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 يها  سالیزمان  کرد زبان، در فاصلهیی دانشجویات در نشری و قومی ملیت هوییبازنما
   ) کردستانیز،تبر  تهران،يها  دانشگاه:يمورد مطالعه (1384تا 1376

  
  هیرش قادرزاده /زاهد غفاري هشجیندکتر  / زاد علی مرشديدکتر           

  
  

  چکیده
ان بازنمایی هویت ملی و قومی در نشریات دانشجویی کرد مساله اصلی این پژوهش بررسی میز

هاي تهران، تبریز و کردستان طی   نشریه دانشجویی دانشگاه54در این تحقیق، . زبان است
 با روش تحلیل محتوا و ابزار پرسشنامه معکوس مورد بررسی قرار 1384 تا 1376هاي  سال

 مطالب موجود در یه کلی، بررسین در الی و واحد تحلیستماتیک سی احتمالیرينمونه گ. گرفت
که   نشان دادیق تحقيها یافته .باشد یم...)  ویتر، خبر، عکس، ت،حجم مطالب( شامل یات،نشر

 توجه به یشترینتهران ب  کردستان ویز، تبريها  کرد زبان در دانشگاهیی دانشجویاتدر نشر
 يها  ابعاد و مؤلفهیانم در.  معطوف گشته استی ملیت توجه به هوین و کمترمی قویتهو
.  مورد توجه قرار گرفته استیشتر بی قومیت هوی و بعد فرهنگی ملیت هویاسی، بعد سیتهو

 و یاسی سیت به انجام فعالیل شده، مولفه تمایی بازنمای ملیت که در هویاسی مولفه سیشترینب
 یر از مشاهیدو تمج یف شده، به مولفه تعریی که بازنمای قومیت هوی فرهنگبعد مولفه یشترینب

  . مربوط استیفرهنگ
 

  ها  واژه کلید
  .هویت ملی، هویت قومی، نشریات دانشجویی کردي زبان، بازنمایی

  

                                            
  هیات علمی و استادیار گروه علوم سیاسی و جامعه شناسی انقالب اسالمی دانشگاه شاهدعضو     
 عضو هیات علمی و استادیار گروه علوم سیاسی و جامعه شناسی انقالب اسالمی دانشگاه شاهد   
 انقالبارشد جامعه شناسی  کارشناس  
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 مقدمه 

دلیل بافت چندفرهنگی و متنوع آن، رسالت دانشگاه و  ناگفته پیداست که در جامعه ایران به
عی دشوارتر و از اهمیت هاي اصلی زندگی اجتما فعلیت درآوردن پیش شرطبه دانشجو در 

تنوع و تکثر فرهنگی مورد بحث در مراکز دانشگاهی به خوبی تجلی . بیشتري برخوردار است
در چنین فضایی از یک سو با دانشجویانی مواجه هستیم که عالوه بر اشتراکات . یافته است

له اول هاي زبانی، محلی و فرهنگی خاص خود هستند، و در وه فرهنگی، هر یک داراي ویژگی
این وابستگی عاطفی، خاص گرا و انضمامی . اند پذیر شده در درون اجتماعات قومی خود جامعه

 محدود و محصور در اجتماعات در وهله اول  آنانهاي  تعلقات و وفادارياست، به همین جهت 
ها و  با ورود فرد به گروه. یابند شناسند و هویت می است  و بر اساس آن خود را می قومی

رود که نوعی جهش در وابستگی عاطفی فرد  تر از جمله دانشگاه، انتظار می تماعات بزرگاج
ایجاد شود و در این نهادها و اجتماعات وابستگی عاطفی فرد تعمیم پیدا کند و فرد ضمن 

هاي عاطفی مثبت نسبت به دیگرانی  تدریج گرایش هاي شناختی و عاطفی، به پرورش توانایی
. تعریف کند) یهویت مل (تر  کلی»ماي«ی خود پیدا نماید و خود را جزیی از غیر از اجتماع قوم

گراي آن،  فرهنگ ، با بافت چند1عنوان نماد اجتماع رسمی بنابراین، در فضاي دانشگاه به
کنند که موجب بسط میدان  اي را تجربه می پذیري مضاعف و ثانویه دانشجویان نوعی جامعه

هاي فرهنگی، اجتماعی و  بژهینشی دانشجویان نسبت به او بتعامالتی و تلطیف افق ذهنی 
یابد و  هاي هویتی دانشجویان بسط می ي تعلقات و مرزبندي شود و در قالب آن دایره سیاسی می

یابد و برادري قومی جا را براي  همبستگی اجتماعی با خودي ها به غریبه ها هم بسط می
م در سطح جامعه نظیر هویت ملی  تکوین و بسط برادري با همه باز می کند و هویت جمعی عا

بنابراین، زمانی دانشگاه می تواند در تقویت حوزه عمومی، دیگرخواهی، نوع دوستی و . می یابد
 عدالت خواهی به عنوان یکی از مهمترین رسالت دانشگاه در دنیاي معاصر اثرگذار باشد

همدلی و همگامی در فضاي که در فضاي آکادمیک نوعی همفکري، ) 7: 2002 دالنتی،(
  .دانشگاه به مثابه نشانه و پیامد تقویت هویت ملی ترویج و نهادینه شود

                                            
1-  Formal Community 
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ویژه دانشجویان در برابر الگوهاي محلی، ملی و  بنابرآنچه گفته شد، امروز اغلب جوانان و به
ها و اجتماعات  جهانی متفاوتی قرار گرفته اند و به تبع آن نوعی آگاهی نسبت به فرهنگ

هاي هویتی آنان را دستخوش تغییر نموده  آورند و همین مسأله مرزبندي گوناگون بدست می
هاي  عنوان نهادي آموزشی و فرهنگی نقش مهمی در تولید انگاره بنابراین، دانشگاه به. است

دلیل حضور  شوند، بعضاً طی دوره تحصیل خود به دانشجویانی که وارد دانشگاه می. هویتی دارد
هاي علمی، فرهنگی و اجتماعی به تعاریفی از هویت  مجازي و مشارکت در فعالیتدر فضاي 

یابند و به جرح و تعدیل تعلقات اجتماعی خود  در سطوح قومی،  خویش و دیگران دست می
دانشجویان مناطق مختلف ایران با قرار گرفتن در کنار دانشجویان از . ملی و جهانی می پردازند
است هاي خود با دیگران پی می برند و از سوي دیگر ممکن   به تفاوتمناطق دیگر، از یک سو
به دست آورند و به تولید آثاري بپردازند که برآیند این ) یهویت مل(درکی از هویت عامتر 

 نشریات حوزه  در حضور و مشارکت دانشجویانیکی از ابعاد این فعالیت،. هویت هاست
هاي هویتی خود  گیري شریات به بیان مطالب و جهتدانشجویانی که در این ن. دانشجویی است

ها وابستگی نداشته و هر کدام در شرایط زمانی و مکانی  پردازند، از لحاظ مادي به این نشریه می
      .متفاوت و در گروه سنی خاصی قرار دارند

ن که ها با توجه به فضاي دانشگاهی در ایرا عنوان یکی از انواع رسانه نشریات دانشجویی به
هاي  کننده این گرایش هاي نیروهاي سیاسی و اجتماعی است، منعکس گیري بازتاب جهت

هاي نیروهاي  منظور درك ویژگی متفاوت در جامعه بوده است، از این رو مطالعه نشریات به
  )50: 1381بشیریه، ( نماید سیاسی و اجتماعی فعال در جامعه ضروري می

هاي دانشجویی مفهوم هویت از محوریت   آن گفتمانهاي روشنفکري و به تبع در گفتمان
هاي دانشجویی همواره متاثر از فضاي روشنفکري بوده و  خاصی برخوردار است، چرا که گفتمان

ها و نظریات روشنفکران و از طرف دیگر حلقه واسط میان روشنفکران و  کننده اصلی ایده مصرف
  .اند مردم بوده

ت دانشجویی، گویاي این واقعیت است که از اواسط دهه نگاهی به تاریخچه فعالیت نشریا
ما شاهد رشد روز افزون ها امکان انتشار یافتند و   تعداد زیادي از این نشریات در دانشگاه1370

  تعامل و مواجههعنوان مکان  دانشگاه به. یما دهها بو نشریات دانشجویی قومی در دانشگاه
 ،هاي مختلف قومی است یارویی و برخورد هویتهاي مختلف از یک دیدگاه محل رو قومیت



 ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ..... بان کرد زیی دانشجویات در نشری و قومی ملیت هوییبازنما

 78

ها و تعارضات فرهنگی و هویتی دانشجویان، وضعیت تشدید  طوري که در این محیط همسویی به
  .کند  در بین آنها ایجاد میقومی یا ملّیکننده اي را براي تقویت هویت 

شجویی کردي در نوشتار حاضر در پی آن هستیم تا با بررسی و تحلیل محتواي نشریات دان
 1376هاي  طی فاصله زمانی سال) کردستان، تبریز و تهران(هاي  زبان انتشار یافته در دانشگاه

به بیانی دیگر . ی و قومی را در آنها مشخص سازیمهاي مل  سهم هر کدام از هویت،1384تا 
ی ویت مل هها، در راستاي بازنمایی بررسی اینکه نوع نگاه نشریات دانشجویی کرد زبان به هویت

 بیشترین توجه به کدام یک از ابعاد اند؟ بوده، یا اینکه به دنبال بازنمایی هویت قومی شان بوده
هاي قومی و  هاي ابعاد هویت هاي ملی و قومی شده است؟ همچنین کدام یک از مولفه هویت

  ملی بیشتر مود توجه قرار گرفته است؟
  

 چارچوب مفهومی: گفتار اول
یمی است که از اوان پیدایش جامعه شناسی تا به امروز، به یک مفهوم هویت، از جمله مفاه

: 1996هال، ( نظري اصلی و دائماً مورد بحث و مناقشه در نظریه اجتماعی مبدل گشته است
15.(  

 مشتق شده و به دو معناي ظاهراً متناقص به Identitas از واژه 1به لحاظ لغوي واژه هویت
تمایز که در برگیرنده ثبات یا تداوم در طول ) 2 ؛یکنواختی مطلقهمسانی و ) 1. کار رفته است

گرچه دو معناي فوق متناقص و متضاد به نظر می رسند، ولی در اصل به دو جنبه . زمان است
  .اصلی و مکمل هویت معطوف هستند

 رویکـرد  2گرایانـه،  رویکـرد دیرینـه  . پیرامون خاستگاه هویت سـه رویکـرد عمـده وجـود دارد         
دیرینه گرایانه، هویت امري دیرینی و به معنـاي چـه        در رویکرد   . 4 و رویکرد گفتمانی   3اگر  ساخت

کسی بودن است که از نیاز طبیعی انسان به شناخته شدن و یا معرفی شدن به کسی یـا جـایی                 
بنـابراین هویـت داراي   . گیرد و نیازي ذاتی و اساسی است که در هر فردي وجـود دارد   نشأت می 

                                            
1- Identity 
2- Primordialist 
3- Constructivist 
4- Discoursive  
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ها ثابت و  شناختی انسان است که در همه انسان        هاي زیرین هستی    پایدار در الیه  جوهري ثابت و    
اي اجتماعی و ساخته و پرداخته شرایط اجتماعی          گرا، سازه   هویت در رویکرد ساخت   . پایدار است 

بنـدي کـرده و خـود را داخـل آن       هـا را طبقـه      هـا همـواره اشـخاص و گـروه          انسان. هاست  انسان
در این معنا هویت امري قراردادي و اعتبـاري اسـت کـه در غیـر ایـن        . هندد  بندي قرار می    طبقه

هـا و منـابع    و از طرفی متـضمن تقـسیم و تـشخیص موقعیـت    . سازي نداشت صورت قابلیت معنا  
در رویکرد گفتمانی که نگاهی پساساختارگرایانه   . یابد  لذا با معادله هزینه و فایده پیوند می       . است

شوند و چنانچه سایر مقوالت اجتماعی نیـز    تاورد گفتمان قلمداد می   ها دس   به هویت است، هویت   
هـا ســیال و   ترتیــب چـون گفتمـان   بـدین . شـوند  هـا محــسوب مـی   سـاخته و پرداختـه گفتمـان   

عبارت دیگر با تغییر گفتمان، هویت هـم   به. اند هم سیال و دگرگون شوندهها    تغییرپذیرند، هویت 
هاي هویت چند الیه بودن و تعـدد انـواع آن            کی از ویژگی  ی. )12 :1384 گودرزي،( کند  تغییر می 

در پـژوهش حاضـر منظـور از هویـت، هویـت ملـی و               ). 1381:107بر،   عبداللهی و حسین  ( است
  .قومی است

ولی در معناي ساخت گرایانه، . با آنکه هویت قومی به معناي دیرینی، سابقه تاریخی دارد
زاده عصر جدید است که  اما هویت ملی. یافته استهویت قومی، در پیوند با هویت ملّی بروز 

هاي دیگر راه  ابتدا در اروپا سر بر آورد و آنگاه از اواخر قرن نوزدهم به مشرق زمین و سرزمین
در واژگان علوم اجتماعی هویت ملی از ساخته هاي نیمه دوم قرن کنونی است، که به . یافت
که از مفاهیم عصر تفکر رومانتیک بود رواج ) کاراکتر ملی (»خلق و خوي یا منش ملی«جاي 
  ).133: 1386اشرف، ( یافت

براي درك بهتر هویت هاي ملی و قومی باید جایگاه آنها در میان انواع اجتماعات دیگر 
امروزه به غیر از اجتماعات شغلی، می توانیم پنج نوع جامعه را بصورت عموم و . شناخته شود

 خانواده، قوم، ملت، امت، جامعه جهانی احصاء نماییم که :ترتیب خصوص مطلق یا من وجه به
البته هر نوع جامعه در . هویت اجتماعی در هر یک از سطوح مزبور را به همان نام می نامند

تر  هاي تخصصی دوران خود به اجتماعات و گروهبندي هاي تخصصی و در نتیجه به هویت
ن ابعاد مختلف هویت ملی و هویت قومی، براي تبیی ).6: 1387ابوالحسنی، ( شوند تقسیم می

چه بسا در بسیاري از موارد عناصر و . اي واحد ارائه کرد توان براي جوامع مختلف نسخه نمی
هاي هویت ملی یا قومی در سایر  هاي هویت ملی یا قومی در یک جامعه با عناصر و مولفه مولفه
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انداز مشترکی را براي  توان چشم حوال میبا همه این ا. جوامع، کامالً متفاوت و یا متناقض باشد
زدایی از مرزهاي ناروشن  انداز خود را در ابهام هویت ملی و قومی ترسیم کرد که این چشم

  .اي نمودار خواهد کرد پرابهام هویت ملی و هویت قومی، تا اندازه
  

 
  ملت -نمودار مدارهاي هویتی پس از پیدایش دولت

 
چرا که با . گی و هویت ملی جاي گرفته است تی خانوادههوی هویت قومی بین دو نمودار

 نظام  هاي تشکیل دهنده ترین واحد ها به عنوان اصلی  ملت- مدرنیته و دولتتکوین دوران 
. ملی به شمار آمدند هاي میانی زیرمجموعه هویت جهانی، هویت فردي، خانوادگی و دیگر هویت

اگر چه با پیشرفت جهانی شدن نقش . ه استاین وضعیت تا به امروز به قوت خود باقی ماند
 محور  رنگ تر شده است، با این وجود، هنوز جایگزینی براي ساختار دولت ها کم  ملت- دولت

عنوان یکی از   قومی به فرض، از آنجایی که هویت با این پیش. نظام جهانی به وجود نیامده است
گردد، هویت قومی و   محسوب میهاي میانی در عصر مدرنیته زیرمجموعه هویت ملی هویت

هاي مشترکی هستند،  هویت ملی در برخی از موارد در سطوحی متفاوت، داراي عناصر و مولفه
هایی براي  مثال... هایی از قبیل فرهنگ، تاریخ، زبان، مکان، مذهب، نژاد و عناصر و مولفه

هایی  لیل برخی کارویژهبا این وجود هویت ملی به د. آیند محدوده اشتراکی هویتی به شمار می
هاي اختصاصی است که آن  دار شده است واجد برخی عناصر و مولفه که در عصر مدرنیته عهده

در دست داشتن سیستم بروکراسی، انحصار . گرداند ها متمایز می طور کامل از دیگر هویت را به
به ) ها و نده قومیتعنوان واحد دربرگیر به(   ملت-مشروع زور و به کارگیري آن، شناسایی دولت
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مثالهایی هستند که بسیاري ...  در واحد سرزمینی خاص، وگیرنده  عنوان واحد اجرایی و تصمیم
  .)192: 1388حشمت زاده، (.شوند هاي هویت ملی از آنها ناشی می از عناصر و مولفه

در شکل دهی هویت منابع، عناصر و نیروهاي سیاسی، اجتماعی مختلفی نقش آفرینی 
  اند، که از میان آنها می توان به نخبگان سیاسی، ادباء و روشنفکران، نهادهاي معرفتینموده

هاي  عامل اخیر، یعنی رسانه. هاي جمعی اشاره کرد و رسانه...) همچون، هنر، علم، آموزش و(
  .آید در شرایط فعلی مهمترین منبع بسط و تقویت هویت به شمار می جمعی

ها  سازي رسانه ها جمعی، کارکرد هویت زه تأثیرگذاري رسانهبا تقویت نفوذ و گستردگی حو
طور عام و نشریات  هاي جمعی به از سوي دیگر رسانه. شود تا حد زیادي تثبیت و تقویت می

طور خاص می توانند هویت جمعی را در سطوح ملی و قومی تحت الشعاع قرار  دانشجویی به
اصی را در یک منطقه محدود جغرافیاي نشریات دانشجویی که گستره و مخاطبان خ. دهند

تحت پوشش خود قرار می دهند، از طریق ترویج فرهنگ، آداب و رسوم، زبان و تاریخ مشترك 
نکته مهم در این بحث . آن قوم، می توانند زمینه اي را براي بازنمایی هویت قومی فراهم نماید

رشد جامعه مدنی در سطح توانند در  توجه به این موضوع است، که نشریات دانشجویی می
به عبارتی با فرهنگ سازي مطبوعات . عنوان بازوي ملی در سطح جامعه فرض شود هکشور، ب

هاي بومی و محلی هر قوم از اقوام کشور زمینه  دانشجویی و با مورد توجه قرار دادن فرهنگ
ها و هدایت   ارزشها در انتقال گردد، تأثیري که امروزه رسانه تقویت بدنه بزرگتر کشورفراهم می

در عین حال، اگر این . هاي سیاسی، اجتماعی در جوامع دارند، انکار ناپذیر است گیري جهت
هاي گریز از  فعالیت از حدود معینی فراتر رود، می تواند به بحرانهاي قومی دامن بزند و گرایش

 است که در عصر اي ها، مطبوعات اولین و مهمترین رسانه از میان رسانه. مرکز را تقویت کند
هاي مشترك و ملی به  این رسانه، تحت تأثیر ارزش. حاضر داراي چنین رسالتی شده است

تواند موجب تحکیم وحدت و تقویت  تقویت و تثبیت آنها در مخاطبین خود همت گماشته و می
 .شود هویت ملی می
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  پیشینه تحقیق: گفتار دوم 
  تحقیقات انجام گرفته) الف

 موضوعی مربوط به پژوهش حاضر مشخص گردید که در این حوزه تنها در بررسی ادبیات
  .دو پژوهش صورت گرفته است ، که به اختصار در این جا به آنها پرداخته می شود

نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی،  در پایان) 1386( مصدق گنج خانلو -
 نشریات دانشجویی با روش تحلیل محتوا در پی همگرایی و واگرایی از هویت ملی دربا عنوان 

راهبرد اتخاذ شده در نشریات قومی و آذري در قبال هویت ملی و میزان همگرایی و واگریی 
گیري این  داد سمت نشریات از هویت ملی می باشد، نتایج تحلیل محتوي نشریات آذري نشان

لیل محتوي مطالب فارسی تح. نشریات بیشتر در جهت راهبردهاي تلفیقی و تخریبی است
گیر نشریات کردي در بخش فارسی این نشریات، در  نشریات دانشجویی کردي نیز نشانگر سمت
  .جهت راهبردهاي توازي و تلفیقی بوده است

، با  دانشگاه عالمه طباطبایینامه کارشناسی ارشد ارتباطات در پایان) 1386( اکبر حیدري -
 مطبوعات محلی و تاثیر آن بر امنیت ملی، با روش تحلیل عنوان بازتاب هویت قومی و ملی در

محتوا به نقش مطبوعات محلی بواسطه کارکرد هویت سازي که دارند و تاثیر آن بر امنیت ملی 
بنابر یافته هاي تحقیق می توان استدالل کرد که . در استان هاي کرمانشاه و ایالم می پردازد
. توانند بر هویت ملی و هویت قومی تاثیر گذار باشندمطبوعات محلی استان هاي مورد نظر می 

  .و بنابراین می توانند در جهت تقویت امنیت ملی گام بردارند
  

  ارزیابی تحقیقات پیشین) ب
. تحقیقات گذشته عمدتاً ارتباط مستقیم و زیادي با موضوع مورد مطالعه ما نداشته اند -

 پرداخته اند، و در هیچکدام از این محلی مطبوعات ،تعارضات قومی بصورتیکه به بحث امنیت،
تنها در پژوهش مصدق گنج خانلو نشریات . پژوهش ها به نشریات دانشجویی توجه نشده است

دانشجویی با محوریت هویت ملی و قومی انجام شده است اما این کار هم داراي نقائصی 
کشور  هاي  دانشگاه عدد نشریه کردي منتشر شده در20با تحلیل محتوي : جمله باشد از می

هاي کردي  بدون مشخص کردن محدوده زمانی به این کار پرداخته و به تحلیل محتواي بخش
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هاي فارسی نشریات به تعمیم نتایج  زبان نپرداخته و تنها با تعدادي کم وآن هم تنها با قسمت
 .. به کل جامعه آماري پرداخته است

هاي  کار و عدم توجه به کلیه ابعاد و مولفه آش هاي قومی و ملی با چند مولفه سنجش هویت -
 .ها این هویت

اي پیچیده و داراي  ها تا اندازه  بر آن است که هر کدام از این هویتگاندر واقع اعتقاد نگارند
ابعاد مشترك و متفاوتی از هم هستند که تنها با توجه به چند مولفه آن قابل بررسی و سنجش 

گیري از آنها سعی در اتخاذ رویکرد جامع در ارتباط   ضمن بهرهلذا ما در این قسمت. باشند نمی
هاي کارهاي نامبرده را برطرف کنیم  ایم محدودیت  و تا حد امکان سعی کردهبا موضوع داشته،

از جمله در تعمیم نتایج دقت کامل کرده و تنها نتایج را به جامعه آماري مورد نظر و در 
هاي  هاي قومی و ملی به کلیه ابعاد و مولفه ررسی هویت و براي بدهیمهاي معین تعمیم  سال

و به واکاوي مسئله در ارتباط با موضوعاتی چون هویت قومی، هویت ملی و آنها توجه کرده 
 . بپردازیمنشریات دانشجویی و بررسی ارتباط آنها با هم،

 
  تعریف نظري و عملیاتی مفاهیم: گفتار سوم

 1 کرد زباننشریات دانشجویی) الف
کلیه نشریاتی که به صورت ادواري، منظم یا گاهنامه، ویژه نامه با نام ثابت و تاریخ نشر و در 

ها و مراکز آموزش  در دانشگاهکرد زمینه هاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی توسط دانشجویان 
  کرد زبان نامیده گردند، نشریات دانشجویی  میو با زبان کردي و یا فارسی منتشرعالی منتشر 

  .شوند یم
 

2یهویت مل) ب   
 توان نوعی احساس تعلق به ملتی خاص دانست؛ ملتی که نمادها، سنت ها،  ملی را میهویت

 فرهنگ و سرزمین معینی دارد تاریخ، هاي مقدس،آداب و رسوم، قهرمانان، مکان

                                            
1- Kurdish Student Journals 
2- National Identity 
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 ها، تولید و باز تفسیر پایدار ارزش هویت ملی را باز آنتونی اسمیت، .)243 :1،2001گیبرنو(
احساس  .داند که عناصر تمایز بخش هر ملتی هستند ها می  ها و سنت افسانه نمادها، خاطرات،

  دیگر، افراد به واسطه عبارت به. گیرد تعلق به یک ملت از طریق همین مجموعه صورت می
 ها که ملت نام دارد پیوند ها، با گروهی از انسان گونه نمادها و نشانه اشتراك داشتن در این

  ).18:2000اسمیت، ( خورند ابند و برچسب هویتی میی می
صاحبنظران در تعریف و مفهوم سازي هویت ملی به ابعادي نظیر سرزمین، میراث، فرهنگ، 

اند،  منافع اقتصادي مشترك، آینده مشترك، دولت و قانون، اسطوره مشترك و مردم اشاره کرده
) ریخی، فرهنگ و منافع مشترك اقتصاديسرزمین، میراث تا( اما در این میان تنها روي ابعاد

 ؛1383،  میلر؛1378 ، بشیریه؛1378،  وینسنت؛2001 ،اسمیت( شود توافقی نسبی دیده می
 ).2001، گیبرنو

در این تحقیق هویت ملی در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، تاریخی و 
  .شود جفرافیایی عملیاتی می

 

                                            
1- Guibreau 
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  هاي آن لفه ابعاد هویت ملی و مو- 1جدول 
  ردیف ملی هویت ابعاد ها مولفه

 افتخار نسبت به عضویت در جامعه ملی -پذیرش دیگران به عنوان هموطن
 تعلق نسبت به جامعه ملی - دفاع از یکپارچگی و همبستگی اجتماعی-ایران
  تقدم منافع جمعی بر منافع فردي- تعهد به حفظ جامعه ملی ایرانی-ایرانی

 1 اجتماعی

 تمجید از - اعتماد و اطمینان به نظام سیاسی-ه انجام فعالیت سیاسی تمایل ب
 آشنایی و پذیرش قانون اساسی و - عالقه به ملت-نخبگان سیاسی و مبارز ملی

 ضرورت استقرار یک نظام - دادرسی یکسان در برابر قانون-قوانین حقوقی
 سیاسی واحد بر جامعه

 2 سیاسی

 جهت گیري نسبت به - با یکدیگر آشنایی رابطه اقتصادي داشتن اعضاي ملت
 پیوند - مشارکت و فعالیت در نظام تقسیم کار ملی-اوضاع اقتصادي کشور

 مناسبات اقتصادي در سطوح ملی و مشترکات اقتصادي
 3 اقتصادي

 آشنایی با اماکن -  معماري بنا ها و مکان هاي فرهنگی-آداب و رسوم
 استفاده از -رك و ملی در مورد ایران آشنایی و عالقه به زبان مشت-فرهنگی

 آثار منظوم و منثور ادبی یک ملت و نویسندگان -زبان فارسی در نام گذاري ها
 - مناسک و مراسم هاي مذهبی- اعیاد مذهبی-، شاعران و پدید آورندگان آنها

  سرود و پرچم ملی- آشنایی با اسطوره ها-شخصیت هاي مذهبی

 4 فرهنگی

 تعریف و تعیین دوره - افتخار نسبت به سابقه تاریخی-یشناخت اماکن تاریخ
تعلق خاطر تاریخی، به معناي وجود احساسات و عواطف مثبت و -هاي تاریخی 

 دانش تاریخی، به معناي - رویداد ها و حوادث تاریخی-منفی نسبت به حوادث
 آگاهی از مهمترین حوادث و شخصیت هاي تاریخی

 5 تاریخی

 آشنایی با محدوده -ز سرزمین در زمان بروز خطرآمادگی براي دفاع ا
 مرجح دانستن زندگی -جغرافیایی ایران و ویژگی هاي طبیعی و جغرافیایی آن

عدم تمایل به مهاجرت و پذیرفتن سرزمین -در کشور خود بر سایر نقاط جهان 
 .مشخص به عنوان کشور

 6 جغرافیایی

  
   :1میهویت قو) ج

ختی است که به واسطه آن افراد با یک گروه و برخی از جنبه یندي اجتماعی و روان شناآفر
 نوعی ویژگی و شرایط عضویت ،به عبارت دیگر. هاي فرهنگ آن گروه هویت و پیوند می یابد

تمایز گروه از  .این عضویت گروهی بر آگاهی از تعلق گروهی استوار است گروهی به شمار می آید؛
                                            
1- E thnic Identity  
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 ي هم به واسطه هاي نمادین فرهنگی زیستی یا سرزمین وي نشانگر به واسطه گروه هاي دیگر هم
  .)270:1978،  1برگس( پذیرد وجود گذشته مشترك و منافع مشترك صورت می) تصور(

صاحبنظران در تعریف و مفهوم سازي هویت قومی به ابعادي نظیر سرزمین، میراث، 
اما بیشترین توافق روي اند،  فرهنگ، آینده مشترك، زبان، اسطوره مشترك و مردم اشاره کرده

 ؛1376 ،  گیدنز؛2008،  چاتارامان؛2001، اسمیت( شود دیده می) میراث تاریخی و فرهنگ(ابعاد
براي سنجش هویت قومی در این تحقیق . )1378،  کوزر و روزنبرگ؛2008،  ویدا؛1380،برتون

  .ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی در نظر گرفته شده است
  

  ابعاد هویت قومی و مولفه هاي آن-2جدول 

 ها مولفه
ابعاد  

قومی هویت یف 
 رد

 تعهد به - تعلق نسبت به جامعه قوم کرد-افتخار نسبت به عضویت در قوم کرد
 .همان پنداري با کردهاي خارج از مرزهاي ایران -حفظ جامعه قوم کرد

 1 اجتماعی

 تمجید از نخبگان - و وقایع جاري و روزمرهمشارکت و نظارت به معناي آگاهی از اخبار 
حق برخورداري از مزایاي بهداشتی و - ضرورت استقرار فدرالیسم- سیاسی و مبارز قومی

 .. حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن و -درمانی، تامین اجتماعی و بیمه

 2 سیاسی

ها و   جشن- تعریف و تمجید از مشاهیر فرهنگی- موسیقی قومی-هاي قومی اسطوره
 آشنایی و -  مناسک و مراسم هاي مذهبی-اعیاد مذهبی-هاي قومی ها و سنت آیین

 استفاده از زبان کردي در -  پیشینه مستقل در زبان-عالقه به زبان مشترك قوم کرد
 آثار منظوم و منثور ادبی قوم کرد و - هنرهاي قومی و بومی-ها نام گذاري

 .نویسندگان، شاعران و پدیدآورندگان آنها

 3 فرهنگی

 - تاریخ مستقل از جامعه ملی کشور-ها و خیزش هاي قوم کرد وقایع نگاري جنبش
 شناخت اماکن تاریخی-افتخار نسبت به سابقه تاریخی 

 4 تاریخی

 نگرش مثبت براي نسبت به محدوده جغرافیایی - آمادگی براي دفاع از خاك منطقه خود
 -نطقه تولد خود بر سایر نقاط جهان مرجح دانستن زندگی در م- و منطقه قومیت خود

  هاي طبیعی و جغرافیایی آن جغرافیایی قوم کرد و ویژگی آشنایی با محدوده

 5 جغرافیایی

                                            
1- Burgess 
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  تحقیقهاي   یافته وروش: گفتار چهارم
  روش تحقیق) الف

 استفاده شدکه با استفاده از 1در ارزیابی و بررسی موضوع مورد بررسی از روش تحلیل محتوا
هاي   نشریه دانشجویی دانشگاه54 شنامه معکوس به بازنمایی هویت ملی و قومی درابزار پرس

گیري  از روش نمونهو  .ایم  پرداخته1384 تا 1376هاي  طی سال) تبریز، تهران و کردستان(
 مطلب نشریات از نظر سال 647در این تحقیق  . شداحتمالی با تکنیک سیستماتیک استفاده

هاي  اي مطلب، گفتمان مطلب، هویت بارز در متن، ابعاد و مولفهانتشار، سبک مطلب، محتو
هویت ملی و قومی، برجسته شدن مطالبات قومی، اقدام به تحریکات قومی و تعداد صفحات 

این مطالب با  .اختصاص داده شده به هویت در سطوح ملی و قومی مورد بررسی قرار گرفتند
  .حلیل شدنداستفاده از جداول توزیع فراوانی توصیف و ت

  

  هاي تحقیق یافته) ب
در لیست . ، نام و شماره نشریات دانشجویی تحلیل محتوي شده را نشان داده است3جدول 

نشریات دانشجویی کرد زبان نشریه هاي ده نگ، روناهی، هه ژان، ژیوار، رونان، ژوان در دانشگاه 
کردستان، نشریه هاي نویسا، راوه، روژامه، کازیوه، روژه ف، ساریژ و داالهو در دانشگاه تهران و 

  .نشریه روانگه و آراز نیز در دانشگاه تبریز منتشر شده است
 

توزیع مطالب  به تفکیک نشریات - 3جدول      
 نام نشریه فراوانی درصد نام نشریه فراوانی درصد

9/3 6/32 کازیوه 25   روانگه 211 
2/1 8/14 داالهو 8   ده نگ 96 
9/0 3/4 روژه ف 6   روناهی 28 
5/1 7/5 ساریژ 10  نهه ژا 37   
5/2 2/2 ژیوار 16   رونان 14 
4/7 8/2 آراز 48   ژوان 18 
0/100 7/3 کل 647   نویسا 24 

   2/3  راوه 21 
   1/13  روژامه 85 

                                            
1- Content Analysis 
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 6/32( مطلب بررسی شده، نشریه روانگه با 647با توجه به جدول جدول باال، از مجموع 
   .اند مطلب را منتشر کردهکمترین تعداد ) درصد9/0(ف با   بیشترین مطلب و نشریه روژه) درصد

  
  توزیع فراوانی نشریات مورد بررسی به تفکیک دانشگاه-4جدول 

 دانشگاه هاي مورد بررسی فراوانی درصد
0/40  تبریز 259 
1/32  کردستان 208 
8/27  تهران 180 
0/100  کل 647 

  
شترین مطلب با توجه به مطالب توزیع فراوانی جدول باال، از مجموع مطالب مورد بررسی، بی

هاي کردستان و  و سهم هر کدام از دانشگاه)  درصد0/40(مربوط به نشریات دانشگاه تبریز با 
 .باشد می)  درصد8/27(و )  درصد1/32(تهران به ترتیب 

 
   توزیع مطالب بر حسب سبک انتشار مطلب- 5جدول 

 سبک مطلب فراوانی درصد

2/18  خبر 118 
7/8   تحلیل خبري-تفسیر 56 
6/15  گزارش 101 
8/46  مقاله 303 
7/5  مصاحبه 37 
9/4  سایر 32 
0/100  کل 647 

 
بیشترین و مطالب )  درصد8/46(با توجه به جدول باال، از مجموع مطالب بررسی شده، مقاله با 

همچنین مطالب با سبک . کمترین میزان سبک را دارا هستند)  درصد7/5(با سبک مصاحبه با 
 9/4 (ضمناً. اند هاي بعدي را به خود اختصاص داده حلیل خبري رتبه ت-گزارش، تفسیر خبر،

دهد که سهم مطالب مقاله و خبر در  این جدول نشان می.مطالب شامل گزینه سایر است) درصد
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هاي مورد بررسی  ها نسبت به سایر سبک مطالب دیگر زیاد است، به عبارتی نشریه این نشریه
   . هستندبیشتر فرایند مدار و رویداد مدار

  
   توزیع مطالب بر حسب محتواي مطالب- 6جدول 

 محتواي مطلب فراوانی درصد محتواي مطلب  فراوانی درصد
5/1 1/12 حوادث 10  نظامی، جنگ،  78 

 هاي سیاسی خشونت
2/0 6/0 امور توسعه 1  امور اقتصادي، تجاري،  4 

 کشاورزي
2/0 8/30 امور قضایی، جنایی 1   يفرهنگی، ادبی و هنر 199 
2/4 1/15 حقوق بشر 27   سیاسی، روابط خارجی 98 
2/0 0/27 انرژي 1   اجتماعی 175 
6/2 7/3 امور زنان 17   مذهبی 24 
8/0 6/0 سایر 5   آموزشی 4 
0/100 5/0 کل 647   علمی 3 

 
با توجه به جدول باال، از مجموع مطالب بررسی شده، موضوعات و رویدادهاي با محتواي 

سیاسی، مطالب نظامی، جنگ و  ، مطالب اجتماعی، مطالب)د درص8/30(فرهنگی با 
ترتیب بیشترین سهم را در نشریه هاي مورد بررسی دارند و مطالب  هاي سیاسی به خشونت

 .کمترین محتواي مطلب را دارا هستند)  درصد2/0(مربوط انرژي، امور قضایی و امور توسعه با 
 

   توزیع مطالب بر حسب گفتمان مطلب-7جدول 
صددر  گفتمان مطلب فراوا نی 
6/39  انتقادي 256 

2/2  افشا گرانه 14 
3/13  اعتراض آمیز 86 
1/3  توجیه گرایانه 20 
7/10  تشکر و تقدیر 69 
9/9  نا مشخص 64 
3/21  سایر 138 

 کل 647 100,0
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با توجه به جدول باال، از مجموع مطالب بررسی شده، بیشترین گفتمان مربوط به گفتمان 
 همچنین. است)  درصد2/2(و کمترین گفتمان مربوط به افشاگرانه با )  درصد6/39(دي با انتقا

  .است) خنثی و تفاهمی تحکمی، القایی،(ها  مربوط به سایر گفتمان)  درصد3/21(
  

  توزیع فراوانی تعداد صفحات مربوط به هویت قومی و ملی سه دانشگاه - 8جدول 
 تبریز، کردستان، تهران

 نام دانشگاه فراوانی درصد

5/2  هویت ملی 61 
1/41  هویت قومی 1052 
3/56  سایر مطالب 1322 
0/100  کل 2439 

  
به مبحث هویت قومی ) درصد1/41(با توجه به جدول باال از مجموع صفحات مورد بررسی، 

  .هویت ملی و ابعاد آن پرداخته است به)  درصد5/2(و ابعاد آن پرداخته و تنها  
  

یع فراوانی تعداد صفحات مربوط به هویت قومی و ملی به تفکیک دانشگاه توز-9جدول   
 دانشگاه کردستان دانشکاه تهران دانشگاه تبریز

 نام دانشگاه فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

03/3  30 64/0  7 74/6  هویت ملی 24 
4/44  440 9/45  502 8/30  هویت قومی 110 
2/52  520 4/53  584 2/61  سایر مطالب 218 
0/100  990 0/100  1093 0/100  جمع کل 356 

 
 صفحه 502 صفحه مورد بررسی، دانشگاه تهران با 2439با توجه به جدول باال، از مجموع 

هاي  بیشترین صفحات را به بازنمایی هویت قومی اختصاص داده و سهم هر کدام از دانشگاه
 صفحه 7باشد، همچنین دانشگاه تهران با  می صفحه 110 و 440ترتیب  تبریز و کردستان به
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هاي  کمترین میزان بازنمایی هویت ملی را به خود اختصاص داده و سهم هر کدام از دانشگاه
 . صفحه است24 و 30ترتیب  تبریز و کردستان در بازنمایی هویت ملی به

 
   توزیع مطالب بر حسب هویت بارز-10جدول 

 هویت بارز در متن فراوانی درصد

2/37  هویت قومی 241 
3/2  هویت ملی 15 
3/2  هر دو 15 
1/58  هیچکدام 376 
0/100  کل 647 

 
به مباحث )  درصد1/58(با توجه به جدول باال، از مجموع مطالب مورد بررسی شده در 

هر دو هویت )  درصد3/2(در . پرداخته نشده است) ملی و قومی(هویت در ابعاد مختلف آن 
)  درصد3/2(هویت قومی و در )  درصد2/37(در . ارز و برجسته شده استملی وقومی با هم ب

 .ها بارز و برجسته شده است هویت ملی توسط نشریه
 

توزیع مطالب بر حسب ابعاد هویت ملی - 11جدول   
 ابعاد هویت ملی فراوانی درصد

6/16  اجتماعی 5 
6/16  فرهنگی 5 
6/66  سیاسی 20 
0/100  کل 30 

 
 6/66(ل باال، از مجموع مطالبی که به  مبحث هویت ملی پرداخته است، با توجه به جدو

را به خود )  درصد6/16(به بعد سیاسی هویت ملی، و ابعاد فرهنگی و اجتماعی هر کدام ) درصد
  .اختصاص داده اند
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  توزیع مطالب بر حسب ابعاد هویت قومی -12جدول 
 ابعاد هویت قومی فراوانی درصد

39/17  اجتماعی 44 
05/45  فرهنگی 114 
45/28  سیاسی 72 

97/1  جغرافیایی 5 
11/7  تاریخی 18 

 کل 253 100,0
 

با توجه به جدول باال، از مجموع مطالبی که به مبحث هویت قومی پرداخته است، بیشترین 
و ابعاد سیاسی، اجتماعی، تاریخی )  درصد05/45(مطلب مربوط به بعد فرهنگی هویت قومی با 

 . ترتیب در رده هاي بعدي قرار دارند یی بهو جغرافیا
  

  هاي هویت ملی  توزیع مطالب بر حسب مولفه- 13جدول 
 مولفه هاي هویت ملی فراوانی درصد مولفه هاي هویت ملی فراوانی درصد

تعریف و تمجید از مشاهیر  2 3/0
 فرهنگی

دفاع از یکپارچگی و  1 2/0
 همبستگی اجتماعی

وه کار نظام آگاهی از نوع و نح 1 2/0
 نهادهاي وابسته به آن سیاسی و

- تعلق نسبت به جامعه ملی 2 3/0
 ایرانی

مشارکت و نظارت به معناي آگاهی  4 6/0
 از اخبار و وقایع جاري

تعهد به حفظ جامعه ملی  1 2/0
 ایرانی

جمعی بر  تقدم منافع 1 2/0 تمایل به انجام فعالیت سیاسی 5 8/0
 فردي منافع

 آداب و رسوم 1 2/0 و اطمینان به نظام سیاسیاعتماد  1 2/0
دفاع از همبستگی و یکپارچگی  1 2/0

 سیاسی
هاي  معماري بناها و مکان 1 2/0

 فرهنگی
پذیرش مشروعیت و  1 2/0

 حکومت کارآمدي
 موسیقی ملی 1 2/0

آشنایی و پذیرش قانون  3 5/0 دادرسی یکسان در برابر قانون 4 6/0
 اساسی و قوانین حقوقی

 بدون مولفه 617 4/95 کل 647 0/100
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هیچ )  درصد4/95( مطلب 617 مطلب مورد بررسی، 647با توجه به جدول باال، از مجموع 
هاي هویت ملی مربوط است  بیشترین توجه به مولفه .اند توجهی به هویت ملی و ابعاد آن نداشته

نظارت به معناي  شارکت وم).  درصد8/0( مطلب 5هاي سیاسی با  به تمایل به انجام فعالیت
اساسی و  و آشنایی و پذیرش قانون)  درصد6/0( مطلب 4آگاهی از اخبار و وقایع جاري با 

گیرند که بیشترین توجه  هایی قرار می هاي مولفه در رده)  درصد5/0( مطلب 3قوانین حقوقی با 
  .اند را به خود معطوف ساخته

 
 ویت قومیهاي ه توزیع مطالب بر حسب مولفه -14جدول 

 فراوانی  درصد
هاي هویت  مولفه

 قومی
 مولفه هاي هویت قومی  فراوانی درصد

2/0 1 
هاي  شخصیت

 مذهبی
 تعلق نسبت به جامعه قوم کرد 1 2/0

2/0 1 
ها و نهادهاي  مکان

 مذهبی
 تعهد به حفظ جامعه قوم کرد 20 1/3

3/0 2 
مناسک و 

 هاي مذهبی مراسم
6/3 23 

ن با همان پنداري کردهاي ایرا
 کردهاي خارج از مرزهاي ایران

8/0 5 
آشنایی با محدوده 
 جغرافیایی قوم  کرد

 آداب و رسوم 4 6/0

3/0 2 
شناخت اماکن 

 تاریخی
 آشنایی با اماکن فرهنگی 3 5/0

3/0 2 
افتخار نسبت به 

 سابقه تاریخی
 لباس و طرز پوشش 1 2/0

3/0 2 
تعریف و تعیین 

 هاي تاریخی دوره
 قومیموسیقی  6 9/0

4/1 9 
دادها و حوادث 

 تاریخی
 دانش بومی و قومی 1 2/0

3/0 2 
تاریخ مستقل از 
 جامعه ملی کشور

8/0 5 
ها و نهادهاي  انجمن ها و تشکل

 فرهنگی
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 -14جدول ادامه 

3/4 28 
عالقه به زبان مشترك قوم 

 کرد
8/4 31 

تعریف و تمجید از مشاهیر 
 فرهنگی

  قومی و بومیهنرهاي 5 8/0 ادبیات مکتوب 1 2/0

2/3 21 
آثار منظوم و منثور ادبی 

 قوم کرد
6/3 23 

مشارکت و نظارت به معناي 
آگاهی از اخبار و وقایع جاري و 

 روزمره

 8 2/1 پیشینه مستقل در زبان 2 3/0
تمجید از نخبگان سیاسی و 

 مبارز قومی

1/1 7 
آشنایی و پذیرش آزادي 

 ..محل سکونت وبیان و 
 ار فدرالیسمضرورت استقر 5 8/0

4/3 22 
دادرسی یکسان در برابر 

 قانون
 جدایی طلبی 1 2/0

2/0 1 
حق شرکت در انتخابات و 

 انتخاب شدن
 اعیاد مذهبی 1 2/0

 برخورداري از مزایاي بهداشتی و  7 1/1 بدون مولفه 394 9/60
 کل 647 0/100

  
 394ریات،  مطلب مورد بررسی در کل نش647با توجه به جدول باال، از مجموع 

بیشتریت توجه به مولفه هاي . به ابعاد هویت قومی توجهی نکرده اند)  درصد9/60(مطلب
).  درصد8/4( مطلب 31هویت قومی مربوط است به تعریف و تمجید از مشاهیر فرهنگی با 

، همان پنداري با کردهاي خارج از ) درصد3/4( مطلب 28عالقه به زبان مشترك قوم کرد با 
، مشارکت و نظارت به معناي آگاهی از اخبار و وقایع ) درصد6/3( مطلب 23ان با مرزهاي ایر
در رده )  درصد1/3( مطلب 20و تعهد به حفظ جامعه کرد با )  درصد6/3( مطلب 23روزمره با 

  .هاي مولفه هایی قرار می گیرند که بیشترین توجه را به خود معطوف ساخته اند
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   برجسته شدن مطالبات قومی در متنتوزیع مطالب بر حسب -15جدول 
 بر جسته شدن مطالبات قومی  فراوانی درصد

1/39  بله 253 
8/60  خیر 394 

 کل 647 100,0
 

)  درصد9/77(با توجه به جدول باال، در اکثریت مطالب مندرج در نشریات مورد بررسی 
 پرداخته نشده به موضوع مورد بررسی)  درصد1/22(مطالبات قومی برجسته شده است و در 

  .است
  

   توزیع مطالب بر حسب اقدام به تحریکات قومی در متن-16جدول 
 اقدام به تحریکات قومی  فراوانی درصد

1/1  وجود دارد 7 
9/98  وجود ندارد 640 
0/100  کل 647 

  
)  درصد9/98(با توجه به جدول باال در اکثریت مطالب مندرج در نشریات مورد بررسی 

مطالب )  درصد1/1( هستند که تحریکات قومی را موجب شوند و تنها ضوعاتیمومطالب فاقد 
  .در جهت تحریکات قومی بوده است

صورتی  بنابراین با توجه به فضاي سیاسی دوره مورد نظر می توان گفت که مطالبات قومی به
 .مسالمت آمیز مطرح گردیده و به تحریکات قومی منجر نشده است

 
  گیري نتیجه

از نظر سال انتشار، هاي تهران، تبریز و کردستان  دانشگاه مطلب نشریات 647قیق در این تح
هاي هویت ملی  سبک مطلب، محتواي مطلب، گفتمان مطلب، هویت بارز در متن، ابعاد و مولفه

و قومی، برجسته شدن مطالبات قومی، اقدام به تحریکات قومی و تعداد صفحات اختصاص داده 
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تجزیه و تحلیل مطالب مورد . ملی و قومی مورد بررسی قرار گرفتندشده به هویت در سطوح 
  :بررسی در نشریات نشان داد که

 1/32(، دانشگاه کردستان ) درصد0/40(از مجموع مطالب بررسی شده دانشگاه تبریز 
  .مطالب را به خود اختصاص داده اند)  درصد8/27(و دانشگاه تهران ) درصد

بوده است، )  درصد8/46(وع مطالب بررسی شده مقاله با بیشترین سبک مطلب هم در مجم
را )  درصد0/27(همچنین از لحاظ محتواي مطلب، در مجموع موضوعات با محوریت اجتماعی 

  .به خود اختصاص داده است
کردستان  هاي تهران، تبریز و از مجموع مطالب مورد بررسی نشریات دانشجویی دانشگاه

زمان  نیز هم) 3/2(مربوط به هویت ملی و )  درصد3/2(ومی، مربوط به هویت ق)  درصد2/37(
 صفحه مورد بررسی در 2439به هر دو هویت ملی و قومی پرداخته اند، همچنین از مجموع 

نیز به هویت ملی )  درصد5/2(مربوط به هویت قومی بوده و ) 1/41(نشریات این سه دانشگاه 
هاي مورد  ریات دانشجویی کردي زبان دانشگاهبنابراین می توان گفت که نش. مربوط بوده است

 دغدغه اصلی دانشجویان نبوده است و از میان مطالبی که  در سطوح ملی و قومیبررسی هویت
اند بیشترین توجه به هویت قومی و کمترین توجه به هویت ملی معطوف  به این سطوح پرداخته

  .گشته است
و بعد فرهنگی هویت )  درصد6/66(هویت ملیهاي هویت، بعد سیاسی  میان ابعاد و مؤلفه در
  بیشتر مورد توجه قرار گرفته است)  درصد05/45( قومی

بیشترین مولفه سیاسی که در هویت ملی بازنمایی شده، مولفه تمایل به انجام فعالیت 
و بیشترین مولفه بعد فرهنگی که بازنمایی شده، به مولفه تعریف و تمجید ) درصد 8/0(سیاسی 
 .مربوط است)  درصد8/4( ر فرهنگی بااز مشاهی

)  درصد1/1(مطالبات قومی برجسته شده است و تنها در )  درصد9/77(در مجموع مطالب 
  .مطالب اقدام به تحریکات قومی وجود دارد

را ) 0/50حدود (هایی از صفحات نشریه خود  هاي مذکور بخش معموالً همه نشریات دانشگاه
منتشر ) تین، آن گونه که در کردستان عراق مرسوم استبا رسم الخط ال( به زبان کردي

این شیوه نگارش که به نوعی تالشی در جهت مطرح شدن و برجسته شدن ابعاد . کنند می
  .فرهنگی هویت قومی دارد، در طرح مطالب قومی از صراحت بیشتري برخوردار بودند
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یی کردي زبان، نشان بعد سیاسی هویت ملی در نشریات دانشجو) بر جسته شدن(پرداختن 
 آن دارد که با گذشت سه دهه از عمر انقالب اسالمی، هنوز محرك ها و لوازم ساختاري از

هاي قومی به قوت خود باقی است و  برجسته شدن نشانگرهاي هویتی و فعال شدن شکاف
 از یک اسالمی، همین موضوع گویاي این نقیصه بزرگ است که اصوالً ایران پس از انقالب

اي که با زیست چند  مند نبوده است؛ به عبارت دیگر در جامعه ت دقیق قومی بهرهسیاس
یابد، هنوز ضرورت مدیریت  هاي قومی ویژگی می فرهنگی و تکثر و تنوع اجتماعات و گروه

علمی و منطقی قومیت ها و تدوین سیاست قومی احساس نگردیده است و اغلب مواجهات با 
می، ماهیتی واکنشی و موقتی داشته و در این زمینه نوعی انقطاع ها و اجتماعات قو مسائل گروه

اي در شرایط  چنین مسئله. و گسست و فقدان درس آموزي از تجارب گذشته مشهود است
هاي نادیده، وقایع  هاي نابجا انجامیده است و زمینه گیري ها یا آسان گیري خاص به سخت

را فرا روي بسط و تحکیم نظم و همبستگی مخاطره آمیزي را در پی داشته و دشواري هایی 
منازعات به همین جهت، ). 15: 1388 ،قادرزاده( در ایران به وجود آورده است اجتماعی عام

  ).2:1380چلبی،( استاهمیت یافته در ایران  از نوع قومی نیز اجتماعی
ه صاحب نظران معتقدند که مهمترین ممیزه ي قوم و قومیت در ابعاد فرهنگی آن نهفت

 کوزر و ؛2008،  ویدا؛1380،  برتون؛1376،  گیدنز؛2008،  چاتارامان؛2001 ،اسمیت(است 
ها بر بنیاد مواریث و   به بیان دیگر، این گروه،)1978 ، برگس؛2006 ، جوانگ؛1378، روزنبرگ

گیرند،  هاي فرهنگی نظیر زبان، مذهب، آداب و رسوم و پیشینه تاریخی شکل می شناسه
  .کند یق نیز به خوبی برجسته گی شناسه هاي فرهنگی، هویت قومی را تایید میهاي تحق یافته

بیشترین توجه به بعد فرهنگی هویت قومی در نشریات دانشجویی کردي زبان، گویاي این 
هاي فرهنگی هویت قومی مورد غفلت  سازي عمالً نشانه هاي هویت واقعیت است که در سیاست

رزهاي نمادین فرهنگی و ها و تداخل م ه وجود قرابتناگفته پیداست ک. واقع شده است
  و همزیستی و روابط مسالمت آمیز تاریخی آنان با سایر اقوامردها با جامعه ایراناجتماعی ک

 رادیکال به خود نگیرد هاي  تا مسائل قومی در میان کُردها شکل گرایشاست شده موجب
  ).1388: 14قادرزاده، (

نمایی هویت قومی در نشریات دانشجویی کردي زبان بعدي بنابر نتایج این پژوهش باز
عدم توجه به نشانگرهاي فرهنگی اقوام ایرانی در دگردیسی نشانگرهاي فرهنگی . فرهنگی دارد
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تواند ابعاد آسیب زایی به خود بگیرد و  له میاو سیاسی شدن آن موثر می باشد و همین مس
  .نشانگان هویت ملی را با چالش مواجه سازد

. گردد می  بر1370 توجه به اینکه جغرافیاي زمانی نشریات مورد بررسی به نیمه دوم دهه با
لذا . دلیل گشایش فضاي فرهنگی و سیاسی جامعه ایران تبیین شود تواند به این مسأله می

فضاي مذکور امکان طرح مطالبات قومی را در سطح جامعه ایران و در فضاي دانشگاهی مهیا 
 از زیرزمینی و رادیکالیزه شدن خواسته ها جلوگیري نمود و امکان طرح آن نمود، چنین امري

هاي قومی از  برجسته شدن مطالبات و خواستههمچنین . را در فضایی مسالمت آمیز فراهم نمود
جانب دانشجویان در نشریات دانشجویی قومی به عنوان قشر فرهیخته جامعه و حل این مسائل 

  .ه تقویت هویت ملی نیز بینجامدمی تواند به نوبه ي خود ب
مطرح شدن مطالبات قومی در متن و برجسته شدن هویت قومی و ابعاد آن در نشریات 
دانشجویی کرد زبان نباید به عنوان تهدیدي به آن نگریسته شود، چرا که مطرح شدن این گونه 

ل و مشکالت تواند مجالی براي آشنایی از مسائ مسائل در نشریات و در فضایی آکادمیک می
مبتال به اقوام و کمک به افزایش قدرت تشخیصی حاکمیت براي مواجهه عالمانه با کارکردهاي 
نامناسب و بعضاً پنهان ساختار حاکم در جهت ایجاد تعادل در ابعاد چهارگانه نظام اجتماعی 

ت آرشیو کاملی از نشریایشنهاد می شود پهاي تحقیق  و در نهایت با توجه به یافته باشد
توان وضعیت نشر نشریات دانشجویی را   به این ترتیب می.ایجاد شوددانشجویی انتشار یافته 

گذاري  گذاري و قانون بندي، بررسی، سیاست چرا که شاخص. آشفته و بدون نظارت، ارزیابی کرد
ها و تجربیات  در خصوص نشریات دانشجویی در خالً ناممکن است و نیازمند بررسی دانسته

ها و خط قرمزها با نیاز به  با مشخص ساختن چارچوب( فقدان قانون مشخص. تموجود اس
دفاع از ( اي جزم براي نظارت و اجراي این قانون و همچنین فقدان اراده) کمترین تفسیرها

، موجب به وجود آمدن )حقوق نویسندگان در چارچوب قوانین و برخورد با موارد نقض قوانین
. گیري واگرایانه نشریات دانشجویی دامن زده است و به جهتبینی ناپذیر شده  فضاي پیش

بنابراین تدوین  منشور فعالیت براي نشریات دانشجویی با  هدف تقویت همگرایی ملی با حفظ 
  .تفاوت ها و تنوعات ضرورتی انکارناپذیر به شمار می آید

رشناسان لین امر با استفاده از تخصص کاوشود که ساالنه، مسو پیشنهاد میهمچنین 
و هایی به آسیب شناسی وضعیت نشریات دانشجویی بپردازند ها و جشنواره مربوطه در همایش
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در راستاي تقویت جهت گیري به هویت ملّی در نشریات دانشجویی از نشریات داراي گرایش 
  .ملی حمایت مادي و معنوي به عمل آید

  
  منابع فهرست 

  منابع فارسی) الف
 ،فصلنامه سیاست ،»هاي هویت ملی با رویکردي پژوهشی مولفه«. )1387(سیدرحیم، ابوالحسنی
  .4شماره 

  .نشرنی: تهران. ران،ازافسانه تاواقعیتقومیت وقوم گرایی درای. )1378(حمید احمدي،
 ... ترجمه نورا،»قومیت و ناسیونالیسم سیاست،: فرهنگ، اجتماع و سرزمین«. )1379(اسمیت، آنتونی

 .13شماره  ،ملیفصلنامه مطالعات قیصري، 

هویت، ملیت، :  ایران،مجموعه مقاالت، بحران هویت ملی و قومی در ایران. )1386( اشرف، احمد
  . مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.قومیت

 .نی: تهران.  ترجمه ناصر فکوهی،قوم شناسی سیاسی). 1380( برتون، روالن

.  هویت، ملیت:ایران، ماعی در حمید احمديهویت اجت ایدئولوژي سیاسی و). 1383(بشیریه، حسین 
  .علوم انسانی نشر موسسه تحقیقات و: تهران

 .بازتاب هویت قومی و ملی در مطبوعات محلی و تاثیر آن بر امنیت ملی. )1386( اکبر ،يحیدر
 .عالمه طباطبایی دانشگاه. کده علوم اجتماعی دانش.نامه کارشناسی ارشد ارتباطات پایان

 .»گرایش دانشجویان بلوچ به هویت ملی در ایران«. )1381(بر، محمد عثمان حمد و حسینعبداللهی، م
  .4  شماره،مجله جامعه شناسی ایران

  .  شیرازه: تهران. ترجمه تورج یاراحمدي،هویت اجتماعی .)1381(جنکینز، ریچارد 
فتر امور اجتماعی د : تهران.هویت قومی و رابطه آن با هویت ملی در ایران .)1378( چلبی، مسعود

 .وزارت کشور

رساله دکتري . هویت جمعی غالب کردها در کشورهاي ایران و عراق). 1388( قادرزاده، امید
 .دانشگاه عالمه طباطبایی. دانشکدة علوم اجتماعی. جامعه شناسی سیاسی

. رشاد ترجمه فرهنگ ا،نظریه هاي بنیادي جامعه شناختی). 1387( کوزر، لوئیس و برنارد روزنبرگ
 .نی: تهران
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 .ملی  انتشارات موسسه مطالعات:تهران .گفتارهایی درباره زبان و هویت). 1384( گودرزي، حسین

  . نی: تهران. ترجمه ناصر موفقیان،تجدد و تشخص .)1385(گیدنز، آنتونی 
نامه  پایان. همگرایی و واگرایی از هویت ملی در نشریات دانشجویی .)1386(گنج خانلو، مصدق 

 دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی. رشناسی ارشد علوم سیاسیکا

 . ققنوس: تهران.فر  ترجمه مرتضی ثاقب،ایدئولوژیهاي مدرن سیاسی ).1378( ینسنت، اندروو

 فصلنامه .»روابط بین قومی و تاثیر آن بر هویت ملی اقوام در ایران« .)1380(یوسفی، علی 
 .م سال دو،مطالعات ملی

   نشریات) ب
 .2و1 شماره ،سیاسی دانشگاه تبریز. اجتماعی. نشریه فرهنگی). 1378 (آراز

 .3و2 شماره ،سیاسی دانشگاه تهران. اجتماعی. نشریه فرهنگی). 1380( راوه

 .1 شماره ،سیاسی دانشگاه تهران. اجتماعی. نشریه فرهنگی). 1378( داالهو

، 16، 26، 25، 21، 9، 2 شماره،سیاسی دانشگاه کردستان. اجتماعی. نشریه فرهنگی). 1383( ده نگ
32 ،33 ،34. 

 .18 تا 2 شماره ،سیاسی دانشگاه تبریز. اجتماعی. نشریه فرهنگی). 1378( روانگه

 3شماره . دانشگاه کردستان. سیاسی. اجتماعی. نشریه فرهنگی). 1382( رونان

 .3 و2 شماره ، کردستاندانشگاه. سیاسی. اجتماعی. نشریه فرهنگی). 1380(روناهی

 .11، 10، 9، 8، 6، 5، 4، 2 شماره ،دانشگاه تهران. سیاسی. اجتماعی. نشریه فرهنگی).1379 (روژامه

 .1 شماره ،دانشگاه تهران. سیسیا. اجتماعی. نشریه فرهنگی). 1384( روژه ف

 .2 شماره ،دانشگاه کردستان. سیاسی. اجتماعی. نشریه فرهنگی). 1379( ژوان

 .4و1 شماره ،دانشگاه کردستان. سیاسی. اجتماعی. نشریه فرهنگی). 1377( ژیوار

 .2 شماره ،دانشگاه تهران. سیاسی. اجتماعی. نشریه فرهنگی). 1377( ساریژ

 .  3 و2 و1 شماره ،دانشگاه تهران. سیاسی. اجتماعی. نشریه فرهنگی). 1378( کازیوه

 .4و3 شماره ،انشگاه تهرانسیاسی د. اجتماعی. نشریه فرهنگی). 1383( نویسا

 .2و1 شماره  ،سیاسی دانشگاه تهران. اجتماعی. نشریه فرهنگی). 1380( هه ژان



 1389، تابستان 8؛ سال دوم، شماره فصلنامه مطالعات سیاسی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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