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  گرايي مطالعه كيفي مذهب و قوم
 در ميان كُردهاي شيعه و سني

  
  جميل رحماني، ، اميد قادرزادهزادهسيد حسين سراج

  
  )09/10/94، تاريخ پذيرش 04/05/94تاريخ دريافت (

 
به  اجتماعي گراييتفسير رويكرد از استفاده با است درصدد حاضر پژوهش: چكيده
 شناسي روش. بپردازد ايران كُردهاي ميان در مذهب و گراييقوم ةرابط يمطالعه

 مصاحبه تكنيك از استفاده با مطالعه اين در كيفي هايداده و است كيفي پژوهش،
 استفاده اينظريه زمينه روش از هايافته تحليل و تجزيه براي. شدند گردآوري عميق
 از نفر 31 نظري اشباع معيار و هدفمند/ كيفي گيرينمونه روش اساس بر. است شده

 مطالعه اين در كرمانشاه استان مختلف هايشهرستان ساكن سني و شيعه كُردهاي
 مذهب با آن ارتباط و گراييقوم يپديده به نسبت ها آن وتفسير درك و دكردن شركت
مفهوم   53هاي گردآوري شده در قالب داده .گرفت قرار تحليل و تجزيه و بررسي مورد

 براي. عمده و نهايتا دو مقولة هسته كدگذاري و تحليل شدند ةمقول 14اساسي، 
 يكپارچة هويت شامل،  اصلي قولهم 7به  كه آمد دست به مفهوم 28سني  كُردهاي
بيگانگي با  مذهب، بر قوميت ارجحيت دين، از سكوالر تلقي دولت، از نارضايتي كُردي،
 ةمقول يك و يافته تقليل قومي نخبگان نقش و سرنوشت تعيين حق ايراني، هويت
  .است شده تعيين آن براي »سكوالر كُردي ناسيوناليسم« عنوان تحت هسته

 
 .نويسنده مسئول( شناسي دانشگاه خوارزمينشيار جامعهدا(             serajsh@yahoo.com 

 .دانشيار جامعه شناسي دانشگاه كردستان               ogh1355@gmail.com  
 . كارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي دانشگاه خوارزمي     rahmani668@yahoo.com  
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 شامل، اصلي مقوله 7 به كه آمد دست به مفهوم 25 شيعه ردهايكُ براي همچنين
 قوميت، و مذهب سازگاري دولت، از نارضايتي ايراني، ملي هويت كُردي، قومي هويت
 تقليل تاريخي آگاهي فقدان و دين از سكوالر كُرد،تلقي قوم فرهنگي حقوق بر تاكيد
  .شد تعيين آن براي »فرهنگي گراييقوم« عنوان تحت هسته ةمقول يك و يافته

دست آمده از دو گروه مصاحبه شوندگان سني و شيعه نشان  مقوالت به ةمقايس
داراي » تلقي سكوالر از دين«و » نارضايتي از دولت«دهد كه در مورد دو مقولة مي

تشابه هستند و در ساير موارد همچون طرز تلقي نسبت به هويت كُردي، هويت ايراني 
 .باشندهاي اساسي ميوميت داراي تفاوتي مذهب و قو رابطه

  
   .ناسيوناليسم مذهب، گرايي،سني، قوم كُردهاي شيعه، كُردهاي :مفاهيم كليدي

 بيان مسئله
زباني -هاي فرهنگي ها داراي تفاوت جامعة ايران متشكل از اقوام مختلفي است كه هر كدام از اين قوم

دهند و بقيه شامل اقوام  ها تشكيل مي را فارسحدود پنجاه درصد جامعة ايران . با سايرين است
 ). 16: 1380مقصودي، (باشد  ديگري مانند آذري، كُرد، بلوچ، تركمن و عرب مي

كه در پي ايجاد هويت ملي ) در اوايل قرن بيستم(همزمان با تشكيل دولت مدرن در ايران 
هاي  گرايي و گرايش ف قومزباني اقوام در قالب انواع مختل -هاي فرهنگي پارچه بود، تفاوت يك

هاي همگون سازانة دولت مركزي بروز پيدا  استقالل طلبانة قومي به صورت واكنشي در برابر سياست
  ).1373اشرف، (كرد 

ها  گرايانه و جنبش قومي در ميان آن هاي قوم كُردها از جمله اقوام ايراني هستند كه گرايش
تاسيس جمهوري خودمختار كردستان در مهاباد ). 1378احمدي، (خصلتي پايدار و فعال داشته است 

و طرح ) 1357(، درگيري احزاب سياسي كُردي با دولت مركزي در جريان انقالب اسالمي )1324(
هاي اخير در قالب تجمعات و اعتراضات خياباني در شهرهاي  مطالبات قومي از سوي مردم كُرد در سال

  .آيد قومي در ميان كُردهاي ايران به شمار ميوناليسممختلف كردستان از جمله نمودهاي بارز ناسي
 سياسي نظام از بنيادهاي يكي به شيعي بر فقه مبتني هاي آموزه اسالمي با استقرار جمهوري

 درايران سياست هاي حاشيه به دهه چندين  براي كه و سني شيعه مسئله. شد تبديل جديد درايران
: 1388 احمدي،(شد  مطرح و هويتي و فرهنگي سياسي سئلهم يك عنوان بود، بارديگر به شده رانده
هاي  بنابراين مطالبات اقوام در ايران و مخصوصا در كُردستان كه توسط احزاب و جريان ).338

كه قريب به نيمي  با توجه به اين. شد، با مسئلة مذهب نيز به نوعي آميخته شد سياسي نمايندگي مي
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هاي  هاي جريان دهد و همچنين عمدة فعاليت تشكيل ميرا اهل تسنن  1از جمعيت كُردستان
سياسي كُرد در مناطق سني نشين انجام گرفته است، اين مسئله اهميتي به خصوص پيدا كرده 

از طرفي ديگر در چند دهة گذشته پديدة جهاني شدن كه همراه با گسترش ارتباطات، انقالب . است
هاي ملي و خيزش و تظاهرات  كاهش نقش دولتداري،  تكنولوژي اطالعات، تغيير شكل سرمايه

هاي جمعي بوده است مذهب و ناسيوناليسم را به منابع اصلي هويت سازي در جهان  نيرومند هويت
توان گفت ميان مذهب و ناسيوناليسم در  بنابراين مي). 17: 1380كاستلز، (كنوني تبديل كرده است 

  .باشد يجاد شده است كه قابل مطالعه ميهاي جديدي ا وضعيت كنوني در جوامع مختلف نسبت
باشد اما به  جامعة كُردهاي ايران اگرچه به لحاظ تاريخي و زباني داراي وجوه مشترك فراواني مي

ها كه از  يكي از اين جنبه. هايي در درون خود نيز هست مانند هر جامعة ديگري داراي تمايزها و تفاوت
دين . هاي مذهبي است آيد تفاوت مهم به شمار مي) رهنگياز نظر سياسي و ف(قضا در ايران امروز 

كه دين اسالم داراي دو مذهب شيعه و سني است و اين دو  اكثريت كُردها اسالم است و با توجه به اين
ها و اختالفات تاريخي مشخصي هستند لذا پرداختن به رابطة از نظر اجتماعي و سياسي داراي تفاوت

 .بندي باشد در ميان كُردهاي ايران بايد با در نظر گرفتن اين تقسيم قومي مذهب و ناسيوناليسم
ها  گرايانه به بررسي ابعاد، داللتبنابراين پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از رويكرد تفسير

قومي در ميان كُردهاي شيعه و سني استان كرمانشاه و پيامدهاي معنايي مذهب براي ناسيوناليسم 
ها و تشابهات ميان كُردهاي شيعه و  بپردازد و تفاوت) هاي كُردنشين ايران از استان به عنوان يكي(

  .سني را در اين باره مشخص سازد
 

  پيشينه تجربي پژوهش
هاي متعددي انجام گرفته است  دربارة موضوع ناسيوناليسم كُردي در داخل و خارج از كشور پژوهش

دربارة علل تداوم بحران كُردستان ) 1372(پور  جاليي. دشوها اشاره مي ترين آن كه به برخي از مهم
مرزي، جغرافياي سياسي همبستگي كُردي، احزاب سياسي، موقعيت برون: معتقد است كه پنج عامل

  . اند كُردستان و سياست ويژه امنيتي دولت سبب تداوم جنبش قومي در كردستان شده
 از انيدانشجو يتيقوم يها تفاوت يررسب به يكم قيتحق كي در) 1387( يادهم و زاده سراج

 و تيعضو زانيم قيتحق نيا جينتا جمله از. اند پرداخته ها دانشگاه يفرهنگ يها كانون در تيفعال نظر
 محققان. باشد يم ييدانشجو جيبس و يمذهب يها تشكل در كُرد انيدانشجو نييپا مشاركت

 با توان يم را ييدانشجو جيبس و يمذهب يها تشكل در كُرد انيدانشجو نييپا مشاركت معتقدندكه

 
ايالم، كرمانشاه،  هايشامل استان باشد كهمي ايران درغرب كردنشين مناطق ار تمامنوشت در اين منظور از كردستان.  ١

  .است غربيو آذربايجان كردستان
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كه ) 1392سراج زاده و همكاران، (تحقيق ديگري  .نمود نييتب كُردها ياسيس و يمذهب يها تفاوت
در يك جمعيت دانشجويي انجام شد نشان داد كه در مقايسه با ساير اقوام، كُردها كمترين اعتماد 

مذهب اين تحقيق نشان داد كه  .اشته اندبيشترين احساس تبعيض قومي را ابراز د و بين قومي
 بودندرد زبان مذهب كه اغلب كُ سنيگويان  پاسخرابطه دارد و اعتماد بين قومي  پاسخگويان با

. تري برخوردارند از اعتماد بين قومي پايين ،نسبت به افراد شيعه مذهب كه در اكثريت هستند
قادرزاده . قومي را تضعيف كرده است توان گفت همراهي تفاوت قومي و مذهبي اعتماد بين مي

در ارتباط با ) پيمايشي، اسنادي و تحليل ثانويه(نيز در پژوهشي كه به روش چندگانه ) 1388(
هويت قومي در صدر تعلقات و : ترجيحات هويتي كُردها انجام داده است به اين نتيجه رسيده كه

هاي دوم و سوم  را به خود  رده هاي جهاني و ملي ترجيحات هويتي كُردها جاي دارد و هويت
گرايي در ميان  هم با روش پيمايش به بررسي انواع قوم) 1390(محمدزاده . دهند اختصاص مي

گرايي در ميان كُردهاي ايران با عواملي همچون گويش  داده كه قومكُردهاي ايران پرداخته و نشان
گرايي نتايج پژوهش  طة مذهب و قومدر مورد راب. فرد، مذهب و نوع احساس تبعيض در ارتباط است

  .گرايي در ميان كُردهاي شيعه كمتر از كُردهاي سني و يارسان است حاكي از آن است كه قوم
 تالش كرده است تا ناسيوناليسم 1در كتابي تحت عنوان ناسيوناليسم قومي كُرد) 1992(انتصار 

هاي كُردي  رين خواست جنبشت قومي در كردستان را حول مطالبة خودمختاري به عنوان اصلي
وي معتقد است ناسيوناليسم كُردي در ايران متاثر از عواملي همچون زبان، مذهب و . تبيين نمايد

ترشدن  وي در ارتباط با پر رنگ. اي بودن مناطق كُردنشين از نظر اقتصادي و سياسي است حاشيه
در  مهمي نقش ياسي، مذهبس هاي ديدگاه برخالف«: نويسد مي 1357نقش مذهب پس از انقالب 

 درحالي. كرد بازي و قم در تهران شيعه  و رهبران) بودند اكثرا سني كه( كُردها رابطه تركردن پيچيده
در زمان حاكميت شاه به طور كلي مذهب به عنوان ويژگي هويت بخش كُردي به حساب  كه

ها پديدار  ها و همچنين فارسهايي از آگاهي مذهبي در ميان كُرد آمد اما پس از انقالب نشانه نمي
  .)45:  1992 انتصار،( »شد

دولت مدرن  -اي تحقيقي به بررسي هويت كُردي و ارتباط آن با ملت در مقاله) 2005(ولي 
اي خاص وابسته به  به نظر وي هويت ملي كُردي محصول مدرنيته است و به شيوه. پرداخته است

دولت   -ا به كردار سياسي و فرهنگي تأسيس ملتكُردي ر ولي ريشة هويت. نهاد دولت مدرن است
او بر اين باور است كه هويت . گرداند مدرن در جوامع چند فرهنگي تركيه، ايران، عراق و سوريه برمي

هاي حاكم در كردستان براي انكار اين هويت،  كُردي به دليل تقسيم كُردستان و تالش دولت

 
1. Kurdish Ethnonationalism 
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هاي اصلي اين  به ويژگي» مقاومت در برابر ديگري ديالكتيك انكار و«و همچنين » گي چندپاره«
  .اند هويت تبديل شده

شناسي تاريخي به بررسي پديدة ناسيوناليسم كُردي  در پژوهشي با رويكرد جامعه) 2005( 1وريا
وي معتقد است رابطة مذهب و ناسيوناليسم در كردستان تا به حال دو . در تبعيد پرداخته است
هاي مذهبي كُرد  گردد كه شخصيت ابتدا به زماني برمي. يخ خود داشته استمرحلة اساسي را در تار

اند و از حمايت نهادهاي مذهبي در جامعه  رهبري جنبش ناسيوناليستي كُرد را در دست داشته
شود كه حضور  كُردستان برخوردار بودند و مرحلة دوم بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايران آغاز مي

دي از سطح رهبران و حالت نمادين به بخش مستقلي در درون جنبش تبديل مذهب در جنبش كُر
  .گيرد شود و سطوح مختلف مشاركت را در بر مي مي

هاي ياد شده با روش  شود اكثر پژوهشبا مرور مطالعات انجام شده در اين زمينه مشخص مي
در . اند كُردي  تاكيد كرده اند و عمدتا بر بعد سياسي جنبش ناسيوناليسم اي انجام گرفته كتابخانه

يابي و همچنين تفسير جهان  تواند به منبعي براي هويت كه ناسيوناليسم گفتماني است كه مي حالي
هاي عادي جامعه نيز بدل شود؛ لذا الزم است براي درك هر چه بيشتر اين پديده به  براي انسان

آيند نيز رجوع كرد، چرا كه اين  ميهاي افراد و كنشگراني كه حامل اين گفتمان به شمار  ديدگاه
به عالوه، مذهب كه . پردازند شان به توليد و بازتوليد اين گفتمان مي افراد در خالل زندگي روزمره

هاي معنايي است، در مناسبات و تعارضات قومي در يابي و ارائه دهنده نظاميكي از منابع مهم هويت
ي است در مطالعه پويش هاي قومي در ايران مورد ايران هم نقش مهمي دارد؛ و از اين رو ضرور

  .   مطالعه قرار گيرد
  

 رويكردهاي نظري
 تحليل براي استفاده مورد روش و تفسيري نوع از حاضر تحقيق در غالب رويكرد كه اين به توجه با

 به دافرا معنادار هاي كنش دروني معاني و تفاسير درك جهت در كه است كيفي هاي روش نوع از ها داده
 تحميل مطالعه مورد اجتماعي واقعيت بر شده تعيين پيش از چارچوبي شودمي تالش رود، مي كار

ها به عنوان راهنماي نظري جهت تفسير و تبيين بيشتر ابعاد موضوع مورد مطالعه  نشود و از نظريه
دامه برخي در ا. استفاده شود) 1390استراوس و كوربين،(يا به عبارت ديگر ارتقاي حساسيت نظري 

  .شوندهاي مرتبط با اهداف تحقيق مرور مي ترين نظريه از مهم

 
1. Mariwan wrya qane 
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 حوزه انديشمندان و متفكرين توجه كه دير زماني است و ناسيوناليسم مذهب ميان ارتباط
 متون در را مقوله دو اين رابطة دربارة مرتبط هاي ديدگاه. است كرده جلب خود به را ناسيوناليسم

  .كرد بندي تقسيم گروه دو به توان مي شناسي جامعه
 و رود مي حاشيه به مدرنيسم، دين گسترش و رشد با همزمان مدرنيستي هاي تئوري اساس بر

 و شد خواهد بدل دين آلترناتيو به ناسيوناليسم ترتيب اين به. شد خواهد آن جايگزين ناسيوناليسم
 ناسيوناليسم را است كرده ايفا مدرن ماقبل دورة در اجتماعي همبستگي حفظ در دين كه كاركردهايي

 كه هستند پردازاني نظريه جمله از) 1393( اندرسون و) 1993(گلنر . گيرد مي عهده به مدرن دورة در
 و اجتماعي )مدرنيزاسيون( فرايند نوگرايي متفكران، اين عقيدة به. اند كرده مطرح را ادعايي چنين

 گلنر منظر، اين از. است فراملي و سنتي ديني ايه گروه زوال با همراه ناسيوناليسم ظهور همچنين
. آورد مي حساب به صنعتي جامعه محصول را ناسيوناليسم و فئودالي دانسته دورة به متعلق را دين
 كه جديد فرهنگي به مدرن جامعة نيازهاي به است وابسته ناسيوناليسم ظهور كه است باور براين گلنر
 ترتيب اين به. سازد پذيرامكان را جوامع اين فرهنگي همساني و اجتماعي همبستگي بتواند

 شكل ديني مرزهاي از بيرون هم مدرن فرهنگ و است مدرن جامعه هاي ضرورت از يكي ناسيوناليسم
  .كند مي عمل ديني هاي آرمان با تضاد در و گيرد مي

 ظهور ديني هاي آرمان زوال از پس ناسيوناليستي هاي آرمان كه است باور اين بر هم اندرسون
اندرسون، ( دارد وجود ها انسان تصور در تنها كه است )تصوري( اي تخيلي ملت جامعه و يابند مي

 ذهن در اي ريشه تحوالت ايجاد بدون 1»تصوري هاي جماعت« اين آمدن وجود به وي نظر به  ).1393
 كند، به مي بحث آن از» تصوري هاي جماعت« كتاب در اندرسون كه تحوالت اين. بود ممكن غير بشر
 هاي شخصيت كه مذهبي هاي گروه هاي آرمان نهايتا و ديني تصورات و ها آرمان نابودي سبب وي زعم

 در دين آلترناتيو عنوان به را ناسيوناليسم اندرسون واقع در. شود مي اند داشته انترناسيونال و فراملي
 ).141-143: 2005وريا، ( داند مي مدرن عصر

 در را دين تاثير كه مدرنيستي نگاه اين كه دهد مي نشان اندرسون و گلنر نقد در )1995( 2اما فير
 و دين بين وي نظر به. است تاريخي اساس و پايه فاقد گيرد، مي ناديده ناسيوناليسم با ارتباط

 جنبشي توان مي سختي به كه طوري به دارد وجود جانبه همه و عميق مهم، ارتباطي ناسيوناليسم
 اكثر در دين است معتقد وي. باشد نداشته دين با مشخصي ارتباط كه كرد پيدا ستيناسيونالي
 از واضحي نمونة عنوان به را هلندي ناسيوناليسم تجربة فير. است حاضر ناسيوناليستي هاي جنبش
 حذف را دين ناسيوناليسم، هلند تجربة در است معتقد وي شمرد، مي بر ناسيوناليسم و دين رابطة
نموده  بومي را دين ناسيوناليسم بخشد، مي آن به ملي معنايي و كند مي تفسير آن را نو از بلكه كند نمي

 
1. Imagined communities 
2. Peter van der veer 
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 كنند، مي ادعا ها مدرنيست كه آنچه خالفبر او نظر به. كند مي ملي را آن شمول  جهان معاني و
 آنچه ت،اس نشده آن جايگزين ناسيوناليسم و است نرفته حاشيه به نوزده و هيجده قرون در مسيحيت

 وي. است گرفته خود به ملي و بومي شكلي پروتستانتيسم قالب در مسيحيت كه است اين افتاده اتفاق
 گروه كدام كه است بوده اين سر بر آمريكا و اروپا در ديني هاي گروه ميان رقابت از بخشي«: نويسد مي
 نوعي از جا اين در توان  مي. بگيرد عهده به را ناسيوناليسم نمايندگي ممكن نحو بهترين به تواند مي

 فير، به( »اند تنيده درهم سرزمين به ايمان و خدا به ايمان كه آورد ميان به سخن ديني ناسيوناليسم
  ).143: 2005 از وريا، نقل

 درك براي است معتقد قومي، نمادگراي پردازان  نظريه از يكي عنوان به نيز) 1383( اسميت آنتوني
 وي. پرداخت ملت مقدس بنيادهاي بررسي و مطالعه به بايد ملت استمرار و ملي هاي هويت تداوم چرايي
 يعني كنيم؛ مي زندگي) عرفي( سكوالر عصر يك در غرب در حداقل و اكنون ما اگرچه كه است باور براين

 هاي ارزش به كهن  اعتقادات و  مقدس امر مفهوم جايگزين مادي، ترجيحات و ها ارزش كه عصري
 گرايي عقل چند هر. اند نشده زايل كامال ملت مقدس مباني غرب، خود در حتي اما اند، شده استعاليي
. شوند همساز سياسي و اجتماعي تغييرات با تا واداشته را ها  آن و است كشيده چالش به را ها آن سكوالر،

 مضامين به ودخ سازي  اسطوره و نماد مراسم، براي همچنان سكوالر ناسيوناليسم »سياسي مذهب« اما
 باوري  عقل عصر در رستگاري درام تنها عنوان به را خود حال درعين شود، مي تر متوسل قديمي مذهبي
 - سرنوشت و تاريخ سرزمين، اجتماع، - ملت اصلي ي  مقوله چهار كه است معتقد اسميت. كند مي معرفي

 عنوان به اعضا سوي از هك معنا اين به. ماند خواهند مقدس همچنان و اند بوده مقدس گذشته در
 عنوان به ملت بنابراين. شد خواهند تلقي نفسه في غاياتي عنوان به و عالقه مورد و احترام قابل موضوعاتي

 نمازها، مقدس، كتب با سياسي مذهب از شكلي عنوان به ناسيوناليسم و شهروندان، از مقدسي اجتماع
  ).184- 189: 1383 اسميت،( شود مي تلقي خودش خاص مناسك و ها سنت

  

  روش تحقيق
ها و پيامدهاي معنايي مذهب براي  كه هدف اصلي اين پژوهش درك ابعاد، داللت با توجه به اين

شناختي كيفي و روش  باشد، از رويكرد روش قومي در ميان كُردهاي شيعه و سني مي ناسيوناليسم
هاي  ترين كشف كي از بنيادياي ي نظرية زمينه. ها استفاده شد اي جهت تحليل داده نظرية زمينه

تواند به توليد معرفت متقن و باورپذير منتهي گردد  شناختي در علوم اجتماعي است كه مي روش
  ).1392؛ ايمان، 1391اشتراوس و كوربين، (

. شود گيري هدفمند استفاده مي هاي كيفي از راهبرد نمونه در اين روش به مانند همة روش
اي غني از لحاظ اطالعات براي مطالعة عميق است  انتخاب نمونه گيري هدفمند در قدرت نمونه
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گيري با  گيري نظري و نمونه در تحقيق حاضر از دو شيوة نمونه). 176: 1390استراوس و كوربين، (
  .باشند استفاده شده است گيري هدفمند مي هاي نمونه حداكثر تنوع كه هر دو از جمله شيوه

شوندگان به كار گرفته شد تا كثر تنوع جهت انتخاب مشاركتگيري با حدا همچنين روش نمونه
از اين شيوه جهت . با استفاده از آن حداكثر تنوع موجود در ميدان تحقيق در نظر گرفته شود

هاي  هاي استان كرمانشاه با ويژگي گزينش مصاحبه شوندگانِ كُرد شيعه و سني ساكن شهرستان
مشخصات . استفاده شد) اجتماعي -و پايگاه اقتصادي از لحاظ جنسيت، وضعيت تحصيلي(متفاوت 
با توجه به معيار اشباع نظري، تعداد . آمده است) 1(كنندگان در اين پژوهش در جدول مشاركت
نفر كُرد  16نفر كُرد سني و  15نفر شد كه شامل  31شوندگان در اين تحقيق در مجموع مصاحبه

  .شيعه بودند
  گانكنندمشاركتمشخصات ): 1(جدول

  كُرد سنيكنندگانمشاركت  كُرد شيعه كنندگانمشاركت

شغل تحصيالت كد جنسيت سن تحصيالت شغل سن  كد جنسيت
دانشجو دكتري 16 زن 30 كارشناسي ارشد معلم 35  1 مرد

دانشجو كارشناسي ارشد 17 زن 26 كارشناسي ارشد دانشجو 28  2 مرد
دانشجو كارشناسي ارشد 18 مرد 25 ارشدكارشناسي دانشجو 25  3 زن
دانشجو كارشناسي ارشد 19 مرد 26 كارشناسي بيكار 40  4 مرد
دانشجو كارشناسي ارشد 20 زن 25 كارشناسي كارمند 31  5 مرد
دانشجو كارشناسي ارشد 21 زن 25 كارداني بيكار 33  6 زن

كارمند كارشناسي 22 زن 27 ديپلم آزاد 36  7 مرد
بيكار كارشناسي  23 زن 26 ديپلم آزاد 48  8 مرد
كارمند كارشناسي 24 مرد 28 ديپلم آزاد 50  9 مرد
خانه دار كارشناسي 25 زن 27 ديپلم خانه دار 32  10 زن
كارمند كارشناسي 26 مرد 33 ديپلم سرباز 25  11 مرد
آزاد ديپلم 27 مرد 30 ديپلم كارمند 40  12 زن
آزاد ديپلم 28 مرد 26 ديپلم خانه دار 27  13 زن
آزاد ديپلم 29 مرد 35 سيكل آزاد 42  14 مرد
آزاد ديپلم 30 مرد 34 سيكل خانه دار 30  15 زن
آزاد ديپلم 31 مرد 28      

  



  گرايي در ميان كُردهاي شيعه و سنيمطالعه كيفي مذهب و قوم

11  
 

اي از كدگذاري باز، كدگذاري محوري و  ها مطابق با سبك نظرية زمينه براي تحليل داده
به هر يك از  -ت سطر به سطربه صور –در كدگذاري باز سطح اول . كدگذاري گزينشي استفاده شد

مفهوم مربوط به  28دست آمد كه  مفهوم به 53در اين مرحله . سطرها مفهوم يا كدي الصاق شد
در كدگذاري باز سطح دوم با . مفهوم نيز مربوط به كُردهاي شيعه 25باشد و  كُردهاي سني مي

واحد، مفاهيم به دست تعيين و مرتب كردن مفاهيم، كدهاي مشابه و مشترك در قالب يك مقولة 
مقوله مربوط به  7مقوله مربوط به كُردهاي سني و  7مقوله تقليل پيدا كردندكه  14آمده به 

رسد كه در اين مرحله  پس از كدگذاري باز نوبت به كدگذاري محوري مي. كُردهاي شيعه بودند
  . شودهسته معرفي مي گيرند و همچنين مقوله ها به صورت يك شبكه با هم در ارتباط قرار مي مقوله

 

  ها يافته
ها و تشابهات درك و  طور كه در مقدمه اشاره شد، در اين پژوهش سعي شده است تا تفاوت همان

هاي حاصله به  قومي مطالعه شود، لذا يافتهتفسير كُردهاي شيعه و سني در ارتباط با ناسيوناليسم
  .آمده است) 3(و ) 2(هاي هسته در جداول لهمفاهيم اوليه، مقوالت و مقو. شود تفكيك مذهب ارائه مي

  
  )تسنن اهل كُردهاي( تحقيق هاي يافته از شده ساخته هاي مقوله

  

  كُردهاي اهل تسنن- هسته مقوله و  عمده مقوالت تحقيق، اوليه مفاهيم): 2(جدول

مقوله  مقوله مفهوم
 هسته

فرهنگ كردي، اصالت، ديالكتيكزبان كردي، تجربه رنج مشترك،
 پارچه كُردي هويت يك قاومت و انكارم

ناسيوناليسم 
كُردي 
 سكوالر

پذيرش وجه عقالني مذهب، مذهب عامل هدفمندي در زندگي شخصي،
 تلقي سكوالر از ديندايي دين از حكومت، جتعالي بخش بودن مذهب، تفسير فردي از مذهب

استقالل به،موافق استقالل كردستان، استقالل عامل رسميت بخشي
 حق تعيين سرنوشتعنوان يك حق طبيعي

عدم رضايت از عملكرد اقتصادي دولت، دولت عامل اختالف ميان شيعه و
 نارضايتي از حكومتسني در كردستان، سركوب فرهنگ و زبان كردي توسط دولت

ارجحيت كرد بودن بر ايراني بودن، عدم احساس تعلق به ايران، عدم
اهميت نداشتن حفظ تماميت ارضي ايران، احساس تعلق به زبان فارسي، 
كردستان بزرگ به عنوان وطن

 بيگانگي با هويت ايراني

،اصالت قوميت نسبت به مذهب، مذهب عامل تفرقه ميان كردها
 ارجحيت قوميت بر مذهبرجحيت قوميت بر مذهبا

تائيد اهداف احزاب كردي، احزاب عامل گسترش مبارزه، نقش مثبت
 نقش نخبگان قوميي سياسي و ادبي در تاريخ كردها تيشخصه، اهميت احزاب در گذشت



  1393، زمستان 4شناسي ايران، دوره پانزدهم، شمارة  مجله جامعه

12 

  هويت يكپارچه كُردي. 1
ها، هر ملتي داراي فرهنگ تاريخي مشخص، روشن، منفرد و خاص براي  از نظر ناسيوناليست

در آن سهيم هستند و افراد ) حداقل به طور بالقوه( تفكر،كنش و برقراري ارتباط است كه همه اعضا
ها براي اعضاي ملت،  ؛ و اين ويژگي)44: 1383 اسميت،(توانند در آن سهيم باشند  عضو نمي غير

هايشان با ديگران  ي آن تشابهات ميان اعضا و تفاوتآورد تا به وسيله مرزهاي نماديني را به وجود مي
ونه گ كنندگان كُرد سني حاضر در اين پژوهش هويت كُردي خود را اينمشاركت. را مشخص كنند

  :كنند تعريف مي
كه كُرد بودن براي من امري اختياري نبوده و ثانيا چيزهايي مانند زبان،  اوال اين«

ترين  نهايتا به نظرم زبان مهم. كند فرهنگ و رسوم است كه كُرد بودن را برايم معنا مي
  ).مرد، بيكار( »كنه چيزيست كه يك كُرد را از غير كُرد جدا مي

اي من رنج است، چيزي كه يك كُرد را از غير كُرد جدا معناي كُرد بودن بر«
ايم به ما ظلم شده و رنجي كه از اين  در هر جايي از جهان كه بوده. كنه رنج است مي
  )زن، دانشجو.(»ايم وجه اشتراك همة ماست ها كشيده ظلم

م كن ام، اما به كُرد بودنم افتخار مي اگرچه من به صورت تصادفي كُرد به دنيا آمده«
چون تاريخي كه در دو قرن گذشته داريم به عنوان كُرد، تاريخ مبارزه با ظلم و مقاومت 

  ).مرد، دانشجو( »در برابر ظالم بوده
توان گفت كه عناصر  شوندگان ميهاي مصاحبه بر اساس مفاهيم استخراج شده از گفته     

چون زبان، اصالت و فرهنگ هاي قومي قديمي هم تشكيل دهندة هويت كُردي از يكسو داراي ريشه
هايي همچون تجربه  ها غيرقابل تغيير و ازلي است و از سوي ديگر مولفه كُردي است كه از نظر آن

رنج مشترك و مقاومت در برابر انكار ديگري  است كه حاصل مبارزات سياسي كُردها در طول يك 
  .هاي مركزي بروز است قرن گذشته در برابر دولت

ها قائل به يك  توان چنين استنباط نمود كه آن شوندگان ميهاي مصاحبه در نهايت از گفته
هويت واحد كُردي هستند كه هم ريشه در گذشتة فرهنگي كُردها دارد و هم حاصل مبارزه با 

قومي هاي اصلي ايدئولوژي ناسيوناليسم توان آن را به عنوان يكي از پايه ديگري غير كُرد است كه مي
  .اب آورددر كردستان به حس

  

  بيگانگي با هويت ايراني. 2
گيرد در واقع به معناي درك ما از اين مطلب  هويت جمعي كه هويت قومي و ملي را نيز دربرمي 

است كه چه كسي هستيم، درك چه كسي بودن  نيز همواره با اين واقعيت همراه است كه ديگران 
 »ما« گيرد و متكي به تفاوت و شباهت ميكيستند، بنابراين هويت همواره در ارتباط با ديگري شكل 

هايي است كه در جهت شكل دادن و تثبيت  ناسيوناليسم نيز يكي از انواع گفتمان. است »ها آن« و
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هاي  كه ناسيوناليسم كند، در جوامع چند قومي، زماني هويت قومي يا ملي در جوامع مختلف عمل مي
شوند  مي) ملي( ابر گفتمان ناسيوناليستي حاكمكنند، تبديل به مانعي اساسي در بر قومي رشد مي
دهد در تضاد با تعاريف  ارائه مي »ديگري« و »خود« هايي كه ناسيوناليسم قومي از چراكه تعريف

ناسيوناليسم كُردي در ايران به عنوان يكي از انواع  .گيرد قرار مي) ملي( ناسيوناليسم حاكم
كه بخشي از پروسة  ردي است و با توجه به اينقومي در پي اثبات هويت كُهاي  ناسيوناليسم

دولت مدرن و هويت ملي در جامعه  -گيري هويت كُردي به كردار سياسي و فرهنگي نهاد ملت شكل
متكثر چند قومي و چند فرهنگي ايران در ارتباط است، بررسي درك و تفسير كُردها از ايراني بودن 

اليسم كُردي در ايران براي پژوهش حاضر ضروري جهت درك هويت كُردي و ارتباط آن با ناسيون
  :گويد شوندگان در مورد تعريفي كه از وطن دارد چنين مييكي از مصاحبه .باشد مي

زن، ( »وطن براي من جايي است كه خاك آبا و اجداديمان است، يعني كُردستان«
  .)دارخانه

  :ني با يكديگر بر اين عقيده است كهكنندگان در مورد نسبت هويت كُردي و ايرايكي ديگر از مشاركت
مان را اند به وسيله هويت ايراني ما را دچار فراموشي كنند كه كُرد بودن خواسته«

  .)مرد، بيكار( »از ما بگيرند، كُرد بودن و ايراني بودن دو چيز كامال متفاوته 
، زبان فارسي و هايي همچون سرزمين ايران به نظر اكثر پژوهشگران حوزه هويت در ايران مولفه

  ). 381: 1388احمدي، (آيند  هاي اصلي هويت ايراني به شمار مي ركن) مذهب تشيع(دين اسالم 
هاي هويت ايراني به  ترين ركن براي مثال در مورد زبان فارسي كه همواره به عنوان يكي از مهم

  :گويد شوندگان چنين ميآيد، يكي از مصاحبه شمار مي
ي برايم از سر اجبار است، به هرحال در مدارس و ادارات و استفاده از زبان فارس«

براي انجام خيلي از كارها مجبوريم ازش استفاده كنيم وگرنه احساس تعلقي به اين 
  ).مرد، كارمند( »زبان ندارم

شوندگان كُرد سني در تحقيق حاضر و مفاهيمي كه از اين هاي مصاحبه حال با توجه به گفته 
كدام از   توان گفت كه هيچ اط با معناي ايراني بودن استخراج شده است،  ميها در ارتب مصاحبه

هاي اصلي هويت ايراني  هاي اصلي ايراني بودن كه در آراي پژوهشگران ايراني به عنوان مؤلفه مؤلفه
  .كنندگان در تحقيق حاضر قابل استخراج نيستهاي مشاركت ها تاكيد شده است، ازگفته بر آن

  
  از دولت نارضايتي. 3

گيري تواند به عنوان عاملي مهم در شكل در مورد رابطه ناسيوناليسم و دولت و نقشي كه دولت مي
ها به عنوان  دولت. هاي مختلفي وجود دارد ها و بحث هاي ناسيوناليستي ايفا كند، نظريه جنبش
هي از قدرت هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي از ميزان قابل توج گذار و مجري طرحسياست
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قومي از اين توان براي كاهش تضادهاي قومي و افزايش توانند در جوامع چند برخوردارند كه مي
همبستگي ملي و يا در جهت عكس آن يعني افزايش شكاف ميان اقوام مختلف و تضعيف همبستگي 

  .ملي استفاده كنند
اند و هيچ تاثير  ها ظلم كرده هاي مركزي در ايران هميشه به اقوام و اقليت دولت«

اند، وقتي وضعيت كُردستان با مناطق مركزي و  مثبتي در زندگي اين مردم نداشته
كني خيلي راحت ميشه فهميد كه دولت در قبال مردم كُرد  نشين مقايسه ميفارس

ها بيشتر از بقيه است و  كاري كرده، مسائل و مشكالت ما در خيلي از زمينهچقدر كم
  .)مرد، كارمند( »دن دولتهاش بر گر تقصير عمده

ام، از عملكرد دولت در كردستان اصال رضايت  من از اين وضعيت كامال ناراضي«
چرا زبان كُردي در مدارس تدريس نميشه؟ چرا منطقة ما از نظر اقتصادي . ندارم

ها؟ دولت ما را بيگانه  ضعيفه و جوانان ما بيكارند، چرا ما بايد كامال وابسته باشيم به اون
  .)مرد، شغل آزاد( »ه حساب ميارهب

  
هاي فرهنگ و  كنندگان كُرد سني، عملكردهاي دولت در حوزههاي مشاركت براساس گفته

هاي مردم كُرد نيست و اين اقدامات  گويي به خواست اي بوده است كه قادر به پاسخ اقتصاد به گونه
ن استنباط كرد كه كُردهاي سني توان چني لذا مي. ها از دولت شده است سبب افزايش نارضايتي آن

طرف  اند و همين مسئله از يك كنند كه از سوي دولت مركزي مورد تبعيض قرار گرفته احساس مي
گرايي در ميان كُردها گرديده و از طرف ديگر سبب افزايش شكاف ميان  باعث تقويت حس قوم

  .كُردها و دولت مركزي شده است
  

  نقش نخبگان قومي .4
هاي  ها در شكل دادن و استفاده از نمادهاي قومي و بسيج سياسي گروه ومي و تاثير آننقش نخبگان ق

و اريك ) 1979( پل براس. پردازان ناسيوناليسم مد نظر قرارگرفته است قومي، اغلب از سوي نظريه 
پردازان هستند كه به اهميت نقش نخبگان قومي در سياسي  اين نظريه  از جمله) 1983( هابسباوم

پل براس معتقد است نخبگان قومي . اند تر از سايرين پرداخته ن عناصر فرهنگي قومي به طور جديكرد
ها به عنوان ابزاري  هاي قومي، از آن با استفاده از بازخواني و معنابخشي دوباره به ميراث فرهنگي گروه

هاي قومي  ها در كسب قدرت سياسي و ايجاد اختالف در بين گروه جهت بسيج سياسي اين گروه
هاي ابداعي نخبگان حاكم  هاي مرتبط با آن را نتيجة سنت هابسباوم نيز ملت و پديده .كنند استفاده مي

در تحقيق حاضر و در  ).149: 1383 ؛ به نقل از اوزكريملي،1983 ؛ هابسباوم،1979براس، ( داند مي
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هاي افراد  طرح است كه ديدگاهارتباط با اهميت نخبگان قومي در ناسيوناليسم قومي كُرد، اين پرسش م
  شونده در مورد نقش نخبگان قومي و ارتباط آن با مذهب چگونه است؟مصاحبه

من تا حدودي با اين . كُردي قطعا مفيد است  وجود احزاب براي مبارزه«
اند اما در  احزاب آشنايي دارم، به نظرم در تاريخ كُرد نقش بسيار مهمي داشته

رنگ شده، شايد شان كم زاب با مردم كم شده و نقشحاضر ارتباط اين اححال
هاي مهم و تاثيرگذار  به اين خاطر است كه ما ديگر در اين احزاب شخصيت

مثال تا وقتي كه حزب دمكرات، دكتر قاسملو را داشت تاثيرش خيلي . نداريم
 »حاضر منفعل هستندولي احزاب كُردستان ايران در حال. بيشتر از االن بود

  .)نشجوزن، دا(
هاي مذهبي مانند جريان مكتب  هاي فعال در عرصة سياسي كُردستان گروه اگرچه در ميان گروه   

زاده وجود دارند اما در گفتار مردم كُردستان ايران منظور از احزاب كُرد  قرآن به رهبري احمد مفتي
هاي  هستند و در سالالزم به ذكر است هر دوي اين احزاب سكوالر . همانا حزب كومله و دمكرات است

 .باشند اخير خواهان حل مسئلة كُرد از طريق تقسيم قدرت سياسي در ايران در قالب فدراليسم مي
توان گفت كه از نظر اين افراد احزاب كُرد نقش  شوندگان ميهاي مصاحبه حال با توجه به گفته

دهي مبارزة  براي سازمان اند و اهميت اين مسئله در تالش اين احزاب مهمي در تاريخ كُرد داشته
  اگرچه . شان در طي نيم قرن گذشته بوده است مردم كُرد جهت تحقق اهداف سياسي

مانند اختالفات و تضادهاي دروني كه با ( و حال احزاب شوندگان برخي از اشتباهات گذشته مصاحبه
ها اظهار  رمورد آنرا يادآوري و د) هاي اخير اند و همچنين انفعالِ احزاب در سال همديگر داشته
توانند نقش مهمي در مبارزة مردم  كنند، اما همچنان براين باورند كه احزاب سياسي مي نارضايتي مي

توان اين واقعيت را نيز استنباط نمود كه كُردها از احزاب اين  بعالوه مي .كُردستان داشته باشند
زه مردم كُرد براي تحقق مطالبات هايشان در گسترش مبار انتظار را دارند كه با افزايش فعاليت

يكي از نكات مهم در ارتباط با ديدگاه . تري ايفا كنند فرهنگي جنبش كُردي نقش پررنگ -سياسي
شونده نسبت به احزاب كُردي اين است كه اين افراد بر نقش احزاب سكوالر تأكيد افراد مصاحبه

اراي رويكرد ناسيوناليسم مذهبي هاي مذهبي مانند جريان مكتب قرآن كه د دارند و نقش گروه
  .باشند از اهميت خاصي برايشان برخوردار نيست مي

  
  تلقي سكوالر از دين. 5

منظور از تلقي سكوالر از دين نزد افراد مورد مطالعه در تحقيق حاضر، تفاسير فردي اين افراد از دين 
شوندگان بر اكثر مصاحبه. دباش با اتكاي به عقل و همچنين قائل بودن به جدايي دين از حكومت مي

اين باور بودند كه با توجه به اين كه تفاسير متعددي از اسالم و همچنين مذهب تسنن وجود دارد 
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كنند  ها براي تشخيص درست يا نا درست بودن اين تفاسير نهايتا به عقل خودشان رجوع مي لذا آن
اي در اين باره  شوندهبپذيرند مصاحبه توانند ادعاهاي مفسران ديني را بدون استدالل عقالني و نمي

  :گويند چنين مي
مذهب باعث ميشه انسان از سرگرداني در بياد و به نظرم هر مذهب يا مكتبي «

تونه باعث رشد و تعالي انسان بشه البته اين هم به شخص بستگي داره، چون بايد  مي
فاسير مختلفي هركسي تفسير خودش را از مذهب داشته باشه مثال االن در اسالم ت

ولي هركس بايد به عقل خودش . وجود داره و هر كدام هم براي خودشان داليلي دارند
  ). مرد، كارمند( »رجوع كنه

ها به عرصة  ترين كاركرد دين و مذهب در زندگي آن همچنين اين افراد معتقدند كه مهم
جهت معنابخشي به زندگي و تواند به افراد  به اين معنا كه دين مي. گردد شان برمي خصوصي زندگي

يكي ديگر . دست آورند توانند آرامش الزم را به هدفمند كردن زندگي موثر باشد و به اين وسيله مي
  : گويد شوندگان در اين رابطه چنين ميازمصاحبه

اش  مذهب باعث ميشه كه انسان هدفش از زندگي را مشخص كنه و مسير زندگي«
بيهودگي در مياره و باعث موفقيت انسان در زندگي  مذهب زندگي را از. را تعيين كنه

  ).زن، كارمند( »ميشه
اند مربوط به رابطة  شوندگان در ارتباط با مذهب ابراز داشتهيكي ديگر از مواردي كه مصاحبه

اين افراد بر اين باورند كه دين نبايد در امور سياسي و ادارة جامعه دخالتي . باشد دين و حكومت مي
داراي تبديل ؛ به معناي ديگر، دين نبايد به پايه و اساس قوانين و منبع براي حكومتداشته باشد

شود يكي از مذاهب بر سايرين ارجحيت داده شود و همچنين تفسير  شود، چراكه اين امر سبب مي
راند؛ ها و تفاسير را به حاشيه ب كند و ساير ديدگاه مردان بر ساير تفاسير غلبه پيدا مي  مورد نظر دولت

بنابراين در صورت ورود دين به . شود واين امر سبب اختالف و ايجاد تبعيض در ميان افراد جامعه مي
نهادهاي دولتي و حكومتي ممكن است حكومت به ابزاري براي تحميل قرائت خاصي از مذهب بر 

  .ها بدل شود ساير تفاسير و قرائت
باشه، چون دين شاخه  بايد دين از حكومت جدا. موافق حكومت ديني نيستم«

مسلط ميشه و ) مذاهب( ها شاخه شده اگر در حاكميت قرار بگيره يكي از اين شاخه
  .)آزادمرد، شغل( »آزادي سايرين را از بين ميره

  
  حق تعيين سرنوشت. 6

گيري آن خواست  هاي ناسيوناليسم كُردي در ايران از ابتداي شكل ترين خواست يكي از بنيادي
گيري ناسيوناليسم كُردي در ايران و مطرح نمودن خواست شكل. ه استخودمختاري بود
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در اين دوره . گردد باز مي 1324-1320 هاي خودمختاري به شكل مدرن آن به طور عمده به سال
ناسيوناليسم كُردي و خواست خودمختاري سياسي، كه متاثر از ناسيوناليسم كُردي در كردستان 

جنگ جهاني دوم فرصت مناسبي را براي ناسيوناليسم كُردي فراهم . تركيه و عراق بود ظهور كرد
سال يك جمهوري خودمختار كردي در شهر مهاباد به مدت يك 1324 كرد و اين جريان در سال

بنابراين خواست تشكيل حاكميت سياسي كه بيشتر در قالب ). 67: 1385 پور،جاليي( تاسيس كرد
هاي گفتمان  ترين گزاره پيدا كرده است همواره يكي از مهم شعار خودمختاري براي كُردستان تبلور

حلي سياسي براي حل مسئلة قومي در كُردستان مطرح ناسيوناليسم كُردي بوده است و به عنوان راه
تاكيد بر خودمختاري و حاكميت سياسي كُردي براي رفع مسئلة قومي در كردستان از . بوده است

  :آيد ابراز شد قيق نيز به صورتيكه در ادامه ميكنندگان در اين تحسوي مشاركت
. كه بتواند باعث به رسميت شناخته شدن كُردها بشود، دولت استحليبه نظرم راه«

  ).مرد، معلم( »توانيم رسميت پيدا كنيم تنها در قالب يك دولت مي
ها  اين حق ماست كه حكومت و دولت خودمان را داشته باشيم، همة ملت«

  ).مرد، سرباز( »ود را دارند، چرا كُردها نداشته باشند؟هاي خ حكومت
آيد، چرا  شوندگان تشكيل دولت كُردي يك حق طبيعي به شمار ميهاي مصاحبه براساس گفته

داراي حاكميت سياسي خود ) ها ها و فارس ها، ترك عرب( هاي همساية كُردها كه بسياري از ملت
افتن كُردها به عنوان يك ملت تا حد زيادي منوط به باشند؛ لذا از نظر اين افراد رسميت ي مي

هايي كه  حلَ ها و راه توان چنين برداشت كرد كه خواسته از اين اظهارات مي. تشكيل دولت است
اند حداقل در ميان برخي از  هاي متوالي طرح كرده احزاب ناسيوناليستي در كردستان در طي دهه

  .مشروعيت پيدا كرده استشده و افراد جامعة كُردستان پذيرفته
  

  ارجحيت قوميت بر مذهب .7
ترين منبع هويتي افراد،  تقدم وفاداري به ملت بر همة انواع ديگر هويت جمعي و ملت به عنوان مهم

؛ بنابراين، )217: 1383 اوزكريملي،(آيد  هاي اساسي نظريه ناسيوناليسم به شمار مي از جمله گزاره
ط با ديگر منابع هويتي همچون مذهب به صورت آشكار و پنهان همواره ناسيوناليسم همواره در ارتبا

  .ها است در رقابت براي كسب جايگاهي واالتر از آن
گرايي در پژوهش حاضر، با طرح سواالتي در ارتباط با حس تعلق افراد  در ارتباط با مذهب و قوم

مذهب و هويت كُردي براي  هاي تاريخي كُرد و همچنين پرسش از نوع اهميت به نمادها و شخصيت
  هاي  افراد، مقولة ارجحيت قوميت بر مذهب به دست آمد كه در ادامه با ارجاع به گفته

در مبحث رابطة هويت كُردي و مذهب سني، بين افراد . شوندگان توضيح داده خواهد شدمصاحبه
ن غير مذهبي، كُرد شوندگااي وجود دارد، چرا كه از نظر مصاحبه مذهبي و غير مذهبي تفاوت عمده
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آيد و بر اين باورند كه با توجه به اين كه در  بودن و سني بودن دو مقوله متضاد به شمار مي
كُردي به  كُردستان مذاهب مختلفي وجود دارد لذا مذهب يكي از عوامل ايجاد اختالف در جامعة

  :گويند تباط چنين ميشوندگان غير مذهبي در اين ارآيد، براي مثال دو نفر از مصاحبه شمار مي
ايم و هيچ قرابتي بين كُرد بودن  ما قبل از اينكه سني يا مسلمان باشيم كُرد بوده«

  ).مرد، دانشجو(» و سني بودن  وجود  ندارد
ترين مسائلي كه باعث شده است كُردها نتوانند به حق و  به نظر من يكي از مهم«

ترين ضربه را به اتحاد كُردها اختالفات مذهبي بيش. حقوق خود برسند، مذهب بوده
  ).آزادمرد، شغل( »زده است

كه داراي اعتقادات مذهبي هستند، كُرد بودن و سني بودن تناقضي شوندگانياما از نظر مصاحبه
اين افراد كه . بند بمانند توانند به هويت كُردي خود پاي باهم ندارند و كُردها با داشتن هر مذهبي مي

شوندگان دارند، تفسيري فردي از مذهب دارند كه بر اساس آن ميان مصاحبه بيشترين تعداد را در
    .كند ها نقش ايفا مي مذهب بيشتر در حوزة زندگي خصوصي آن

خواهند بين كُرد بودن و سني بودن تضاد  هايي كه گرايشات اسالمي دارند مي گروه«
ر است، من به مذهب ايجاد كنند ولي در كل از نظر من كُرد بودن با سني بودن سازگا

جا ميارم در عين حال كُرد بودن هم برايم مهم است، حتي  معتقدم و فرايض ديني را هم به
  .)مرد، آزاد( »تر است چون كُرد بودن براي من غير قابل تغييره از مذهب هم مهم

و  هاي فوق از نظر كُردهاي سني كه داراي اعتقادات مذهبي هستند، كُرد بودن با توجه به گفته
در  ها آنكه كرد بودن نسبت به مذهب براي  كنند يمهر چند تاكيد (د سني بودن دو امر سازگارن

بند  توانند به مذهب هم پاي و اين افراد معتقدند در كنار حفظ هويت كُردي مي) اولويت قرار دارد
به مذهب  كُرد سني، هويت قومي اهميت و ارجحيت واالتري نسبت شوندگانمشاركتاز نظر  .بمانند
هاي سياسي از مذهب مخالفند  نكته قابل توجه اين است كه همة اين افراد با تفاسير و قرائت. دارد

شود، و از نظر  هويت مذهبي بر هويت قومي ارجحيت داده مي) اسالم سياسي(ر زيرا در اين تفاسي
؛ ر كردستان شودسبب ايجاد تنش و شكاف مذهبي د تواند يمرشد اسالم سياسي در كُردستان  ها آن

تواند به عنوان عاملي  هاي قومي مي شوندگان تاكيد بر مولفهتوان گفت از نظر مصاحبه ميلذا 
  .همبستگي بخش در جامعة كُردستان ايفاي نقش كند

  
  )كُردهاي اهل تشيع( هاي تحقيق هاي ساخته شده از يافته مقوله: بخش دوم 

  هويت قومي كُردي .1
هايي است كه آن را از ساير اقوام ايراني متمايز  كُرد بودن واجد ويژگياز نظر كُردهاي شيعه ، 

هاي متمايز زباني و فرهنگي  ها،كُردها يكي از اقوام ايراني هستند كه داراي ويژگي به نظر آن. كند مي
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هاي قومي و ملي در اكثر  ترين عناصر هويت در ارتباط با زبان كه يكي از مهم. از ساير اقوام هستند
  :گويد كنندگان چنين ميآيد يكي از مشاركت امع به شمار ميجو

كنه زبان كُردي است، به  ترين چيزهايي كه كُردها را از بقيه متمايز مي يكي از مهم«
هاي مختلف اين زبان  ها سعي كنند كه گويش نظرم بايد اين زبان حفظ بشه و خانواده

  ).مرد، دانشجو( »را به فرزندانشان آموزش بدهند
  

  كُردهاي اهل تشيع - هسته مقوله و  عمده مقوالت تحقيق، اوليه مفاهيم): 3(جدول
 مقوله هسته مقوله مفهوم

هويت قومي كرديفرهنگ كردي، اصالت، غيرت زبان كردي، صميميت،

گرايي قوم
 فرهنگي

پذيرش وجه عقالني مذهب، تعالي بخش بودن مذهب، تفسير فردي از مذهب،
 تلقي سكوالر از دينتجدايي دين از حكوم

،تاكيد بر تدريس زبان كردي در مدارس، تاكيد بر حفظ آداب و رسوم كردي
اكيد بر حفظ موسيقي كرديت

تاكيد بر حقوق فرهنگي
 قوم كرد

نارضايتي از دولتاحساس تبعيض اقتصادي، احساس تبعيض فرهنگي
ايران به عنوان،نحس تعلق به زبان فارسي، تاكيد بر حفظ تماميت ارضي ايرا

 هويت ملي ايرانيمخالفت با حق تعيين سرنوشت اقوام ،وطن

همسو بودن قوميت و مذهب،،عدم تناقض ميان كُرد بودن و شيعه بودن
سازگاري كرد بودن و شيعه بودن

 و سازگاري مذهب 
 قوميت

عدم آشنايي با احزاب و،ي سياسي و فرهنگي كُردهاتيشخصعدم آشنايي با 
 فقدان آگاهي تاريخيي قومي كُردها جنبشي سياسي كُردي، عدم آشنايي نسبت به ها انيجر

  
گفتاري از سوي اين افراد، نشان از اهميت زبان  حوزةتاكيد بر حفظ زبان كُردي حداقل در 

ي ها شناسهشوندگان به در كنار زبان كُردي، مصاحبه. باشد يمكُردي به عنوان عاملي هويت بخش 
دارد، يعني  ها آنكه بار ارزشي مثبتي براي  اند كردهي همچون غيرت و صميميت نيز اشاره ديگر

ر دو نف. شود يمافتخار كُردها محسوب  ةيماو  بالند يمخصوصياتي در كُرد بودن وجود دارد كه به آن 
  :نديگو يمچنين  شوندگانمصاحبهاز 

، زن(» در بقيه وجود نداره رنگي و صميميتي كه در كُردها وجود دارهبه نظرم يك«
 ).انشجود

 ها نيابه نظرم . به معناي غيرت، مردانگي و صداقت استر كُردبودن براي من بيشت«
  ).زادآشغل ،مرد(» چيزهايي هستند كه كُرد را از غير كُرد جدا ميكنه نيتر مهمجزء 

، اصالت نژادي برند يم نام آن ازي تيهوي ا مولفه عنوان به عهيشي كُردها كهي موارد از گريدي كي
 ها آني ژگيو نيا كه هستنديي ايآر /يرانيا قوم نيتر لياص، كُردها عهيشي كُردها نظر به. كُردها است

 :ديگو يم نيچن ارتباط نيا در شدهمصاحبه افراد ازي كي. كند يم زيمتماي رانيا اقوام ريسا از را
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 نيهمچن و هستنديي ايآر لياص نژادي دارا كُردها اوال چون كنم يم افتخار بودنم كُرد به من«  
  .)زن، دانشجو( »دارند همي اديز مثبتي ها يژگيو و ورنديغ
 واقع دري رانيا اقوام نيتر يميقد ازي كي عنوان به كُردها بودنيي ايآر به شوندگانمصاحبه اشاره

 و) نظرات(ها  فتهگ اساس بردرنهايت،  .دهد يم قراري رانياي مل تيهو با راستا هم راي كُرد تيهو
ي دارا عهيشي كُردها كه گفت توان يم دارند بودنشان كُرد از عهيشي كُردها كهي ريتفس و درك

ي رانياي مل تيهو چارچوب دري قوم تيهو كي عنوان بهي كُرد مشترك تيهو كي به تعلق احساس
 و منش نيمچنه و مشتركي اين و شهيرهم زمان كُردها از نظر اين افراد داراي زبان، . هستند

  .كند يم زيمتما اقوام گريد از را ها آن كه هستند مشتركي تيشخصي ها يژگيو
 

  هويت ملي ايراني. 2
كنند اما اين هويت را جزئي از يك هويت  كُردهاي شيعه اگرچه بر حفظ هويت كُردي خود تاكيد مي

ي كه از سوي اين افراد عناصر سازندة هويت ايران. دانند تر كه همان هويت ايراني است مي گسترده
دربارة حس تعلق به . مورد تاكيد قرار گرفته است زبان فارسي و سرزمين ايران به عنوان وطن است

  :گويند ايران دو نفر از اين افراد چنين مي
وطن براي . رود آيد بحث قوميت كامال به حاشيه مي وقتي حرف از وطن به ميان مي«

  .)مرد، دانشجو( »گيرد بر مي من ايران است كه همة اقوام را در
ديگر از عناصر سازندة هويت ملي ايراني كه مصاحبه  دركنار احساس تعلق به ايران، يكي

بخش بين اقوام ايراني باشد كه به عنوان عامل وحدت شوندگان بر آن تاكيد كردند، زبان فارسي مي
  :دارند چنين اظهار مي شوندگاندر همين رابطه دو نفر از مصاحبه. شود در نظر گرفته مي

حس خوبي نسبت به زبان فارسي دارم، يك عامل اشتراك بين اقوام ايراني است «
  .)مرد،كارمند(»و از اين نظر هم مهمه

توان گفت كه اظهارات كُردهاي شيعه در ارتباط با هويت ايراني و هويت كُردي به  در نهايت مي
چرا . هاي گفتمان ناسيوناليسم كُردي ر است تا به گزارهت هاي گفتمان ناسيوناليسم ايراني نزديك گزاره

كنند اما هويت ملي ايراني را  كه افراد مصاحبه شده اگرچه بر حفظ فرهنگ و زبان كُردي تاكيد مي
دانند و حق تعيين سرنوشت به عنوان راهكاري جهت حل مسائل سياسي  هاي قومي مي وراي هويت

  .پذيرند سياسي طرح شده است را نميهاي  اقوام كه از سوي احزاب و گروه
  

  نارضايتي از دولت. 3
هاي مختلف همچون سياست،  كه دولت مركزي در ايران داراي نقش بسزايي در عرصه با توجه به اين

تواند يكي از  آيد، لذا مي ها به شمار مي ترين بازيگر در اين عرصه اقتصاد و فرهنگ است و مهم
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كُردهاي اهل . هاي قومي باشد هاي اجتماعي و نابرابري ا مسئلة شكافترين متغيرها در ارتباط ب مهم
هاي اقتصادي و فرهنگي در مناطق كُردنشين  تشيع بر اين باورند كه دولت در ايران عامل تبعيض

نيافتگي مناطق كُردنشين از نظر اقتصادي از سوي  عدم توجه به فرهنگ كُردي و توسعه. است
  .شود به عنوان احساس تبعيض درك ميمصاحبه شوندگان كُرد شيعه 

شود، و عدالت رعايت  كنم در بعضي جاها در حق مردم اجحاف مي احساس مي«
مثال كرمانشاه . تر از سايرين هستند ها محروم از نظر اقتصادي بعضي از استان. نميشه

 .)زن، دانشجو( »هاست كه خيلي كم مورد توجه قرار گرفته يكي از اين استان
مرد، ( »كنه حكومت به عنوان يك قوم خيلي پايين به كُردها نگاه ميبه نظرم «

  .)آزادشغل
ها از نظر اقتصادي و فرهنگي از سوي دولت مورد تبعيض  اگرچه از ديدگاه كُردهاي شيعه، آن

ها نشده است،  اند اما اين مسئله باعث ايجاد شكاف ميان هويت ايراني و هويت قومي آن قرار گرفته
هاي فرهنگي و زباني در ميان كُردهاي شيعه به امري  حاكي از آن است كه تفاوت واين وضعيت

  .سياسي تبديل نشده است
  

  تاكيد بر حقوق فرهنگي. 4
ها و دستاوردهاي  از نظر كُردهاي شيعه مرزهاي هويت كُردي بر مبناي نمادها، آداب و رسوم، سنت

هاي هويت  طور كه در مقوله  همان. ار داردفرهنگي قوم كُرد در چهارچوب مرزهاي سياسي ايران قر
قومي كُرد و هويت ملي ايراني نيز توضيح داده شد، كُردهاي شيعه هويت كُردي را جزئي از يك 

چه در قالب مقولة هويت قومي كُردي بنابر آن. آورند تر به نام هويت ايراني به حساب مي هويت كلي
هاي فرهنگي معنا پيدا  يعه بيشتر در قالب مولفهتوضيح داده شده، كُرد بودن براي كُردهاي ش

با وجود اين . ها يعني هويت ايراني سازگار است كند كه تا حد زيادي با هويت ملي مورد نظر آن مي
ها واجد اهميت است و به  هايي است كه از نظر آن از نظر كُردهاي شيعه فرهنگ كُردي داراي ويژگي

شود؛ لذا حفظ و گسترش اين  به زندگي در نظر گرفته مي عنوان منبعي براي معنا و هويتبخشي
شوندگان در هاي دو نفر از مصاحبه  گفته. دانند فرهنگ را در چهارچوب ايران، يك حق طبيعي مي

  :ارتباط با اين موضوع به اين صورت است
هر قوم و مذهبي بايد اين حق را داشته باشد كه فرهنگ خودش را حفظ كند، يك «

بتواند مثل يك كُرد زندگي كنه، زبان و فرهنگش را حفظ كنه؛ اين حق كُرد بايد 
  ).انشجو، دمرد(» طبيعيه

 ديباي ول كنم يم تعلق احساس آن به نسبت و دارم دوست راي فارس زبان اگرچه«
ي، زبان كُردي در فارس زبان كنار در كه بده اجازه دولت و بشه حفظ همي كُرد زبان
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بخوانيم و ) زبان كُردي( ما هم بتوانيم با زبان مادريمانمدارس هم تدريس بشه، تا 
  .)مرد، كارمند( »بنويسيم

 مصاحبه افراد كه استي قومي آگاهي نوع ازي حاكتاكيد بر حقوق فرهنگي از سوي كُردهاي شيعه، 
 سميوناليناس پردازان هينظر ازي برخي سو ازي آگاه از نوع نيا. دارند شان يقوم تيهو به نسبت شده

 كه است نيا سميوناليناس نياي ها يژگيو نيتر مهم از. شود يم ادي آن ازي فرهنگ سميوناليناس عنوان هب
 گفت توان يم نيبنابرا). 1383 احمدزاده،( نديآ يم شمار به آني اساسي پارامترها تيهو و فرهنگ

 آن بودني اسيرسيغ سبب به كه دارد وجودي فرهنگيي گرا قوم ازي نوع عهيشي كُردها انيم در كه
  .باشد يم كُردي قومسميوناليناس باي ا عمدهي ها تفاوتي دارا

  
 فقدان آگاهي تاريخي. 5

هاي سياسي و  اين مقوله بيانگر آن است كه كُردهاي شيعه در مورد تحوالت تاريخي، جريان
اي هم  هاي نمادين جنبش قومي در كردستان اطالعات و آگاهي چنداني ندارند و عالقه شخصيت

  اين مسئله حاكي از آن است كه افراد . دهند براي پيگيري اين مباحث از خود نشان نمي
باشند و با فضاي فكريي كه اين  قومي كُردي نمي شونده مخاطب گفتمان ناسيوناليسممصاحبه

شوندگان آمده هاي دو نفر از مصاحبه در پايين گفته. گفتمان در پي رواج آن است بيگانه هستند
  :شوندگان تكرار شده استهاي بيشتر مصاحبه ها در صحبت مضمون اين گفتهاست كه 

كه  دانم كه در ميان كُردها كساني در مورد مشاهير كُرد هيچ اطالعي ندارم، فقط مي«
اند، من از اين تفكر خيلي  اند عموما دنبال استقالل كُردها بوده كار خاصي انجام داده

  .)زن، دانشجو( »آيد خوشم نمي
هاي سياسي كُرد هيچ شناختي ندارم و اهميتي هم  مورد احزاب و شخصيت در«

  .)آزادمرد، شغل( »برايم نداشته است
هاي فوق در ارتباط با پژوهش حاضر به اين خاطر است كه يكي از مواردي كه  اهميت گفته

ها بر آن  تهاي ناسيوناليستي براي نشان دادن تمايز قوم يا ملت خود از ديگر اقوام و مل گفتمان
بخشي از محتواي اين گذشته . ملي است/ فرد قومي گذشته و تاريخ منحصربه كنند ارجاع به تاكيد مي

هاي مختلف تاريخي به نمادهاي  هايي است كه در دوره ها، مبارزات و شخصيت نيز شامل اسطوره
شان،  ومي با تاريخهاي آشنايي جوامع ق همچنين يكي از ميانجي. اند ملي تبديل شده/ مبارزات قومي

ها با تصويرها و نمادهاي خود، بازنمايي  روشنفكران و نخبگان سياسي و فرهنگي آن جوامع است، آن
؛ )180: 1391 اسميت،( كنند كنند و به ديگران معرفي و بازنمايي مي قوم را ترسيم مي /و تمايز ملت

دي و فقدان آگاهي تاريخي هاي سياسي و احزاب كُر لذا عدم آشنايي كُردهاي شيعه با شخصيت
  .باشد قومي حاكي از عدم تأثير گذاري گفتمان ناسيوناليسم كُردي در ميان كُردهاي شيعه مي
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  تلقي سكوالر از دين. 6
شونده دين را تنها به عنوان منظور از تلقي سكوالر از نظر كُردهاي شيعه آن است كه، افراد مصاحبه

دانند و  شان مي شخيص امور درست از نادرست در زندگييكي از منابع معرفتي و اخالقي جهت ت
توان با اتكا به دستورات و  شان وجود دارد كه نميمعتقدند مسائلي در زندگي شخصي و اجتماعي

يكي از اين مسائل كه از سوي اكثر مصاحبه . شان پيدا كرد حلي درخور برايفرامين ديني راه
شوندگان داري است كه به نظر بيشتر مصاحبه كومتشود سياست يا ح شوندگان بر آن تاكيد مي

  اكثر . تواند نتايج مثبتي براي جامعه دربر داشته باشد دخالت دين در اين عرصه نمي
كنند و دخالت دين در  شوندگان به تجربة جامعة ايران در طول سه دهة گذشته اشاره ميمصاحبه

طرف و همچنين افزايش اختالفات از يكهاي فردي و اجتماعي  سياست را سبب محدود شدن آزادي
  :گويند شوندگان در اين رابطه چنين ميدو نفر از مصاحبه .دانند مذهبي در جامعه مي

هايي است  به نظرم وجود مذهب در سياست زياد مثبت نيست و دليل آن هم تجربه«
  .)مرد، دانشجو( »كه در زمينه وجود دارد

و همه حق انتخاب داشته باشند، و مذهب به نظرم مذهب بايد امري فردي باشه «
  .)زن، كارمند( »هم بايد از دولت جدا باشه

همچنين عقالني شدن باورها، اتكا به تفاسير فردي و نپذيرفتن تفاسير رسمي از دين كه از سوي 
شود، يكي ديگر از مباحثي است كه از سوي مصاحبه  مراجع و مروجين ديني در جامعه ارائه مي

مصاحبه شوندگان بيشتر بر كاركردهاي دين در حوزة خصوصي و زندگي . شود از ميشوندگان ابر
اي جهت حفظ آرامش روحي و رواني خود  عنوان وسيله كنند و دين را به شان تاكيد مي شخصي

  :گويد كنندگان در اين رابطه چنين مييكي از مشاركت. دانند مي
خودم از هر . كه قبول ندارم تا يه حدي مذهب را قبول دارم، و يه جاهايي هست«

  .)مرد، كارمند( »بخش دارهچيزي يه تعبيري دارم، در كل مذهب براي من وجه آرام
  

 سازگاري مذهب و قوميت. 7
طور كلي و مذهب شيعه به طور مشخص تضاد يا تناقضي  كُردهاي شيعه بر اين باورند كه مذهب به

ي خود به حفظ فرهنگ و هويت كُردي در ميان پيروان ها براي اثبات اين ادعا آن. با كُرد بودن ندارد
شده معتقدند تضاد ميان برخي از افراد مصاحبه. كنند مذاهب مختلف در مناطق كُرد نشين اشاره مي

هاي  ها و طيف تنها ممكن است در ميان گروه) در اين جا كُرد بودن و شيعه بودن( مذهب و قوميت
كنندگان، براي از نظر مشاركت. دهند پيش بيايد ي ارجحيت ميسياسي كه يكي از اين دو را بر ديگر

دو نفر از كُردهاي . آيد عامة مردم سازگاري ميان مذهب و هويت قومي امري بديهي به حساب مي
  :گويند شيعه در رابطه با اين مسئله چنين مي
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عه كنم تضاد خاصي با هم ندارند، از نظر عامة مردم هم كُرد بودن و شي من فكر مي«
كنه  هاي سياسي ممكن قضيه فرق مي البته در مورد گروه. بودن با هم تضادي ندارند

  .)آزادمرد، شغل( »ولي به نظر من با هم سازگارند
بينند اما بر اين باورند كه  با وجود اين كه كُردهاي شيعه تضادي ميان كُرد بودن و شيعه بودن نمي

شان وفادارتر هستند و احساس تعلق بيشتري  كُردي كُردهاي سني نسبت به كُردها شيعه به هويت
  :گويد شده چنين مييكي از افراد مصاحبه. هاي هويت قومي خود دارند به مولفه

ميشه، از مدل لباس پوشيدن بگير تا  رنگ ها فرهنگ كُردي داره كم در بين شيعه«
پررنگ  ولي هنوز توي مناطق سني نشين فرهنگ كُردي. صحبت كردن به زبان كُردي

 .)آزادمرد، شغل( »است 
  

 گيريبحث و نتيجه
اي كه  گرايي در قالب مقوالت عمده در اين مقاله درك و تفسير كُردهاي سني و شيعه از پديدة قوم

از ادغام و تركيب اين . شوندگاني از هر دو گروه بود، توضيح داده شد هاي مصاحبه حاصل گفته
و براي كُردهاي شيعه مقولة » ناسيوناليسم كُردي سكوالر« مقوالت براي كُردهاي سني مقولة هسته

  .حاصل شد» گرايي فرهنگي قوم«هسته 
نشان داده شده ) 2(و ) 1(هاي  گرايي براي هر كدام از اين دو گروه در مدل ابعاد مختلف قوم

است، آمده ) 4(گرايي ميان اين دو گروه كه در جدول  ها و تشابهات قوم در ادامه نيز تفاوت. است
  .شودتوضيح داده مي

  

  گرايي اي درك وتفسيركُردهاي سني ازپديده قوم مدل زمينه: )1(مدل
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گرايياي درك وتفسيركُردهاي شيعه ازپديده قوم مدل زمينه: )2( مدل

  
درك كُردهاي شيعه وسني از هويت كُردي اگرچه در مواردي همچون تاكيد برزبان كُردي و 

باشد، اما داراي  بخش مردم كُرد داراي اشتراكاتي مي هاي هويت ولفهاصالت قوم كُرد به عنوان م
عنوان  ازنظركُردهاي سني هويت كُردي اغلب به. هاي برجسته و قابل مالحظه اي نيز هست تفاوت

شودكه محتواي آن را فرهنگ كُردي، اصالت، زبان كُردي، تجربة رنج  كُردي درك مي/يك هويت ملي
دهندكه از منظر  ها نشان مي اين مولفه. دهد ر انكار ديگري شكل ميمشترك و مقاومت در براب

تجربة ...  شوندگان سني عالوه بر عناصر دروني فرهنگ كُردي مانند آداب و رسوم و زبان ومصاحبه
هاي مركزي نيز براي كُردهاي سني به بخشي از هويت  مبارزات سياسي و مقاومت در برابرحكومت

سني كه  كُردهاي و معناي كُرد بودن، درميان كُردي هويت از درك اين. ستا شده بدل ها آن كُردي
 هويت محتواي چرا كه. است و سني شيعه داراي وجهي سياسي است، يكي از وجوه افتراق كُردهاي

  .دهد ها و نمودهاي فرهنگي خود را نشان مي اهل تشيع عموما درقالب مولفه كُردهاي براي كُردي
  

  گرايي در ميان كُردهاي سني و شيعهو تشابهات قوم هاتفاوت): 4(جدول
 مقوالت

  تفاوت ها تشابهات
  شيعه  سني شيعه سني

  تلقي سكوالر از دين
  نارضايتي از حكومت

  هويت قومي كُردي  پارچه كُرديهويت يك
  هويت ملي ايراني  بيگانگي با هويت ايراني

  سازگاري قوميت و مذهب  ارجحيت قوميت بر مذهب

قوم گرايي 
فرهنگي

فقدان آگاهي 
تاريخي

هويت ملي 
ايراني

تاكيد بر حقوق 
فرهنگي قوم كرد

نارضايتي از دولت
سكوالر از  تلقي

دين 

هويت قومي 
كردي 

سازگاري قوميت و 
مذهب



  1393، زمستان 4شناسي ايران، دوره پانزدهم، شمارة  مجله جامعه

26 

از نظركُردهاي . هاي مهم كُردهاي شيعه و سني مربوط به هويت ايراني است ديگر از تفاوتيكي 
سني، هويت كُردي فراتر از يك هويت قومي است كه بتوان آنرا در چارچوب مرزهاي ايران محدود 

ها كُردهاي تركيه، عراق و سوريه نيزبخشي ازهويت واحد كُردي هستند و در  ازنظر آن. نمود
كُردهاي . كنند به اسم كُردستان كه داراي جغرافيا و مرزهاي مشخصي است، زندگي مي سرزميني

دانند و به اين مكان كه بخش اعظم آن خارج از مرزهاي  سني، وطن خود را كُردستان بزرگ مي
درحالي كه ازنظركُردهاي . دهند كنوني ايران قراردارد به عنوان وطن خود احساس تعلق نشان مي

ها ذيل هويت ملي ايراني قابل  آيند و هويت قومي آن ها يكي از اقوام ايراني به شمار ميشيعه، كُرد
  .باشد تعريف مي

گرايي ميان كُردهاي شيعه وسني قابل توجه  تواند در تفاوت قوم ازجمله موارد ديگري كه مي
هي فقدان آگا« باشد موضوع آگاهي تاريخي وسياسي از قوميت كُردي است كه درقالب مقولة

چرا كه . دهد شوندگان شيعه استخراج شده است، خود را نشان مي هاي مصاحبه كه ازگفته »تاريخي
هاي سياسي،  مقولة مذكور بيانگر آن است كه كُردهاي شيعه در مورد تحوالت تاريخي، جريان

كه  هاي كُردي اطالعات و آگاهي چنداني ندارند؛ درحالي هاي نمادين و رهبران جنبش شخصيت
هاي كُردي و احزاب كُردي بخش مهمي از تاريخ مبارزات مردم  ظركُردهاي سني، رهبران جنبشازن

ها براي جامعه كُردي ضروري  كه وجود آن طوري باشند به آيند كه قابل احترام مي كُرد به حساب مي
  .شود و مهم قلمداد مي
با همديگر، كه  »ردتاكيد برحقوق فرهنگي قوم كُ« و »حق تعيين سرنوشت« هاي مقايسة مقوله

كنندگان شيعه استخراج شده است، كنندگان سني و دومي ازمشاركتاولي از نظام معنايي مشاركت
تفاوت اين دو مقوله . دهد گرايي ميان كُردهاي شيعه  و سني را نشان مي هاي قوم يكي ديگر از تفاوت

آشكار داراي خصلتي سياسي گرايي در ميان كُردهاي سني به طور  حاكي از آن است كه نوع  قوم
درحالي . باشد ناسيوناليسم قومي در كُردستان مي است و بيانگر يكي از مهمترين مطالبات جنبش 

شوندگان كُرد شيعه ابراز شده است بيشتر كه تاكيد بر حقوق فرهنگي قوم كُرد، كه ازسوي مصاحبه
ها برآورده شدن اين  ظر آنچرخد كه از ن حول مطالباتي همچون حفظ زبان و فرهنگ كُردي مي

  .پذير استمطالبات بدون وجود حاكميت سياسي كُردي نيز امكان
گرايي در تحقيق حاضر دو در ارتباط با تشابهات درك و تفسير كُردهاي شيعه و سني از قوم

شوندگان هر دو گروه از گفتار مصاحبه» نارضايتي از حكومت«و » تلقي سكوالر از دين«ي مقوله
  مقولة نارضايتي از دولت از ديدگاه كُردهاي شيعه و سني ناشي از برخوردهاي . آمد دست به

همچنين منظور از تلقي سكوالر از دين در نزد هر دو . آميز دولت در مناطق كُردنشين استتبعيض
شوندة شيعه وسني، تفاسير فردي از دين با اتكاي به عقل و همچنين قائل بودن به گروه مصاحبه

 .باشددين از حكومت ميجدايي 
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گرايي حاكي از ي درك و تفسير كُردهاي شيعه و سني از قومتوان گفت اگرچه مقايسهنهايتا مي
باشد و تاثير مستقيم گفتمان اي در ارتباط با معناي كُرد بودن و ايراني بودن ميهاي برجستهتفاوت

گرايي ح مشاهده نمود، اما نوعي از قومتوان در ميان كُردهاي سني به وضوناسيوناليسم كُردي را مي
اي كه  خورد كه بيشتر داراي خصلتي فرهنگي است، مسئلهمي چشم به شيعه كُردهاي ميان نيز در

در . گرايي در كُردستان مورد بررسي قرار نگرفته استهاي قبلي مربوط به قومها و پژوهشدر نوشته
ناسيوناليسم سعي شده تا اين وجه از ناسيوناليم  تحقيق حاضر با تاكيد بر ابعاد ذهني و معنايي

  .كُردي نيز مود بررسي قرار بگيرد
هاي قومي در بين كُردهاي ايران يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه در قوميت گرايي و پويش

وحدت مذهبي عامل تعديل كننده پويش هاي قومي و تمايل . توجهي ايفا مي كندمذهب نقش قابل
هاست در حالي كه اختالف مذهب پويش هاي قومي را به سمت گريز از مركز و تقويت  به مركز آن

  . ناسيوناليسم قومي متمايل مي كند
 

 پيشنهادها
هاي هاي اين تحقيق كُردها بر اين باورند از سوي حكومت مركزي مورد تبعيضبراساس يافته

.  ها از حكومت شده استرضايتي آناند كه اين امر موجب نااقتصادي، سياسي و فرهنگي قرار گرفته
تواند سبب شكافي عميق واضح است كه تداوم و گسترش اين نارضايتي در ميان كُردهاي ايران مي

بنابراين تالش براي رفع . خطر افتادن امنيت ملي شود ي ايراني، تضعيف وحدت ملي و بهدر جامعه
ان كُرد در سياست و توجه بيشتر به هاي اقتصادي، فراهم نمودن زمينة مشاركت نخبگنابرابري

تواند موجب مطالبات فرهنگي كُردها از جمله تدريس زبان كُردي در مقاطع مختلف تحصيلي مي
  .ها شودتعديل احساس نارضايتي آن

يكي ديگر از نتايج قابل توجه تحقيق حاضر بيگانگي كُردهاي سني با هويت ايراني است، اين 
  اي بازتعريف شود كه از است مفهوم هويت ملي ايراني به گونه دهد كه الزممسئله نشان مي

فروتر است گذر كند و /غير شيعه كه حاوي معناي فراتر/غير فارس و شيعه/هاي فارسدوگانه
  .هاي هويت ملي ايراني دربر گيردتكثرهاي قومي و مذهبي را به عنوان يكي از ويژگي

مداري و تباط با مسائل قومي در ايران، قومهاي موجود در ارهمچنين با توجه به حساسيت
مركز محوري از جمله رويكردهاي ايدئولوژيكي هستند كه ممكن است محققان اجتماعي را در 

هاي كيفي ي و روشريتفس افتيرهكارگيري  به .گرايي ناكام بگذاردبررسي عالمانة پديدة قوم
 يبرا را هاييامكان است يدانيم اتمشاهد و يياستقرا روش بر يمتك همچون نظرية مبنايي كه 

 از ينظر هايچارچوب گذاشتن كنار قيطر از ياجتماع هايدهيپد به شتريب چه هر شدن كينزد
ي را ميمفاه ها،هيفرض آزمون يجا به كند ويم فراهم كيدئولوژيا هايفرضشيپ و شده نييتع شيپ
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بنابراين، توصيه . است قيتحق دانيم  ل از هاي حاصداده از گرفته بر ها آن يمحتوا كه كندابداع مي
  . شود روش هاي كيفي و تفسيري در مطالعه مسائل قومي بيشتر مورد استفاه قرار گيرد مي
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