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  *اله صدیق سروستانی حمتر

  **ابراهیم حاجیانی
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E-mail: Hadjiani@tcsr.ir   

  چکیده
به منظور بررسی است  در سطح ملیکه اي پیمایشی  ین مقاله برگرفته از مطالعها

هاي ملی، قومی،   سنجش میزان قوت انواع هویت جمعی در ایران ـ شامل هویتو
مذهبی و مدرن ـ با در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر کدام از 

. ها، و نیز با هدف بررسی روابط و مناسبات میان این ابعاد انجام شده است آن
یت و ه،ن بوده که براساس آنمبناي نظري این تحقیق، نظریۀ کنش متقابل نمادی

و روابط میان این ابعاد نیز شده ، ترکیبی و چندبعدي در نظر گرفته )ایرانی(
در این تحقیق . فرض شده است) آمیز و نه متعارض و تزاحم(متعادل و هماهنگ 

چهار مقیاس براي سنجش ابعاد هویت ایرانی طراحی شده و پس از چند بار 
 نفري در سیزده شهر 1800ه، و در جمعیت نمونۀ ابزار واحد تهیآزمون،  پیش

  .مرکز استان اجرا شد
دهندة قوت ابعاد فرهنگی هویت ملی، قومی و مذهبی،  نتایج پژوهش، نشان

سپس گرایش در حد میانگین به ابعاد اجتماعی هویت ملی، قومی و مذهبی، 
هایت گرایش  هویت ملی و قومی و در نیتر از میانگین به ابعاد سیاس یینگرایش پا

ها از وجود تعامالت  همچنین یافته. گانۀ هویت مدرن است ضعیف به ابعاد سه
مثبت فراوان بین اکثر ابعاد هویت ملی، قومی و مذهبی با همدیگر و فاصلۀ 

  .کنند معنادار هویت مدرن با دیگر ابعاد هویت ایرانی حمایت می
  

هویت مدرن، هویت هویت مذهبی، ،  ایرانی، هویت ملیهویت :ها کلیدواژه
 .جهانی، نظریۀ کنش متقابل نمادین، سنجش هویت

                                                        
 .شناسی دانشگاه تهران استاد گروه جامعه *

  .یدانشگاهجهاد ضو هیئت علمی عو استادیار  **
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  مقدمه
اي است که طی  برانگیز و پردامنه موضوع و ماهیت هویت ایرانیان یکی از مسائل چالش     

روشنفکران، اندیشمندان و پژوهشگران قرار گرفته   ازبسیاريهاي اخیر مورد توجه     دهه
اقـد وجـه تجربـی و عینـی بـود، بـر اسـاس              از آنجا کـه عمـدة ایـن تـأمالت ف          . است
دربارة هویت ایرانـی  ) و نه الزاماً تئوریک(ها و ذهنیات و گرایشات شخصی        فرض پیش

  . است شدهقضاوت
خصوص در حوزة ه ب،  هویت ایرانی  ۀ ادبیات موجود در زمین    ۀویژگی اصلی مجموع  

ي از عــدم ورود بــه جزئیــات و دقــایق هویــت ایرانــی و پیــرو  غیــر علــوم اجتمــاعی
هـا بـه برداشـت جـامع و          توان در آن    نحوي که کمتر می   ه   ب ؛اي است   رویکردهاي کرانه 

 مناسبات و روابط میان ةدهند  تشکیليدقیقی دربارة محتوا و ماهیت، انواع منابع و اجزا       
 و نیز میزان حضور عینی هر یک از ابعاد و منابع در کلیت هویت ایرانیان دسـت                   ءاجزا
یـک معـین در خـصوص نحـوة      مبنـاي تئور قدفااغلب ها    بررسیدیگر آنکه این . یافت

  .اند گیري آن بوده  شکلتکوین هویت جمعی ایرانیان و سازکار
 مهم و قابل بررسی در حوزة پژوهشی هویت ایرانی وجود دارد سؤاالتبر این مبنا، 
  .ر استها مورد نظ  قصد بررسی دو جنبه از آن، با اتخاذ رویکرد تجربی،که در این مقاله

  
  االت اصلیؤس

روشـنفکران و  از سـوي  شـده   هاي طـرح   ادبیات موجود و نیز دغدغه     ۀبر مبناي مجموع  
محققان، یکی از ابهامات اصلی دربارة هویت جمعی ایرانیان، اجـزاء یـا منـابع سـازندة       

 اول آن است که هویت ۀ مسئل،به سخنی دیگر. باشد هویت اجتماعی در بین ایرانیان می
فـرض اسـت کـه     ال مبتنی بر این پیشؤ البته طرح این س؛اي چه ابعادي استایرانی دار 

عبارتی ه  ب؛عنصري در نظر گرفته شود     پایه و تک   تواند یک   جوهره و ماهیت هویت نمی    
  .است هویت جمعی ذاتاً ترکیبی

کند   ترکیبی بودن هویت، مسئله جنبۀ دیگري نیز پیدا میفرضِ  پیشبا توجه به اتخاذِ
 و سازندة هویت جمعی ایرانیان چگونه اسـت؟       ءاست که مناسبات میان اجزا    و آن این    

 و کیفی برخـوردار اسـت و         هویت از چه کم    ة روابط بین اضالع سازند    ،به سخن دیگر  
 این ترکیب چه نـوع ترکیبـی   ،نحوه و ماهیت این ترکیب به چه شکل است؟ به عبارتی  

میان ایـن عناصـر بـه چـه ترتیبـی         است و نحوة آرایش، همنشینی، داد و ستد و تعامل           
ها از نوع تعارضی و تضاد اسـت یـا اینکـه     است؟ آیا مجموع تعامالت میان این هویت      
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ها  کنشی، تعامل و همبستگی مثبت میان آن توان از نوعی یکپارچگی، نفوذپذیري، هم  می
  .سخن گفت

  
  چارچوب مفهومی

هـاي جدیـد       نظریـه   طـرح  ةهویت از موضوعات و مسائلی بوده است که در طول دور          
ن امتفکـر چـه در دورة  پردازان اولیـه و   ها و نظریه  چه در دوران کالسیک    ،شناسی  جامعه
 آن مطـرح دربـارة  شناختی  هاي جامعه  مورد توجه بوده و حجم انبوهی از نظریه    ،معاصر

هجده  مختلف از قرن ةدورپنج زمانی به   از نظر   ها    این نظریه .  و توسعه یافته است    شده
مضمون از منظر . )20-22 :1383اوزکریملـی،  (شود  تقسیم میهاي فعلی  تا نظریه و نوزده 

انگاري،   مدرنیسم، جاویدانگارانه، ازلی   دایمِارویکرد یا پار  نیز شش   میزان توجه به آن     و  
شـود    ها مشاهده مـی     در این نظریه  شناسی و فرهنگ، ابزارانگارانه و نمادپردازانه         زیست

گرایـی اجتمـاعی     رویکردهاي سـازه ،ها این نظریهدر همچنین  . )74-87 :1382 ،اسـمیت (
ــی برســاخت( ــد )گرای ــه و جدی ــسم و  (، میان ــانی، پسامارکسی ــساساختارگرایی، گفتم پ

تـوان بـه      ها می  عالوه بر این  . )95-106: 1382تاجیک،  (  قابل شناسایی هستند   )روانکاوي
ز نـ  جنکی  و ردریـک بـارث    ف  ، آنتـونی کـوهن،    )1380(کاستلز     ،)1378(هاي گیدنز     نظریه

 و هابرمــاس )1380(، رابرتــسون )1384(، شــایگان )1378عبــداللهیان، (، آلتــوس )1381(
  .دکر اشاره )1380(

شناسی در کنار دورکیم، مارکس و تونیس که          هاي کالسیک جامعه    اما در میان نظریه   
ـ  هبا تأکید بر وجدان جمعی، خودآگاهی و گماین شافت به نحوي به موضوع پرداخت     د ان

هویت و هویت جمعی موضوع اصلی کـار جـرج هربـرت میـد،          ،)376: 2000،  1هاوارد(
 ماننـد شـلدون     2،ن مکتـب کـنش متقابـل نمـادین        اکولی، هربرت بلومر و سایر متفکـر      

نیز هنري تاجفل و جاناتان ترنـر        استرایکر، پیتر برك، مک کال، سیمونز، جان استس و        
ه هاي اصلی مید در حوزة روانشناسی اجتماعی ب         اخیر با گسترش ایده    ۀدست. بوده است 

ه مکتب کـنش متقابـل    چرا ک؛اند  هویت جمعی برآمده تحلیل کاملۀخوبی از عهدة ارائ   
و در سطوح خرد    را  تواند ابعاد مختلف هویت       هاي نظري کنونی می     با پیشرفت نمادین  

  .نماید رابطۀ ساختار با کنشگر تبیین نظرکالن، در ابعاد عینی و ذهنی و از 
در از نظـر او، خـود را   .  بوده اسـت   3دتمرکز عمدة جرج هربرت مید، بر مفهوم خو       

                                                        
1. Haward        3. Self 
2. Symbolic Interaction Theory (SIT) 
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 اسـت   2 و مفعولی  1توان معادل هویت دانست که داراي دو بعد فاعلی           می ،یک کل مقام  
) خودبـاز ( یا مرا آن وجه از هویت است که ماهیت بـاز       Me. )152 و   151 :1374،  رزریت(

ماهیت بازتابی دارد و از     ) طور کلی خود  ه  و ب  (Me. ستدارد و درگیر جهان اجتماعی ا     
یافته، که همان    اما دیگران مهم یا دیگران تعمیم     . شود  طریق ایفاي نقش دیگران آغاز می     

پـذیري و     هـاي جامعـه     هـاي اجتمـاعی هـستند، از طریـق ظرفیـت            هـا و سـاخت      گروه
س تفکر مید آن است اسا. گیري خود مؤثرند کنند و بر فرایند شکل کردن عمل می درونی

هـا، فراینـدهاي بیرونـی، تحـوالت          تحت تـأثیر سـاخت    ) خود یا هویت  (که شخصیت   
 اجتماع و بعد از تعامل و مکالمه با من، تکوین ۀیافت هاي سازمان داشت اجتماعی و چشم

ویژه هگل در پی    ه   ب ،آلمانیهاي    لیستئاایددر واقع مید مانند بسیاري دیگر از        . یابد  می
  .)464 :1367، رزکو(بود »  فردۀدرون تجرب«ظاهر مستقل از خود به   به جهانِوارد کردن

هویت یا همـان جنبـۀ   که  معتقد بود ،داند را چندگانه می) هویت(کولی نیز که خود  
ـ     ۀاجتماعی خود، در تجرب     صـورت تـدریجی، مـستمر و   ه  اجتماعی، جدل تـاریخی و ب

برت بلومر این عنصر اجتماعی و بیرونی هر. )405 :1377تنهایی، (گیرد  فرایندي شکل می
سازي کرد که همان سـاخت   مفهوم» هم پیوستهه کنش ب« یا  3»اقدام مشترك «را با مفهوم    
بلـومر نیـز بـر    . ترین عنصر آن فرهنگ است    و مهم  )197: 2005،  4دنیزي(ت  اجتماعی اس 

 .)49 :1377 ،تنهـایی (ر تکوین خود تأکید فراوان داشته است        د 5تأثیر فرهنگ و موقعیت   
هویـت معـادل خـود    از دیدگاه مکتب کنش متقابل نمـادین،   : توان گفت   در مجموع می  

 ناظر بـر مـن   ،است و هویت اجتماعی که مبتنی بر اشتراکات افراد گروه یا جامعه است    
 اجتمـاعی   ياه  ها، قواعد و نظام     ها، ساخت   من مفعولی تحت تأثیر ارزش    . مفعولی است 

 همچنـین تحـت تـأثیر قـدرت و     ،خـود . حول و ترکیبـی دارد   بوده و ماهیتی متغیر و مت     
و سـاختار اجتمـاعی در      ) عاملیت(تعامل بین هویت    . )391: 1997،  6کارن( فرهنگ است 

، تعامالت روزمره و 7 مید، گافمن و حتی فروید از طریق تصویرسازي از خودمان        ۀنظری
ي مکتـب فـوق،     ان بعـد  پـرداز   از نظریـه  . )21: 2000،  8رداوودو(د  یاب  ناخودآگاه شکل می  

 در پی طراحـی پلـی بـین سـاخت اجتمـاعی و           1980 ۀ در ده  او.  بود شلدون استرایکر 
بـا نقـش   ) هـا  موقعیت(را مفهوم دیالکتیک میان ساختارها این هویت بوده که بر اساس    

هاي مجـزا تعریـف    اي متشکل از هویت استرایکر همچنین خود را مجموعه    . کردمطرح  
                                                        
1. I         4. Dennisi      7. Imaging Ourselves 
2. Me        5. Situation      8. Woodward 
3. Joint Action      6. Karen 
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اي هستند کـه در تعامـل اجتمـاعی           شده یک معرف پایگاه درونی   ها هر     این هویت . کرد
بنـابراین خـود مـشتمل بـر     . ها یکـسان نیـست    خود به همۀ آن1 اما تعهد؛اند تأیید شده 

 که حاصل )873: 1992، 2اسـترایکر (ت هاي مختلف اس هاي چندگانه با نام و نشان  هویت
ـ   این موقعیت. تهاي متمایز روابط اجتماعی و مواضع مختلف فرد اس         شبکه ه ها، البتـه ب

 از دید مک کال و سـیمونز تعـدد  . شود ها می   بعضی هویت  3طور طبیعی منجر به برجستگی    
 .)377-390: 1998، 5ترنر( گردد  می4ها مراتبی از رجحان ها منجر به ایجاد سلسله هویت

 ،6با ساختار اجتماعی از سه طریق نامگذاري فرهنـگ        را  بعدها پیتر برك اتصال فرد      
  یعنی دسترسی فرد به منابع مختلف و کنترل منابع از سـوي سـاخت  ،8 و منابع7یابی  امعن

بندي    دسته ۀ نظری ،1970هاي دهۀ      از سوي دیگر و بعد از سال       )8: 2004،  9برك(دانست  
 از نگـاه  اغلـب هـا کـه     آن. دش تاجفل و ترنر مطرح      ويساز   10بندي  خود یا خود مقوله   

گیري تجربی هویـت       و دغدغۀ سنجش و اندازه       پرداخته روانشناسی اجتماعی به هویت   
گروهـی و احـساس     بر آن بودند که هویت جمعی از طریق عضویت درون       ،ندا  هرا داشت 

  .)10-12: 1990، 12هاگ( آید وجود میه گروهی ب  بینۀ و مقایس11مشمول بودن
بندي فرد  قهبندي، نامگذاري و طب  خود بازتابی است از مقوله    ،در واقع از نگاه ایشان    

 نام دارد» بندي خود مقوله«از خودش در درون مقوالت یا طبقات اجتماعی که این روند 
 مفهـوم مرکـزي در رونـدهاي شـناختی تئـوري هویـت              .)224: 2000،  13استس، و برك  (

پـردازان    قابـل ذکـر اسـت کـه نظریـه         . )234: 2000استس، و برك،    (  است 14خودتعریفی
در صدد تأکید بر متغیرهاي     ) کنش متقابل نمادین  (کتب  ب این م  دیگري نیز در چارچو   

، گـافمن،  )1385( براي مثال هال ؛ساختاري مثل رسانه و قدرت بر تکوین هویت بودند   
، 15دنیـز (ر  هـوارد بکـ   و  ، جودیت بـاتلر،     )1384(دان    ، رابرت جی  )2002(وان دیجک،   و  

  .اند ر هویت تمرکز داشتهد تأثیر قدرت رب )201: 2005
از ) خـود (و به دلیل اتخاذ این رویکرد و پذیرش تأثیرپذیري هویـت            این   اساس رب

، تنـوع و وجـود   16ی بـودن بـر ترکیبـ  ن پـردازا  هاي اجتماعی، مید و سایر نظریـه      ساخت
 مید تحت تأثیر ةایدکه رسد  نظر میه ب. )499 :1368، رزکو(خودهاي متکثر توجه داشتند 

                                                        
1.Commitement     7. Meaning      13. Stets & Burke 
2. Stryker       8. Resource     14. Self - rerification 
3. Salince       9. Burke      15. Dennis 
4.Hierarchy of Prominence   10. Self - catagoration   16. Component 
5. Turner       11. Involvement 
6. Cultural naming     12. Hogg 
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 ۀنظریـ موجود زنده در یک زمان معین، و نیز  که به تکثر مواضع  ـ  تکامل داروینۀنظری
 و سیالن پراگماتیسستی ویلیام جیمز که بر قابلیت سازش و تطابق با شرایط متغیر اجتماعی

هـاي    تـداخل سیـستم   بـه  میـد ،به این ترتیـب . ده استشمطرح  ـ   دائمی توجه داشتند
 ابعاد هویت جمعی نهایت موجب تولید انواع ودر هاي ارجاعی که  داللتگر و انواع نظام

بعد از او نیز کولی، بلومر، استرایکر، تاجفـل       . )244: 1994،  1ایدر( شود، اعتقاد داشت    می
 تصریح کردنـد کـه      ، توجه کرده  3بخشی  یا هویت بین   2و ترنر به موضوع هویت ترکیبی     

گیري  ها و شکل   هاي هویتی موجب ترکیب هویت       در انواع گروه   4هاي همزمان  عضویت
از از سوي بـسیاري   این ایده  .)515: 2002،  5ر و رکاس  بروئ(د  شو  تر می   رگهاي بز   هویت
 آنتـونی کـوهن   ،  )69: 1380برتون،  ( مثل روالن برتون     ،شناسان اجتماعی    روان وشناسان    مردم

پردازان علوم   نظریه،  )88 و   89: 1381جنکینز،  ( فردریک بارث،    ،)88 و   89: 1381جنکینز،  (
شایگان، ( و شایگان )2006( آمارتیاسن ،)169 :1383 ،سمیتا(سیاسی و مطالعات فرهنگی 

 پژوهشی نیز محققان زیادي همچون ابرین دهـوارد         نظراز  . ده است ش تأکید   )40 :1380
 )1998(بکتویـث   ،)1996(، راست )1998(، گرین )1994(، وولت  )1994( تاکاگی   ،)1998(

  .)381-383: 2000هاوارد، ( اند به بررسی تجربی هویت ترکیبی پرداخته
  روابط و مناسبات میان عناصر سازنده یا ابعاد هویت بـا همـدیگر           ة نحو ، بعدي ۀاما نکت 

 میـان ابعـاد و   پیونـد  حداقل دوازده نوع    ، تحلیلی منظر، از   ها  یهضبر مبناي این فر   . است
از این قراراستتوان در نظرگرفت که اشکال گرافیکی آن  م یک هویت کلی میاضالع مقو:    

    روابط و مناسبات میان عناصر یا ابعاد هویتانواع 
  آمیخته: 2 ةشمارشکل               جدا از هم: 1 ةشمارشکل 

  
  
  

A or B 
 
 A And B 

                                                        
1. Etheir       3. Intersecting Identity     5. Brewer & Rocas 
2. Hybrid Identity     4. Simulutioncouly 

A B A 
B 
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  تو در تو: 3 ةشمارشکل 
  
  
  
  

A or B/A 
 

  )شایگان(رابطه ریزوم وار : 4 ةشمارشکل 
  

  
  
  

    
  
  
  

  هاي هویت خرده یک هویت مسلط با: 6 ةمارشکل ش    )نشایگا(الیه   الیهۀرابط: 5 ةشمارشکل 
  اي موجود در متن کلی حاشیه                            

  
  
  
  
  
  

 
 
  

A 
B 

B C 

A  
B 

C 
D A  

B C 

D 

e 

f 

H 

g 

D A 
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متن کلی دارند  اي که گرایش بیرون از هایی حاشیه هویت یک هویت مسلط با خرده: 7 ةشمارشکل 
  )مرزي تمایالت برون(

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

  )بدون هویت مسلط(ها  همنشینی هویت: 9 ة شمارشکل      ل و همپوشانیتداخل کام: 8 ةشمارشکل 
  )مناسبات دیالکتیکی(فضا یا محیط مشترك   در عین تعامل در یک      ها بدون هویت مسلط زیاد هویت

  
  
  
  

  
  

  
  

  هاي هویت: 11 ةشمارشکل       بدون هویت) دیالکتیکی(هویت چندبعدي : 10 ةشمارشکل 
   یا متضادمتعارض                    یک فضاهاي خاصمسلط با تفک

  
  
  
  
  

A  

B 

C 

D 

H 

g 

A B 

D C 

A B 

C D 

A B 

D C 

A B  

C D 

e f 
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  هاي چندگانه همپوشانی کامل هویت: 12 ةشمارشکل 
  

  
  
  
  

    
ـ        وجـود تنـوع در هویـت و    ۀ کـنش متقابـل نمـادین،        خالصه آنکه بـر مبنـاي نظری

براي را ات الزم در واقع این نظریه تمهید.  قابل توجیه و تبیین است،بودن آن چندضلعی
 ، زیرا بر این نکته تأکیـد دارد کـه خـود      ؛سازد  پذیرش واقعیت هویت ترکیبی فراهم می     

هـاي اجتمـاعی متنـوع خـود و نیـز       ماهیتی باز دارد و افراد بر اساس مواضـع و پایگـاه        
 هویتی خود ایجاد کنند و ۀتوانند وجوه متعددي را در شاکل  می،پذیري یندهاي جامعهافر

توانند بین ابعـاد   کنشگران میه، نظریاین اساس  بر .ا سازگاري به وجود آورند  ه میان آن 
  .مختلف هویتی خود تعادل برقرار نمایند

 نظـام   و باید تأکید کرد که هویت جمعی تحت تأثیر ساخت قدرت         نیز  بر این نکته    
  ترکیبـی دارد و    ی ماهیت ، بنابراین هویت جمعی   ؛گیرد  شکل می ) ویژه رسانه ه  ب(فرهنگی  

همچنین بایـد اضـافه   .  نزدیک است1 ایران به شکل چندبعديۀنوع ترکیب آن در جامع 
 ز اهر چند این فرض مانع  ؛ تعامل و تعادل وجود دارد     ،میان این ابعاد هماهنگی   که  کرد  

 معین را یآن نیست که افراد در هر موقعیت خاص و در جریان عمل جاري خود، هویت   
واقع شرایط ساختاري و تـاریخی ایـران موجـب شـده            در  . دنطور مقطعی فرا بخوان   ه  ب

هـا    و بـین آن    شـود  و درونـی     ،طور تدریجی، در درون فرد وارد     ه  هاي جمعی، ب    هویت
 وضعیت به معناي فقدان یا حداقل اخالل، این. آیدبه وجود  3 و سازگاري 2قبانوعی تط 

کیبی ایرانیـان   هویت تر  رو  از این .  است  تداخل منفی بوده    و پاره پاره شدن، قطبی شدن    
 4 آمیزشی، سازگار، متعادل و در حال داد و ستد و تـا حـدودي همپوشـانی                داراي ذاتی 

گیـري، اسـتقرار و    براي ادامۀ این استدالل ضرورت دارد به تاریخ طوالنی شـکل      . است
توان گفـت     می ل اجما  به طور    اما. نهادینه شدن ابعاد هویت جمعی در ایران اشاره کرد        

 ایران در اثر تاریخ طوالنی هر       ۀهاي جمعی در جامع     و استمرار هویت  تحقق بیرونی   که  
                                                        
1. Multi Diemension    3. Adaptation     4. Overlapping 
2. Adjustment 

 
A 

 
B 

  
C 

 
D 
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کـه موجـب    ( قدرت سیاسی در مقـاطع زمـانی متفـاوت،           ۀکدام، برخورداري از پشتوان   
تعامالت   حجم مبادالت و  ،)دهش آن در آینده     يتحکیم هویت خاص در هر دوره و بقا       

. افیاي مشترك بـوده اسـت  و  همزیستی در جغر   ) فرهنگی روابط بین (فرهنگی اجتماعی   
 در  ،هـا  این فضاي تعامل مثبت میـان عناصـر هـویتی و مناسـبات دیـالکتیکی میـان آن                 

هـم در سـطح     و  ) هاي مختلف   بین دارندگان هویت  (فرهنگی    و بین  1فردي مناسبات بین 
 مطالعـه تمرکـز    البتـه در ایـن    . وجـود دارد  )  هـویتی هـر فـرد ایرانـی        ۀدر شاکل (فردي  
  .باشد طح فردي میشناختی بر س روش

  
   تحقیقۀپیشین

 تحقیقـات متعـددي انجـام شـده کـه          ،هاي جمعی مختلف    در خصوص سنجش هویت   
هـا فاقـد     هر چند تمـامی آن ؛بندي کرده است     جمع )1387(ها را مقصودي     بخشی از آن  

 ناصـر  يواز سـ ترین کارها در ایـن میـان     عمده،ها عالوه بر آن  . اند  روش پیمایشی بوده  
در این سـه  . ستاه  انجام شد)1381( عالمی  و )1383(، چلبی و یوسفی     )1381(فکوهی  

کدام به   اما هیچ؛پژوهش اخیر به روابط میان چند بعد از هویت جمعی توجه شده است 
ـ ) ملی، مذهبی، مدرن و قـومی ( هویت  ۀروابط میان تمامی ابعاد چهارگان     طـور کلـی   ه ب

همچنـین تـاکنون رویکـرد      . انـد    ملی بـوده   ۀها نیز فاقد نمون    اند و بعضی از آن      نپرداخته
اساس بر .  نظر قرار گرفته استحهاي موجود مطم ترکیبی بودن هویت کمتر در پیمایش

تفاوت پژوهش حاضر با مطالعات قبلی در اتخاذ رویکـرد ترکیبـی بـودن هویـت،       ،  این
لف و بررسی روابط میان ابعاد مخت     ) در اقوام مختلف  ( ملی   ة انتخاب گستر  ،حجم نمونه 

  .ستهویت جمعی در ایران ا
  

  شناختی مالحظات روش
  اهداف و رویکردهاي اصلی تحقیق. 1

هاي جمعـی    بررسی توصیفی میزان شدت و قوت انواع هویت   ،هدف اصلی این مطالعه   
 فرضیات اصلی . باشد ها در جامعۀ ایران می  و کیف روابط میان آنفرهنگی و بررسی کم

 ي حـضور ،هـاي فرهنگـی   اینکه تمامی هویـت ی  یک : مشخص است  ۀمشتمل بر دو نکت   
 دیگر آنکه روابط میان ابعاد از نوع مثبت و قوي ؛قوي در ذهنیت و فرهنگ ایرانی دارند

 ۀهـا فاقـد رابطـ     قوتِ تعلق و تعهد قومی بـه هـر کـدام از هویـت        ،عبارتیه  ب. باشد  می
                                                        
1. Interpersonal 
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زایـی میـان   اف جهتی و هـم  به سخن دیگر نوعی هم ست؛  با انواع دیگر ا   ) منفی(معکوس  
کـه مبتنـی بـر    ـ اتخاذ این رویکـرد   که ناگفته پیداست . شود مشاهده میها  انواع هویت

 ،ـ براي بررسی و اثبـات فقـدان تـزاحم، تعـارض      کنش متقابل نمادین بوده است  ۀنظری
 ایـن مطالعـه بـا ایـن         ،هـا بـوده و بـالعکس        تضعیف و حتی رقابت میان انـواع هویـت        

د هویت در وضعیت همزیـستی، سـازگاري، همـاهنگی و         فرض انجام شده که ابعا     پیش
در حقیقت مدل فرضی براي بررسی روابط میان ابعاد هویت ایرانـی          . انطباق قرار دارند  

خالصه آنکه، فرض مشخص آن است .  نهم نزدیک استةدر این تحقیق، به مدل شمار     
 هویـت   ترکیبی در ایران از نوع چندبعـدي بـوده و ایـن بـدان معناسـت کـه       که هویتِ 

نحوي که ه  ب،بندي شده طور متعادلی میان انواع عناصر هویت بخش    ه  کنشگران ایرانی ب  
بـه نحـو   به طـور مـشخص     ایرانی  » خود«. دنکن  خل یا تعارضی را احساس می     اکمتر تد 

  .ده استکر 1هاي مختلف را پذیرا شده و درونی موزونی وجود فرهنگ
  
  ابزار سنجش. 2

در ایران، عالوه بر مرور ادبیات موجود به زبان فارسـی   براي تعیین انواع هویت جمعی      
هاي  افرادي که از گروه اکتشافی با ۀ مصاحب25د،  وش  که دایرة بسیار وسیعی را شامل می      

  فرهنگیِ  هویتِ چهار قومی متفاوت بودند صورت گرفت که در نهایت           و سنی، جنسی 
بع هویـت فرهنگـی     تـرین منـا    مهـم در مقـام    جمعی شامل ملی، قومی، مذهبی و مدرن        

ي واز سـ کـه  ـ گیري   ها و ابزارهاي اندازه  مقیاسۀ کلی،پس از آن. ایرانیان شناسایی شد
 و در منـابع   ،تهیـه )  و آسـیایی   ییمریکـا ااروپـایی،   (پژوهشگران در کشورهاي خارجی     

ملـی،  (هاي مورد بررسی هـر کـدام      شناسی هویت   از نظر مفهوم  ـ   معتبر منتشر شده بود   
در ایـن  . ها بررسی شـد  ها و نتایج آماري آن   ، شاخص )مدرن یا جهانی   مذهبی و قومی،  

 25 مقیـاس هویـت قـومی،    18 هویـت ملـی،   ة مقیاس معتبر در حـوز  35مرحله حدود   
در .  قرار گرفتپژوهش مقیاس دینداري و هویت دینی مورد 32مقیاس هویت مدرن و 

نظران   صاحباز سوي   ار   ب پنجد و هر پرسشنامه     شاي تنظیم     گانهۀ چهار نهایت پرسشنام 
هاي آمـاري قـرار گرفـت و          بار در معرض آزمون   سه  ها    همچنین پرسشنامه . داوري شد 

هـاي   نهایـت پرسـشنامه  در  ،ها اعمـال شـده   ها و گویه    نتایج تحلیل در ساخت شاخص    
  .ال تبدیل شدؤ س136 کلی با ۀ و به یک پرسشنام،گانه تلفیقچهار

                                                        
1. Internalized 
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 متغیرهاي اصلی. 3
، در ایـن    )گرفتـه  هاي صـورت    تحقیقات تجربی و پیمایش   (یات قبلی   بر اساس مرور ادب   

در ) به معناي برخورداري از هویت اجتماعی     (مطالعه هر کدام از انواع هویت اجتماعی        
  : سنجیده شده استزیربعد چهار 

  گران آن؛و کنش...) گروه، جامعه و ( به اجتماع 1احساس تعهد: بعد اجتماعی .1
  آن؛هاي   به فرهنگ خاص و ارزش2وابستگی و دلبستگیاحساس تعلق، : بعد فرهنگی .2
 ي اهداف و تأمین منافع جمعی گروه؛اعتقاد و تمایل به پیگیر: بعد سیاسی .3
 ۀدر مقام یـک فرهنـگ یـا جامعـ         (تلقی و تصور فرد از خودش       : 3زنی  بعد برچسب  .4

 ؛)معین
انی و  تجزیه و تحلیل فرایندهاي تکوین هویت ایر،پس از مرور کامل ادبیات موجود

نـوع هویـت جمعـی در       چهار   ، نخبگان، روشنفکران و پژوهشگران ایرانی     ي آرا ۀمطالع
 :بررسی قرار گرفتو مطالعه مبناي ایران 

  .زنی بود  سیاست ملی و خودبرچسب،داراي ابعاد اجتماع ملی، فرهنگ ملی: هویت ملی .1
  .مداري بود داراي ابعاد اجتماع قومی، فرهنگ قومی، سیاست قومی و قوم: هویت قومی .2
عد فرهنگی، اجتماعی، هویتچهارداراي تمامی : هویت مذهبی .3 و رفتاردینی بود دینی  ب. 
هاي بنیادي مدرنیته در بعـد اجتمـاعی و      داراي ابعاد گرایش به ارزش    : هویت مدرن  .4

 .گرایی بوده است المللی معرفتی، گرایش به غرب و هویت جهانی یا بین
  
  ی و اعتباریروا. 4

ـ      ارزیابی  هاي پرسشنامه پس از       ویهها و گ    شاخص صـورت  ه داوران، در سه مرحلـه و ب
.  نفر در سطح چندین شهر آزمـون شـدند  185 نفر و  265 نفر،   140 ۀملی با حجم نمون   

آلفـاي کرونبــاخ و نیـز تحلیــل   ، هــا بـا اســتفاده از روش تحلیـل عــاملی   نتـایج آزمـون  
 ابعاد ،ها نهایت شاخصدر د و ، بررسی ش ها   تک گویه   دست آمده از تک   ه  هاي ب   فراوانی

هاي آماري، ابعاد مطرح  دست آمده و آزمونه بر اساس نتایج ب. و نوع هویت اصالح شد
  :بندي شد زیر صورتگونۀ  نهایی به ۀدر پرسشنام

زنـی در    اما بعد خودبرچـسب ؛جا شد  هاالت غیرمرتبط حذف یا جاب    ؤس: هویت ملی  .1
  .بعد فرهنگی هویت ملی ادغام شد

عد هویت فرهنگی قومی با هویت اجتمـاعی قـومی ادغـام      هاي ب   گویه: میهویت قو  .2
                                                        
1. Commitment      2. Attachment     3. Self - labeling 
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 بنابراین هویـت  ؛عد یکی شدزنی قومی نیز با این ب همچنین متغیر خودبرچسب  . شد
  .مداري و قومیت سیاسی شد  بعد فرهنگ، اجتماع قومی، قومچهارقومی داراي 

تار مـذهبی و هویـت      داراي ابعاد فرهنگ مذهبی، اجتماع مذهبی، رف      : هویت مذهبی  .3
 .مذهبی بود

 .بود  بنیادي مدرنیته، نگرش به غرب و هویت جهانی هاي شامل بعد ارزش: هویت مدرن .4
 
  گیري  آماري در طرح نمونهۀجامع. 5

 سـی هاي معمـولی سـاکن در     سال خانواده18باالي   مجموعه افراد    ، آماري طرح  ۀجامع
در طـرح  .  بـوده اسـت  1اي   چندمرحلـه  ،گیـري   روش نمونه . شهر مرکز استان کشور بود    

 ۀ توسـع میـزان  ماننـد   ،هـاي اساسـی     ها از حیـث شـاخص        استان ۀ ابتدا کلی  ،گیري  نمونه
و موقعیـت جغرافیـایی،   ) شیعه و سـنی (اقتصادي ـ اجتماعی، جمعیت، قومیت، مذهب  

 ةعالوه ب( شهر مرکز استان دوازدههاي استانی،   سپس از میان خوشه، شدند2بندي  خوشه
 نفر بـود کـه ترکیـب آن بـر       1802حجم نمونه   .  برگزیده شدند  طور تصادفی به  ) انتهر

  ۀ و در نتیجه در هر شهر حجم نمون،ها در کل کشور توزیع اساس حجم جمعیت خوشه
هـاي    گـروه ، صـورت گرفـت کـه در آن   اي ه گونه  نهایی ب  ۀانتخاب نمون . زیر معین شد  

 ۀهاي داراي درجات مختلف توسـع   نو استا ) شیعه و اهل سنت   (مختلف قومی، مذهبی    
گیـري و آمـار تعـداد     چـارچوب نمونـه   .اجتمـاعی حـضور داشـته باشـند    ـ اقتـصادي   

ها و آمار مرکز آمار ایـران تنظـیم     با استفاده از نقشه،هاي هر بلوك در شهرستان   خانواده
 نحـوة گیري سیستماتیک و       نمونه ،گیري از خانوارهاي ساکن هر بلوك        نمونه ةشیو. شد

  .اي بوده است گیري سهمیه ش نمونهرونتخاب فرد داخل خانوار به ا
  
  ها یافته

   آماريۀ نیم رخ جمعیت نمون.1
درصد  4/49 درصد آن مرد و      6/50 نفر بوده که     1802 ، این طرح تحقیقاتی   ۀحجم نمون 

 24 درصد 8/15 ساله، 24 تا 18 درصد بین   32نی،  از نظر سِ  . اند آن را زنان تشکیل داده    
 48 رو ؛ از ایناند  ساله بوده70 تا 46بین   و بقیه     ساله 45 تا   31 درصد   3/40 ساله،   30تا  

از نظر موقعیـت    . اند  قرار داشته )  ساله 30 تا   18( آماري در سن جوانی      ۀدرصد از جامع  
 درصد دانـشجو،  6 درصد شاغل، 40 درصد بیکار، 13دار،   درصد خانه  33اجتماعی نیز   

                                                        
1. Multi Stage Sampling    2. Clustering 
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از نظـر  . انـد   درصـد بازنشـسته بـوده    4/5د سـرباز و      درصـ  8آمـوز،     درصد دانـش   3/2
 2/28 درصد راهنمایی تا دیپلم،      50 درصد ابتدایی،    20سواد،    درصد بی  2/1 ،تحصیالت

 درصد پاسخگویان شـیعه،     7/85 مذهبِ. اند  درصد حوزوي بوده   8درصد دانشگاهی و    
ن توزیـع  همچنـی . انـد   زرتشتی بوده و درصد اهل سنت و تعداد بسیار کمی مسیحی  13

متناسـب  ها    نمونه و   ، شهر تهران رعایت   ۀ منطق 22پراکندگی پاسخگویان تهران در میان      
 درصد  2/4 درصد کرد،    7 ،از نظر قومی   .با حجم جمعیت هر منطقه انتخاب شده است       

 درصـد  7/6 درصد ترکمن، 8/2 درصد آذري،  5/23 درصد عرب،    5 درصد بلوچ،    4لر،  
ـ   53در مجموع   (گیلک و مازندرانی     زبـان    س  درصـد فـار    2/46و  )  قـومی  ۀ درصد نمون

، »کنند  وگو می   بیشتر با چه زبانی در خانواده گفت      «از این منظر که پاسخگویان      . اند  بوده
» تعلق قومی پاسخگویان  « الزم را با سؤال      بنتایج به دست آمده، با اندك تفاوت، تناس       

  .داشته است
  ونههاي قومی و زبانی حجم نم ویژگی: 1 ةجدول شمار

رد  
کُ

  

(لُر 
ک

ل
(  

وچ
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ب  
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ري  
آذ

من  
رک

ت
نی  
ماز

 یا 
ک

گیل
)1(  

س
فار

) 2(  

  بی
ایر

و س
خ 

پاس
  

کل
ع 

جم
  

خود را متعلق به کدام یک از 
  دانید؟ هاي فرهنگی می گروه

9/6  

2/4  

8/3  

1/5  

5/
23  

8/2  

7/6  

2/
46  

08/0  10
0

  

تان   خانوادهيدر منزل، اعضا
زبانی با یکدیگر چه بیشتر به 

  کنند؟ صحبت می

4/6  

6/2  

4/3  

8/4  

9/
19  

8/2  

8/2  

7/
56  

06/0  10
0

  

  
آیا خود را یک فرد قـومی  « وقتی از پاسخگویان در مورد اینکه    ،طی پرسش دیگري  

 درصـد خـود را کـامالً غیرقـومی        66ال شـد،    ؤسـ » ؟دانیـد  مـی ) یا عضو یک قومیـت    (
ضو  درصد نیز خود را کامالً قومی و ع  20 درصد نظر خاصی نداشتند و       12ند،  تنسدا می

تري از ترکیب قـومی        توصیف روشن  ،این سه پرسش اخیر   . کردند گروه قومی تلقی می   
  .کند حجم نمونه بیان می

  
  هاي مختلف  گرایش به هویت.2

بایـد پـذیرفت   ن،  کنش متقابل نمادیۀنظری، شده براي این پژوهش  انتخابۀمطابق نظری 
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هـاي   هاي مختلـف و جهـان    اعتنا به هویت   توانند بی  کنشگران در نظام اجتماعی نمی    که  
هـا،    افراد جامعـه بـا انـواع مـدل         ، طبیعی وضاعبه عبارتی در ا   .  اطرافشان باشند  1زیست

پذیري، اثرپذیري از     از طریق فرایندهاي جامعه    ،هاي فرهنگی آشنا شده    الگوها و هویت  
در را هـا منـابع هـویتی       همگی آن  ،ها، عوامل طبیعی و جغرافیایی     قدرت سیاسی، رسانه  

در . نمایند ها تصور می  جامعه به تدریج درونی کرده، خود را متعهد و متعلق به آنسطح
 باید تصریح کرد که جمعیت نمونه به تمام ،با موضوع مورد بررسی در این تحقیق پیوند
. ها متعهد هستند همگی آندر برابر  ، هویت، تعهد و گرایش جدي داشته ۀگانچهارابعاد  

شود که در زیر به  هایی مشاهده می  و تعهد، تفاوت   اس تعلقِ هر چند در میزان این احس     
 ارقـام میـانگین   نزدیـک آمـده   دسـت   بههاي توصیفیِ ها اشاره شده است، همگی آمار   آن

    :تر به جزئیات ذیل توجه شود مل دقیقأ براي ت.ندهست
    هاي گوناگون میزان گرایش به هویت: 2 ةجدول شمار

  دانه تغییرات

ف
ردی

  

  ابعاد هویت
  حداکثر  حداقل

میزان در 
سطح کل 
  جامعه آماري

  میانگین

  تر از میانگین پایین  4/13  99/24  85/4  گرایش به مدرنیسم  1
  کمی باالتر از میانگین  3/14  02/15  6/5  هویت جهانی  2
  نزدیک به میانگین  1/14  05/22  41/4  هاي بنیادین مدرن گرایش به ارزش  3

بسیار باالتر از   1/34  1/42  05/9  فرهنگ ملی  4
  )بسیار قوي(میانگین 

  کمی باالتر از میانگین  9/24  83/40  54/8  اجتماع ملی  5
  کمی باالتر از میانگین  3/13  58/19  93/5  سیاست ملی  6
  باالتر از میانگین  27  59/34  86/11  فرهنگ و اجتماع قومی  7
  تر از میانگین پایین  77/8  56/13  71/2  قومیت سیاسی  8

تر از  کمی پایین  24/9  20/16  61/3  ريمدا قوم  9
  میانگین

باالتر از میانگین   39  4/51  7/10  فرهنگ مذهبی  10
  )نسبتاً قوي(

  کمی باالتر از میانگین  12  3/17  4/3  رفتار مذهبی  11

باالتر از میانگین   5/9  56/12  51/2  هویت مذهبی  12
  )نسبتاً قوي(

  نگینتر از میا پایین  10  7/19  4  اجتماع مذهبی  13
  

                                                        
1. Words Life 
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عد از انواع هویت میزان باالتر از میانگین را دارا هستند کـه شـامل                ب نه ،در مجموع 
 ،هویت جهانی، فرهنگ، اجتماع و سیاست ملی، هویت مدنی، فرهنگ و اجتماع قـومی             

هـاي مـدرن    همچنین ابعاد گرایش به ارزش.  باشند فرهنگ و رفتار و هویت مذهبی می    
ق و تعهـد بـه قومیـت سیاسـی، گـرایش بـه مدرنیـسم،         و مقـدار تعلـ   ،در حد میانگین  

در واقع هـر گـاه بحـث هویـت          . از میانگین است  تر    پایینمداري و اجتماع مذهبی      قوم
هـا بیـشتر تقویـت      گـرایش بـه هویـت    ،فرهنگی در ابعاد چهارگانه مطرح شـده اسـت        

ده، ورد نظر بوم)  مدرن  و مذهبی، ملی ( در عوض هر گاه بعد اجتماعی هویت         ؛گردد می
 کاهش ،رسد علت اصلی آن از میزان تعلق خاطرها و تعهدات کاسته شده که به نظر می        

هاي احساسی، عاطفی در سـایر       هاي جمعی و نیز کاهش جنبه        فرهنگی هویت  ۀخصیص
براي » دیرپایی و تدریجی بودن«شاید بتوان افزود که هر گاه ویژگی   . استانواع هویت   

 امـا  ؛شـود  رایش به آن بعد از هویت هم بیشتر می گ ،شود هاي فرهنگی مطرح می    هویت
 گرایش به ، شودبازگوهر گاه بحث قدرت و سیاست براي تعلق و تعهد هویت جمعی       

کـنش متقابـل   (توان به مبانی نظري پژوهش   این واقعیت را می   . یابد کاهش می نیز  ها   آن
ر مدت و زمان مربوط دانست که افراد در فرایندهاي طوالنی) نمادین توانند   است که میب

به تعبیري ابعاد (را شناسایی و ایجاد کنند و عامل قدرت و سیاست  » خود«عناصر مقوم   
. قوت و استحکام ابعاد فرهنگی هویت جمعی را دارا نیستند) سیاسی و اجتماعی هویت

 در ترکیب نهایی هویت ، دیگر آنکه همگی انواع هویت با تمامی ابعاد خاص خود     ۀنکت
ي عـدم امکـان   ای حضور دارند و مطابق مبانی نظري پژوهش، این بـه معنـ   جمعی ایران 

 ا به این معن؛باشد حذف، نادیده انگاشتن و حاشیه راندن ابعاد مختلف هویت جمعی می 
 بقـا، تـداوم و   ،هایی که در طول زمان موجـد هویـت جمعـی هـستند     که همگی هویت  

  .مانند  هویتی فرد باقی میۀشاکلدر ...)  جمعیۀمانند حافظ(ی فاستمرار دارند و از طر
  

  هاي چندگانه با همدیگر  روابط و مناسبات هویت.3
سپس روابط یک به سه از طریق دو،  دوبه ابتدا روابط ،ها براي بررسی روابط میان هویت

بررسی ضرایب همبستگی و در نهایت روابط همگی ابعـاد بـا همـدیگر بـا اسـتفاده از              
 مورد بررسی قرار گرفت 1بندي چندبعدي یک آماري رتبهتکنیک تحلیل عاملی و نیز تکن

بیان آزمون اخیر   نتایج نهایی حاصل از اجراي ،که در اینجا به منظور پرهیز از اطالۀ کالم
  .شود می

                                                        
1. Multi Dimensional Scaling 
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ی گرافیکـی و  ی فـضا  ۀبندي چندبعدي به دنبال آن است تا از طریق ارائ           تکنیک رتبه 
اي از مفـاهیم مـشترك معرفـی و     مجموعهدر حوزه یا را  ابعاد نزدیک به هم  ،چندبعدي

کار بردن این تکنیک آن است که بتوان روابط فی مابین ه  به عبارتی غرض از ب.ندکبیان 
 ، و چندبعدي بررسی نمود و کیفیت دوري و نزدیکید بعد یا متغیر را به صورت متعاملچن

همچنین ایـن  . کردوم متغیرهاي دیگر معلدر مقایسه با گزینی یا جایابی هر متغیر را      النه
 تمـامی  ،ها فرض با این پیش  .  چند بعد داراست   دربندي متغیرها را     تکنیک توانایی دسته  

  :ابعاد هویت جمعی با این تکنیک اجرا شد که نتایج آن به شرح ذیل است
  بندي چندبعدي بر اساس دو بعد خروجی، تکنیک رتبه: 13شمارة شکل 

  )شدهها در فضاي چرخانده  لفهؤنمودار م(

  
  : به دست آمده استزیرنتایج  ،اینبر اساس 

مرز بین نیمه اصلی قـرار    متراکم دریمتغیرهاي هویت مدرن ضمن تجمیع در فضای   .1
  .دارند

4شده حول  ابعاد بررسیبیشتر  .2
 .اند قرار گرفته) محور سمت راست (1

 . زیادي با سایر ابعاد هویت داردۀقومیت سیاسی فاصل .3
همانند نتایج به دست آمده در تحلیل عاملی، تمامی ابعاد هویت ملی، هویت مذهبی  .4
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 ي ااند و ایـن بـه معنـ    جا جمع شده عد فرهنگی و اجتماعی هویت قومی در یک      و ب
 .ستنزدیکی این ابعاد  با همدیگر ا

    :داد توان نشان در ایران در شکل زیر میرا  ابعاد هویت جمعی ۀ دقیق رابطیدر تحلیل
  رابطۀ ابعاد هویت با هم در ایران: 14 ةشکل شمار

 
  آمارها تحلیل و

هـاي مختلـف داراي       مشخص شـد کـه هویـت       ،شده  انجام هاي آماريِ  بر اساس تحلیل  
 به عبارتی قوت این مناسبات و شـدت        ؛تعامالت و مناسبات خاصی با همدیگر هستند      

سـاختار روابـط میـان      ن،  به دیگر سخ  . اندازه نیست   موارد یکسان و یک    ۀروابط در هم  
 که هر کدام سـهم و  ،شده  منظم و کامالً مهندسی ي ساختار ،عناصر هویت جمعی ایرانی   

  : کهتوان نتیجه گرفت به زبان آماري می. وزن یکسانی داشته باشند، نیست
  . و قابل قبولی نداردرتباط معنادارها ا هویت مدرن با سایر هویت .1
 اما با فرهنگ ؛ معکوس و تداخل منفی داردۀبطابعاد هویت ملی با قومیت سیاسی را  .2

 ؛افزایانـه دارد    مثبـت و هـم     رتبـاط  هویت مذهبی ا   ۀگانچهارو اجتماع قومی و ابعاد      
 .با همدیگر ارتباطی ندارندهمچنین ابعاد هویت ملی با ابعاد هویت مدرن 

 ابعـاد هویـت ملـی        و  هویت مـذهبی بـا فرهنـگ و اجتمـاع قـومی            ۀگانچهارابعاد   .3
هویـت  ( اما این ابعـاد  ؛ مثبت و قوي دارند    رتباطا)  اجتماع و سیاست ملی    فرهنگ،(

 .ارتباط است مداري و ابعاد هویت مدرن بی با بعد سیاسی هویت قومی، قوم) مذهبی
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 اما بـا  ؛بعد فرهنگی اجتماعی هویت قومی با فرهنگ ملی و اجتماع ملی نسبت دارد   .4
 فرهنگ و اجتماع قومی با ابعاد       جالب آنکه . ارتباط است  بعد سیاسی هویت ملی بی    

 مثبت ۀرابط) بعد رفتاري، هویتی، اجتماعی و فرهنگی هویت مذهبی(هویت مذهبی 
 ةدربـار . ط نـدارد رتبـا مـداري ا   اما ابعاد هویت مذهبی با قومیت سیاسی و قوم ؛دارد

 .ي مشاهده نشده استپیوندآماري از نظر هویت مدرن نیز مطابق مباحث قبلی 
 

  گیري نتیجه
 جـدي و  ،مناسـبات قـوي   )  قومی  و اعم از ملی، مذهبی   (ابعاد فرهنگی انواع هویت      .1

  .افزایانه دارند هم
 با ابعـاد فرهنگـی      ،مداري که نوعاً معرف یک خصیصه هستند       قومیت سیاسی و قوم    .2

 .هاي ملی و مذهبی ارتباط منفی و کاهنده دارند هویت
با وجود  به عبارتی هویت مدرن ؛اند ارتباط ابعاد هویت مدرن با سایر ابعاد هویت بی .3

 هویت جمعی ایرانی و تعلق خاطر و تعهـد بـه آن، بـا           ۀحضور نسبتاً قوي در شاکل    
 عدم امکان همزیستی    دهندة  این نکته نشان  . ستاارتباط   بیسایر ابعاد هویت ایرانی     

ملـی،  ( عناصر هویت مدرن با سایر عناصر هویت ایرانی ۀافزایان و تعامل مثبت و هم   
امـا در اینجـا   . طلبـد  را مـی  يتفسیر و بررسی بیشتر است که خود    )  و مذهبی  قومی

رغـم حـضور در کلیـت و      بـه توان به این نکتـه اذعـان کـرد کـه هویـت مـدرن         می
موجودیت هویت ایرانی، نتوانسته است در تعامل قوي و تداخل مثبت با سایر ابعاد   

در مقایسه با ) تر  نه کم اهمیتو( بنابراین نقش و جایگاه متفاوتی ؛هویت قرار بگیرد
همچنین این مسئله در خصوص قومیت سیاسی       . هاي هویت ایرانی دارد    لفهؤسایر م 

 ؛مداري و بعد اجتماعی و سیاسی هویت ملی مصداق دارد  قوم،)بعد سیاسی قومیت(
  .ارتباط با سایر عناصر هویت ایرانی هستند به عبارتی این ابعاد هویت جمعی نیز بی

فرض اصلی تحقیق مبنی بر امکان وجود هویت چندگانه، که  باید گفت  ،همهبا این   
ملی، (بین عناصر فرهنگی هویت     اینکه   به ویژه    ،ید شده است  أی ت ،ترکیبی و چندمرکزي  

در واقع بـر اسـاس نتـایج        .  همزیستی و تعامل مثبت وجود دارد      پیوند) قومی و مذهبی  
ستی و انطباق سخن گفت که ایـن خـود           همزی ،توان از نوعی ترکیب، تعامل      می ،آماري

 جرج هربرت مید مبنی بر امکـان تعامـل          ةکه برگرفته از اید   ـ     اصلی تحقیق  ۀید نظری ؤم
 در  )فـرد  (»خـود « منابع مقـوم     ،به سخن دیگر  . باشد  می ـ  خود است  ةبین عناصر سازند  

کید أا تمجدداً ب(شود  ها احساس نمی شرایط نسبتاً هماهنگ قرار دارند و تضادي بین آن      
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  کـه تـوان گفـت   مـی ). بر بعد فرهنگی هویـت ملـی، هویـت قـومی و هویـت مـذهبی        
، 1هـا  گیـري  ق و رواج انواع قرض  گیري این وضعیت از نظر تحلیلی به معناي تحقّ         شکل
به سخن دیگر بنا بـه      . یا هویت فرد است   » خود« بین ابعاد مختلف     3 و تبادالت  2آمیزش

 بین ایـن عناصـر هـویتی و ابعـاد     ،تی جغرافیاییدالیل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و ح  
ایـن وامگیـري یـا    . نهایت همزیستی وجـود دارد در  وامگیري، تداخل و    ،هویت ایرانی 

 موجـب   ، ایران رواج داشـته    ۀ زبانی در جامع   ۀها به همان شکل که در عرص       گیري قرض
 عربـی در   ويمغولی، ترکی، یونانی، روسی، فرانـسو   » هاي واژه وام« انواع   ۀتولید و اشاع  

 زبـان و گـویش   ةزبان فارسی شده و بالعکس موجب بـروز چـالش و تـضاد در حـوز               
بـه تعبیـر دیگـر    .  فرهنگ و هویت ایرانی نیز واقعیت دارد ۀفارسی نشده است، در زمین    

بـرداري مـستمر و     متنوع ایرانـی منجـر بـه گرتـه    ۀاقتضائات زندگی در فرهنگ و جامع    
رهنگی شده است و این همه موجب غناي فرهنگی و   سازي دائمی میان عناصر ف     ترکیب

  . فرهنگ و هویتِ ایرانی شده استبیشترپیچیدگی 
ـ              کـه   شاید بتوان گفت      راسیوجـود ایـن چنـدگانگی فرهنگـی حـاکی از ظرفیـت ب

این شرایط موجـب    . ستپذیري ایرانیان ا   سازي و توانایی اشتقاق     ترکیب ،پذیري ترکیب
ساز تاریخی عناصـر فرهنگـی      سرنوشتقاطع مهم و    مشده است تا مردم ایران حتی در        

گرایی  هاي مهم این تعامل و ترکیب      از نشانه .  احیا و بازتولید نمایند    ،مختلف را پیگیري  
در امـر   ) هویـت مـذهبی   (ثیر مستقیم دخالت عنصر مذهب و مراجع مـذهبی          أ ت ،مستمر

 برخـی    و ، هفتـاد  ۀهاي دهـ   در سال ) به عنوان یک عنصر هویت جدید     (کنترل جمعیت   
 هنجاري عفت و توجه جدي به حدود شرعی ۀ در کنار حضور قوي مسئل    مسائل جدید 

توان از انقالب اسالمی نام برد که        نیز می . هاي ایرانی است    و اخالق مذهبی در خانواده    
ایـن   .هاي مذهبی و ملـی هـر دو در اوج خـود مطـرح و پیگیـري شـدند              در آن انگیزه  

 هویت ۀ، نظریهگرفت کید قرار أ آماري نیز مورد ت    رظنکه از    چنان هاي تاریخی، هم   واقعیت
  .ندک ترکیبی در ایران و استقرار هویت چندگانه را اثبات و مستحکم می

 هویت مدرن ةشده دربار  آن است که موقعیت تحلیل،بندي  نهایی دیگر در جمعۀنکت
 ابعاد هویت ایرانی  که در این پژوهش داراي کمترین تعامل با سایر را آنۀگان و ابعاد سه
رسـد در سـبک زنـدگی      چرا که به نظـر مـی   ؛کرد گیري نهایی تلقی   توان نتیجه    بود، نمی 

)  بلکه در عمل و اقدام جاري،نه به عنوان نظر و نگرش ( عناصر متعدد مدرنیته     ،ایرانیان
                                                        
1. Loan        2. Blending      3. Exchange 
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یت فرهنگی جمعی ایرانیان هاي کامالً هماهنگ با سایر عناصر هو  است به شیوه   هتوانست
مدرنیتـه بـا   نزدیـک کـردن    ترکیـب و     ةامل داشته باشد و کنشگران به خوبی از عهد        تع

براي ، هر چند شواهد تجربی زیادي براي این ایده قابل طرح است. عناصر سنتی برآیند
. پردازیم ها نمی این پژوهش، به آنشده در ار یختاشناختی   روشة از خروج از دایرپرهیز

 مطالعات فرهنگی و با رویکرد بررسی زندگی ةکه در حوزقطع در مطالعاتی    به طور   اما  
 یا انجام خواهد پـذیرفت، ایـن   )1386حاجیانی، (روزمره و سبک زندگی صورت گرفته   

قابل بررسی دقیق و احیانـاً      ) هاي ایرانی  همزیستی مدرنیته با مذهب و سایر سنت      (ایده  
  .قابل اثبات خواهد بود

بیـشتر   باید اضافه کرد که هویـت ایرانـی       ،یرانیپردازي براي هویت ا    در مقام نظریه  
بـه عبـارت    .  واقعیت است  ، ترکیب هویتی در ایران    ،نظر فرهنگی دارد و از این       ةجوهر
و ( انسجام و همزیستی عناصر هویت جمعی در ایـران، ماهیـت فرهنگـی دارد              ،تر ساده

 کـه  ــ   انیدر هویت جمعی ایر ،اساس این  بر. ) اجتماعی و ارتباطی دارد    ۀکمتر خصیص 
 کنـشگران  دیگـر آن کـه  .  عنصر سیاست کمتـرین دخالـت را دارد    ـماهیت ترکیبی دارد  

فرهنگی، بین ملی بودن، مذهبی بودن و قومی بودن خود تفـاوت و         از نظر     ایران ۀجامع
افزایی  و هم) آوایی هم (ماهنگیکنند و حتی شاید بتوان از یک نوع ه   مغایرتی حس نمی  

 کمتـر تعـامالت   ،سـازد   پس آنچه ایرانیان را به هم متصل می. سخن گفتپیونددر این  
 تعلق خاطر مشترك سیاسی و پیوند با عناصر قـدرت  ،هاي ارتباطی اجتماعی، بده بستان 

احساس مشترك در از ، بلکه داشتن حس همدلی، همفکري و برخورداري  استسیاسی
 .استرانیان دخیل در پیوند و ارتباط بین ایمیراث تاریخی و سایر عناصر فرهنگی 

 
 
 
 
  ها شتنو پی

  .فرهنگ زبانی در نظر گرفته شود ذکر گیلک و مازونی در مقام یک قوم با تسامح است و البته بیشتر باید خرده. 1
 زیرا بنـا بـه دالیـل تـاریخی،     ؛باشد نیست ها خود یک قومیت می  ي اینکه فارس  اذکر فارس در جدول به معن     . 2

  .در ایران یک قوم دانسترا ها  فارستوان  فرهنگی و جمعیتی نمی
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