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مقدمة

مقارنًة  ومتنوع،  متسع  مفهوم  ذو  وهو  اتلقليدية،  املوضواعت  من  اهلوية  مأزق  يُعد  تارخييًّا، 

باملقاربات واخلطابات وانلظريات. فهو حيتوي ىلع أحد املوضواعت الرئيسية لفروع املعرفة املختلفة 

السياسية.  والعلوم  االجتماع،  وعلم  انلفس،  وعلم  اجلديدة،  اللغويات  وعلوم  الفلسفة،  فيها  بما 

دة للجداالت الفكرية؛ وأصبحت  ـُوحِّ خالل تسعينيات القرن املايض، اكنت »اهلوية« أحد األطر الـم

يف  إضافته  يمكن  ما  دليهم  اجلميع  أن  يبدو  فايلوم،  جنكيزن)1).  رصح  كما  العرص«  عالمات  »أحد 

هذا الصدد: علماء االجتماع، وعلماء اإلنسان )األنرثوبولوجيا)، واجلغرافيني، واملؤرخني، والفالسفة، 

ـُـثارة حول اهلوية باتلنوع؛ فيه تضم  وعلماء السياسة، وعلماء انلفس. وتتسم لك هذه اجلداالت املـ

نقاشات اكليت أىت بها أنتوين جايدنز حول احلداثة واهلوية اذلاتية، واالفتنان ما بعد احلدايث وما بعد 

ـُلحة لفهم  االستعماري مع الفارق، واتلفكيك النسوي تلقايلد انلوع االجتمايع، واملحاوالت املــ

العودة الواضحة للقومية والسياسات العرقية كقوى سياسية مؤثرة.

ال يتعلق مأزق اهلوية بفرٍد أو جمتمٍع بعينه. وبعبارٍة أخرى، ليس باملشلكة املحلية؛ وإنما انعاكس 

ألزمٍة اعملية، جذبت صناعة سياسات اهلوية وختطيطها، واحلنني اهلوياىت، وأزمات اهلوية وانلقاشات 

اليت أثارتها األصويلة اهلوياتية يف انتباه املفكرين وصناع السياسات يف معظم املجتمعات. ذلا، وكما 

أشار هال)2)، جيب علينا العودة لسؤال اهلوية »ألن سؤال اهلوية قد اعد إيلنا«.

حقيقًة، وإىل جانب املوضواعت انلظرية املختلفة حول العودة إىل سؤال اهلوية، فإنه لم يُعد إيلنا، 

ألنه لم يفارقنا قط منذ تطوير بعض املفاهيم مثل القومية، وادلولة القومية، واهلوية القومية، والغرب 

وما إىل ذلك. أصبح موضوع اهلوية أحد املوضواعت املصريية عند تناول إيران يف القرن العرشين، منذ 

اتلواصل األول مع احلداثة، واليت دخلت مرحلة جديدة أكرث تعقيًدا بعد اثلورة اإلسالمية اعم 1979. 

 Richard Jenkins, Social Identity, 2nd ed., Key Ideas (London: Routledge, 2004): 8.     (1)

 Stuart Hall, “Old and New Identities, Old and New Ethnicities”, in Culture, Globalization and the World-System: Contemporary Conditions    (2)

for the Representation of Identity, edited by Anthony D. King (Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2000): 41-48.
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إىل حدٍّ ما، اكن نظام بهلوي االستبدادي داعًما للتحديث، ومروًجا هل. وذلا، فقد واجه مشكالت أقل 

بكثري مما واجهها انلظام اإلساليم بعد اثلورة، واليت حبثت عن طرق جديدة وخمتلفة مستوردة من 

الغرب والعالم احلديث يف العديد من اجلوانب احلياتية.

أثارت مشلكة اهلوية يف إيران اإلسالمية، وخباصٍة أزمة اهلوية، اهتمام الكثريين يف ثمانينيات 

املخاطر  إىل  واملفكرين  الرسميني  املسئولني  انتباه  األزمة  تلك  ترث  ولم  املايض.  القرن  وتسعينيات 

اخلارجية فقط، ولكن أيًضا إىل الوضع ادلاخيل لدلولة متمثاًل يف األعمال األدبية والفنية وما إىل ذلك، 

األمر اذلى أدى إىل تقييد مثل هذه األعمال بقواعد صارمة. واكن من بني ردود األفعال والسياسات 

الوقائية املتعلقة بمشالك اهلوية وخاصًة أزمة اهلوية الربامج املختلفة إلذاعة مجهورية إيران اإلسالمية، 

والسياسات والقواعد املتصلة بمنع أو ترصيح استخدام األقمار الصناعية.

احلكومية  إىل اخلطط  باإلضافة  اهلوية،  واملؤتمرات حول  وادلراسات،  واملقاالت،  الكتب،  ُتَعّد 

أيد  املثال،  بها. وىلع سبيل  املرتبطة  واتلصنيفات  للهوية  احليوية  األهمية  أبرز مظاهر  من  الرسمية، 

حبث مسودي)3) بقوة هذه االداعءات؛ حيث أشار إىل أن أربعني باملائة من أطروحات رسائل املاجيستري 

وادلكتوراه يف العلوم السياسية يف ثماين جامعات يف طهران يف الفرتة من 1991 وحىت 2006 اكنت عن 

ادلراسات عن  مدى عمق  انلظر عن  وبغض  ذلك،  من  بالرغم  مبارش.  أو غري  مبارش  بشلٍك  اهلوية 

اهلوية، ومستوى صالحية نتاجئها علميًّا، أو إىل أي مدى تعد هذه املشلكة حقيقية، وإىل أي حد تم 

إنتاجها بعقول وأفاكر ابلاحثني، فإن الرتكزي الكبري ىلع تناول موضوع اهلوية هو الشأن اذلى يدعو إىل 

اتلأمل. وإىل جانب هذا، وباإلضافة إىل الرتكزي اجليل، تربز مدى داللة وأهمية متغري اهلوية يف تفسري 

األوضاع االجتماعية، واثلقافية، واالقتصادية، واتلنموية يف املجتمع.

ومن ناحية أخرى، واستناًدا إىل اتلوجهات السياسية، واالجتماعية، واثلقافية لإليرانيني، فإن 

مشلكة اهلوية يه مشلكتنا املستقبلية أيًضا. فيُعد حضور مأزق اهلوية يف املواقف وابلىن االجتماعية 

 M. Maghsoodi, “Position of Identity in Student Theses”, J. Natl. Stud 31 (2007): 81-101.  (3)
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وتأثريه يف اختاذ القرارات، وصناعة السياسات، والعالقات الفردية، واجلماعية والقومية ىلع قدٍر من 

األهمية أكرب من جمرد اعتبار املفكر هل مضيعة للوقت وغري ذات أهمية، أو ىلع العكس إسرتاتييج 

وذو داللة كبرية. ذلا، فقد فرضت اهلوية نفسها كمشلكة اجتماعية ىلع العلوم اإلنسانية وباحثيها، 

بعيًدا عن انلموذج انلظري للمفكرين وتوجهاتهم حنو املوضوع سلبيًة اكنت أو إجيابية.

أو منظور عميل واجتمايع، ىلع  اهلوية، سواء من منظور نظري  ملأزق  العامة  تطورت األهمية 

يف  اهلوية  نظرية حول  ودراسات  العاليم،  املستوى  للهوية ىلع  انلظرية  ادلراسات  مستويات:  ثالثة 

إيران، ودراسات حبثية عن اهلوية اإليرانية يف احلقل األكادييم اإليراين. لم جير ابلاحثون دراسات 

حتايك هذه اثلالثة مستويات، وأدى غيابها إىل تنوع نظري وجترييب )إمربييق) واستحالة تمثيل وجهة 

نظر اعملية ُموحدة هلا. وعليه، تسىع هذه ادلراسة إىل حتليل تلوي ثلالثة أنواع من ادلراسات عن اهلوية 

واملنهجيات،  انلظرية،  املقاربات  تعريف  إىل  تهدف  ذلك،  إىل  واستناًدا  تمايًزا.  أكرث  نظر  وجهة  من 

والعينات اإلحصائية واتلمثيلية لدلراسات، ونتاجئها وإجنازاتها وأخرًيا نقدها.

يُعد هذا املقال ملخص دراسة تفصيلية طويلة املدى. ومع ذلك، وبسبب تعذر الوصول واتلوجه 

اخلاص خلطة ابلحث األصلية، ربما نكون قد أغفلنا بعض احلاالت يف لك مستوى، ونرجو أال يؤثر 

هذا يف اإلطار العام للموضواعت وانلتائج.

املنهجية

يهدف  اعم،  بشلٍك   .Meta-analysis ورايئ)  )ما  تلوي  كييف  حتليل  منهج  ىلع  ادلراسة  تعتمد 

اتلحليل اتللوي يف لكٍّ من املنهجيات الكمية والكيفية، إىل إدماج نتائج دراسات متعددة بهدف إاعدة 

ادلراسة)4). حتاول  املوضوع حمل  أو  للظاهرة  أكرث شمويلة  ما  تفسرٍي جديد، وإىل حد  حتليلها وإجناز 

نتائج  دمج  الكيفية–  املنهجيات  يف  متكرٍر  بشلٍك  حايلًّا  تُستخدم  اتللوي–واليت  اتلحليل  منهجية 

اتللوي،  ابليانات  اتللوي، وحتليل  الرتكيب  وُيعد  تمايًزا.  أكرث  بطريقة  واستخدامها  كيفية  دراسات 

 Harsh Suri, “The Process of Synthesizing Qualitative Research: A Case Study”, in Annual Conference of the Association for Qualitative  (4)

Research, Melbourne, 6-10 July 1999 (1999).

ًّ
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الغرض  يُعترب  املنهجية))).  نلفس  أخرى  مسمياٍت  اتللوي  الكييف  واتلفسري  اتللوية،  واإلثنوجرافيا 

الرئييس من اتلحليل اتللوي الكييف هو دراسة ابليانات بلعض األحباث ذات الصلة ونتاجئها– سواء 

اكنت كمية أو كيفية– من منظور تفسريي اتلوجه)6)، حيث تزداد أهمية إاعدة حتليل انلتائج وإاعدة 

تفسريها من منظور جديل أوسع.

حتتوي العينة اإلحصائية هلذه ادلراسة ىلع ثالثة تصنيفات، ويه: انلظريات العاملية للهوية يف 

اإليرانية يف  اهلوية  ابلحثية حول  وادلراسات  إيران،  يف  للهوية  انلظرية  وادلراسات  االجتماع،  علم 

املجال األكادييم اإليراين. يوجد اتلصنيفان األول واثلاين أساًسا يف الكتب وتمت دراستهما كأدبيات 

جريت 
ُ
نظرية للمقال من خالل حبث استكشايف. أما اتلصنيف اثلالث فيشتمل ىلع ادلراسات اليت أ

للحصول ىلع درجيت املاجستري وادلكتوراه يف اجلامعات الكربى بإيران ونرُش بعضها كمقاالٍت حبثية. 

وحيث إن هذا ابلحث غري معين بصالحية حمتوى ادلراسات، فقد اعتمد اختيارها ىلع وجود لكمة 

»اهلوية« يف املوضوع أو سؤال ابلحث. لم يتجاوز املدى الزمين للك تصنيف اثلالثة أشهر األوىل لعام 

2011. بشلٍك اعم، تم حتليل مخس نظريات اعملية، وست عرشة نظرية داخلية، وثماٍن وثالثني دراسة 

حبثية داخلية. أتاح حجم العينة هذا للباحثني املادة الاكفية إلجراء حتليلهم اتللوي الكييف. وبالرغم 

من ذلك، يعتقد اخلرباء أنه يُمِكن إجراء حتليل كييف تلوي حىت مع حجم عينة أصغر )انظر مثاًل 

.(Ghazi Tabatabaei and Vedadhir(7(

 George W. Noblit and R. Dwight Hare, Meta-Ethnography: Synthesizing Qualitative Studies, Qualitative Research Methods 11 (Newbury  (5)

Park, CA: SAGE, 1988).

Anselm L. Strauss, Qualitative Analysis for Social Scientists (Cambridge: Cambridge University Press, 1987).  (6)

 Mahmoud Ghazi Tabatabaei and AbouAli Vedadhir, Meta-Analysis in Social and Behavioral Research (Tehran: The Sociologists; The  (7)

Center for Cultural and Social Studies of Tehran Municipality, 2010).
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انلظرية االجتماعية واهلوية

ينتيم علم االجتماع فعليًّا إىل العرص احلديث، وموضوعه املحوري واألكرث تفضياًل هو انلظام 

االجتمايع احلديث أيًضا. وكما ذهب هال)8)، فإن اهلوية حتديًدا تعترب ملمًحا أو مشلكًة حديثة. ذلا، 

يُستشف تطابق واتساق منطيق وزمين بني لكٍّ من علم االجتماع واهلوية. وبشلٍك اعم،  يمكن أن 

يُمِكن تصنيف مجيع انلظريات العاملية للهوية وفًقا ثلالث مقاربات هوية خمتلفة: املقاربة اجلوهرية، 

ومقاربة اخلطاب، واملقاربة ابلنائية.

وفًقا للمقاربة اجلوهرية، للهويات جوهر ثابت. ترى هذه املقاربة خصائص دائمة وأبدية داخل 

د هويته. واستناًدا إىل ذلك )ووفًقا نلظرية ستيوارت هال)،  َدّ
ُ

اجلنس البرشي تضمن األهمية لوجوده وحت

فإن نظرية اهلوية احلديثة تعترب »جوهرية«. يقع يف القلب من هذه املقاربة االعتقاد يف حقيقة اجلوهر 

وثباته وعدم قابليته لالخزتال، واالعتقاد- باتلبعية-يف دور اجلوهر غري القابل للجدل يف بناء فرٍد أو 

كياٍن حمدد. تُعد اتلوجهات ادلينية مقاربات جوهرية باألساس أيًضا. وكما قال الفيلسوف اإلساليم 

ابن رشد: »اهلوية مرادف ملسىم الكيان؛ فعىل سيبل املثال تعود البرشية ىلع البرش«. تذكرنا اهلوية بهذا 

املعىن بمفهوم اهلوية واجلوهر يف منطق أرسطو؛ حيث اهلوية تماثل الكيان وتشابه جوهره. ولكن يف 

بعض الطوائف ادلينية، يُعترب ربط اهلوية اإلنسانية باإلهل )وليس باجلوهر) أمر حتيم للتعريف. تنتيم 

»هوياتنا« هنا لإلهل اذلي يُمثِّل »احلقيقة املطلقة«، وهو نوع من اتلوحد مع اإلهل عرب رحلة روحانية)9). 

وُيعد الرتكزي ىلع الطبيعة البرشية للتعريف عن اذلات مقاربة جوهرية للهوية أيًضا.

احلقائق  تتطور لك  اخلطاب،  ملقاربة  ووفًقا  للخطابات.  نتاج  اهلوية يه  اثلانية،  للمقاربة  وفًقا 

االجتماعية وتتشلك يف اخلطابات وال توجد حقيقة اجتماعية خارجها. ذلا، وحيث إن اهلويات جتد 

جذورها يف اخلطابات، واخلطابات ليست باثلابتة وال املستقرة ولكنها متغرية وغري مستقرة، فإن تغري 

موقف اخلطاب سيغري اهلوية باتلبعية. ومن ثمَّ يُمكن للك فرد أن يكون هل أكرث من هوية. 

Stuart Hall, “Old and New Identities, Old and New Ethnicities”: 41-68.  (8)

M.R. Tajik, The Narrative of Otherness and Identity among Iranians (Tehran, 2005): 31.   (9)
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ترى مقاربة اخلطاب، ىلع انلقيض من مقاربة اجلوهرية، إن اهلوية حقيقة تارخيية وظرفية: مثلها 

مثل العديد من احلقائق األخرى، اهلوية يه نتاج »الوقت والفرصة«، وال يمكن تفسريها بواسطة 

. Meta-history املنطق أو مبادئ ما وراء اتلاريخ

من  د  دِّ
ُ

وحت اللغة  تُعرِّف  اخلطاب.  مقاربة  قلب  بعينها) يف  لغة  وليست  العموم  )يف  اللغة  تقبع 

احتماالت كياٍن ما. ذلا، ال يُمِكن حتديد اهلوية بواسطة الطبيعة أو اجلوهر، وال تمتلك مظهًرا واحًدا 

ثابتًا. ال تُؤمن ما بعد ابلنيوية بوجود فرد ُموَّحد وعقالين كمصدٍر للهوية أو حىت طبقة أو نوع اجتمايع 

ـُتغري لللكمات واملصطلحات،  وما إىل ذلك. يدخل يف إطار نفس املنظور نظرية دريدا )عن املعىن امل

الريزويم)،  الشجريايت  )فكرهم  وجيوتاري  ديلوز  عند  واتلكرار  واالختالف  االختالفات)،  ولعبة 

وأصل  واآلخر«  الغربية  »اذلات  عن  فوكو  ونظريات  اللغة)،  )ألعاب  اللغة  عن  فينغشتاين  وفلسفة 

املعرفة )يف عالقتها بالسلطة)، واملنظور ما بعد املاركيس لاللكو وموف )مفهوم اتلعبري)، ونظريات 

واتلعريف)،  اهلوية  وجديلة  املرآة  ومرحلة  واللغة،  الالويع  بني  )التشابه  لالاكن  انلفيس  اتلحليل 

هلذه  ووفًقا  اعم  وبشلٍك  اهلجينة).  اهلويات  )حول  وسبيواك  بابا  هلويم  االستعمارية  بعد  ما  واألفاكر 

انلظريات تُعد لك هوية منتًجا خلطاٍب ما وتتسم باتلارخيية؛ فيه، إًذا، تتغري بشلٍك دائم، وال يمكن 

تعريفها بأي معيار اعليم أو ما وراء تارييخ.

تتمثل املشلكة الرئيسية يف مقاربة اخلطاب يف اخزتال لك احلقائق واألشياء املادية إىل »اللغة«. ال 

تؤدي هذه املقاربة إىل إغالق الطريق أمام انتقاد اللغة نتيجة ملوقفها اتلأسييس فقط، ولكنها تتجاهل 

أيًضا احلقائق املادية اهلامة باملجتمع، وهو األمر اذلى يُفسِّ اتهام هويم بابا؛ املفكر ما بعد استعماري 

الرغم من  اللغة واللكمات«. وىلع  العالم عرب مرآة  باتلبعية نلظريات الاكن، »بانلظر إىل  اذلي يدين 

ذلك، هلذه املقاربة مساهمة شديدة األهمية يف املعرفة العلمية، ىلع األقل فيما خيص حترر املنهجية 

وفلسفة العلم يف اثلالثة عقود األخرية من احلتمية واللكيات املجردة ألفاكر عرص اتلنوير.

تنظر املقاربة اثلاثلة إىل اهلوية كبناٍء اجتمايع. وعليه، فإن أصل اهلوية ومصدرها ليس باملوقع 

أو املاكن املتعايل، ولكنه نتاج للمواقف االجتماعية واألفعال اإلنسانية. ووفًقا للبنائيني، ال يدل معىن 
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املقاربة ىلع ملكية فطرية لللكمات واألشياء، ولكنها دائًما ما تظهر نتيجًة للعقود االجتماعية. ذلا، 

اهلوية ليست بفطرية أو طبيعية أو يشء قائم مسبًقا )كيان)، وإنما يُعاد إنتاجها بشلٍك متواصل.

يعترب بعض ابلنائيني اهلوية بناًء أيديولوجيًّا أو جغرافيًّا أو سياسيًّا أو ثقافيًّا. يف ابلنائية اثلقافية، تُعد 

ن األفراد واملجمواعت  اثلقافة املصدر األغىن واألكرث حتمية للهوية. واستناًدا إىل هذه الفكرة، يُكوِّ

هوياتهم باالستعانة بالعنارص واجلوانب اثلقافية املختلفة، حيث إن هلذه العنارص واجلوانب اثلقافية 

إماكنيات مذهلة تللبية االحتياج اإلنساين إىل االختالف واالندماج يف جممواعت متمايزة. ووفًقا هلذه 

ا. ال يُوفِّر هذا اتلفرد إماكنية اتلطابق  س أسلوب حياة خاصًّ املقاربة، تُعد اثلقافة تصنيًفا تمايزيًّا يُؤسِّ

اهلويايت فقط، ولكنه يعطي معىن أيًضا للحياة اإلنسانية.

تعين املقاربة ابلنائية للهوية أنه ال يوجد دليها أي جوانب أبدية وفطرية. فوفًقا هلذه املقاربة، تبدأ 

اهلوية بأحداث أساسية افتتاحية. حيدد امليالد كنقطة، ثم اتلفاعل االجتمايع يف اعئلة، أو مجاعة، أو 

بنية تنظيمية، أو سياسية مؤسسية هوية األفراد واملجمواعت عرب آيلاٍت معقدة ومراوغة. وخالل هذه 

العملية الطويلة واملستهِلكة للوقت، ال تمارس األشياء الفطرية أي تأثري. تعد الفعايلة العملية هلذه 

املقاربة يف تفسري وإجابة األسئلة املتعلقة باتلغريات املختلفة يف العالم املعاش إحدى ممزياتها، ويه 

ناجتة بشلٍك كبرٍي عن عدم االعتقاد بوجود ماهية َقبْلية. أما أنصار املقاربة اجلوهرية، فال يستطيعون 

باملاهية  يؤمنون  ألنهم  عنها،  اإلجابة  أو  واملستمرة  املختلفة  باتلغيريات  املتعلقة  األسئلة  تفسري 

والطبيعة املستمرة واثلابتة.

اللغة. فمن  العالم املجرد املطلق، وال يف اعلم  املقاربة ابلنائية عن مصادر اهلوية يف  ال تبحث 

ناحية، بسبب اتساع مدى انتشار أفاكر الفلسفة الفطرية والطبيعة ابلدائية واعمليتها لم تتمكن من 

حتديد مستويات اهلوية وأنماطها واختالفاتها أو تفسريها. ومن ناحية أخرى، ال تقدر اللغة ىلع تفسري 

الكثري من احلقائق االجتماعية واتلغيريات احلقيقية واتلحوالت. تتعامل املقاربة ابلنائية مع تكوين 

اهلوية واختالفاتها ومشكالت أخرى ذات الصلة، باالستعانة بعوامل اجتماعية يف األساس.
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نظرية  إىل  استناًدا  األبعاد.  متعددة  اهلوية  تُعد  انلظرية،  املقاربة  هلذه  أخرى  لفرضية  ووفًقا 

دة للمجتمع ما بعد  ـُحدِّ برجر)10)، تُعترب اتلعددية يف لك من املجالني اخلاص والعام أحد اخلصائص امل

لألشخاص،  ايلومية  احلياة  يف  نفسها  عن  والعالم  للحياة  اتلعددية  هذه  وتُعرِبّ  )احلديث).  اتلقليدي 

اهتمامهم  من  الكثري  يوجهون  حيواتهم،  األفراد  أدار  حيثما  اتلخطيط.  من  خمتلفة  ألشاكٍل  وتؤدي 

ويقع  بما سيكونون عليه مستقباًل.  مهمومون  املدى،  األفراد، يف ختطيطهم طويل  أن  ذلك  للهوية، 

يف مركز هذا اتلخطيط املعىن اذلي يعطونه لسريهم اذلاتية ومعانيهم االجتماعية الشاملة واليت تليق 

الضوء للتبعات اهلامة للهوية عليهم. يتحقق األفراد من هوياتهم عرب تعريفاتهم؛ ذلا، فاهلوية جزء ال 

ـُحددة. وفًقا جلينكيزن، يعد الويع باهلوية مفهوًما مفتاحيًّا عند تعريفها.  يتجزأ من ابلنية الواعية امل

املؤسسات  مع  باتلفاعل  ويهتم  للهوية  تعريفه  الويع يف  وراء  ما  إىل  هنا، ويذهب  يتوقف  لم  ولكنه 

االجتماعية. ويعترب أن »اجلديلات ادلاخلية واخلارجية للتطابق اهلويايت، يه العملية اليت تتشلك من 

خالهلا لك اهلويات الفردية واجلمعية«.)11) 

اعتقد برجر وآخرون)12) أن اهلوية احلديثة مفتوحة ومنعزلة وفردية وانعاكسية، وهو ماجنده يف 

نظريات لكٍّ من جايدن، وجينكزن، وهال، وأيًضا اكسل إىل حدٍّ ما. وُيعد اعتبار العنارص األساسية بلناء 

اهلوية مثل احلياة ايلومية، نقطة أخرى مشرتكة فيما بينهم. يركز لك من مفهوم برجر عن »ختطيط 

احلياة«، ومفهوم جايدن عن »السري الشخصية لألفراد«، ومفاهيم جينكيزن مثل »اهلوية املتجسدة«، 

ىلع أهمية هذه احلقيقة. ذلا، يمكن القول إن العنارص االجتماعية اللكية، والعنارص الفردية اجلزئية 

)اجلديلات اخلارجية – ادلاخلية للتطابق اهلويايت) تلعب دوًرا بارًزا يف بناء اهلوية.

 Peter L. Berger, Brigitte Berger and Hansfried Kellner, The Homeless Mind: Modernization and Consciousness (Harmondsworth: Pelican  (10)

Books, 1974).

 Richard Jenkins, Social Identity: 18.  (11)

  Berger, Berger and Kellner, The Homeless Mind.  (12)
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تعددية  نظرية  مع  إىل جنب  جنبًا  متغرية ومرنة–  االجتماعية  اهلويات  أن  يعتقد جينكيزن)13) 

 من صيغة املفرد 
ً

عوالم احلياة االجتماعية. ووفًقا هلال)14)، يشري استخدام صيغة اجلمع »هويات« بدال

»هوية« إىل أن حقبة تكامل اذلات )اهلوية) لعرص اتلنوير مع علم االجتماع قد ولَّت. فلم يعد هناك 

هوية واحدة وثابتة، بل العديد من اهلويات املتغرية. ال يعد اتلنوع الواسع لألبعاد اهلوياتية عالمة ىلع 

أزمة اهلوية، بل عالمة ىلع أن اهلوية مركبة )مهجنة).

يُعد تناول حتليالت إضافية ملقاربات نظرية خبصوص اهلوية مهمة تستهلك الكثري من الوقت. 

ذلا، سوف يقترص هذا اجلزء ىلع مقارنة نظريات اهلوية الرئيسية فقط. كما يوضح اجلدول )1)، جند 

وآخرين)19)،  وهال  وهال)17)،)18)،  وجينكيزن،  جايدن))1)،)16)،  من  لكٍّ  أعمال  يف  الرئيسية  اهلوية  نظريات 

برجر وآخرين)20)، واكسل)21).

عندما يكون مستوى اتلحليل واملقاربة ونوعية عوامل بناء اهلوية حمالًّ لالهتمام، تظهر أوجه 

التشابه واالختالف بني هذه انلظريات، وتكون املقارنة بينها ىلع قدٍر كبرٍي من األهمية. وكما هو 

موضح يف جدول )1)، تعتمد لك انلظريات تقريبًا ىلع املقاربة ابلنائية. ويعترب االستغراق يف احلقائق 

املادية وغري املادية للمجتمع يف بناء اهلوية بداًل عن بعض املفاهيم مثل اجلوهر، والطبيعة، واخلطاب، 

اجلدول  من  األخري  بالعمود  املدرجة  املعلومة  تشري  ابلنائية.  للمقاربة  املمزية  اخلصيصة  هو  واللغة، 

ـُعنَون »مصادر اهلوية« إىل أن اهلوية ليست باحلقيقة الفطرية، وال اجلوهرية، وال اللغوية، ولكنها  وامل

حقيقة واقعية، ومركب من اتلويلفات املختلفة للعنارص احلقيقية واملتماسكة وتفاعالتها.

Richard Jenkins, Social Identity.  (13)

Stuart Hall, “Old and New Identities, Old and New Ethnicities”: 41-68.  (14)

 Anthony Giddens, Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age (Stanford, CA: Stanford University Press, 1991).  (15)

 Anthony Giddens, The Consequences of Modernity (Cambridge: Polity Press, 1995).  (16)

 Stuart Hall, “Cultural Identity and Diaspora”, in Identity: Community, Culture, Difference, edited by Jonathan Rutherford (London:  (17)

Lawrence & Wishart, 1990).

Stuart Hall, “Old and New Identities, Old and New Ethnicities”: 41-68.  (18)

 Stuart Hall, David Held and Tony McGrew (eds.), Modernity and its Futures: Understanding Modern Societies 4 (Cambridge: Polity Press,  (19)

1996).

 Berger, Berger and Kellner, The Homeless Mind.  (20)

Manuel Castells, The Information Age: Economy, Society, and Culture, 2nd ed., vol. 2, The Power of Identity (London: Blackwell, 2010).  (21)
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ووفًقا للمقاربة ابلنائية، إحدى خصائص اهلوية أنها مركبة من جديلة املستوى اجلزيئ )األداة)، 

واملستوى اليلك )ابلنية)، ونتيجة ذللك فإن اهلوية يتم اعتبارها حقيقة مجاعية وليست فردية معظم 

األوقات.

أنهم  من  وبالرغم  انلظريات.  هذه  بني  االختالفات  أهم  أحد  هو  للهوية  الوجودي  االختالف 

مجيًعا مؤمنون بأن اهلوية مركب من العمليات الفردية واجلماعية واملجتمعية، فإن بعضهم )جايدن 

وجود  ذات  ولكنها  املتشعب،  وال  املرتابط  الكيان  أو  باحلقيقة  ليست  اهلوية  أن  يعتقد  وجينكيزن) 

وحدوي. وىلع عكس ذلك، تعتقد جمموعة أخرى )اكسل، وهال، وبرجر) أن اهلوية ليست باحلقيقة 

ـُشار إيلها،  املوحدة، وقد يمتلك لك شخص أو جمموعة هويات خمتلفة. وبالرغم من هذه االختالفات امل

تعتقد لك انلظريات يف هذا القسم أن اهلوية حقيقة متغرية، وليست ثابتة أو راسخة.

جدول )1): مقارنة أبرز انلظريات االجتماعية للهوية

ات ـُؤرشِّ امل

ر ـُنظِّ امل
مصادر اهلوية

اخلصائص 
األساسية

اخلصائص 
الوجودية

أبعاد اهلوية
مستوى 
اتلحليل

املقاربة

احلياة ايلومية، األوقات 
السابقة، الفراغ، 

أسلوب احلياة، اإلعالم، 
اثلقة يف اآلخرين، 
املواقف املؤسسية

متغري تكاميل فردي
ابلنية /
األداة

بنائية جايدن
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العملية االجتماعية، 
عمليات اتلفاعل 

احلايلة، اجلسد، السلطة 
والسياسة، املؤسسات، 

الوقت والفراغ

متغري تكاميل فردي /
مجايع ابلنية /األداة بنائية جينكيزن

اتلاريخ، اجلغرافيا، 
األحياء، املؤسسات 
االجتماعية، اذلاكرة 

اجلمعية، األحالم 
الشخصية، أجهزة 

السلطة، الويح واإلهلام 
ادليين، العرقية

متغري منفصل مجايع ابلنية /األداة بنائية اكسل

انلظام اثلقايف، األوقات 
السابقة، القصص 

السدية لألمة، اتلقايلد 
املخرتعة، األساطري 
سة، العرقية،  ـُؤسِّ امل

االنتماء للفراغ

متغري منفصل مجايع ابلنية /األداة بنائية هال

اتلخطيط احليايت، 
احلياة –العالم، الويع متغري منفصل فردي األداة بنائية برجر
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املفكرون اإليرانيون ومشلكة اهلوية: دراسات نظرية للهوية

واجلمايع حنوهم،  الفردي  واالجتاه  احلديثة،  واإلجنازات  اتلجارب  املشرتك وحمااكة  القبول  قاد 

العالم  احلكوميني يف  للمسئولني  الالوايع  السيايس  والعقل  املواطنني  واتلحديث يف  احلداثة  وتأثري 

اثلالث يف القرن املايض، إىل تبعات ومشالك ثقافية ال تزال تؤثر بالسلب يف دول العالم اثلالث؛ ادلول 

انلامية، ونسبيًّا يف ادلول املتقدمة. أدت األشاكل املختلفة ملواجهة العملية اتلارخيية للحداثة واتلعامل 

معها يف ادلول ذات اثلقافات واتلقايلد القديمة )مثل إيران ومرص) إىل جتسيٍد ممزٍي والفٍت للنظر، ألن 

والسياسية هلذه  وادلينية  واثلقافية  اتلارخيية  اتلقايلد  ت  ـََحدَّ ت واتلفكيكية  القوية  وتبعاتها  احلداثة 

ادلول. وكنتيجة هلذه املواجهة، ظهرت مـجوعة كبرية من األدبيات حول احلداثة وتبعاتها، واخلطابات 

املختلفة املحلية والُقطرية والعاملية.

بالسؤال احلديث  الفكرية. وهيليست  املوضواعت األساسية هلذه اجلداالت  أحد  اهلوية  تُشلكِّ 

طويل  وارتباط  باع  املعارص  إيران  فلتاريخ  والعاليم.  القويم  املستوى  ىلع  املعارصين  لإليرانيني 

القوي  باالرتباط  وهو  اذلاتية.  واهلوية  واآلخر،  اهلوية  واغرتاب  وأزماتها،  اهلوية، وخطاباتها،  بسؤال 

لدلرجة اليت سمحت نلا بأن نعيد تركيب لك العمليات االجتماعية، واثلقافية، والسياسية، واتلنموية، 

واتلحديثية، وادلستورية، واالنتفاضات االجتماعية، وحىت اثلورة اإلسالمية، انطالقًا من اهلوية )سؤال 

اهلوية). وتُعد جمدلات من ادلراسات انلظرية، وابلحث العميل واتلجرييب، والربامج اثلقافية، وصناعة 

أهمية قصوى يف  أن اهلوية قضية أساسية ذات  للتأكيد ىلع  السياسات والقواعد، مؤرشات مناسبة 

إيران.

يف  معها  وتفاعلنا  احلداثة  دور  عن  إيران  حول  املعارصة  الرئيسية  اثلقافية  انلظريات  نوهت 

مبارشًة.  »اهلوية«  مفهوم  إىل  يرُش  لم  بعضهم  أن  بدا  وإن  اإليرانية،  واثلقافة  اهلوية  من  لكٍّ  تشكيل 

ح األدبيات احلايلة أن الغابلية العظىم من الُكتَّاب اإليرانيني ذائيع الصيت تناولوا قضية اهلوية  تُوضِّ

يف أعماهلم معتمدين ىلع خطاب أو زمان أو ماكن العمل بطريقٍة أو بأخرى؛ وأشهرهم: بروجردي)22)، 

  Mehrzad Boroujerdi, Iranian Intellectuals and the West: The Tormented Triumph of Nativism, Mohamed El-Hindi Series on Arab Culture  (22)

and Islamic Civilization (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1996).
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ورشيعيت)29)،  وشايغان)28)،  وشادومان)27)،  ورسوش)26)،  ورجايئ))2)،  وحيدري)24)،  وطاجيك)23)، 

ومسكوب)36)،  حممدي))3)،  وجول  واكشويان)34)،  واكيج)33)،  ونرص)32)،  وهنايات)31)،  والطباطبايئ)30)، 

وتناولوها  اتلحديد  وجه  ىلع  اهلوية  ملشلكة  اهتماًما  أولوا  اذلين  الُكتَّاب  هم  هؤالء  ومريحممدي)37). 

نظريًّا، جنبًا إىل آخرين مثل جالل األمحد، وحممد عيل مجال زاده، وغريهم من الشعراء واألدباء من 

الذلين  األديب  وانلوع  الشلك  خالل  من  اإليرانية  واهلوية  واحلداثة  اتلقايلد  إىل  انلظر  وجهوا  اذلين 

ل فيما  يقدمونه. وبغض انلظر عن مدى صالحية ومصداقية هذه األعمال من انلاحية العلمية، نُفصِّ

ييل نتائج اتلحليل اتللوي:

إحدى انلقاط املشرتكة بني لك املفكرين السابق ذكرهم، يه تأكيدهم ىلع وجود عالقة ومزامنة 

بني دخول شلك معني من احلداثة إليران، وظهور مشالك اهلوية وباتلبعية أزمة اهلوية.

فيما خيص مصادر اهلوية، ال يوجد إمجاع أو اتفاق واسع وتام، ولكن بشلٍك اعم يمكننا القول إن 

اللغة الفارسية، واملذهب الشييع، واإلسالم، واثلقافة الرشقية، والصوفية الرشقية، واحلداثة واتلاريخ 

دة شديدة األهمية للهوية اإليرانية. القويم، لكها عوامل حُمدِّ

يشري تنوع مصادر اهلوية اإليرانية إىل أن بنية اهلوية اإليرانية ذات ترتيب مركب ومهجن يف لك 

مستوياته.

 Tajik, The Narrative of Otherness.  (23)

 M. Heidari, “Identity and National Security”, in Identity in Iran, edited by Ali Akbar Alikhani (Tehran: Institute for Humanities and Social  (24)

 Science Research Press, 2004).

 F. Rajaei, Identity Problem of Contemporary Iranians (Tehran: Nei, 2003).  (25)

A. Soroush, “Turbulent Subjectivity, Turbulent Identity”, Kyan 30 (1996): 45-52.  (26)

F. Shadoman, Captured by Western Civilization (Tehran: Game Now, 2003).  (27)

 D. Shayegan, Asia against the West (Tehran: Baq-e-Ayeneh, 1992).  (28)

  Ali Shariati, Returning to the Self, Foundation for Collection and Publication of Shariati Works 31 (n.p., 1985).  (29)

 Javad Tabatabai, “Ibn Khaldun and Social Sciences”, Olum-e Ejtemaei (1995).  (30)

H. Hanayat, “Politics of Iranology”, Negin 88 (1972): 5-8.  (31)

 S.H. Nasr, Memories of Seyyed Nasr, Interview by Hassan Ziaee (October 1982 – January 1983).  (32)

H. Kaji, Our Identity from Iranian Scholars’ Perspectives (Tehran: Rozaneh, 1999).  (33)

 H. Kachoyan, Evolution of Identity Discourses in Iran (Tehran: Nei, 2005).  (34)

A. Golmohammadi, Globalization, Culture and Identity (Tehran: Nei, 2004).  (35)

Shahrokh Meskoob, Iranian Identity and the Persian Language (Tehran, 2000).  (36)

D. Mir Mohammadi, National Identity in Iran, Institute of National Studies 3 (Tehran: Iranian Civilization, 2004).  (37)
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اهلوية اإليرانية  أن  )الفردية واجلماعية)  للهوية اإليرانية  املركب واملهجن  الرتتيب  ح هذا  يُوضِّ

وحىت  بل  أصيلة،  وغري  نقية،  وغري  وزائفة،  اصطناعية،  ملواقف  نتيجة  وهو  للتغري.  وقابلة  تارخيية 

فوضوية. وإال ملا اكن الكثري من الكتاب يتوقون إىل هوية ُموحدة ونقية.

اكن املستوى القويم للهوية )باستثناء اكشويان) حمط األنظار والوجه األهم ملشلكة اهلوية. أما 

جانب القومية الفرعية ملشلكة اهلوية )باستثناء طاجيك) فلم يعتد به ولم جتر مناقشته.

استخدمت مقاربات معرفية ومنهجية ووجودية لصياغة املشلكة، ويف بعض األحيان تويلفة من 

ثالثتهم.

بالنسبة للمقاربة املنهجية، يُمكن تقسيم األدبيات انلظرية احلايلة حول اهلوية إىل تصنيفني: 

واقيع ومثايل. تتعامل انلظريات الواقعية مع الوضع القائم للهوية، وتدرس عنارص ومكونات اهلوية 

القائمة واحلقيقية. وتتمثل املزية األساسية واملهمة يف انلظريات الواقعية يف كونها تتعامل مع الوضع 

احلقييق للمجتمع، بغض انلظر عن الرغبات املثايلة، كما تعترب إجنازاتها ىلع قدٍر كبرٍي من األهمية 

الغابر، ومثايلات  الزمن  فتتناول  املثايلة  أما انلظريات  دلى إجراء مسح )كهذا اذلي حنن بصدده). 

اهلوية القومية أو ادلينية، أو تُمثِّل إسرتاتيجيات انلظم السياسية واالجتماعية.

تعويلها  يف  أخرى؛ حيث،  من حاالت  تنواًع  أكرث  احلايلة  انلظريات  اليت طرحتها  احللول  تُعد 

ىلع توجهات الُكتَّاب حنو الغرب والرشق واإلسالم، خلقت تواصاًل مع العودة إىل اذلات )اإلسالمية 

ومبادئ  أسس  اكفة  إنكار  إىل  األحيان  بعض  يف  اجتهت  وإن  اليت  القديمة)  واإليرانية  والشيعية 

اتلام  والفهم  التسامح  من  نواًع  تضمر  أخرى  جهة  من  أنها  إال  بهم،  واالستخفاف  والغرب  احلداثة 

للغرب واحلداثة، وتنتيق بعض العنارص اخلاصة من اثلقافة الغربية.

تناولت هذه انلظريات اهلوية ودرستها بأثر رجيع، فيه تربطها ببعض احلقائق القديمة واتلارخيية، 

مقاربة حديثة حنو  انلظريات  يوجد بني هذه  إنه ال  القول  »اتلماثل«. وعليه، يمكن  بأنها  وتعرفها 

اهلوية تربز لك هذه اتلفاوتات.
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يمكن نقد انلظريات اليت تمت دراستها من خالل أكرث من منظور )املنظور املعريف أو املنهيج 

ىلع سبيل املثال)، ولكن أحد األمور ذات األهمية الكربى بهذا املقال، أنه لم يتم ربط أي من هذه 

انلظريات بدراسة جتريبية تلحليل نتاجئها.

ابلاحثون اإليرانيون واهلوية: دراسة جتريبية للهوية

توجد جمموعة كبرية من األدبيات اتلجريبية من أطروحات ودراسات حبثية ومقاالت تتضمن 

يف  إجنازها  تم  اليت  الصلة  ذات  ادلراسات  أهم  اجلزء  هذا  يتناول  األقل.  ىلع  موضواعتها  يف  اهلوية 

اجلامعات وىلع مستوى ادلراسات العليا ومعاهد ابلحوث املوثوقة، حيث يعرضها للمناقشة واملراجعة 

من حيث نقاط القوة والضعف يف اختيار اإلطار انلظري، واملؤرشات اليت اعتمدت عليها. وقد تم 

تلخيص نتائج هذا العرض يف اجلدولني )2) و)3)؛ حيث يتضمن اجلدول رقم )2) العنارص املنهجية، 

ويتضمن اجلدول رقم )3) انلتائج انلظرية.

ـُمزية لدلراسات ابلحثية عن اهلوية: ونستعرض فيما ييل أهم اخلصائص امل

تمت دراسة عدة أنواع من اهلوية مثل اهلوية االجتماعية، والقومية، والفرعية )مثل العرقية، 

بعني  ِخذا 
ُ
أ قد  العاملية  واهلوية  الفرعية،  اهلوية  فإن  اعم،  وبشلٍك  وغريها).  املرأة،  وهوية  والَقبَلية، 

القومية  اهلوية  بني  العالقة  ابلحثية  ادلراسات  هذه  تناولت  وقد  القومية.  اهلوية  من  أكرث  االعتبار 

ومع  للهوية،  األخرى  اتلصنيفات  بني  العالقة  من  أكرث  العرقية)  أساسية  )وبصفٍة  الفرعية  واهلوية 

ذلك، تعترب اهلوية القومية هوية أساسية وجوهرية، يف حني إن اهلويات األخرى )الفرعية) تعترب عوامل 

إزاعج وتهديد للهوية القومية.

حمل  حلت  قد  القومية  اهلوية  دارسات  أن  إىل  ابلحثية  لدلراسات  املوضوعية  اتلحوالت  تشري 

قد  الرسيم،  الرسيم وغري  ابلحيث،  امليل  إن  القول  يُمكن  أخرى،  وبعبارة  الفرعية.  اهلوية  دراسات 

حتول ناحية أحباث اهلوية القومية منذ تغري احلكومة يف اعم )200، بينما قبل ذلك بعقٍد واحد وأثناء 

احلقبة اإلصالحية، اجتهت العديد من دراسات اهلوية إىل االهتمام باهلوية الفرعية واهلوية احلديثة؛ 
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ح أن ابلاحثني تأثروا بانلظريات اجلديدة للهوية، واليت تتفق مع حالة عدم ايلقني وسيولة  وهو ما يُوضِّ

منطق ما بعد احلداثة ومرونته، حيث تم تقديم الكثري من نظريات احلداثة وما بعد احلداثة يف احلقبة 

اإلصالحية وخاصًة يف اجلامعات من خالل املحارضات والكتب واملقاالت واملقررات واملوضواعت 

ادلراسية. ولكن بعد احلقبة اإلصالحية تم اتلقليل من شأن اخلطابات املستندة إىل أساس غريب، 

واهلوية  )الشيعية)،  اإلسالمية  للهوية  تهديًدا  احلداثة  بعد  ما  منظور  يف  واملرونة  السيولة  واعتربت 

اإليرانية )القومية)، حىت إنهم حتدثوا عن العلوم اإلنسانية اإلسالمية.

وبشلٍك اعم، يُمكن القول إن املتغريات املستقلة )مثل العوملة، ووسائل االتصال اجلماهريية، 

ونمط  والعرقية،  النسيب،  والفقر  املدى،  واسعة  االجتماعية  واتلفاعالت  االجتمايع،  املال  ورأس 

احلياة، والفضاء اإللكرتوين، واإلنرتنت) لدلراسات يه ضمن العوامل احلديثة املؤثرة يف اهلوية بشلٍك 

أسايس. وعليه، فإن تواتر هذه املتغريات املستقلة يف ادلراسات اليت تتناول اهلوية يه مؤرش ىلع أهمية 

الصدام بني انلظام االجتمايع اإليراين والعمليات احلداثية.

لم يتم عرض الفرضيات ابلحثية يف اجلداول ذات الصلة بسبب بعض العيوب يف هذه ادلراسات؛ 

فال يوجد بها اتساق منطيق يف عدد الفرضيات، أو األسئلة، أو متغريات ادلراسة، وبداًل من الفرضيات 

املحددة.  وغري  والغامضة  اجلزئية  الفرضيات  من  العديد  ادلراسات  هذه  اقرتحت  واملعرفة،  ادلقيقة 

فضاًل عن هذا، دفع اتلنوع غري املعتاد للفرضيات ابلاحثني الختيار نظريات غري متناسقة لإلطار 

انلظري لدلراسات، مما قلص بشلك حاد من مصداقيتها.

ما  وهو  احلاالت.  من  كثري  يف  املسح  وطرق  آيلات  استخدام  ادلراسات  هذه  منهجية  ح  تُوضِّ

يكشف عن نقطتني: أواًل أن ابلاحثني لم يرحبوا باملناهج الكيفية وغري املسحية ألسباٍب خمتلفة 

)حتتاج بلحث آخر)، وثانيًا، يبدو أن دراسة مشلكة اهلوية، خاصًة ألغراض تفسريية، تؤدي إىل نتائج 

أفضل من خالل املناهج املسحية.
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نظًرا لالنتشار الواسع للعينة اإلحصائية يف هذه ادلراسات، اكن من الصعوبة بماكن رسم نقطة 

اتلقاء بينها. سن املشاركني هو أحد أوجه انلقد اليت دائًما ما توجه إىل العينة اإلحصائية دلراسة اهلوية. 

فعند اختيار املشاركني يف دراسة عن اهلوية، البد من إيالء الكثري من االنتباه إىل عمرهم، ألن اهلوية 

يه نوع من الويع بأوجه التشابه واالختالف بني اذلات واآلخر، والوصول إىل مثل هذا الويع اذلايت 

يكون ىلع قدٍر من الصعوبة يف املراحل العمرية املبكرة، وحىت يف املدارس اثلانوية واجلامعة، تكون 

ابليئة متطرفة أحيانًا، ومتساحمة أحيانًا أخرى. وعليه، فإن موقف الطالب من اهلوية واستجاباتهم 

هلا تكون معرضة خلطر االستقطاب. يف مثل هذه ابليئات، يفكرون يف رسالة اجتماعية خيايلة. ومن 

، يتخيلون أنه يتوجب عليهم تمثيل جمتمعاتهم، أو مجااعتهم العرقية، أو املرجعية اليت يأملون أن  ثمَّ

مثل  اختيار  يقلل  وبناًء عليه،  األصلية.  نزاعتهم  تمثيل  بداًل من  املستقبل،  بها يف  أعضاء  يكونوا 

هذه املجمواعت كعينة إحصائية من مصداقية األحباث. وباستثناء بعض األحباث اكألحباث الرسمية 

والقومية، يبدو أن املعيار الرئييس الختيار العينة اإلحصائية هو ضآلة اتللكفة، وقلة الوقت، وسهولة 

الوصول إىل املشاركني وابليانات املطلوبة. وبما أن اختيار عينة مالئمة ومناسبة هو أحد أهم خطوات 

ادلراسة، فإن هذا العيب يمثل مشلكة كبرية يف األحباث، وخاصًة أحباث اهلوية.

يعكس اتلنوع يف العينة اإلحصائية اتلنوع اهلويايت يف إيران، ولكنه من ناحية أخرى يعيق حتليل 

ميول واجتاهات حتديد اهلوية وتغرياتها املحتملة عرب الزمن. وهلذه األسباب وألسباٍب أخرى اكنلقص 

يف ادلراسات واملناقشات اجلماعية عن اهلوية، واملشكالت املنهجية يف ادلراسات، فإن مسألة عقد 

مقارنة فعالة نلتائج ادلراسات ابلحثية للخروج بصورة عن حركيات اهلوية، تعد صعبة وإىل حدٍّ ما 

مستحيلة.
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جدول رقم )2): عرض ملنهجية ادلراسات اتلجريبية عن اهلوية يف إيران)(38)(؛)(39)(؛)(40)(؛)

ابلاحثون

األبعاد

املتغري املستقلالسؤال الرئييس
األداة واملنهج 

ابلحيث 
العينة اإلحصائية

مري حممدي)38) 

(199((

أبعاد اهلوية 
العرقية واثلقافية 
للبلوش، وعالقتها 

باهلوية القومية

الوضع االجتمايع 
واالقتصادي

مسح: استبيان
اعئالت ابللوش يف 

زاهدان

حممدي)39) )2000)
معدل امليل جتاه 

اهلوية احلديثة

ادليانة، واللغة، 
واألزياء، وااللزتام 

بالزي 
مسح: استبيان

طالب الصف اثلالث 
يف املدارس اثلانوية 

يف مريوان

رزازيفر)40) )2000)
االعرتاف بأبعاد 

اهلوية القومية

الرشعية، 
والشمويلة، 
والعدالة، 

واتلفاعالت

مسح: استبيان
ساكن مدينة مشهد 
ممن جتاوزوا 18 سنة 

يوسيف)41) )2001)
تأثري العالقة بني 
األعراق يف اهلوية 

العرقية

العالقة بني 
األعراق

مرشوع قويمحتليل ثانوي

 D. Mir Mohammadi, A Research and Study of the Distinctive Components of Cultural and Ethnic Identity of Baluch People and Its  (38)

 Relationship with National Culture Identity of Zahedan Township (Master’s thesis, Tehran University, 1995).

 H. Mohammadi, Cultural Identity and Modernism: A Case Study of Third Year High School Students of Mariwan (Master’s thesis, Tehran  (39)

University, 2000).

 A. Razazifar, “Sociological Pattern of National Identity in Iran: With Focusing on Relationship between National Identity and Its  (40)

Dimensions”, Journal of National Studies 5 (2000): 101-133.

 A. Youssefi, “Inter-Ethnic Relationships and Its Impact on Ethnic Relationships in Iran: A Secondary Analysis of the Data of a National  (41)

 Project”, Journal of National Studies 8 (2001): 1-29.
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أمحد لو وأفروغ)42) 

(2002(

تأثري اهلوية 
القومية يف اهلوية 

العرقية
مسح: استبياناهلوية القومية

الشباب من 20 إىل 30 
سنة يف تربيز 

داوران)43) )2002)

تأثري الفضاء 
اإللكرتوين يف 

اهلوية االجتماعية
الفضاء اإللكرتوين

منهج شبه 
جترييب

طالب جامعة طهران

فريج)44) )2001)
تشكيل هوية 

النساء اجلديدة، 
وتغري موقفهم جتاه 

الفروض ادلينية

مسح: استبياناتلطور املعريف
طابلات جامعة 
طهران وجامعة 

طهران للعلوم الطبية

ارشاد فرديگردي))4)  
أثر احلداثة يف )2002)

أزمة اهلوية عند 
الشباب

العوامل 
االجتماعية احلديثة

طالب جامعة تربيزمسح: استبيان

)4))؛)4))؛)4))؛))))؛)4))؛

 H. Ahmadloo, “The Relationship between National Identity and Ethnic Identity among Tabriz Youths”, National Studies Quarterly 69,  (42)

No. 13 (2002): 109-144.

B. Doran, Effect of Cybernetics Space on Social Identity (PhD diss., Teacher Training University, 2002).  (43)

 M. Faraji, Formation of New Identity and Change of Women Attitude towards Religious Injunctions (Master’s thesis, Tehran University,  (44)

2001).

 M.R. Arshad Fardi, A Study of Influential Social Factors on Identity Crisis among Undergraduate Students of Tabriz University (Master’s  (45)

 thesis, Tabriz University, 2002).
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بابايفرد )46) 

(2003(
العوامل املؤثرة 

يف أزمة اهلوية يف 
املجتمع املعارص يف 

إيران

آيلات اتلعريف 
باهلوية

مسح: استبيان
الطلبة من اذلكور 

يف املدارس 
اثلانوية بطهران

رفاجته)47) )2004)

أهمية املوارد املادية 
واثلقافية يف إاعدة 

تعريف اهلوية 
االجتماعية للنساء

نمط احلياة، 
واملعتقدات 

ادلينية، 
واملعتقدات 

األساسية، ودور 
اهلوية، واتلعليم

مسح، مقابلة معمقة
النساء من )2 إىل 

)4 اعًما يف طهران

آرايم)48) )2004)
العالقة بني اهلوية 

املحلية واهلوية 
العاملية

انلوع 
االجتمايع، 

وادليانة، والعرق، 
وجمال ادلراسة

مسح، استبيان
طالب جامعة 

تربيز

گودرزي)49) 

(2004(

اتلفاوت االجتمايع 
واهلوية العرقية

السياسات 
العرقية

مسح: استبيان
ساكن سيستان 
ممن هم أكرب من 

)1 اعًما

)4))؛)4))؛)4))؛)9))

 A.A. Babaeifard, A Sociological Study of Identity Crisis in Contemporary Society of Iran: A Case Study of Male Students of Tehran High  (46)

Schools (Master’s thesis, Tehran University, 2003).

Maryam Rafat Jah, Women and Redefining Social Identity (PhD diss., Tehran University, Faculty of Social Science, 2007).  (47)

A. Arami, A Comparative Study of Local and Global Identity among Tabriz University Students (Master’s thesis, Tabriz University, 2004).  (48(

 M. Goodarzi, Ethnic Identity and Social Inequality: A Case Study of Ethnic Groups in Sistan and Baluchestan Province (PhD diss., Tehran  (49)

University, 2004).
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))9))(؛))45)(؛))44)(؛))44))

خلييل)0)) ))200)
أثر الفضاء 

اإللكرتوين يف 
اتلعبري عن اهلوية

الفضاء اإللكرتوين 
للمدونات

املدونون اإليرانيونمسح: استبيان

أمويس)1)) )2004)
الشعور باالنتماء 
للهوية القومية 

والعرقية

اإلعالم، والعوملة، 
واتلغريات اإلقليمية، 

واتلعليم، والويع 
العريق

مالحظات 
املشاركني، 

مقابالت

الشباب من )1 إىل )3 
اعًما من انلاشطني 

اقتصاديًّا يف بريانشهر

عياري)2)) ))200)
العالم االفرتايض 

واهلوية العرقية
مسح: استبياناإلنرتنت

املجمواعت العرقية 
والفضاء اإللكرتوين

شاچلي)3)) ))200)
دور وسائل اإلعالم 
يف اهلوية االنعاكسية

وسائل اإلعالم، 
واحلالة االجتماعية، 

واتلدين 
مسح: استبيان

الطلبة الطهرانيون 
جامعة آزاد

قليپور)4)) ))200)
تأثري العوملة يف 

العرقية
مسح: مقابلةاحلداثة، ادلين

نور آباد، صحنة، 
هارسني

 Pegah Khalili, Weblog Writing in Iran: A Qualitative and Quantitative of the Way of Expressing Identity with Emphasizing on Person  (50)

Weblogs (Master’s thesis, Tehran University, 2005).

 M. Amoosi, A Study of Feeling of belonging to National and Ethnic Identity among the Youth of Piranshahr (Master’s thesis, Tehran  (51)

University, 2004).

 A. Ayari, Ethnic Identity on the Net: Assessing the Internet Functions of Azari, Balouch, Torkamen, Arab, and Kurdish Ethnic Groups  (52)

(Master’s thesis, Tehran University. Faculty of Social Sciences, 2005).

 S. Shalchi, Reflective Identity and the Media: A Study of Reflective Identity Formation and Its Relationship with the Media (Master’s thesis,  (53)

Tehran University, 2005).

 S. Gholipour, Globalization and Ethnic Identity: Empirical Study: Lak Racial Group in Iran (Master’s thesis, Tehran University, Faculty  (54)

 of Social Sciences, 2005).



كراسات علمية 35 28  

كاليه)))) )4554)
أثر العوملة يف اهلويات 

ادلينية
األقمار الصناعية 

واإلنرتنت

مالحظات 
املشاركني، 

مقابالت
طلبة اجلامعة

نرصيت)6)) )4554)

العالقة بني األنماط 
املحلية والقومية 

والعاملية للهوية، وبني 
العرقية

نمط احلياة، ووسائل 
اإلعالم، واللغة، 

واملشاركة

مسح: استبيان 
ومقابلة

الطلبة األكراد 
واألذربيجانيون يف 

جامعة طهران

رضایی  وأمحدلو)7)) 

(200((

العالقة بني رأس 
املال االجتمايع ذي 
العالقات العرقية، 
وبني اهلوية القومية

مسح: استبيانرأس املال االجتمايع
الشباب من )1 إىل 20 يف 

مهاباد وتربيز

نيازي واكركنان)8))  

(2007(

أثر رأس املال اثلقايف 
لألرسة يف اهلوية 

االجتماعية
طالب جامعة اكشانمسح: استبيانرأس املال اثلقايف

رضایی 

وآخرون)9)) 

(2007(

العالقة بني اهلوية 
القومية والعرقية

مسح: استبياناهلوية القومية

الرتكمان من آغ 
غال، بندر تركمان، 

گنبداكفوس، 
اكاليلهوماراوا تابه

)44)؛))4)؛)44)؛)44)؛)44)؛)44)؛)49)

 Mohammad Reza Kolahi, Globalization and Religious Identity (Master’s thesis, Tehran University, 2005).  (55)

 R.A. Nosrati, A Study of Formation of Identity Patterns (Local, National, Global) among Students of Tehran University (A Comparative  (56)
 Study of Kurd and Azeri Students of Humanities and Engineering Faculty (Master’s thesis, Tehran University, 2005).

 A. Rezaei and H. Ahmadloo, “Role of Social Capital in the Relationship between Ethnic and National Identity (People of Tabriz and  (57)

 Mahabad)”, Journal of National Studies 6, No. 4 (2005): 7-34.

 M. Niazi and M. Karkonan, “A Sociological Study of the Relationship between Cultural Capital of the Family and Social Identity of the  (58)

Youth”, Journal of National Studies 8, No. 3 (2007): 55-80.

 A. Rezaei et al., “Tendency Rate towards Ethnic and National Identity among Turkmens of Iran”, Journal of National Studies 32 (2007):  (59)

 119-140.
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دواريارداكين)60) 

(2007(

اللغة الفارسية 
واهلوية اإليرانية

مواطنو طهرانمسح: استبياناللغة الفارسية

مريدي 

وتقزيادهاگن)61) 

(2007(

أزمة اهلوية

انلوع االجتمايع، 
والعوامل 

واتلفاعالت 
االجتماعية 

مسح: استبيان
طلبة اثلانوية العامة 

يف الر

 مقدداسجافري 

وآخرون)62) )2008)

العالقة بني اهلوية 
القومية والعرقية

الشعور بعدم 
املساواة، واحلالة 

االجتماعية، والزنعة 
االجتماعية

مسح: استبيان
طالب جامعة بيام 

نور سقز

مقدس 
وحيدري)63) 

(2008(

العوامل املؤثرة 
يف اهلوية القبلية 

والقومية

العقالنية، 
والعالقات 

االجتماعية املفتوحة 
والواضحة واجلديرة 

باثلقة

ساكن نورابادممسينمسح: استبيان

؛)45)؛)44)؛)44)؛)44)

N. Davari Ardakani, “Symbols of Iranian Identity and Persian Language”, Journal of National Studies 8, No. 2 (2007): 1-27.  (60)

M.R. Moridi and M. Taghizadehgan, “A Study of Identity Crisis among Students: A Case Study of Lar Students in Academic Year 2005-  (61)

2006”, Journal of National Studies 30 (2007): 145-170.

 M.H. Moghaddasjafari et al., “Relationship between National Identity and Ethnic Identity among the Kurdish Youth: A Case Study of  (62)

 Saqqez Payame Noor University”, Journal of National Studies 33 (2008): 97-128.

 A.A. Moghaddas and E.R. Heidari, “The Examination of the Effect of Attitudal Variables on the Relationship between Tribal and National  (63)

 Identity in the Nourabad Mammassani City”, Journal of National Studies 9, No. 1 (2008): 151-179.
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أكوين)64) )2008)
امليل حنو اهلوية 
العرقية والقومية

مسح: استبياناحلالة االقتصادية

عرب والية 
خوزستان فوق 44 
اعًما واحلاصلني ىلع 

درجة ادلبلوم

صديق سورستاين 

وحاجياين))6)  
(2008(

مصادر اهلوية
ال يوجد متغريات 

مستقلة
مسح: استبيان

املجتمع اإليراين 
)مرشوع قويم)

حاجياين)66) )2008)
العالقة بني اهلوية 

العرقية واهلوية 
القومية

مسح: استبياناهلوية العرقية

اجلمااعت العرقية 
اإليرانية: األكراد، 
واللور واألذرية، 

وابللوش، والعرب، 
والرتكمان

أدييب وآخرون)67) 

(2008(

عوملة اهلوية اثلقافية 
واالجتماعية

العوملة
مسح: استبيان 

ومقابلة
الشباب من 18 إىل 
30 اعًما يف أصفهان

؛))4)؛)44)؛)44)؛)44)

 S.H. Akwani, “Tendency towards National and Ethnic Identity among Arabs of Khuzestan Province”, Journal of National Studies 36  (64)

(2008): 99-126.

R. Sedigh Sarwestani and E. Hajyani, “Empirical Study of Iranian Identity Sources”, Journal of National Studies 34 (2008): 31-52.  (65)

 E. Hajiyani, “Relationship between National and Ethnic Identities among Iranian Ethnic Groups”, Iranian Journal of Sociology 9,  (66)

No. 3, 4 (Fall 2008 – Winter 2009): 143-164.

 Mahdi Adibi, M. Farahmand and Behjat Yazd Khasti, “Globalization of Culture with Focus on Social Identity of the Youth of  (67)

Esfahan”, Journal of National Studies 35 (2008): 99-118.
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)44)؛)49)؛)45)؛)44)

آزاد مرزابادي)68) 
(2008(

العالقة بني منظومة 
القيم واهلوية 

القومية
مسح: استبيانمنظومة القيم

طالب املدارس 
اثلانوية يف طهران

مليک أند 

عباسپور)69) )2009)

تأثري العوملة، ووسائل 
اإلعالم األجنبية، 

واحلالة االجتماعية 
االقتصادية، والرضا 
االجتمايع يف اهلوية

العوملة، ووسائل 
اإلعالم األجنبية، 

واحلالة االجتماعية 
االقتصادية، والرضا 

االجتمايع

مسح: استبيان

الشباب من 16 إىل 
29 اعًما يف مدينة 

رودرس بوالية 
جيالن

نوه وآخرون)70)  
(2010(

أبعاد اهلوية العرقية 
وعالقتها باهلوية 
القومية، وامليل 

السيايس، والعنف 
اجلمايع

مسح: استبيان اهلوية العرقية
املواطنون العرب يف 

األهواز

جهانگريي 

ومهيىن)71) )2010)

العالقة بني رأس 
املال االجتمايع 
واهلوية القومية

رأس املال 
االجتمايع

طالب جامعة شريازمسح: استبيان

 E. Azad Marzabadi, “A Study of Relationship between Teenagers’ Value System and their National Identity”, Journal of National Studies (68)

34 (2008): 114-132.

 A. Maleki and A.R. Abbaspour, “A Sociological Study of Youth Attitudes towards National Identity and Its Components: Case Study:  (69)

 Youth 16-29 Years Old of Roudsar City-Gilan Province”, Journal of Police Science 10, No. 2 (2008): 159-176.

 A.R. Navvah et al., “Pathology of Ethnic Problems in Iran: A Case Study of Arabs of Ahvaz”, Journal of Cultural Studies 3 (2010): 47-71.  (70)

 J. Jahangiri and M. Mohini, “A Study of Relationship between Social Capital and National Identity among Students of Shiraz University”,  (71)

 Journal of Social Sciences of Faculty of Literature and Humanities of Ferdowsi University of Mashhad 2 (2010): 37-74.
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باقري وسليمان 

نژاد)72) )2010)

دراسة اجتماعية 
عن هوية الشباب

احلالة االجتماعية 
االقتصادية

مسح: استبيان
طلبة اثلانوية يف 

مدينة إيالم

باهرن وجعفر 
يكيتهغان)73) 

(2010(

أثر اتللفاز يف اهلوية 
اثلقافية

الربامج اتلليفزيونية
مسح، وحتليل 

مضمون

مسلسالت 
تليفزيونية واألخبار، 
ساكن مدن طهران، 
وأورميا، ومشهد، 
وأصفهان، وشرياز، 

ممن فوق 19 اعًما

حقيقاتيان)74) 
(2011(

العوامل املؤثرة يف 
اهلوية القومية

األصدقاء، واألرسة، 
واتللفاز، واألقمار 
الصناعية، ووقت 
الفراغ، واحلالة 

االجتماعية 
االقتصادية، وجمال 
ادلراسة، والكتب 

املدرسية

مسح: استبيان
طالب اثلانوي يف 

إصفهان

رباين))7) وآخرون 
(2011(

العالقة بني الشعور 
باحلرمان النسيب 
وامليل حنو اهلوية 

القومية

مسح: استبياناحلرمان النسيب
طالب جامعة 

إصفهان

(72)،(73)(74)(75)

M. Bagheri and M. Soleimannezhad, “A Sociological Study of the Youth Identity”, Journal of Social Science 3 (2010): 94-112.  (72)

N. Bahonar and T. Jafari, “TV and Its Impact on Cultural Identity of Iranians”, Journal of Cultural Studies 4 (2010): 131-156.  (73)

 M. Haghighatian et al., “National Identity and some Influential Factors on it among High School Students of Esfahan”, J. Pract. Sociol. 41  (74)

(2011): 71-82.

 A. Rabbani et al., “Relationship between Feeling of Relative Deprivation and Tendency towards National Identity among Students of  (75)

Esfahan University”, J. Pract. Sociol.42 (2011): 67-94.
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يُمكن ذكر انلقاط اتلايلة عن اإلطار انلظري وانلتائج )جدول 3) لدلراسات اتلجريبية للهوية 

يف إيران:

ُطبق نواعن من انلظريات يف هذه ادلراسات: نظريات علم انلفس، ونظريات علم االجتماع. األكرث •	

اتلفاعالت  ونظرية  وهال،  وجينكيزن،  جيدنز،  نظريات  يه  االجتماعية  انلظريات  من  استخداًما 

واضح  هو  وكما  اهلوية.  عن  تاجفل  نظرية  انلفسية  انلظريات  ومن  وبلمر)؛  وكويل،  )ميد،  الرمزية 

اهلوية كحقيقة  اتلأكيد ىلع  يدعم  مما  اجتماعية،  نظريات  انلظريات يه  رقم 3، اغبلية  من جدول 

اجتماعية، وهو ما ركز عليه جينكيزن بقوة.

استناًدا إىل نظريات جيدنز، وهال، وجينكيزن عن اهلوية، تعتقد هذه ادلراسات أن اهلوية احلديثة يه •	

هوية مفتوحة، وفردية، وانعاكسية. أما اهلويات االجتماعية فيه متغرية ومرنة، وال يوجد هوية واحدة 

وثابتة فقط، وإنما العديد من اهلويات القابلة للتغري. باإلضافة إىل ذلك، تعتقد ادلراسات أيًضا أن 

اتلنوع الواسع يف أبعاد اهلوية ليس عالمة ىلع أزمة اهلوية، ولكنه عالمة ىلع اهلوية املركبة )واهلجينة). 

وهذا يوضح أن ابلاحثني اإليرانيني متأثرون بقوة بانلظرية احلديثة عن اهلوية، ويه انلظريات املتوافقة 

واملتسقة منطقيًّا ونظريًّا مع اهلوية الفرعية واهلوية العاملية، أكرث منها مع اهلوية القومية.

يعد عدم االتساق ادلاخيل لألطر انلظرية أحد املشالك الشائعة يف ادلراسات اتلجريبية يف إيران. •	

يدرج ابلاحثون جمموعة من انلظريات احلايلة عن موضوٍع ما يف اإلطار انلظري، برصف انلظر عن وجود 

تباين- ويف بعض األحيان تناقض-بني هذه انلظريات يف مستوى اتلحليل، واملنظور انلظري، واملنطق. 

يمكننا أن جند هذه املشلكة يف بعض ادلراسات عن اهلوية اليت قام هذا املقال بتحليلهم تلويًّا؛ ىلع 

سبيل املثال أشار مري حممدي)76)، وخلييل)77)، وباهونار وجعفري كتغان)78)، إىل جمموعة من انلظريات 

يف دراساتهم لكن دون إيضاح لطريقة اتلوفيق بني هذه انلظريات. إذا لم يتم اختيار مقاربة نظرية 

حمددة لدلراسات اتلجريبية عن اهلوية )باستثناء ادلراسات اخلاصة مثل اتلحليل اثلانوي)، ستكون 

مقاييس اهلوية مشوهة بشلٍك خطري، ُويمكن أن جند هذا العيب يف بعض ادلراسات اتلجريبية.

 Mir Mohammadi, A Research and Study of the Distinctive Components.  (76)

 Khalili, Weblog Writing in Iran.  (77)

Bahonar and Jafari, “TV and Its Impact on Cultural Identity of Iranians”: 131-156.  (78)
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يف معظم هذه ادلراسات، تمت دراسة تصنيفني اعمني عن اهلوية الفرعية والقومية، وبصفٍة خاصة •	

اهلوية العرقية، كثنائية ثابتة ومتالزمة. اعتماًدا ىلع مقاربات نظرية وصفات منهجية هلذه ادلراسات، 

أظهرت هذه املتالزمة نتائج متباينة ويف بعض األحيان متناقضة. وبشلٍك اعم، يبدو أن هناك مياًل كبرًيا 

للهوية الفرعية، وبصفٍة خاصة اهلوية العرقية، ويف بعض األحيان يكون أكرب من اهلوية القومية. 

اليت تكون  للهوية،  السياسية أكرب من األبعاد األخرى  أبعادها  العرقية يف  اهلوية  امليل إىل  أن  كما 

فيها معدالت امليل إىل اهلوية القوية والفرعية عند نفس املستوى، ويف معظم احلاالت يكون هناك 

ارتباط طردي بينهما. وُيمِكن لالستياء االجتمايع، وعدم املساواة أو الشعور بعدم املساواة، والفقر 

النسيب، واالستياء السيايس، واتلميزي اثلقايف واالجتمايع، أن يربر هذا الزنوع إىل اهلوية الفرعية.

جدول رقم )3): األطر انلظرية ونتائج ادلراسات اتلجريبية عن اهلوية يف إيران
)(8( ، )(7(

الباحثون

األبعاد

انلظريات اليت تم 
تطبيقها

انلتائج الرئيسية

مري حممدي)49) 
(199((

 سميث، يلفن
ارتفاع معدل الزنعة العرقية بني القرويني، وذوي املستوى 

اتلعلييم املنخفض، والوظائف املتدنية.

حممدي)45) )2000)
بنديكت، مرجريت ماد، 

اكرديرن، ويلنتون

اهلوية اثلقافية للطالب، أبعاد عرقية، ودينية، وقومية، 
وحداثية. تتضاءل هوية الطالب ادلينية يف مقابل ميلهم 

للهوية احلديثة.

 Mir Mohammadi, A Research and Study of the Distinctive Components.  (79)

Mohammadi, Cultural Identity and Modernism.  (80)
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هناك معدل اعٍل من االرتباط وااللزتام جتاه اهلوية القومية....رزازيفر)44) )2000)

...يوسيف)44) )2001)

هناك عالقة طردية بني اتلعاون بني العرقيات )عقليًّا، 
واعطفيًّا، واقتصاديًّا) واالرتباط والوالء للهوية القومية. 
كما أن هناك عالقة عكسية بني الرصاع والعداء بني 

العرقيات، واالرتباط والوالء للهوية القومية.

أمحدلو وافروغ)44) 
(2002(

ترينر، تاجفل، سميث، 
إيركسون

هناك نزعة شديدة جتاه اهلوية العرقية واهلوية القومية، كما 
أن هناك عالقة بني اهلوية العرقية والقومية باستثناء اللغة 

)الرتكية والفارسية).

...دوران))4) )2002)
ليست هناك عالقة ذات أهمية بني الفضاء اإللكرتوين 

ومستوى اهلوية االجتماعية )اجلزيئ واليلك)

،))(8((،))(8((K)(8(،)(8(،

 Razazifar, “Sociological Pattern of National Identity in Iran: With Focusing on Relationship between National Identity and Its  (81)

Dimensions”: 101-133.

 Youssefi, “Inter-Ethnic Relationships and Its Impact on Ethnic Relationships in Iran: A Secondary Analysis of the Data of a National  (82)

Project”: 1-29.

Ahmadloo, “The Relationship between National Identity and Ethnic Identity among Tabriz Youths”: 109-144.  (83)

Doran, Effect of Cybernetics Space on Social Identity.  (84)
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،)(95((،)(49((،)(44((،)(44((،(44((،)(44((،

جيدنز فريج)44) )2001)
ترفض النساء أو تشك يف الفروض ادلينية، وهو ما 

ينعكس ىلع أبعاد هويتهن.

إرشاد فرديگردي)44) 
(2002(

Giddens
هناك أزمة اهلوية كبرية بني طلبة اجلامعات، وهل عالقة 

باالعزتاز باذلات، والقيم اثلقافية.

پارسونسبابايفرد)44) )2003)
يلعب انلظام السيايس واتلعلييم دوًرا أساسيًّا يف اتلعريف 
باهلوية. هناك انقسام ديين وقييم، كما أن السياق اثلقايف 

واالجتمايع ضعيف.

جيدنز وجينكزنرافتجه)44) )2004)
يؤثر املستوى اتلعلييم، واملواقف والقيم، ونمط احلياة، 

ودور اهلوية، يف إاعدة تعريف هوية النساء.

معدل اهلوية املحلية أىلع من معدل اهلوية العاملية. ...آرايم)49) )2004)

الزنوع حنو اهلوية السياسية بني املتعلمني من ابللوش.تاجفل گودرزي)95) )2004)

Faraji, Formation of New Identity and Change of Women Attitude.  (85)

Fardi, A Study of Influential Social Factors on Identity Crisis.  (86)

Babaeifard, A Sociological Study of Identity Crisis in Contemporary Society of Iran.  (87)

 Jah, Women and Redefinition of Social Identity.  (88)

Arami, A Comparative Study of Local and Global Identity.  (89)

Goodarzi, Ethnic Identity and Social Inequality.  (90)
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خلييل)94)))200) 
هال، جيدنز، جينكيزن، 

ماد، ترلك
ال يوجد تعددية شخصيات يف املدونات.

يمكن اتلأكيد ىلع اهلوية العرقية أكرث من اهلوية القومية.جينكيزن، تاجفل أمويس)94))2004) 

يعزز اإلنرتنت اهلوية العرقية.يلوتارد، هالعياري)94) ))200)

جيدنز شاچلي))9) ))200)
اهلوية االنعاكسية ذات معدل اعٍل، كما أن هناك عالقة 

طردية بني االستهالك اإلعاليم، واحلالة االجتماعية، وبني 
اهلوية االنعاكسية.

اعمليًّا، يستغل عرق الاليك العوملة إلاعدة بناء ثقافتهم.هال قليپور)94) ))200)

روبرتسونكاليه)94) ))200)
يلعب الوالكء دوًرا يف اتلعريف باهلوية، والرصاع بني 
اهلوية ادلينية واهلويات األخرى، وإاعدة بناء اهلويات 

ابلديلة )املحلية). 

...نرصيت )94)))200) 
هناك تضارب بني اهلوية القومية واملحلية، مع الرتكزي ىلع 

انلماذج املحلية كمقاومة للنماذج القومية.

(،)(94((،)(94((،(94((،)(9(((،)(94((،(94((،)(94((

 Khalili, Weblog Writing in Iran.  (91)

Amoosi, A Study of Feeling of belonging to National and Ethnic Identity.  (92)

 Ayari, Ethnic Identity on the Net.  (93)

Shalchi, Reflective Identity and the Media.  (94)

Gholipour, Globalization and Ethnic Identity.  (95)

Kolahi, Globalization and Religious Identity.  (96)

Nosrati, A Study of Formation of Identity Patterns.  (97)
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(454((،)(455((،)(99((،)(94(،

رضايی وأمحدلو)94) 
(200((

...
يؤثر رأس املال االجتمايع بالسلب يف العالقات العرقية، 
وباإلجياب يف اهلوية القومية. كما أن العالقات العرقية 

تؤثر باإلجياب يف اهلوية القومية.

نيازي واكركنان)99) 
(2007(

جينكيزن 
هناك عالقة ذات مغزى بني رأس املال اثلقايف واهلوية 

االجتماعية.

...رضايی)455) )2007)
هناك معدل ميل اعٍل حنو اهلوية العرقية، ومعدل ميل اعٍل 
نسبيًّا حنو اهلوية القومية. كما أن هناك عالقة طردية وقوية 

نسبيًّا بني اهلوية العرقية والقومية.

دواريارداكين)454) 
(2007(

تاجفل

مكونات اهلوية القومية يه: اثلقافة، والفضيلة، وبطاقة 
اهلوية، وابلقايا اتلارخيية، واألساطري، والرياضات القديمة، 
والرياضات الوطنية احلديثة، وادليانة، والعرقية، والنشيد 

الوطين، واجلغرافيا واألماكن، واالقتصاد، والعلم 
والصناعة، واتلاريخ واحلضارة، والعلماء وابلاحثون، 
والسياسة والَعلَم، واللغة الفارسية كونها الرمز األهم، 

وحركيات اهلوية.

Rezaei and Ahmadloo, “Role of Social Capital in the Relationship between Ethnic and National Identity”: 7-34.  (98)

 Niazi and Karkonan, “A Sociological Study of the Relationship between Cultural Capital of the Family and Social Identity of the Youth”:  (99)

55-80.

Rezaei et al., “Tendency Rate towards Ethnic and National Identity”: 119-140.  (100)

Ardakani, “Symbols of Iranian Identity”: 1-27.  (101)
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((45(((،)(454((،)(454((،)

مريدي وتقزيادهاگن)454) 
(2007(

آلپورت وكهن
يؤثر انلوع االجتمايع، وعدد األصدقاء، ومجااعت األقران، 

واالنسجام معهم، واألنشطة اجلماعية، وأسلوب قضاء 
وقت الفراغ، يف أزمة اهلوية.

مقاددأسجافري)454)  
(2008(

جنيكيزن، سميث

معدل االرتباط باهلوية العرقية أىلع من اهلوية القومية، 
ويف احلاتلني يعترب الشعور باالرتباط )أبعاد املوقف) أىلع 

من الشعور بااللزتام )أبعاد السلوك). هناك عالقة عكسية 
بني الشعور بانعدام املساواة واهلوية القومية، وبني احلالة 

االجتماعية واهلوية العرقية، وهناك عالقة طردية بني 
اتلفاعالت االجتماعية واهلوية القومية.

مقدس وحيدري))45) 
(2008(

...

هناك ارتباط إجيايب وذو أهمية بني العقالنية والعالقات 
االجتماعية املنفتحة واهلوية القومية، ولكن يوجد 

ارتباط سليب بينها وبني اهلوية القبلية. كما يوجد ارتباط 
سليب بني اهلوية القومية واهلوية القبلية.

Moridi and Taghizadehgan, “A Study of Identity Crisis among Students”: 145-170.  (102)

Moghaddasjafari et al., “Relationship between National Identity and Ethnic Identity among the Kurdish Youth”: 97-128.  (103)

 Moghaddas and Heidari, “The Examination of the Effect of Attitudal Variables on the Relationship between Tribal and National Identity”:  (104)

151-179.
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((454((،)(454((،)(454((،

...أكوين)454) )2008)

معدل امليل حنو اهلوية القومية أىلع من املتوسط، وامليل حنو 
اهلوية العرقية أقل بقليل من اهلوية القومية. وهناك ارتباط 

إجيايب بني اهلوية القومية والعرقية، وكذلك بني احلالة 
االقتصادية واهلوية القومية.

سديقسوستاين 
حاجياين)454) )2008)

نظرية اتلفاعل 
الرمزي

هناك ميل قوي جتاه األبعاد اثلقافية للهوية القومية 
والعرقية وادلينية، وميل متوسط جتاه األبعاد االجتماعية 
للهوية القومية والعرقية وادلينية، وميل أقل من املتوسط 

جتاه األبعاد السياسية للهوية العرقية والقومية، وميل 
ضعيف جتاه ثالثة أبعاد للهوية احلديثة. هناك عالقات 

طردية بني أبعاد لكٍّ من اهلوية القومية والعرقية وادلينية، 
ويوجد اختالف كبري بني اهلوية احلديثة وأبعاد اهلوية 

اإليرانية. 

ماد، بلومرحاجياين)454) )2008)

تعد لك من اهلويتني القومية والعرقية ىلع قدٍر من 
األهمية. ويوجد بينهما عالقة قوية وطردية ىلع مستوى 

األبعاد اثلقافية واالجتماعية، ولكنها عالقة عكسية ىلع 
مستوى األبعاد السياسية.

Akwani, “Tendency towards National and Ethnic Identity”: 99-126.  (105)

 Sarwestani and Hajyani, “Empirical Study of Iranian Identity Sources”: 31-52.  (106)

 Hajiyani, “Relationship between National and Ethnic Identities”: 143-164.  (107)
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((445(،)(459((((454((،،

جنیکینزأدييب)454). )2008)

معدل اهلوية االجتماعية أىلع من املتوسط، ومعدل اهلوية 
ادلينية والقومية أىلع من اهلوية العرقية واهلوية اجلماعية 
واهلوية انلوعية. هناك عالقة عكسية بني العوملة واهلوية 

املحلية، وكذلك بني احلالة االجتماعية وبني اهلوية 
القومية وادلينية. 

آزاد مرزابادي)459) 
(2008(

...
هناك عالقة ذات أهمية كبرية بني ميل الشباب حنو انلظام 

القييم، واهلوية القومية.

مليک وعباسپور)445) 
(2009(

ماد، تاجفل

هناك موقف إجيايب من اهلوية القومية. وهناك عالقة 
طردية بني الرضا االجتمايع واهلوية القومية. وهناك عالقة 

عكسية بني معدل االستهالك لإلعالم األجنيب، وبني 
املوقف من اهلوية القومية.

نوه وآخرون)444) . 
(2010(

چاندرا

هناك عالقة عكسية بني معدل الرضا عن انلظام السيايس 
ووسائل اإلعالم ادلاخلية من ناحية واهلوية العرقية 

من ناحية أخرى. وعالقة طردية بني الشعور باحلرمان 
السيايس واالقتصادي، ومعدل االستهالك لإلعالم 
األجنيب، واملشاركة السياسية من ناحية، وبني اهلوية 

العرقية من انلاحية األخرى.

،،))888(

 Adibi, Farahmand and Khasti, “Globalization of Culture with Focus on Social Identity of the Youth of Esfahan”: 99-118.  (108)

Marzabadi, “A Study of Relationship between Teenagers’ Value System and their National Identity”: 114-132.  (109)

Maleki and Abbaspour, “A Sociological Study of Youth Attitudes”: 159-176.  (110)

Navvah et al., “Pathology of Ethnic Problems in Iran”: 47-71.  (111)
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((444((،)(444(( K((44(((،)(444((،)(444((،)

جهانگريي ومعيين)444) 
(2010(

جيدنز
هناك عالقة بني لكٍّ من حمل امليالد، وحمل اإلقامة، ورأس 
املال االجتمايع، وادليانة من ناحية، واهلوية من انلاحية 

األخرى.

باقري وسليمان نژاد)444) 
(2010(

جيدنز
هناك عالقة عكسية بني احلالة االجتماعية االقتصادية 

واهلوية اجلماعية، ولكن العالقة بينها وبني اهلوية 
الفردية عالقة طردية.

باهرن 
وجعفريكيتهغان))44) 

(2010(

جيدنز، بريك، 
ونظرية اتلفاعل 

الرمزي

ال تعكس وسائل اإلعالم العرقية؛ فهناك عالقة طردية 
بني مشاهدة اتللفاز واهلوية القومية، بينما هناك عالقة 

عكسية بني مشاهدة اتللفاز واهلوية العرقية.

حقيقاتيان وآخرون)444)
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املناقشة واخلاتمة

انلظريات  بأن  االداعء  يمكننا  ادلراسة،  واتلجريبية هلذه  انلظرية  األدبيات  إىل حتليل  استناًدا 

االجتماعية أكرث فعايلة يف دراسة موضواعت اكهلوية، من انلظريات يف املجاالت األخرى. ال يرجع 

هذا إىل ادلراسات االجتماعية املتواترة عن اهلوية، حيث يوجد الكثري من ادلراسات األخرى، مثل 

ادلراسات انلفسية، عن املوضوع؛ ولكنه يرجع أساًسا إىل أن اهلوية ظاهرة اجتماعية تماًما، وتقليصها 

إىل املستوى اجلزيئ أمر غري منطيق. ومن ناحية أخرى، يعد اللجوء إىل معيار اعم واعليم مثل الطبيعة 

اهلوية من خالل  وفوارق  تفاوتات  مناقشة  اهلوية غري مفيد، ألن  أجل حتديد مصادر  البرشية من 

الطبيعة البرشية ال معىن هل.

بمراجعة قسمني من األدبيات انلظرية واتلجريبية عن اهلوية يف إيران، وبالرغم من مشالكهما 

وأخطائهما وعيوبهما، يمكننا- ىلع أقل تقدير- رسم نموذج أويل للهوية وأبعادها. استناًدا إىل األدبيات 

انلظرية عن اهلوية يف إيران، فإن املصادر الرئيسية للهوية القومية-وإن لم يكن عليها إمجاع تام 

الرشقية،  والصوفية  الرشقية،  واثلقافة  واإلسالم،  الشييع،  واملذهب  الفارسية،  اللغة  يه؛  وشامل- 

واحلداثة، واتلاريخ الوطين. وىلع الرغم من أن ادلراسات انلظرية عن اهلوية تؤكد بشلك أسايس ىلع 

أن  العاملية. يمكن  الفرعية واهلوية  القومية، فإن ادلراسات األكرث جتريبية تؤكد ىلع اهلوية  اهلوية 

ح هذا  يعزى هذا االختالف إىل األصول املختلفة هلاتني املجموعتني من ابلاحثني. ويف الواقع، يُوضِّ

االختالف أنه ال يمكن اختصار اهلوية يف اهلوية القومية فقط، وال بد من أخذ األبعاد واملستويات 

األخرى للهوية يف االعتبار عند دراسة اهلوية.

وبما أن ادلراسات انلظرية للهوية قد أكدت بشلٍك أسايس ىلع اهلوية القومية، فإنها قد أغفلت 

بعض املصادر األساسية واليت تلعب دوًرا رئيسيًّا يف اتلعريف باهلوية يف جمتمع ايلوم، وبصفة خاصة 

األجيال اجلديدة، ولكن يمكن القول إن هذا اإلغفال قد تم تداركه إىل حدٍّ ما يف بعض ادلراسات 

اتلجريبية. عالوًة ىلع ذلك، وبالرغم من أن ادلراسات انلظرية قد أولت اهتماًما باحلداثة وتأثريها يف 
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انلظام اثلقايف بإيران، فإنها جتاهلتها كمصدٍر للهوية، فادلراسات اتلجريبية وحدها يه اليت اعتربت 

احلداثة ومظاهرها- مثل نمط احلياة واحلياة ايلومية- مصدًرا للهوية. وعليه، فإنه يمكن استكمال 

املوقف االستعادي لدلراسات انلظرية وإثرائه باهتماٍم أكرب للعنارص احلديثة للهوية.

يقع اختيار معظم األحباث وادلراسات عن اهلوية، يف إيران والعالم، ىلع املقاربة ابلنائية. بسبب 

انلظريات املعرفية اجلديدة، يبدو اخنفاض معدل ميل ابلاحثني إىل املقاربة اتلقليدية، وبشلٍك أسايس 

مقاربة  حنو  اإليرانيني  ابلاحثني  ميل  ضعف  يرجع  ذلك،  إىل  باإلضافة  منطقيًّا.  اجلوهرية،  املقاربة 

اخلطاب إىل غرابته ىلع املجتمع العليم اإليراين، وال يزال يواجه بعض املعارضني اجلادين.

املادية وغري  االجتماعية،  احلقائق  أهمية  تركزيها ىلع  ابلنائية  املقاربة  يف  األسايس  امللمح  يعد 

املادية، بداًل من الرتكزي ىلع مفاهيم مثل اجلوهر والطبيعة، أو اخلطاب واللغة. يشري اتلأمل يف العنارص 

املؤثرة يف حتديد اهلوية إىل أن اهلوية ليست حقيقة جوهرية أو لغوية، ولكنها حقيقة واقعية تكونت 

إحدى  فإن  ذلك،  إىل  إضافٍة  والواقعية.  املتماسكة  العنارص  من  خمتلفة  جمموعة  بني  اتلفاعل  بفعل 

خصائص اهلوية، وفًقا للمقاربة ابلنائية، يه أن اهلوية مركبة من جديلة بني املستوى اجلزيئ )األداة) 

واملستوى اليلك )ابلنية)، ونتيجة ذللك تعترب اهلوية حقيقة مجاعية وليست فردية يف معظم األوقات. 

لدلراسات  نظرية  أطر  هالك  ونظرية  وجنيكيزن،  جيدنز  مثل  االجتماعية،  انلظريات  إىل  وبالرجوع 

ابلحثية عن اهلوية، يتأكد أن اهلوية حقيقة اجتماعية، وهو ما ركز عليه جنيكيزن كثرًيا.

وفًقا للمقاربة ابلنائية، فإن حتديد بعض العوامل اهليلكية كمتغريات مستقلة اهلوية. واستناًدا 

للهوية اإليرانية،  إيران، فإن املحددات اهلامة واهليلكية  للهوية يف  إىل األدبيات انلظرية واتلجريبية 

وإن لم يكن هناك إمجاع تام وشامل عليها، تتمثل يف اللغة الفارسية، واملذهب الشييع، واإلسالم، 

أسس  ويف  ما.  حدٍّ  إىل  والعرقية  الوطين،  واتلاريخ  واحلداثة،  الرشقية،  والصوفية  الرشقية،  واثلقافة 

انلظرية العاملية تعترب احلياة ايلومية )نمط احلياة، واثلقة يف اآلخرين، واألحالم الشخصية، واجلسد، 

وخمطط احلياة، وعمليات اتلفاعل اجلارية، والويع، واحلياة-العالم)، والزمن )الزمن املايض، واتلاريخ، 
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واذلاكرة اجلمعية، ورسدية األمة، واتلقايلد املفتعلة، واألساطري األساسية)، واحلزي املاكين )اجلغرافيا، 

االجتماعية،  اتلنشئة  وعملية  السلطة،  وأجهزة  املؤسسية،  )املواقف  واملؤسسات  ملاكن)،  واالنتماء 

)انلوع االجتمايع)، والويح واإلهلام ادليين، والعرقية،  والسلطة والسياسة، وامللكية) وعلم األحياء 

وانلظام اثلقايف، ووسائل اإلعالم، لكها مصادر للهوية.

ح املقارنة بني ادلراسات انلظرية للهوية، ادلاخلية واخلارجية، أن بعض العنارص املؤثرة يف  تُوضِّ

حتديد اهلوية شائعة يف كال انلوعني من ادلراسات، ومنها الزمن، واتلاريخ، واجلنسية، وادليانة )غري 

اللغة، واتلقايلد واألعراف  )مثل  اثلقافية  لدليانة خمتلف)، واحلداثة، واملاكن، والعنارص  تأويلهم  أن 

االجتماعية). فضاًل عن ذلك، يُمكن القول إن ادلراسات انلظرية اخلارجية للهوية قد أولت اهتماًما 

واملؤسسات  ايلومية،  احلياة  مثل:  ادلاخلية،  انلظرية  ادلراسات  بها  تهتم  لم  اليت  العوامل  ببعض 

تعترب  اهلوية،  دراسات  وأثره يف  للقومية  اتلقليدي  للخطاب  ونظًرا  االجتمايع.  وانلوع  االجتماعية، 

اهلوية مرادفة للهوية القومية، أما بايق أنواع اهلوية فيتم إهماهلا، ويف بعض األحيان قمعها. وعليه، فقد 

يكون من الرضورة بماكن أن نهتم ادلراسات انلظرية املستقبلية باألبعاد األخرى للهوية مثل اهلوية 

املحلية، والعرقية، والعاملية وما وراء القومية.

أصبحت دراسة اهلوية ومكوناتها شأنًا قوميًّا، ولكن الكثري من ادلراسات عن اهلوية يف إيران 

قد أهملت اتلغريات األخرية يف املوقف انلظري للهوية، ومكوناتها، ومصادرها. ودلعم هذا االداعء 

يمكننا القول إن الكثري من ادلراسات عن اهلوية أمجعت ىلع وجود ارتباط وتزامن بني دخول شلك 

خاص من احلداثة إىل إيران، وبزوغ مشلكة اهلوية، وباتلبعية أزمة اهلوية، ولفت االنتباه إىل عنارصها 

املتأخرة  أنها تنتيم إىل احلداثة  اليت قال عنها جيدنز  العنارص  الرئيسية مثل األمة، ولكنهم أهملوا 

)حقبة ما بعد احلداثة) مثل احلياة ايلومية، واملؤسسات االجتماعية، وانلوع االجتمايع.

وبشلٍك اعم، يمكننا القول بأن األنواع اثلالثة من ادلراسات اليت تمت اإلشارة إيلها تناولت 

ثالثة مستويات من تشكيالت اهلوية. تناولت انلظريات العاملية مفهوم اهلوية االجتماعية، وتناولت 
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ادلراسات انلظرية عن اهلوية يف إيران اهلوية القومية وذلك نظًرا ملوقفها االستعادي من اهلوية، بينما 

العرقية، والقبلية،  تناولت ادلراسات اتلجريبية للهوية يف املقام األول اهلويات الفرعية مثل اهلوية 

الفرعية، وذللك حبثت  باهلويات  القومية يف عالقتها  والشخصية، وانلوعية، واعدًة ما درست اهلوية 

يف هذه األبعاد من اهلوية واليت من املحتمل أن يكون هلا األثر األكرب يف حتديد اهلوية يف املستقبل.

باإلضافة إىل ذلك، أوضحت ادلراسات أن مصادر اهلوية خمتلفة. وبشلٍك اعم، يمكننا القول بأن 

جمموعة خمتلفة من العنارص، ذات أوازٍن خمتلفة، يه اليت تشلك اهلوية، وهو ما يشري إىل أن تشكيل 

، البد أن تأخذ ادلراسات عن  ر نسيًجا مهجنًا ومركبًا ىلع لك املستويات. ومن ثمَّ اهلوية اإليرانية يُصوِّ

اهلوية عنارصها وأبعادها واسعة انلطاق يف االعتبار، وأن تتبع مبادئ صارمة ودقيقة ومهنية يف اختيار 

العينة. ويف الواقع، تقود هذه االعتبارات انلظرية واملنهجية إىل تصور دقيق وواضح للهوية ىلع لكٍّ من 

املستويني اجلزيئ واليلك، كما يظهر تغريات اهلوية ىلع مر الزمن.

وختاًما، ونظًرا لقصور األحباث عن اهلوية اإليرانية عن تميزي مفاهيمها اخلاصة، فقد اختلط 

مثل،  اهلوية  ومستويات  والقبلية،  العرقية  والتشكيالت  واألمة،  واملجتمع،  اجلماعة،  مثل  مفاهيم 

االجتمايع، والشخيص، والقويم، والعريق، وادليين، والسيايس، واثلقايف وما إىل ذلك، بعضها ببعض؛ 

ويه املشلكة اليت تقلل حتًما من صالحية ادلراسة بشلٍك كبري.
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