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چكیده
اين مقاله به بررسی کيفی دگرگونی و پايداري منابع هويت در بين مردمان منطقه اورامان
میپردازد .منطقه اورامان محل تالقی منابع هويتهاي متفاوتی بوده است اين تالقی،
کنشگران اورامی را ناگزير به دگرگونی و پايداري نموده است و اين شرايط ،آنان را با
فرصتها و چالشهاي متعددي روبرو نموده است .اين پژوهش در تالش است که زمينهها،
داللتها ،راهبردها و پيامدهاي دگرگونی و پايداري منابع هويت مردمان اورامی را بررسی
نمايد روششناسی اين پژوهش کيفی میباشد و در آن از روش نظريهپردازي دادهبنياد براي
گردآوري و تجزيه و تحليل دادهها استفاده شده است ابزار تحليل دادهها نيز نرمافزار
اطلستی بوده است .نمونهگيري با روش هدفمند و حداکثر تنوع انجام گرفته است .يافتههاي
پژوهش نشان میدهد که «گسستگی در امکان ترکيب منابع هويت» به عنوان مقوله هسته
شناسايیشده است .هم چنين مفاهيم و مقوالت شناسايیشده ذيل شرايط علی ،زمينهاي،
مداخلهگر ،راهبردي و پيامدي به عنوان مدل پارادايمی و خروجی پژوهش ارائه گرديده
است.
واژگان کلیدی :منابع هويت ،دگرگونی هويت ،پايداري هويت ،نظريه دادهبنياد ،اورامان

 1پست الکترونيکی( :نويسنده مسئول) Nafebabasafari@gmail.com
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مقدمه
در حالی که همواره تالش براي تعريف هويت و ابعاد مختلف آن صورت گرفته است اما مانند
بسياري از مفاهيم جدي ديگر در علوم انسانی ،در باب هويت نيز با اجماع نظري روبرو نيستيم
و البته که نبايد هم روبرو بود چرا که ويژگی تفهم همين است اما میتوان با بررسی افقهاي
پيشين و ارائهي افقهاي نو به چشماندازهاي شفافتري دست يافت هم چنان که صاحبنظران
حوزه هويت در رشتههاي مختلف ،همواره تالش نمودهاند تا بتوانند با ارائه چاچوبهاي نظري،
پديدههاي هويتی را تبيين و تفسير نمايند و بدون شک اين تالشها اين امکان را براي بهبود
تعامالت انسانی و ارتقاي سطوح مختلف برنامهريزي اجتماعی تا حدي فراهم نموده است آن
چنان که در حوزه علوم اجتماعی؛ دورکيم با دو مفهوم «همبستگی مکانيکی» 1و «همبستگی
ارگانيک»2؛ ميد و کولی با ارائه و بازتعريف «خود»3؛ تاجفل و ترنر با هويت اجتماعی و
عضويت گروهی؛ روزنبرگ با «خود» و «خودانگاره»4؛ کاستلز با چگونگی ساختن هويت در
بستر قدرت و جريان «جهانیشدن»5؛ گيدنز با مفاهيم «خود» و «بازانديشی» 9در جهان مدرن؛
بورديو و جنکينز نيز با تلفيق سطوح خرد و کالن ،سعی در ارائهي افقهاي گستردهاي از مفهوم
هويت نمودهاند .اين افقهاي گسترده تا جايی پيش میروند که بخشی از آنها شکل
«فراروايت» 7به خود میگيرند و حداقل به طور ضمنی مدعی شناخت هويت کنشگران مختلف
در مکان و زمانهاي گوناگون میشوند اگر چه اين افقها براي شناخت ما از هويت ضروري
هستند اما میتوان از افقهاي محدود و روشنتري نيز مدد جست.
تالش براي بازشناسی هويت و منابع هويتی با تأکيد بر زيست جهان کنشگران با مسائل
پيچيدهاي روبرو می باشد چرا که کنشگران جهان کنونی ،با تنوع منابع هويت روبرو هستند و
جريان تعامالت گسترده ،نحوه انتخاب اين منابع هويتی و ترکيب آنها را دشوار ساخته است در
حالی که مسئله هويت و منابع آن به اشکال گوناگون همواره پيش روي بشريت بوده است اما
به نظر میرسد در طول يک سده اخير ،کنشگران به گونهي فزايندهاي با پيچيدگی هويت و منابع
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هويتی خود روبرو هستند .بدون ترديد اضافه شدن عناصر جهان مدرن بيش از آن که صرفاً يکی
از منابع هويت باشد توانسته است چالشها و فرصتهايی به منابع هويت پيشين بيفزايد و به
تبع آن منجر به افزايش دگرگونی و پايداري در منابع هويت شده است.

بیان مسئله
منطقه اورامان به عنوان يکی از قديمیترين مناطق تاريخی و فرهنگی ،همواره محل تالقی منابع
هويتی مختلف بوده است از طرفی بستر تاريخی هويت دينی مردمان اورامان در گذشته خود با
ميترايسم و زرتشت همراه بوده است و در حال حاضر دين اسالم عمومیترين منبع هويت دينی
می باشد .هويت قومی و هويت ملی در طول يک و نيم قرن اخير بسيار مورد توجه بوده است و
در طول نيم قرن اخير نيز هويت مدرن توانسته است با سرعتی خيره کننده به عنوان منبع هويتی
نزد کنشگران شناسايی شود و در مجموع ،منطقه اورامان از آن مناطق جهان است که با ترکيب
چندگانه و پيچيدهي از منابع هويتی روبروست .مردمان اورامی در کنار منابع هويتی ملی ،قومی،
زبانی و مذهبی؛ با شرايط نوينی نيز روبرو هستند .نوسازي ،نوگرايی و جهانی شدن مفاهيم
مدرنی هستند که با وجود تفاوت ها و تمايزات فراوان ،به صورت فرآيندي در هم تنيده عموم
کنشگران جهان کنونی را دربرگرفتهاند مردمان اورامی نيز خواسته و ناخواسته در يک سده
گذشته و به ويژه دو دهه اخير با اين جريان مواجه بودهاند اگر چه شدت و گستردگی اين
رويارويی در نقاط مختلف منطقه اورامان يکسان نبوده است اما تجربه زيسته نگارنده در مناطق
مختلف اورامان نشان از عموميت داشتن اين پديده دارد و بديهی است شرايط جديد ،جهان
هويتی کنشگران اورامی را بيش از پيش پيچيده و مبهم ساخته است و شناخت منابع هويت
نيازمند تحقيق و تفحص ريشهاي و مداوم میباشد تا تغييرات منابع هويت را بتوان شناسايی کرد
اما چون در منطقه اورامان چنين پژوهشی صورت نگرفته است پژوهش حاضر در تالش است
که منابع هويتی منطقه اورامان را از دريچهي مردمان اورامی بررسی نمايد .بر اين مبنا در
پژوهش کنونی مسئله اساسی پيش روي پژوهشگر بررسی بسترمند منابع هويتی مردم اورامان و
تبيين دگرگونی و پايداري اين منابع خواهد بود و بر مبناي آن چه گفته شد اگر پايداريهاي
هويتی به مقاومت و در نتيجه بنيادگرايی؛ و دگرگونیهاي هويتی به تعارضات ارزشی منجر شود
ما با بحران هويتی روبرو خواهيم بود و بحران هويت براي جامعهاي در حال گذار ،شرايط
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حداقلی توسعه را نيز به کلی نابود خواهد کرد به اين خاطر بررسی زمينهها ،علل و پيامدهاي
اين مسئله ضرورتی انکار ناپذير میباشد.

سؤاالت پژوهش
با توجه به مسئله پيشرو ،سؤاالتی که اين پژوهش در پی پاسخ آنها میباشد به شرح ذيل می
باشند:
 مردمان اورامان کدام بخش از منابع هويتی را دگرگون نمودهاند؟ اين دگرگونی در بين کدام
بخش از کنشگران بارزتر میباشد؟ و داللتهاي آنان کدامند؟
 مردمان اورامان در کدام بخش از منابع هويتی به پايداري و مقاومت پرداختهاند؟ و کدام
کنشگران در اين حوزه به کنشگري میپردازند؟ و نيز داليل اين کنشگري را چه میدانند؟
 فرصتها و چالشهاي پيشروي کنشگرانی که در تالش براي دگرگونی و پايداري هستند
کدامند؟
 امکان ترکيب منابع هويتی موجود در بين کنشگران مختلف در اورامان تا چه حد امکانپذير
میباشد؟

ادبیات تجربی و نظری
در گرنددتئوري دو رويکرد بينادي وجود دارد :رويکرد اول اشتراوسی میباشد که ادبيات تجربی
و نظري پژوهش حائز اهميت است و رويکرد دوم که گليزري میباشد اساساً مراجعهاي به
ادبيات نخواهد شد .با توجه به اين که در اين پژوهش رويکرد اشتراوسی مد نظر میباشد
نيازمند ادبيات تجربی و نظري پژوهش میباشيم و در ادامه به مرور اين دو میپردازيم.

مروری بر پیشینه تجربی
عموم پژوهشها با وجود اختالف نظر در ازلیانگاري يا مدرن بودن ملیگرايی؛ به وضعيت
هويت ملی جوامع مختلف پرداختهاند و سنجههايی نيز براي سنجش هويت ملی پيشنهاد شده
است که عموماً متکی بر دلبستگی و تعلق خاطر به مليت و سرزمين خاص بوده است .هم چنين
ميان ناسيوناليسم به معنی ملیگرايی با هويت ملی (ميهن پرستی) تمايز قائل شدهاند و به نظر
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میرسد اين تفکيکگذاري میتواند در پژوهش کنونی راهگشا باشد چرا که اين تفکيک میتواند
شاخص خوبی براي شناخت نوع نگاه مردمان اورامان نسبت به هويت ملی و ملیگرايی باشد.
پژوهش هاريس و فايندلی ( )2112به درستی عنوان میکند که هويت قومی «مانند شمشير دو
لبه است» و ممکن است باعث تداوم و انسجام اجتماعی شود يا ممکن است منجر به اختالف و
خشونت در جامعه شود .پژوهش ساخيوا و همکاران ( ،)2113زبان را عامل کليدي در هويت
قومی می داند و اين نکته در بين مردمان اورمان که خود را در گام اول به وسيله زبان از ديگران
متمايز مینمايند حائز اهيمت است .يافتههاي پژوهش ويجور و همکاران ( )2115نيز نشانگر
دگرگونیهايی در مرزهاي هويت قومی بوده است و امروزه در بين مردمان اورامان اين مسئله
به چشم میخود و بررسی چگونگی دگرگونی هويت قومی ضروري مینمايد .در پژوهشهاي
داخلی نيز هادوي کاشانی و شفيعی نيا ( )1365نشان دادهاند که ناسيوناليسم قومی در مناطق
کردنشين فعال میباشد و بخشی از اين مسئله متأثر از تبعيض و محروميت میباشد هم چنان که
در «فراتحليل پژوهشهاي انجام شده در خصوص نقش عوامل مؤثر بر بسيج همگرايانه اقوام»
از يزد خواستی و همکاران ( )1363و مـقصودي ( )13۳1اين نتيجه تأييد شده است .لذا بر
مبناي پژوهشهاي مذکور بايد مسئله هويت قومی و چگونگی پايداري و دگرگونی آن در بين
مردمان اورامان با توجه به محروميت و تبعيض بررسی شود .البته در پژوهش جاليیپور ()1372
علل تنشها و بحرانهاي کردستان در بعد سياسی بيشتر متأثر از جريانهاي حزبی و موقعيت
سياسی برون مرزي و سياست ويژه امنيتی داخلی است و در بعد فرهنگی ،زبان و آداب و رسوم
مورد توجه کردها بوده است و بر مبناي اين پژوهش بايد عالوه بر بحث محروميت و تبعيض،
بايد به عوامل سياسی و فرهنگی هويت قومی در بين مردمان اورامان نيز پرداخته شود.
پيشينه هويت دينی نيز نشان میدهد يکی از عمدهترين منابع هويتی عموم انسانهاست اما
آن چنان که در پژوهش داراکچی ( )211۳و لوونتال و سوليم ( )2119مطرح شد؛ در دنياي
امروز اين منبع هويتی در معرض تغييراتی قرار گرفته است و بخش عمدهاي از اين تغييرات
مربوط به مسئله جنسيت و چگونگی سازشی که زنان بين هويت دينی و ديگر منابع هويتی
ايجاد میکنند اين مسئله کامالً در بين زنان و به ويژه دختران اورامان ايجاد شده است اما
يکدست نبوده و به نظر میرسد نياز به دقت نظر و بررسی عميقتر دارد .پژوهش فالت و
همکاران ( )211۳نيز در دو بحث مهاجرت و شبکههاي ديندارن به منطقه اورامان مربوط می
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شود .در پژوهش ميرزايی ،شريعتی و باباصفري ( )1364که به واسطه مشترک بودن بخشی از
منطقه مورد مطالعه ،میتواند پيشينه مناسبی براي اين پژوهش باشد مطرح شد که در بخشهاي
از نگرشها و رفتارهاي دينی تغييراتی رخ داده است عموم اين تغييرات به سمت شمولگرايی
بوده است اما نبايد از مقاومتهايی که به سمت انحصارگرايی سوق دارد غافل بود چرا که در
طول سالهاي اخير بسياري از بنيادگرايیهاي دينی که با خشونت نيز همراه بوده است متأثر از
انحصارگرايی دينی میباشد و نياز به بررسی بيشتر دارد .در پژوهش کچويان و خسروي
( )1361نيز رابطه ناسيوناليسم کردي و مکتب قرآن مطرح شد اين دو به عنوان دو منبع هويت
قومی و هويت دينی مطرح بودهاند و در طول دهه  51و  91مشخصاً در مقابل يکديگر قرار
گرفتند و سنندج ملتهبترين نقطه تالقی اين دو منبع هويتی بوده است .به نظر میرسد امروزه
در کنار شرايط جديدي که در پژوهش قادرزاده و احمدپور ( )13۳6مطرح شد و عوامل ديگري
که بعداً به آنها خواهيم پرداخت؛ اين تقابل اشکال ديگري به خود گرفته است.
در پژوهشهايی که به عنوان هويت مدرن مطرح شد تالش شد ارتباط مؤلفههايی چون
جهانیشدن و نوسازي و نوگرايی با شکلگيري هويت مدرن و در ادمه رابطه اين هويت با منابع
هويت پيشين و چگونگی پايداري و دگرگونی منابع هويتی بررسی شود .براي نمونه پژوهش
بليتويچ ( )211۳نشان از تأثيرات گسترده جهانیشدن بر تغيير در منابع هويت میباشد .در
پژوهشهاي داخلی نيز اين حالت دوگانه کماکان وجود داشته است آن چنان که در پژوهش
رفعتجاه و شکوري ( )13۳7اينترنت به عنوان يکی از شاخصهاي جهان مدرن توانسته است
در تغييرات هويتی تعيين کننده باشد و در کنار آن پژوهش توسلی و قلیپور ( )13۳9نشان داده
است که لکها با وقوع جهانیشدن توانستهاند در کنار تغييرات در منابع هويتی پيشين ،بر حفظ
هويت محلی و ايجاد ترکيبی از منابع هويت پيشين و نوين دست يابند .دو پژوهش گلمحمدي
( )13۳9و معينی علمداري ( )13۳4هويتهاي چندگانه ،سيال و مختلط را حاصل زندگی در
جهان مدرن و استفاده از ابزارهاي نوين اين جهان دانستهاند و با شکلگيري هويتهاي چندگانه
و متکثر ،کنشگران با تغييرات هستیشناختی مداوم روبرو خواهند بود و شکلگيري هويت
مدرن بيش از پيش قوت میيابد .اين مسئله در پژوهش ذکايی و خطيبی ( )13۳4با تأکيد بر
فضاي مجازي بررسی شده است .عوامل مذکور در منطقه اورامان روز به روز گستردگی بيشتري
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میيابند و روند شکلگيري هويت مدرن و به تبع آن تأثيرات متقابل بر ديگر منابع هويتی
فرصتها و چالشهايی تازهاي ايجاد کرده است.
در بخش ديگر به پيشينه چگونگی ارتباط منابع هويتی مورد بررسی قرار گرفت اين بخش به
نظر میرسد چالشیترين بخش چه در بخش تجربی و چه در بخش نظري بوده است .دو پژوهش
گولوين ( )211۳و زمبيالس و همکاران ( )211۳از آن حيث مهم میباشند که منطقه اورامان نيز به
عنوان اقليت دينی ،با پيشينه حضور مکتب قرآن و در ادامه جريانهاي سلفی اخير ،به ويژه در
شرايط پر آشوب خاورميانه میتواند بستر چالشهاي فراوانی در حوزه دين باشد و در پژوهش
کنونی سعی میشود به تفصيل در مصاحبهها اين بخش از منابع هويتی واکاوي شود .پژوهش
بياللی و همکاران ( )211۳به ارتباط دو منبع هويت ملی و دينی پرداخته است و فاصله اجتماعی
دوگانهاي که بين گروههاي دينی و ملی بود مشخص شد اين فاصله گذاري در کردستان همواره
مورد پرسش بوده است و مردمان اورامان نيز همواره در اين جريان حضور داشتهاند.
آن چه گفته شد نشان میدهد ذکر پژوهشهاي داخلی در مورد هويت از چند جهت
سودمند است -1 .جامعه آماري مورد بررسی در پژوهشهاي انجام شده به لحاظ فرهنگی و
اجتماعی با منطقه اورامان قرابت بيشتري دارد و نتايج اين پژوهشها بيشتر قابل استفاده میباشند
 -2پژوهشها عموماً از مناطق مختلف قومی ايران بوداند و از اين نظر نيز مردمان اورامی شرايط
مشابهی را در پيش دارند -3 .چگونگی ارتباط منابع هويتی به صورتهاي مختلف حائز اهميت
است و ترکيبی و سازگار بودن اين منابع يا در مقابل و در ستيز بودن اين منابع با يکديگر بخش
ديگري از پرسشهاي پژوهش کنونی است و بر آنيم تا با استفاده از تالشهاي پژوهشگران
پيشين ،مسئله پيشرو را در بين مردمان اورامان بررسی نماييم.
در مجموع بررسی پيشينه تجربی نشان میدهد که با وجود تالشهاي پژوهشی ارزشمندي
که در حوزه هويت و منابع آن در منابع داخلی و ايرانی صورت گرفته است دو نکته حائز
اهميت است .نکته اول اين است که بيشتر پژوهشها کمی بودهاند و خالء پژوهشهاي کيفی در
حوزه هويت کامالً محسوس است و نکته دوم اين است که با توجه به جستجوهاي به عمل
آمده ،هيچ پژوهش منتشر شدهاي تاکنون در زمينه پايداري و دگرگونی منابع هويت اورامیها
صورت نگرفته است.
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مروری بر ادبیات نظری
در اين بخش تالش خواهد شد تا شناخت بهتري از مفهوم هويت حاصل شود و بر مبناي
رويکرد تفسيري ،بتوان چارچوب مفهومی متناسب با پژوهش حاضر به کار گرفته شود .از آن
جايی که تفاوتهاي اساسی رويکرد تفسيري و رويکرد اثباتگرايی در مباحث هستشناسی،
معرفت شناسی و روششناسی مطرح شده است؛ معموالً روششناسی منطبق بر رويکرد
تفسيري ،کيفی است .از منظر فلسفی و پارادايمی ،با توجه به اينکه روششناسی کيفی بر
پارادايمهاي غير اثباتی و تفسيري -برساختی استوار است ،لذا استداللهاي مفهومی و استقرايی
بنيان کار کيفی بوده و از استدالل قياسی-فرضيهاي بهشدت اجتناب میشود .از اين نظر هدف
تحقيق کيفی نظريه آزمايی نيست ،بلکه نظريهسازي است( .محمد پور .)233 :1361،با توجه به
اين که در پژوهش حاضر از رويکرد پارادايمی تفسيري و روششناسی کيفی بهره خواهيم برد
ديدگاهها و سير مفهومی نظريات هويت به منظور نظريه آزمايی مطرح نمیشوند بلکه به منظور
ايجاد حساسيت نظري در ذهن محقق مطرح میشوند .لذا بر پايهي تقسيمبندي تاجيک ()1376
که نظريات حوزه هويت را به تفکيک نظريهپردازان مدرن و نظريهپردازان پست مدرن عنوان
میکند تالش شده است تا در بين متفکران مدرن ،به انديشههايميد ،تاجفل ،گيدنز و جنکينز
پرداخته شود که در اين بخش مجال مطرح کردن آن نيست اما بايد عنوان کنيم که ريشه
انديشههايميد بر اين است که خود ،حاصل تعامل اجتماعی میباشد اين تعامالت اجتماعی
نيازمند ظرفيتهاي نمادين و زبانی میباشد که حاصل آن مفهوم دوگانه خود و ديگري خواهد
بود خود در اين فرآيند ،در حال شکلگيري است و هم جنبه فردي دارد و هم جنبه اجتماعی؛
بر اين مبنا بخش فردي آن در برگيرنده ذهنيت و بعد اجتماعی آن عينيت را در بر میگيرد.
تاجفل هويت اجتماعی را با عضويت گروهی پيوند میزند و عضويت گروهی را متشکل از سه
عنصر میداند :عنصر شناختی (آگاهی از اينکه فرد به يک گروه تعلق دارد) ،عنصر ارزشی
(فرضهايی در مورد پيامدهاي ارزشی مثبت و منفی عضويت گروهی) و عنصر احساسی
(احساسات نسبت به گروه و نسبت به افراد ديگري که رابطهاي خاص با آن گروه دارند) .بر اين
اساس هويت اجتماعی از نظر تاجفل عبارتست از آن بخش از برداشتهاي يک فرد از خود که
از اگاهی او نسبت به عضويت در گروههاي اجتماعی ،همراه با اهمييت ارزشی آن عضويت
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سرچشمه میگيرد (گلمحمدي .)223 :13۳9 ،آنچه که نظرية گيدنز را در حوزه فرهنگ اهميت
می دهد ،مسئله بازسازي فرهنگ سنتی است .از اين حيث نظرية گيدنز قابل مقايسه است با
نظريه بازسازيگرايی 1که معتقد است روند موجود به سمت جهانی شدن ،از يک سو موجب در
آميختن هويتها و فرهنگهاي قديم و جديد شده و از سوي ديگر فرهنگهاي جدا افتاده قديم
را در ارتباط نزديک و رو در روي يکديگر قرار داده است (عاملی .)42 :13۳3 ،هويت در نظر
جنکينز ،امري اجتماعی میباشدو مبتنی بر ديالکتيک درونی -برونی شناسايی است که توسط
اين فرايند هويت فردي و هويت جمعی ترکيب میشوند (جنکينز )13۳1:35 ،و بر اين اساس،
جنکينز هويت اجتماعی را «ترکيب يافتنِ مضمونهاي در هم آميخته و جدايی ناپذيرِ شباهت و
تفاوت انسانی در خالل عمل اجتماعی» تعريف میکند.
هويت در انديشههاي پست مدرن با تحوالت گستردهاي روبرو است و از يکپارچگی و
يگانگی امر ثابت به سمت چندپارچگی ،تفاوت و سياليت در جريان است .مهمترين نظريه
پردازان اين حوزه؛ مانوئل کاستلز ،استوارت هال ،پيتر برگر هستند که به اختصار به نکات کليدي
در بين انديشمندان مذکور میپردازيم .کاستلز (کاستلز  )22-3 :13۳5معتقد است هويت
برساخته میشود اما پرسش پيشرو اين خواهد بود که چگونه و توسط چه کسی برساخته
میشوند و چه هدفی را پيش میبرند؟ کاستلز سه گونه از برساختگی هويت را از يکديگر
تفکيک مینمايد :هويت مشروعيت بخش که توسط نهادهاي غالب جامعه ايجاد میشود؛ هويت
مقاومت که شکلهايی از مقاومت جمعی را در برابر نهادهاي غالب جامعه صورت میدهد و
منجر به ايجاد جماعتها ،2اجتماعات 3میشود؛ هويت برنامهدار نيز هويت جديدي است با تغيير
در ساخت اجتماعی محقق میشود و کنشگران موقعيت نوينی در جامعه پيدا میکنند .استوارت
هال سه مرحله تاريخی متفاوت براي سوژه (هويت) ارائه میکند :سوژه روشنگري؛ سوژه
جامعهشناختی و سوژه پست مدرن (هال و ديگران .)1669 ،در حالی که سوژه مدرن بر
يکپارچگی هويت و سوژه جامعهشناختی بر شکلگيري هويت توسط تعامل با ديگري تأکيد
میورزد؛ سوژه پست مدرن سعی در مرکززدايی از سوژه مدرن و سوژه جامعه شناختی دارد و به
بيان شانتال موفه ،حرکتی دوگانه وجود دارد که از يک طرف سيالن و مرکزيتزدايی در کار
1 Reproductionalism
2 communes
3 communities
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بوده و ثباتها و نقاطاتکا را از بين مـیبرد و نـوعی بـیثباتی ذات را ايجاد و تقويت میکند و
از سوي ديـگرحـرکتی کـه مايل به ايجاد نقاط گرهگون و تثبيت موقت تالطم بیپايان رابطهء
دالهاو مدلولها است .ليکن اين ديالکتيک ثبات/بیثباتی به اين دليـل امـکان مـیپذيرد که ثبات
از پيش داده شدهاي وجود ندارد .بـلکه هـمانگونه که دالها ،همواره مدلولهاي جديدي
میيابد؛ هويتيابی انسانها نيز متالطم است (قاسمی .)13۳3 ،برگر ( )73 :13۳1نيز معتقد است
تا قبل از جريانات مدرن کنونی ،عموماً انسانها زيستجهانهاي نسبتاً يکپارچه را تجربه
کردهاند در واقع با وجود تمايزات بسياري که در اجتماعات پيشين وجود داشته است نوعی نظام
معنايی که اقشار مختلف جامعه را در بر میگرفته است و «يکپارچگی» زيستجهانها را در بر
می گرفت .اين بدان معنا بوده است که زيست جهانی مشترک تمام کنشگران را به طور نسبی در
بر گرفته است .و افراد پيوسته در «همان جهان» میماندند .و به ندرت از اين زيست جهان
خارج میشدند .اما در جامعه مدرن کنونی ،همه چيز تقسيمبندي شده است و هر انسانی در
زندگی خود زيستجهانهاي متفاوت و گاهی متناقضی را در طول زندگی روزمره خود تجربه
میکنند .اين چندگانگی و تکثر زيستجهانی ،نه فقط در رفتارهاي اجتماعی عينی ،بلکه در
سطوح آگاهی و ذهنی پديدار شده است .در نتيجه ،چندگانه شدن 1منجر به بروز دوگانگی 2در
حوزه عمومی و خصوصی خواهد شد.
مباحث مطروحه در انديشههاي متفکران مدرن و پستمدرن حوزه هويت نشان میدهد که
با وجود تمايزگذاري مابين سطوح هويت فردي و اجتماعی جهت امکان تحليل دقيقتر؛ با اين
وصف هويت فردي به واسطهي ديالکتيک ميان فرد و جامعه شکل میگيرد و هم چنان که در
نظرياتميد در باب نحوه شکلگيري «خود» در زمينه اجتماعی و نيز در انديشههاي جنکينز مطرح
شد هويت اساساً اجتماعی است و در اين پژوهش نيز در پی بررسی منابع هويت جمعی
خواهيم بود .انديشههاي مطرح شده مبتنی بر رويکرد برساختی بود که نشان دهنده ديالکتيک
بين دو سطح خرد و کالن میباشد و سطوح تحليل نيز بر مبناي ساختار-عامل در انديشههاي
مذکور مطرح شد .آن چه در بين تمامی انديشمندان مطرح شده مشترک است اين است که
هويت امري است اجتماعی و متغير .و هم چنان که مطرح شد جنکينز در تالش است تا پلی

1 Pluralization
2 dichotomy
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ميان سوژه مدرن و پست مدرن ايجاد نمايد و براي تحقق اين امر ،بر آن است که هويت نه
امري ثابت و تمام شده و داراي انسجام است و نه امري سيال و چندپاره؛ لذا اکثر مردم از امنيت
وجودي برخوردارند و خويشتنی نسبتاً يکپارچه را تجربه مینمايند .در اين پژوهش تالش می
شود تا با توجه به سير تاريخی مفهوم هويت و چارچوب مفهومی مطرح شده و نيز با توجه به
ماهيت موضوع و پرسشهاي پيشرو؛ پايداري و دگرگونی منابع هويت مردمان اورامی با
رويکردي تفسيري بازشناسی شود.

روششناسی تحقیق
براي انجام اين پژوهش از روش نظريه زمينهاي 1استفاده شده است نظريه زمينهاي توسط آنسلم
اشتراوس و بارنی گليزر با هدف نظريهسازي از دادهها بر اساس بنيانهاي تفسيري -برساختی،
شکل گرفته است .تفاوت رويکرد گليزر و اشتراوس در باورها و رويکرد به تحليل دادههاست.
در اين پژوهش رويکرد اشتراوس و کوربين به عنوان راهنماي اصلی انتخاب شده است و
مراحل انجام آن به اين صورت بوده است که قبل از هر چيز ،سؤاالت تحقيق به صورت دقيق
مشخص شدهاند چرا که پژوهشگر نيازمند مراجعه مداوم به سؤاالت میباشد سپس براي دنبال
نمودن پاسخ اين سؤاالت ،اقدام به گردآوري دادهها با مصاحبههاي نيمهساختار يافته از کنشگران
اورامی نمودهايم .فرآيند تحليل و تفسير نيز بر مبناي رويکرد نظام مند اشتراوس و کوربين
(اشتراوس و کوربين )166۳ ،در سه مرحله است؛ کدگذاري باز  ،2کدگذاري محوري،3
کدگذاري انتخابی 4انجام گرفته است .ابزار تجزيه و تحليل نيز نرمافزار اطلستی 5نسخه 211۳
بوده است .نمونهگيري با روش «حداکثر تنوع» 9انجام شده است و مجموع افراد مشارکتکننده
 5۳نفر بودند که مشخصات دموگرافيک آنان در پيوست پژوهش ذکر شده است.
پس از انجام هر مصاحبه ،دادههاي گردآوري شده بررسی میشد و با توجه به بررسیهاي به
عمل آمده مصاحبه بعدي به عمل میآمد .اين فرآيند تا رسيدن به اشباع نظري ادامه يافته است.
هم چنين تالش شده است حساسيت نظري با اجراي روشهاي ارتقاي حساسيت نظري در
تمام روند تحقيق به عنوان يک اصل کلی رعايت شود و ارتقاي آن همواره مد نظر بوده است.
1. Grounded Theory
2 Open coding
3 Axial coding
4 Selective coding
5 ATLAS.ti 8.2
6 Maximum variation
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روايی و اعتباريابی اين پژوهش نيز با روش ارزيابی لينکولن و گوبا )1664( 1بر پايه چهار معيار
اعتباربخشی و اعتبار( 2باورپذيري) ،انتقالپذيري ،3اعتمادبخشی ،4تأييدپذيري 5صورت گرفت.
جهت اعتبار بخشی پژوهشگر با مشارکت طوالنی و مشاهده مستمر و مصاحبههايی با تعامل و
ارتبط مؤثر سعی در باورپذيري نموده است .براي بحث انتقالپذيري ،پژوهشگر تالش نموده
است تا با ارائه توصيف فربه از منابع هويتی اوامیها ،به ارزيابی و قابليت کاربرد در ساير
زمينهها کمک نمايد .با تکرار دقيق گام به گام و بازبينی صاحبنظران قابليت اعتمادبخشی
افزايش داده شد و براي تأييدپذيري نيز از نظرات اساتيد دانشگاه که در حوزه هويت مطالعه و
پژوهش داشتهاند بهره گرفته شد.

میدان تحقیق
اورامان 9منطقهاي کوهستانی در غرب ايران و شرق عراق است .بيشترين جمعيت مردمان اورامی
در ايران میباشد که در دو استان کردستان و کرمانشاه سکونت دارند .در اغلب مقاالت پژوهشی
که در اين محدوده صورت گرفته است تعيين محدوده اورامانات براساس جغرافياي سياسی
صورت گرفته است و به اشتراکات قومی -فرهنگی ساکنين اين محدوده توجه چندانی نشده
است با توجه به مطالعات ميدانی و تجربه زيسته محقق در منطقه اورامان ،تالش شده است تا
تقسيمبندي بر مبناي زبان اورامی و لهجههاي مناطق مختلف باشد .لذا منطقه اورامان به سه
قسمت تخت ،ژاوهرو و لهون؛ تقسيمبندي شد و به عنوان محدوده منطقه قومی -فرهنگی
اورامان مورد بررسی قرار گرفته است.

تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه
در اين مطالعه با طی مراحل کدگذاري و تحليل دادههاي گردآوريشده در خصوص دگرگونی و
پايداري منابع هويت در بين مردمان اورامان ،مفهوم «گسستگی در امکان ترکيب منابع هويت»

Guba & Lincoln
Credibility
Transferability
Dependability
Confirmability

1
2
3
4
5

 - 9تلفظ صحيح اين واژه« ،ههورامان» میباشد اما با توجه به اين که در زبان فارسی تلفظ آن دشوار مینمايد از
واژه مصطلح اورامان در اين مقاله استفاده نموديم.
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به عنوان مفهوم اصلی شناسايیشده و ساير مفاهيم و مقوالت در ارتباط با آن ،شناسايی و
طبقهبندي گرديد .در ادامه ،مفاهيم و مقوالت شناسايیشده ذيل شرايط علی ،زمينهاي،
مداخلهگر ،راهبردي و پيامدي در جدول شماره  1و  2ارائه شده است و در ادامه جهت رعايت
اختصار ،مفاهيم و مقوالت در جدول شماره ارائه شدهاند و توضيحات مختصري بدون ذکر نقل
قول ارئه شده است.1

پیشبرندهها
در اين بخش مفاهيمی که استخراج شد تحت مقوله پيشبرنده ها نامگذاري شدند و منظور از
آن عوامل موثري هستند که باعث ايجاد و تقويت منابع هويتی میشوند اين عوامل ذيل شرايط
علّی قرار گرفتند و با توجه به اين که بخشی از موضوع پژوهش مربوط به پايداري و دگرگونی
منابع هويت میباشد به اين خاطر پيشبرندهها در دو بخش پايداري و بخش دگرگونی به
صورت مجزا بررسی شدهاند .پيشبرندههاي پايداري به معناي عوامل ايجاد و تقويت پايداري و
مقاومت در منابع هويتی توسط مردمان اورامی میباشند و پيشبرندههاي دگرگونی به عواملی
گفته میشوند که سبب دگرگونی در منابع هويت مردمان اورامان شدهاند.
جدول شماره  – 1شرایط علّی و مقوالت و مفاهیم مستخرج
مقوالت به تفکيک منابع هويت

مفاهيم
استفاده از شبکههاي ماهوارهاي خارج از ايران – امکان همگرايی

شرايط علی

پيشبرندههاي پايداري

قومی به واسطه شبکههاي اجتماعی مجازي – نگرش حفظ منبع
هويت اورامی – مقابله ذهنی و عينی با حذف و هضم زبان
هويت اورامی-کردي

اورامی – لزوم مقابله با سياستهاي مديريتی کالن اجتماعی،
سياسی و فرهنگی – برگزاري مداوم مراسم و جشنهاي قومی –
رونق توريسم و کسب درآمدهاي مطلوب  -در اقليت ماندن به
واسطه زبان – امکان هويت بخشی از طريق موسيقی و آواز متمايز
– احساس نياز به حفظ يکپارچگی کردها – سطح پايين تعامل

 - 1براي مشاهده توضيحات مبسوط و نقل قولها به رساله پايداري و دگرگونی منابع هويت اورامان در دانشکده
علوم اجتماعی دانشگاه تهران مراجعه نماييد.
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مفاهيم

مقوالت به تفکيک منابع هويت

قومی و امکان تفاهم – همسان سازي اقوام در سطح ملی
فرصتهاي آموزشی فراگير – مبارزه با محدوديتهاي جنسيتی –
هويت مدرن

افزايش تحصيالت – بهبود در سبک زندگی – امکان مقاومت در
برابر ديگر منابع هويتی – احساس خرسندي از مدرن بودن

هويت ملی ايرانی

احساس نياز به زبان و ادبيات فارسی – نگرش لزوم وجود
سرزمينی امن و يکپارچه – تأکيد بر مشارکت سياسی
نگرش حفظ هويت دينی – مباره با پيشروي عناصر جهان مدرن
– امکان تمسک به منابع و مراجع دينی براي توجيه اعمال جهادي

هويت دينی

– احياي مداوم باورهاي دينی – تأکيد بر جهاد به عنوان واجب
فراموش شده – نگرش نياز بازگشت به صدر اسالم – نگرش
تعارض متصوفه با شريعت  -مبارزه با دينداري سنتی قائل به
مدارا

هويت اورامی-کردي
پيشبرندههاي دگرگونی

هويت مدرن
هويت ملی ايرانی

تقابل منابع هويت با يکديگر – نگرش لزوم عبور از مرزهاي
هويت کنونی – حضور تفکرات فراقومی (جهان وطنی)
بیثباتی در منابع هويتی – به حاشيه راندن در فضاهاي دينی و
سنتی
نارضايتی از سياستهاي قومی دولت – احساس تبعيض و توزيع
نابرابر بين استانی – نبود امکان مشارکت نخبگان بومی
نگرش تعارض دين و عقل  -نگرش سکوالر از دين – نگرش

هويت دينی

پلوراليسم دينی  -اولويتبخشی به ديگر منابع هويتی – تساوي
طلبی زنان – انگيزه زنان براي حضور و مبارزه با شرايط موجود
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جدول شماره  – 2شرایط مداخلهگر ،زمینهای ،راهبردی ،پیامدی و مقوالت و مفاهیم مستخرج
مفاهيم

مقوالت

چالش ساختاري بين منابع هويتی – وجود ساختار ناقص و ناتمام مؤلفه
هاي مدرن – کمبود زيرساخت مطلوب فرهنگی و اجتماعی – بسترهاي
مؤلفههاي ساختاري
شرايط

ضعيف اقتصادي – پيشينه تاريخی بنيادگرايی دينی در کردستان با ظهور
مکتب قرآن – پيشينه تاريخی جريانات قومی در کردستان – تحوالت اخير
خاورميانه و ايجاد فرصت براي هر کدام از گفتمانهاي دينی پلورال،

مداخلهگر

سکوالر ،سنتی و بنيادگرا
رويکرد دوگانه و مبهم به مؤلفههاي هويت مدرن – مقاومت در برابر
مؤلفههاي نگرشی

همگرايی منابع هويتی – نياز به حذف و تعديل منابع هويت در صورت
واگرا بودن منابع

شرايط
زمينه

ويژگیهاي اکولوژيک
منطقه

مختص و محدود به چند ماه در سال  -جادههاي کوهستانی صعبالعبور

ويژگیهاي کنشگران

در اقليت بودگی – تالشگري مفرط در حوزههاي مختلف

دوريگزينی از منابع

مهاجرت به شهرهاي کالن در صورت نياز به دگرگونی در منابع – هجرت

هويتی چالشزا
کنش دوگانه تعديل يا
استراتژي

وضعيت معيشتی نامطلوب – کمبود امکانات رفاهی – درآمد ساالنه

تقويت
مصلحتانديشی در
ابراز منبع هويتی
اغواگري در مواجه با
ديگر منابع هويتی
پيامدهاي مطلوب

براي تحقق پايداري و حفظ منبع هويت دينی بنيادگرا
اقدام به تعديل و در صورت نياز حذف منابع هويتی چالشزا – اقدام به
تقويت منبع هويتی خاص
تالش براي مخفی نگه داشتن بخشی از منابع هويتی در زمان و مکانهاي
خاص
ايجاد فضايی براي جلب کنشگران در راستاي نگهداشت يک منبع خاص
و حذف ديگر منابع
ايجاد فرصتهاي بيشتر براي زنان – پذيرش تفاوت (به صورت محدود)
– ترکيب منابع و غناي فرهنگی – حفظ و تقويت منابع هويتی
عدم پذيرش ديگرانی با منابع هويتی متفاوت (حتی اعضاي خانواده) –

پيامد
پيامدهاي نامطلوب

انزواگزينی و طرد مضاعف – نارضايتی در حوزه عمومی – افزايش آسيب
هاي اجتماعی – مواجه زنان با چالشهايی بيشتر در چينش منابع هويتی –
انتخاب يک منبع هويتی و حذف و طرد ديگر منابع
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شرایط مداخلهگر
بخشی از مفاهيم استخراج شده که بر راهبردها و کنش و تعامالت کنشگران پژوهش تأثيرگذار
بودهاند ذيل شرايط مداخلهگر قرار گرفتهاند و با توجه به اين که مربوط به وضعيت ساختاري
کنشگران اورامی میباشند تحت نام مؤلفههاي ساختاري نام گرفتهاند .اين مفاهيم به شرح ذيل
میباشند :چالش ساختاري بين منابع هويتی– وجود ساختار ناقص و ناتمام مؤلفههاي مدرن –
کمبود زيرساخت مطلوب فرهنگی و اجتماعی – بسترهاي ضعيف اقتصادي – پيشينه تاريخی
بنيادگرايی دينی در کردستان با ظهور مکتب قرآن – پيشينه تاريخی جريانات قومی در کردستان
– تحوالت اخير خاورميانه و ايجاد فرصت براي هر کدام از گفتمانهاي دينی پلورال ،سکوالر،
سنتی و بنيادگرا.

شرایط زمینه
شرايط زمينه در اين پژوهش ذيل دو مقوله ويژگیهاي اکولوژيک منطقه و ويژگیهاي کنشگران
مطرح شدهاند اين دو مقوله بر کنش و تعامالت کنشگران مؤثر میباشند و تحت راهبردها مطرح
میشوند .مفاهيم مستخرج در حوزه ويژگیهاي اکولوژيک منطقه شامل :وضعيت معيشتی
نامطلوب؛ کمبود امکانات رفاهی؛ درآمد ساالنه مختص و محدود به چند ماه در سال؛ جادههاي
کوهستانی صعبالعبور میباشند مفاهيم مستخرج در حوزه ويژگیهاي کنشگران نيز شامل در
اقليت بودگی و تالشگري مفرط در حوزههاي مختلف میباشد

راهبردها
راهبردها مبتنی بر کنشها و تعامالت هستند که توسط کنشگران اورامی براي کنترل ،اداره و
برخورد با گسستگی در امکان ترکيب منابع هويتی صورت میگيرند .راهبردها هم چون ديگر
کنشها به داليلی صورت میگيرند و هدفمند هستند و پيوسته شرايط مداخلهگري بر اين
کنشها و تعامالت تأثيرگذار هستند و گاهی عامل تسهيلگر و گاهی عامل محدودکننده هستند.

پیامدها
پيامدها همان کنش و تعامالتی هستند که در اثر راهبردها شکل میگيرند و لزوماً قابل پيشبينی
نيستند و حتی ممکن است همانهايی نباشند که کنشگران مد نظر دارند .از طرف ديگر ممکن
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است آن چه امروز به عنوان پيامد پديدار میشود در زمان و مکان ديگر از عوامل علی ،زمينه يا
مداخلهگر باشد .مفاهيم مطرح شده در بخش پيامدها ممکن است واقعی يا ضمنی باشند و زمان
وقوع آنها نيز با توجه مسئله پيش روي اين پژوهش ممکن است اخيراً ،در زمان حال و يا آينده
اتفاق افتد .پيامدهاي کنش و تعامالت صورت گرفته به دو مقوله پيامد مطلوب و پيامد نامطلوب
تقسيم شدهاند.
پيامدهاي مطلوب شامل مفاهيم ذيل میباشد :ايجاد فرصتهاي بيشتر براي زنان؛ پذيرش
تفاوت (به صورت محدود)؛ ترکيب منابع و غناي فرهنگی؛ حفظ و تقويت منابع هويتی.
پيامدهاي نامطلوب نيز شامل اين مفاهيم میباشند :عدم پذيرش ديگرانی با منابع هويتی
متفاوت (حتی اعضاي خانواده)؛ انزواگزينی و طرد مضاعف؛ نارضايتی در حوزه عمومی؛ افزايش
آسيبهاي اجتماعی؛ انتخاب يک منبع هويتی و حذف و طرد ديگر منابع؛ مواجه زنان با چالش
هايی بيشتر در چينش منابع هويتی.
آن چه از يافتهها مطرح شد حاصل خروجی نرمافزار اطلستی میباشد که در ادامه به
صورت مدل کلی ارائه میشود و اين مدل چگونگی روابط مابين مقوالت و مفاهيم استخراج
شده را نشان میدهد در اين مدل بر خالف نرمافزار مکسکيودياي و انويوو که امکان تعريف
چگونگی روابط در اشکال مختلف ممکن نيست در اين مدل روابط به چند شکل قابل طرح
میباشند و امکان انتقال معنی مورد نظر محقق امکانپذيرتر میباشد .حالت اول نشان دهنده اين
میباشد که مفاهيم يا مقوالت با هم «در ارتباط» 1هستند .حالت دوم نشان میدهد مقوله يا مفهوم
«بخشی از» 2مقوله يا مفهوم ديگر میباشد .حالت سوم نشان میدهد که مقوله يا مفهوم «علتی
است براي» 3مقوله يا مفهوم ديگر .حالت چهارم نشان میدهد که مقوالت يا مفاهيم «در تضاد»

4

هستند .حالت پنجم نشان از «معادل بودن» 5مفاهيم يا مقوالت دارد .و حالت ششم نشان از آن
دارد که يک مفهوم «يک ويژگی از» 9مقوله يا مفهوم ديگر است .بر اين مبنا در شکل شماره 1؛
مدل مورد نظر از دادهها استخراج و ارائه شده است.
is associated with
is part of
is cause of
contradicts
is-a
is- property of

1
2
3
4
5
6
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شكل شماره  - 1مدل مستخرج از دادهها بر مبنای چگونگی روابط مابین مقوالت و مفاهیم

ارائه تئوری در قالب مدل پارادایمی
درنهايت پساز مراحل رفت و برگشتی کدگذاري ،مدل نظري گسستگی در امکان ترکيب منابع
هويت بهعنوان خروجی پژوهش ارائه گرديد .شکل  2مدل پارادايمی اين مطالعه را به عنوان
چارچوب نظري دگرگونی و پايداري در منابع هويت مردمان را نشان میدهد.

شكل  .2مدل پارادایمی گسستگی در امكان ترکیب منابع هویت
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بحث و نتیجهگیری
هم چنان که در يافتهها مطرح شد مفاهيم و مقوالت استخراج شده در اين پژوهش حول چهار
منبع هويت قومی اورامی-کردي ،ملی ايرانی ،مدرن و دينی قرار گرفتهاند در اين بخش نيز بحث
و نتيجهگيري پژوهش بر مبناي اين چهارگانه میباشد.
در بخش هويت قومی اورامی-کردي ،نتايج پژوهش حاضر مؤيد اين بخش از پژوهش
هاريس و فايندلی ( )2112میباشد که هويت قومی قوي« ،مانند شمشير دو لبه است» چرا که
يافتهها نشان میدهد اين بخش از منابع هويتی ظرفيتهايی را داراست که هم قابليت تبديل
شدن به فرصتهاي کاربردي را دارد و هم قابليت تبديل شدن به چالشهايی که منجر به آسيب
هاي جبران ناپذير را در بر دارد .در باب ناسيوناليسم قومی نيز دادههاي اين پژوهش با پژوهش
هادوي کاشانی و شفيعی نيا ( )1365که از وجود ناسيوناليسم قومی در گونههاي خودمختار و
تجزيهطلب در مناطق کردنشين خبر میدهد تناسب دارد اما نکته حائز اهميت اين است که داده
ها نشان داد که بخش عمده نگرش تجزيهطلبانه که ذيل گفتمان قوميتگرايی راديکال قرار می
گيرد حاصل تبعيض ،محروميت در ابعاد مختلف ،تأکيد بر افتراقات مذهبی ،عدم پذيرش بنيادي
تنوع قومی و زبانی در ايران ،عدم استفاده از نخبگان بومی در مقايسه با ديگر نخبگان کشور ،بی
اعتمادي به کنشگران محلی و نبود امکان مشارکت سياسی واقعی میباشد و اين منحصر به
اورامان يا فقط کردستان نيست بلکه نتايج پژوهشهاي اکوانی ()13۳7؛ حيدري و جعفرزادهپور
()1363؛ يزد خواستی و همکاران ()1363؛ هادوي کاشانی و شفيعی نيا ( 1365مؤيد اين
ادعاست .هم چنين يافتهها نشان داد که کنشگران اورامی تمايز جدي مابين هويت ملی ايرانی و
نوعی از هويت ملی که مد نظر حاکميت است قائل هستند و اين نتايج با يافتههاي فکوهی و
آموسی ( )13۳9و حاجيانی ( )13۳7منطبق است.
تقابل منابع هويتی در سطح درونی بين منابع هويت قومی با هويت دينی مطرح است در
پژوهش کچويان و خسروي ( )1361در طول دهه  51و  91مشخصاً در مقابل يکديگر قرار
گرفتند و سنندج ملتهبترين نقطه تالقی اين دو منبع هويتی بوده است .و از طرف ديگر تقابل
هويت دينی با هويت مدرن مطرح میباشد که از نظر بسياري از کنشگران دينی ،چارچوبهاي
شريعت دينی نبايد با خود را ملزم به تطبيق با مؤلفههاي مدرن بدانند.
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در بخش ديگر ،يافتههاي پژوهش نشان داد که در حوزه عمومی مرزهاي پيشين هويتی کامالً
به چالش کشيده شدهاند و با چندگانگی منابع هويتی مواجه هستيم و اين يافته با بخشهايی از
پژوهش ويجور و همکاران ( )2115مطابقت دارد اما بخش محدود ،ولی فعال و راديکال
کنشگران اورامی ،اين چندگانگی را براي خود ،شکاف هويتی و چندپارگی معنی میکنند و
تالش میکنند تا از اين وضعيت آشفته رهايی يابند و در نتيجه معموالً به سمت بخشهاي
راديکال يکی از منابع هويتی گرايش خواهند داشت .و «هويت مقاومت» کاستلزي مطرح شود و
نشان میدهد که کنشگران چگونه اقدام به هويتسازي میکنند و اين هويتسازي منجر به
ايجاد جماعتها 1و اجتماعات 2میشود.
هم چنان که در بخش ديگري از چارچوب مفهومی مطرح شد :طبق نظر هال ( )1669در
حالی که سوژه مدرن بر يکپارچگی هويت و سوژه جامعهشناختی بر شکلگيري هويت توسط
تعامل با ديگري تأکيد میورزد؛ سوژه پست مدرن سعی در مرکززدايی از سوژه مدرن و سوژه
جامعه شناختی دارد و از هويتهاي ثابت و استوار ،مرکزيتزدايی مینمايد و بر اين مبنا هويت
به يک «جشن مواج »3و متالطم تبديل میشود .يافتههاي پژوهش نشان میدهد بين عموم
کنشگران منطقه اورامان -اگر چه در بعضی موارد بسيار محدود است -اين جشن مواج از
ترکيب منابع هويت که با وجود متالطم بودن ،کنشگران تالش میکنند نوعی از ثبات را براي
امنيت وجودي خود حفظ نمايند را مشاهده نمود .اما نکته مهم اين است که بخشی از کنشگران
نمیتوانند اين بیثباتی را بپذيرند« .نپذيرفتن» ممکن است به دو دليل صورت بگيرد :اول:
کنشگران با چندگانگی منابع هويت مواجه شدهاند و چنين سياليت و نسبیشدن منابع هويتی که
به عقيده برگر ( )73 :13۳1منجر «تکثر زيستجهانی و چندگانه شدن 4و بروز دوگانگی »5و در
نتيجه عدم امکان دستيابی به يکپارچگی هويتی را نمیتوانند برتابند .و دوم :امکان ترکيب اين
منابع چندگانه را ناممکن میيابند چرا که به عقيده آنها ،مؤلفههاي ساختاري اين منابع با يکديگر
قابل ترکيب نيستند و گاهی حتی متناقض و در پی حذف ديگري هستند اين بخش از نتايج
لزوماً انطباقی با پژوهش ابوالحسنی ( )13۳6و توسلی و قلیپور ( )13۳9ندارد.
1 communes
2 communities
3 moveable feast
4 Pluralization
5 dichotomy
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نتيجهگيري يافتهها در مورد امکان ترکيب و همزيستی منابع هويت در بين مردمان اورامی به
شرح زير میباشد:
 -1بخشی از چالشهاي امکان ترکيب منابع هويت ،به امکان ترکيب دو منبع هويت ملی و
هويت قومی برمیگردد .اگر چه در مباحث نظري اتفاق نظر وجود ندارد اما اگر حتی قائل به
اين بخش از تئوري هال باشيم که :هويتهاي ملی رو به ضعف و زوال نهادهاند و هويتهاي
جديد چندگانه (ترکيبی و پيوندي) جايگزين آنها شدهاند( .هال .)1669 ،با اين وصف به لحاظ
نظري مانعی براي امکان جمع بندي و ترکيب دو منبع هويت ملی و قومی وجود ندارد و به
عقيده نگارنده ،چنان چه ناهمسويی در منابع هويت ملی و هويت قومی وجود دارد متأثر از
سياست گذاري نامطلوب ،تبعيض آشکار و پنهان؛ و شرايط نامناسب تفاهمی بين کنشگران
هويت ملی و هويت قومی میباشد .بر اين مبنا هويت ملی و هويت قومی قابليت ترکيب،
سازگاري و همزيستی مطلوب به شکلی که منجر به تقويت يکديگر شوند را دارا هستند.
 -2هويت ملی و هويت دينی نيز در سطح ملی لزوماً تداخل تئوريک با هم نداشتهاند و با
وجود قوت هر کدام از اين ابعاد در نزد کنشگران حوزه مربوطه ،گذار تاريخی اين دو بعد نشان
از امکان ترکيبی بودن اين دو منبع هويتی میدهد.
 -3به نظر میرسد بيشترين چالشها در دو منبع هويت دينی و هويت مدرن به چشم
میخورد .اگر چه صاحبنظرانی چون کچويان ( )13۳7اساساً بحث ترکيب منابع هويتی را نه
راه حل بلکه «همان صورت مسئله هويتی ايران» با «تناقضات بسيار» میدانند اما اين چالش در
بين مردمان اورامان نيز مشهود است نتايج نشان میدهد که به لحاظ نظري بايد بين رويکرد
روحانيون سنتی و پيروان جريان روشنفکري دينی اورامان تمايز قائل شد .به صورت کلی
نمی توان در مورد عموم روحانيون منطقه اورامان نظر داد اما با توجه به اين که درون گفتمان
خاص خود کنشگري مینمايند و تفاوت کنشها بيشتر به اختالفات در حوزه بينادگرايی و
عرفان مربوط می شود اين است که تجارب زيسته نگارنده و مراودات با روحانيون مختلف
منطقه ،میتواند قدري به شناخت بيشتر ياري نمايد .به نظر میرسد روحانيون مخالفت چندانی
با مدرنيزاسيون ندارند يا اگر قبالً با ابزارهايی چون دريافت کنندههاي کانالهاي ماهوارهاي
مخالفت میکردند امروزه چندان مخالفتی ندارند و اگر هم داشته باشند مشخصاً به کانالهاي
خاصی متوجه خواهد بود نه به جريان نوسازي .اما به صورت جدي با مدرنيسم در تقابل هستند
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و اگر جريان تجدد را به معنی مدرنيسم در نظر بگيريم ،به هيچ وجه امکان همزيستی با آن را
شدنی نمیدانند .از طرف ديگر مسئله اجتهاد در بين عموم اهل سنت مطرح است و به نظر
میرسد در اين زمينه تالش میکنند در مقابل چالشها و فرصتها بر مبناي رأيهاي «سلف
صالح» پيش بروند و به ندرت اقدام به اجتهاد میکنند .در نهايت روحانيون نسبت به جريان
روشنفکري چندان خوشبين نيستند و آن را انحرافی میدانند .اما حتی آن دسته محدود از مردمان
اورامان نيز که جريان روشنفکري دينی را دنبال میکنند؛ راهحلهايی که توسط روشنفکران دينی
ايرانی چون سروش جهت محقق شدن امکان ترکيب يا امکان همزيستی مطلوب دو منبع هويت
دينی و هويت متجدد ارائه میشود به داليل ديگري –غير از آن چه قبالً از کچويان ذکر شد -در
نزد آنان پذيرفته شده نيست .براي پيروان جريان روشنفکري دينی اورامان که عموماً باورهاي
دينی خود را مبتنی بر مذهب شافعی میدانند اولين مسئله اين است که انديشههاي کسانی چون
فضل الرحمان ،نصر حامد ابوزيد و محمد ارکون را معتبرتر میدانند چرا که در جامعه اهل سنت
زيستهاند .اگر چه اين بحث بيشتر از آن که تفاوت در مذهب باشد تفاوت در کالم فلسفی است
چرا که مذاهب چهارگانه اهل سنت بر کالم اشعري استوار هستند و مباحث روشنفکري دينی
مطرح شده؛ با کالم اشعري –حداقل از نگاه عموم روحانيوم اهل سنت -هم سو نيستند و گاهی
به عنوان نومعتزله يا همسو با جريان معتزله قلمداد میشوند.
 -4هم چنان که گفته شد به لحاظ تئوريک مانع بنيادي براي امکان ترکيب هويت ملی و
هويت دينی وجود ندارد و ترکيب هويت قومی و هويت دينی نيز در همين راستا میباشد اما
هويت قومی و هويت دينی در بين مردمان اورامان شرايط متفاوتی دارد .کنشگران اورامی که به
حوزه بنيادگرايی يا احياگرايی تعلق ندارند دليلی براي عدم امکان ترکيب اين دو منبع نمیبينند
اما جريان بنيادگراي کنونی معتقد به امت اسالمی است .مکتب قرآن به عنوان جريان بومی
بنيادگرا که اکنون میتوان آن را احياگرا ناميد در گذار تاريخی خود با هويت قومی کردها به
طور خاص در سنندج نشان داده است که در حوزه عملی امکان ترکيب هويت قومی با هويت
دينی بنيادگرا تا کنون تحقق نيافته است البته امکان ترکيب هويت قومی و هويت دينی
احياگرايانه اگر چه سخت به نظر میرسد اما ناممکن نيست.
در مجموع نتايج اين پژوهش نشان میدهد که کنشگران اورامی به داليل مختلف در
حوزههاي گوناگون هويتی اقدام به دگرگونی و پايداري نمودهاند ميزان گستردگی اين فرآيند در
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اين پژوهش پيمايش نشده است و طبيعتاً ادعايی براي تعميم وجود ندارد اما با توجه به موارد
ذکر شده اي که امکان ترکيب و همزيستی اين منابع هويتی را دشوار نموده است به نظر میرسد
شکاف و گسستگی منابع هويتی ،کنشگران را ناگزير خواهد ساخت تا براي زيستجهانی نسبتاً
يکپارچه به راهبردهاي ذکر شده متوسل شوند و اين فرآيند بر عمق شکاف دگرگونی و پايداري
در منابع هويتی مردمان اورامان و عدم پذيرش تفاوت «ديگري» خواهد افزود .هم چنين بر
مبناي پيامدهاي مستخرج شده از دگرگونی و پايداري در منابع هويتی ،ذکر اين نکته ضروري
است که دوگانگی و عدم پذيرش تفاوت ،چه در حوزه هويت دينی و چه در حوزه هويت ملی
و قومی که با خودي و غير خودي بودن همراه است خواه از جانب حاکميت باشد و خواه از
جانب کنشگران محلی ،منجر به رشد روزافزون چالشهاي هويتی در ابعاد خرد و کالن خواهد
شد و مانع جدي همبستگی در سطوح مختلف و بن بستی در مسير توسعه پايدار خواهد بود.
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