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احساس تعلق به ایران در میان اقوام ایرانی
سید صمد بهشتی ،استادیار ،گروه جامعهشناسي دانشگاه یاسوج ،ایران



محمد حقمرادي ،دانشجوي دكتري جامعهشناسي دانشگاه پيامنور
چكیده
وجود اقوام مختلف در ایران كه مهمترین ویژگي آنها بوميبودن آنهاست و همچنين تالش حکومت مركزي در یک سدة گذشتته بتراي ایجتاد
یک دولت یا ملت واحد ،این پرسش را مطرح ميكند كه درنتيجة سياستهاي تمركزگرایانة حکومت مركزي ،اقوام مختلف با مذاهب متفتاو
تا چه اندازه به ایران و هویت ملي خود احساس تعلق ميكنند .با استفاده از تحليل ثانویة دادههاي مربوط به  1776ایراني در موج پنجم مطالعتة
ارزشهاي جهاني چنين نتيجه گيري شد كه درمجموع ،تمامي اقوام ،احساس تعلق زیادي به ایران دارند و آنچه در برخي اقوام نظيتر ارتراو و
كردهاي اهل تسنن ،ميزان این تعلق را كاهش ميدهد احساس نابرابري و مشاركت كم آنهتا در قتدر

سياستي و نيتز ستهم نامناستب آنهتا از

توسعه یافتگي در مقایسه با سایر اقوام است .احساس تعلق زیاد قوم بلوچ سني نسبت به ایران در بستياري از شتاخصهتاي مطالعتهشتدة ایتن
تحقيق ،درخور توجه است.
کلیدواژهها :هویت ملي ،هویت قومي ،احساس تعلق
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مقدمه و بیان مسئله

هژموني و ایدئولوژي مبتني است كه هویت دیگري و فرهن

كشور ایران ،جامعة چنتد قتوميتي استت و درایتنميتان آنچته

زبان آنها را نشانه مي گيرد و تضتادها ،تبعتيض هتا و ستتم هتاي

اهميت دارد ميزان سهمبري از قتدر

و بهترهگيتري متفتاو

بعتتدي را بتته دنبتتال دارد و بتته جن ت

و

و حتتذ فيزیکتتي نيتتز

اقوام گوناگون از منابع مختلف اقتصتادي ،سياستي و  ...استت

مشروريت ميبخشد(حقمترادي .)191 :6931 ،ابراهيم توفيق معتقتد

متيشتود احستاس هویتت و تعلتقختارر آنهتا بته

است ملت و هویت ملي ،برساختة نظام دولت و ملتت استت و

كه بارت

هویتهاي جمعي مانند احساس تعلق به ایران و مليت ایرانتي
متفاو

شود؛ البته روامل مذهبي و فرهنگي مختلف به تقویت

بدون آن شکل نميگيرند؛ اما با پذیرش تفکيتک احمتد اشتر
ميان «هویت ایراني» و «هویت ملي ایراني» بر این باور است كته
برساختن ملت با دولت مدرن بتهرتور قطعتي بته شتکلگيتري

یا تضعيف همبستگي منجر ميشود.
برحسب دو رنصر شاخص مذهب و زبان بين اقوام ایرانتي

هویت ملي منجر نميشود (توفيق.)11 :6988 ،

تمایز وجود دارد و آنها را به چند دسته تقسيم ميكند .بختش

بعضتتي از تجتتددگرایان و نظریتتهپتتردازان توستتعه كتته بتتا

زیادي از جمعيت كرد زبانها در غرو ایران و بلتوچهتا پيترو

رویکردي متأثر از مدرنيزاسيون به مقولة قوميت مينگریستتند،

مذهب تسنن هستتند كته از متذهب رستمي كشتور متفتاو

پيشبيني مي كردند كته بتا گستترش نوستازي و شتکلگيتري

هستند .دررينحال ترکها ،لرها و بختش زیتادي از رتروهتا

نهادهاي مدرن و جریان مدرنيزاسيون كه با مؤلفتههتایي ماننتد

با زبان رسمي كشور -كته

رسانهاي و

ازنظر زباني به حوزة زباني متفاو

صنعت گرایي ،شهرنشيني ،رشد باسوادي ،ارتبارا

قتتومي و ملتتي فتتروكش كنتتد و

فارسي است  -تعلق دارند؛ اما ازلحاظ مذهبي باتوجهبه اینکته

 ...همتتراه استتت ،احساستتا

پيرو مذهب تشيع هستند بتا متذهب رستمي كشتور اختالفتي

روبه زوال برود؛ درحتالي كته همتين مستائل ،بتروز و تشتدید

ندارند .وجود ایتن تفتاو هتا در كنتار توستعهنيتافتگي نستبي

مطالبا

قتومي را در قلمترو جهتان ستوم و دموكراستيهتاي

استانهاي این اقوام در مقایسه با استانهاي فارس زبانكه شتيعه

فراصنعتي اروپاي غربي و آمریکاي شمالي و ملتل كمونيستت

هستند ،احساس تبعيض ،نابرابري و ستم ایجاد متيكنتد و ایتن

سابق مانند اروپاي شرقي منجر شده و به شکل هاي گونتاگون

فرضيه را شکل ميدهد كه حس تعلق آنهتا بته هویتت جمعتي

خود را نشان داده است و دربارة بستياري از ملتتهتا و اقتوام

ایراني ،حتداقل ازلحتاظ سياستي كتمرنت تتر استت .براستاس

تحت سلطه به رشد آگاهي ملي آنها نيز یتاري رستانده استت.

مطالعاتي كه دربارة اقوام كرد و ررو انجام شده استت ،فتر

جدایي چک و اسلواكي ،شورش آبخازي ،نسل كشي در رونتدا

متتيشتتود باتوجتتهبتته ایتتن دو رنصتتر(زبتتان و متتذهب) ،نتتوري

و كوزوو ،جنبش استقالل رلبانه باسک اسپانيا ،مناقشتة دیرینتة

تمركزگرایي و روابط مركز  -پيرامون ایجاد شده است .پرستش

ترک ها و یوناني ها بر سر قبترس ،رمليتا

ببرهتاي تاميتل در

دیگري كه شاید در این پژوهش بدان پرداخته نشود ایتن استت

سریالنکا ،خيزش مردم تيمور شترقي در انتدونزي ،منازرتا

كه این شرایط بر قومگرایي اقوام چه اثري داشته است؟

قومي و مذهبي در كشمير ،جنبش كردهتا در كردستتان ایتران،

از زمان رضاشاه به بعد در رابطه با اقوام در تاریخ ایران اتفاق

تركيه ،رراق و ستوریه و نمونتههتاي بستياري در آفریقتا و ...

جدیدي روي داد (همچنتين در تركيته بعتد از مصتطفي كمتال

نمونه هایي از تضادهایي هستند كه ریشه و منشأ نژادي ،قتومي

آتاتورک و رراق بعد از پيدایش رژیم بع ) كه در تتاریخ پتيش

و ناسيوناليستي داشتهاند.

از آن با وجود كشتاكش هتا و جنت هتاي ختونين ،ناشتناخته و

اگر هویت ملي را احساس مشترک و آگاهي جمعي بدانيم

بي سابقه است و آن پياده ستازي نتوري ناسيوناليستم استت كته

كه در یک یا نسبت به یک قلمرو سرزميني (دولت و ملتت)،

پيدایش شکل هاي جدید سلطه و استيال را منجر مي شتود و بتر

رينيت و مادیتت نهتادین متيیابتد و بتر مبنتاي یتک ادراک
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تاریخمند به ایرانيبودن ارزشگذارانه معنا ميبخشتد ،آنگتاه

نشان ميدهند اقوام پن گانه به رناصر مهم هویتت ملّتي ماننتد

باید پرسيد آیا ما ایرانيهتاي معاصتر باتوجتهبته فراینتدهاي

دین و آیين ،مردم ،مفاخر فرهنگي و سرزمين ،تعلق و وفاداري

توأمتان وحتد بختش و شتقهستاز دولتت و ملتتستازي،

باالیي دارند .در بين اقوام پتن گانته ،ابتراز رالقته و وفتاداري

مدرنيزاسيون و جهتانيشتدن از چنتين احستاس مشتترک و

بلوچها و لُرها به رناصر هویت ملّي بيش از اقوام فارس ،كُترد

آگاهي جمعي تعينیافتتهاي برختوردار هستتيم.

(توفيتق:6988 ،

 .)11به دنبال پاسخ به این سؤال ،نویسندگان این مقالته تتالش
كرده اند با استناد به ارالرا

موجتود بته ایتن پرستش پاستخ

دهنتتد كتته آیتتا انتستتاو بتته قوميتتتهتتاي مختلتتف باتوجتتهبتته
تفاو هاي زباني و مذهبي ،نقشي در نگاه اقوام به سياستهتا
و اهدا

كلي و ميزان تعلق آنها به ایران دارد یا خير.

و آذري است .دو قوم فارس و كُرد استعداد بيشتري در پيونتد
یا گسست روابط قتومي دارنتد؛ یعنتي ایتن دو قتوم ازحيت
كموكيف روابطشان با سایر اقوام ،پتانسيل انسجامي و پتانستيل
تعار

و گسست دارند (یوسفي.) 14 :6984 ،

رضوي آل هاشم و همکاران ( )6988به این نتيجه رستيده انتد
كه سياست حذ  ،ادغام و همانندستازي قوميتتهتا امکتانپتذیر
نيست .آنها رنوان كتردهانتد كته ادغتام شتهروندان در یتک ملتت

پیشینه و ادبیات تحقیق

واحتتد،آرمان ناسيوناليستتتهتتاي كالستتيک استتت كتته در برابتتر

در دنيا كمتر كشوري وجود دارد كه از یک قوم و ملتت باشتد

اقليت هاي قومي ناشکيباست و در تتاریخ بتا دولتتهتایي پيونتد

و مسئلهاي مرتبط بتا اقتوام در كشتورش نداشتته باشتد؛ البتته

خورده است كه اقليتتهتاي ملتي را بته اجبتار و ستركوو وادار

چگونگي صور بندي مسئلة اقوام و راهکارهتاي برختورد بتا

ميكند .ناسيوناليستم جدیتد بته تركيبتي از همگرایتي و انستجام

قتومي و مستائل و

اجتماري متکي است كه جامعة باثبا را بر مبناي یک پلوراليستم

متعددي دربارة

فرهنگي در یک دولت چندمليتي مبتني بر دموكراسي بنا متي كنتد.

قوميت در كشورهاي مختلف ازجمله ایران انجامشده است كه

این ناسيوناليسم ،یک دولت ملي ایجتاد متي كنتد كته بتراي حتل

در زیر اشارهاي به بعضي از آنها ميشود.

مسائل قوميتهتاي داختل ختود بته راهحتلهتاي دموكراتيتک و

آن یکسان نبوده استت .بتهدليتل تنورتا

چالشهاي برآمده از آن ،پژوهشها و مطالعا

رلي یوسفي براساس تحليل ثانویة دادههتاي تجربتي یتک

انسانيتري متوسل ميشتود .تجربته نشتان داده استت هرجتا كته

پيمایش كه در سال  6966با رنوان هویت هاي قتومي و رابطتة

رهبران درصدد سازش با منافع قوميتها بودهاند بته حتل منازرتة

آن با هویت ملّي در منارق قومي كشور به انجام رسيده استت،

قومي نزدیک شدهانتد .شتيوة ادغتام قوميتتهتا در یتک قوميتت

مقالهاي را با رنون روابط بين قومي و تأثير آن بر هویت اقوام

مسلط ،تجربهاي شکستخورده است.

در ایران به رشتته تحریتر درآورده استت و بته ستنجش ایتن

حاجياني ( )6986نيز رابطته و نستبت گترایش بته هویتت

فرضيه پرداخته است كه تراكم و قرینگي روابط بين قتومي در

قومي و گرایش به هویت ملي در ميان اقوام ایرانتي را مطالعته

و اجتمتاع ،تعلتق و

كرده است .براساس چارچوو تحليلي انتخاوشده كته نظریتة

حوزه هاي تعاملي اقتصاد ،سياست ،فرهنت

وفتتاداري اقتتوام را بتته اجتمتتاع ملّتتي تقویتتت متيكنتتد .نتتتای

كنش متقابل نمادین است ،مشتخص شتده استت كته هویتت

بهدستآمده نشان ميدهد با افزایش همکاريهاي بين قومي كه

ایرانيان چندبعتدي یتا تركيبتي استت و ميتان ابعتاد یتا منتابع

از تركيب سه نوع رابطة فکري ،رارفي و معيشتي اقوام حاصل

هویت بختش جامعتة ایرانتي تنتاقض ،تعتار

و ناستازگاري

ميشود ،تعلق و وفاداري اقوام به اجتماع ملّي افزایش ميیابد و

وجود ندارد .واحد مشاهده فرد و واحد تحليتل ،شتش گتروه

و خصومتهاي قتومي ،تعلتق و

رمدة قتومي (ایرانتي) كردهتا ،بلتوچ هتا،آذري هتا ،رترو هتا،

وفاداري اقوام به اجتماع ملّي تضعيف ميشتود .یافتتههتاي وي

تركمن ها و لرها را شامل بوده است .جمعيت آماري ،افراد 68

در مقابل با افزایش تعارضا
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سال به باالي ساكن  3شهر بزرگ قتومنشتين كشتور را شتامل

بيدل و محمودزاده ،پژوهش بررسي ميزان تعلق اجتمتاري

مي شود و موارد نمونته بتا روش نمونته گيتري چندمرحلته اي

مردم بته جامعته ایتران و رابطتة آن بتا ارتمتاد اجتمتاري و

انتخاو شده اند .نتای بيان ميكند هویت قومي و ملي در ميتان

فردگرایي را در شهر مشتهد انجتام دادنتد .پتژوهش از نتوع

و برجستگي دارند و در ميتان

با پرسشنامه جمعآوري شده است.

اقوام ایراني به رور توأمان ،قو
آنها رابطه اي تعار

پيمایشي بوده و ارالرا

آميز و قطبي وجود ندارد .همچنين گفتتي

جامعة آماري ،افراد بيست سال به باالي شهر مشهد در ستال

است ميان ابعاد فرهنگتي و اجتمتاري هویتت قتومي و ملتي،

 6934و تعتداد حجتم نمونته  981نفتر بتوده و از شتيوة

رابطة مثبت و قوي برقرار است؛ اما ابعاد سياسي ایتن دو نتوع

نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي براي تخصيص حجم نمونه

هویت با یکدیگر رابطة منفي دارند.

استفاده شده است .نتای پژوهش نشان ميدهد ميانگين ميتزان

پاینده و جعفرزادهپور در پژوهشي به روش پيمایشي و با ابتزار

تعلق اجتماري پاسخگویان نمرة  1/6بوده است و تا نمترة  1كته

پرسشنامه ،هویتت ملتي و قتومي در ميتان جوانتان دهدشتت را

حد باالي آن بوده است به مقدار 1/9نمتره فاصتله داشتته استت.

بررسي كردهاند .نتای نشان ميدهد هویت ملتي و قتومي دو نتوع

یعني ميزان تعلق اجتماري مردم مشهد به جامعة ایران در ستط

هویت جمعي هستند كه افراد ري فراگرد اجتماريشتدن ،آنهتا را

متوسط بوده است .با افزایش ستن ،تعلتق اجتمتاري نيتز افتزایش

درونتتي و جزئتتي از شخيصتتت ختتود متتيكننتتد و از آنهتتا در

یافته است .ميزان تعلق اجتماري در بين قوم فارس نسبت به سایر

موقعيت هاي مناسب استفاده مي كنند؛ بنابراین ،افتراد بتين ایتن دو

اقوام و همينرور شاغالن نسبت به ستایر افتراد و ربقتة متوستط

نوع هویت تناقضي درک نميكنند (پاینده و جعفرزادهپور.)646 :6983 ،

نسبت به ربقا دیگر بيشتر بوده است .در این پژوهش ،مجمتوع

كافي و حاجياني با بهره گيري از تئوري هویتت اجتمتاري،

متغيرهاي مستقلي كه وارد رگرسيون چندمتغيره شده انتد بتا % 14

تئوري فرهن پذیري ،الگوهاي درهم بافتگي هویت اجتمتاري،

ضریب تعيين ،تغييرا مربوط به متغير تابع را تبيين كردهانتد (R2

انسجام هویت هاي چندگانه و رابطة هویتت قتومي و ملتي را

= )4/14كتته متغيتتر «ارتمتتاد اجتمتتاري» بتتا ضتتریب تعيتتين ،4/76

بررسي كرده اند .نتای تحليتل ثانویته نشتان متي دهتد هتر دو

بيشترین تأثير بتر تعلتق اجتمتاري را داشتته و ستپس «فردگرایتي

هویت قتومي و ملتي در ميتان اقتوام ایرانتي برجستته استت.

افراري» با ضریب تعيين  -4/68در مرتبة بعدي تأثيرگتذاري قترار

همچنين همبستگي ميان احساس تعلق به قوميتت و دلبستتگي

گرفته است؛ بنتابراین ،افتزایش بتي ارتمتادي اجتمتاري در افتراد،

به مليت در كلِ نمونه مثبت است؛ اما ميزان رابطه و جهتت آن

بيشترین آسيب را بر ميزان تعلق اجتماري آنان داشته است (بيتدل و

در ميان اقوام متفتاو

هستت .نتتای پتژوهش بيتان متيكنتد

محمودزاده.)91 :6936 ،

شکل هاي مختلفي از تعيين هویت در ميان اقوام ایراني وجتود

تقوي نسب ،مقدس و لهسائيزاده در پژوهشتي بتا رنتوان

دارد كه وزن و اهميت آنها یکسان نيست؛ درحاليكته هویتت

بررسي روامل داخلي مؤثر بر هویت قومي و هویتت ملتي در

انسجامیافته (تركيبي) ،بيشترین فراواني را دارد ،موقعيتت هتاي

ميان ارراو شهرستان اهواز از رویکرد كمي و روش پيمایشتي

هویتي همانندسازي و حاشتيه اي متوارد معتدودي را تشتکيل

استفاده كرده اند .نمونه پژوهش  981نفر از ارتراو زن و مترد

مي دهند .درنهایت گروه بنتدي پاستخگویتان برحستب هویتت

بين سن  68تا  71سال بودند .چارچوو نظري ایتن پتژوهش

قومي و ملي به تفکيک اقوام شش گانه نشان متي دهتد هویتت

برپایه نظریه هاي نوسازي ،استعمار داخلي و محروميت نستبي

غالب در ميان همة گروههاي قومي ،هویت انسجامیافته استت؛

است .نتای تحليل دو متغيرة دادهها نشاندهنتدة معنتادارنبودن

استت

رابطتته بتتين متغيرهتتاي جنستتيت ،وضتتعيت تأهتتل و ستتابقة

بااینحال سهم این نوع هویت در ميتان اقتوام متفتاو
(امير كافي و حاجياني.)666 :6931 ،

شهرنشيني با هویت قومي است و رابطة هویت قومي و هویت
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ملي در جهت منفي آن تأیيتد شتد .نتتای تحليتل چنتدمتغيره

بریتانيا) (SIRCدر ستال  1446ارائته شتده استت ،تعلتق و
جدیتد بته ویتژه بحت

نشان مي دهد كه  66متغير از  67متغير مستقل مؤثر بر هویتت

هویت اجتماري را باتوجهبه تغييترا

قومي درنهایت  % 76از واریانس متغير هویت قتومي را تبيتين

جهانيشدن ،فناوري ارتباري و دنياي مجازي مطالعهشده قترار

ميكنند (لهسائيزاده و همکاران.)11 :6988 ،

داده است .نتای این پژوهش نشان داد  % 88از مردم ،خانواده؛
مطالعتتة

 ،% 74دوستان و بيش از یک سوم مليّت را مهتم تترین بختش

چگونگي حفظ و تداوم مرزهتاي دینتي و فرهنگتي ارامنته در

تعلق خارر خود دانسته اند .تعلق حرفهاي یتا شتغلي و روحيتة

آنها و در جامعة ایراني انجام دادند .در ایتن

تيمي و منافع مشترک نيز درحال افزایش و حتتي تعلتق تيمتي

پژوهش رناصر هویتي ارامنه را شناسایي كردند و ستعي شتده

افراد از تعلقا

سياسي ،متذهبي ،ربقته ،قوميتت و وابستتگي

است با بهره گيري از نظریه هاي هویتت اجتمتاري جنکينتز 6و

سياسي نيز بيشتر بوده است .شش دسته روامتل بتوده انتد كته

نمادپردازي قومي آنتوني اسميت ،1جامعه شناختي روامل متؤثر

افراد به آنها تعلق بيشتري داشته اند؛ ختانواده ،دوستتان ،ستبک

بر بازتوليد و حفظ و انتقال رناصر هویتي ارمني به نستل هتاي

زندگي ،مليّت ،هویت حرفهاي ،روحية تيمتي .همچنتين تعلتق

بعدي و درنتيجه مکانيسم هاي استمرار قتومي ارامنته ایتران را

آنالین و فضاي مجازي اینترنتي در رصر جدید اهميت زیادي

مهتدوي و تتتوكلي قينتتاني ،پژوهشتي را بتتا هتتد
رول تاریخ حيا

(تهران) در رول زمان تبيين كنند .رالوه بر مطالعا

نظتري و

یافته است (به نقل از بيدل و محمودزاده .)98 :6936

تاریخي به كمک روشهاي مصاحبه و پيمتایش ،دادههتا را در
راستاي آزمون فرضيه گردآوري كردنتد و بتا مطالعتة ميتداني

تعریف مفاهیم

نظریة استمرار قومي اسميت دربارة ارامنة ایتران

قوميت :به لحاظ ریشه شناسي ،قتوم و قوميتت از واژة یونتاني

برآمتتدهانتتد .نتتتای ایتتن مطالعتته بيتتانگر پيونتتد رميتتق گتتروه

 Ethnosمشتق شده است كه به تفاو ها و تمایزهتاي ميتان

مطالعهشده با رناصر ذهني و ريني هویت ارمني را بيان ميكند

مردم اشاره دارد .یک گروه قومي ،اجتماع كوچکي از انسان هتا

(مهدوي و توكلي

واقعتي یتا

درصدد اثبا

و بر انتقال آنها به نسلهاي بعدي تأكيد ميكند

در درون جامعه اي بزرگ تر استت كته بته صتور
احساسي و ادراكي ،اصل و نسب ،خاررا

قيناتي.)66 :6988 ،

و گذشتة تتاریخي

در پژوهش دیگري ،جامعهشناختي نگرش جوانان نسبت به

و فرهنگتتي مشتتتركي دارنتتد .همچنتتين یتتک یتتا چنتتد رنصتتر

هویت ملي و مؤلفه هاي آن بته روش پيمایشتي بررستي شتده

ستتمبليک نظيتتر خویشتتاوندي ،متتذهب ،زبتتان ،ستترزمين و

است تا ميزان آگاهي ،تعلق و تعهد جوانان نسبت به نمادهتاي

ویژگي هاي ظاهري و فيزیکي مشترک دارند كه هویت گروهي

مشترک در جامعه به رنوان ابعاد هویت ملي بررستي شتود .در

آنان را از گروههاي دیگر متمتایز متي كنتد .مهتم تترین مميتزة

نتای پژوهش مشخص شده است  % 68/1پاسخ گویان ،هویت

قوميت و قوم در ابعاد فرهنگي آن نهفته است .این گروهها بتر

ملي باال % 69 ،متوسط و تنها  ،% 6/1سط پایين دارند .حدود

بنيتاد مواریت

و شناستههتتاي فرهنگتتي نظيتر زبتتان ،متتذهب،

 % 16نمونة آماري ،مصر كنندة رسانههاي خارجي (اینترنتت

آداوورسوم و پيشينة تتاریخي شتکل متيگيرنتد .قوميتت بتر

و ماهواره) بودهاند و ميانگين هویت ملتي ایتن دستته بتهرتور

ادراک هویت قومي ناظر است .این ادراک ،خاستگاه واقعتي و

معناداري كمتتر از جوانتاني استت كته از اینترنتت و متاهواره

یا احساسي دارد (مقصودي.)16 :6984،
فردریک بارث ،1قوميت را به منزلة سازمان اجتماري تفاو

استفاده نميكنند (ملکي و رباسپور.)613 :6988 ،
پژوهشتتي كتته در مركتتز پتتژوهشهتتاي مستتائل اجتمتتاري

فرهنگي تعریف مي كند .همچنين گيرتز ،1قوميتت را بته منزلتة
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دنياي هویت شخصي تعریف مي كند كه تأیيد اجتمتاري شتده

همدیگر ،ایجاد و آنها را منستجم متي كنتد .هویتت قتومي در

رمومي بيان ميشتود (بتالمر و ستولوموز:6986،

(احمتدلو،

است و بهصور

 .)664بالمر و سولوموز نيز بر این نظر هستند كه قوميتت یتک

سطحي پایين تر از هویت ملي یا جامعه اي قترار دارد
.)619 :6986

هویت اجتماري است كته جمعتي فتردي استت و در تعامتل

هویت ملي :هویت ملي به معناي احساس تعلق و وفاداري

اجتماري ،تجلي بيرونتي متي یابتد و در خودآگتاهي شخصتي

به «رناصر و نمادهاي مشترک در اجتمتاع ملتي (جامعتة كتل)

دروني ميشود (همان.)666 ،

است .مهم ترین نمادهاي ملي ربار انتد از :سترزمين ،دیتن و

یوردشاهيان معتقد است قتوم ،مجمورته افتراد گتروههتاي

آیين ،آداو و مناسک ،تاریخ ،زبان ،ادبيا  ،مردم و دولتت .در

پيوسته است كه روابط و پيشينة پيوند خانوادگي دارند و نتژاد،

درون یک اجتماع ملي ،ميزان تعلق و وفاداري ارضا به هر یک

(یوردشتاهيان:6984 ،

از رناصر و نمادهاي مذكور ،احساس هویت آنها را مشتخص

زبان ،فرهن

و منطقة زیست مشترک دارند

 .)61آنتوني دي استميت نيتز در تعریتف ختود از قوميتت بتر

ميكند (یوسفي.)69 :6984 ،

ویژگي هایي مانند احساس اشتراک در اصتل و ریشته  ،ادرتاي

تعلق اجتماري :تعلق ختارر بته جامعته ،حستي بالنتده ميتان

تاریخ و سرنوشتي متمایز و مشترک ،احساس یگانگي جمعتي

مردمي با منافع و سرنوشت مشترک است كه بسيار حياتي استت

و همبستتتگي تأكيتتد متتيكنتتد (گتتودرزي .)11 :6981 ،همچنتتين،

و وجود جامعه ،متضمن رالقه ،وابستگي و وفاداري افراد بته آن

اوومن ،قوميت را یک پدیدة فرهنگتي متي دانتد كته فرهنت ،

و احساس پيوستگي به «ماي» كلي است ( Pollini, 2000به نقتل از

قلمرو آن را تعيين ميكند (اوومن.)191 :6968 ،

بيدل و محمودزاده .)91 :6936 ،این همان پاستخ رتارفي نستبت بته

قوم :اجتماري از افراد استت كته «منشتأ مشتترک» (ارتم از

«ماي» بزرگ تر است كه تجلي ريني آن این است كه فترد ختود

واقعي یا خيالي)« ،سرنوشت مشتترک»« ،احستاس مشتترک» و

را جزئي از «ماي» بزرگ تتر و جامعته را خانتة ختود متي دانتد؛

«انحصار نسبي منابع ارزشمند مشترک» (پاداش ،زور ،احترام و

بهربارتي این احساس تعلق اجتماري است كه ریشة تفاو فرد

معرفت) و در ارتباط با سایر گروه ها و اقوام هستند و براساس

از یک جامعه با افراد جوامع دیگر است و همتين استاس تمييتز

رمتتوز و نمادهتتاي فرهنگتتي مشتتترک در یتتک ميتتدان تعامتتل

یک ایراني از غيرایراني است؛ زیرا در هویتت یتابي ملتي ،متردم

(درونگروهي با كسب هویت جمعي) به «ما» مبدل متيشتوند

یک جامعه در این احساس با هم اشتراک دارند و به هتم پيونتد

(چلبي.)616 :6968 ،

ميخورند (بيدل و محمودزاده.)91 :6936 ،

هویت :6هویت ( ،)Identityگونه اي پاسخگویي است كته
یک فرد یا ارضتاي یتک واحتد اجتمتاري ماننتد قتوم ،ملتت،
مذهب ،نسل ،حزو ،گروه و  ...به پرسشهتایي از چيستتي و
كيستي خویش مي دهند و رموماً در تقابل با دیگران تعریف و
بازنمایي ميشود .این ویژگيها شامل مجمورهاي از مؤلفههاي
زیستي ،فرهنگي ،رواني و  ...است كه ارضاي یک گروه را بته
ميدهد و از دیگران متمایز ميكند.
هویت قومي :یکي از انتواع هویتت جمعتي استت كته بته
ویژگي هاي فرهنگي ارالق مي شود كته یتک قتوم را از اقتوام
دیگر متمایز مي كند و بين ارضاي یک قوم ،احساس تعلتق بته
Identity

1

چارچوب تحلیلی
مسئلة قوميت در بستياري از رشتتههتاي رلتوم انستاني ماننتد
متتردمشناستتي ،تتتاریخ ،رلتتوم سياستتي ،روابتتط بتتينالملتتل،
باستان شناسي و جامعته شناستي مطالعته شتده استت .در ایتن
پژوهش ،مبناي نظري بر نظریههایي قرار داده شتده استت كته
بيشتر در حوزة جامعهشناسي سياسي مطرح هستتند و قوميتت
را بهمثابه یک امر اجتماري صور بندي ميكنند كه در تعامتل
با زمينته هتاي جامعته شتناختي قترار دارد .احمتدي در كتتاو
«قوميت و قومگرایي در ایران» نظریه هاي مربوط به قوميتت را
در دو گروه تقسيم بندي كرده است .اول نظریه هایي كه مربوط
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به ماهيت قوميت هستند .این نظریههتا توضتي متيدهنتد كته

استتت در یتتک نظتتام سياستتي ملتتي درنتيجتتة وختتيمشتتدن

قوميت چگونه شتکل گرفتته استت و دستته دوم ،نظریته هتاي

نابرابري هاي منطقهاي بين یک هستة متمایز فرهنگي و پيرامون

مربوط به سياسيشدن قوميتت استت (احمتدي .)6989 ،در ایتن

آن تقویتتت شتتود .نگرانتتي مستتتولي نخبگتتان مركتتز ،حفتتظ

مطالعه از دسته دوم نظریه هایي بهره گرفته شده استت كته بته

«وابستگي ابزاري» جمعيت پيرامون استت؛ درنتيجته ،ارضتاي

متيكنتد .در

گروه هاي پيرامون بته دنبتال استتفاده از نشتانههتاي فرهنگتي

اینجا نيز از تلفيق سه نظریته استتفاده شتده استت كته صتبغه

بتتهرنتتوان اهتترمهتتایي بتتراي پایتتاندادن یتتا غيرموجتتهنمتتودن

جامعه شناختي بيشتري دارند .اول ،نظریه هتاي نوستازي ،دوم،

ترتيتتبهتتاي غالتتب هستتتند .در چنتتين وضتتعيتي ،روامتتل

نظریتته استتتعمار داخلتتي و ستتوم ،نظریتته محروميتتت نستتبي.

فرهن ساز بهصور

ویژگي هاي كهن باقي نميماند؛ بلکه بته

نظریتتههتتاي نوستتازي بتته دو دستتته تقستتيم متتيشتتوند .اول

رناصر تبعيض گر سياسي تبدیل مي شتود (احمتدي)617 :6989 ،؛

نظریه هایي كه به تأثير نوسازي بر كاهش هویت قتومي اشتاره

اقتصتادي

فعالشدن و برجستهشدن تمایزا

قومي نظتار

مي كنند؛ این رویکرد نویدبخش كاهش منازرا

بنابراین ،هکتتر ،ناسيوناليستم را از منظتر تحتوال

قومي استت.

بررسي كرده است .وي از مفهوم استعمار داخلي بتراي تبيتين

اندیشمنداني نظير فردیناند تتونيس ،6كتارل دویت  ،1كليفتورد

ناسيوناليسم استفاده مي كنتد .نظریتة وي بتا سته گتزاره جمتع

گيرتز 9و مک كورمک 1با مثبت خواندن نقش رناصتر مدرنيتته

مي شود؛  -6هرچه نابرابري اقتصادي بتين جمارتت هتا بيشتتر

بر فرایند رو به كاهش ستتيزه هتاي قتومي تأكيتد ورزیتده انتد

باشد ،احتمال همبستگي بيشتري بتين جمارتت كمترپيشترفته

(مقصتتودي« .)661 :6963 ،بتتا تتتأثير چنتتين فراینتتدي «ستتنتهتتا،

داخلتي جمارتتهتا

تعهدا

وجود دارد -1 ،هرچته ميتزان ارتبارتا

جمعي و دیگر رناصر هویتت بختش محتدود ،ماننتد

بيشتر باشد ،همبستگي جمارت حاشيه نشين بيشتر متي شتود و

مليت و قوميت جایگاه و اهميت خود را از دست متيدهنتد و

 -9هرچه تفاو هاي فرهنگي بيشتر باشد ،احتمال همبستتگي

مختلف افزایش متي یابتد»

بيشتتر جمارتتت پيرامتوني متمتتایز ازلحتاظ فرهنگتتي افتتزایش

قومي به

خواهتتد یافتتت (رنجبتتر .)616 :6981 ،مایکتتل هکتتتر در نظریتتة

خاصگرایي یا ماقبل مدرن متعلق استت كته فراینتد نوستازي

استعمار داخلي معتقد استت مدرنيزاستيون و افتزایش تمتاس

درحال كنارگذاردن آن است» (مقصودي .)667-661 :6963 ،دسته

ميان گروه هاي قومي در چارچوو یک دولت ،الزامتاً وحتد

دوم نظریههاي نوسازي ،نظریههایي هستند كه بر تأثير نوسازي

قومي را سبب نمي شود؛ بلکته بتررکس ،احتمتاالً بته منازرتة

بر افزایش هویت قومي توجه دارند و معتقدند رناصر ،نهادهتا

قومي منجر مي شود .این امر به رلت توسعة نابرابر منارق یتک

از نوستتازي ماننتتد رشتتد باستتوادي و

كشور است .منارق پيرامتون در مقایسته بتا منتارق مركتز بته

آموزش ،توسعة شهرنشيني ،گسترش رسانههاي ارتباطجمعتي،

موقعيت پست تري تنزل یافتته استت؛ بنتابراین ،رکتس العمتل

صنعتگرایي و  ...به ررصهآمدن قوميتها و بازنمایي خود در

منارق پيرامون نسبت به مركز ،خصمانه مي شتود .اگتر منتارق

جامعه را سبب شده استت .در ایتن مطالعته بتر ایتن دستته از

پيرامون ،ویژگي قومي و ملي داشته باشند در آن صتور

فترم

نظریههاي پارادایم نوسازي تأكيد ميشود.

ناسيوناليسم بته ختود متي گيترد .بته نظتر هکتتر ،اقتداما

نفوذپذیري مرزهاي بين اجتمارا

(گل محمدي .)99 :6989 ،در این چارچوو «موضورا

و ارزشهتتاي منبعتت

نظریة استعمار داخلتي كته بيشتتر مایکتل هکتتر 1بته رتور
مبسوط شرح داده است ،تأكيد دارد كه همبستگي قومي ممکن
1

Ferdinand Tonnies
Karl W. Deutsche
3
Clifford Geertz
4
McCormack
5
Michael Hechter
2

و

جنتبشهتاي ناسيوناليستتي قتومي نتيجته یتا متتأثر از شتترایط
استعمار داخلي است (صالحي.)66 :6984 ،
نظریة محروميت نسبي را بيشتر ،گار شترح داده استت .بته
نظر گار «محروميت نسبي» به صتور
وجودداشتن اختال

ميان انتظتارا

احستاس بتازیگران بتر
ارزشتي ختود و توانتایي
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ارزشي محيط مشخص ميشود .به رقيده گار ،پيششترط الزم

شدهاند.6

(بته

در این پژوهش دیدگاه هاي اقوام ایراني نظيتر كترد ،تترک،

نقل از كوهن  .)161 :6986وقوع خشونت متدني ،نشتانة احتمتال

ررو ،بلوچ دربارة برخي شاخصهتا مطالعته و تحليتل شتده

وجود محروميت نستبي در ميتان تعتداد چشتمگيري از افتراد

است كته ميتزان همبستتگي و تعلتق ایتن اقتوام بته ایتران را

اجتماع است و نکتة مالزم با حکم اخير این است كته هرچته

ميسنجند؛ مانند نظر آنها به سياستهاي كالن كشور ،اهميتت

خشتونت

احتمالي ،رالقته بته سياستت،

براي ستيز خشونتبار مدني ،وجود محروميت نسبي است

محروميت نسبي شتدیدتر باشتد ،احتمتال و شتد

مدني بيشتر خواهد بود (همان) .به رقيدة گتار ،هویتت قتومي،
زماني اهميت ميیابد كه بتا افتراد یتک گتروه قتومي بتهدليتل

سياست ،شركتكردن در جن

افتخار به ایرانيبودن ،ارتماد بته نيروهتاي نظتامي ،انتظتامي و
دولت،گرایشهاي حزبي ،اهدا

كشور و تعلق شهروندي.

تعلقاتشان بته آن گتروه ،رفتتاري تبعتيض آميتز در مقایسته بتا
گروه هاي دیگر صور

گيرد؛ یعني یک گروه قتومي بته دليتل

یافتههاي توصیفی

قوميت خود در معر

سركوو ،آزار یا محروميتت از برختي

پرسش نامة سنجش ارزش هاي جهاني اینگلهار

در ایتران در

حقوق و مزایا قرار بگيرند .بنابراین ،وستعت محروميتت هتاي

تمام كشور توزیع شده است و قوميت پاسخگویان نيز پرستيده

جمعي گتروه فرهنگتي در مقایسته بتا دیگتران ،رامتل اصتلي

شده است .توزیع فراواني نسبي پاسخگویان برحستب قوميتت

نارضایتي و اقدام مشترک است .محروميت به معنتي نتابرابري

آنها در نمودار شماره یک مشاهده ميشود.

در رفاه مادي یا دستيابي سياسي در مقایسه با دیگر گروه هتاي
اجتماري است (گتار .)167 :6968 ،افتزایش انشتقاق اجتمتاري،
حول محورهاي منطقه گرایي ،قوم گرایي ،نابرابري اجتمتاري و
ربقاتي ،شکا

ميان نسلها و سبکهاي زندگي و شکلگيري

هویتهاي جمعي جدید (ماورا و مادون ملي) متنتاظر بتا ایتن
محورها در موارد نهچندان كمي بهویژه در جهان سوم و جهان
چهارم (كاستلز :6981 ،جلد سوم) در حد فروپاشتي ستاختهتاي
موجود دولت و ملت و بروز جنت هتاي داخلتي پتيش رفتته
است (.)Turner, 2008
نمودار  -1توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب قومیت

روششناسی پژوهش
مطالعة حاضر نوري پژوهش استنادي و مبتنتي بتر استتفاده از
تحليل ثانویة داده ها است كه با اتخاذ روش تطبيقي ،متغيرها و
شاخص ها در بين اقوام ایراني مقایسته شتده استت .پتژوهش
حاضر مبتني بر داده هتاي حاصتل از متوج پتنجم ارزش هتاي
جهاني ( )wvsاست .حجم نمونة پژوهش  1776نفر از افتراد

همان روركه مي دانيم جامعة ایران رالوه بر تنتوع قتومي از
نظر مذهبي نيز یک دست نيست و بعضي اقوام هم اهل تشتيع
و هم اهل تسنن دارند و باتوجتهبته پتيشفتر
پژوهش ،تفاو

هتاي نظتري

مذهبي آنها نيز با اهميت قلمداد شده است.

باالي  67سال ایرانتي استت .در ایتن تحليتل ،اقتوام تتركمن،

6

گيلک ،ارمني بهدليل تعداد كم پاستخگویتان از تحليتل حتذ

نمونه در سط كشور و مصاحبه با افراد از اقوام مختلف ،این دادهها ارزش تحليلي

گفتني است هرچند دادههاي پژوهش بهروز نيست؛ اما باتوجهبه فراگيربودن

داشتهاند .ضمن اینکه امکان دستيابي پژوهشگران به دادههاي جدیدتر وجود
نداشته است.
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نمودار -2توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان به تفكیک قومیت و مذهب

براساس نمودار فوق ،تنوع متذهبي اقتوام نمونتة پتژوهش

احساس تبعيض ناشي از نابرابريهاي موجود ،باور ندارند كته

است كه بيشترین فراواني شيعيان به قوم فارس و

شهروند كامل یک جامعه هستند .ضمن اینکه درصورتي افتراد

سپس ترکها و بيشترین فراواني اهل تسنن به قوم كرد متعلتق

حاضر به دادن جان خویش براي كشتور هستتند كته تتا حتد

است.

خيلي زیادي به كشورشان احساس تعلق و تعهد داشته باشتند

بدین صور

و نميتتوان از شتهرونداني كته بتهدليتل تبعتيض و نتابرابري،
آزمون فرضیات

احساس تعلتق بته مليتت ختود ندارنتد توقتع داشتت كته در

فرضيههاي این پژوهش مطابق با نظریههاي بررسيشده در سه

جن هاي احتمالي شركت كنند.

دستتته مطتترح و آزمتتون شتتده استتت .نخستتتين دستتته ،نظریتتة

متغير مهم ترین اهتدا

كشتور از دیتد اقتوام كته بتا نظریتة

نوسازي است و در آن متغيرهتایي ماننتد اهميتت سياستت در

محروميت نسبي مطرح شده است ایتن پتيشفتر

زندگي ،ارتماد به نيروهاي نظامي و ارتماد بته دولتت بررستي

انسانها نيازهایي دارند كه به دنبال رفع آنهتا یتا تطبيتق آنهتا بتا

این فرضيهها این است كه جریان نوستازي

محيط بيروني هستند .ازاینرو ،اگر اقوام در زمينههتاي مختلتف

زیتادي را بتراي

احساس محروميتت نکننتد ،نبایتد تفتاوتي در اولویتتهایشتان

اقوام به همراه ميآورد و با همسوكردن دیدگاههاي آنها كاهش

وجود داشته باشد؛ درنتيجه ،تعلق ملي در آنها افزایش ميیابتد و

تعلق قومي و افزایش سط تعلق بته هویتت ملتي را موجتب

درصورتيكه احساس محروميتها زیاد باشد ،هر قومي به دنبال

ميشود.

مرتفعكردن محروميتت هتاي ختویش خواهتد بتود و ایتن امتر

شدهاند .پيشفر

صور گرفته در ایران ،اشتراكا

و تشابها

دسته دوم از نظریههتاي تبيتينكننتدة تعلتق قتومي در ایتن
پژوهش ،نظریه استعمار داخلي است كه متغيرهاي افتختار بته
مليت و شتهروند ایرانتيدانستتن ختود و ميتزان مشتاركت در
جن

احتمالي ذیل آن آزمون شدهاند .مفروضه این فرضيه این

استتت كتته هرچتته در یتتک جامعتته ،نتتابرابري افتتزایش یابتتد و

را دارد كته

نشانهاي از سط تعلق ملي پایين و افزایش ميتزان تعلتق قتومي
است.
فرضية اول :بين قوميت و ميزان اهميت سياست در زندگي
رابطه وجود دارد.
براساس ادبيا

نظري این پژوهش استدالل ميشتد ميتزان

تمایزهاي بين قومي زیادتر شود ،اقوام به همان اندازه ،انسجام

اهميتي كه اقوام مختلف به مقولتة سياستت متيدهنتد تفتاو

درون قومي پيدا مي كنند و ميزان تعلق آنها به «ماي» ملي كمتر

وجود دارد و رضویت در یتک قتوم بتر اهميتت سياستت در

مي شود و دیگر به مليت خود افتخار نمتيكننتد .همچنتين بتا

زندگي افراد تأثير ميگذارد.
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جدول  -2میزان تمایل به شرکت در جنگ احتمالی در میان اقوام

جدول  -1متغیر اهمیت سیاست در زندگی به تفكیک اقوام

آزمون فرضيه با سط معناداري  ،4/446نشان ميدهد بتين
دو متغير قوميت و ميتزان اهميتت سياستت در زنتدگي رابطتة
معناداري وجود دارد؛ هرچند مقدار ضریب كرامترز بته ميتزان
 ،4/48ضعيفبودن این رابطه را نشان ميدهد .بلوچها (ستني)
كمترین ميزان اهميت سياست در زنتدگي را ابتراز داشتتهانتد؛
درحالي كه لرها (شيعه) و تترک هتا (شتيعه) باحتدود  % 11و
فارسها باحتدود  % 14بيشتتر از دیگتر اقتوام ،سياستت را در
زندگي خویش مهم ارزیابي كردهاند.

براساس چتارچوو تحليلتي پتژوهش استتدالل متي شتود
باتوجهبه شرایط سياسي ،اقتصادي و دور و نزدیکي به ساختار
قدر  ،سياست و اقتصاد ،اقوام مختلف به شتركت در جنت
احتمالي رليه كشور ،ميزان تمایل یکساني نداشته باشند .بتراي
آزمون این فرضيه باتوجهبه سط مقياس اسمي هر دو متغير از
آزمون كي دو ( )X2استفاده شتده استت و نتيجتة آن فرضتية
فوق را با ارمينان ( %33سط معناداري  )4/446تأیيد ميكنتد.
این رابطه براساس ضریب وي كرامرز برابر  4/63نشتان

داده شده است .نتيجة خودگردان سازي 6ایتن آزمتون نيتز بتا
ایتن رابطته

در جامعة آماري بين حداقل  4/611و حداكثر  4/116هست.
Bootstrap

رليه كشور شركت كنند و براي آن بجنگنتد و فقتط كردهتاي
اهل تسنن هستند كه كمتر از نصف آنها چنين تمایلي دارند.
فرضية سوم :بين قوميت و نظر آنها دربارة مهمترین اهدا
كشور تفاو

معناداري وجود دارد.

براساس چتارچوو تحليلتي پتژوهش استتدالل متي شتود
قتتدر  ،سياستتت و اقتصتتاد ،اقتتوام مختلتتف ،گزینتتههتتا و

احتمالي رابطة معناداري وجود دارد.

 1444نمونه مشخص كرده است كه حداقل شد

اقوام با درصدهاي نزدیک به هم حاضرند در جنت

احتمتالي

باتوجهبه شرایط سياسي ،اقتصادي و دور و نزدیکي به ساختار

فرضية دوم :بين قوميت و ميزان تمایل به شركت در جنت

شد

دادههاي جدول نشان ميدهد درواقتع بتيش از  % 86تمتام

1

اولویت هاي متفاوتي براي اهدا

كشور در ده سال آینده قائل

هستند.
جدول  -3توزیع فراوانی مهمترین اهداف کشور به تفكیک اقوام
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آزمون فرضيه نشان ميدهد با ارمينان  % 33بتين دو متغيتر
قوميت و نظر آنها دربارة مهمترین اهدا

نظامي ارتماد ندارند .براساس پيشفر

هاي نظري پتژوهش،

كشور رتي ده ستال

انتظار مي رفتت قتوم بلتوچ ميتزان ارتمتاد پتایيني نستبت بته

آینده ،رابطة معنتاداري وجتود دارد .نتيجتة ختودگردانستازي

نيروهاي نظامي و انتظامي داشته باشند؛ درحتاليكته بيشتترین

دادهها نيز حداقل و حداكثر شد

رابطه بين ایتن دو متغيتر را

در جامعة آماري بهترتيب  4/66تا  4/669برآورد كترده استت.
دادههاي جدول نشان ميدهد بهصور

كلي اولویتت اهتدا

ميزان ارمينان را نشان دادهاند.
فرضية پنجم :به نظر ميرسد بين قوميت و ميزان ارتماد بته
دولت رابطه وجود دارد.

كشور از نظر تمامي اقوام بهترتيتب اهميتت ربارتنتد از :رشتد

با رنایت به تفاو هاي ميزان بهرهمنتدي اقتوام از ستاختار

باالي اقتصادي ،گسترش آزادي بيان ،بتاالبردن نيتروي دفتاري

اقتصادي و سياسي ،وضتعيت اقتصتادي و اجتمتاري ،جایگتاه

كشور و درنهایت زیباسازي شهرها .دراینميان ،كردهاي ستني

متفاو

اقوام در دولت و حاكميت و براساس مبتاني نظتري و

با  % 73و لرها (شيعه) با  ،% 76بيشتر از اقوام دیگر و ارتراو

تجربي پژوهش ،انتظار مي رود بين قوميت و ميزان ارتمتاد بته

(شيعه) با  ،% 97كمتر از اقتوام دیگتر ،رشتد اقتصتادي بتاال را

دولت رابطه وجود داشته باشد.

مهم ترین هد

كشور دانسته اند و دررينحال كردهاي سني با

 ،% 1/1كمتر از دیگر اقوام ،تقویتت نيتروي دفتاري كشتور را
مهمترین هد

جدول  -4توزیع فراوانی اعتماد به دولت به تفكیک اقوام

كشور ارزیابي كردهاند و ارراو شيعي با % 17

و بلوچ (سني) با  ،% 61بيشتتر از دیگتر اقتوام ایتن هتد

را

اولویتدار دانستهاند.
فرضية چهارم :بين قوميت و ميزان ارتماد اقوام به نيروهتاي
نظامي تفاو

معناداري وجود دارد.

باتوجهبه اینکه نيروهاي نظامي و انتظتامي ،چهتره و ظتاهر
حاكميت محسوو ميشتوند و بتا جایگتاه متفتاو
ساختار رسمي كشور ،انتظار ميرود تفاو

اقتوام در

معناداري در ميزان

ارتماد اقوام به نيروهاي انتظامي وجود داشته باشد .باتوجتهبته
سط سنجش متغير مستقل در سط اسمي و متغير وابستته در
سط رتبهاي از آزمون معنيداري ميانگين رتبهها بين چنتدین

آزمون فرضيه ،نشان دهنتدة وجتود رابطتة معنتادار بتين دو

گروه یا آزمون كروسکال واليس استفاده شده استت .خروجتي

متغير اقوام و ميزان ارتماد آنها به دولت است .باتوجهبه ستط

این آزمون با ارمينان  ،% 33فرضية پژوهش را تأیيد ميكند (با

معناداري آزمون همبستگي به ميتزان  ،4/446فرضتية پتژوهش

درجه آزادي  7و مقدار كي دو به ميزان )76/61؛ بدینمعنا كته

مبني بر وجود رابطة پذیرفتهشده و فرضية صتفر رد متيشتود.

قطعاً در جامعة آماري ،ميزان ارتماد به نيروهاي نظامي در ميان

نتيجة خودگردانسازي داده ها با  1444نمونه با جایگذاري نيز

است .نتای جدول تقارعي متغيرها نيتز

این رابطه در جامعة آماري حدود  4/641تا

اقوام مختلف متفاو

بيان ميكند شد

نشان داد قوم بلوچ (سني) با  % 97/7و ترک (شيعه) با ،%11/1

 4/611است .ربق جدول شماره  ،1دو قوم لر و رترو شتيعه

بيشتر از اقوام دیگر به نيروهاي نظامي و انتظامي ارتماد دارند؛

بهترتيب با  7/6و  ،% 8/1كمتر از سایر اقوام ميزان ارتماد خود

درحاليكه كردهاي سني با  % 8/9تا حد زیتادي بته نيروهتاي

به دولت را در حد خيلتي زیتاد ارزیتابي كتردهانتد و دو قتوم
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فارس سني و بلوچ (سني) بهترتيب با  93/1و  ،% 97/7بيشتتر
از سایر اقوام ميزان ارتماد بيشتري را به دولت نشان دادهاند.
فرضية ششم :به نظر متيرستد بتين اقتوام ایرانتي ،تفتاو
معناداري به لحاظ افتخار به مليت خود وجود دارد.
براساس چتارچوو تحليلتي پتژوهش و پتيشفتر

افتخاري براي آنها ندارد یا در حد كمي به آن افتخار ميكنند.
فرضية هفتم :به نظتر متي رستد اقتوام ایرانتي ،ختود را در
شهروند ایرانبودن به ميزان معناداري متفاو

ميدانند.

براساس چتارچوو تحليلتي پتژوهش و پتيشفتر

هتاي

هتاي

نظري ،انتظار ميرفت اقوامي كه احساس محروميت ميكنند و

نظري ،انتظار ميرفت اقوامي كه احساس محروميت ميكنند و

در شاخصهاي توسعة انساني در سط پتایيني قترار دارنتد و

در شاخصهاي توسعة انساني در سط پایينتري قترار دارنتد

بهنوري از استعمار داخلي رن ميبرند از اقوامي كته در مركتز

به مليت خود (ایرانيبودن) كمتر افتخار مي كنند .نتای آزمتون

قدر

هستند و بهرهمندي بيشتري از ساختار اقتصادي كشتور

كروسکال واليس تأیيدكنندة فرضية پژوهش بتا ارمينتان % 33

مي برند ،كمتر خود را شهروند كشور (ایران) مي داننتد .نتيجتة

است .بدین معنا كه ميانگين رتبة اقوام به لحاظ ميزان افتخار به

آزمون كروسکال واليس با سط معناداري بته ميتزان  4/446و

معناداري دارد .همانروركته دادههتاي

ميانگين رتبه اقوام در

ایرانيبودن خود تفاو

مقدار كي دو  71/31بيان مي كند تفاو

جدول شماره  1نشان مي دهتد  % 66/3قتوم تترک (شتيعه) و

شهروند ایراندانستن خود با ارمينان  % 33تأیيد مي شود .نکتة

 % 76/1قوم لر (شيعه) و  % 76/6كردهاي شيعه به ایرانيبودن

درخور توجه در جداول تقارعي استخراجشده ایتن استت كته

خود بسيار افتخار ميكنند.

بيشترین احساس شهروندي به دو قتوم بلتوچ و فتارس اهتل
تسنن متعلق است و كمترین احساس شهروندي به قتوم كترد

جدول  -5توزیع فراوانی نسبی افتخار به ملیت ایرانی به تفكیک
اقوام

سني به ميزان  % 7/1متعلق است .قوم ررو نيز با ميزان % 9/9
بعد از قوم كرد سني ،كمتترین ميتزان احستاس شتهروندي را
داشتهاند.
جدول  -6توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب میزان موافقت
با شهروند ایرانبودن

همچنين  % 19/6كردهتاي ستني و  11/3ارتراو شتيعه در
حد خيلي زیاد به ایرانيبودن ختود افتختار متيكننتد و بتراي
 % 11/6كردهاي سني و  % 97ارراو شيعه ایرانتيبتودن هتي
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احساس تعلق به ایران در ميان اقوام ایراني

بحث و نتیجه

تحليلي پژوهش این است كه بلوچهاي سني ،بتيش از فتارس

این پژوهش در پي پاسخي متقن و مستدل براي ایتن پرستش

شيعه حاضر به دفاع از كشور هستند.

است كه تجربة مدرنيته جامعة ایران و پروژة دولت و ملت كه

همچنتتين درهمتتينراستتتا دو قتتوم كتترد (ستتني) و ارتتراو

از زمان رضاشاه پهلوي آغاز شد ،چه تبعاتي براي كشور ایران

(شيعه) ،كمتر از سایر اقوام ،ميزان ارتماد خود به دولتت را در

در پي داشته است .آیا تفاو هاي قومي در بستر تاریخ معاصر

حد خيلي زیاد ارزیابي كرده اند و دو قوم فارس سني و بلتوچ

تعلق بيشتر آنها به ایران شتده استت یتا اینکته بتا

(سني) ،بيشتر از سایر اقوام ،ميتزان ارتمتاد زیتاد بته دولتت را

افزایش انسجام درون گروهي به افزایش تعلق قومي و كتاهش

نشان داده اند .براساس پيشفر

هاي نظري پتژوهش ،انتظتار

تعلق ملي منجر شده است.

مي رفت قوم بلوچ ميزان ارتماد كمي نسبت به نيروهاي نظامي

ایران بار

پژوهشها نشان ميدهند واقعيت تنتوع قتومي و زبتاني در
ایران كمتر انکار شده است؛ بتاوجوداین همتواره ستعي شتده

و انتظامي و دولت داشته باشند؛ درحتاليكته بيشتترین ميتزان
ارمينان را نشان دادهاند.

استتت هویتتت قتتومي را بتته مستتئلهاي متتردمشتتناختي در حتتد

اگر افتخار به مليت خود (ایرانيبودن) از رالئم مهتم تعلتق

نوع موسيقي ،پوشش ،مراسمها و آیينها تقليل دهنتد

و وابستگي به كشور محستوو شتود ،دادهتاي ایتن پتژوهش

یا با تمركز بر وضعيت اقتصتادي نابستامان و توستعهنيتافتگي

نشاندهندة بسياري از پژوهشهاي قبلي در این زمينه استت و

قومي در ایتران،

با یافته هتاي حاجيتاني ( ،)6986پایبنتد و جعفترزاده (،)6983

هویتتتختتواهي اقتتوام را بتته مستتئلهاي اقتصتتادي و ناشتتي از

اميركافي و حاجيتاني ( )6931و بيتدل و محمتودزاده ()6934

توسعه نيافتگي فرو بکاهند و از پذیرش تنوع قتومي بتهرنتوان

تطابق دارد و نشان ميدهد هویت ایرانيها چندبعدي استت و

تمایزا

منارق قومي به رنوان تحليل و تبيين منازرا

هویتهاي مستقل سرباز زنند كه مطالبا

هویتي دارند.

تقابلي بين هویت ملي و قتومي آنهتا وجتود نتدارد .ایتن امتر

نتيجة این پژوهش مبني بر ميزان بتاالي تعلتق بته ایتران و

بهویژه در مسائل اجتماري و فرهنگي بهخوبي نشان داده شتده

هویت ملي در بين دو قوم بلوچ و لر كه گاه از ميزان تعلق بته

است .تنها تقابلي كه در این ميان دیتده متيشتود درخصتوص

هویت ملتي در ميتان فتارسهتا نيتز بيشتتر استت ،نشتان داد

مسائل سياسي است كه آن هم دامنگير تمامي اقتوام نيستت و

نظریههاي نوسازي ازجمله نظریة محروميت نستبي

تنها ارراو و كردها را شامل ميشود .پژوهش نشان متيدهتد

گار و نظریة استعمار داخلي كه تبييني اقتصادي از مسئله قومي

تتترکهتتا ،لرهتتا و كردهتتاي شتتيعه ،بيشتتتر از ستتایر اقتتوام بتته

و ناسيوناليسم قومي ارائه كرده انتد بایتد در ایتران بتا احتيتاط

ایرانيبودن خود افتخار متي كننتد و كردهتاي ستني و ارتراو

استناد شود.

(شيعه) ایرانيبودن ،افتخار كمي بتراي آنهتا دارد .دربتارة قتوم

مفروضا

درخصوص تمایل به شركت در جن  ،بيش از  % 86تمتام

ررو ،یافته هاي حاصل از این پتژوهش بتا یافتتههتاي تقتوي

احتمتالي

نسب ،مقدس و لهسایيزاده ( )6988همجهتت استت؛ ضتمن

رليه كشور شركت كنند و بتراي دفتاع از آن بجنگنتد و فقتط

اینکه فارس سني نسبت به ترکها ،لرها و كردهتاي شتيعه بته

كردها هستند كه كمتر از نصف آنها چنين تمایلي دارنتد .ایتن

ایرانيبودن خود كمتر افتخار ميكنند.

اقوام با درصدهاي نزدیک به هم حاضرند در جنت

امر ميزان باالي تعلق به ایران را نشان ميدهد .مطابق با نظریتة

یکي از ابعاد احساس تعلق به یتک هویتت ملتي در ميتزان

استعمار داخلي ،احساس نابرابري و تبعتيض موجتود در بتين

شهرونددانستن خود به آن اجتماع ملي در نظر گرفته ميشتود؛

احتمالي پتيشبينتي

درنتيجه این پژوهش ،یافتتههتاي حاجيتاني ( ،)6986پایبنتد و

هتا و چتارچوو

جعفتترزاده ( ،)6983اميركتتافي و حاجيتتاني ( )6931و بيتتدل و

كردها تمایل نداشتن به مشاركت در جن
ميشد .نکته درخور توجته بترخال

فتر
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محمودزاده ( )6934را تأیيد ميكند .چنانکته  % 36/1از اقتوام

اميركافي ،م .و حاجياني ،ا« .)6931( .نسبت هویتت قتومي و

درخصوص ميزان شهروند ایراندانستن ،خود را كامالً موافق و

ملي در جامعة چندقوميتي ایران :بررستي و مقایستة

موافق ارزیابي كردهاند؛ درحاليكه كردهاي سني به ميتزان 7/1

ستته رهيافتتت نظتتري» ،فصتتلنامة راهبتترد ،ش ،77

 %و ارراو شيعه به ميتزان  ،% 9/9بيشتترین مخالفتت بتا ایتن

ص.617-666

گزینه را بيان كردهانتد .درخصتوص ایتن دو قتوم ،یافتتههتاي

احمدي ،ا« .)6989( .بحران هویتت ملتي و قتومي در ایتران»،

پتتژوهش نشتتاندهنتتدة یافتتتههتتاي تقتتوي نستتب ،مقتتدس و

احمدي (گردآونده) ،ایران ،هویت ،مليتت ،قوميتت،
تهران :مؤسسة تحقيقتا

لهسایيزاده ( )6988و یوسفي ( )6984است.
بهروركلي انتظار ميرفت الگوي پاسخگویي كردهاي ستني

و توستعه رلتوم استالمي،

صص .664-699

و بلوچهاي اهل تسنن مشابه باشد؛ امتا تحليتل دادههتا چنتين

افروغ ،ع .و احمدلو ،ح« .)6986( .بررسي روامل داخلي متؤثر

تشابهي را در الگتوي پاستخگتویي در همتة فرضتيههتا نشتان

بتتر هویتتت قتتومي و هویتتت ملتتي در ميتتان ارتتراو

نميدهد و به رور خالصته ،كردهتا منطبتق بتا الگتوي نظتري

شهرستتتان اهتتواز» ،مطالعتتا

ملتتي ،ش  ،69صتتص

پژوهش پاسخ داده اند؛ اما در پاسخگویي بلوچ ها كمتتر چنتين

.643-619

تطابقي را با الگوي نظري نشان متيدهنتد .دربتارة قتوم كترد،
دادههاي این پتژوهش ،یافتتههتاي پتژوهش یوستفي در ستال
 6984مبني بر استعداد بيشتر قوم كرد در گسست رابطة هویت
قومي و ملي در ایران را تأیيد ميكند.
درمجموع نتيجه گرفته شد سياست همانندستازي و ادغتام

اوومتتن،

 .)6968( .شتتهروندي ،مليتتت ،قوميتتت ،ترجمتتة:
اميري ،م ،.تهران :فصلنامة مطالعا

راهبردي.

بالمر ،م .و سولوموز ،ج .)6986( .مطالعا قومي و نتژادي در
قرن بيستم ،ترجمة :دليرپور ،پ .و كمال ستروریان،
م ،.تهران :انتشارا

پژوهشکدة مطالعا

راهبردي.

قوميت ها امکتان پتذیر نيستت؛ بنتابراین ،رستيدگي بته وضتع

بيدل ،پ .و محمتودزاده ،ع.ا« .)6936( .بررستي ميتزان تعلتق

اقتصادي اقوام و تالش براي ازبينبردن احساس نابرابريهتاي

اجتماري مردم به جامعة ایران و رابطة آن با ارتمتاد

اجتماري ،سياسي ،فرهنگي و آموزشي و بازشناسي هویت آنها

اجتماري و فردگرایي؛ مطالعه موردي شهر مشتهد»،

تا حد زیادي چالش هویت ملي را كمتر ميكند .نداشتن نگتاه

فصتتلنامة تحقيقتتا

فرهنگتتي ،دوره پتتنجم ،ش ،1

سياسي و ایدئولوژیک به اقوام ،توجه به حقوق شهروندي آنها

صص .96 – 79

مطابق با قتانون اساستي ،مشتاركتدادن بيشتتر آنهتا در بدنتة

پاینده ،م .و جعفرزادهپور،

قدر

و  ،...تعلق آنها به ایران و هویت ملي را بيشتر ميكند.

تحتوال

اخيتر در خاورميانته و همچنتين جهتانيشتتدن و

گسترش رسانههاي غيررسمي بهویژه در فضاي مجازي ،مسئلة
هویت ملي و قومي و مناسبا

« .)6983( .بررستي رابطتة ميتان

هویتتت ملتتي و هویتتت قتتومي در ميتتان جوانتتان

دهدشتت» ،دوفصتلنامة رلمتي پژوهشتي «پتتژوهش
جوانان ،فرهن

و جامعه» ،ش  ،1ص .646-611

ميان آنها را به بازنگري نيازمند

توفيق ،ا .)6988( .تأمالتي نظرورزانه دربارة هویتت ملتي .ایرانتي

كرده است؛ بنابراین ،الزم است در مباني نظتري و رترحهتاي

آسيبشناسي گفتمان هتاي هتویتي و رلتوم اجتمتاري،

تحليلي در این زمينه بازاندیشي شتود و فراتتر از نظریتههتاي

دسترسي در.http:..towfigh.blogfa.com :

نوسازي ،صور بندي نویني از مسئلة هویت ارائه شود.

چلبي ،م .)6968( .هویت هاي قومي و رابطة آن با هویت ملّتي
در ایران ،تهران :دفتر امور اجتماري وزار

منابع

كشور.

حاجياني ،ا« .)6986( .نسبت هویت ملي بتا هویتت قتومي در
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احساس تعلق به ایران در ميان اقوام ایراني

ميان اقوام ایران» ،مجلة جامعتهشناستي ایتران ،دوره

روامل داخلي مؤثر بر هویت قومي و هویت ملي در

نهم ،ش  9و  ،1صص.671 -619

ميان ارراو شهرستان اهواز» ،مجلتة جامعته شناستي

حقمرادي ،م« .)6931( .تحليل انتقادي روابط قدر

و قوميت

در ایتران» ،فصتلنامة ژیتوار ،س  ،7ش  ،67-61ص

كاربردي ،س  ،14ش (  ،6)99صص.64-11
و تحتوال

مقصودي ،م« .)6963( .فرهن  ،ارتبارا

(بررسي نظري)» ،فصلنامة مطالعا

.193-116
رضتتوي آل هاشتتم ،و.؛ ا ی ،ع

و ضا

ع

( .)6988

«هویت قومي ،انسجام اجتماري ،امنيت ملي» ،كتاو
ماه رلوم اجتماري ،ش  ،67ص .67-19

قتومي،

ملتي ،س ،1ش

 ،7صص .666-637

مقصودي ،م .)6984( .تحوال
مطالعا

قومي در ایران ،تهران :مؤسسه

ملي.

رنجبتتر ،م« .)6981( .معرفتتي و نقتتد كتتتاو :نظریتتههتتاي

ملکي ،ا .و رباستپور ،ع.ر« .)6988( .بررستي جامعته شتناختي

ناسيوناليستتم ،اثتتر امتتو اوز كریملتتي» ،فصتتلنامة

نگرش جوانان نسبت به هویت ملتي و مؤلفته هتاي

ملي ،س  ،7ش  ،1ص .619-677

آن» ،فصلنامة دانش انتظامي ،س ،64ش  ،93صتص

مطالعا

صادق مهدوي ،م .و توكلي قيناني،

« .)6988( .هویت قومي

ارامنه :مطالعة جامعه شناختي روامل مؤثر در استمرار

.666-613
مهتتتدوي ،م.ص .و تتتتوكلي قينتتتاتي،

« .)6988( .مطالعت تة

قومي ارامنه (مطالعة ارامنتة تهتران)» ،پتژوهشنامتة

جامعهشناختي روامل مؤثر در استمرار قتومي ارامنته

رلوم اجتماري ،س  ،9ش  ،1ص .66-641

(مطالعه روي ارامنته تهتران)» ،پتژوهشنامتة رلتوم

صالحي ،ز .)6984( .ناكامي دولتهاي منطقه و ناكامي كردهتا
در دستتتتيابي بتتته هویتتتت سياستتتي ،پایتتتاننامت تة
كارشناسي ارشد دانشکدة حقتوق و رلتوم سياستي
دانشگاه تهران.

اجتماري ،س  ،9ش  ،1ص .646-66

یوردشتتاهيان ،ا .)6984( .تبارشناستتي قتتومي و حيتتا

ملتتي،

تهران :نشر فروزان.

یوسفي ،ع« .)6984( .روابط بين قومي و تتأثير آن بتر هویتت

كاستلز ،م .)6981( .رصر ارالرا  .پایان هتزاره ،جلتد ستوم،

ملتتي در ایتتران ،تحليلتتي ثانویتته بتتر دادههتتاي یتتک

ترجم تة :رليقليتتان ،ا .و خاكبتتاز ،ا ،.چتتاپ چهتتارم،

پيمایش ملي» ،فصلنامة مطالعا

ملتي ،س  ،1ش ،8

تهران :ررح نو.

صص .69-11

كوهن ،آ.ا .)6986( .تئوري هاي انقالو ،ترجمتة :ريتب ،ع.ر،.
تهران :نشر قومس.
گتتار،

.ر« .)6968( .اقليتتتهتتا ،مل تيگراهتتا و برخوردهتتاي
سياسي» ،ترجمة  :كریمي ،ح.ر ،.فصتلنامة مطالعتا
راهبردي ،ش  ،6صص .146-191

گل محمدي ،ا .)6989( .جهاني شدن فرهن  ،هویتت ،تهتران:
نشر ني.

گتتودرزي ،ح .)6981( .مفتتاهيم بنيتتادین در مطالعتتا
تهران :انتشارا
لهسائيزاده ،ع.؛ مقد ع

قتتومي،

تمدن ایراني.
و ق
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