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امر مسلط و سياست مقاومت: برساخت گفتماني هويت اجتماعي در 
    كشاكش متون نهادي و تجربة زيسته

  اي درباب جوانان شهر سنندج) (مطالعه
  

  2محموديجهانگير  1،بينندهمسعود 
  

  )24/10/97 ، تاريخ پذيرش24/01/97(تاريخ دريافت 
  

  چكيده
هاي مقاومت،  نحوة مواجهة جوانان با گفتمان هويتي حاكم و شيوه حاضر،پژوهش در 

هاي ديگر، مطالعه  مذاكره يا موافقت آنان با اين گفتمان، درعين دسترسي به گفتمان
گرايي  هاي نظري مرتبط با مطالعات فرهنگي و برساخت منظور، از حوزه اين شود. به مي

است. چارچوب نظري پژوهش از در چارچوب نظرية تحليل گفتمان استفاده شده 
تركيب نظري رويكرد لكالئو و موفه درباب سلطه و گفتمان و الگوي رمزگذاري و 

شناسي تحليل  دست آمده است. در اين پژوهش، از روش رمزگشايي استوارت هال به
مصاحبة عميق و نفر از جوانان شهر سنندج  38با در ابتدا،  ت.گفتمان استفاده شده اس

با متون  آمده از مصاحبه درمقايسه سپس، متون فراهمعمل آمد.  به يافته ساخت نيمه
بازنمايي شده است، » منشور تربيتي نسل جوان«گفتمان هويت رسمي، كه درقالب 

هاي تحقيق،  هاي گفتماني آنها تحليل شد. مطابق يافته قرار گرفت و پيوندها و منازعه
هاي متنوعي است  ت فرادستيِ گفتمانعرصة نظم هويتي جوانان كانون منازعه و رقاب

كه هركدام برطبق موقعيت گفتماني خود براي فراخواني جوانان و برساخت هويت آنها 
هاي مخالف و معارض گفتمان هويتي مسلط  ميان، گفتمان كوشند. دراين مي

گرايي در چارچوب انقالب اسالمي)، بيشترين حضور و تأثير را در تكوين هويت  (اصول
________________________________________________________ 
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اند. سرانجام  گانة ملي، قومي و مذهبي داشته جوانان شهر سنندج در ابعاد سه اجتماعي
ها و موقعيت جوانان بحران هويت و  اينكه، ناسازگاري الگوي هويتي رسمي با خواسته

  دنبال داشته است. ناكارآمدي را به
هويت اجتماعي، جوانان، برساخت گفتماني، سلطه، متون نهادي،  واژگان كليدي:

 ت.مقاوم
 

  لهئمقدمه و طرح مس
هاي هويت، بحران هويت،  اي، با پرسش هويت، گفتمان العاده شكل خارق تاريخ معاصر ايران، به

نهاد و عجين شده است. اين آميختگي چنان است كه  هويت بيگانه، هويت خودي و... هم
هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي را، اعم از مدرنيزاسيون، توسعه،  توان همة فرآيند مي

هاي اجتماعي، انقالب اسالمي و...، حول محور هويت (پرسش از هويت)  خواهي، قيام مشروطه
ـ رسمي از  بندي كرد. بحث اصلي پژوهش حاضر، نوع برساخت گفتماني دولتي دوباره صورت

و منازعة جوانان با اين قرائت رسمي و نوع قرائت آنها از مسئلة   پديدة هويت اجتماعي و مواجهه
پژوهش حاضر، با درنظرگرفتن اهميت مسئلة هويت در ايران،  ،بنابراينهويت اجتماعي است؛ 

هاي هويتي در نظم گفتماني موجود را تحليل و نحوة برساخت گفتماني هويت  منازعة گفتمان
  كند. جوانان شهر سنندج را در فرآيند مواجهه با گفتمان هويتي حاكم تبيين مي

حران هويت نيز درخالل آن مطرح مندشدن، هويت كه همواره بحث ب لحاظ نظري، مسئله به
شدن هويت، جهاني/  شدن هويت، سيال هايي همچون چندبعدي بوده است، طي فرآيند

هاي فردي و  شدن هويت و... رخ داده و اثرهاي مهمي بر كنش شدن هويت، سياسي محلي
ها و منازعات و نيز  ها، كشمكش بندي اجتماعي افراد جامعه بر جاي گذاشته است. تقسيم

ها درقالب اين ساختارهاي جديد هويتي شكل گرفته و  هاي افراد و گروه بستگي ها و هم كاريهم
معناي توليد  مبناي جامعة جديد بر مدار آن شكل گرفته است. درواقع، افزايش منابع هويت به

تواند با  وبيش مي سازي است كه هر فردي كم هاي جديد هويت ها و موقعيت انواعي از امكان
  ).1385؛ 1384ري از آن هويت خويش را بازسازي كند (گيدنز، گي بهره

حال، سياست فرهنگي حاكم، ازطريق نهادهاي رسمي، گفتمان هويتي خود را ارائه  بااين
خواند. فرض اصلي اين است كه تكثر و تنوع  سويي با آن فرامي دهد و جوانان را درجهت هم مي

شود  ي در دسترس جوانان قرار دارد، مانع آن ميساز، كه در اشكال مختلف گفتمان منابع هويت
بخش تبديل شود. جوانان از مواضع  منبعِ گفتماني هويت كه گفتمان فرهنگي حاكم به يگانه

بخشي به خود استفاده و درمقابل گفتمان حاكم  گفتماني متعدد دردسترس، براي هويت
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كه با ظهور شهرنشيني، شدن هويت، فرآيندي تاريخي است  مند مسئلهكنند.  مقاومت مي
هاي جديد و اساساً تكوين اجتماعات تازة بشري ارتباط تام دارد. هويت  ملت ـ  برآمدن دولت

گيرد. هويت افراد  هاي گوناگون اجتماعي شكل مي ها و گروه اجتماعي با توجه به عضويت در رده
. ازطرفي، هويت به برداشت ديگران وابسته است و شناسايي ديگران الزمة تثبيت هويت است

  شود و مدام درمعرض تغيير و تحول و بازنگري است. گاه تمام نمي اجتماعي شخص هيچ
سياق، هويت اجتماعي جوانان در ايران، در بعد ملي، قومي و مذهبي، تحت تأثير  برهمين

ساز ازقبيل نهادها و گفتارهاي رسمي قرار دارد كه محتوايي مذهبي  هاي هويت نهادها و گفتمان
هاي انقالب اسالمي ايران هستند. جوانان در مواجهه با اين گفتمان  ارند و مبتني بر آرماند

صداوسيما، سازمان تبليغات هاي دولتي ازقبيل  ساز، كه در اغلب نهادها و سازمان اصلي هويت
اسالمي، جهاد دانشگاهي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، شوراي هماهنگي تبليغات 

وپرورش بازتاب يافته است، عملكردي  رت فرهنگ و ارشاد اسالمي و وزارت آموزشاسالمي، وزا
منفعل و انطباقي ندارند و توانايي تفسير، انتخاب و مقاومت دارند. اين واكنش فعاالنة جوانان از 

كه  طوري گيرد، به ها و معاني متفاوت در نظم گفتماني هويت اجتماعي ريشه مي وجود گفتمان
گيرند و  هاي متفاوت، معاني و مواضع گفتماني آنها را مي سترسي به اين گفتمانجوانان با د

كنند. اين  دهي مي وسيلة آنها نوع رابطة خود را درمقابل نظام معنايي گفتمان حاكم سازمان به
هاي مختلف، در برساخت گفتماني هويت اجتماعي  مسئله، يعني منازعة گفتماني گفتمان

بندي و  طي و قطعي نيست، بلكه سازوكاري امكاني، مبتني بر مفصلخ اي تك جوانان پديده
هاي سياسي مربوط به  هاي مختلف ازقبيل گفتمان جوانان با دسترسي به گفتمانبازنمايي دارد. 
هاي جنسيتي مربوط به حقوق برابر براي زنان و مردان،  هاي سياسي، گفتمان حقوق و آزادي

هاي زندگي روزمرة مرتبط با  زباني و فرهنگي، گفتمان هاي قوميتي مربوط به حقوق گفتمان
سبك زندگي و مصرف، و با توجه به زمينة اجتماعي و اقتصادي و نيز فرديت سياسي خود، 

  سازند. كنند و هويت اجتماعي خود را مي بندي گفتماني خلق مي نوعي تركيب
وم را در خاورميانه تشكيل ترين ق بزرگ ها، تُركو  ها فارس، ها عربپس از  ،كُردهادرواقع، 

ها و نمادهاي فرهنگي و  دارشدن نشان ئلهمس. با وجود قدمت )16: 1996، (اولسوناند  داده
زاد و همكاران،  (ر.ك: مرشديهاي گوناگون  شيوه ، و نمود و ظهور آن بهكُردهاهويتي در نزد 

؛ فكوهي و 1388 ؛ قادرزاده،1387؛ حاجياني، 1390؛ احمدي، 1387؛ مقدس جعفري، 1389
برونسن،  وان( كُرد ةشدن مسئل المللي بين نظير  معاصر رويدادها و تحوالت، )1388آموسي، 

االسالمي،  (شيخ اي كُردي هاي تلويزيون ماهواره هها و شبك گسترش فزايندة ايستگاه )،1379
ي، مهراني و پوراسالمبوژ( اي اقليم كُردستان عراق گيري حكومت منطقه ، و شكل)2011
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ويژه گفتمان  اي، به هاي ماهواره ردها در رسانهيابي گفتمان هويت ملي كُ ساخت ،)1393
هاي  ساز و انواع روايت عوامل هويت تكثير) و..، 2011االسالمي،  ردستان (شيخاي اقليم كُ رسانه

  است.  ويژه براي جوانان رقم زده بديل هويتي را به
وجود  اي به طرف، ساختار هويتي چندبعدي ساز دردسترس، ازيك هاي هويت تنوع گفتمان

هايي براي گفتمان هويتي سياست فرهنگي حاكم ايجاد  ها و رقيب آورده و ازطرف ديگر، بديل
هاي فرهنگي، قومي و مذهبي موجود  بحث اساسي اين است كه با توجه به تفاوتكرده است. 

بر بستر اين تمايزها چگونه به گفتمان هويتي حاكم واكنش نشان در كردستان، جوانان 
كار  هايي را در برساخت هويت خود به يا گفتمان  يابي چه گفتمان دهند و در فرآيند هويت مي
گذار در  نهادهاي سياست» متون نهادي«  گيرند. اين پژوهش، با بررسي و تحليل گفتمان مي

بخشي به جوانان  سياست فرهنگي را درجهت هويتـ رسمي  دولتيكند گفتمان  ايران، تالش مي
دهي و برساخت هويت اجتماعي جوانان تحت بررسي  شناسايي كند و نقش و تأثير آن را شكل

هاي مختلف در برساخت هويت جوانان بررسي  قرار دهد. در اين فرآيند، رقابت و منازعة گفتمان
آيند تكوين هويتي، شناسايي و تحليل خواهد ها در اين فر ترين گفتمان و مؤثرترين و عمومي

پردازد كه جوانان در فرآيند رويارويي و  بردهايي نيز مي ها و راه شد. اين تحقيق به بررسي روش
طور خالصه،  كنند. به مقاومت دربرابر سلطة گفتمان هويتي سياست فرهنگي حاكم اتخاذ مي

ان شهر سنندج با تأكيد بر نحوة هدف فهم فرآيند گفتماني برساخت و تكوين هويت جوان
رويارويي جوانان با گفتمان هويتي سياست فرهنگي حاكم در كشور است، تا بتوان به 

  هاي ذيل پاسخ داد: پرسش
هاي اصلي گفتمان هويتي سياست رسمي حاكميت (متون نهادي)  . عناصر و مؤلفه1

 پردازد؟ هايي مي طرد چه عناصر و مؤلفه  چيست و به

هايي در رقابت و منازعه با گفتمان هويتي حاكم در برساخت هويت جوانان  ان. چه گفتم2
  مشاركت دارند؟

هاي دردسترس جوانان در نظم گفتماني هويت اجتماعي دركنار فرديت  . نقش گفتمان3
  سياسي جوانان و بافت موقعيتي (عوامل اجتماعي) آنها در برساخت هويت اجتماعي چگونه است؟

يابي در اشكال گفتماني در برساخت هويت اجتماعي جوانان  اصر هويت. چه منابع و عن4
 موقعيت غالب و فرادست دارند؟

بردهاي گفتماني مقاومت جوانان در مواجهه با گفتمان هويتي سياست  ها و راه . كنش5
  فرهنگي حاكم چيست؟
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  پيشينة پژوهش
هاي زيادي  ها و پژوهش يافتن مسئلة هويت در طي چندسال اخير، كتاب واسطة اهميت به

تبعيض «) تحت عنوان 1386پژوهش كاظمي و محسني آهويي (منتشر شده است.   زمينه دراين
به تحليل گفتمان » بخشي به جوانان ايراني ارزيابي گفتمان سياست فرهنگي در هويتسني: 

و » سازمان ملي جوانان«، »عالي انقالب فرهنگي شوراي«رسمي سياست فرهنگي سه نهاد 
اين تحقيق است. درخصوص جوانان پرداخته » صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران«

هاي هويتي جوانان را بررسي نكرده و واكنش جوانان را در رويارويي با اين گفتمان  گفتمان
  است. تحت بررسي قرار ندادهكننده  رسمي نفي
گذاري فرهنگي بر بحران  ثير ساختار سياستأت«با عنوان پژوهشي )، در 1382آهنگر ( غالمپور

در ساختار هاي اين تحقيق،  برطبق يافته مطالعه كرده است. تاكنون 1376از سال  » هويت جوانان
يم. اين چندگانگي يرو هبا چندگانگي ذهني روبما  ،گذاري فرهنگي جمهوري اسالمي ايران سياست
شود.  ن ميگذارد و باعث ايجاد چندگانگي در آ ثير خود را بر ساختارهاي عيني ميأستين تنخ ،ذهني

  نامند. را بحران در هويت مي است كه آن سردرگميايجاد نوعي اين چندگانگي حاصل 
بحران در بازتوليد هژموني « دورة دكتري خود با عنوان رسالةدر  )1384(محمد رضايي 

هاي ايدئولوژيكي پرداخته كه ازطريق نهاد  تحليل گفتمان پيام ، به»ازطريق گفتمان مدرسه
شود.  آموزان و بازتوليد سلطه ازطريق آن ارائه مي مدرسه در راستاي برساخت هويتي ويژه از دانش

ـ مذهبي حاكم در برساخت هويتي مذهبي (مطابق  هاي اين تحقيق، گفتمان سياسي برطبق يافته
  ن و بازتوليد سلطه ازطريق آن شكست خورده است.آموزا با نگرش حاكم) از دانش

، حاوي مقاالت پژوهشي مفيدي در موضوع گفتمان و هويتدو كتاب انگليسي نيز با عنوان 
كتاب  فينا، ديبورا شفرين و مايكل بامبرگ است. پژوهش ماست. كتاب اول ويراستة آنا دي

، در دو بخش شامل هفت فصل به بعدي، با همان عنوان، نوشتة بتهان بنويل و اليزابت استوك
  اند. رابطة گفتمان و هويت در ابعاد مختلف پرداخته

ويراستة ، برساخت گفتماني هويت در سياست اروپاييكتاب انگليسي ديگري نيز با عنوان 
هاي گفتماني   هاي مختلفي را بررسي كرده است كه در عرصة منازعه هويت ،ريچارد مول

  يابند. سياست اروپايي برساخت مي
شده،  گرفته در چارچوب اشاره هاي صورت منظور تكميل و بسط تحقيق پژوهش حاضر، به

بندي هويتي جوانان را نيز بررسي كرده و نحوة  درعين تحليل گفتمان هويتي حاكم، تركيب
  مت و رويارويي آنها را در فرآيند برساخت و تكوين هويت ضد سلطه كاويده است.  مقاو
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  رويكرد نظري: برساخت گفتماني هويت
اي يافته است.  هاي اخير، اصطالح هويت در گفتارهاي دانشگاهي و سياسي رواج ويژه در سال
ي و دانشگاهي هاي علم شدن هويت در حيات اجتماعي و سياسي و بازتاب آن در پژوهش مسئله

شدن  ثبات ويژه بعد از جنگ جهاني دوم بوده است. بي محصول عوامل مهمي در سرتاسر جهان به
)، ظهور جامعة مصرفي (بودريار، 17: 1385گرايانة هويت (گيدنز،  بنيادهاي مطلق و اشكال ذات

تحوالت  اي از ) با مجموعه19: 1389داري متأخر (جيمسون،  ) و نظم فرهنگي سرمايه24: 1390
گرايانه و  هاي اثبات بندي ها و دسته شناختي، نظري و سياسي همراه بود كه تعريف معرفت

ها و الگوهاي نظري  ويژه هويت را نفي كرد و نگرش هاي اجتماعي به سونگرانه از پديده يك
 كه الكالئو اذعان اي را در حوزة علوم اجتماعي ايجاد كرد. همچنان گرايانه چندساحتي و كثرت

بريم، با اصطالحات مابعدصنعتي، فرا،  سر مي عرصة مدرن، چنانچه ما اكنون در آن به«كند:  مي
گسيختگي،  طور مدام، با ازهم مدرنيته (پايان قرن بيستم/ قرن بيستم متأخر)، و به متأخر يا پست

مشخص شده  جايي خود هاي عمومي و خصوصي و مركززدايي و جابه گرايي، مهاجرت حوزه نسبي
  ).22: 2007نقل از بنول و استوكو،  ، به1990لكالئو، ( »ستا

هايي كه درون  گيرد، مقايسه هاي اجتماعي شكل مي هويت اجتماعي اساساً ازطريق مقايسه
و » ما«ها و رفتارهايي كه به تمايز ميان  كند. تمام ويژگي و بيرون گروه را از هم متمايز مي

شوند؛ نظير زبان، دين،  هاي هويت اجتماعي محسوب مي شاخصها و  انجامد، مؤلفه مي» آنها«
شناسي و  ). برمبناي رويكردهاي متأخر در جامعه77: 1391قوم، آداب و رسوم و... (جنكينز، 

هاي اصلي  هاي گفتماني عامل بندي ها و تركيب هاي بازنمايي، گفتمان مطالعات فرهنگي، نظام
؛ هال، 171: 1392و و موفه، ئآيند (لكال شمار مي در فرآيند تكوين هويت به» يابي هويت«

هايي گفتماني  ها، كه آنها را ازطريق برساخته گرايانه از هويت ). ادراك ضدذات119: 1391
). 1388؛ بنت، 394: 1387فهمد، رشتة مسلط در انديشة مطالعات فرهنگي است (باركر،  مي

اند،  ه و فركالف آن را شرح و بسط دادهطور كه فوكو و هال و الكالو و موف نظرية گفتمان، آن
هاي اجتماعي،  هاي هويتي، تكثر آنتاگونيسم بودن گفتمان اي ها، رابطه ناظر بر سياليت هويت

و نظرية زيربنا/ » ايدة ايدئولوژي حاكم«ها دربرابر سلطه و، در يك كالم، نافيِ  مقاومت سوژه
  ).1384استريناتي، و جامعه است (روبنا و نيز ناقد مفروضات ليبراليِ راجع به دولت 

اند كه به بحث پردازانياستوارت هال، ديويد مورلي، جان فيسك و ميشل دوسرتو نظريه
هاي مسلط در هاي اجتماعي دربرابر گفتمانگيري ذهنيت و مقاومت سوژهدربارة نحوة شكل

عرصة مطالعات  پردازان درميان نظريه). 108: 1387رضايي، پردازند ( زندگي روزمره مي
عيار  شدن تمام فرهنگي، استوارت هال وجهة انتقادي خود را حفظ كرده و دربرابر جريان متني
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منزلة  هاي فراگفتماني بهزعم او، همچون فركالف، عرصه ورزد. بهمطالعات اجتماعي مقاومت مي
ر سطح تبيين رو، تحليل گفتمان بايد د كنند؛ ازاين ها عمل ميبستر اجتماعي متون و گفتمان

هاي گفتماني بپردازد. ها و هويتهاي موقعيتي بر گفتمانبه بررسي نحوة تأثير اين بافت
ارائه كرده است كه در آن، » رمزگذاري، رمزگشايي«استوارت هال مقالة تأثيرگذاري با عنوان 

فرآيند و اي را با تأكيد بر دخالت قدرت در اين هاي رسانهفرآيند توليد، توزيع و مصرف پيام
  .)1386استوري، توانايي مخاطب در ارائة قرائت خود تحليل كرده است (

نشانه، معناي صريح را » معناي ضمني«و » معناي صريح«هال، با اشاره به تمايز ميان 
داند كه با واقعيت سرراست و بدون مناقشه سروكار دارد؛ معناي انعكاسي و طبيعي آن مي
تر، متغيرتر و تفسيرپذير آن در نظر ا برپاية معاني قرارداديهمچنين، معناي ضمني نشانه ر

دست توليدكنندگان رسانه در پيام رمزگذاري  گرفته و بر اين باور است كه اين معاني به
هال براي تبيين مسئلة «كنند.  اي آنها را رمزگشايي ميرسانه شوند و مخاطبان پيام مي

/  شود: الف) جايگاه مسلطي مخاطبان قائل ميرمزگذاري/ رمزگشايي سه جايگاه فرضي برا
فرادستي: زماني كه جايگاه اجتماعي بيننده سبب سازگاري هرچه بيشتر او با ايدئولوژي حاكم 

پذيرد. ب) جايگاه معارض: جايگاه اجتماعي مخاطب در شود، يعني معاني مرجع متن را ميمي
. ج) جايگاه شود نميرجع آن پذيرفته معاني مگيرد و نقطة مقابل ايدئولوژي مسلط قرار مي

: 1999مورلي، » (شود نيازها و توقعات پذيرفته ميايدئولوژي، ضمن ايجاد تغيير، برطبق  توافقي:
ها)، كه  ها و مقاومت داوري ها و پيش ها (دانش معناي متن، بسته به گفتمان). 115- 110

عامل در مواجهة مخاطب و متن  ترين كند، متفاوت خواهد بود. مهم خواننده بر آن تحميل مي
  ).121هايي است كه مخاطب در دسترس دارد (همان،  گسترة گفتمان

هاي رقيب است. هرچه ها و گفتمانبنابراين، هويت جوانان عرصة منازعة ايدئولوژي
بودن و تكثر هويتي او بيشتر از حالتي است كه  دسترسي گفتماني جوان بيشتر باشد، سيال

هاي اجتماعي، اقتصادي و تحصيلي جوان باعث محدود است. پيشرفتدسترسي گفتماني 
دهد و به تنوع و  شود و اين مسئله تعين هويتي او را كاهش مي افزايش دسترسي گفتماني او مي

شود. برطبق ديدگاه نظرية گفتمان، برساخت هويت جوانان فرآيندي تغيير هويت او منجر مي
منزلة تركيبي پيچيده و  هاي موجود بهي است. گفتماناي فرادستگفتماني و محصول منازعه

- ها، در تخاصم و رقابت با يكديگر، نظم گفتماني فعاليت هويتنامتعين از نهادها و ايدئولوژي

  شود.كنند و هويت جوانان در اين ميدان توليد مي گيري جوانان را همچون يك ميدان مهيا مي
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  شناسي روش
هاي  بندي واسطة آنها، صورت هايي است كه به گفتمان، بررسي راههدف غايي نظريه و روش 

). 157: 1377هوارث، ( سازند پذير مي ها را در جامعه امكان گيري هويت گفتماني شكل
گرايانه فراتر  گرايي اجتماعي  عوامل معني كه اين رويكردهاي گفتماني، همه، از تعين بدين
هاي  و ذهني آن با درجات متفاوت محصول و فرآوردة نظامروند و جهان را در اشكال عيني  مي

، فرض رابطة ازمنظر فركالففرض اصلي اين روش شمارند.  هاي گفتماني برمي معنايي و نظم
ها،  است؛ يعني متون، در حكم ايده ها) (يا ايدهديالكتيكي ميان ساختارها و عمل اجتماعي 

كنند.  اند و بنابراين در راستاي توليد و بازتوليد ساختارهاي اجتماعي عمل مي عملي اجتماعي
هايي است كه در آن توليد شده است.  هدف اين قسم تحليل، بازگرداندن متن به آن زمينه

واسطة  هاي اجتماعي به ديگر، ايدة اصلي اين روش بر اين استوار است كه كنش  عبارت به
اند. ساختار اجتماعي هم شرط كنش و هم  هاي گفتماني به ساختارهاي اجتماعي متصل نظم

  ).1379ها، متون هستند (فركالف،  ترين كنش ورزي است و يكي از جدي امكان كنش
چرخند كه اغلب با استفاده از تمهيدات  واقعيت آن است كه متون حول روابط ارزشي مي

راني، مركز ايدئولوژيك متن را در رابطة دو شقيِ ما/ آنها  حاشيه سازي و به برجسته گفتماني
راني سازي و حاشيه برجسته«درهرصورت، دهند.  سازند و شق اولي را بر دومي رجحان مي برمي

ها، بسته به شرايط و امكاناتي كه در سازوكاري براي تقويت خود و تضعيف غير است و گفتمان
» گيرندراني غير بهره ميسازي خود و حاشيههاي مختلفي براي برجستهند، از شيوهاختيار دار
اي   گفته نه در خأل، بلكه درون نظم گفتماني ويژه باوجوداين، عمل پيش ).113: 1384(سلطاني، 

كند، اما خود  هاي گفتن و كنش را تعيين مي چارچوب نظم گفتماني«يابد.  امكان تحقق مي
(يورگنسن و » يابد طور مدام تغيير مي ها مدام بازتوليد يافته و به ها و عمل ين گفتهوسيلة ا به

مدد و وساطت بافت گفتماني و بينامتنيت  بندي ذكرشده، به مفصل ).127: 1389فيليپس، 
خود امكان  مند خواهد شد، اما نه براي هميشه پايدار خواهد ماند و نه خودبه پذير و كران رؤيت

ها، خطوط مرزي چه درون يك نظم گفتماني واحد و بندي جديد گفتمانبا مفصليابد.  يتغيير م
متنيت است.  اي از ميانگفتمانيت گونه كند... ميانهاي گفتماني مختلف تغيير ميچه ميان نظم

متنيت به وضعيتي اشاره دارد كه در آن تمامي رخدادهاي ارتباطي به رخدادهاي پيشين  ميان
 همان،شمار آورد ( متني بهتوان حلقة رابطي در يك زنجيرة ميان... يك متن را مياند.  متكي
شرط هر عمل اجتماعي (ايده، متن و كنش) است، خود  نظم گفتماني كه امكان و پيش ).129

معني كه  يابد؛ بدين هاي نهاد/ اجتماعي تعين مي بندي توسط ساختارهاي اجتماعي يا صورت
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اي ديالكتيكي، عملكرد نظم  گونه اينكه به  دهند و هم ماني موجود را سامان مينهادها هم نظم گفت
  ).1395انجامد (فركالف،  گفتماني، به بازتوليد ساختارهاي اجتماعي و تاريخي مي

 ياري به كه است سعي بر آن نخست، بخش گيرد: در صورت مي  دو شيوه  به ها تحليل يافته
متون  و سندها) مسلط گفتمان( مرجح خوانش اصليِ عناصر گفتمان، تحليل انتقادي روش
منظور از متون نهادي، آن دسته از  .شود تشريح حاكم بخش هويت گفتمان به مربوط 1نهادي

شوند و  هاي سازماني نهادها تلقي مي ها و مداركي است كه دستورالعمل ها، اعالميه اسناد، بيانيه
هاي محبوب آن نهادها هستند. تحليل متني متون  هسوژ هاي اصلي آن و برسازندة حامل ايده

كند كه شكل معيني از دانش عملي را براي  نهادي، عملكردهاي ايدئولوژيكي را آشكار مي
گيري ما در اين قسمت هدفمند  ). نمونه2005كند (اسميت،  راني توليد مي وظيفة اداره و حكم

ة هاي غني ازلحاظ اطالعات براي مطالعگيري هدفمند در انتخاب نمونه قدرت نمونه بوده است.
 مراجعه كرديم» منشور تربيتي نسل جوان«زمينه به متن  دراين). 1392(محمدپور،  عميق است

هاي هويتي رسمي دربارة هويت اجتماعي جوانان  باور ما، گوياترين سند درباب سياست كه به
گانة هويت اجتماعي  برطبق ابعاد سهشناسي تحليل گفتمان  متن را ازطريق روشبنابراين،  است.

  ايم. هاي هويتي آن را شناسايي و استخراج كرده (ملي، قومي و مذهبي) تحليل و گزاره
و  رسمي هويتي گفتمان از جوانان هاي قرائت و تفسيرها و ها تلقي مطالعة به دوم، بخش در

اي كه نحوة مواجهه و رويارويي جوانان و اشكال مقاومت آنها با  گونه به ،ايم حاكم پرداخته
سالة شهر سنندج  30تا  18جامعة آماري ما در اين بخش، جوانان دست آيد.  گفتمان مسلط به

گيري، پژوهشگر  در اين نوع از نمونه« .است گيري نظرينمونهگيري نيز  و نوع نمونه اند بوده
به حداكثر برساند و  ها راكه امكان كشف گوناگوني رود مييي و رويدادها هاسراغ جاها، آدم به

منطق مبناي ). 219: 1394، كوربينو  تراوسش(ا »غني كند ها و ابعاد ها را ازلحاظ ويژگيمقوله
و نه است گيري مقوالت بودن موردها با يكديگر و با فرآيند شكل گيري نظري مرتبطنمونه
شمار  اي مربوط به گردآوري داده در تحقيق كيفي بهبرده ة راهاين اصل مشخص .آنها بودن نمايه
هاي مورد بررسي در  شدن حداكثر تنوع نمونه  جهت برآورده« ).141: 1387آيد (فليك، مي

شده است؛   نيز استفاده »گيري با حداكثر تنوع نمونه«) از 1392محمدپور، » (ميدان مطالعه
ـ اجتماعي. حجم نمونه طبق  سياسي  امنة متغير تفكرات و عاليقيعني انتخاب جوانان با د

مبتني بر فقدان موردهاي متفاوت و گيري پايان نمونه ( شناختي اشباع نظري تمهيد روش

________________________________________________________ 
1. Institutional Texts  
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اتمام رسيد، اما جهت  ويكم به مصاحبة سي در )139- 138: 1387(فليك،  شدن مباحث) تكراري
  ادامه داديم. وهشتم نيز حصول اطمينان آن را تا نفر سي

طرف و  هاي رقيب ازيك سنجش و ارزيابي رابطة اين دو بخش، يعني ميزان حضور گفتمان
گفتمان هويتي حاكم ازطرف ديگر، در ميدان هويت جوانان ازطريق الگويي نظري صورت 

هاي تحقيق طراحي كرده است. ازطريق  پذيرد كه محقق براي تجزيه و تحليل گفتماني داده مي
واكنش جوانان به گفتمان هويتي حاكم و تفسير آنها از اين گفتمان، با استفاده از سه  اين الگو،

واسطة دسترسي  شود كه هركدام از آنها به راهبرد خوانشي موافقت، مذاكره و معارضه، رصد مي
يابد. هر خوانشي خود به  جوانان به مواضع گفتماني ديگر در نظم گفتماني موجود تحقق مي

گانة ملي،  شود كه هويت اجتماعي جوان را در ابعاد سه اي منتهي مي اني ويژهبرساخت گفتم
  كند. قومي و مذهبي تعيين مي

 
  1هاي رسمي دربارة جوانانگذاريها: سياست بخش اول يافته

ها به نوعي ايدئولوژي ديني متعهدند و به حفظ و واسطة اينكه حكومت و دولت در ايران، به
هاي هويتي را گذاريتوان سياستها ميبندند، در همة عرصه آتي پايهاي گسترش آن در نسل

  نهاد برگزيده پرداخته يكصورت خالصه، به تحليل انتقادي گفتمان   مشاهده كرد. در اينجا، به
  ترين متن نهادي مرتبط با پژوهش حاضر است. نظر پژوهشگران، اصلي شود كه به مي

  
  »جوانمنشور تربيتي نسل «تحليل متن  

جمهوري با عنوان  عالي جوانان زير نظر رياست اين نقشة راه، درواقع، منشوري است كه شوراي
نامه به كلية  تدوين كرده و آن را درقالب بخش 1373در سال » منشور تربيتي نسل جوان«

نهادهاي ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، نيروهاي انتظامي و نظامي، ها، سازمان خانهوزارت
  ها ابالغ و بر توجه به اجراي اين منشور تأكيد كرده است. ها و شهرداري انقالبي، استانداري
ها راني است كه گفتمانحاشيه سازي و بهبردهاي هر گفتماني، برجسته ترين راه يكي از مهم
- مي برجسته» غيرخودي«و » ديگران«را دربرابر » ما«و » خودي«بردها هويت  ازطريق اين راه

هايي ازقبيل مصلحان/ مفسدان، سازي ، دوقطبي»منشور تربيتي نسل جوان«كنند. در مطلع 
________________________________________________________ 

عالي جوانان، مركز ملي جوانان، سازمان ملي  پژوهشگران به تحليل متون نهادي ديگري همچون متن شوراي. 1
است: محدوديت صفحات   اند، اما به دو دليل از آوردن تمام آنها اجتناب شده جوانان و وزارت ورزش و جوانان پرداخته

  ا شده است، معرف گفتماني مابقي متون است.مقاله و اينكه منشور تربيتي نسل جوان، كه به تحليل آن اكتف
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هاي فردي، اخالقي و  انگيزترين آسيبهاي عاطفي، روحي و بالندگي/ فتنه شورانگيزترين تجليل
بهره اجتماعي، سالمت و سعادت/ آفات دهر و آسيب روزگار، خير/ شر، خداجو و خداشناس/ بي

- خورد كه در هويتچشم مي ) به3و2 :1373منشور تربيتي نسل جوان، ت هدايت الهي (از رحم

  سازي و توصيف بايدها و نبايدهاي نحوة رفتار و نگرش هويت جوان ايراني كاركرد يافته است.
ـ  راني، الگويي اسالميحاشيه سازي و بهبرد برجسته سازي، در چارچوب راهتكنيك دوقطبي

هاي ديني مانند اعتقادات كند كه در آن اصول و ارزشجوان را بازنمايي ميانقالبي از هويت 
پيرايگي هاي سنتي مانند شرف و ناموس و قناعت و بيگرايي و نيز ارزش توحيدي و عدالت

  كنند. ـ انقالبي را تأسيس مي هاي گفتماني، گفتمان اسالمي هاي مركزي و عملمثابة دال به
هاي اجتماعي تشديد هاي انساني تضعيف و آسيبتدريج ارزش در دنياي امروز، كه به

اقتضاي طبيعت جواني درمعرض بحران هويت و استخفاف شخصيت  شود و جوانان بهمي
گيرند، تنها راه نجات و اميدواري، احياي فكر ديني و قداست مذهبي در پاسخ به قرار مي

  ). 2: 1373نداي فطرت الهي آنان است (منشور تربيتي نسل جوان، 
زا در اين قسمت، متن به توصيف موقعيت پرداخته و وضعيت دنياي امروز را وضعيتي آسيب

بودن اين  آورد. ايدئولوژيكهمراه مي در نظر گرفته است كه بحران هويت را براي جوانان به
ها و راني قابليتحاشيه سازي وضعيت منفي و فسادآور دنياي كنوني و به برد در برجسته راه

برد، با توصيف وضع موجود، رويكرد ايدئولوژيك خود  هاي آن براي جوانان است. اين راه فرصت
  ـ انقالبي برشمرده است.  رفت از بحران ارائه داده و آن را همان تفكر اسالميرا براي برون

ترين كشورهاي دنياست و نسل جوان، براساس  لحاظ جمعيتي، كشور ما از جوان به
دهد. ازآنجاكه جوانان تقريباً نيمي از جمعيت كشورمان را تشكيل ميآمارهاي موجود، 

ريزي در امور مربوط به اند، تدبير و برنامهسازان ميهن اسالميسرماية اصلي و آينده
  ).4آنان از اولويت خاصي برخوردار است (همان، 

نماياند كه بازميمثابة جمعيتي جوان ضرورت توجه به نسل جوان را  توصيف جمعيت ايران به
نام برده شده است. » سازان ميهن اسالميآينده«و » سرماية اصلي«در اين متن از آنان با تعبير 

بر، بلكه  مثابة هويتي مستقل و خودراه سازي جوانان، نه بهرويكرد ايدئولوژيك اين متن برجسته
  اي براي بازتوليد و توسعة ميهن اسالمي است.منزلة وسيله به

آفات دهر و آسيب «صورت  هاي جامعة مدرن، به بازنمايي استعاري معضالت و پيچيدگي
هاي گذاريدهد كه مطابق سياست)، تصويري ذاتي و متافيزيكي از آنها ارائه مي3 همان،» (روزگار

اي غيرالهي  شدني نيست، بلكه با ذات فرهنگ و بنياد جامعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي حل
)، با استفاده از 20همان، » (جغرافياي معنوي كربال و تقويم روحي عاشورا«. استعارة مرتبط است
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هاي زندگي جوانان را به ميدان نبرد ايدئولوژيك تبديل كرده و آنها را روايتي مذهبي، تمام عرصه
) براي اسالم، 24همان، » (حبل متين«بندي قرار داده است. استعارة در صف حق عليه باطل صف

بستگي حول دال مركزي  هاي فكري را به حاشيه رانده و وحدت و همها و گرايشوت نگرشتفا
ديني و  هاي درون گرفتن تفاوت و اختالف اسالم را برجسته كرده است. اين استعاره، با ناديده

منزلة قرائت  اي را، كه همان قرائت رسمي و دولتي است، به ديني در جامعة ايران، قرائت ويژه برون
  كثر جامعه، تعميم داده و از اين طريق، كاركردي ايدئولوژيك يافته است.ا

در زمينة هويت ملي، هويت جوانان را درقالب هويت گستردة ميهن اسالمي تعريف كرده و با 
استفاده از گفتمان اسالم سياسي، جوانان را در حفظ و حراست و نيز تداوم آن، شريك و بازيگر 

شناسد و همواره ميهن رسميت نمي اين متن هويت ملي مستقلي را به اصلي در نظر گرفته است.
گيرد. هويت قومي نيز صرفاً موضوع را با پسوند اسالمي و در ارتباط با امت اسالمي در نظر مي

  شناخت است و هيچ ويژگي و حق مشخصي درقالب گفتمان متن برجسته نشده است.
 هايطور مستقيم و غيرمستقيم، از گفتمان به شدة آن، بنديمتن تحت بررسي و گفتمان مفصل

شناختي، اخالقي و ادبي استفاده كرده و گفتمان تركيبي خود را  مذهبي، سياسي، علمي، جامعه
ازطريق آنها برساخته است. اين متن بيناگفتمانيت وسيعي با گفتمان رسمي حاكميت دارد. 

يت اجتماعي جوانان با تركيبي از خالصه اينكه، درون برساخت گفتماني متن تحت بررسي، هو
شوند و  ارز مي است كه در آن ملت و دين هم  بندي شده اسالمي مفصل دوستي و ميهن  ميهن

  اسالمي و ايران اسالمي است. آيي مذهب، ميهن  تبع آن، هويت اجتماعي مطلوب هم به
  
  1مقاومتياست جوانان و س  بخش دوم: تجربة زيستة

هاي نحوة برساخت هويت اجتماعي جوانان شهر سنندج ازطريق گفتماناين پژوهش به بررسي 
گانة ملي، قومي و مذهبي در نظر گرفته  مختلف پرداخته است. هويت اجتماعي داراي ابعاد سه

  استخراج شده است. نفر 38با  ها شده كه مقوالت زير از متن مصاحبه
  هاي مصاحبه بندي داده . مقوله1جدول 

 ابعاد هويتي كدگذاري اوليه (مفاهيم) ) كدگذاري محوري (مقوله اصلي  هسته/مقولة

معارضت و مقاومت 
 

بودن مشروط، حس تبعيض  ايراني  هويت ملي

________________________________________________________ 
هاي دو قرائت و برساخت  با توجه به محدوديت تعداد صفحات و ماهيت پژوهش كه حجم بسياري از داده .1

شود، در اين بخش از آوردن  گفتماني رسمي (متون نهادي) و تجربة زيسته (متون غيرنهادي) را شامل مي
  ب كرديم.شوندگان اجتنا هاي مصاحبه قول نقل
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 ابعاد هويتي كدگذاري اوليه (مفاهيم) ) كدگذاري محوري (مقوله اصلي  هسته/مقولة

در تقابل با قرائت 
 رسمي

مشاهير،عالقگي بهاجتماعي، بي معارضتتوافقي/
تفاوت به تماميت ارضي، عالقه  بي

به تاريخ و فرهنگ ايراني، مشاركت 
 هزينه.سياسي، عدم پرداخت 

 معارضت

مستقل بودن زبان كٌردي، آگاهي و
عالقه به تاريخ و فرهنگ كٌردي، 

همسري قومي،  گرايش به درون
 تمايل به احزاب سياسي كٌرد.

 هويت قومي

 اي توافقي/مذاكره

جدايي دين و سياست، عدم حضور
در مراسم و مناسك مذهبي، 

مخالفت با حجاب اجباري، اعتقاد 
اما جدا از سياست،  به دين
بودن دين و حجاب، دين  شخصي

 اعتدالي، سكوالريسم.

هويت 
 مذهبي

 
ها در ميدان اند از تنوع گفتمانهايي كه ازطريق مصاحبه گردآوري شدهبررسي و تحليل داده

و منازعه و كشمكش آنها در برساخت و پيكربندي هويت جوانان در شهر سنندج حكايت دارد. 
گيري هويت جوانان از انسداد و فروبستگي هويت ي متعارض در ميدان شكلهاوجود گفتمان

رقيب  هاياي فرادستي براي رقابت و سلطة هركدام از گفتمانكند و منازعه جوانان جلوگيري مي
هاي مصاحبة اين پژوهش، كند. با تحليل گفتمان دادهدر برساخت هويت جوانان ايجاد مي

استخراج شد كه در ميدان برساخت هويت جوانان شهر سنندج  الگوهايي گفتماني شناسايي و
هاي گفتماني را، كه درجهت تقويت يا طرد همديگر  حضور داشتند و فعال بودند. اين خوشه

هايي نمايش درآورد. در دو سر اين طيف گفتمان منزلة يك طيف به توان بهكنند، ميعمل مي
هاي گفتماني آنها تا حد زيادي در تضاد با  ملگيرند كه مفاهيم، عناصر مركزي و عقرار مي

هايي واقع گيرد. در فاصلة بين اين دو قطب متضاد گفتماني نيز گفتمانيكديگر قرار مي
سمت حد وسط يا  گيرند و به شده فاصله مي تدريج از الگوهاي گفتمانيِ اشاره شوند كه به مي

حد فاصل دو قطب، سه الگوي گفتماني شده در  هاي انجامشوند. طبق تحليلميانه متمايل مي
گيرند كه دوتاي آنها نزديك به گفتمان دو قطب است و يكي نيز جايگاهي ديگر قرار مي

  ميانگين و بينابين دارد. 
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 هاي ديگرگفتمان
 گفتمان هويتي

  معارض
  

  گفتمان هويتي
  مخالف

  گفتمان هويتي
  ميانه

  گفتمان هويتي
  معتدل

  طلبي)(اصالح

  هويتيگفتمان 
  رسمي

  گرايي)(اصول
 هاي ديگرگفتمان

 . نظم گفتماني هويت اجتماعي جوانان شهر سنندج1شكل 
  

سياق، جوانان شهر سنندج در مواجهه با گفتمان رسمي حاكميت درباب هويت   برهمين
هاي درسي و آموزشي، كه شاكلة كلي اي، متنهاي رسانهها، پيامگذاري درقالب نهادها، سياست

يازند كه شامل در منشور تربيتي نسل جوان نمود يافته است، به سه قرائت اصلي دست ميآن 
ـ فرادستي، خوانش توافقي و خوانش معارض است. اين سه خوانش با توجه به  خوانش مسلط

معني كه جوانان با  گيرد؛ بدين دسترسي گفتماني جوانان و موقعيت اجتماعي آنها صورت مي
اي از هاي دردسترس و نيز موقعيت اجتماعي و سياسي خود، به خوانش ويژهاستفاده از گفتمان

يازند و هر خوانشي به يك شيوه از برساخت هويتي متن هويتي حاكميت براي جوانان دست مي
  شود.آنها منجر مي

هاي مصاحبه درباب بعد ملي هويت اجتماعي جوانان، دربردارندة  هاي گفتماني داده عمل
سازي، به دو برد دوقطبي كه هويت برپاية راه طوري بتني بر انكار و نفي است، بهبردهايي م راه

شود. هويت كُردي در تقابل با هويت ايراني قرار  بندي مي بخش هويت كُردي/ هويت ايراني قطب
ها و نهادهاي مربوط به هويت ايراني براي هويت كُردي محدودكننده و گيرد و نظام مي

  شوند.  تهديدآميز فرض مي
شوندگان اغلب در توصيف وضعيت خود، به وجود تبعيض در سازوكارهاي  مصاحبه

بودن،  كنند و آن را به ويژگي قومي و مذهبي خود، يعني كُردبودن و سني  استخدامي اشاره مي
دهند. بافتار اجتماعي اين گفتمان از وجود مشكالت اقتصادي، طردشدن ازطريق ربط مي

ت و نوعي گسيختگي اجتماعي حكايت دارد. درنهايت، هويت جوانان در سازوكار گزينشي حكوم
گيرد و معناي مرجح حاكميت از  تناسب موقعيت گفتماني هويت معارض شكل مي اين بعد به

شوندگان مهم است، اين است كه  كند. آنچه دربارة هويت ملي مصاحبههويت جوانان را رد مي
مثابة يك زبان  دهند. همچنين، بر كُردي، بهبودن ترجيح مي در اكثر موارد كُردبودن را بر ايراني
آميز و نابرابر براي زبان كُردي  كنند و وضعيت فعلي را تبعيض مستقل و نه يك لهجه، تأكيد مي

  كنند. قلمداد مي
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دلي دارد، وجهة  واقع، در اكثر مواردي كه نگرش و احساس افراد با زبان كُردي هم در
كند. تحليل گفتمان اين رخدادهاي راستا با آنها عمل ميها نيز همارزشپيامدي اين احساس و 

كه كساني كه خود را متعلق به  طوري كند، بهگفتماني اين گسست عاطفي و تعلقي را آشكار مي
توان گفت دانند حاضر به پرداخت هزينه براي آن در صورت وجود تهديد نيستند. ميايران مي

كه با قبول  طوري اند، بهبندي گفتماني جديدي پرداختهها به مفصلخگونه پاسجوانان در اين
اند. جوانان در كرده واسازيدال مركزي گفتمان رسمي، معناي مرجح و پيامدهاي رفتاري آن را 

اند و با استفاده از فرديت سياسي اي قرار گرفتهاين موارد در موضع گفتمان توافقي و مذاكره
اند. ط را بازسياسي كرده و آن را به عرصة منازعة مسلط بدل كردهخود موضع گفتماني مسل

سازي استعاري در دارد و قطبيبندي و تركيب گفتماني اين متون، تنوع و كثرت اندكي مفصل
  آنها برجسته است.

گفتمان هويتي اين جوانان داراي بينامتنيت و بيناگفتمانيت با گفتمان ناسيوناليسم راديكال 
ها به پرسش مرتبط به هويت ملي ايراني، اغلب با فرآيند استدالل همراه پاسخ كُردي است.

كردن رويكرد  بخشي و عقالني است؛ چراكه استدالل و بحث دربارة موضع موردنظر به مشروعيت
هاي گفتماني خودشان به ميزان دهندگان به عمل انجامد. ازنظر گرامري، تقيد اين پاسخ مي

شدة  پيام رمزگذاري واسازيشرط است. هويت ملي جوانان درجهت قيدوزيادي زياد و بي
رود و معناي مرجح هاي رسمي پيش ميگذاري ها، نهادها و سياستحاكميت درقالب متن

هاي گفتماني گفتمان مسلط حاكميت و ديگر عمل» منشور تربيتي نسل جوان«متوني ازقبيل 
  برد. را زير سؤال مي

بودن. اغلب  بودن استوار است تا ايراني بيشتر بر اولويت كُرد هويت ملي جوانان شهر سنندج
هاي فارسي، بلكه يك زبان مستقل در نظر  اي از لهجه دهندگان زبان كُردي را نه لهجه پاسخ
گيرند. اكثر آنها بر لزوم آموزش رسمي به اين زبان تأكيد دارند و از تبعيض بين اين زبان و مي
دهندگان اعتقاد و نگرش خود را دربارة زبان كنند. برخي از پاسخد ميهاي ديگر اقوام انتقازبان

كنند.  اند و عمالً در راستاي يادگيري، آموزش و اشاعة آن فعاليت مي كُردي به رفتار تبديل كرده
اند و  دهندگان به اولويت زبان، فرهنگ و جامعة كُردي بر زبان و فرهنگ فارسي قائلبيشتر پاسخ
ي چنداني با بقية مردم ايران ندارند. اين موارد از آشكارگي و شدت گفتمان بستگ احساس هم

شده از  دهد. رمزهاي تحليلقومي در چارچوب گفتمان هويتي جوانان شهر سنندج خبر مي
هاي معارض و مخالف با گفتمان رسمي حاكم برساخت هويت قومي جوانان ازطريق گفتمان

شود، درجة تعلق و احساس مان هويت ايراني قبول ميحكايت دارند. در مواردي نيز كه گفت
عاطفي به آن پايين است و هيچ پيامد رفتاري ازجمله حفاظت و حراست از آن در مواقع خطر و 
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خورد. در مواردي نيز بر برابري هويت ملي ايراني و هويت ملي كُردي تأكيد چشم نمي تهديد به
نوعي پذيرش گفتمان هويت ملي ايراني ديده شود و در چارچوب گفتمان هويتي توافقي، مي
طوركلي، هويت اجتماعي جوانان در بعد ملي در دو موضع گفتماني معارض و توافقي  شود. بهمي

رانيِ گفتمان هويت  حاشيه سوي طرد و به بندي گفتماني جوانان به برساخت يافته است و مفصل
  گيري كرده است.ملي رسمي جهت

هاي قومي هويت اجتماعي جوانان، با ميزان درخور توجهي از سوژه زمينه، يعني بعد دراين
برند و  روييم كه تسلط هويت ملي حاكم را زير سؤال مي دردسرساز براي گفتمان حاكم روبه

هاي اصلي كنند. زبان كردي و سرزمين مادري كردستان دالهويت قومي خود را جايگزين مي
هاي كردي، تاريخ و مشاهير كرد، و گري ازقبيل رسانههاي دياين گفتمان قومي هستند كه دال

كند. متون اين بخش با گفتمان احزاب بندي و معنادار مي ميراث فرهنگي كردستان را مفصل
منزلة  شدن زبان و ادبيات كردي به شناخته رسميت سياسي كٌرد داراي بينامتنيت است كه از به

اند. وجود تأثير ميان آورده اختار قدرت سخن بهزبان و ادبياتي مستقل و نيز حق مشاركت در س
شوندگان حاكي مسلط در پاسخ مصاحبه هاي هويتي مخالف و معارض با گفتمان پررنگ گفتمان

هاي سياسي ليبراليسم و هايي ازقبيل گفتمان مدرنيسم، گفتماناز اين است كه گفتمان
شناسند، در نظم رسميت مي بهها را سوسياليسم، كه حقوق سياسي و فرهنگي افراد و ملت

گفتماني هويت جوانان حاضرند و در رقابت با گفتمان رسمي حاكم گوي سبقت را از آن 
توان گفت قدرت حاكم نتوانسته است ساختار گفتماني موجود پيرامون هويت اند. مي ربوده

  جوانان را كنترل و محدود كند.
رسيد كه هرگاه فضاي فرهنگي و سياسي توان به اين واقعيت با تحليل بافت موقعيتي مي

شود، گفتمان هويتي اقوام كمتر ايدئولوژيك است و ها بيشتر ميبازتر و آزادي اقوام و گروه
كند برخي از وجوه گفتمان موجود را  يعني سعي مي ؛اي دارداي توافقي و مذاكرهبيشتر جنبه

 سمت انسداد پيش عي و سياسي بهبپذيرد و برخي ديگر را رد كند. اما، هرگاه موقعيت اجتما
ها محدود و كنترل شده است، گفتمان هويتي آنها نيز بار هاي اقوام و گروهرفته و آزادي

  گر پيش رفته است.سمت گفتمان معارض و منازعه ايدئولوژيك بيشتري پيدا كرده و به
دهد كه هاي مصاحبه در زمينة بعد مذهبي هويت اجتماعي جوانان نشان ميتحليل داده

دين در بعد احساسي و اعتقادي و تا حدي شناختي حضور دارد، اما انعكاس آن در بعد مناسكي 
كردن حجاب  كردن و فردي هاي گفتماني درجهت خصوصيو پيامدي ضعيف است. اغلب عمل

بودن حجاب يا برخورد فيزيكي با  پيوندند و با استدالل و توجيه اين رويكرد، اجباريوقوع مي به
هاي اصلي گفتمان هويت جوانان در بعد مذهبي شامل برند. دال حجابي را زير سؤال ميبد
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توان گفت عناصر ديگر ازقبيل اعتقاد فردي، حقوق فردي و جدايي دين از سياست است. مي
هاي اصلي نوع پوشش، سبك زندگي، سازوكار استخدام شغلي و گزينشي در رابطه با اين دال

هاي اند. وجوه بيناگفتمانيت بعد هويت مذهبي جوانان با گفتمانتثبيت و معنادار شده
هاي فردي ليبراليسم و نگرش انتقادي هاي مربوط به حقوق و آزاديروشنفكري ديني، آموزه

هاي اعظم گفتماني در اين بعد هويت، نه روحانيت و نه پوشاني دارد. سوژه سوسياليسم با هم هم
انسان طراز جديد امروزي است كه با تعقل و انديشه دربارة  هاي ديني و مذهبي، بلكه اسطوره

  كند.روز و با امور مدرن سازگار مي امور ديني، آن را به
در اغلب موارد، گفتمان هويت مذهبي جوانان در تعارض با گفتمان هويت مذهبي مسلط 

توان گفت جوانان شود. ميبرد تركيبي مشاهده مي گيرد و در مواردي نوعي مذاكره و راه قرار مي
هاي مخالف و متفاوت با گفتمان مذهبي رسمي، از شهر سنندج با دسترسي گفتماني به گفتمان

اند و به نفي و رد معناي مرجح  شده و پيام آن فراتر رفته رمزگشايي برطبق برهة رمزگذاري
اي هگيري در موضع گفتماني و سوژگي گفتمان اند. جوانان، با جاي متون رسمي پرداخته

طريق دربرابر  اند و ازاين سكوالر و نوگرا، هويتي معارض با هويت مذهبي رسمي برساخته
ها كنند. يافتههاي آن مقاومت مي گذاري هاي گفتماني و بافتي حاكميت و سياستكنترل

تابد و بيشتر رويكرد نوگرايانه شدن گفتمان هويتي جوانان را در زمينة مذهبي برنمي ايدئولوژيك
ها و نمادهاي آن دهد. در گفتمان آنها، دين و آموزههل به امور مذهبي را نشان ميو تسا

توان گفت تالش هاي جامعة مدرن سازگار شده است. ميخصوصي و فردي شده و با ويژگي
گذار درجهت برساخت گفتماني هويت مذهبي جوانان در شهر  فرادستانة نهادهاي سياست

  منزلة جايگزين ارائه شده است.  گوي هويت انسان سكوالر بهسنندج با مشكل مواجه شده و ال
  

  گيري بحث و نتيجه
گانه در هاي چهاردهمنشور تربيتي نسل جوان كه سيماي كامل زندگي جوانان را در عرصه

هاي فرايض ديني، تكاليف فردي و روابط اجتماعي در ابعاد فرهنگي، سياسي، اجتماعي و زمينه
ها و نامة اجرايي به همة سازمان ترسيم كرده است، درقالب بخش گستردهشكلي  اقتصادي به

برد ايدئولوژيك گفتمان  نهادهاي دولت ابالغ شده است. مطابق آنچه در تحليل گفتمان، راه
اي پرداختيم كه هاي دوگانهشود، به بررسي تقابل سازي ناميده ميازطريق استفاده از قطبي
سازي قطب طريق به برجسته برساخته و ازاين» آنها«و » ما«قطب  گفتمان متن آنها را در دو

سازي و ها، برجستهسازياقدام كرده است. كاركرد اين دوقطبي» آنها«دربرابر قطب » ما«
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كه  طوري اي ايدئولوژيك است، بهگونه به» آنها«و نفي و طرد قطب » ما«كردن قطب  آرماني
  شوند.در مي د و مخالفان گفتماني سركوب و از ميدان بهشون موافقان گفتماني حفظ و تقويت مي

هاي هاي مثبت را در تقابل با جنبهمتن، ازطريق گزينش واژگان و تركيبات واژگاني، جنبه
زند. هويت  سازي را رقم ميترتيب، فرآيند سياسي غيريت اين كند و به منفي برجسته مي

انگار و ايدئولوژيك است كه جامعه  ويتي مطلقبرساختة اين سازوكارهاي استعاري و واژگاني، ه
-طريق سلطة گفتمان حاكم را بازتوليد مي كند و ازاين را از نگاه دوقطبي خير و شر تفسير مي

نگرد و از  چشم تهديد مي مثابة فرصت، بلكه به كند. سازوكارهاي اين متن پديدة جواني را نه به
بردهاي ايدئولوژيك،  گيرد تا ازطريق راهميهمة توش و توان استعاري و معنايي خود بهره 

  نواي آن را بازتوليد كند. تهديد جواني را منكوب و هويت هم
گيري از نتايج بخش دوم پژوهش حاكي از آن است كه گفتمان هويت جوانان مبتني بر فاصله

بعد سازي هويت قومي كُردي است. موضع گفتماني هويت جوانان در هويت ملي ايراني و برجسته
هاي هويت ملي را كه در بعد توافقي، برخي از نشانه طوري ملي، موضع توافقي و معارض است، به

ها كنند، اما در موضع معارض، به نفي كامل اين نشانهپذيرند و در هويت قومي خود ادغام مي مي
ل هاي سياسي ازقبيپردازند. بينامتنيت بعد ملي گفتمان هويتي جوانان با ايدئولوژيمي

ناسيوناليسم و سوسياليسم و مفاهيم مدرن حقوق بشر و حق تعيين سرنوشت است. بعد قومي 
بردهاي  سازي عناصر مربوط به هويت قومي است. راه هويت اجتماعي جوانان مبتني بر برجسته

ايدئولوژيك در بعد قومي هويت اجتماعي جوانان آشكارتر و موضع گفتماني هويتي جوانان 
هاي مركزي بعد قومي هويت اجتماعي جوانان زبان كُردي، ضع معارض است. دالزمينه مو دراين

آموزش به زبان مادري، و حقوق سياسي و فرهنگي است. موضع گفتماني هويت جوانان در بعد 
اي است. بينامتنيت گفتمان هويت جوانان در بعد مذهبي با مذهبي موضعي توافقي و مذاكره

هاي مركزي گفتمان هويت جوانان در نيز سكوالريسم است. دال هاي روشنفكري ديني وگفتمان
  بعد مذهبي، جدايي دين از سياست، مذهب شخصي در عرصة خصوصي، و اعتقاد به خداست.

هاي دردسترس جوانان شهر سنندج و در تقابل و گفته درقالب گفتمان عناصر گفتماني پيش
ان هويتي جوانان، فرآيندي گفتماني را رقابت با گفتمان هويت رسمي، با حضور در نظم گفتم

  گيرند. نتيجة نهايي نشان درجهت فراخواندن جوانان و برساخت گفتمان هويتي آنها پي مي
هاي دردسترس استفاده دهد كه جوانان شهر سنندج از مواضع گفتماني و سوژگاني گفتمانمي
پردازند؛ گفتمان هويتي حاكم ميشناسانه و عملي دربرابر  كنند و به مواجهه و مقاومت نشانه مي

بردهاي نمادين و عملي در  معني كه جوانان در فرآيندي گفتماني و با استفاده از راه بدين
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هاي مختلف زندگي روزمره، معناي مرجح گفتمان رسمي حاكم درباب هويت جوانان را عرصه
  كنند.كت ميو با ارائة گفتماني جايگزين در برساخت هويت اجتماعي خود مشار واسازي

هايي  گفتمان هويتي حاكم، هويت اجتماعي جوانان را در چارچوبخالصه اينكه، 
كند. اين گفتمان هويتي، اگرچه  گرايانه و مبتني بر ايدئولوژي حاكميت تعريف مي آرمان

بستگي جوانان با نظام مسلط دربردارد، به استلزامات  بخشي براي جذب و هم كاركردهاي انسجام
جوانان در عصر حاضر كمتر توجه كرده و فاصلة جوانان را از الگوهاي نگرشي و رفتاري هويتي 

هاي رسمي درباب جوانان  گذاري نظام حاكم بيشتر كرده است؛ بنابراين، الزم است سياست
هايي مبتني بر  ها و برنامه هاي دسترسي گفتماني جوانان را از ميان بردارد و طرح محدوديت

ايي ارائه دهد. هرچه بافت اجتماعي موقعيت، يعني اوضاع اجتماعي و سياسي تنوع و تكثر معن
در ايران، محدوديت بيشتري براي جوانان قائل باشد، واكنش گفتماني آنها به نظام هويتي حاكم 

كند.  سمت مخالفت و معارضه ميل مي گيرد و به از خوانش مبتني بر موافقت و مذاكره فاصله مي
دهد بعد قومي هويت اجتماعي جوانان شهر سنندج در برساخت  شان ميهاي پژوهش ن يافته
با گفتمان هويتي   آنها از موقعيتي مسلط برخوردار است. اين بعد هويتي در معارضه  هويت

 حاكم نيز قرار گرفته است.
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  ، ترجمة تورج ياراحمدي، تهران: شيرازه.هويت اجتماعي) 1391جنكينز، ريچارد (
داري متأخر)، ترجمة مجيد  (منطق فرهنگي سرمايه مدرنيسم پست) 1389جيمسون، فردريك (

  چيان، تهران: هرمس. محمدي، فرهنگ رجايي و فاطمه گيوه
، شناسي ايران جامعه، »نسبت هويت ملي با هويت قومي درميان اقوام ايراني) «1387حاجياني، ابراهيم (

  .143-164: صص 4و3دورة نهم، شمارة 
راني ايدئولوژي  سازي و حاشيه نقش استعاره در برجسته) «1391زاده ( اگلرضاپور، ابراهيم و فردوس آق

  .94- 67: 7، دانشگاه الزهراء، سال چهارم، شمارة پژوهي زبان، »هاي داخلي روزنامه
) بحران در بازتوليد هژموني ازطريق گفتمان مدرسه، رسالة دكتري، دانشكدة 1384رضايي، محمد (

  تهران.علوم اجتماعي دانشگاه 
 ، تهران: جهاد دانشگاهي.ها و مناقشات مطالعات فرهنگي: ديدگاه) 1386رضايي، محمد (

آموزي)، تهران:  (تحليلي از زندگي روزمرة دانش هاي گفتمان مدرسه ناسازه) 1387رضايي، محمد (
  و فرهنگ.  جامعه

در جمهوري اسالمي)،  (سازوكارهاي جريان قدرت قدرت،گفتمان و زبان) 1384اصغر ( سلطاني، سيدعلي
  تهران: ني.

گذاري فرهنگي در بحران هويت، نامه پژوهش  ) تاثير ساختار سياست1382غالمپور آهنگر، ابراهيم (
  .99- 126، صص 8فرهنگي، سال هشتم، دوره جديد، شماره 

، ترجمة گروه مترجمان، تهران: مركز مطالعات و تحليل انتقادي گفتمان) 1379فركالف، نورمن (
  ها. تحقيقات رسانه

تحليل گفتمان مقرب، در:  ، ترجمة سميه شوكتي»تحليل گفتمان انتقادي) «1395فركالف، نورمن (
       ، تهران: تيسا.مثابة يك برساخت گفتماني امر سياسي بهسياسي: 
هويت ملي و هويت قومي در كردستان ايران؛ مطالعة موردي ) «1388آموسي (و مجنون  فكوهي، ناصر

پژوهش ، »هاي هويتي نزد جوانان شاغل در اقتصاد غيررسمي پيرانشهر معيشت اقتصادي و تعلق
  . 49-75: صص 2، شمارة جوانان، فرهنگ و جامعه

  ن: ني.، ترجمة هادي جليلي، تهرادرآمدي بر تحقيق كيفي) 1387فليك، اووه (
) هويت جمعي غالب كُردها در كشورهاي ايران و عراق، رسالة دكتري 1388قادرزاده، اميد (

  شناسي، دانشگاه عالمه طباطبايي. جامعه
) تبعيض سني: ارزيابي گفتمان سياست فرهنگي در 1387كاظمي، عباس و ابراهيم محسني آهويي (

  .23- 53، صص 33، شماره پياپي 16، دوره 1387بهار بخشي به جوانان ايراني، نامه علوم اجتماعي،  هويت
      مركز. :محسن ثالثي، تهران ة، ترجمپيامدهاي مدرنيت) 1384گيدنز، آنتوني (
  ، ترجمة ناصر موفقيان، تهران: ني.تجدد و تشخص) 1385گيدنز، آنتوني (

  ترجمة محمد رضايي، تهران: ثالث.، هژموني و استراتژي سوسياليستي) 1392لكالئو، ارنستو و شانتال موفه (
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  شناسان. ، تهران: جامعهروش تحقيق كيفي ضدروش) 1392محمدپور، احمد (
، »بازنمايي هويت ملي و قومي در نشريات دانشجويي كردزبان) «1389زاد، علي و همكاران ( مرشدي

  .75- 101: صص 8، سال دوم، شمارة مطالعات سياسي
رابطة هويت ملي و هويت قومي در بين جوانان كرد ) «1387ان (جعفري، محمدحسن و همكار مقدس

  .75- 98: صص 1، سال نهم، شمارة مطالعات ملي، »نور سقز) (مطالعة موردي: دانشگاه پيام
-http://www.rasekhoon.net/article/show ) دسترسي در: 1373( منشور تربيتي نسل جوان

33098.aspx :1396ماه  ارديبهشت 18، تاريخ دسترسي.    
 ة، ترجمآغا، شيخ و دولت: ساختارهاي اجتماعي و سياسي كُردستان) 1379سن، مارتين (نبرو وان

  ابراهيم يونسي، تهران: پانيذ.
، سال يازدهم، زريبارپور،  ، ترجمة سياوش قلي»هاي فرهنگي چيستي هويت) «1386هال، استوارت (

  .216- 167: 10شمارة 
  محمدي، تهران: ني. ، ترجمة احمد گلمعنا، فرهنگ و زندگي اجتماعي) 1391هال، استوارت (
م پژوهشي علو-ي علمي نامه اصغر سلطاني، فصل )، نظريه گفتمان، ترجمه سيد علي1377( هوراث، ديويد

  .183- 156سياسي، سال اول، شماره دوم، صص 
، ترجمة هادي جليلي، نظريه و روش در تحليل گفتمان) 1389يورگنسن، ماريان و لوئيز فيليپس (

  تهران: ني.
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