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چکیده 
مسألة اصلی این مقاله استخراج گفتمانهای قومگرایی نزد دانشجویان دانشگاههای
ایران است .بر این اساس استدالل میکند قومگرایی منازعهای معنایی است و فهم آن
موکول به بررسی و تحلیل گفتمانی این مسأله خواهد بود .بر این قیاس روش نوشتة
حاضر تحلیل گفتمان فوکویی به روایت الکالئو و موفه است .از آنجا که دانشگاه
عرصة بازنمایی پدیدارهای اجتماعی است ،متن مورد مطالعه از مطالب نشریات
دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور انتخاب شده است .وجه غالب تحلیل در این
مکتوب اکتشافی است لذا نتایج تحقیق حاوی توصیف گفتمانهای قومگرایی و
گزارههای مفصلبندیشده در آنها است .این نوشته ادعا میکند قومگرایی پیرو
مناسبات سیاست جدید ،رقابت بر سر معنا و تعریف هویت است و همچنانکه
ویژگیهای هر گفتمان را بهدست میدهد ،نشانههای مورد استفاده در هر زمینه برای
توجیه قومگرایی را نیز معرفی میکند.
واژگانکلیدی :قومگرایی ،گفتمان ،سیاست فرهنگی ،دانشجویان ،تُرک ،کُرد.

 1این مقاله حاصل تحقیقی به سفارش معاونت اجتماعی وزارت علوم ،نظارت دکتر حسن بشیر و مدیریت احسان
هوشمند است.
 2پست الکترونیکی نویسنده رابط:
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مسأله 
قومیت ،قوم گرایی و مقوالت همبسته با آن تحت تأثیر تحوالت فکری و سیاسی معاصر به یک
مسأله بدل شده و همچون سایر مفاهیم و مسائل اجتماعی ابعاد مختلف و متنوعی بخود گرفته
است .می توان ادعا کرد کشوری در جهان وجود ندارد که با یکی از وجوه مسائل قومی مواجه
نباشد .از همین حکم میتوان دریافت که قومیت پدیدهای متأخر و متناظر با توسعه مدرنیته در
ابعاد سیاسی -فرهنگی و همزمان با تشکیل دولت-ملتهاست.1
بر همین قیاس ایران نیز به فراخور موقعیت سیاسی و جغرافیای فرهنگیی ،همزمیان بیا ورود
تظاهرات مدرنیته خود را با مسألة تازهای به نام قومیت مواجه دید .بخشیی از نیروهیای سیاسیی
حول شکاف قومیت تجمع یافته و از این رهگذر وارد بازی سیاسیت شیدند .اولیین نشیانههیای
سیاسیشدن قومیتها یا قومگرایی در ایران از سوی گروههای مخالفِ وضع موجود و در قالیب
فعالیت اجتماعات چپ و مارکسیست هویدا شد .در جریان اشیغال اییران در دهیة بیسیت و بیا
دستور سیزده مادهای استالین اولین احزاب قومگرا در آذربایجان ،مهاباد و شیمال کشیور تشیکیل
شد .بعد از انقالب و جنگ تحمیلی تحرکات قومیتی فرصت بروز بیشتری یافت.
پس از جنگ و تحوالت سیاسی داخلی ،فعالیتهای قومی وجه گفتمانی بیه خیود گرفیت و
موجی از نوشته ها و نشریات با مضامین مربوط به مباحث قومی پدیدار شید .دانشیگاههیا مرکیز
تولید ایدههایی از این دست و نشریات دانشجویی محمل انتشیار آنهیا بیود .مباحیث قیومی در
نشریات دانشجویی از منظر رشته های مختلف دانشگاهی بازخوانی شده و مورد بازاندیشی قیرار
گرفت .این مطالب از گفتمانهای مختلف نشأت میگرفت کیه بیه تولیید و تک ییر رویکردهیای
مواجهه قومیتها با وضع موجود و جستجوی وضع مطلوب میپرداختند.
تلقی گفتمانی از قومیت نیازمند تعریف و تبیین عناصیر صیورتبنیدی گفتمیانی اسیت کیه
ترتیب و توالی عناصر را به منظور توجیه جذب یا طیرد ییک نشیانه در ییک منظومیة گفتمیانی
ضروری مینماید .بهعالوه ،گفتمان همواره با عمل درهمتنیده است .بیر ایین قییاس گفتمیان در
خدمت معنادادن به جهان زیست انسانهاست و «دیگری» او و عناصر مقوم هویت جمعی فرد را
فراهم میکند.
 1گروهی از اندیشمندان قومیت را پدیدهای ازلی میانگارند .در گام بعد تکلیف این نوشته با آن رویکیرد را روشین
می کنیم .در این فقره ادعا این است قومیت در تلقی معاصر با عواقب ذهنی و عینی آن متأثر از روندهای مدرنیتیه از
جمله تشکیل دولت-ملت و «کشور»هاست.
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دانشگاه در ایران بستری برای مواجهة هویتهای قومی و مباح ه بر سر آن است .هیمنشیینی
اقوام مختلف در کنار معانی جاری در فرهنگ عامة مسلط و رسمی از اقوام ،زوایای تیز هویتها
به چشم میآورد و با توجه به فضای انتقادی دانشجویی ،دانشگاه زمینهای مناسب برای احیراز و
ابراز مواضع و مطالبات قومی فراهم میآورد.
بر این اساس مسأله اصلی مکتیوب حاضیر تحلییل گفتمیانی مطالیب قیومگرایانیة نشیریات
دانشجویی است .با این وصیف تفکییک گفتمیانهیای متبیون نشیریات دانشیجویی و عناصیر و
نشانههای گفتمانی و همچنین تبیین دال مرکزی مقیوم هیر گفتمیان در دو قیوم تُیرک و کُیرد از
اولویتهای این نوشته است .در این راستا گفتمان متبون هر قوم استخراج میشود و نشیانههیای
مفصلبندیشده برای افادة مقصود معرفی میگردد.

بنیادهاینظری 
در یک تلقی عام ،دو رویکرد در مطالعات قومیت وجود دارد؛ ازلیانگاران 1و برساختگرایان

2

( .)Fenton, 2007: 73نمیتوان تنوعات مطالعات قومی را به این دو مفهوم فروکاست 3اما به
م ابه محل تقریر مسأله ،نقطه عزیمت مناسبی است .با کمی تسامح میتوان گفت ازلیانگاران
قومیت را نوعی ذات و جوهر در نظر میگیرند که از تحوالت تاریخی و فکری مصون مانده و
از آن خلل نمیپذیرد .برساختگرایان در مقابل قومیت را مفهومی در نسبت با مناسبات
فرهنگی ،تاریخی و سیاسی ارزیابی میکنند.
از منظر جامعهشناسی ،قومیت پدیدهای تاریخی و پوینده است و در رابطه با «دیگری» ییا در
خدمت هدفی عام ،مرزها و تعاریف آن تغیییر میییابید .اساسیات تلقیی ذاتگرایانیه بیا رویکیرد
جامعه شناسی قرابتی ندارد زیرا قادر به دیدن تغییرات ییک پدییده در نسیبت بیا زمیان و مکیان
نیست .اولین تعریف از گروه قومی در جامعهشناسی کالسیک از وبر صادر شده است.
«گروههای انسانی که بهواسطة شباهتهای فیزیکی ییا رسیوم زنیدگی ییا هیر دو ،خیاطرات
سکونت در یک مکان یا مهاجرت ،خودشان را به نیا و نسبِ مشترک منتسب مییکننید .در ایین

1 Primordialists
2 Constructionists

 3گروهی هم از اساس وجود قومیتها را نفی میکنند؛ ناسیونالیستها و مارکسیستها که البته هر کدام نحلیههیای
مختلف را در بر میگیرند از این جملهاند.
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مورد ارتباط خونی میان این افراد اهمیتی ندارد  ...قوم یک گروه با کنش اجتماعی عینی نیسیت.
در واقع عضویت قومی برسازنده یک گروه نیست بلکه تنهیا شیکلگییری هیر نیون گروهیی را
مخصوصات در عرصه سیاسی تسهیل میکند»(.)weber,1978,389
وبر در ادامه باورهای مشترک را مصنون 1و برساخته و فارغ از روابط خونی و خویشیاوندی
میداند ( .)Ibidتأکید وی بر اهمیت گروه قومی برای شکلگییری گیروههیای سیاسیی ،اهمییت
قومیت در سیاست معاصر را دوچندان میکند .بر همین مبناست که قومییت بیه م ابیه «سیاسیت
هویت» به تجدید مطلع مباحث قومی منجر شیده اسیت (ن.ک

;Fenton, 2007; Jenkins, 2008

)Roudolph, 2006
نگاه جامعه شناختی همواره قومیت را مفهومی برساخته و پویا ارزییابی کیرده اسیت .از نظیر
«بارت» قومیت سازمان اجتماعی تفاوت فرهنگی است اما تعلق به یک فرهنگ برای تعریف یک
گروه قومی کافی نیست بلکه این تعامل با گروه های اجتماعی است که تفاوت و شباهت گروهها
را آشکار و به لحاظ اجتماعی معنادار مییسیازد ( .)Jenkins, 2007در واقیع مرزهیای فرهنگیی،
سرحد قومیت نیست بلکه این تعامل با سایر فرهنگ هاست که یک گروه قومی و تعاریف «ما» و
«آنها» را شکل میدهد.
قومیت بر این اساس درون یک منظومه فکری و فرهنگی جای میگیرد کیه مرزهیای آن نیه
مکانی و زمانی بلکه زبانی و فرهنگیی اسیت .ایین تلقیی تحیت تیأثیر «چیرخش زبیانی» کیه از
ویتگنشتاین ( )1380و هایدگر ( )1982آغاز شیده ،علیم اجتمیان معاصیر را وارد دورة جدییدی
کرده است .در اهمیت چرخش زبانی برای علم انسان همین بس که مفهیوم «گفتمیان »2یکیی از
پیامدهای درازدامن آن است .گفتمان در جامعهشناسی که از ریشههای فلسیفی بیار مییگییرد بیا
مباحث فوکو ( )2002در دوره اول فکریاش یعنی دیرینهشناسی موضوعیت و مرجعییت بسییار
پیدا کرده است .گفتمان به واسطة زایایی مفهومی هم به عنوان روش و هم نظریه میورد بحیث و
بهره قرار گرفته است .واقع این است استفاده از گفتمان در مقام نظریه بهرهگیری از آن بیه م ابیه
روش را ناگزیر میکند ،زیرا منظرهای که نظریه گفتمان به دست میدهید جیز بیا روش گفتمیان
قابل کنکاش نیست.
1 artificial
2 discourse
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فوکو گفتمان را مجموعة گزارهها معرفی میکند که نقش و کیارکردی بیه عهیده دارنید و از
گزارههای ساده متمایز هستند ( .)Ibid, 90-98این گزارهها جهان را معنا میدهند و ابژههای خود
را به سطح آگاهی فرا میخوانند .ما تنها از طریق گفتمانهاست که چیزی مییفهمییم .ایین ادعیا
توسط متأخرانی نظیر الکالئو و موفه ( )2001با مبیانی مارکسیسیم و مشخصیات مفهیوم هژمیونی
گرامشی درهم آمیخت و نقطه تمرکز ستیزة سیاسی را از مبارزات طبقاتی به منازعه 1بر سر معنیا
جابجا کرد.از این مقطع ،مبارزه بر سر تعریف خود و دیگیری و مرزهیای متعلیق آنهاسیت کیه
قدرت ،امتیاز و برتری را تعیین میکند.

 ایرانواقوامآن 
سرزمین ایران بهواسطة موقعیت جغرافیایی به عنوان مسیر ارتباطی غرب و شرق محمل عبور و
مرور و استقرار و کوچ اقوام و قبایل متنون بوده است .این تلقی از ایران ناظر بر قلمروی
فرهنگی است که از مرزهای متغیر سیاسی در طول تاریخ فراتر میرود .گاه قلمرو حکومتها بر
اساس اقوام و موقعیت آنها تعیین میشده و گاهی حرکت و استقرار قبایل تابع وضعیت سیاسی
بوده است (ن.ک راوندی.)1357 ،
بر این اساس از ایران همواره به عنوان جامعهای با تنوعات و شکافهای اجتماعی متعیدد و
بدین لحیاظ دارای «سیاختار موزایییکگونیه» ییاد شیده اسیت .تنیون آب و هیوایی ،پراکنیدگی
جغرافیای و فروبستگی اقلیمی (آبراهامییان1377 ،؛ راونیدی )1357 ،تنوعیات قیومی و زبیانی و
فرهنگی ناشی از آن (راونیدی1357 ،؛ شییخاوندی )1380 ،زنیدگی عشیایری مبتنیی بیر اییل و
طایفهی بسته (آبراهامیان1377 ،؛ احمدی1378 ،؛ فوران )1377 ،تنوعات مذهبی و دینی (رومینا،
1384؛ آبراهامیان1377،؛ زیبا کیالم )1378تفیاوتهیای طبقیاتی و اقتصیادی (فیوران )1377 ،از
عوامل تنون و تک ر قومی و فرهنگی در ایران بودهاند.
با این وصف ،مسأله قومیتها همواره با مفاهیم متفاوت میورد توجیه و تأکیید بیوده و اهیل
سیاست و متفکران را بخود مشغول کرده است .چلبی از منظر جامعهشناختی همبسیتگی ملیی را
تعبیر علمای علوم سیاسی برای مفاهیم جامعهشناختی همبستگی اجتماعی ،انسیجام اجتمیاعی و
وفاق اجتماعی میداند ( .)1378وی در تجزیهی همبستگی ملیی از کیل بیه جیزا مفیاهیم نظیام
اجتماعی ،نظم اجتماعی ،انسیجام اجتمیاعی ،همبسیتگی اجتمیاعی و وفیاق اجتمیاعی را از هیم
1 antagonism
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تفکیک میکند .از این منظر در هر جامعهای ،اجتماعیات متعیددی وجیود دارد و جامعیه بیدون
اجتماعات متصور نیست؛ خانواده و یک اجتمان از نون طبیعیی و میذهب ییک اجتمیان از نیون
فکری -عقیدتی است .هر یک از این اجتماعات بیانگر یک «ما» هستند و اجتمان ملی یک «ما»ی
بزرگ است که باید بتواند «ما»های کوچک را در خود جای دهد .از نظر چلبی همبسیتگی ملیی،
سطحی باالتر از وفاق اجتماعی است که احساس تعلق خاطر مشترک و احساس تعهید مشیترک
افراد به اجتمان ملی یا آن «ما»ی بزرگی که به افراد هویت جمعیی مییدهید را در بیر مییگییرد
(همان) .انسجام اجتماعی که سطح بعدی است دارای دو بعد است:
( )1همبستگی اجتماعی ،که به بعد نرمافزاری و فرهنگی ناظر است.
( )2انسجام نظاممند که به جنبه سخت افزاری و ارتباط متقابل اجزا و نهادهای سیستم اشاره دارد
(همان).
از این منظر اقوام نیز نوعی از اجتماعات جامعه هسیتند و بیرای ایجیاد تعامیل و همزیسیتی
انسجام بخش تحت لوای یک هویت واحد ،از سویی نیازمند ابزار فرهنگی و نرمافزاری نیرومنید
و از طرفی ارتباط میان این واحدها از طریق ارتباط و درهمتنیدگی نهیادی هسیتیم .در رویکیرد
سیستمی به این مسأله اهمیت بعد فرهنگی بیش از سایر مؤلفههاست .این مؤلفیه فرهنگیی بایید
تمام تفاوتها و تنوعات هویتی را پوشش دهد تا در ایجاد همگرایی ملی موفق باشد.
تاجیک در بحث ملت ،پیوند گفتمانهای متک ر را مورد تأکید قرار میدهد و اشیاره مییکنید
هر جا خرده گفتمانها در هم تنیده و همبسته مینمایند ،همانجا بستر ملی اسیت .از ایین منظیر
جغرافیای مشترک میتواند همان پدیده ملی باشد ،چرا که از همه خرده گفتمیانهیا پدیید آمیده
است .چنین گفتمانی نه با حذف دیگران که با پذیرش و حضور دیگران جان مییگییرد و پاییدر
میماند« .نظر من همان نظریه انتظام در پراکندگی ،یعنی قاعدهمندی در ک رت است» (.)1379
معینیعلمداری ملت را با رویکردی قومی -نمادین تعریف میکند و نقش عناصر نمیادین و
ذهنی نظیر اسطورهها ،مناسبات فرهنگیی نظییر اشیتراکات زبیانی و سینت فرهنگیی را برجسیته
میکند .هویت ملی خاطره مشترک بعد از خودآگاهی افراد یک ملت اسیت ( .)1383از نظیر وی
ملت امری مصنون و پدیدهای فرهنگی است که نظام خاطره و تاریخ ،سرزمین و زبان ،مهمتیرین
عناصر آن برای ملت ایران است.
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بشیریه هویت ملی را فرآورده دستگاه گفتمانی هویتبخش میدانید .وی هوییت خیالا را
غیرممکن و نوعی توهم ارزیابی می کند .از این منظر هویت ملی الزامات با گفتمان حاکم و لیذا بیا
مناسبات ایدئولوژیک و قدرت در ارتباط است .به نظر او ایرانیها پیش از ظهور گفتمان تجدد و
ایدئولوژیهای مدرن و دستگاههای دولتی هویتبخیش ،هیویتی چندپارچیه ،چنیدپاره و متنیون
داشتهاند (بشیریه.)1383 ،
احمد اشرف ،هویت ملی را امری تاریخی با دوران رشید ،دگرگیونی و گونیاگونی توصییف
میکند و جنبهی ذهنی هویت ملی را تجربهها و تصورات جمعی میردم مییدانید کیه خیاطرات
جمعی بر اساس آن ساخته میشود و در سالگردها و سالروزها زنیده مییمانید .از نظیر او ابتیدا
تصور ملت پدید میآید بعد خود ملت شکل میگیرد (.)1383
دالوری از منظری دیگر معتقد است عامل واگرایی در شهرهای ایران را فرقهگراییی میذهبی،
تعلقات صنفی ،حرفهای ،مذهبی و محلی میداند که منجر به گروهبندیهای متعددی میشید کیه
با همدیگر پیوند افقی چندانی نداشتند و ارتباط آنها با نهاد حکومیت غالبیات عمیودی و مجیزا از
یکدیگر بود .وی معتقد است یکسانسازی اجبارآمیز فرهنگی و سیاسی نمییتوانید هوییتهیای
ادغام بخش و مشروعیت آفرین پایدار ایجاد کند و هویتهای درونجوش و چندگانه در فضای
بسته به سمت مقاومت علیه نظم موجود میروند و در فرصت مقتضی بیه جنیبشهیای فراگییر
سیاسی تبدیل میشوند (.)1383
احمدی استدالل میکند رابطه هویت قومی و هویت ملی نباید هژمونیک و یکطرفیه باشید.
این دو سطح هویتی ،تعاملی و به گونهای دو سویه تکمیلکننده و مقوم یکدیگر هستند .لذا جمع
هویت فردی و اجتماعی در محیطی ملی یعنی چارچوب سیرزمینی دولیت میدرن ،هوییت ملیی
است .پس گروههای قومی که دولت تشکیل ندادهاند ،ملت نیستند و هویت ملی کشیوری را کیه
در آن زندگی میکنند ،دارند ( 1383ب) .در همین جهت وی در مطالعه تطبیقی اقوام سه عامیل
دولت ،نخبگان و نیروهای بینالمللی را در تحول هویتهای جمعی موردتوجه قرار مییدهید و
اطالق لفظ قوم به گروهبندیهای مذهبی و زبانی را نادرست میدانید(همان) .بیه نظیر وی ایین
گروهها تا اوایل قرن بیستم بر پایه بافت قبیلهای(ایل ،طایفه) سازمان مییافتنید و از بخیشهیای
مسلم و جداییناپذیر ایران بودهاند .در این دیدگاه قبایل بیشتر موجودیتهای اجتماعی ،سیاسیی
هستند تا جوامع بیولوژیک و خویشاوندی (احمیدی .)1378 ،وجیود اقیوام بیه شیکل امیروزین
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حاصل تحوالت بین المللی و تحریک نخبگان قومی است .احمدی عناصر هوییت ایرانیی را اول
اسطورهها و تاریخ مشترک ،دوم دولت و هویت سیاسی واحد ،سوم جغرافییا مشیترک و چهیارم
میراث فرهنگی و ادبی برمیشمارد.
دین نیز یکی از مؤلفه های هویت ملی است که مورد توجه متفکران قرار گرفته است .از نظر
زیباکالم اسالم کمک چندانی به یکدست کردن ملت ایران نکیرده اسیت و فاصیله بیین سینی و
شیعه از فاصله شیعه و ارمنی خیلی بیشتر است .به نظر وی آنچه ایرانی بودن را توصیف میکنید
م ل یک موزاییک عناصر و اجزای مختلف دارد .او زبان ،فرهنگ ،مذهب و پرچم سه رنگ ایران
و محدوده جغرافیایی ایران را عناصر سازنده وفاق ملی میداند ،اما ممکن است هر فرد بر یکیی
از این عناصر بیش از مابقی تأکیید بگیذارد ( .)1378توجیه بیه دو عنصیر اسیالمی و ایرانیی در
تعریف هویت ملی مورد تأکید فراوانی است و نفی هر یک به تضعیف دیگری و رشد واگراییی
منجر می شود (احمیدی 1383 ،الیف؛ بشییریه .)1383 ،برخیی نییز میذهب را عیاملی میؤثر در
همگرایی ملی در ایران ارزیابی نمیکنند (رومینا.)1384 ،
عدهای از متفکران نیز سه مؤلفه هویت ملی ایرانی را اسالم ،ایران و تجدد غربی میدانند کیه
یک تعریف جامع باید این سه مؤلفه را با هم آشتی دهد .در این میان سروش ( )1377و شایگان
( )1381به آشتی میان اسالم ،ایران و غرب اعتقاد دارند و هیر سیه را توامیان از عناصیر اصیلی
هویت ملی ایران میدانند .تاجیک ( )1379این سه مؤلفه را با هم حاضر میداند ولی رابطه آنهیا
را بحرانی و ناسازگار ارزیابی میکند.
برخی پیشتر رفته و با وضعیت فعلی کشور ایران را دچار چالش هویتی جدی میداننید و از
این رو هویت ایرانی را دارای یک چشمانداز تیره ارزیابیکیرده و اسیالم و ایرانییت را در برابیر
فرایندهای جهانیشدن ضعیف و شکننده میدانند (افتخاری1383 ،؛ گل محمدی.)1384 ،

 چارچوبمفهومی 
با مرور مفاهیم و دستگاههای نظری در باره قومیت میتوان عنصر فرهنگ را در مرکز تعاریف و
تلقیها از قومیت تشخیا داد .مقوالتی نظیر خاطره مشترک ،باور مشترک ،مذهب ،امر نمادین،
گفتمان هویتی قوم را امری ذهنی و متکی بر نمادهای جمعی معرفی میکنند .با این اوصاف
میتوان ادعا کرد قومیت تنها در منظومه گفتمانی معنا مییابد و وجود دارد ،خارج از آن هیچ
اساس عینی مانند نژاد یا مختصات ژنتیکی برای قومیت قابل اقامه نیست .بر این مبنا این نوشته
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تالش میکند مناسبات گفتمانی قومگرایی در ایران و عناصر آن را کشف و استخراج نماید .در
هر تحقیقی مبتنی بر تحلیل گفتمان باید سخن از اختران باشد نه بازنمایی واقعیت .تحلیل
گفتمان بازخوانی متن بر اساس مفصلبندی نشانهها برای فهم ساختار تأسیس یک منظومه
گفتمانی است که به واقعیت معنا میدهد.
بر اساس چارچوب مفهومی الکالئو و موفه ،قومگرایان در ایران خیود را در نسیبت بیا ییک
«دیگری» تعریف میکنند و در واقع مبارزهای گفتمانی بر سر تعریف خود و مرزبندی بیا غییر را
سامان میدهند .استفاده از عناصر مرکزی متفاوتی از جمله مذهب ،زبان ،سیاست و فرهنگ همیه
در خدمت افاده و تأیید معنای یک گروه به عنوان یک قومیت و بلکه ملیت مستقل است .مبنیای
رجون به متن در این نوشته استخراج همین نقاطپیوند ،عناصر و نشانههای قومگراییان و کشیف
صورتبندی گفتمانی آنهاست.

روششناسی 

تحلیل گفتمان با اسلوب الکالئو و موفه مستلزم استخراج منظومه گفتمانی است که گزارهها
معنای خود را از آن اخذ میکنند .این منظومه بر پایة یک نشانه مرکزی شکل میگیرد که نقاط
پیوند 1هر گفتمان محسوب میشوند .نقاط پیوند سایر نشانهها را به مدار جاذبه خود کشانده و
معنای آنها را ت بیت میکنند .این فرایند از رهگذر مفصلبندی 2انجام میشود .برای الکالئو و
موفه ،امر گفتمانی تنها مقولهای زبانی و فکری نیست بلکه عملی مفصلبندانه 3است که روابط
اجتماعی را ساخت و سامان میدهد ( .)Laclau & Mouffe,2001: 96جایگاههای متفاوت
[نشانهها] ،تا جایی که درون یک گفتمان مفصلبندی شدهاند ،گشتاور 4مینامیم .در مقابل عنصر

5

را تفاوتهایی میدانیم که به لحاظ گفتمانی مفصلبندی نشدهاند ( .)Ibid, 105عناصر نشانههایی
هستند که معنای آنها ت بیت نشده است و چند معنا را در خود دارند اما به محض ورود به
گفتمان ،معنای ت بیتشدة موقتی کسب میکنند .همة نشانهها در یک گفتمان ،گشتاور هستند.

1 nodal points
2 articulation
3 Articulatory practice

 : Moment 4که به گشتاور ترجمه شده در فیزیک به معنای عامل مؤثر در چرخش ییک جسیم بیه دور ییک محیور
است .این تلقی و لذا این ترجمه به مقصود الکالئو و موفه در تحلیل گفتمان نزدیکتر است.
5 element
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این نشانهها همان گرههای تور ماهیگیری هستند که معنای آنها از رهگذر تفاوتشان با همدیگر
ت بیت میشود؛ چیزی که موقعیتهای تمایزیافته 1نامیده میشود.
ترکیب این مؤلفهها یک صورتبندی گفتمانی 2را شکل میدهد که هر عنصری در مییدان جیذب
یک کلیت جا گرفته است .از این منظر در تحلیل اجتمیاعی هییچ امیری را بیدون ارجیان بیه گفتمیان
نمیتوان درک کرد زیرا ابژهها تنها از طریق گفتمان در دسیترس میا قیرار مییگیرنید .در ایین تصیویر
نشانهها به خودی خود معنایی افاده نمیکنند مگر اینکه در نسبت با سایر نشانههیا میورد تحلییل قیرار
گیرند .گفتمانها بر سر ت بیت معنای یک عنصر و تبدیل آن به گشتاور در حال ستیز هستند.
بر این اساس برای معرفی گفتمانها در این نوشته ابتدا نشانههای مفصلبندیشیده و سی س
نقاط پیوند هر گفتمان به شکل نمودار ارائه خواهد شید .همچنیین گیزارههیایی کیه نشیانههیای
مفصلبندیشده را در خود جای دادهاند استخراج و معرفی خواهند شد.

یافتهها
دادههای مورد تحلیل این نوشته از میان بیش از  100عنوان نشریه در  45دانشگاه کشور
استخراج شده است .از این تعداد  17مجله با محتوای آشکارا سیاسی و قومی مورد تحلیل قرار
گرفته است .از این میان  8مجله دانشجویان کُرد و  9عنوان دانشجویان ترک را شامل میشود.
در مجموه  18مطلب این نشریات مورد تحلیل گفتمان قرار گرفته است .فراوانی نشریات
دانشجویی قومی در هر دانشگاه ،شهرهای حساس به لحاظ فعالیتهای قومی و قومیتهای
مورد بررسی از دالیل انتخاب این نشریهها بودهاست.
علت انتخاب نشریات دانشجویی قومگرای تُرک و کرد فراوانی و حضیور پررنیگ آنهیا در
مباحث مربوط به قومیت است .از سوی دیگر به دلیل تنون مطالب ،امکیان اسیتخراج مختصیات
گفتمانی این دو رویکرد و لذا تشخیا گزارههای مرکزی و نقاط پیوند بیشتر است .ایین مسیأله
به مطالعه تکرارپذیری برخی مضامین و محتواها و اهمیت گفتمانی آنها کمک زییادی مییکنید.
بر همین اساس در کنار بررسی گفتمان حاکم بر هر گروه از نشریات ،میتوان گفتمان قومگرایان
در ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی به دسیت داد .بیرای ایین منظیور ابتیدا دالهیای
مرکزی هر گفتمان در موضوعات مورد بررسی را در قالب جدول ارائه کرده و س س نقاطپیونید
گفتمان هر گفتمان را معرفی میکنیم.
1 differential positions
2 discursive Formation

گفتمانهای قومگرايی در نشريات دانشجويی 203

 تحلیلگفتماننشریاتتُرکی 
مطالب نشریات قومگرای ترک با مفصلبندی نشانههای زبان و زیستجهان و اهمیت آن در
برساخت هویت مستقل قومی ،تالش میکنند با توجیه تک رگرایی فرهنگی به فدرالیسم و در
نهایت به استقالل سیاسی برسند .برای این هدف گزارههای مختلف را کنار هم میگذارند که در
جدول زیر به آنها اشاره شده است.
هایمرکزیوفرعینشریاتقومگرایتُرک 

جدول 1
:دال
.دالمرکزی:تکثرگرایی،خودمختاریترکهاو

1

.دالمرکزی:لزوممشارکتترکهادرفرایند

2

فدرالیسم 

تصمیمگیری 


 -جهانیشدن فرصتی برای بروز هویتهای

 -عدم بازنمایی تک ر قومی از سوی احزاب

سرکوبشده

 -احزاب در ایران فرمایشی هستند

 -ترک در ایران هویتی سرکوب شده

 -آذربایجان نیازمند حزب خاص خود است

 -شووینیسم فارس

 -ترکها نقشی در تصمیمسازیها ندارند

 تمرکز قدرت و نفی احزاب قومی استعمار اقوام از سوی قوم فارس تحوالت بین المللی به نفع اقوام ایرانی ت بیت و توجیه فدرالیسم.3دالمرکزی:احیایجنبشملیآذربایجان 

.4دالمرکزی:زباناساسهویتقومی 

 -استمرار جنبش ملی آذربایجان از گذشته تا حال

 -هویت قومی مؤلفه نیرومند هویت

 -بی تفاوتی حکومت به خواست ترکها

 -نفی هویت ،نفی شخصیت انسان

 -قدرت جنبش آذربایجان حکومت را غافلگیر کرد

 -نفی هویت ترک ها ترور شخصیت آنهاست

 -جمهوری اسالمی نظامی ضد مردمی

 -جمهوری اسالمی از این جهت تروریست است

 -جنبش ملی آذربایجان تنها را نجات ترکها

 زبان مهمترین عنصر هویت و نفی آن نفی هویت ترک در ایران غریبه است -فارس افغانستانی ایرانیتر است تا ترک ایرانی

.دالمرکزی:احیایظرفیتهایمبارزهومقاومت 

5

.6دالمرکزی:ترکدرمقامملتیمستقل 

 -حرکت ملی آذربایجان جستجوی این هدف

 -اعتراض ترکها به تبعیض در لوای غائله روزنامه ایران

 -هویت متمایز ترک؛ اقتضای دولت و حکومت متمایز

 -برخورد نظامی با این اعتراضات از سوی حکومت

 -استقالل سیاسی منجر به استقالل اقتصادی است

 -دانشجویان و نخبگان نیروهای جدید قومی

 -ضرورت احیای انجمنهای ایالتی و والیتی

 -فاشیسم فارس و یکسانسازی و نظامیگری

 -قدرت در ایران متمرکز است

 -اتحاد ترکها و زندهکردن جوّ جنبش ملی آذربایجان

 204مطالعات جامعهشناختی دوره  ،23شماره يك ،بهار و تابستان 1395
گرفتناقوامعاملبیثباتی


.دالمرکزی:نادیده
7
سیاسی 

.8دالمرکزی:اتحادآذربایجانشمالیوجنوبی 

 -اقوام و مطالبات آنها محرک اصلی انقالب ایران

 -فرایند استقالل مراحلی دارد که برای هر کشوری

 -اقوام و نارضایتی آنها عامل انقالب

مشترک است

 -عقب ماندگی ملل متک ر ایران نتیجه سیاستهای

 -استقالل آذربایجان شمالی ابتدا از مطالبات فرهنگی

دولت مرکزی

آغاز شد

 -نفی هویت این ملل مهمترین مسأله آنها

 -آذربایجان ایران مؤلفههای یک کشور مستقل را

 -سیاست قومی دیکتاتورمآب عامل فروپاشی

داراست

حکومتها

 -مانع تشکیل آذربایجان ایران حکومت فارس است

 -انقالب ایران حرکتی معطوف به نفی تبعیض و

 -اتحاد دو آذربایجان گزینه مورد حمایت آذربایجان

تحقیر اقوام

شمالی است
 ایران نه تنها در داخل که در عرصه بینالمللی مانعپیشرفت ترکهاست

.9دالمرکزی:تقسیمقدرتضامنعدالت
اقتصادیوسیاسی 

.10دالمرکزی:جهانیکردنمسائلقومیایران 

 -فرهنگ متفاوت عامل ستم به ترکها

 -ستم فرهنگی و نفی هویت در ایران در قالب

 -یکسانسازی فرهنگی فاشیسم و شوینیسم فارس

یکسان سازی فرهنگی

 -یکسانسازی فرهنگی نوعی نسل کشی نرم

 -نقض حقوق بشر در ایران

 -سیاستهای جمهوری اسالمی عامل عقب ماندگی

 -حقوق بشر مسألهای بین المللی

ترکها

 -لزوم دخالت سازمانهای جهانی مدافع حقوق بشر

 -ترک شهروند درجه دوم است پس باید سهم کمتری

 -مسأله اقوام ایرانی معضلهای بین المللی

ببرد

 -سازمان ملل نهاد متولی چنین مسألهای در جهان

 توجه به اقوام در اوان انتخابات فریب و ژستسیاسی
 -تقسیم قدرت متمرکز به هر وسیله

مطالب نشریات قومگرایانة ترکی را میتوان بر اساس دالِ مرکیزی آنهیا در راسیتای توجییه
استقالل فرهنگی ،زبانی و هویتی ترکها از فارس ها دانست .در این مسیر ابتدا دیگری ترک کیه
فارس است معرفی شده و زنجیرة استداللی متکی بر آن به ادعاهای استقالل سیاسی و اقتصیادی
نیز راه میبرد .ابزار تحقق این هدف از سیهمخیواهی بیشیتر در تصیمیمگییری ،احییای جنیبش
آذربایجان و فدرالیسم و در نهایت استقالل از ایران است .در این نشریات و مطالب بنییاد تمیایز
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ترک از سایر اقوام زبان است همچنانکه «دیگری» ترک نیز یک قومیت زبانی-فارس -اسیت .از
این منظر زبان به م ابه اساس هویت قومی و عامل تأسیس و تمایز یک قوم محسیوب مییشیود.
زیرا زیستجهان و واقعیات زندگی که هویت افراد درون آن شیکل مییگییرد بیر اسیاس زبیان
تعریف میشود .سایر نشانهها و عناصر نیز بر مبنای تفاوت فرهنگی استوار میشوند.

ترک ملتی مستقل با مؤلفههای
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی
تقسیم قدرت ضامن عدالت
اقتصادی و سیاسی
تک رگرایی ،فدرالیسم قومی
لزوم مشارکت ترکها در فرایند
تصمیمگیری
زبان اساس هویت قومی

شدهدرنشریاتقومگرایترک 

هایمفصل 
بندی


:نقطهپیوندونشانه
شکل2

در صورتبندی گفتمانی نشریات قومگرای ترک میتوان مرکزستیزی قومی را تشخیا داد.
در این رابطه ابتدا تمایز قوم ترک با «دیگری» فارس بر مبنای زبان و زیستجهان تعریف شده و
پس از آن ملزومات سیاسی ستیز 1با مرکز توجیه میشود .این تلقی سیاست را گرهگاه منازعه 2را
بر سیاست هویت مبتنی میسازد .در این فرایند نشانههایی که مانع ت بییت گفتمیان هسیتند طیرد
میشوند از اینرو پیوندهای فرهنگی از جمله همگرایی میذهبی مییان تیرک و فیارس از فراینید
مفصلبندی حذف میشود .بر اساس شکل  2میتوان نقطه پیوند نشریات دانشجویی قیومگیرای
ترک را فرهنگ و مهمترین عنصر آن یعنی زبان دانست.
1. Antagonism
2. Antagonism
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 تحلیلگفتماننشریاتکُردی 
نشریا کُردی به دنبال اقلیتسازی از کردها هستند .با وجود تنوعات میان کُردها به لحاظ مذهبی
و زبانی ،گفتمان قومگرایانه در این نشریات حکومت مرکزی را در مقابل شهروندان کُرد قرار
میدهند و نشانههای مورد توجه خود را بر این دوگانه استوار میکنند.
هایمرکزیوفرعینشریاتقومگرایکُرد 

جدول 2
:دال
.2تشکیلدولتونظامسیاسیکردها 
.1ناسیونالیسمکرد 
 کرد قومیت نیست بلکه ملت است تشکیل دولت -ملت کرد فقدان دولت کرد مانع تشکیل ملت کرد است وجود عناصر ملت سازی در جا معه کردها تشکیل دولت خواسته اصلی کردها ملت سازی تنها راه احقاق حقوق کردها.4وضعیتنامناسبکردهادرایرانبهلحاظحقوق
.3تعریفکردهابهمثابهاقلیتوتوجیهحقوقآنها 
بشر 
 بازداشت و ایذا و اذیت مردم کرد در ایران ویژگی و تعاریف اقلیت دستگیری و تعقیب اعضای سازمان دفان از حقوق عدالت و حقوق اقلیت ها کرد ها در ایران اقلیت هستند باید از حقوق اقلیت ها بشر کردستان کنترل و نظارت سخت مردم کرد حتی در روستاهابرخوردار باشند
 حقوق اقلیت کرد در سه بعد فرهنگی ،سیاسی و  -وضعیت سخت معیشتی کردها افزایش آسیب های اجتماعی و روانی در کردستاناقتصادی مطرح است
.6کرددرایرانشهرونددرجهدوموبیگانه 
.5ایرانناقضحقوقاقلیتها 
 مسوولین جمهوری اسالمی کردها را به چشم کافر کردها در ایران از حقوق اقلیت ها محرومند جمهوری اسالمی در باره کردها به قوانین بین المللی حربی نگاه میکنند نزد هر دو جناح اصالح طلب و محافظه کار ،کردهاهم پایبند نیست
بیگانه و درجه دوم
 قلمرو ایران با سرکوب اقلیت ها شکل گرفته است مواضع هر دو جناح در انتخابات نسبت به کردها سرکوب فرهنگی از سرکوب فیزیکی بدتر است حقوق کردها باید در مجامع بین المللی مطرح و نمایشی و عوامفریبانه قانون اساسی ایران ظرفیت تقسیم قدرت با کردها راپیگیری شود
ندارد
 نتیجه انتخابات برای کردها علی السویه است.7محرومیتکردهاازحقانتخابنمایندگانواقعی
.8آگاهیکردهادرجهتاتحاد 
خود 
 رد صالحیت نامزدهای مستقل کرد در انتخابات  -کردستان کشوری تجزیه شده است مردم کردستان از سوی کشورهای بیگانه استعمارشوراها
 کنترل نظام مند کردستان حتی در انتخابات محلی شدهاند کردها بلحاظ فرهنگی تخریب و تحمیق شدهاندشوراها
 آگاهی بخشی تنها راه زایش دوباره کرد است انتخابات فرمایشی و عوامفریبانه در کردستان نامزدهای واقعی مردم کردستان در انتخابات ردصالحیت میشوند
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نشریات دانشجویی قومگرای کُرد درصدد تعریف کرد به م ابه یک اقلیت در ایران هستند تیا
بتوانند حقوق اقلیت ها را برای این قوم افاده و تأیید کنند .دیگری کردها نه یک قوم خیاص کیه
حکومت مرکزی است .اما در این مورد نیز تعریف و ت بیت هویت به عنیوان گروهیی اقلییت در
اولویت مفصلبندی نشانه هاست .مرزبندی و تعریف تمایز کردهیا از رهگیذر غیرییتسیازی بیا
سایر اقوام نیست بلکه مبتنی بر تفاوت مذهبی-قومی با حکومت مرکزی است .کردهیا در اییران
به لحاظ زبانی و مذهبی تنون بسیاری دارند لیذا تعرییف آن هیا بیر اسیاس میذهب ییا زبیان بیا
دشواریهایی مواجه است از این رو در مطالب مورد تحلیل بدون اشاره به این تنوعات موقعییت
اقلیتی آنها مورد تأکید قرار میگیرد.
محرومیت کرد از انتخاب نماینده
واقعی
حکومت مرکزی ناقض
حقوق اقلیتها
وضعیت حقوق بشری کرد
در ایران
تعریف و توجیه کُرد به م ابه
اقلیت
آگاهی از هویت مشابه
کُردها

شدهگفتماننشریاتقومگرایکُرد

هایمفصل 
بندی


:نقطهپیوندونشانه
شکل3

چنانکه از شکل  3که برگرفتیه از جیدول تحلییل گفتمیان کردهاسیت مییتیوان نتیجیه گرفیت
مفصلبندی نشانهها بر اساس مرکزستیزی است که نقطه پیوند آن آگاه کردن کُیرد از هوییت متفیاوت
خود است .میتوان نشانههای اقلیتسازی از کرد را در مطالب مورد تحلیل تشخیا داد.

منظومهگفتمانیقومگراییدرایننشریات 


با وجود تفاوت در نشانههای مفصلبندیشده برای هر قوم ،شباهتهایی در مفصلبندی نشانهها در
زمینههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در آنها قابل استخراج است .در زیر نقاط پیوند و
دالهای مفصلبندیشده برای توجیه قومگرایی در این دو دسته نشریات معرفی شده است.
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 oاقتصاد :گفتمان متبون این نشریات برای توجییه قیومگراییی خیود در زمینیة اقتصیادی بیر تالئیم
وضعیت قومی و سطح توسعة اقتصادی تأکید میکنند و رابطیه قیومی در اییران را بیر اسیت مار و
استعمار مبتنی میدانند .این نکته از اهمیت بسیاری در تحلیل گفتمان قومگرایان برخیوردار اسیت
زیرا تبعیض قومی را توجیه میکند و این مقولیه قابلییت پیذیرش بیشیتری در مییان مخاطبیان را
داراست .این نکته با توجه به عقبماندگی تاریخی مناطق مرزی که محل تمرکز اقوام نییز هسیت
میتواند به ت بیت نشانهای این ادعا منجر شود .در تحلیل ابعاد گفتمانی قیومگراییی بایید تصیریح
کرد ،رفع تبعیض قومی در وجه اقتصادی بر استقالل سیاسی در این گفتمان متکیی اسیت .توجییه
استقالل سیاسی در صورتبندی سیاسی گفتمان قومگرایی انجام میگیرد.
اقتصاد
قوم گرایی /استقالل ،خودمختاری/
تجزیه طلبی
تحقیر اقوام و بازتولید وضع حال

عقب ماندگی اقتصادی اقوام
استعمار و است مار اقوام در ایران
تبعیض قومی

هایقومگرایانهاقتصادی 

شکل :4
گزاره

 oسیاست:قوم گرایی در وجه سیاسی بر امتنان مشارکت سیاسی اقوام در ایران انگشیت تأکیید
میگذارد .در این وجه قومگرایان سیاستستیزی را به عنیوان نقطیهپیونید گفتمیان خیود بیا
نشانههای توجیهکنندة آن مفصلبندی میکنند.سیاستستیزی و به بنبسیتکشیاندن راهکیار
سیاسی در مواجه با مسألة اقوام در خدمت نشیانههیای فدرالیسیم ،خودمختیاری و اسیتقالل
سیاسی و اقتصیادی در میی آیید .همچنیین توجییه اسیتقالل سیاسیی بیر اسیتقالل جامعیه،
زیستجهان و اجتمان قومی استوار میشود.
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سیاست
قوم گرایی  /تجزیه طلبی  /ایران
ستیزی – مرکز ستیزی
بن بست راهکار داخلی  /دخالت
سازمان های بین المللی
برخورد نظامی  /استبداد سیاسی و نفی
تک ر  /نفی فدرالیسم و خودمختاری
فردساالری  /عوام فریبی و فرمایشی
احزاب/انتخابات

هایقومگرایانهسیاسی


:گزاره
شکل5

 oاجتماع:جامعه و زیستجهان یکی دیگر از مجموعهنشانههای مفصلبندیشده برای توضیح
و توجیه قوم گرایی است .در این فقره ابتدا زبان بنیان زندگی اجتماعی تعبیر شده که تفیاوت
جهان افراد را تبیین میکند و به م ابیه مبنیای تفیاوت در تصیمیمگییری و سیاسیت معرفیی
میشود .از این جهت استقالل سیاسی بر توجیه تفاوت اجتماعی استوار میگردد.
اجتمان
قوم گرایی /تک ر فرهنگی و اجتماعی ،سیاسی/
تمایز و تفاوت هویتی و فرهنگی

تمایز و تفاوت هویتی و فرهنگی
زندگی روزمره /بیناالذهان
زیست جهان
زبان

هایقومگرایانهاجتماعی


:گزاره
شکل6

 210مطالعات جامعهشناختی دوره  ،23شماره يك ،بهار و تابستان 1395

 oفرهنگ:در توجه به عناصر هویت قومی ،فرهنگ در مرکز توجه و به م ابه چارچوب قومگرایی
مورد استفاده قرار میگیرد .از یک سو فرهنگ قومی در خطر همسانسازی و نادیدهانگاری
معرفی شده و قومگرایی به مطالبة هویتی بدل میگردد .از اینرو فعالیتهای ستیزهجویانة
سیاسی ،استقالل اقتصادی و تفاوت اجتماعی همه بر همین تمایز هویتی استوار میشود.
فرهنگ

قوم گرایی /تجزیه طلبی /مرکز
گریزی /مرکزستیزی
هویت خواهی و مطالبات فرهنگی

یکسان سازی فرهنگی و نفی شخصیت و
هویت قومی
نفی تفاوت و تمایز هویتی

نفیهویت

یقومگرایانهفرهنگی 

:گزارهها

شکل7

نتیجهگیری
در سیاست جدید ،فرهنگ وجهه غالب فعالیتها و مباحث و نظریات آکادمیک است تا جایی
که سیاست فرهنگی جای مفهوم کالسیک سیاست را گرفته است .در سیاست فرهنگی به جای
مبارزه طبقاتی بر منازعه گفتمانی تأکید میرود که در آن رقابت بر سر تعریف هویت گروهها و
کسب قدرت برای مصادرة معناست .در این تلقی واحد تحلیل نه طبقه بلکه گروههای هویتی
هستند لذا جنبشهای هویتی و مقاومتی جای نبرد طبقاتی را گرفته است.
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فعالیت های قومی در ایران نیز از همیین منظیر قابیل طیرح و تحلییل هسیتند .1ایین نوشیته
نشانههای گفتمانهای مطرح را با معرفی مفصلبندی و منظومه گفتمانی هریک را استخراج کرده
است .از آنجا که تجلی بیرونی فعالیتهای دانشجویان کُرد و تُیرک بیشیتر از سیایر اقیوام بیوده
است 2تمرکز تحقیق بر تحلیل مطالب آن ها متمرکز شده است؛ هرچند دیگر اقوام مانند تیرکمن،
بلوچ و عرب نیز مطالبی در نشریات دانشجویی مستقل یا وابسته به این دو قوم منتشر کردهاند.
گفتمان های مستخرج از مطالب مورد تحلیل نشان می دهد در مورد قیوم تُیرک مرکزگرییزی
نقطة پیوند گفتمانهای توجیهکننده قومگرایان در ابعاد سیاسی ،اجتمیاعی ،اقتصیادی و فرهنگیی
است .در مورد قوم کُرد میتوان گفت ستیز یا رقابت و فشار بر مرکز بیرای توجییه تفیاوت قیوم
کُرد ،نقطه پیوند گفتمانهایقومگرایانه است .بیا وجیود تفیاوت در گفتمیان قیومگراییان ،برخیی
رویههای مفصلبندی نشانهها مشترک است .مهمترین اشیتراک قیومگراییان تأکیید بیر هوییت و
عناصر فرهنگی به عنوان عامل تمایز و تعریف دیگری یک قوم است .با توجیه این تفاوت ،سایر
تمایزات اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی بر آن بنا میشود.
گفتمان قومگرایی هویت قومی را در تقابل یا هویت ملی تعریف میکند و نشانههای گفتمان
ملیگرایی را در خدمت قومگرایی مفصلبندی میکنند .چنانکیه در مباحیث نظیری نوشیته آمید
مذهب ،زبان یا قومیت متفاوت در طول تاریخ فرهنگی ایران تعارضی با هویت ایرانی نداشتهانید
با این وصف مفصلبندی این نشانهها با تعلیق سایر داللتهای یک نشانه ،آنرا در سیازگاری بیا
سایر نشانهها برای افاده معنای مورد نظر ت بیت میکند.
آنچه باعث ت بیت هرچند موقت معنای این نشانهها در خدمت قومگراییی مییشیود ،نقطیة
پیوند این گفتمانهاست که هویت را در مرکز فرایند مفصلبندی نشیانههیا میینشیاند .سیاسیت
جدید سیاست هویت و منازعه و رقابت بر سر آن است .این رقابت بر سر معناست و قیدرت در
نسبت با توفیق در ت بیت معنا تعریف میشود .به همین دلیل قومگرایی تنازعی در عرصة فرهنگ
است نه تاریخ یا سیاست.

 1این موضع متبون این نوشته است اگرچه برخی رویکردها منشأ قومگرایی در ایران را تحرییک نیروهیای خیارجی
میدانند و شواهد تاریخی ادعای آنها را تأیید میکند.
 2اینکه چرا فعالیتهای قومی این دو گروه بیشتر است میتواند موضون یک تحقیق مستقل باشد.
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