجبـور  هـاي قـوم   که در آن اعضـاي گـروه  

ر بگذارنـد،  شان را کنا هاي اولیه نیستند هویت

ــا داراي هویــت ــاي چنــد بلکــه آنه ــه ه اي  گان

هـاي   بندي باشند که با انواع مختلف دسته می

اجتماعی از جمله ملیت مرتبط است. از سوي 

یافته امکان تعیین هویـت   یگر هویت انسجامد

ــ  ــی را ب ــومی و مل ــراهم   هق ــان ف ــور همزم ط

تواننـد از   اي کـه هـر دو مـی    نهگو ؛ بهسازد می

هاي اجتماعی برجسته باشـند. لـذا بـر     هویت

هـاي نظـري امکـان طـرح ایـن       پایه استدالل

فرضیه مشخص وجود دارد کـه رابطـه میـان    

هویت قومی و ملی به ویژه از بعد گرایشـی و  

سیاسـی) از نـوع همبسـتگی    گی ( و نـه  نفره

افزایانه است و ایـن دو هویـت بـه     مثبت و هم

بخش در حالـت   ابه دو مرکز یا منبع هویتمث

  متعادل و سازگار با یکدیگر قرار دارند. 

   مالحظات روش شناختی  -6

اسـت  تحقیق حاضر از نوع تحلیل ثانویه 

هـاي آن از طریـق پیمـایش ملـی در      که داده

در مناطق قومی کشور و بـا ابـزار    1387سال 

 ،محققـــین .اســـتآوري  جمـــع پرسشـــنامه

                                       
101. Corssed Categorization Approach 

یق را مورد بررسـی  ن تحقدر آهاي اصلی  هداد

ــرار داده ــدد ق ــد. مج ــذکور،   ان ــژوهش م در پ

سـال   65تـا   18شامل افراد جمعیت تحقیق 

هــاي معمــولی ســاکن در شــهرهاي  خــانواده

آباد،  ان، گنبد کاووس، بندر ترکمن، خرمزاهد

ــن ــوده س ــز ب ــواز و تبری ــه، اه ــد.  ندج، ارومی ان

هاي جمعیتی در  دلیل فقدان داده هسفانه بمتأ

اره جمعیت اقوام ایرانی  و نیز ترکیب متنوع  ب

امکان ارائه برآورد روشـنی در   ،یجمعیت قوم

ــاره  حجــم جامعــه آ ري اقــوام حتــی در مــاب

. لذا حجـم جامعـه   وجود ندارد شهرهاي فوق

مار ایران (در هاي مرکز آ هماري بر اساس دادآ

ــماري  ــد.  1385سرشـ ــبه شـ روش ) محاسـ

اي  رحلـه گیري پـژوهش از نـوع چنـد م    نمونه

بوده اسـت. حجـم نمونـه اقـوام مشـتمل بـر       

ــا ــد 7/14(124 کردهـ ــا درصـ  9(75)، لرهـ

 424)، آذري درصـد  8( 68 هـا  درصد)، بلـوچ 

) و درصـــد 6( 51 تـــرکمن )،درصـــد 4/50(

) نفر است. با توجـه  درصذ 5/11( 98 ها عرب

و بـا عنایـت بـه    هـاي اجرایـی    به محـدودیت 

 مـاري و در نظـر  هـاي آ  ضرورت انجام تحلیـل 

حجم کل نمونه معـادل   ،گرفتن حداقل نمونه

  نفر بوده است.  840

در تحقیق اولیه هویت قـومی و ملـی در   

سه بعد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با بـیش  
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اند. در  ز چهل گویه مورد سنجش قرار گرفتها

تحلیل ثانوي با تأکید بر سنجه هویت قـومی  

، هفـت گویـه بـراي    MEIM(102چند گروهی(

در انتخاب شـده اسـت.    سنجش هویت قومی

نجا سنجه هویت قـومی چنـدگروهی شـامل    آ

ــی  ــه گرایش ــه مؤلف ــق)،   103س ــاس تعل (احس

ــناختی ــومی) و    104شـ ــت قـ ــب هویـ (کسـ

 14کــب از اســت. ایـن ســنجه مر  105رفتـاري 

هـاي گرایشـی،    گویه اسـت کـه بـراي مؤلفـه    

گویـه   2 و 7،  5شناختی و رفتاري به ترتیب 

هـاي   از میـان مؤلفـه  طراحی شده اسـت. امـا   

مذکور، در تحقیـق حاضـر بـر بعـد گرایشـی      

تأکید شده است. ایـن بعـد، احسـاس مثبـت     

نسبت به قومیت، احساس تعلق و دلبستگی و 

غرور و افتخـار قـومی را در    همچنین احساس

گیرد. بسیاري از محققان بعد گرایشـی   بر می

وري سنجه هویت قومی را جنبه کلیدي و مح

ویت که براي سنجش هدانند  چند گروهی می

هـا در کشـورهاي مختلـف     قومی همـه گـروه  

یـن اسـاس از بـین    جهان مناسب اسـت. بـر ا  

ــده  ــه برگزی ــراي ســنجش   هفــت گوی شــده ب

هاي ملی و قومی، پنج گویه آن مربـوط   هویت

به بعد گرایشی است، یـک گویـه مربـوط بـه     

                                       
102. Multigroup Ethnic Identity Measure 
103. Attitudinal 
104.Cognitive 
105. Behavioral  

یک گویـه نیـز    هایتندر کسب هویت است و 

سنجد. ایـن   را مییابی  یا هویت تعیین هویت 

ــا  ــر دقیق ــه اخی ــف  "دو گوی ــت و تعری برداش

را "پاســخگو از هویــت قــومی یــا ملــی خــود 

  سازد. می مشخص

ــد گرایشــی (  ــی: بع ــت مل ــه)، 5هوی گوی

یـابی   عدکسب هویت (یک گویه )، بعد هویتب

  (یک گویه)

گویــه)، 5هویــت قــومی: بعــد گرایشــی (

یـابی   عدکسب هویت (یک گویه)، بعد هویـت ب

  (یک گویه)

است که سنجش روایـی  یادآوري  الزم به

لفـا  دهـد کـه ضـریب آ    ها نشـان مـی   شاخص

کرونباخ براي هویت قومی و هویـت ملـی بـه    

ه بــه دســت آمــد86/0و 80/0ترتیــب معــادل

  باشد.  است، که میزان آن قابل توجه می

  ها یافته -7

هویت قومی بر اسـاس هفـت گویـه بـه     

، مـورد  ) آمـده 1(نگاره شـماره  شرحی که در 

هـا در قالـب    ت. گویـه رار گرفته اسـ قسنجش 

ــا پــنج امکــان پاســخ طــرح  طیــف  لیکــرت ب

قـرار دارد؛   5و  یکاند. نمرات طیف بین  شده

 5مبــین هویــت قــومی ضــعیف و  عــدد یــک

  دهنده هویت قومی قوي است.  نشان
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ن نمره پاسخگویان میانگیـ ) 1(نگاره شماره 

هاي مربوط به هویت قومی  به  تفکیک گویه

  در میان اقوام ششگانه

ف
دی

ر
  

  گویــه ها

رد
کـ

  

ـر
ل

چ  
ـو

بل
ب  

ـر
ع

  

ي
ذر

آ
ن  

کم
تر

  

ل
کـ

  

1  

من به فرهنگ قومی 

(یا فرهنگ محلی) 

  کنم. خودم افتخار می

1/4
  

3/4
  

2/4
  

9/3
  

2/4
  

5/4
  

2/4
  

2  

دید مثبتی نسبت به 

گروه قومی و 

فرهنگی(یا منطقه 

  محل تولد) خود دارم.

1/4
  

1/4
  

4
  

7/3
  

1/4
  

4/4
  

1/4
  

3  

اگر دوباره متولد 

دوست داشتم  شدم، می

عضو همین فرهنگ یا 

اهل همین محل(محل 

  تولدم) باشم.

9/3
  

2/4
  

2/4
  

6/3
  

1/4
  

4/4
  

4
  

4  

داشتن ارتباط فرهنگی 

با منطقه محل تولدم 

در همه دوران زندگی 

  براي من مهم است.

4
  

1/4
  

4
  

7/3
  

1/4
  

4/4
  

1/4
  

5  

کنم  کامالً احساس می

که به سرزمین مادري 

و محل تولدم تعلق 

  دارم.

4
  

5/4
  

1/4
  

6/3
  

3/4
  

3/4
  

2/4
  

6  

عضویت من در گروه 

ام، نقش مهمی  قومی

ام ایفا  در زندگی

  کند. می

5/3
  

8/3
  

4
  

5/3
  

7/3
  

3/4
  

7/3
  

7  

من خودم را یک فرد 

قومی (یا عضو یک 

  دانم. قومیت) می

7/3
  

2/4
  

4
  

9/3
  

8/3
  

2/4
  

9/3
  

  میانگین  

8/
27

  

5/
29

  

8/
28

  

9/
26

  

6/
28

  

31
  

-  

یت قومی نمره هومیانگین این نگاره، در 

ها در میان  اقـوام   پاسخگویان به تفکیک گویه

عبـارت  ده که نکات مهم آن شگانه درج  شش

  است از:

ــره    ● ــاالترین نم ــرکمن داراي ب ــوم ت ق

هویت قومی است و پس از آن به ترتیب اقوام 

لر و آذري قرار دارند و در مقابـل قـوم عـرب    

کمترین نمره هویـت قـومی را کسـب کـرده     

  است.  

هاي مربوط به احسـاس غـرور و    گویه ●

من به فرهنـگ قـومی   «احساس تعلق قومی، 

کـامالً احسـاس   «و » کـنم  خودم افتخـار مـی  

کنم بـه سـرزمین مـادري و محـل تولـدم       می

، بیشــترین نظــر مثبــت و گویــه »تعلــق دارم

عضـویت مـن در   «سـب هویـت،   مربوط بـه ک 

ام ایفـا   ام، نقش مهمـی در زنـدگی   گروه قومی

  اند.   رین نظر مثبت را داشتهکمت» کند می

موع بررسـی و مقایسـه میـانگین    در مج

(با توجه به نمـرات طیـف) بیـانگر آن     ها گویه

است که سطح هویـت قـومی در میـان اقـوام     

شود. از  ارزیابی می ایرانی بیش از حد متوسط

توان ادعا نمود که هویت قـومی در   این رو می

ــاعی     ــت اجتم ــک هوی ــی ی ــوام ایران ــزد اق ن
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تـر ایـن    براي بررسی دقیـق است.  106تهبرجس

  پردازیم.   میبه توصیف گویه هفتم  ،موضوع

دهـد   این گویه نشان مینتایج مربوط به 

که پاسخگویان تا چه حـد خـود را یـک فـرد     

دهـد کـه    داننـد. نتـایج نشـان مـی     مـی  قومی

ذات پنداري قومی در میان تمـام   میانگین هم

 اقوام بیش از حد متوسط است. میانگین کـل 

به دست آمده است که بر اسـاس   9/3معادل 

  شود.   می در حد زیاد ارزیابی 5تا  1طیف 

ــماره   ــاره شـ ــی  ) 2(نگـ ــع فراوانـ توزیـ

ویـه را در میـان   شده به ایـن گ  هاي داده پاسخ

دهـد. نتـایج حـاکی از آن     کل اقوام نشان می

درصـد از پاسـخگویان در    76است که تقریباً 

فرد قـومی   خیلی زیاد خود را یکحد زیاد یا 

ــی ــل   م ــد، در مقاب ــین   2/11دانن ــد چن درص

ذات  تصــوري ندارنــد و همچنــین میــزان هــم

درصد از پاسـخگویان بـا گـروه     5/11پنداري 

  شود.   در حد متوسط ارزیابی می شان قومی

میزان احساس نزدیکی ـ ) 2(نگاره شماره 

  به گروه قومی در میان پاسخگویان

  درصد  فـراوانی  طبقـات

  9/30  258  خیلی زیاد

  6/45  380  زیاد

  5/11  96  متوسط

  2/9  77  کم

  2  17  خیلی کم

  7/0  6  پاسخ نداده

  100  834  جمع

                                       
106. Salient Social Identity 

ــاره ــر د2) و (1(هــاي  نگ و الگــوي ) ه

کنند، به این معنـا   یکسانی از نتایج عرضه می

که هویت قـومی در میـان اقـوام ایرانـی یـک      

هویت اجتماعی برجسته است و ایـن امـر بـا    

انتظارات تئوري هویـت اجتمـاعی همخـوانی    

  دارد.  

هویت ملی نیز همانند هویـت قـومی بـا    

) 3( نگاره شمارهبه شرحی که در  ههفت گوی

مه به اهـم  سنجیده شده است که در ادا ،آمده

  شود:  اشاره میها  یافته

قوم لـر داراي بـاالترین نمـره هویـت      ●

ملی است و پس از آن به ترتیب اقوام آذري و 

بلوچ قرار دارد و در مقابل قوم عرب کمتـرین  

  نمره هویت ملی را کسب کرده است. 

ــرور و   ● ــه احســاس غ ــوط ب ــه مرب گوی

ایرانـی بـودن خـود افتخـار      بـه «افتخار ملی، 

از « و گویـه  بیشـترین نظـر مثبـت    ،»کنم می

تـرین   لحاظ فرهنگی مردم ایران یکی از بزرگ

کمترین نظر مثبـت را  » هستندهاي دنیا  ملت

  اند. داشته

مقایسـه میـانگین    در مجموع بررسـی و 

دهد که سطح هویت ملی در  ها نشان می گویه

شـود   میمیان اقوام ایرانی در حد زیاد ارزیابی 

و از این نظر تفاوت چندانی بـا هویـت قـومی    

  آنها ندارد. 
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ین نمره میانگـ ) 3(نگاره شماره 

وط به هاي مرب پاسخگویان به تفکیک گویه

  گانه هویت ملی در میان اقوام شش

ف
دی

ر
  

رد  گویــه ها
ک

  

لر
چ  

لو
ب

ب  
عر

ي  
ذر

آ
ن  

کم
تر

  

ل
ک

  

1  
به ایرانی بودن خود افتخار 

  کنم. می

8/3
  

7/4
  

2/4
  

9/2
  

4/4
  

9/3
  

2/4
  

2  

از شنیدن سرود رسمی 

کشورم احساس غرور 

  کنم. می

7/3
  

6/4
  

2/4
  

8/2
  

3/4
  

1/4
  

1/4
  

3  
تاریخ ایران پر از افتخار، 

  شکوه و عظمت است.

6/3
  

5/4
  

1/4
  

5/3
  

1/4
  

9/3
  

4
  

4  

از اینکه داراي فرهنگ 

ایرانی هستم به خود 

  بالم. می
8/3

  

7/4
  

3/4
  

9/2
  

3/4
  

9/3
  

1/4
  

5  

مردم از لحاظ فرهنگی 

ترین  ایران یکی از بزرگ

  هاي دنیا هستند. ملت

7/3
  

5/4
  

1/4
  

7/2
  

1/4
  

4
  

9/3
  

6  

اینکه عضوي از فرهنگ 

ایرانی باشم، نقش مهمی 

  در زندگی من دارد.

7/3
  

6/4
  

4
  

9/2
  

2/4
  

7/3
  

4
  

7  

از نظر فرهنگی، چقدر 

(عضوي  خودتان را ایرانی

  دانید. از جامعه ایران) می

4
  

8/4
  

6/4
  

4/3
  

6/4
  

2/4
  

4/4
  

  میانگین  

6/
26

  

7/
32

  

8/
29

  

5/
21

  

3/
30

  

28
  

-  

ر ایـن موضـوع بـه    تـ  براي بررسی دقیـق 

پـردازیم. ایـن گویـه     بررسی گویه هفـتم مـی  

ویان تا چه حد خـود  دهد که پاسخگ نشان می

داننـد. نتـایج مربـوط بـه گویـه       را  ایرانی می

ذات  دهـد کـه میـانگین هـم     میمذکور نشان 

اقـوام ایرانـی    پنداري با ملیت در میـان کلیـه  

 ،بـیش از حــد متوســط اسـت، میــانگین کــل  

به دست آمده است که بر اسـاس   4/4معادل 

  در حد زیاد ارزیابی می شود.   5تا  1طیف 

ــماره  ــاره شـ ــی )4(نگـ ــع فراوانـ ، توزیـ

فتم را در میـان  شده به گویه ه هاي داده پاسخ

دهـد. نتـایج حـاکی از آن     کل اقوام نشان می

رصد از پاسخگویان در د 9/84است که تقریباً 

دانند،  د یا خیلی زیاد خود را ایرانی میحد زیا

درصـد چنــین اعتقــادي   4/5در مقابـل تنهــا  

درصد از پاسـخگویان   6/7ین ندارند و  همچن

  کنند تا حدودي ایرانی هستند.   فکر می

ــه   ــوط ب ــایج مرب در مجمــوع مقایســه نت

دهـد کـه    می و هویت ملی نشان میهویت قو

ز پاسخگویان، هویـت قـومی و   براي بسیاري ا

ملــی داراي اهمیــت و ارزش یکســانی اســت، 

حتی در میان برخی اقوام اهمیت هویت ملـی  

  بیش از هویت قومی است.  

ذات پنداري با  میزان همـ ) 4(نگاره شماره 

  ملیت در میان اقوام ایرانی

  درصد  فـراوانی  طبقـات

  3/61  511  دانم. خودم را کامالً ایرانی می

  7/24  206  دانم. را ایرانی میخودم 

کنم تا حدودي ایرانی  فکر می

  هستم.
63  6/7  

کمتر خودم را به عنوان یک 

  کنم. ایرانی تلقی می
27  2/3  

  2/2  18  دانم. خود را اصالً ایرانی نمی

  1/1  9  بدون پاسخ

  100  834  جمع
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بررسی رابطه هویت قومی با  -8

  هویت ملی در کل اقوام  ایرانی 

ــه  منظــور بررســی رابطــه همبســتگی  ب

 متغیر هویت ملـی   هویت قومی با هویت ملی،

هـاي هفتگانـه و متغیـر     با ترکیب تمام گویـه 

هـاي   ویـه هویت ملی نیز با ترکیـب تمـامی گ  

براي  - جدا از هم عنوان دو متغیر هگانه، ب هفت

آمـده   نتایج به دستهر پاسخگو محاسبه شد. 

همبستگی میـان دو متغیـر    دهد که ن مینشا

هویـت قــومی و ملــی در میـان اقــوام ایرانــی   

ــاد ــطح(  31/0ل معـ ــت و در سـ ) 000/0اسـ

باشد. میزان و جهت رابطه حاکی  دار می معنی

از این است که میان احساس تعلـق قـومی و   

رابطه مثبـت وجـود   به هویت ملی، دلبستگی 

  دارد.  

ــق قــومی و      ــان تعل ــدم تعــارض می ع

با نظریه هویت اجتماعی و دلبستگی به ملیت 

بندي خـود در تضـاد اسـت. بـر      دسته تئوري

هـا، مـا بایـد انتظـار داشـته       اساس این تئوري

باشیم که برجسـتگی قومیـت، دلبسـتگی بـه     

ل آنکه نتایج خـالف  ملیت را کاهش دهد، حا

  دهد. آن را نشان می

ــد      ــا بای ــه م ــن رابط ــیح ای ــراي توض ب

بنـدي   و دسـته  هـاي هویـت اجتمـاعی    تئوري

خود را با مدل درهم بافتگی هویت اجتمـاعی  

گسترش دهیم. بر طبق مـدل مـذکور میـزان    

موجب تضادهاي هویت قومی به خودي خود 

شود و هویت ملی را تضعیف  بین گروهی نمی

ه کند. بلکه تأکید بر یک هویت یگانـه کـ   نمی

هـا را بـه    پیچیدگی و درهم بافتگی دلبستگی

دهـد،   ل میتقلی» ما و آنها«تمایز محوريیک 

عامل ایجاد چنین نتایج منفی اسـت. بـر ایـن    

ان استدالل نمود کـه نتـایج بـه    تو ، میاساس

دهد رابطه هویت قومی و  آمده نشان می دست

ملی بر مبناي تمایز گروه خودي و گروه غیـر  

یـت  شود، بلکه قومیت و مل تعریف نمی خودي

هـاي تقسـیمات    در نزد اقوام ایرانی از ویژگـی 

د یونـدي برخوردارنـد کـه در ابعـا    متقاطع و پ

کنند. لذا  مختلف فرهنگی یکدیگر را قطع می

در شرایطی کـه تـأثیر سـایر متغیرهـا (بـراي      

قــش بیگانگــان، نخبگــان قــومی،     مثــال ن 

ها و احساس تبعـیض و   گذاران، رسانه سیاست

...) ثابت نگه داشته شود، رابطه هویت قـومی  

 ،و هویت ملی مثبـت خواهـد بـود. از ایـن رو    

آمیـز ذاتـی میـان هویـت      وجود رابطه تعارض

قومی و هویت ملی در میان اقوام ایرانی کمتر 

اسـت کـه نتـایج    قابل تصور است. شایان ذکر 

ــه  ــا یافتـ ــق بـ ــی و  ایـــن تحقیـ ــاي چلبـ هـ

توســلی و  ،)1380)، یوســفی(1380یوســفی(

ــمی( ــین 1381قاســ ــداللهی و حســ )، عبــ

 ،)1388)، حســـینعلی میرزایـــی(1381بـــر(

ــلگی( ــد س ــانی( ،)1389محم ) و 1391حاجی
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) همخــوانی دارد. 1388حســینعلی میرزایــی(

نتایج تحقیقات مذکور نشان داد که احسـاس  

هویت قومی نه تنها با احسـاس هویـت ملـی    

ی و نـه  (البتـه در بعـد فرهنگـ    منافاتی نـدارد 

  بلکه مقوم آن نیز هست. ،سیاسی)

بررسی رابطه هویت قومی با  -9

هویت ملی بـه تفکیـک اقـوام    

  انی ایر

 در حالی که رابطـه میـان هویـت قـومی    

دار  کلی و هویـت ملـی کلـی مثبـت و معنـی     

هـاي   است، اما رابطـه مـذکور در میـان گـروه    

نگاره شـماره  که در  قومی متفاوت است. چنان

ــی 5( ــه م ــان   ) مالحظ ــتگی می ــود، همبس ش

گی به ملیـت در  احساس تعلق قومی و دلبست

(البتـه بـه اسـتثناي قـوم      میان اقـوام ایرانـی  

عـــرب) مثبـــت اســـت. بیشـــترین میـــزان  

همبستگی میان هویت قومی و ملـی مربـوط   

به اقوام آذري و لـر اسـت و کمتـرین میـزان     

لوچ تعلـق دارد.  همبستگی به اقوام ترکمن و ب

کننــده نــوعی هویــت  رابطــه مثبــت مــنعکس

یافته است. فقدان رابطه دال بـر عـدم    انسجام

یـري میـان ایـن دو نـوع     همپوشی یا هـم تغی 

هویت اجتماعی اسـت و نهایتـاً رابطـه منفـی     

ممکن است ناشی از روابط و مناسبات اقوام با 

تـر   ملـت و جامعـه وسـیع    –نهادهاي دولـت  

  باشد. 

ضرایب همبستگی میان ـ ) 5(نگاره شماره 

هویت قومی و هویت ملی در میان اقوام 

  ایرانی

  ترکمن  آذري  عرب  بلوچ  لر  کرد

167/0  439/0  144/0  175/0-  504/0  051/0  

067/0  000/0  249/0  132/0  000/0  732/0  

121  68  66  75  400  48  

عدم تقارن در رابطه میان هویت قومی و 

هویت ملی در نزد اقوام به ویژه در مورد قـوم  

کند که میـزان   را مطرح میعرب این احتمال 

نـین  همبستگی هویـت قـومی و ملـی و همچ   

اي و موقعیتی  عوامل زمینهجهت رابطه آن به 

ــه شــرح آن   ــی اســت ک ــه مبتن ــن مقال در ای

اینکه در تعیـین   استگنجد. آنچه مسلم  نمی

مختلفی میزان همبستگی و جهت آن، عوامل 

تــوان بــه  دخیــل هســتند کــه از جملــه مــی 

ــدودیت ــاختاري، مو مح ــاي س ــته ــاي  قعی ه

هــــا و  اقتصــــادي، گفتمــــان – اجتمــــاعی

هاي  و ویژگیهاي مسلط، خصایص  ایدئولوژي

  عینی، عقاید قالبی و تبعیض اشاره نمود.  

بندي پاسـخگویان بـر    گروه -10

حسب دو متغیر هویت قـومی و  

  هویت ملی(کل)

رکیـب نمـرات   با تجمع و تدر این بخش 

هاي هویت قومی و  فردي و با ساختن شاخص

ن دو نـوع  ایـ  هویت ملی، امکان بررسی رابطه

ي فراهم دو بعد هویت اجتماعی در یک نگاره
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ص هویت قومی شده است. بر این اساس شاخ

باشـد کـه حـداقل و     مرکب از هفت گویه می

و  35و  7حداکثر نمـرات بـه ترتیـب معـادل     

است. با توجه بـه دامنـه    28دامنه آن معادل 

ي ا بالقوه پاسخگویان، کسانی که نمـره نمرات 

هویـت   انـد در طبقـه   ) کسب کرده7-21بین(

-35اي بـین(  مـره قومی ضعیف و کسانی که ن

، در طبقه هویت قومی اند ) به دست آورده22

انـد. در مـورد شـاخص     بندي شـده  قوي گروه

 ،باشد یت ملی نیز که داراي هفت گویه میهو

همانند هویت قومی، پاسخگویان به دو طبقـه  

ــوي    ــی ق ــت مل ــعیف و هوی ــی ض ــت مل هوی

  اند.  بندي شده گروه

 ها بپـردازیم،  قبل از آنکه به توصیف داده

بندي تقـاطعی،   باید گفت هدف از طرح طبقه

نیسـت. در   کشف روابط علـی یـا تحلیـل آن   

بنــدي تقــاطعی پاســخگویان بــر  واقــع طبقــه

ومی و هویت ملـی را  حسب دو متغیر هویت ق

تـک   بندي آنها بر حسب تـک  باید بسط طبقه

متغیرهاي مذکور به حسـاب آورد. از ایـن رو   

وي الگـ  آنچه در  اینجا براي مـا اهمیـت دارد،  

و نه (نگاره هاي  فراوانی مشترك یا  اقالم خانه

ــا چهــار جهــت  گیــري  قطــر آن) اســت کــه ب

در مــدل دو  107فرهنگــی و موقعیــت هــویتی

قایســه اســت: پــذیري قابــل م ســویه فرهنــگ

  اي.   شیهسازي و حا انسجام، جدایی، همگون

                                       
107. Identity Positions 

) مالحظـه  6نگـاره شـماره (  که در  چنان

ــی ــی   م ــان م ــایج نش ــود، نت ــد  ش ــتده ر بیش

) داراي هویت قـومی و  درصد 86پاسخگویان(

ملی قوي هستند. این گروه از پاسخگویان هم 

گرایش مثبت بـه کشـور ایـران دارنـد و هـم      

شـان   میـراث قـومی   نگرش مساعدي در مورد

 اند. به عبارت دیگر آنهـا بـه ایرانـی    کردهابراز 

بالند،  کنند و بر خود می بودن خود افتخار می

خــود را تأییــد و  ل قومیــتامــا در عــین حــا

کنند. در چارچوب مـدل دوسـویه    تصدیق می

یري ایــن گـروه از پاســخگویان را  پـذ  فرهنـگ 

توان داراي هویـت انسـجامی یـا ترکیبـی      می

  تعریف نمود. 

گروه بندي پاسخگویان ـ ) 6( نگاره شماره

  بر حسب دو متغیر هویت قومی و ملی(کل)

  هویت ملی

  هویت قومی
  جمع  زیاد  کم

  کم
12  

5/1%  

31  

4/0%  

43  

5/5%  

  زیاد
66  

5/8%  

669  

86/0%  

735  

5/94%  

  جمع
78  

10/0%  

700  

90/0%  

778  

100/0%  

) درصــد 5/8( گــروه دوم از پاســخگویان

شان  مل کسانی هستند که با فرهنگ قومیشا

نگی شـان احسـاس یگـا    بیش از فرهنگ ملـی 

کنند. در واقع براي آنهـا اهمیـت قومیـت     می

تـوان   را مـی بیش از ملیت اسـت. ایـن گـروه    
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داراي هویــت جــدایی نامیــد. عــالوه بــر ایــن 

) کـه داراي هویـت   درصـد  4کسانی هسـتند( 

، امــا کمتــر بــا فرهنــگ ملـی قــومی هســتند 

در کننــد.  شــان احســاس یگــانگی مــی قــومی

آخرین گروه داراي هر دو هویت قومی  نهایت،

و ملـی ضــعیف هســتند. دو گــروه اخیــر کــه  

ب هویت به ترتی تعدادشان بسیار اندك است،

  دهند.  را تشکیل میاي  شده و حاشیه همگون

ه طــور خالصــه نتــایج تحقیــق نشــان بــ

بینــی مــدل  دهــد کــه بــر خــالف پــیش مــی

پذیري، چهار شـکل تعیـین    سویه فرهنگ یک

ذات پنداري) وجود دارد، اما همـه   هویت (هم

ــانی برخــوردار     ــت یکس ــا از وزن و اهمی آنه

هـاي هـویتی    کـه موقعیـت   نیستند. در حـالی 

اي مـوارد معـدودي را    سازي و حاشـیه  همانند

هویـت انسـجامی(ترکیبی)،    دهـد؛  تشکیل می

یـا  تعیـین هویـت بـا هـر دو گـروه قــومی و       

  فرهنگ ملی داراي بیشترین فراوانی است.  

ــن    ــانگر ای ــذکور بی ــویتی م ــت ه موقعی

واقعیت اسـت کـه اقـوام ایرانـی بـدون آنکـه       

پیشینه قومی خـود را نادیـده بگیرنـد، بـراي     

خود نیـز ارزش و اعتبـار خاصـی    یرانی بودن ا

اند. براي بسـیاري از پاسـخگویان درجـه     قائل

حتی در  اهمیت قومیت و ملیت یکسان است،

هاي قومی اهمیت  میان برخی از اعضاي گروه

ش از قومیت اسـت. ایـن امـر نشـان     ملیت بی

ومی و ملـی را در  دهد که آنها فرهنـگ قـ   می

از ایـن   ترکیبـی دانند، بلکه  تعارض با هم نمی

  گذارند.  دو فرهنگ را به نمایش می

بندي پاسـخگویان بـر    گروه -11

حسب دو متغیر هویت قـومی و  

هویت ملی بـه تفکیـک اقـوام    

  ایرانی 

بندي پاسخگویان بر حسـب هویـت    گروه

 قومی و هویت ملی به تفکیک اقـوام ششـگانه  

د که هویت غالب در میـان همـه   ده نشان می

انسـجامی(ترکیبی)   هـاي قـومی هویـت    گروه

است. با این همـه سـهم ایـن نـوع هویـت در      

نگـاره  کـه در   میان اقوام یکسان نیست. چنان

شـود، نتـایج نشـان     ) مالحظـه مـی  7(شماره 

درصـد پاسـخگویان    90دهد که بـیش از   می

متعلـق بــه اقـوام لــر، آذري، بلـوچ و تــرکمن    

داراي اهمیت انسجامی هستند. در حالی کـه  

اقوام کرد و عرب به ترتیـب   این میزان در نزد

سـت. از سـوي دیگـر سـهم     درصد ا 45و  76

(بـه ویـژه هویـت     هـاي هـویتی   سایر موقعیت

جدایی) در میان قوم عرب بیش از سایر اقوام 

  است.  
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گروه بندي پاسخگویان ـ ) 7(نگاره شماره 

بر حسب دو متغیر هویت قومی و ملی به 

  تفکیک اقوام ششگانه

  کــرد

  هویت ملی

  قومیهویت 
  جمع  زیاد  کم

  کم
3  

5/2%  

9  

4/7%  

12  

9/9%  

  زیاد
17  

14/0%  

92  

76/0%  

109  

1/90%  

  جمع
20  

5/16%  

101  

5/83%  

121  

100  

  لــر

  هویت ملی

  هویت قومی
  جمع  زیاد  کم

  -  کم
2  

9/2%  

2  

9/2%  

  -  زیاد
66  

1/97%  

66  

1/97%  

  -  جمع
68  

100/0%  

68  

100/0%  

  بلــوچ

  هویت ملی

  هویت قومی
  جمع  زیاد  کم

  -  -  -  کم

 -  زیاد
66  

100/0%  

66  

100/0%  

  %100/0 -  جمع
66  

100/0%  

) مالحظـه  7نگـاره شـماره (  که در  چنان

شــود، تقریبــاً یــک ســوم از پاســخگویان  مــی

عرب خود را بیشـتر یـک فـرد    متعلق به قوم 

تا حدودي ایرانـی   دانند. اگرچه آنها قومی می

پذیرند، اما آشـکار اسـت کـه     بودن خود را می

مؤلفه قومی در میـان آنهـا از نفـوذ بیشـتري     

  برخوردار است.  

بنـدي   در مجموع نتایج مربوط بـه گـروه  

پاسخگویان بر حسب دو متغیر هویت قومی و 

الگوي یکسانی  ملی در کل و به تفکیک اقوام،

نا کـه همسـو بـا    دهند، به این مع را نشان می

پذیري نتـایج حـاکی از    مدل دو سویه فرهنگ

هاي مختلفی براي تعیـین   شیوهاین است که 

کننـد   همچنین تأییـد مـی   هویت وجود دارد،

که هویت غالب در میان اقـوام ایرانـی هویـت    

ل کـه  اجامی یا ترکیبی است. البته این سؤانس

ز گیري این چهار شـکل ا  چه عواملی در شکل

شـود   تعیین هویت دخیل هستند مطـرح مـی  

ــه  کــه پاســ ــه آن در چــارچوب ایــن مقال خ ب

جد و به انجام تحقیقات مسـتقلی نیـاز   گن نمی

  است.  

  فرجام

هاي حاصل از ایـن پـژوهش نشـان     یافته

دهد که هویت قومی و هویت ملی، هر دو  می

در میان اقوام ایرانـی برجسـته و قـوي اسـت.     

ی هویت قومی از یک طرف بـا مـدل   برجستگ

یري مغایر است کـه آن را  پذ سویه فرهنگ یک

رف و از طـ  کنـد  اهمیتی فـرض مـی   مقوله بی

ــویه     ــدل دوس ــري م ــارات نظ ــا انتظ ــر ب دیگ

ست که بـر برجسـتگی   پذیري همسو ا فرهنگ

 ،کنـد. بـر طبـق ایـن مـدل      قومیت تأکید می
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ــت ملــ    ــومی و هوی ــت ق ــوان  هوی ــه عن ی ب

جتماعی برجسته در نـزد اعضـاي   هاي ا هویت

  مانند.  هاي قومی باقی می گروه

ــومی و   ــان هویــت ق در مــورد رابطــه می

ــی نتــایج حــاکی از آن اســت کــه  هویــت مل

همبستگی میان احساس تعلق بـه قومیـت و   

دار  ساس دلبستگی به ملیت مثبت و معنـی اح

است. همبستگی مثبت میـان تعلـق قـومی و    

دلبستگی ملی بـا نظریـه هویـت اجتمـاعی و     

بندي خود، ناسازگار است. نتـایج   دستهنظریه 

بیانگر این واقعیت است که این دو نوع هویت 

گـروه   -اساس تمایز گروه خودياجتماعی بر 

ــو ــر خ ــایزغی ــا«دي و تم ــا و آنه ــف » م تعری

این رو براي توضـیح ایـن رابطـه     شود. از نمی

ویـت  هـاي درهـم بـافتگی ه    توان از مـدل  می

ــت هــاي اجتمــاعی  اجتمــاعی و انســجام هوی

ــر طبــق مــدل      ــت. ب ــه بهــره گرف  چندگان

وجـــود  بــافتگی هویـــت اجتمــاعی،   درهــم 

در میان اعضاي گانه هاي گروهی چند عضویت

شـود تـا جهـان     هاي قومی موجـب مـی   گروه

 -اجتماعی آنها بـه یـک تمـایز گـروه خـودي     

گروه غیـر خـودي یگانـه تقلیـل نیابـد. آنهـا       

ممکن است بر مبناي یک بعد عضو مشـترك  

اسـاس بعـد   امـا بـر    ،یک گروه خودي باشـند 

هاي مختلفـی تعلـق    دیگر به طبقات یا مقوله

هاي  علق اعضاي گروهاشند. از این رو تداشته ب

ــی      ــه فرهنگ ــا مقول ــته ی ــه دو دس ــومی ب ق

تواننـد هـم    ساز نیست. در واقع آنها می ئلهمس

از هویت قومی قوي و هم از هویت ملی قـوي  

  برخوردار باشند.  

هـاي   عالوه بر این مـدل انسـجام هویـت   

کنـد   ئله کمک مـی چندگانه به تبیین این مس

ي هـا  چرا در نزد بسیاري از اعضـاي گـروه  که 

قومی احساس دلبستگی به ملیت و  احساس 

نزدیکی و تعلق به قومیت مکمل هم هسـتند  

تا اینکه رقیب یکـدیگر بـه حسـاب آینـد. بـر      

هاي  له انسجام، هویتطبق این مدل، در مرح

(براي مثال هویت قـومی و   اجتماعی چندگانه

ــود   ــاختار خ ــی) در درون س ــازمان  108مل س

یـف و  یابند و به طـور همزمـان بـراي تعر    می

ــی» پنداشــت از خــود« ــدا  109کل ــت پی اهمی

کنند. در این مرحلـه بـا برقـراري ارتبـاط      می

احسـاس  » خـود «میان هویت قومی و ملـی،  

ــه تضــاد) مــی پیوســتگی کنــد. انســجام  (و ن

هاي ذهنـی و   یههاي قومی و ملی در ال هویت

ــروه ــی، اعضــاي گ ــادر   درون ــومی را ق ــاي ق ه

ن خصــایص هــاي میــا ســازد تــا شــباهت مــی

تـر را کـه بـه     گ قومی و جامعـه وسـیع  فرهن

درك کنند. از ایـن   ،پردازند می» خود«تعریف

، تصــویري رو انســجام هویــت قــومی و ملــی

ــجم ــه و منس ــر از  یکپارچ ــود«ت ــیم ت» خ رس

                                       
108. Self. Structure 
109. Overal Self – Concept  
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فرهنگی مکمـل   هاي کند که در آن تفاوت می

شود تا آنکه مقابـل هـم    هم در نظر گرفته می

  فرض شوند. 

ا آشـکار  ین نتایج ایـن واقعیـت ر  همچن  

هاي مختلفی براي تعیـین   سازند که شیوه می

سـازي، جـدایی و    انسـجام، همگـون  ( -هویت

اي) وجـود دارد. بـا ایـن همـه هویـت       حاشیه

ــت     ــخگویان هوی ــر پاس ــان اکث ــب در می غال

(این نتایج بـا مـدل    ترکیبی است انسجامی یا

پـذیري همخـوانی دارد). بـه     سویه فرهنـگ  دو

خود را ایرانـی  گویان هم طوري که اکثر پاسخ

هم عضوي از گـروه قـومی    کنند و تعریف می

داننـد. ایـن امـر سـازگاري هویـت       متمایز می

را در نزد اقوام  ایرانـی مشـخص   قومی و ملی 

سازد. شایان ذکر است که اصطالح هویـت   می

انسجامی تنها بـه معنـاي جمـع دو عضـویت     

(قومیــت و ملیــت) یــا  تقــارن آنهــا  گروهــی

ذات  شیوه تعیـین هویـت(هم  نیست. بلکه این 

اي از  ري) حاکی از وجود پیکربندي یگانهپندا

هویتی است کـه از تجـارب    عالیق فرهنگی و

هاي قـومی در بافـت اجتمـاعی و     خاص گروه

ــران ناشــی مــی فره ــن رو  نگــی ای شــود. از ای

توان کشور ایران را که به لحـاظ تـاریخی    می

از کشورهایی که به دلیـل   ،چند قومیتی است

ر به جوامع چند د مهاجران در  دوران اخیورو

  اند، متمایز دانست.  قومیتی تبدیل شده

در حــالی کــه وجــود هویــت ترکیبــی و 

برخورداري اقوام ایرانی از هـر دو نـوع هویـت    

ــاعی  ــوم –اجتم ــیق ــل  -ی و مل ــرز و قاب مح

اما سـهم ایـن نـوع هویـت در      مشاهده است،

میان اقوام یکسـان نیسـت. ایـن وضـعیت در     

ــورد ــی و    م ــومی و مل ــت ق ــتگی هوی برجس

همچنین رابطه آنهـا بـا یکـدیگر نیـز صـادق      

  است.  

دهد کـه بـیش از    نتایج تحقیق نشان می

درصد پاسـخگویان متعلـق بـه اقـوام لـر،       90

آذري، بلوچ و ترکمن داراي هویـت انسـجامی   

هستند، اما ایـن میـزان در نـزد اقـوام کـرد و      

اسـت.   درصد 45و  درصد 76عرب به ترتیب 

ومی و هویت ملـی  اگرچه رابطه میان هویت ق

دار اسـت، امـا میـزان و     در کل مثبت و معنی

متفـاوت  جهت رابطه آن بر اساس نوع قومیت 

عدم تقارن در رابطـه میـان ایـن دو     باشد. می

نوع هویت اجتماعی در نزد اقوام بـه ویـژه در   

کنـد   د قوم عرب این احتمال را مطرح میمور

و جهـت آن بـه عوامـل    ی که میزان همبستگ

  اي و موقعیتی وابسته است.   تاریخی، زمینه

هاي قـومی   ها در میان گروه وجود تفاوت

بر این نکتـه داللـت دارد کـه اگرچـه هویـت      

تغییراتشـان   قـومی و ملـی بـه لحـاظ نظـري     

شـود. امـا بـه لحـاظ      مستقل از هم فرض می

تجربی رابطه و مناسبات میـان  ایـن دو نـوع    
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ممکن است متفـاوت باشـد.    هویت  اجتماعی

از این رو در بررسی روابط هویت قومی و ملی 

توان نقش بافت اجتمـاعی   نمیدر میان اقوام، 

  را نادیده گرفت.

دهـد   یج تحقیق نشان مـی در مجموع نتا

تـر   بطه میان هویت قومی و ملی پیچیدهکه را

توضیح  از آن است که یک تئوري بتواند آن را

ایـن اسـت    ،رسـد  می دهد. آنچه مسلم به نظر

هـاي هویـت    هـا (تئـوري   که ترکیـب تئـوري  

ــگ  ــاعی، فرهن ــذیري، در اجتم ــمپ ــافتگی  ه ب

هـاي چنـد گانـه)     اجتماعی و انسـجام هویـت  

  کنند.  یتري  از این رابطه ارائه م تبیین کامل
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