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 های مردم نهاد: مشکلة هویت در سازمان

 مطالعة کیفی فعاالن مدنی

2، ایوب کریمی1امید قادرزاده
 

 29/42/2933تاريخ پذيرش:   42/24/2931تاريخ دريافت:  

 چکیده 

شود،   های اجتماعی مشخص می بندی یکی از مسائل جامعۀ ایران که با زیست چندفرهنگی و تنوع گروه

های   های تکواره به هویت  از هویتهای اجتماعی متنوع با یکدیگر و گذار   چگونگی مناسبات هویت

های هویتی، پتانسیل   نمودن مرزبندی های اجتماعی جامعه، با متصلب  شدن هویت چندگانه است. تکواره

مثابه اجتماعات   های مدنی به کند. انجمن  منازعۀ اجتماعی و هویتی را تشدید و جامعه را چندپاره می

های شناختی و کنشی   گیری  هویتی و بسط و تعمیم جهتهای   وتعدیل مرزبندی بینابینی، در جرح

کنشگران مدنی و تبدیل مای محلی به مای جمعی و عام، نقشی بسزا دارند. پژوهش حاضر در نظر 

میانجی تجربۀ زیستۀ فعاالن مدنی در آن دسته از نهادهای مدنی که بازنمای مختصات فرهنگی  دارد به

ای از   ی و شناسایی پیامدهای هویتی فعالیت مدنی در نزد نمونهو اجتماعی کُردستان است، به واکاو

ای، به شهرهای مختلف کُردستان تعلق دارند. این   فعاالن مدنی بپردازد که به لحاظ خاستگاه زمینه

ها از روش  ای انجام شده است. برای انتخاب نمونه پژوهش، با رویکرد کیفی و روش نظریۀ زمینه

یافته استفاده شده  ساخت ها، از مصاحبۀ نیمه حداکثر تنوع و برای گردآوری دادهگیری هدفمند و  نمونه

اساس مطالعۀ  نهاد مدنی مشارکت داشتند. بر 72نفر از فعاالن مدنی در  72است. در نمونۀ پژوهش، 

حاضر، افتخار به هویت کُردی، خود بازاندیشانه )درگیری اجتماعی بازاندیشانه(، هویت ایرانی: تبار 

و ابعاد هویتی کنشگران فعال در   گرا، و فرارفتن از مرز خودی و غیرخودی، شناسه یرانی و کثرتا

نهاد را شکل داده است. تجربۀ فعالیت مدنی برای شهروندان سنندجی، مدارای  های مردم سازمان

باوری قومی، ناخرسندی از فرادستی اقوام غیربومی، احساس تبعیض، بازنمایی هویت کُردی و خود بین

در پی داشته است. مقولۀ هسته نیز بر هویت بازاندیشانه داللت دارد که بر وجوه فردی، جمعی، متکثر، 

 اقتضایی و تأملی هویت داللت دارد.

قومی، هویت بازاندیشانه، هویت  نهاد، مدارای بین  های مردم  احساس تبعیض، سازمان واژگان کلیدی:
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 مقدمه و بیان مسئله

های اجتماعی مشخص   بندی  ز مسائل جامعۀ ایران که با زیست چندفرهنگی و تنوع گروهیکی ا   

واره به   های تک  های اجتماعی متنوع با یکدیگر و گذار از هویت  شود، چگونگی مناسبات هویت  می

 های هویتی،  نمودن مرزبندی های اجتماعی، با متصلب  شدن هویت واره  های چندگانه است. تک  هویت

در استان کردستان که بافت  کند.  پتانسیل منازعۀ اجتماعی و هویتی را تشدید و جامعه را چندپاره می

عنوان  دلیل مختصات اقلیمی و درگیرشدن در هشت سال جنگ ایران و عراق به چندفرهنگی دارد، به

تداوم تبعات  مقتضای شرایط جنگی و های انسانی و اقتصادی به  منطقۀ مرزی و جنگی و فرار سرمایه

ها و مخاطرات جدی روبرو بوده  اش، با دشواری جنگ تا دو دهه بعد، فرایند توسعه در ابعاد چهارگانه

های ساختاری اختالل در مناسبات اجتماعی، فرهنگی،   پذیرفته، زمینه های صورت  رغم تالش  است. علی

تبع آن استان کردستان  کند و به  می اقتصادی و سیاسی این منطقه با سایر مناطق ایران هنوز خودنمایی

پیدا نکرده است. چنین وضعیتی پیامدهایی برای   شده کار ملی، جایگاهی مشخص و تعریف در تقسیم

های هویت جمعی در مناطق کُردنشین در پی داشته است. رشد فاصلۀ   تعلقات جمعی و سطوح مرزبندی

فرهنگی )قادرزاده و  ، تشدید حساسیت بین(1: 1919قومی )عبداللهی و قادرزاده،  اجتماعی بین

شدن نشانگرهای فرهنگی و هویتی در مناطق کردنشین و تبلور آن به  سیاسی (،171: 1931زاده،  عبداهلل

شدن هویت  مند  ( نشان از مسئله13: 1932گرایانه )قادرزاده و محمدزاده،   مایۀ ملی  مطالبات قومی با درون

 د.جمعی در مناطق کُردنشین دار

های اصلی توسعۀ اجتماعی به   برمبنای ادبیات نظری، نهادهای مدنی و فعالیت مدنی، یکی از شاخص

ای است. نهادهای مدنی،   آید. توسعۀ اجتماعی، به معنای بسط، تعریض و تحکیم اجتماع جامعه  شمار می

ق و تعهد جمعی عام، احترام های هویتی، اخال  وتعدیل و بسط مرزبندی مثابه اجتماعات بینابینی، در جرح  به

ها، همدلی و اعتماد جمعی عام، وفاق اجتماعی، همبستگی و انسجام جمعی عام   متقابل، پذیرش تفاوت

 (. 11: 1911نقشی بسزا دارند )عبداللهی، 

ای است که افراد از روی آگاهی و اطالع، داوطلبانه،  یافته فعالیت و مشارکت مدنی، فرایند سازمان»

شدن در  با عنایت به عالیق معین و مشخص که منجر به خودشکوفایی و نیل به اهداف و سهیمگروهی و 

ها،  ها، انجمن کنند. عرصۀ چنین فعالیتی، نهادهای مشارکتی مانند گروه گردد فعالیت می منابع قدرت می

ایفا  های گوناگون نقش های خودیاری و محلی هستند که در حوزه های غیردولتی و سازمان سازمان

ها در یکدیگر  های مشترک و ادخال گروه (. در سایۀ روابط متقابل و عضویت21: 1931)موسوی، « کنند می

و مشارکت و حضور فعاالنۀ اجتماعات مختلف در عرصۀ عمومیِ جامعۀ مدنی، تکوین اصول و قواعد 

ای  برادری قبیله شود و غیرشخصی مبتنی بر شهروندی فراگیر، زمینه برای بازاندیشی هویت میسر می

 (.72: 1911سپارد )کیویستو،  جایش را به برادری با همه می
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آید و  پذیر و پیچیده است که از طریق تعامالت انسانی به وجود می ای سیال، انعطاف هویت، ساخته

توان همچون یک فرایند فهم  گیرد. هویت را تنها می واسطۀ زمینۀ اجتماعی و منافع مشترک شکل می  به

شده نیست، بلکه همیشه در حالِ شدن است. بستر اصلی این  گاه یک موضوع تمام و حل که هیچ کرد

فرایند، شبکۀ روابط و تعامالت فرد با دیگران است. در رویکردهای جدید، هویت، مفهومی سیال، ناخالص، 

شود. چنین معنایی از  ترکیبی، گذرا، درآمیخته، گشوده، مستعد بازتعریف و بدون اقامت دائم در خود معنا می

یا « هویت بازاندیشانه»تغییر و بازتعریف، درواقع ریشۀ مفهومی  عنوان امری همواره درحال  هویت به

است که زیربنای فکری بسیاری از اندیشمندان جدید، ازجمله پیتر برگر و گیدنز است. به  1«هویت بازتابی»

ندیشیدۀ هویت مدرن، تنها به جهان بیرونی محدود عقیدۀ برگر، هویت مشخصاً اندیشیده است. این جنبۀ ا

 (.11: 1911گیرد )برگر و همکاران،  شود، بلکه ذهنیت فرد و موقعیت وجودی او را نیز دربرمی نمی

-به زعم گیدنز، بازاندیشی که با اشکال اولیه مدرنیته مرتبط است، در آن خرد، مبنایی برای ابهام  

، 7مراتب و نظم اجتماعی است)هیفین اقتدار، مشروعیت، دانش، سلسلههای پیشامدرزدایی ناقص از پایه

شدن  های مختلف و متکثر«ما»ها، اجتماعات و  بندی ( در جامعۀ مدرن با تعدد گروه112: 1931

طور   اند و افراد به ساز، ماهیتی چندگانه و متنوع به خود گرفته های عمل و تنوع مراجع، منابع هویت زمینه

ها از حق انتخاب برخوردار  ها و وفاداری بندی ای متنوع و متفاوت از گروه در پذیرش مجموعه ای فزاینده

 (. 12: 1922اند )گیدنز،  گشته

های   توان هویت  اند که به میانجی آنها می یکی از منابع دردسترس و مجاری بازاندیشی، نهادهای مدنی

د. نهادهای مدنی در استان کردستان قدمت زیادی گرفته در آن را واکاوی کر اجتماعی و تغییرات صورت

های سیاسی در استان و منطقه و همچنین جنگ   دنبال آن، ناآرامی ندارند. پس از انقالب اسالمی و به

ساخت.  سالۀ رژیم بعث علیه انقالب نوپای ایران، فضا را برای رشد و ظهور نهادهای مدنی فراهم نمی هشت

، زمینه برای فعالیت نهادهای مدنی در 1921ویژه پس از دوم خرداد  و عراق و بهیافتن جنگ ایران  با پایان

اند. طبق آمارهای رسمی،  طورکلی، نهادهای مدنی در استان فعال تدریج مهیا گردید. امروزه به کردستان به

ز این تعداد اند که ا نهاد در استان کردستان پروانۀ فعالیت داشته  تشکل مردم 991پس از انقالب اسالمی، 

کنند  محیطی و غیره فعالیت می های خیریه، فرهنگی، علمی، زیست نهاد مدنی در سنندج در زمینه 112

 (.712: 1931)اخوان کاظمی و همکاران، 

های اولیۀ مبتنی بر قومیت و مذهب  دلیل بافت فرهنگی و اجتماعی، هویت در مناطق کردنشین، به    

زدایی از  های رسمی با برساخت هویت ملی، هویت راین، سیاستب رشد و نموی خاص دارد. عالوه

نظام سیاسی در مناطق کردنشین   های اولیه را دنبال کرده، عرصۀ عمومی را تحت سیطرۀ خرده هویت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Reflexive Identity 

2 Heaphy 
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های خصوصی و غیررسمی، نوعی بدبینی نسبت به   نشینی عامۀ مردم به عرصه  درآورده است و با عقب

سیاسی و شکاف مردم از دولت در منطقه شدت یافته است و جداافتادگی  عرصۀ رسمی تکوین و بیگانگی

روی پژوهش حاضر این است که با رشد  از اجتماعات رسمی و نهادی را در پی داشته است. مسئلۀ پیش

های اولیۀ  ای که هویت یافته است، در جامعه چشمگیر اجتماعات مدنی که نشانگر سرمایۀ اجتماعی تعمیم

دارد و با نوعی   مالحظه های عمومی ظهور و بروزی قابل جهان و عرصه  یت و مذهب در زیستمبتنی بر قوم

ها و پیامدهای هویتی   ملی همراه است، مشارکت در نهادهای مدنی چه داللت  گیری نسبت به هویت  جهت

 برای کنشگران فعال مدنی به دنبال داشته است؟ 

 پیشینۀ تجربی

های جمعی و فردی و   دهد که ادبیاتی مبسوط درخصوص هویت  ان میمروری بر مطالعات تجربی نش

؛ 1932شناسی کمّی به انجام رسیده است )بوستانی،  بازاندیشی هویتی در دو دهۀ اخیر در چارچوب روش

؛ 1931پور،   ؛ افراسیابی و خرم1931؛ فرهمند و دیگران، 1931زاده اقدم و همکاران،   ؛ رسول1911شالچی، 

های موردبررسی، هویت   اند که به فراخور نمونه های مذکور مؤید آن  (. پژوهش1937و همکاران، پور  عدلی

طور دائم با توجه به منابع دردسترس و اطالعاتی  افراد ماهیت چندوجهی و متکثر پیدا کرده است و افراد به

 دهند. گیرند، خود را در معرض بازاندیشی قرار می که از دنیای اطراف می

ای از عوامل در تطورات هویتی و بازاندیشی هویتی مورد توجه قرار   دبیات تجربی مذکور، مجموعهدر ا

(، اینترنت )ذکایی و 1911؛ شالچی، 1932جمعی )بوستانی،  های ارتباط  اند از: رسانه اند که عبارت گرفته

(، 1931و همکاران،  ؛ فرهمند1937پور و همکاران،  های اجتماعی مجازی )عدلی  (، شبکه1911خطیبی، 

(، و 1931؛ افراسیابی و همکاران، 1911پایگاه اقتصادی و اجتماعی، تحصیالت، و درآمد )شالچی، 

 (. 1931؛ افراسیابی و دیگران، 1931داری )فرهمند و همکاران،  دین

د( اگر بپذیریم که مشارکت در نهادهای مدنی و روابط انجمنی، بخشی از سرمایۀ اجتماعی )از نوع جدی

ها به رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و هویت جمعی پرداخته شده است؛   ای از پژوهش  شود، در پاره  محسوب می

نهاد مورد غفلت واقع  های مردم نمودن سرمایۀ اجتماعی، نهادهای مدنی و سازمان هرچند در عملیاتی

متین و  ؛ زارعی1931ی، وند ؛ قاسمی و جمال1913؛ گنجی و همکاران، 1919اند )وحیدا و همکاران،  شده

؛ 1932نژاد،  ؛ میرفردی و ولی1931؛ رستگارخالد و همکاران، 1931پور،  ؛ حسینی و جالیی1931دیگران، 

 (. 1931، شیانی و احمدپور

ای به   های عدیده  های اجتماعی آن پژوهش  نهاد و داللت های مردم  درخصوص مشارکت در سازمان

 ه نتایج برخی از مطالعات داخلی و خارجی پرداخته شده است.انجام رسیده است که در ادامه ب



 

 

 

 

 

 122 نهاد: مطالعه کیفی فعاالن مدنی  های مردم قادرزاده، کریمی/ مشکلۀ هویت در سازمان

 

 

های غیردولتی معطوف است، پژوهش پیمایشی  هایی که به مشارکت در سازمان  یکی از پژوهش

های غیردولتی )مطالعۀ  ها، شبکۀ روابط و مشارکت در سازمان  ارزش»( با عنوان 1911راد و حسینی ) قانعی

های جدید   مثابه جنبش  های غیردولتی به است. در این پژوهش، سازمان(« تجربی در بین جوانان تهران

های فرامادی و نیز سرمایۀ اجتماعی افراد بر   اند و با توجه به الگوی فرانظری کلمن، ارزش پنداشته شده

های فرامادی   دهد که هرچه ارزش  ها مؤثر فرض شده است. نتایج نشان می مشارکت در این سازمان

خود( در جوانان بیشتر باشد، سرمایۀ اجتماعی و    های خودشکوفایی و تحقق  وی هویت و معنا، ارزش)جستج

 های غیردولتی بیشتر خواهد بود. تبع آن مشارکت در سازمان به

نهاد در  های مردم  بررسی نقش سازمان»ای با عنوان   ( در مقاله1931ایمانی جاجرمی و همکاران )

اهلل روستای کوشک هزار، از توابع   اند که کانون فرهنگی بقیه  نشان داده« یتوسعۀ اجتماعی روستای

پذیر، حضور و   ای گوناگونی مانند حمایت از اقشار فقیر و آسیب  شهرستان سپیدان در شیراز، اثرات توسعه

های مشارکتی و همچنین  های اجتماعی، تشویق جوانان به فعالیت مشارکت زنان روستایی در فعالیت

 گسترش فرهنگ مشارکت در بین روستاییان را در پی داشته است.

های مدنی نوظهور در   مثابه ساختار در سازمان  فرهنگ به»ای با عنوان   ( در مقاله7212اسپنسر )

دلیل توجه به عواملی همچون شرایط سیاسی و پیامدهای ناخواستۀ  ، ضمن نقد مطالعات تجربی به«روسیه

های مدنی، به بررسی اتنوگرافیک   انگاشتن اثر فرهنگ بر سازمان های غربی، و نادیده  گذاری و وام سرمایه

های   دادن اثر فرهنگ ملی و سازمانی بر سازمان های مدنی شهر نوسیربیسک روسیه با هدف نشان  سازمان

از میراث های مدنی در روسیه، متأثر   مدنی نوظهور پرداخته است. برمبنای نتایج تحقیق، اکثر سازمان

گروهی است.  محور، و مرزهای درون  گرایی، اجتماعات شوروی فرهنگی نفوذ و قدرت توصیه و شخص

بازتولید هنجارهای فرهنگی مذکور، سرمایۀ اجتماعی انحصاری و محدود را به دنبال داشته است، تا 

 ت.سرمایۀ اجتماعی اتصالی و ارتباطی که در قوام و دوام جامعۀ دموکراتیک سهیم اس

ساالن از  دهی هویت: تجارب بزرگ  شکل»ای کیفی با عنوان   ( در مقاله7272چن و همکاران )

نفر از افراد  12یافته با   ساخت  ، به مصاحبۀ نیمه«های داوطلبانه در اجتماع در شهر شانگهای  فعالیت

اند.   عه بخشیدههایی جدید را توس  اند که در خالل فعالیت داوطلبانه، هویت  سالی پرداخته بزرگ

ای و هویت حزبی خود را حفظ کرده، تداوم   حرفه   های داوطلبانه، هویت  کنندگان از طریق فعالیت  مشارکت

اند. فعالیت داوطلبانه، هویت نقشی و هویت اجتماعی را تقویت نموده است تا با زندگی پس از   بخشیده

 بازنشستگی بهتر سازگار شوند.

نهاد،   های مردم  رشد سازمان رغم روند روبه  لعات تجربی آن است که علیتوجه در مطا نکتۀ قابل

های اجتماعی و هویتی آنها   ویژه کارکردها و داللت نهاد به های مردم  های اندکی درخصوص سازمان  پژوهش

ی ها عمدتاً ماهیت کمّی دارند و سهم مطالعات کیف  شناسی، پژوهش  به انجام رسیده است. به لحاظ روش
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که در سالیان اخیر  -های قومی و فرهنگی آن  عالوه، درخصوص میدان موردمطالعه با زمینه اندک است. به

 پژوهشی انجام نشده است. -توجه نهادهای مدنی نیز همراه بوده است با رشد قابل

 هویت بازاندیشانهمالحظات مفهومی: 

به و درک فعاالن نهادهای مدنی از فعالیت در دنبال واکاوی تجر تحقیق حاضر با رویکردی تفسیرگرایانه به

این »عنوان میدان موردمطالعه است.  نهادهای مدنی و درک معنایی هویت بازاندیشانه در شهر سنندج به

های متفکرانی چون کانت، دیلتای، هوسرل، هایدگر، گادامر و ریکور و  رویکرد ازنظر فلسفی ریشه در نظریه

دیگر  عبارت اندیشۀ کسانی مانند شوتز، وبر، مید، مانهایم، برگر و الکمن یا به شناسی مبتنی بر ازنظر جامعه

شناسی، جامعه را امری پویا و  (. ازلحاظ هستی129: 1932)محمدپور، « های خردنگر اجتماعی است دیدگاه

ه به کند ک بیند، انسان را کنشگری دارای توان تفسیر تلقی می شدن توسط کنشگران می داده در حال شکل

 ورزد.  دهد و ضمن اینکه اسیر جبرهای شناخت آن است، به تغییرش نیز مبادرت می جهان خود معنا می

اند. شناختی مطلق و  ها نسبی و حاصل فعالیت انسان شناسی، مدعی است که شناخت ازلحاظ شناخت

هایی از  یرها و تفهماند( در میان نیست، فقط تفس پندارند کسب کرده گونه که علوم تجربی می پایدار )آن

اصطالح نخبگان حائز اهمیت  ها وجود دارد؛ بنابراین، دانش عامیانۀ مردم نیز مانند دانش عالمانۀ به پدیده

محدودسازی آن به زمان و مکان »های بررسی امور اجتماعی را  شناسی، بهترین شیوه است. ازلحاظ روش

ازتفسیر تفسیرهای کنشگران و دستیابی به آنچه قصد ب (. همچنین به11: 1911داند )ایمان،  می« خاص

 جوید. های کیفی بهره می نامد، از روش می« برساختۀ درجه دوم»شوتز 

از منظر پارادایم تفسیرگرا، ابعاد ارزش و معانی عمل مشارکتی در نزد کنشگران اجتماعی اهمیت  

نظام معانی و ابعاد ارزشی و بهنجاری های روانی اجتماعی که توسط  دیگر، آمادگی عبارت بنیادین دارد؛ به

کند،  شود و ذهنیت کنشگران را برای ورود به عمل مشارکتی تعیین می حاکم بر ذهن کنشگران تعریف می

 (.29: 1911دارند )غفاری و نیازی،   اهمیتی ویژه

ند که گرد  های جمعی، ی دستاوردی تعاملی قلمداد می  گرایی اجتماعی، هویت  برمبنای رویکرد سازه

گیرند. در چارچوب این رویکرد،   طور پیوسته از طریق تبادل زبانی و عمل اجتماعی مورد مذاکره قرار می به

های   ها و دانسته  پذیری، دادهگیرند که براساس آنها عامالن و حامالن جامعه  هایی مورد توجه قرار می  شیوه

هایی که افراد برای   ها و داده  بخشند؛ دانسته  ازمان میکنند و س شناختی، عاطفی و رفتاری افراد را ترسیم می

نظران  گرایی اجتماعی، صاحب  گیرند. ذیل رویکرد سازه به کار می« خود اجتماعی»دهی به یک   شکل

گیرند که هویت جمعی را با   متعددی نظیر هربرت مید، بلومر، پیتربرگر، الکمن، هووارد بیکر و غیره قرار می

 (.1-9: 1331؛ کلهون، 132: 1331اند )بورکیت،   شخصیتی تبیین نموده -های ذهنی  یژگینمودن و لحاظ
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توان به نظریاتی نسبت داد که در   شناسی را می در جامعه« هویت»های مربوط به   ریشۀ عمدۀ بحث

آن مطرح  و ابعاد« خود»گرایی نمادین دربارۀ مفهوم   ویژه در چارچوب دیدگاه تعامل  دانشگاه شیکاگو و به

گرایی نمادین، بر نقش عامالن کنش در فرایندهای اجتماعی تأکید فراوان دارد.   شده است. دیدگاه تعامل

کند   های کنشگران را مهم ارزیابی می  های اجتماعی، شناسایی ویژگی  این رویکرد برای فهم و تفسیر پدیده

کند  معانی، گرایش و تمایالت افراد توجه می های شناختی، نظام  و برای تبیین مشارکت اجتماعی به زمینه

عنوان   دهد. در قالب رویکرد کنش متقابل، مشارکت مدنی به  و سطح مشاهده و تحلیل را کنشگر قرار می

قرار است: نخست، کنشگر در وضعیتی  کنش اجتماعی مانند هر کنش اجتماعی دیگر واجد شرایطی ازاین

گیرد. دوم، کنشگر   ان است و کنش با توجه به حضور آنها انجام میقرار دارد که شامل حضور دیگر کنشگر

نوعی قادرند  هایی که در اختیار دارند به  در وضعیتی است که دیگر کنشگران با وسایل، امکانات و ویژگی

هایی معین از توقعات،   رفتار کنشگر را تحت نفوذ قرار دهند. سوم، کنشگر با دیگر کنشگران در مجموعه

 (.  193: 1911های مشخص، اعتقادات و نمادها مشترک است )کوهن،   ارزش

دسته»مطرح نمود که بعدها با ارائۀ نظریۀ  1322نظریۀ هویت اجتماعی خود را در دهۀ  1هنری تاجفل

تکمیل شد. برمبنای نظریۀ هویت اجتماعی، فرایندهای شناسایی و  9توسط جاناتان ترنر 7«بندی خود

ها تمایل دارند برحسب   پایۀ شناختی و عاطفی استوار است. برمبنای مؤلفۀ شناختی، انسانیابی، بر دو   هویت

بندی کنند. مؤلفۀ   هایی تقسیم  ها، محیط پیرامون را به گروه  مشابهات عینی و ادراکی در نیات و کنش

ق به یک رده و عاطفی و احساسی، بر ضرورت دستیابی به یک ارزیابی مثبت از خود داللت دارد که با تعل

 (. 1-11: 1311دستۀ اجتماعی در ارتباط است )تاجفل و ترنر، 

شوند و   های اجتماعی، سبب تعیین هویت و شناسایی در جامعه می  ها و گروه  ازنظر تاجفل و ترنر، رده

یف مبنا، هویت اجتماعی، تعر ای دارد. براین  ای و رابطه  ها تا حد زیادی خصلتی مقایسه  این شناسایی

های گروهی که با مالحظات ارزشی و احساسی مقارن است )ترنر   شخص از خود است براساس عضویت

 (.17: 1311و تاجفل، 

 را بدین گونه مدرن هویت خصلت برگر، چهار دارند. خاصی توجهی بازاندیشی به گرایان  سازه

 فرایند براثر که وجود دارد فرد در هایی  ویژگی تردید  بی شمارد: خصلت نخست، بازبودگی است:  برمی

 زندگی به مرحلۀ ورود با حتی فرد مدرن اما شوند  می تثبیت همیشه برای وبیش اولیه، کم شدن  اجتماعی

 برای وسیع عینی استعداد وجود بر رسد که افزون  می به نظر ناتمام فردی مشخصاً همچنان سالی بزرگ

 وجود نیز تغییراتی چنین پذیرش برای آمادگی حتی و ذهنی فردی، آگاهی در زندگی بعدی هویتی تغییرات

 تا شود  می موجب مدرن جامعۀ در اجتماعی های  چندگانگی جهان شدگی است:  خصلت دوم تفکیک .دارد

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Tajfel 

2 Self Categorization 

3 Turner 
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 از خود تجربۀ به توجه مدرن، با فرد شود. تجربه نامطمئن و ناپایدار شکلی نسبتاً به خاص جهان هر ساختار

واقعیت  تاحدی نهادی درنتیجه، نظم پردازد.  می آنها از هریک سازی  نسبی ، بههای اجتماعی جهان کثرت

شود )برگر و   جا می جابه فرد ذهنیت قلمرو نهادها، به عینی نظم از واقعیت، تأکید و دهد  می دست از را خود

 ژگی اعتقادوی این توضیح در برگر است؛ مدرن بودن هویت  (. خصلت سوم، بازاندیشانه11: 1911دیگران، 

 هویت باب در کار )اندیشیدن کند، این  می زندگی نخورده  دست و منسجم اجتماعی جهان در که کسی دارد

 بدیهی اجتماعی جهان اساسی های انگاشته حالتی، پیش چنین در است. میسر تأمل حداقل با برایش خود(

 بمانند. آخرین باقی افراد، متعارف نامۀزندگی در گونه به همین که دارد امکان هرحال به و شوند  می تصویر

صورت  به هویت حامل که مدرن، فردی جوامع یافتگی است؛ در برگر، فردیت ازنظر مدرن هویت ویژگی

 مراتب در سلسله را خویش مهم بسیار جایگاه منطقی کامالً طوری  است، به خویش حقیقی موجودیت

 از تغییر درحال پیوسته اندازی  با چشم را امروزی، فرد جوامع در برگر، زندگی ازنظر کند.  می احراز ها  ارزش

 اندیشیدن و متنوع های  برنامه طرح و ها  گیری  تصمیم را به او و دهد  می قرار رودررو اجتماعی معانی و تجارب

جنبۀ  که است گفتنی است. پرتنش هوشیار و های آگاهی خصوص به ترتیب، آگاهی مدرن دارد؛ بدین می وا

 موقعیت ویژه به ذهنیت فرد شود، بلکه  نمی محدود بیرونی جهان به مدرن، فقط هویت یشندۀ )بازاندیشانه(اند

 (.12گیرد )همان:  دربرمی نیز را اش وجودی

شدن  های مختلف و متکثر«ما»ها، اجتماعات و  بندی به باور گیدنز، در جامعۀ مدرن با تعدد گروه

طور  ساز ماهیتی چندگانه و متنوع به خود گرفته و افراد به  بع هویتهای عمل و تنوع مراجع، منا  زمینه

ها، از حق انتخاب برخوردار   ها و وفاداری  بندی  ای متنوع و متفاوت از گروه ای در پذیرش مجموعه  فزاینده

درن، داند. در جوامع م  (. گیدنز، مشخصۀ کلیدی جوامع جدید را بازاندیشی می12:1922اند )گیدنز،   گشته

 (.139: 1931شوند )سیدمن،  اعمال اجتماعی پیوسته در پرتو اطالعات و منابع جدید بازبینی می

بودن و  ها با آفرینش و اصالح هویت خود، چه گیدنز بر این باور است که در جامعۀ مدرن، انسان

انشی ساخته وبیش، با د های زندگی، کم کنند. همۀ صورت شدن خود را پیوسته بازنگری می این چگونه

ها دارندو از دید گیدنز، بازاندیشی مدرنیته با تولید پیوستۀ خودشناسی  شوند که کنشگران از این صورت می

 (.1912درپی ارتباطی مستقیم دارد )گیدنز،  پی

چیز است که  ازنظر گیدنز، ویژگی مدرنیته نه اشتها برای چیزهای نو، بلکه فرض بازاندیشی دربارۀ همه

گیرد: نخست، قدرت  گیرد. این بازاندیشی تحت تأثیر چهار عامل قرار می ازاندیشی را نیز دربرمیالبته خود ب

ها  گردد؛ ارزش ها بازمی دهد. دوم، به نقش ارزش است؛ قدرت، دانش را در خدمت منافع گروهی قرار می

گیرد. سوم، پیامدهای  یها قرار م مبنای عقالنی ندارند و هر تغییری مبتنی بر بازاندیشی، تحت تأثیر ارزش

شدن پیامدهای ناخواسته را از بین برده است و هر  ناخواسته است؛ بازاندیشی جهان مدرن، امکان مسدود
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ای بازاندیشانه در  گونه  زمان احتمال وقوع آنها وجود دارد. چهارم، گردش دانش اجتماعی است؛ دانشی که به

 (.11-11: 1912دنز، شود )گی شرایط بازتولید نظام به کار بسته می

چیز مورد مداقه  تغییر، جایی که همه گیدنز معتقد است که در جوامع معاصر تکثرگرا، متنوع و درحال

شود.  وی شود، بدل می ای، که در سطح فرد، بازاندیشانه و تغییردهنده می گیرد، خود، به پروژه قرار می

ها با زمینۀ کنش خود  و معتقد است که همۀ انسانداند  بازاندیشی را ویژگی معرف هرگونه کنش انسانی می

 (. 11ها، بلکه جریان مداومی است )همان:  ای از تعامل اند. کنش انسانی نه مجموعه در تماس

بار قومی   هایی از رویدادهای خشونت  با آوردن شواهد و نمونه هویت و خشونتآمارتیا سن در کتاب 

کند. وی بر این   های جمعی را مروج دیگرستیزی عنوان می  هویتشدن  قارۀ هند، تکواره و مذهبی در شبه

ها صرفاً   اندیشی درخصوص هویت انسان  کردن انسان به معنای یکسان بعدی فرض باور است که تک

افکنی و   های تفرقه  طور ناخواسته یا سهوی به سیاست تواند به  برپایۀ مذهب و قومیت، غالباً می

 (.77: 1931ن، تمایزگرایی بینجامد )س

جذب تفکرات  تواند در عدم  ها و فرض چندبعدانگاری کنشگر می  شناسایی چندگانگی هویت     

های متنوع از شهروندی گرفته   عنوان اعضای گروه جزمی و یکسره انگاری مثمر ثمر باشد. فرض فرد به

تواند شامل بعدی از   میتا جنسیت تا طبقه و سیاست و نوع اشتغال و عالیق اجتماعی و ورزشی هریک 

دستیابی یا فرض بدکنشی و بدکرداری در یک بعد، به معنای سلب دیگر  یک پیکرۀ انسانی باشد که عدم

زمان   هریک از این اشتراکات جمعی که این فرد هم»اجتماعی نباشد.  -ابعاد انسانی و حقوق شهروندی

عنوان تنها  توان به  ها را نمی  یک از این هویت چبخشد. هی  به همۀ آنها تعلق دارد، به او هویتی ویژه می

بردن این  (. آمارتیا سن ازبین91)همان: « هویت یا عضویت تکوارۀ او در رده و قشری خاص انگاشت

 -در مقابل من توهمی -«من واقعی»نوع توهم یعنی هویت تکواره را نقطۀ آغازین جراحی کاشتن 

پنداریم متفاوت سازند. کندن موجود   ند ما را از آنچه خودمان میا  داند که مصمم  وسیلۀ دیگرانی می به

های   حل  های جمعی، از راه  عنوان چندوجهی و ترغیب درصدد مشارکت کردن بشر به بعدی و جایگزین یک

 (.91دستیابی به این سرمنزل است )همان: 

 تحقیق   روش

میانجی  بندی هویتی به یتی فعاالن مدنی و صورتها و ابعاد هو  دنبال فهم و واکاوی شناسه تحقیق حاضر به

نهاد بوده است. با وجود تکثر نهادهای مدنی در میدان موردمطالعه، پژوهشی   های مردم  مشارکت در سازمان

شناسی کیفی و روش   در این خصوص صورت نگرفته است. نظر به ماهیت اکتشافی مطالعۀ حاضر، روش

ها و میدان   های نظری، به داده  فرض  جای پیش  ای، به کند. نظریۀ زمینه  ضرورت پیدا می 1ای  نظریۀ زمینه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Grounded Theory 
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ها یا   دهد و بر پژوهش استقرایی متکی است. این بدان معنا نیست که پژوهشگران، اندیشه  اولویت می

انتظارات پیشین نداشته باشند. درواقع، آنچه قبالً آموخته شده است، کاوش جدید را برای رسیدن به 

ای، امکان بیشتری برای کشف  دهد. بر همین منوال، گشودگی رهیافت نظریۀ زمینه  ها شکل می  یتکل

 (.121: 1911سازد )فلیک،   های غیرمنتظره فراهم می  پدیده

پژوهش حاضر در نظر دارد تا به میانجی تجربۀ زیستۀ فعاالن مدنی در آن دسته از نهادهای مدنی که 

اجتماعی کردستان است، به واکاوی و شناسایی پیامدهای هویتی فعالیت بازنمای مختصات فرهنگی و 

ای به شهرهای مختلف کردستان   ای از فعاالن مدنی بپردازد که به لحاظ خاستگاه زمینه  مدنی در نزد نمونه

دلیل  تعلق دارند. در پژوهش حاضر، نمونۀ موردمطالعه، به نهادهای مدنی شهر سنندج محدود شده است. به

ترین شهر استان کردستان و سکونت شهروندانی از سایر مناطق کُردنشین(،   راکم جمعیتی )پرجمعیتت

های   دارشدن شناسه تراکم فرهنگی )حضور نشانگان فرهنگی هویت کُردی( و تراکم سازمانی )سابقۀ مسئله

میدان پژوهش حاضر،  اساس، عنوان نمونه و میدان مطالعه انتخاب شده است؛ براین هویتی(، شهر سنندج به

های مختلف فرهنگی،   شامل آن دسته از نهادهای مدنی فعال در سطح شهر سنندج است که در عرصه

نهاد در استان  تشکل مردم 991کنند. پس از انقالب مجموعاً   محیطی و غیره فعالیت می اجتماعی، زیست

ین شهرهای استان کردستان رتبۀ اول را مجوز در ب 112اند که سنندج با اخذ   کردستان مجوز دریافت کرده

آید )اخوان   ترین دوره به شمار می  مجوز، فعال 111، با صدور 1931تا  1937های  داراست. دورۀ سال

نهاد متنوع است؛ برای مثال، در   های مردم های فعالیت سازمان  (. حوزه712: 1931کاظمی و همکاران، 

انجمن(،  1انجمن(، هنری ) 71زیست ) انجمن(، محیط 77حمایتی )انجمن(، خیریه و  11های زنان )  حوزه

 2انجمن(، ورزشی ) 19انجمن(، فرهنگی ) 17انجمن(، اعتیاد ) 1ها )  انجمن(، بیماری 12اجتماعی )

 7انجمن(، قرآنی ) 1انجمن(، سالمت روان ) 17انجمن(، علمی ) 1انجمن(، حقوقی ) 1انجمن(، اشتغال )

 انجمن( فعالیت دارند. 1انجمن( و عمران ) 9انجمن(، گردشگری ) 1انجمن(، کشاورزی )

اند که در شهر سنندج در نهادهای مدنی  ای بوده ساله11 تا  71کنندگان در پژوهش، مردان  مشارکت

ای  اند. البته سابقه  شوندگان از میان مطلعان کلیدی در نهادهای مدنی انتخاب شده فعالیت داشتند. مصاحبه

کنندگان بوده است. برای گزینش  ل فعالیت مدنی، از الزامات انتخاب مشارکتسا 1حداقل 

گیری با حداکثر تنوع نیز جهت   میان از نمونه گیری هدفمند استفاده شده دراین  شوندگان، از نمونه مصاحبه

لمی محیطی، فرهنگی، ع انتخاب اعضای فعال نهادهای مختلف مدنی با حوزۀ فعالیت )اعم از خیریه، زیست

های موردنیاز و یافتن مسیر   و غیره( بهره گرفته شده است. برای تشخیص تعداد افراد، تعیین محل داده

گیری نظری استفاده شده است. تعداد نمونه در این پژوهش، بسته به حد کفایت   پژوهش نیز از شیوۀ نمونه

بنابراین، در این پژوهش، با  شود؛ می گیری نظری است که در فرایند تحقیق حاصل  رسیدن برای نتیجه

 مصاحبه با فعاالن مدنی انجام شده است. 72هدف گردآوری اطالعات از مطلعان، تعداد 
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یافته بوده است.   ساخت  رو، مصاحبۀ نیمه ترین ابزار گردآوری اطالعات پژوهش پیش  اصلی

در دفتر نهادهای مدنی ها معموالً  شود، مصاحبه که پژوهش کیفی در محیط طبیعی انجام می ازآنجایی

دقیقه متغیر بوده است.  12دقیقه تا  12به لحاظ زمانی متفاوت و از    ها  اند. مدت مصاحبه انجام گرفته

اند و پس از تبدیل به متن، کدگذاری انجام  شده، از زبان کُردی به فارسی ترجمه شده های ضبط مصاحبه

تحلیل، از سه نوع کدگذاری باز، محوری و انتخابی و ای، در تجزیه شده است. در چارچوب نظریۀ زمینه

 بهره گرفته شده است.

های افراد موردمطالعه مراجعه شده است؛  قول در پژوهش حاضر، برای تضمین قابلیت اعتبار، به نقل 

های خام تحقیق در هنگام بیان گزارش تحقیق و بیان مقوالت   یعنی استناد و بازگشت مکرر به داده

جهت  1های دیگر، استفاده از تکنیک ممیزی  (. از روش111: 1912شده از آنها )محمدی،  افتانتزاعی دری

اساس، استاد راهنما و  ( و براین112زمینه بوده است )همان:  آوردن توافق افراد متخصص دراین دست به

سازی و   هومای داشتند، بر مراحل مختلف کدگذاری، مف افرادی که سابقۀ پژوهش در چارچوب نظریۀ زمینه

 اند. استخراج مقوالت نظارت کرده

 شوندگان مشخصات کلی مصاحبه

ای است، سعی بر آن بوده است که  با توجه به اینکه روش مورداستفاده در پژوهش حاضر نظریۀ زمینه

   ت  ایم شرط حداکثر تفاو دیگر، کوشیده بیان شوندگان، از میان فعاالن مدنی کلیدی انتخاب شوند؛ به مصاحبه

و تنوع در میان کنشگران فعال مدنی شهر سنندج را رعایت کنیم. به همین منظور با فعاالن مدنی دارای 

 سال و غیره مصاحبه نجام شده است.  تحصیالت باال و پایین، جوان و میان

شود. سابقۀ فعالیت در نهادهای مدنی   سال را شامل می 12تا  71شوندگان،  به لحاظ سنی، سن مصاحبه

 و سطح تحصیالتشان از دیپلم تا کارشناسی ارشد متغیر بوده است.  11سال تا  1شوندگان، از  احبهمص

 شوندگان . مشخصات کلی مصاحبه1شمارۀ  جدول

 نهاد مدنی سنوات فعالیت تحصیالت سن کد

 بارمان سنه دژ 17 لیسانس 71 1

 هه وراز 12 لیسانس 99 7

 یارمتی ئه وین سنه 1 دیپلم فوق 91 9

 افق 3 لیسانس 92 1

 راه آفتاب 11 دیپلم 19 1

 آوای کهن 12 لیسانس 99 1

 شنه نوژین 1 لیسانس 91 2

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Auditing 
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 شوندگان . مشخصات کلی مصاحبه1شمارۀ  دولادامه ج

 نهاد مدنی سنوات فعالیت تحصیالت سن کد

 ژیورسنه 11 دیپلم 17 1

 واده هیژان 17 لیسانس 73 3

 دژ ئاویه ر سنه 1 لیسانس 73 12

 روجیار کردستان 11 لیسانس 11 11

 نوردان کردستان کوه 11 دیپلم 12 17

 ماف 11 لیسانس 12 19

 انجمن معلوالن 17 لیسانس 71 11

 یارمتی ئه وین 12 لیسانس فوق 91 11

 شنه نوژین 11 لیسانس 99 11

 افق شرق 1 لیسانس 73 12

 احسان تور 2 لیسانس 92 11

 رروجیا 12 دیپلم 11 13

 روجیار 12 لیسانس 99 72

 نوای باران 12 لیسانس 97 71

 ازدواج و خانواده 3 لیسانس فوق 91 77

 افق 1 دیپلم فوق 91 79

 افق شرق 12 لیسانس 92 71

 راشاد ژیان 11 لیسانس 91 71

 امید ورزش قشالق 17 دیپلم 91 71

 آوای قدسیان 1 لیسانس فوق 97 72

 ای میدانیه . تحلیل و تفسیر یافته5

 نهاد های مردم ها و ابعاد هویتی کنشگران فعال در سازمان . شناسه5-1

نهادیم؛ اینکه  های مردم ها و ابعاد هویتی کنشگران فعال در سازمان دنبال فهم شناسه در بخش حاضر به

اشته های هویتی و بازتعریف و بازاندیشی هویتی کنشگران چه اثراتی بر جای گذ فعالیت مدنی در شناسه

آمده  دست آمده طی فرایند کدگذاری بیرون کشیده شد. از متون به دست های به  است؟ اطالعات و داده

 1مفهوم حاصل شد که نهایتاً مفاهیمی که با یکدیگر ارتباط داشتند، با همدیگر ترکیب شدند و  91بر  بالغ

 مقوله به شرح زیر استخراج شد:
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 . کدگذاری باز و محوری2جدول شمارۀ 

 تعداد ها مقوله مفاهیم

ها، احترام به سایر   افتخار به قومیت خود در کنار احترام به سایر قومیت
گرایی، اولویت انسانیت  ها، کمک و شناسایی سایر اقوام، انسانیت و انسان  اقلیت

گرایی و افتخار به هویت کُردی و اصالت خود، ملت  سپس کردبودن، اصالت
 ند و اصالت و مشهور به شجاعت، افتخار به کردبودندارای تاریخ و هویت و بر

 77 افتخار به هویت کُردی

تعهد به همنوعان، مسئولیت اجتماعی، تعهد نسبت به گذشتگان و آیندگان، 
ورسوم کردی قدیمی، فرهنگ قومی، تعهد نسبت به کودکان و  احیای آداب

 های آینده نسل

خود بازاندیشانه )درگیری 
 نه(اجتماعی بازاندیشا

12 

بودن کردها، افتخار به تمدن ایرانی، باور   بودن، ایرانی افتخار به ملیت و ایرانی
به برابری با فارس، زوال شأن و جایگاه ایرانی، شهروند عادی، احساس 

شدن، ضرورت  بودن، احساس مورد ظلم واقع تبعیض، تغییر نگاه به ایرانی
 اقدامات دولت

هویت ایرانی: تبار ایرانی و 
 گرا  ثرتک

77 

نبودن  اعتقاد به خودی و غیرخودی، مطرح ای، عدم توجه به پتانسیل منطقه
بودن، تغییر نگاه  خودی و غیرخودی در حوزۀ فعالیت سمن، ضرورت باهم

اعتقاد به قیدوبندهای زبانی و  خودی و غیرخودی در مقایسه با گذشته، عدم
اعتقاد به مرز جغرافیایی  عدم گرایی، احترام به عقیدۀ دیگران، قوم مذهبی، عدم

 یا مذهبی

فرارفتن از مرزبندی خودی و 
 غیرخودی

71 

 . افتخار به هویت کُردی  5-1-1

   آید. افتخار به هویت  بخش به شمار می یکی از منابع معناساز و هویت« کُردبودن»شوندگان،  برای مصاحبه

بان است. نزد فعاالن مدنی، احساس تعلق به های فرهنگی، پیشینۀ تاریخی و ز میانجی شناسه کُردی، به

شدن دایرۀ تعهد و وفاداری جمعی نشده است. فعاالن مدنی در ارائۀ خدمات و  هویت کُردی موجب محدود

شوندگان هویت  دهند. برای مصاحبه  های هویتی خود و دیگری را مبنا قرار نمی کمک به نیازمندان، شناسه

 گرا و بسته نیست، بلکه رو به دیگران دارد:کُردی ، هویتی انحصاری و انسداد

)کد « شود که به فارس و ترک کمک نکنیم و آنها را نادیده بگیریم  افتخار به کُردبودن دلیل نمی»      

 سال سابقۀ فعالیت مدنی(. 11ساله، با 12، 17

هنگ دارند و از اند که کردها ریشه و اصالت و فر ایم اظهار کرده  در چندین جشنواره که شرکت کرده»

سال  1ساله با 73، 12)کد « این طریق سمن ما در شناساندن فرهنگ و اصالت کردی ما تأثیر داشته

 سابقۀ فعالیت مدنی(.

ام بر این است در تمام ایران نمایندۀ  قطعاً جای افتخار است. در کنار احترام به تمامی اقوام ایران. سعی»

 سال سابقۀ فعالیت مدنی(. 12ساله با 11، 13)کد  «خوب کُرد و کردستان باشم

ها قومیت و مذهب؟...  در سمن .هیچ تفاوتی قائل نیستم ما همنوع هستیم. نباید غیره بازی در بیاریم»

 سال سابقۀ فعالیت مدنی(. 12ساله با 91، 11)کد « باشد سمن در جهت حل مشکالت مردم می
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 . درگیری اجتماعی5-1-2

ها و ابعاد هویتی کنشگران مدنی این بود  ت موردتوجه  برای فهم شناسهدر پژوهش حاضر یکی از سؤاال

اظهارات «. کنید؟  عنوان فعال مدنی در برابر چه کسانی خود را متعهد و مسئول احساس می شما به»که 

شوندگان گویای درگیری اجتماعی و مداخلۀ اجتماعی کنشگران مدنی است. کنشگران مدنی  مصاحبه

دارند اما این    گری اجتماعی، در جامعه و اجتماع خود مشارکتی فعاالنه  اجتماعی و نظارهجای انفصال  به

مشارکت به انقطاع و گسست آنها از گذشته منجر نشده است؛ بنابراین، فعالیت مدنی برای کنشگران، 

صال حال به دنبال ات میانجی منابع دردسترس نهادی سازمانی و اجتماعی به کنشی بازاندیشانه است که به

 گذشته و آینده است.

ام  اند. با همان ذهنیت هنوز جرئت نکرده  در برابر کودکان، در برابر کودکانی که هنوز به دنیا نیامده»

 سال سابقۀ فعالیت(. 11ساله با 99، 11)کد  «دار شویمتصمیم بگیرم بچه

های  تر کودکان هستند، و خانم  مدر برابر کل جامعه. سه قشر جامعه معتادان، کودکان )قبل از همه مه»

 سال سابقۀ فعالیت مدنی(. 11ساله با 17، 1)کد  «توان ضعیف و کم

ساله با 12، 17)کد « در برابر اجتماع خودم، در چارچوب انسانیت متعهد به همنوعان خودم هستم»

 سال سابقۀ فعالیت مدنی(. 11

 گرا   . هویت ایرانی: تبار ایرانی و کثرت5-1-3

بودن   بود. از منظر فعاالن مدنی، کُرد« بودن میزان افتخار فعاالن مدنی به ایرانی»سؤاالت موردبررسی،  یکی از

 اند. بودن کُردها اذعان داشته  شود. هر جا کُرد باشد آنجا ایران است و بر تبار ایرانی بودن تداعی می  با ایرانی

، 13)کد  «و به تأکید کُردها ایرانی هستندجای افتخار دارد، کُردها هر جا باشند ایرانی هستند »

 سال سابقۀ فعالیت مدنی(. 12ساله با 11

 یابد:  شوندگان، ایرانی متکثر است که با بودن همۀ اقوام در کنار هم معنا می ایرانِ مدنظر مصاحبه

 م معناها در کنار ه کنم. درنهایت ایرانی هستیم. همۀ قومیت بودن خودم افتخار می  خیلی به ایرانی»

 سال سابقۀ فعالیت مدنی(. 2ساله با 92، 11)کد  «دارند

افتخار است، شکوه و  هایی از هویت ایرانی که قابل شوندگان، آن ابعاد و شناسه از منظر مصاحبه  

نواز، پیشینۀ تاریخی و جاهای دیدنی، تنوع قومی و فرهنگ چند  تمدن ایرانی، مردمانی خوب و مهمان

 هزارساله است:

ساله با 12، 17)کد  «کند های سال صاحب تمدن است و هرکسی به آن افتخار می ی، ایران سالخیل»

 سال سابقۀ فعالیت مدنی(. 11

کنم، مردم ایران در تمام دنیا خوب هستند. کل مردم ایران از آغوش باز از ما  صددرصد افتخار می»

 ی(.سال سابقۀ فعالیت مدن 1ساله با 73، 12)کد  «کنند پذیرایی می
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سال سابقۀ  1ساله با 91، 79)کد  «کنم. جاهای دیدنی خوب و مردم خوب داریم افتخار می»

 فعالیت(.

سال سابقۀ  1ساله با 91، 9)کد  «کنم ام افتخار می صددرصد به پیشینۀ تاریخی ایرانی -چراکه نه»

 .فعالیت مدنی(

برند   ها رنج می از حقوق سایر ایرانیشوندگان، از تبعیض اجتماعی و نابرخورداری  با این وصف، مصاحبه 

 الشعاع قرار داده است: و همین مسئله نوع نگاهشان را به هویت ایرانی تحت

دانم. شأن و جایگاه ایرانی مثل گذشته  وخویش می کنم خودم را با یک فرد فارس قوم افتخار می»

 سال سابقۀ فعالیت مدنی(. 12ساله با 99، 7)کد  «کنم بودن خودم افتخار می  نیست اما به ایرانی

کنم ولی با  کنم. به فرهنگ چندهزارسالۀ پشت این کشور افتخار می  در خاک کشور ایران زندگی می»

 سال سابقۀ فعالیت مدنی(. 12ساله با 97، 71)کد  «توجه به حال و وضع اقتصادی فعلی ناراحت هستم

 های خودی و غیرخودی . فرارفتن از مرزبندی5-1-4

دلیل غلبۀ نگاه   شوندگان گویای این واقعیت بود که فعالیت در نهادهای مدنی به مصاحبهاظهارات 

پذیر اجتماعی، مقولۀ خودی و غیرخودی چندان   نفعان و اقشار آسیب  محور در ارائۀ خدمات به ذی  انسان

 موضوعیتی ندارد:

چارچوبِ کار، انسان نیازمند است شوند. نژاد و زبان و ملیت مدنظر نیست.   ها پخته می روز سمن روزبه»

کنیم. احترام برای ملیت خود قائل هستم چون اینجا به   و اگر کاری بتوانیم انجام بدهیم کوتاهی نمی

سال  11ساله با 11، 11)کد  «کنم  ام اما در کل هر انسانی در هر جا باشد به او کمک می  دنیا آمده

 سابقۀ فعالیت مدنی(.

بودن ان.جی.او باید فرصت به همه بدهیم تا عضو شوند، و نباید هیچ محدودیتی   خاطر داوطلبانه به»

 سال سابقۀ فعالیت مدنی(. 11ساله با 11، 11)کد  «داشته باشند

توجه  نهاد، از ظرفیتی قابل های مردم های مدنی و سازمان اظهارات مذکور گویای آن است که انجمن

فرهنگی و افزایش ارتباطات  گرایی بین  ها و هم  افق فرهنگی، ذوب های بین  برای تعدیل حساسیت

 یافته برخوردارند: فرهنگی و بسط و تحکیم سرمایۀ اجتماعی تعمیم بین

های من غیر کرد هستند. همچین حسی نباید  اوالً باید به همه کمک کنیم، شاید بهترین دوست»

 سال سابقۀ فعالیت مدنی(. 1ساله با 91، 2)کد  «باشد

زی به نام مرز جغرافیایی یا مذهبی اعتقاد ندارم درست نیست بین خودی و غیرخودی قائل اصالً چی»

 سال سابقۀ فعالیت مدنی(. 12ساله با 99، 72)کد  «شویم. انسانیت مهم است

ایم فارس هستند و هیچ تفاوتی با خانوادۀ کردهایی   ما االن در نایسر خانواده را تحت پوشش قرار داده»

 سال سابقۀ فعالیت مدنی(. 1ساله با 91، 9)کد  «کنیم ندارند ی میکه حمایت مال
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 . پیامدهای هویتی فعالیت در نهادهای مدنی 5-2

دنبال این  ها و سطوح هویتی فعاالن مدنی مربوط بود اما در بخش حاضر به بخش پیشین به فهم شناسه

ی و زندگی شخصی و اجتماعی های هویت هستیم که فعالیت در نهادهای مدنی چه تأثیراتی بر شناسه

کنشگران بر جای گذاشته است؟ به همین منظور، کدگذاری صورت گرفت و همزمان با آن، مقوالت محوری 

مفهوم حاصل شد که نهایتاً مفاهیمی که با یکدیگر ارتباط  12بر  آمده بالغ دست نیز استخراج شد. از متون به

 مقولۀ محوری به شرح زیر استخراج شد: 1له و مقو خرده 11داشتند، با همدیگر ترکیب شدند و 

 . کدگذاری باز و محوری3جدول شمارۀ 

 های محوری  مقوله ها مقوله خرده مفاهیم

حفظ اصالت خود، رشد آگاهی فرهنگی درزمینۀ فرهنگ کردی، 

بودن   های قومی، افتخار به فرهنگ کردی، مهم تأثیرگذاری فعالیت

رهنگ خودی، سمن مجرایی برای پیشرفت کرد، تالش برای ترویج ف

حفظ اصالت و فرهنگ بومی، حفظ اصالت قومی، کردها الگوی 

 جوانمردی مرام و معرفت

آگاهی قومی، تعلق 

قومی، وفاداری قومی، 

بازنمایی فرهنگ و 

هویت کردی در 

 های سمن  برنامه

بازنمایی هویت کردی 

در گسترۀ ملی و 

 المللی بین

ای قوانین، احساس محرومیت   و سلیقه نقص قوانین، اجرای دلبخواهی

اجتماعی، ضعف حقوق اجتماعی، زوال حس ایرانی، مورد ظلم 

 رعایت حقوق شهروندی، تبعیض سیاسی و مذهبی شدن، عدم واقع

تبعیض قومی و مذهبی، 

زوال شهروندی، اجرای 

 ای قوانین  سلیقه

احساس تبعیض، 

شدن فشار  عینی

ساختاری، اختالل در 

 روندیشناسایی و شه

همزیستی با سایر اقوام، همدلی با سایر اقوام، برابری حقوق افراد، 

ها از هم،  گرایی، مذهب و قومیت عامل دورساختن انسان انسان

شدن دید، سنندج فقط مال ما نیست، تغییر نگاه بدبینانه،  بازتر

نرفتن فرهنگ  شدن تعصبات، حضور سایر اقوام به شرط ازبین رنگ کم

 وطنی اندیشۀ جهانشهر سنندج، 

آمیز،  همزیستی مسالمت

فرهنگی،  همدلی بین

فرهنگی،  احترام بین

 گرایی  انسان

مدارا و پذیرش 

 قومی بین

ها، گرفتن   بازی و خویشاوندگرایی، دید منفی به نظامی  پارتی

های شغلی و کاری مردمان این منطقه، دلسوزنبودن نیروهای   فرصت

در کردستان، بیکاری مردمان استان، ها  غیربومی، اشتغال غیربومی

ها و   ها بر کردها، برخورداری بیشتر فارس  ها و ترک  ارجحیت فارس

 ها از امکانات  ترک

بازی، سیطرۀ  پارتی

غیربومیان، دلسوزنبودن 

 مدیران غیربومی

ناخرسندی از فرادستی 

اقوام غیربومی و 

 فرودستی کردها

تفاوتی، کسب تجربه،   گرفتن از بی نفس، فاصله خودپندارۀ مثبت، اعتمادبه

احساس اثربخشی، پیشرفت فردی، احساس مفیدبودن، استفادۀ بهینه از 

 ها، رضایت از خود، احساس موفقیت، افتخار به خود توانایی

نفس، رضایت  اعتمادبه

درونی، احساس 

اثربخشی، باور به 

 های فردی  توانایی

 خودباوری
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 المللی  گسترۀ ملی و بین. بازنمایی هویت کردی در 5-2-1

نهاد، افتخار به هویت و فرهنگ کردی را  های مردم شوندگان، حضور در سازمان بنابر اظهارات مصاحبه

ای و   شان را به بهترین شیوه در سطح منطقه اند هویت کردی شوندگان کوشیده تقویت نموده است. مصاحبه

فعالیت »برجسته نمایند. در پاسخ به این پرسش که  ملی بازنمایی کنند و جایگاه فرهنگ و هویت کردی را

 اند:  شوندگان چنین اظهار نموده مصاحبه« عنوان یک کرد داشته است مدنی چه تأثیری در شناساندن شما به

چیز مال ما  کردم همه بوده و فکر می« سیاه چمانه»ام برگزاری جشن  آخرین کاری که انجام داده»

وره و سیاه چمانه  شنوارۀ سیاه چمانه را برگزار کردیم فهمیدم که هههاست ولی وقتی ج  کردستانی

 17ساله با 71، 1)کد  «کنم وره در تمام دنیا در کردستان است افتخار می مهدش ایالم است. بحث هه

 سال سابقۀ فعالیت مدنی(.

را به من داده که شوم و سمن این دید  خوانم، آگاه می قطعاً تأثیر مثبت داشته. تاریخ ملت کرد را می»

 سال سابقۀ فعالیت مدنی(. 12ساله با 99، 7)کد  «بودن خودم افتخار کنم  به کرد

گوییم که از کردستان  داریم و با افتخار می در سطح ملی حضور داریم، اسم کردستان را باال نگه می»

 سال سابقۀ فعالیت مدنی(. 17ساله، با 71، 1)کد  «ایم  آمده

کشور دعوتی داشتیم. چهار زبان کردی، انگلیسی،  19ای که برگزار کردیم، از  هچراکه نه. جشنوار»

 سال سابقۀ فعالیت مدنی(.  11ساله با  19، 1)کد  «فارسی، و عرب

 . احساس تبعیض5-2-2

شود. گسترۀ فعالیت در   بندی می  ای دارد و در پیوند و مواجهه با دیگری صورت  یابی، ماهیت رابطه  هویت

ای را برای فعاالن مدنی مهیا کرده و در این   فرهنگی و اجتماعی و منطقه مدنی امکان مقایسۀ بین نهادهای

های توسعه در مناطق کردنشین و مناطق محل سکونتِ فعاالن مدنی، نوعی   ها سطح نازل شاخص  مقایسه

نسبت به اقوام میان نوعی بدبینی  احساس نابرخورداری و احساس تبعیض را تشدید نموده است. دراین

 برخوردار پدید آمده و دوگانۀ فرادست و فرودست متصلب شده است:

، 1)کد « سنجم و اصالً برخوردار نیستیم حقیقت نه اصالً برخوردار نیستم. من نسبت به فارس می»

 سال سابقۀ فعالیت مدنی(. 12ساله با 99

گذاری در  ط فعلی بحران سرمایهها نیست. در شرای مشکل، برخورداری از امکانات با سایر قومیت»

ونقل  آهن نداریم، سیستم حمل هاست. پرواز نداریم. راهها مخصوصاً راه کردستان مربوط به زیرساخت

 سال سابقۀ فعالیت مدنی(. 17ساله، با 71، 1)کد « ای نداریم پیشرفته
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 قومی . مدارا و پذیرش بین5-2-3

ها بر برداشت و تصور   حضور در سمن»الن مدنی این بود که شده در مصاحبه با فعا یکی از سؤاالت مطرح

گرایی و   ها و اظهارات فعاالن مدنی، انسان  در جواب«. شما نسبت به سایر اقوام چه تأثیری داشته است؟

 توجه داشته است: آمیز با سایر اقوام و احساس همدلی، نمودی قابل همزیستی مسالمت

اینجا آمده بود که خدمت کند. بحث اشغال جایگاه ما نیست مثالً در رفیقی داشتم که ترک بود که به »

کنند. در هیچ جایی نوشته نشده که سنندج فقط مال ما  ها دارند در کنار هم زندگی می آمریکا هم ملیت

 سال سابقۀ فعالیت مدنی(. 11ساله با 11، 11)کد  «و شهر ماست

ایر اقوام و اجتماعات ساکن در شهر سنندج، نوع تصور و پنداشت کنشگران مدنی نسبت به س    

فرهنگی و قومی را  قومی، فاصلۀ اجتماعی بین توان انسجام درون  میانجی آن می شاخصی است که به

شوندگان، نگاه مثبت و دربرگیرنده نسبت به سایر اقوام در  توجه در اظهارات همۀ مصاحبه سنجید. نکتۀ قابل

 سنندج بود.

ها نگاهی مثبت و   سیاسی و اداری، سنندج شهری مهاجرپذیر بوده است. سنندجیدالیل  از دیرباز به

ای  مالحظه طور قابل های فرهنگی به  ها داشته و در شناسه  مساعد نسبت به سایر اقوام باألخص فارس

فرهنگی در این شهر مشهود است و در فعاالن مدنی نیز  اند. نوعی مسالمت بین  ها بوده  متأثر از فارس

قومی چندان نمودی در این شهر و در نزد  این نگاه دربرگیرنده بازنمایی شده است؛ فلذا، فاصلۀ بین

 فعاالن مدنی ندارد.

ایم و  ایم و آنها را دفع نکرده اند. دید خوبی نسبت به آنها داشته مردم به دیدۀ منت پذیرای آنها شده»    

 ل سابقۀ فعالیت مدنی(.سا 11ساله با 12، 17)کد  «ایم با آنها خوب بوده

زعم آمارتیا سن،  ها، در تعدیل تعصبات قومی اثرگذار بوده است. به  واقعیت آن است که حضور در سمن

ها یا مقوالت   ها که دارای رده ای با حضور افراد در انجمن  پرهیز از هویت تکوارۀ فرهنگی و انزوای فرقه

سبب آشنایی و ارتباط و ترغیب  گرا به  ق به هویت کثرتشود که در آن افراد متعل  اند میسر می متنوعی

ها و   شود. این توانایی  خورند و مدارا در سطح اجتماعی تقویت می پذیری، به هم پیوند می  شناختی جامعه

های باالتر اجتماعی در جامعه یاری   ها برای انسان امروزی مزایایی دارد که به او در کسب جایگاه  دانایی

بینانه   بازد و در مواجهه با تقاضاهای فرهنگی، چهرۀ واقع اندیشی رنگ می  د. با تبادل اطالعات، دگمرسان  می

اندیشی فرهنگی و   گرایی و نسبی  اساس، نهادهای مدنی در تقویت نسبی گیرد؛ براین  و منعطف به خود می

(. کنشگران مدنی، 71: 1931) نمایند  آفرینی می های چندگانه نقش های تکواره به هویت  گذار از هویت

 نمایند:  کنندۀ پتانسیل همدیگر قلمداد می  بودن را تکمیل  درکنارهم
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های دیگر  های خودم بیشتر شده است. قوم ام و آگاهی تر شده  قبل و بعدش زیاد تفاوتی نکرده، پخته»

 11ساله با 12، 19 )کد« تر شده و انسانیت جایگاه آن را پر کرده رنگ وحقوقی دارند، اینها کم حق

 سال سابقۀ فعالیت مدنی(.

حس خوبی نداشتم. مخالف بودم. عقیده داشتم هر کس باید در جایگاه خود باشد. االن مخالفت ندارم. »

سال سابقۀ  17ساله با 71، 11)کُد « )ترک، فارس و...کنندۀ پتانسیل همدیگر هستیم  تکمیل

 فعالیت مدنی(.

جوری نیست و االن احساس بدی به آنها ندارم بهشان عادت  ن اینحس خوبی به آنها نداشتم. اال»

 سال سابقۀ فعالیت مدنی(. 12ساله با 99، 1)کُد « ایم  کرده

دانستم تعصب داشتم. وارد سمن شدم دیدم بازتر شده  اصطالح قوم کرد را برتر می شاید قبالً نوعی به»

کنم؛ مثالً در  یستم و همه را برابر تصور میاالن هیچ تفاوتی بین آنها با کردهای خودمان قائل ن

، 11)کد « مؤسسۀ خودمان چه خانوادۀ فارس چه کرد هیچ تفاوتی ازنظر کمک به آنها قائل نیستیم

 سال سابقۀ فعالیت مدنی(. 12ساله با 91

 . ناخرسندی از فرادستی اقوام غیربومی و فرودستی کُردها5-2-4

گرایانه به سایر اقوام، و احساس نزدیکی و   ی و احترام و نگاه انسانشوندگان در عین پذیرش برابر مصاحبه

های کاری از افراد   گشتن فرصت دوستی، از قرارگرفتن نیروهای غیربومی در مسند اداری و کاری و زائل

دلسوزی نیروهای غیربومی در مسندهای اداری ناخرسندند. با قرارگرفتن اقوام و اجتماعات  بومی و عدم

نوعی فرصت دسترسی به منابع کمیاب )قدرت،  ی ساکن در سنندج در مسندهای اداری و اجرایی، بهغیربوم

شدن گردش  رو، به دلیل محدود ثروت و منزلت( برای ساکنان این شهر محدود و نازل گشته است؛ ازاین

است. نخبگان، نوعی تردید و بدبینی در نزد فعاالن مدنی نسبت به مدیران غیربومی پدیدار شده 

اند تا سایر اقوام، و بنابر اظهاراتشان نوعی  ها قائل  شوندگان به اولویت استخدام و کار برای سنندجی مصاحبه

ها اکثراً بیکار و استخدامشان   ها وجود دارد. آنها بر این باورند که بومی  ها و غیربومی  تبعیض در بین بومی

 بسیار دشوار است:

قدر توانا هستیم و رئیس و مدیر داریم که دیگران بیایند  چون خودمان آندوست نداشتم اینجا بیایند، »

ما را اداره کنند. استاندار از خودمان نیست. اگر دلسوزانه به فکر باشد و کار ما را انجام دهد مشکلی 

 سال سابقۀ فعالیت مدنی(. 1ساله با 91، 2)کد « ندارد

بینی. اکثر افراد غیربومی،  هایی را می ها سوءاستفاده تبرای همۀ آنها احترام قائل هستم ولی بعضی وق»

شویم نسبت به دولت؛  شاغل در این شهر هستند ولی نزدیکان و همشهریان ما بیکار هستند. بدبین می

، 7)کد « مثالً در شهر سنندج اهل تشیع که اقلیت هستند حسینیه و مسجد داریم اما در تهران نه

 یت مدنی(.سال سابقۀ فعال 12ساله با 99
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درصد آنها مسائل اداری و کاری است. وقتی 32افراد غیربومی دلیل آمدن آنها به شهر ما چیه؟ »

ها در شهر ما شاغل  بینم که تعداد زیادی از آنها بیکار هستند و غیربومی جوانان همشهری خودم را می

 (.سال سابقۀ فعالیت 11ساله با 99، 11)کد « هستند احساس خوبی بهشان ندارم

وحقوق مساوی داشته باشیم. همۀ ما انسان  هیچ آگاهی نداشتم. االن تغییر کرده، همه باید حق»

دهد که اگر  هستیم و هیچ تفاوتی نباید باشد. این دید را به من داده در کنارش این دید را به من می

، 12)کد « یان استاستخدامی امتیازی هست باید اولویت ما باشیم ولی عمالً برعکس اولویت با غیربوم

 سال سابقۀ فعالیت مدنی(. 1ساله با 73

 . خودباوری5-2-5

حاال که چند سال است در این »یکی از سؤاالت اصلی در خصوص پیامدهای فردی فعالیت مدنی این بود: 

کنید فعالیت در این سمن چه تأثیری بر تصور و برداشت شما نسبت به   کنید فکر می  سمن فعالیت می

شوندگان در جواب، به احساس آرامش و احساس رضایت  مصاحبه«. هایتان داشته است؟  و قابلیتخودتان 

نفس، انسانیت، نگرش مثبت و خودباوری، تجربۀ فردی بیشتر، دوری از تندروی و  درونی، تقویت اعتمادبه

اند.   ره کردهگری، احساس همدلی و گذشت و نگرش خوب نسبت به خود اشا  ها، قدرت مطالبه تعدیل دیدگاه

شدن خودپنداره و اتکا به  ها در تقویت خودباوری، مثبت  مفاهیم مذکور، نشان از آن دارد که فعالیت در سمن

خود در نزد کنشگران مدنی مؤثر بوده است. درواقع، فعالیت در نهادهای مدنی موجب شده است هویت 

بخش از خود و هویت فرد است، نمودی گر و تمایز فردی و من فاعلی که ناظر بر وجه خالق و مطالبه

 توجه پیدا کند: قابل

، 11)کد « توانم بیشتر فعال باشم و پتانسیل آن را دارم کنم می از خودم راضی هستم و احساس می»

 سال سابقۀ فعالیت مدنی(. 12ساله با 91

نکرده. تا اونجایی جز خدا کمکم  کس به هیچ -مریزاد توانم به خودم ببالم و به خودم بگم دست تنها می»

ام یا هر چیز. به  دانم، یا خودشیفته کنم. نمی ام و به خودم افتخار می ام برای جامعه مفید بوده که توانسته

 سال سابقۀ فعالیت مدنی(. 17ساله با 71، 1)کد « کنم خودم افتخار می

دم خیلی موفق های خو وسال سن ای هستم، چون در مقابل هم العادهمن به نظر خودم انسان فوق»

خاطر فعالیت در  ام. و به  ام و نسبت به یک بچه پولدار بیشتر سفر رفته هستم. من از صفر شروع کرده

هایم را   ام، و مغرور هم نیستم و دوست دارم توانایی  های بیشتری در دنیا ارتباط داشته این سمن با آدم

 سال سابقۀ فعالیت مدنی(. 2ساله با 92، 11)کد « به شهر و جامعۀ خودم انتقال دهم
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 . کدگذاری گزینشی5-3

مثابه شاخ و  گیرد که طی آن تمام مقوالت به  بعد از کدگذاری باز و محوری، کدگذاری گزینشی انجام می

گانۀ کدگذاری، حرکت از  شوند. فرایند سه  های یک درخت، به تنۀ اصلی )مقولۀ هسته( مرتبط می  برگ

ت انتزاعی است؛ هرچه به سمت مقولۀ هسته برویم، سطح انتزاع باالتر است. های خام به سمت مقوال  داده

ها با یکدیگر تالش   پوشانی فضای مفهومی این مقوله  شده و هم های محوری استخراج  با توجه به مقوله

 از مقولۀ هسته را بتوان   که پرسش نحوی شده، تا حد ممکن جامع باشد، به شده است مقولۀ هستۀ استخراج

نهاد  های مردم تجربۀ فعالیت در سازمان»با مقوالت محوری پاسخ داد و بالعکس. مقولۀ هستۀ ظهوریافته 

 است. « مثابه هویت بازاندیشانه  به

ها، چهار مقولۀ محوری عمده )هویت فردی، خود اجتماعی، هویت  مقولۀ محوری حاصل از یافته 12از 

بودن هویت و هویت بازاندیشانه   ه بر اقتضایی و چندالیهگرایی هویتی( استخراج شد ک  مقاومت و عام

هویت بازاندیشانه »نهاد داللت دارد. درنهایت، مقولۀ هستۀ  های مردم میانجی تجربۀ حضور در سازمان به

توان مسیر   که با ارجاع به آن می نحوی استخراج شد، به« نهاد های مردم میانجی فعالیت در سازمان به

 ها مشاهده کرد.  قول  دل مقوالت و مفاهیم و نقل روییدنش  را از

اند که فعاالن  سان منبع دردسترسی  نهاد، به  های مردم  های حاصل از مصاحبه، سازمان  برمبنای داده

میانجی آنها به تأمل، بازتعریف و بازسازی مناسبات اجتماعی و هویت فردی و جمعی خود  مدنی به

های هویت کُردی، به معنای طرد و  مدنی، افتخار و احساس تعلق به شناسهاند. در نزد فعاالن   پرداخته

تکوین هویت  های قومی ساکن در ایران و میدان موردمطالعه نیست.    ها و هویت  گرفتن سایر فرهنگ نادیده

نی، فعاالن مد« خود»شود؛ بنابراین،   های جمعی تعریف نمی  فردی در نزد فعاالن مدنی، در تقابل با هویت

« خود اجتماعی»حال، یک  شود؛ درعین  بریده از اجتماع نیست، بلکه در پیوند با اجتماع تعریف می« خود»

جلو و متعهد به تغییر اجتماعی دارد. هویت  منفعل و مطیع و تابع نیست و ماهیت تأملی و بازاندیشانه و روبه

 یابد.  جمعی در پیوند با دیگران تکوین و تغییر می

های اولیه و   شوندگان، هم هویت های هویتی مصاحبه  پذیرفته، در الیه  های صورت  صاحبهبرمبنای م

های ثانویه و مدنی و عام؛ بنابراین، در نظام ترجیحات   شود و هم هویت  اسمی نظیر هویت کُردی دیده می

نمودی  وطنی با تأکید بر هویت همنوع، فعاالن مدنی هویت کُردی، هویت شهروندی، و هویت جهان

شود و به فراخور شرایط،   مراتب هویتی، تقابل هویتی دیده نمی توجه دارد. در این ترجیحات و سلسله قابل

اساس، خود فردی و اجتماعی فعاالن  شود؛ براین کند و برجسته می ابعاد و سطوحی از هویت نمود پیدا می

ه فعاالن مدنی برای معرفی و مدنی، ماهیت سیال، اقتضایی و چندالیه دارد. صفات و مشخصاتی ک

فراخور شرایط اجتماعی، ابعادی از   گیرند، ماهیت اقتضایی دارد و به  شناساندن خود به دیگران به کار می

بودن   شود و این مسئله، نشان از چندالیه های هویتی و سطوحی از هویت جمعی افراد برجسته می شناسه
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هویت جمعی در دنیای معاصر ماهیتی »های هویتی دارد.  شدن شناسه هویت جمعی فعاالن مدنی و متکثر

متکثر، چندبعدی، تلفیقی و پیوندی دارد و متأثر از گسترۀ تعامالت اجتماعی، مرزهای هویتی قبض و بسط 

منزلۀ نفی و  ای داشته باشد و وجود آنها در کنار یکدیگر به  های عدیده  تواند هویت  زمان می یابد؛ فرد هم می

های اجتماعی   ها در تعامل با یکدیگر قرار دارند و بسته به شرایط و موقعیت   ی نیست؛ این هویتنقض دیگر

مختلف، سطحی از هویت جمعی شکل غالب به خود گرفته و فرد براساس آن خود را به دیگران معرفی 

اشتن دیگر انگ کند و این مسئله به معنی نفی و نادیده نموده و در قبال آن احساس تعهد و تعلق می

 (. 1: 7221های جمعی فرد نیست )تایلور و اسپنسر،   هویت

 گیری . بحث و نتیجه6

های تکواره به هویت   های پژوهش حاضر، مؤید ادبیات نظری و تجربی مرتبط با گذار از هویت یافته

هویت مدرن، های   میانجی نهادهای مدنی است. پیتر برگر در بیان مشخصه چندگانه و هویت بازاندیشانه به

اشاره کرده است. « یافتگی  فردیت»و « بودن بازاندیشانه»، «شدگی  تفکیک»، «بازبودگی»به چهار مشخصۀ 

فردی،  در زندگی هویتی ماندن خود فردی و اجتماعی و امکان تغییرات ، ناظر بر ناتمام«بازبودگی»مشخصۀ 

 تغییراتی است. چنین پذیرش برای آمادگی و ذهنی آگاهی

وتعدیل در  ، جرح«امکان»مثابه یک  حضور و مشارکت در نهادهای مدنی برای فعاالن مدنی بهتجربۀ 

های هویتی را در پی داشته است. فعالیت در نهادهای مدنی برای کنشگران این  نظام معنایی و شناسه

زی، آمو  تجربه»هایی همچون   عرصه آرامش درونی و احساس ارزشمندی به ارمغان آورده است. مقوله

آمیز  ها، همزیستی مسالمت    دگردیسی نظام معنایی، آشنازدایی از امور آشنا، رواداری و پذیرش تفاوت

« بازبودگی»، ناظر بر «های خودی و غیرخودی  فرهنگی، و فرارفتن از مرزبندی فرهنگی و مدارای بین بین

 نهاد امکان آن فراهم آمده است.  های مردم  میانجی فعالیت در سازمان های هویتی است که به در شناسه

یُمن  های اجتماعی است. به  جهان و کثرت اجتماعی های  ، ناظر بر چندگانگی جهان«شدگی  تفکیک»

های نهادی و رسمی،   های مختلف و ارتباط با بخش  مشارکت در نهادهای مدنی و برقراری پیوند با سمن

های اجتماعی تحت عنوان  ، از چندگانگی جهانجهان اجتماعی فعاالن مدنی متنوع شده است. پاتنام

های هویتی را سیال،   ای که ماهیت پیوندی دارد و مرزبندی  سرمایه»کند؛   سرمایۀ اجتماعی اتصالی یاد می

 (.731: 1911)پاتنام، « ای دربردارد  کند و آثار بیرونی و اجتماعی فزاینده  پذیر و اقتضایی می  انعطاف

های   شوندگان نیز نمود دارد این است که چندگانگی جهان ه در اظهارات مصاحبهتوجه ک ای قابل نکته

رو، هویت قومی،   های اجتماعی مدد رسانده است؛ ازهمین  شدن جهان اجتماعی فعاالن مدنی، به نسبی

های هویتی کنشگران مدنی را   وطنی الیه هویت جمعی عام، هویت ایرانی، شهروندی، و هویت جهان

 های تکواره دارد. شدن هویت جمعی و گذار از هویت ده است و این مسئله، نشان از چندگانهتشکیل دا
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لحاظ اجتماعی، قائل به درگیری و مداخلۀ  پذیر به  خود اجتماعی فعاالن مدنی، خودی مسئولیت

 اجتماعی، خواهان مشارکت و عامل به همبستگی اجتماعی است. خود اجتماعی فعاالن مدنی، به مدارا و

نفعان، خودش را در  دهی به ذی  قومی قائل است و انسانی فراسرزمینی است که در خدمات پذیرش بین

حال، خود اجتماعی فعاالن مدنی،  دایرۀ تنگ خودی و غیرخودی محدود و محبوس نکرده است. درعین

ها   ردها، بلوچناپذیری ساختار قدرت و فرودستی و اختالل در شناسایی کُ  خودی منتقد است و از مسئولیت

سوی  منجر شده است. چرخش بهن وضعیت، به تکوین هویت مقاومت ها ناخرسند است. ای  و عرب

نیافتگی   های سیاسی هویت ملی، توصیف و تبیین توسعه نشانگان هویت کردی، تردید نسبت به شناسه

یادآور دستگاه نظری  میانجی مذهب و قومیت و تبلور آن در قالب هویت مقاومت، میدان موردمطالعه به

هایی از مقاومت جمعی را در برابر ظلم و ستم ایجاد  کاستلز است. به باور کاستلز، هویت مقاومت، شکل

ناپذیر بودند. هویت مقاومت غالباً از بطن احساس بیگانگی و   کند که در غیر این صورت تحمل می

 (.71: 1912خیزد )کاستلز،  اعی برمیاحساس خشم علیه تبعیض ناعادالنۀ سیاسی یا اقتصادی یا اجتم

هویت است. « بودن بازاندیشانه»درآمدی برای   از منظر پیتر برگر، پیش« شدگی  تفکیک»و « بازبودگی»

شوندگان، حضور و مشارکت در نهادهای مدنی، امکان اندیشیدن و تأمل در  برمبنای اظهارت مصاحبه

چیزی را فراهم آورده است که از منظر عامه بدیهی و طبیعی  مناسبات اجتماعی، آشنازدایی از امر آشنا و آن

اند و مسائل اجتماعی را به مختصات فردی   شود. فعاالن مدنی، به بینش اجتماعی مجهز گشته  تلقی می

روست که تجربه و درکشان از فعالیت مدنی، کارگزاری تغییر اجتماعی و  دهند؛ ازاین افراد تقلیل نمی

های فرهنگی و اجتماعی است. ازنظر برگر، جنبۀ   بخش و جرئت نقد داشته ک اقدام رهاییمثابه ی فرهنگی به

 موقعیت ویژه به ذهنیت فرد شود، بلکه  نمی محدود بیرونی جهان به مدرن، فقط هویت اندیشندۀ )بازاندیشانه(

 هویت ویژگی رین(. این مسئله ناظر بر آخ11-12: 1911گیرد )برگر و دیگران،  دربرمی نیز را اش وجودی

است. فعالیت مدنی برای فعاالن مدنی، تجارب و معانی اجتماعی متنوع را در « یافتگی فردیت»یعنی  مدرن

رهایی از روزمرگی و معنابخشی به زندگی، خودباوری، تجربۀ زیسته »هایی همچون   پی داشته است. مقوله

های مطالعۀ پیمایشی قانعی  دنی است. یافته، ناظر بر تکوین هویت فردی در نزد فعاالن م«و تغییرپذیری

های   های فرامادی )جستجوی هویت و معنا، ارزش ( گویای آن است که ارزش1911راد و حسینی ) 

های  خود( در جوانان، در تقویت سرمایۀ اجتماعی و مشارکت جوانان در سازمان   خودشکوفایی و تحقق

 غیردولتی سهمی بسزا دارد.
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 مثابه بازاندیشی هویتی مدل نظری نهایی: فعالیت مدنی به

 منابع
(. بررسی رابطۀ هویت دینی و سرمایۀ اجتماعی )مورد مطالعه: مردم شهر 1939احمدی، سیروس و همکاران ) -

 .1-11: 1، شمارۀ 71، سال شناسی کاربردی جامعهکاشان(. 

(. سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ سیاسی )مطالعۀ موردی استان کردستان 1931و همکاران ) اخوان کاظمی، مسعود -

 پس از انقالب اسالمی ایران(. تهران: یار دانش.

: 9، شمارۀ 3، سال مطالعات ملیشدن اجتماعی جوانان شهر اصفهان.  (. جهانی1912ادیبی، مهدی و همکاران ) -

111-122. 

. ها  ها و روش  اصول روش تحقیق کیفی: نظریۀ مبنایی، رویه(. 1911) استراوس، آنسلم و کوربین، ژولیت -

 ترجمه: بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

(. مطالعۀ بازاندیشی اجتماعی در میان جوانان شهر یزد. 1931پور، یاسین ) افراسیابی، حسین و خرم -

 .79-91 :9، شمارۀ 71، سال شناسی کاربردی جامعه
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. قم: پژوهشگاه های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی مبانی پارادایمی روش(. 1911ایمان، محمدتقی ) -

 حوزه و دانشگاه.

نهاد در توسعۀ اجتماعی. فصلنامۀ  های مردم  (.بررسی نقش سازمان1931ایمانی جاجرمی، حسین و همکاران ) -

 .179-111: 1، شمارۀ 9تعاون و روستا، سال 

های ساختی،  (. سرمایۀ اجتماعی شبکه و جنسیت بررسی ویژگی1911انی، سوسن و صالحی، مریم )باست -

 .19-31: 92، شمار شناختی مطالعات جامعهتعاملی و کارکردی شبکۀ اجتماعی زنان و مردان در تهران. 

 . تهران: نی.. ترجمه: محمد ساروجیخانمان  نوسازی و آگاهی: ذهن بی(. 1911برگر، ل. پیتر و همکاران ) -

(. جوانان و هویت بازاندیشانه؛ مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان. 1932بوستانی، داریوش ) -

 .9-77: 1، شمارۀ 1، سال مطالعات اجتماعی ایران

 شناسان. . ترجمه: محمدتقی دلفروز. تهران: جامعههای مدنی  دموکراسی و سنت(. 1911پاتنام، رابرت ) -

 . ترجمه: تورج یاراحمدی. تهران: شیرازه.هویت اجتماعی(. 1911ریچارد ) جنکینز، -

با هویت ملی  گروهی (. بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی برون1931پور، حمیدرضا ) حسینی، ابراهیم و جالیی -

، 7، دورۀ فرهنگ در دانشگاه اسالمیجوانان )بررسی موردی: دانشجویان و غیردانشجویان اقوام ترک و کرد(. 

 .733-977: 9شمارۀ 

(. رابطۀ حضور در فضای مجازی و هویت مدرن پژوهشی در بین 1911ذکایی، محمدسعید و خطیبی، فائزه ) -

 .111-119: 99، شمارۀ فصلنامۀ علوم اجتماعیکاربران اینترنتی جوان ایرانی. 

ای کرمانشاه و جوانرود. (. رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و هویت ملی در شهره1931رستگار خالد، امیر و همکاران ) -

 .199-111(: 11)پیاپی  1، شمارۀ 12، دورۀ مطالعات ملی

(. تحلیل رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با هویت بازاندیشانه )مورد مطالعه: 1931زاده اقدم، صمد و همکاران ) رسول -

 .31-177: 7، شمارۀ 11، سال توسعۀ اجتماعیدانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان(. 

های  (. بررسی رابطۀ هوش عاطفی و سرمایۀ اجتماعی در تشکل1911اکبر ) زارعی متین، حسن و قنبری، علی -

 .1-77: 7، دورۀ مدیریت سرمایۀ اجتماعینهاد.   مردم

 . ترجمه: فریدون مجلسی. تهران: پایان.هویت و خشونت(. 1931سن، آمارتیا ) -

 . ترجمه: هادی جلیلی. تهران: نی.شناسی هکشاکش آرا در جامع(. 1911سیدمن، استیون ) -

. ها  گیری هویت بازاندیشانه و ارتباط آن با رسانه  هویت بازاندیشانه؛ بررسی شکل(. 1911شالچی، سعید ) -

 شناسی. دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران. نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ جامعه پایان

طۀ بین سرمایۀ اجتماعی و هویت اجتماعی بین شهروندان رشت. (. راب1931شیانی، ملیحه و احمدپور، خسرو ) -

 .711-732: 11، پیاپی رفاه اجتماعی

 .11-71: 17، شمارۀ فرایند مدیریت و توسعه(. توسعۀ اجتماعی. 1911عبداللهی، محمد ) -

، وم اجتماعیفصلنامۀ عل(. فاصلۀ قومی و عوامل مؤثر بر آن در ایران. 1919عبداللهی، محمد و قادرزاده، امید ) -

 .1-79: 79شمارۀ 
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گیری هویت بازاندیشانه در بین  بوک و شکل (. شبکۀ اجتماعی فیس1937پور، صمد و همکاران ) عدلی -

 .121-171(: 9)پیاپی  21، شمارۀ 72، دورۀ های ارتباطی پژوهشدانشجویان دانشگاه تبریز. 

 هران: نزدیک.. تشناسی مشارکت جامعه(. 1911غفاری، غالمرضا و نیازی، محسن ) -

های نوین ارتباطی و بازاندیشی  (. بررسی رابطۀ بین فناوری1931فرهمند، مهناز و کریمی نجرموئی، یزدان ) -

 .13-12: 1، شمارۀ 17، سال توسعۀ اجتماعیهویت دینی جوانان شهر تهران. 

 . ترجمه: هادی جلیلی. تهران: نی.درآمدی بر تحقیق کیفی(. 1911فلیک، اوه ) -

شدن قومیت کُردهای  طلبی قومی و سیاسی (. مطالعۀ پیمایشی هویت1932امید و محمدزاده، حسین ) قادرزاده، -

 .13-17: 1، شمارۀ 72های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، شمارۀ پیاپی   ایران. پژوهش

ورد مطالعه فرهنگی در اجتماعات قومی در ایران: م (. حساسیت بین1931زاده، خالد ) قادرزاده، امید و عبداهلل -

: 1، شمارۀ 72، شمارۀ پیاپی مجلۀ علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهداقوام تُرک و کُرد در شهر قروه. 

111-171. 

(. بررسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و هویت ملی در بین 1931وندی، رضا ) قاسمی، یارمحمد و جمال -

 .1-71: 91و  92  های ، شمارهمفرهنگ ایالدانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم. 

های غیردولتی  ها، شبکۀ روابط و مشارکت در سازمان  (. ارزش1911راد، محمدامین و حسینی، فریده ) قانعی -

 .32-179: 9، شمارۀ 1، دورۀ مجلۀ جامعه شناسی ایران)مطالعۀ تجربی در بین جوانان تهران(. 

 . ترجمه: حسن چاوشیان. تهران: طرح نو.عصر اطالعات، قدرت هویت(. 1912کاستلز، امانوئل ) -
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