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The present study attempted to derive a qualitative and grounded theory approach to the
paradigmatic model of the concept of ethnic violence based on subjective perceptions
and actors’ interpretations and definitions of this concept. We employed a grounded theory method using Strauss and Corbin paradigm model. The necessary qualitative data in
this study were collected using an in-depth interview technique. The research subjects
were 26 ethnic elites of West Azerbaijan Province, Iran, from Turkish and Kurdish ethnicities. They were selected based on qualitative/ sampling methods and theoretical saturation criterion. A continuous comparison approach was used for data analysis in the stages
of open coding, axial selection, and selection. The required data were collected in the form
of 121 concepts and 13 central categories in the interviews with the Kurdish and Azeri Turk
elites. The obtained results indicated ethnic and religious divisions, ethnic nationalism,
the weakness of intercultural communication, media violence representation, and ethnic
power relations. Non-compliance with civil rights, the non-establishment of civil society,
and discrimination were the major causes of ethnic violence. The consequences were impaired inter-ethnic cooperation and national identity; insecurity; threatened sustainable
national security; forced migration of residents, and economic underdevelopment in West
Azerbaijan Province. Underlying conditions, such as ethnic susceptibility were related to
heterogeneous populations. Social tolerance, as well as equitable distribution of wealth,
power, dignity, and social policymaking were identified as strategies for this issue. Ultimately, the phenomenon of ethnic (political & social violence) emerged.
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مقاله پژوهشی
کاربرد نظریه مبنایی در برساخت اجتماعی خشونت قومی
سجاد معینفر* ، 1رضاعلی محسنی ، 1علیرضا محسنی تبریزی

2

 .1گروه جامعهشناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .2گروه جامعهشناسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 04 :اسفند 1398

تاریخ پذیرش 28 :مرداد 1399

تاریخ انتشار 28 :اسفند 1399

کلیدواژهها:

خشونت قومی ،شکاف
قومی و مذهبی ،ضعف
ارتباطات میانفرهنگی
ـ قومی ،بازنمایی
خشونت در رسانه،
نظریه مبنایی

مقاله حاضربا استعانت از رویکردی کیفی و مبتنی بر روش نظریه مبنایی میکوشد مدل پارادایمی از مفهوم
خشونت قومی بر اساس برداشتهای ذهنی و تفاسیر و تعاریف کنشگران از این مفهوم را به دست دهد.
روش پژوهش ،روش نظریه زمینهای با استفاده از مدل پارادایمی استراس و کوربین است .دادههای كیفی در
این مطالعه با استفاده از تكنیك مصاحبه عمیق گردآوری شدند .مورد مطالعه نخبگان کرد و ترک آذریزبان
استان آذربایجان غربی بودند .سوژههای تحت مطالعه  26نفر از نخبگان قومی استان آذربایجان غربی از دو
قومیت ترک و کرد بودند که بر اساس روش نمونهگیری كیفی  /هدفمند و معیار اشباع نظری انتخاب شدند.
برای تحلیل دادهها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز ،محوری وگزینشی استفاده شده
است .دادههای گردآوریشده در قالب  121مفهوم و سیزده مقوله محوری در مصاحبه با نخبگان کرد و ترک
آذریزبان به دست آمد .نتایج حاصل نشان داد ،شکاف قومی و مذهبی ،ناسیونالیسم قومی ،ضعف ارتباطات
میان فرهنگی ـ قومی ،بازنمایی خشونت در رسانه ،روابط قدرت قومیتی ،عدم رعایت حقوق شهروندی،
عدم استقرار جامعه مدنی و تبعیض از مهمترین شرایط علّی بروز خشونت قومی هستند .تحوالت آنسوی
مرز ،الگوی رأیدهی قومی و رویدادهای تنشزای تاریخی از شرایط مداخلهگر در بروز خشونت قومی بودند.
پیامدهای این پدیده تضعیف همکاری بینقومی ،تضعیف هویت ملی ،ناامنی و تهدید امنیت ملی پایدار،
مهاجرت اجباری ساکنان و توسعهنیافتگی اقتصادی در استان آذربایجان غربی خواهد بود .شرایط زمینهای
ناظر بر مواردی نظیر حساسیت قومی و بافت ناهمگون جمعیتی است .مدارای اجتماعی ،توزیع عادالنه
ثروت ،قدرت ،منزلت و سیاستگذاری اجتماعی به عنوان راهبردهای این پدیده شناسایی شدند.

* نویسنده مسئول:
رضاعلی محسنی
نشانی :تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،گروه جامعهشناسی.
پست الکترونیکیmohseni.net14@gmail.com :
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مقدمه
امروزه تنوع قومی ،واقعیتی نسبتاً فراگیر و جهانی
است و اقوام ،سهم بسزایی در صلح یا منازعه داخلی
یا خارجی در کشورها دارند (یوسفی و اصغرپور
ماسوله .)126 :1388 ،تکثر و تنوع هویتی یک
واقعیت موجود در اکثر قریب به اتفاق جوامع
در گذشته و حال بوده است و در دوره معاصر
علیرغم فرایندهای نوسازی و برقراری نهادهای
مدرن ،این تنوع هویتی نهتنها کاهش نیافت ،بلکه
بدل به موضوعی برای مناقشه و منازعات حول
تمایزات و تفاوتهای هویتی شد .مسئله قومی در
ایران جزو یکی از مسائل مهم اجتماعی ،فرهنگی
و سیاسی معاصر به شمار میآید که اغلب در حوزه
سیاسی متبلور شده است.این امر به دلیل چگونگی
توزیع جغرافیایی اقوام تا اندازهای ناگزیر مینماید
(فکوهی .)1385 ،در طول تاریخ معاصر ایران یکی
از پارامترهای اصلی ناحیهبندی کشور ،مالحظات
دفاعی ـ امنیتی بوده است؛ چنانکه در مناطقی
که خطر واگرایی گروههای قومی ـ مذهبی وجود
دارد ،تالش شده تا با تقسیم آنها به چند ناحیه
کارکردی و همچنین ادغام با سایر گروههای قومی ـ
مذهبی ضمن جلوگیری از واگرایی از طریق کنترل
آنها ،قدرت آنها تقسیم شود؛ امری که بهوضوح
در مرزهای شمال غربی کشور قابل رؤیت است (پور
موسوی و دیگران.)1387: 88 ،
فکوهی ( )1378خشونت را نوعی اعمال زور
میداند؛ طوری که از نظر او خشونت و قدرت با
یکدیگر مترادف هستند ،با این تفاوت که خشونت
نوعی از قدرت است که هدفی خاص را تعقیب
میکند و آن مشخص کردن مرزها و جلوگیری از
اعمال یک قدرت دیگر است.
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فیلیپ برو )1993( 1در تعریف خشونت مینویسد:
«هر کنترل اجتماعی که در مقابل تمایالتی
ایستادگی کند یا آزار و رفتاری را تحمیل کند و
یا یک مسیر اجتماعی و چارچوب خاصی را مختل
کند،خشونت نام دارد (ایوبی.)31 :1377 ،
خشونت اقسام مختلفی دارد که در اینجا منظور،
خشونت قومی است .خشونت قومی به خشونتی
اشاره میکند که به طور خاص به دلیل تنفرهای
قومی و درگیریهای قومی مطرح میشود .در
تعریفی دیگرخشونت قومی آسیب جسمی یا
روحی است که در برابر یک فرد یا گروهی بر اساس
تفاوتهای قومی اعمال میشود (.)Njoroge, 2012
امروزه خشونت در بسیاری از نقاط جهان رخ
2
میدهد و در برخی موارد ،تعداد آن کم است .آکالئف
معتقد است بخش اعظم درگیریهای خشونتبار
قومی دارای ماهیت سیاسی هستند که تحت شرایط
خاص انتقالی در روابط بین قومی ،از اعمال سیاسی
قومی بدون خشونت به اعمال سیاسی خشونتآمیز
تبدیل میشوند (صالحی امیری.)100 :1388 ،
رابرت گر 3معتقد است خشونت سیاسی ابتدا با بروز
نارضایتی آغاز میشود .در مرحله بعد این نارضایتی
سیاسی میشود و سرانجام به تحقق عمل خشونتآمیز
میانجامد .پتانسیل خشونت سیاسی ،قویاً تحت تأثیر
شدت و گستره توجیهات هنجاری و نیز توجیهات
فایدهجویانه برای خشونت در میان اعضای یک جمع
قرار دارد .به نظر گر برخی از دیدگاههای انسانها
درباره خشونت ،حاصل الگوهای جامعهپذیری هستند
که تجلیات ظاهری پرخاشجویی را تشویق میکنند
یا ناپسند میشمارند (گر.)1377 ،
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قاراخانی ( )1388در پژوهشی تطبیقی ـ
تجربی درباره خشونت سیاسی و تبیین رابطه بین
متغیرهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی
در کشورهای اسالمی نشان داد که بین نوسازی
و خشونت سیاسی در کشورهای اسالمی ،رابطه
معناداری وجود دارد؛ به طوری که فرایند نوسازی
با رفتارهای خشونتآمیز سیاسی همراه است و
متغیرهای فرهنگی و اقتصادی ،بیشترین همبستگی
را با خشونت سیاسی در این کشورها دارند.
رضایی و همکاران ( )1391در پژوهشی با عنوان
«بررسی گفتمانی فرایندهای ارتباطی و بیانیههای
تبلیغاتی در بمب گذاریهای سیستان و بلوچستان»
نشان دادند تبلور اختالف میان اهل تشیع و تسنن در
سیستان و بلوچستان و تلفیق آن با هویتهای قومی
در این منطقه ،به گفتمانی برای توجیه خشونتهای
سیاسی بدل شده است .گروههای تروریستی
همچون گروه موسوم به جنداهلل در بلوچستان در
عین اتخاذ سنتهای افراطی سلفیگری ،گفتمان
حاکمیت دینی در ایران را به صورت معکوس تکرار
میکنند و آن را به ابزاری تقابلی در نیل به اهداف
دینی ـ قومی خویش در برابر حکومت مرکزی بدل
میکنند.
استان آذربایجان غربی همانند استان سیستان
و بلوچستان از نظر مقیاس اثرگذاری امنیتی یکی
از بااهمیتترین مناطق امنیتی کشور محسوب
میشود .این استان در طول تاریخ کشور همیشه یک
مبدأ عملیاتی و محل تجمیع قوا بوده و به همین
علت تأثیر غیر قابل انکاری بر امنیت ملی و تمامیت
ارضی کشور داشته و نسبت به مناطق مشابه خود
از ویژگیهای خاصی برخوردار است (چوخاچیزاده
مقدم و امینی قشالقی.)1389 ،

تعدد و تنوع اقوام تشکیلدهنده استان آذربایجان
غربی به نحوی است که اطالق واژههای کثیرالقوم و
جامعه چندقومی به ترکیب جمعیتی آن ،واقعیتی
غیر قابل انکار است .حضور و زندگی قومیتهای
مختلف چون ترکهای آذریزبان،کردها ،فارسها و
ارمنیها و آشوریها در جوار یکدیگر و در چارچوب
جغرافیای سیاسی واحد ،بیانگر تنوع فرهنگی ـ قومی
استان آذربایجان غربی است .اگر همنوایی ،همدلی
و همزیستی مسالمتآمیز و برادرانه را به عنوان
قاعدهای کلی در مناسبات اقوام استان آذربایجان
غربی بپذیریم ،درکنار این قاعده ،برهههایی نیز وجود
داشته که بر این روابط ،سطوح مختلفی از تنش،
منازعه و خشونت حاکمیت پیدا کرده است.
مطالعات تاریخی نشان میدهد که بروز و گسترش
درگیریها و متعاقب آن ظهور آسیبهای امنیتی،
اجتماعی و اختالفات قومی استان به سالهای قبل
از انقالب برمیگردد و با پیروزی انقالب شکوهمند
اسالمی ایران به دلیل غالب شدن قوم ترک آذریزبان،
شکافهای قومی افزایش یافته و دخالتهای برخی
گروههای معاند در خارج از مرزهای کشور که عموماً
داعیه خودمختاری آذربایجان و کردستان را دارند،
این درگیریها ،اختالفات و آسیبها را افزایش داده
است (دعاگویان و عبدالرحمانی .)28 :1396 ،تجربه
انتخابات اخیر مجلس شورای اسالمی در شهر ارومیه
به عنوان مرکز استان و شواهد دیگری نیز حکایت از
این موضوع دارند.
با وجود تالشهای زیاد هنوز چرخش و تغییر
محسوسی در سیاست مدیریت اجرایی استان
آذربایجان غربی برای مدیریت روابط بین دو گروه
قومی ایجاد نشده است؛ بنابراین بررسی خشونت
قومی برای تخفیف رقابت قومی و ممانعت از افزایش
تنشها و حتی در بدترین شکل آن یعنی مهاجرت
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اجباری بعضی از اقوام در شهرهای استان آذربایجان
غربی همانند اوایل پیروزی انقالب اسالمی ایران
بهویژه با توجه به فعالیت کنشگران افراطی در هر
دو گروه قومی ،ضروری است؛ زیرا در جوامعی که
نظام سیاسی نتوانسته است وفاداریهای قومی و
نژادی را به سطح وفاداریهای ملی ارتقا دهد ،اقوام
و قبایل همچنان به آداب و رسوم خود پایبندند و
در نتیجه پدیدهای با عنوان ملت شکل نمیگیرد .از
چنین موقعیتی میتوان با عنوان «گسیختگی ملی»
نام برد .فقدان انسجام ملی یکی از پیششرطهای
وقوع رفتارهای خشونتآمیز است .مطالعه حاضر
با استعانت از رویکردی کیفی و مبتنی بر روش
نظریه مبنایی میکوشد مدل پارادایمی را از مفهوم
خشونت قومی بر اساس برداشتهای ذهنی و تفاسیر
و تعاریف نخبگان کرد و ترک آذریزبان استان
آذربایجان غربی به دست دهد.

 .1ادبیات موضوع
محموداوغلی و اصغری نیازی ( )1396پژوهشی
با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر خشونت سیاسی
(مطالعه موردی :جمعیت بلوچ شهر زاهدان)» انجام
دادند .پژوهش حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر
میزان گرایش رفتارهای خشونتآمیز سیاسی در
بین شهروندان بلوچ شهر زاهدان میپردازد .مسائل
قومی ـ طایفهای این منطقه بستر جغرافیایی مناسب
برای ناامنی و بیثباتی ایجاد میکند .همانندیهای
فرهنگی ،قومی ،مذهبی با دو کشور بحرانزده
افغانستان و پاکستان نیز بر افزایش خشونت در
این منطقه میافزاید .نتایج نشان میدهد در کنار
عوامل جامعهشناختی مانند محرومیت نسبی ،عوامل
دیگری همچون ساختار اجتماعی ـ فرهنگی خاص،
سیستم قوممداری ،جغرافیای طبیعی استان ،قاچاق
مواد مخدر ،تعداد زیاد اتباع بیگانه در منطقه و
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تقویت گروههای تروریستی توسط عوامل خارجی بر
میزان خشونت در این منطقه تأثیرگذار است.
فرحمند گنزق ( )1394پژوهشی با عنوان «بررسی
تطبیقی خشونت اقوام ترک و کرد آذربایجان شرقی
و کردستان در مقابل حکومت مرکزی پس از
 »1357انجام داد .نتایج نشان داد که هویتخواهی
در کردها که ریشه در فقر و هویتخواهی در ترکها
که ریشه در جایگزینی فرهنگی دارد موجب بروز
رفتار اعتراضآمیز و گاهی خشونتآمیز ،شده است.
نتایج پژوهش عباسی و همتی ( )1392با عنوان
«تحلیل تطبیقی ـ کیفی تضاد سیاسی خشونتآمیز
در سطح کالن» نشان داد نابرابری در ثروت ،نابرابری
اسمی و اقتصاد مبتنی بر صادرات انرژی شرط الزم
و شرط کافی تضاد سیاسی خشونتآمیز نیست ،اما
نبود دموکراسی ،توسعهنیافتگی اقتصادی و نبود
کیفیت حاکمیت ،هریک بهتنهایی شرط الزم و کافی
وقوع تضاد سیاسی خشونتآمیز است .همچنین،
ترکیب دو شرط توسعه اقتصادی و دموکراسی و
نابرابری در ثروت و دموکراسی ،شرط کافی تضاد
سیاسی خشونتآمیز هستند .نتایج نیز به طور کلی
حاکی از این است که تضاد سیاسی خشونتآمیز
شامل نابرابری در ثروت ،نبود دموکراسی ،وجود
نابرابری اسمی ،نبود توسعه اقتصادی و نبود کیفیت
حاکمیت است.
نتایج پژوهش طالبان ( )1390نشان میدهد دو
الگوی متفاوت از محرومیت نسبی موجب خشونت
سیاسی در کشورهای مسلمان شدهاند؛ اول ،ترکیبی
از تبعیض گروهی قوی با نابرابری اقتصادی پایین و
دیگری ،جوامعی که در آنها تبعیض گروهی قوی
با توسعه شتابان ترکیب شده است .از دیگر نتایج
پژوهش مذکور این است که در میان کشورهای
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خاورمیانه وقوع خشونت سیاسی ارتباطی به نابرابری
اقتصادی نداشته است .همچنین ،تبعیض گروهی
علت الزم خشونت سیاسی بوده است؛ یعنی کلیه
کشورهایی که خشونت سیاسی را تجربه کردهاند
واجد تبعیض گروهی هستند.
تسگا اتفا )2019( 4در مقالهای با عنوان «قومیت
به عنوان ابزار؛ ریشههای درگیری قومی در آفریقا»
عنوان میکند که دالیل اصلی درگیریهای قومی
در آفریقا بهخوبی درک نشده است .بسیاری از منابع
موجود ،اختالف نظر قومی در آفریقا را از منظر تنوع
قومی یا تغییر اقلیم و رقابت برای منابع طبیعی تا
محرومیت از نارضایتیهای جمعی در این قاره عنوان
میکنند .با این حال ،عمدهترین مشکالت تاریخی
شامل سیستم سیاسی غیر فراگیر ،دستکاری
قومیت ،حاشیهنشینی مزمن و بیتوجهی ،انحصار
منابع دولتی و محرومیت همراه با عدم وجود
مکانیسم دموکراتیک برای پرداختن به آنهاست.
تسگا اتفا ( )2019در مقالهای با عنوان
«درگیریهای قومی در آفریقا؛ درگیریهای ارومو
و پوکمو طی سالهای  »2013-1991بیان میکند
که عوامل اساسی درگیری بین اورومو و پوکوو در
تانتا دلتا از سال  1991نه نقاط آبگرفتگه اوروما
(مالکاها) و نه مزارع کشاورزی پوکوو (شامباس) ،بلکه
خشونتهای سیاسی بودند .تقریباً تمام درگیریهای
مسلحانه بین اورومو و پوکوو از زمان آزادسازی
سیاسی در سال  1991به انتخابات ملی مرتبط بود.
پیش از این هرگز چنین حمالت سازمانیافتهای بین
دو جامعه دوست صورت نگرفته است.
گوگوننی )2012( 5در پژوهش خود راجع به
4. Tsega Etefa
5. Gogoneni

درگیری قومی در کنیا ،به این نتیجه رسید که تضاد
گروهی ،فقدان سازگاری ارزشی ،حس برتربینی،
فقدان مدیریت تعارض ،مسائل ارضی و سرزمینی
زمینهساز تنش بین گروهها شده است.
راسول 6و همکاران (  )2011تصریح میکنند
علیرغم وجود همدلی قومی و فرهنگی ،عوامل
متعددی همچون کمبود عمومی دانش و تجربه
عمومی در خصوص فرهنگهای دیگر ،فقدان تجربه
عملی در فرهنگهای دیگر و عدم توانایی در درک
شباهتها و تفاوتها بین فرهنگ خود و دیگران
در خشونت دخالت دارند که مانع ایجاد همدلی
میشوند.
سدرمن ،ویمر و برایان مین 7در پژوهشی دیگر در
سال  2010با این عنوان که «چرا گروههای قومی
دست به خشونت میزنند» ،با بررسی روابط قدرت
قومی 8همه گروههای قومی در سراسر جهان از سال
 1946تا  2005نشان دادند نمایندگان گروههای
قومی که بیشتر از قدرت دولتی محروم میشوند،
بهخصوص اگر اخیرا ً قدرت را از دست داده باشند،
بیشتر در معرض ابتال به اختالفات با دولت قرار
میگیرند و ظرفیت بسیج آنها باالتر است و خطر
درگیریهای خشونتآمیز به واسطه آنها افزایش
مییابد.
تورستن 9به نقل از ویمر ( )1396در پژوهشی با
عنوان حکومت اقلیت ،تعادل قدرت و خطر درگیری
نژادی نشان داد که در جوامع گوناگون قومی که
دارای نهادهای ضعیف هستند ،حکومت اقلیت
میتواند منازعه و اختالفات خشونتآمیز را به وجود
6. Rasoal
7. Cederman, Wimmer, and Min
)8. Ethnic Power Relations (EPR
9. Thorsten
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آورد .مبارزه با قدرت باید شدیدتر باشد اگر گروههای
قومی به اندازه هم باشند.
از نظر بانگورا )2006( 10نابرابری در میان گروهها
به نسبت نابرابری میان افراد ،منبع قویتری برای
تضادهای خشونتبار است .وقتی نابرابری در درآمد،
ثروت و دسترسی به خدمات و قدرت سیاسی ،بر
تفاوتهای گروهی منطبق باشد ،بسیج افراد به منظور
انجام کنش جمعی ،موضوع بااهمیتی تلقی میشود.
روکیو ریوادنیرا )2006( 11در مطالعهای که در
میان آمریكاییان اسپانیاییتبار به عمل آورد ،متوجه
شد که اغلب اعضای گروههای مذکور معتقدند تصاویر
تلویزیونی ارائهشده از آنان منفی و کلیشهای است .این
تصاویر ،عالوه بر آنكه عم ً
ال جوانان اسپانیاییتبار را به
سوی برگرفتن نقشهای خالفكار سوق میدهد ،با
اشاعه تصاویر قالبی از این گروههای قومی ،دستکم
بر نگرشهای افراد عادی که دانش زیادی در مورد
گروههای متفاوت با خود ندارند ،تأثیر میگذارد.
بارتال )2003( 12معتقد است فرهنگ خشونت در
پاسخ به تجربه خشونت فیزیکی گسترش مییابد .این
خشونت در طی منازعه گروهی انباشته شده و وارد
حافظه جمعی جامعه میشود و سپس تطور یافته
و سبب حفظ تجربیات و معانی مرتبط با خشونت
میشود .این تجربیات قوی که افراد در زمینه منازعه
و خشونت پیدا میکنند ،سبب تحریک عاطفی و
جسمانی آنها میشود و سپس به محصوالت و
یافتههای جامعه و نیز نهادها و مجراهای ارتباطی
نفوذ میکند که میتواند به عنوان حافظه جمعی
ارائه شود .با گذشت زمان ،الگوهای فرهنگی بسط
و توسعه مییابند که دستکم دارای سه ویژگی
10. Bangura
11. Rivadeneyra
12. Bartal
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قابل شناخت هستند :شکلگیری باورهای اجتماعی
که معطوف به خشونت بینگروهی است ،ظهور و
شکلگیری مناسک و مراسم و ایجاد بناهای یادبود.
مرور تحقیقات انجامشده در داخل و خارج از ایران
نشان میدهد که از بُعد روششناختی اکثر تحقیقات
کمی و با روش پیمایشی صورت گرفته است.
به صورت ّ
از نظر جامعه آماری نیز تحقیقات عمدتاً متمرکز بر یک
شهر بودند و پاسخگویان نیز شهروندان ساکن بودند و
از نظر موضوعی نیز عمدتاً در خصوص هویتیابی به
واسطه قومیت و قومگرایی انجام شدهاند .عمدهترین
عوامل تأثیرگذار بر خشونت و منازعات قومی از نظر
پژوهشگران داخلی همانندیهای فرهنگی ،قومی
و مذهبی با کشورهای همسایه ،محرومیت نسبی،
سیستم قوممداری ،تبلیغات سیاسی شبکههای
ماهوارهای ،شکافهای قومی مرکز ـ پیرامون و
احساس نابرابری و تبعیض گروهی قوی است .در
پژوهشهای خارجی نیز شكافهای موجود میان
احزاب مختلف جامعه و دولت ،نفوذ عناصر خارجی
جهانی و منطقهای ،تفاوتهای زبانی ،تغییر ساختار
جمعیتی و نابودی الگوی همزیستی قومی ،تراکم
جمعیت قومی ،روابط قدرت قومی ،نقش تغییرات
منطقهای و رسانهها از عوامل مؤثر بردرگیریهای
خشونتبار نژادی بودند.از آنجا كه هدف اصلی در
این مقاله ،کاربرد نظریه مبنایی در برساخت اجتماعی
خشونت قومی در استان آذربایجان غربی است ،باید
گفت در این زمینه با اینکه پژوهشگران خارجی با
توجه به روند رویدادهای اتفاقافتاده در سراسر جهان
از حیث خشونتهای نژادی ،عوامل مؤثر بر خشونتها
را با استفاده از پیمایشهای جهانی ،تحلیل کردهاند،
در ایران به این موضوع توجه نشده است؛ به طوری
كه فضای مفهومی این واژه چندان مشخص نیست
و عوامل مؤثر بر آن و مكانیسم اثرگذاری آن عوامل
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كام ً
ال مشخص نشدهاند.به بیان دیگر پژوهشی نظری
که بتواند در بیان خویش تبیینی مناسب نسبت به
پدیده خشونت قومی ارائه کند وجود نداشت؛ بنابراین
نویسندگان مقاله بر آن شدند با استفاده از نظریه
زمینهای و از طریق مصاحبههای ساختارمند با نخبگان
قومی ترک و کرد ،تجربه زیسته آنها را جمعآوری
کرده و به عمق زوایای اجتماعی موضوع پی ببرند.
با توجه به اینكه رویكرد غالب در تحقیق حاضر
از نوع تفسیری و روش مورد استفاده برای تحلیل
دادهها از نوع روشهای كیفی است كه در جهت درك
تفاسیر و معانی درونی كنشهای معنادار افراد به كار
میرود ،تالش میشود چارچوبی از پیش تعیینشده
بر واقعیت اجتماعی مورد مطالعه تحمیل نشود و از
نظریهها به عنوان راهنمای نظری جهت تفسیر و
تبیین بیشتر ابعاد موضوع مورد مطالعه یا به عبارت
دیگر ارتقای حساسیت نظری (استراوس و كوربین،
 )1390استفاده شود .در ادامه برخی از مهمترین
نظریههای مرتبط با اهداف تحقیق مرور میشوند.
هورویتز )1985( 13در کتاب خود به نام «گروههای
قومی در ستیز» ،خشونت قومی را موقعی پرشدت
ارزیابی میکند که دو گروه قومی به لحاظ اندازه و
در اختیار داشتن منابع ،تقریباً در حد قابل قیاسی
نسبت به یکدیگر باشند .رویارویی گروههای مختلف
قومی وقتی گریزناپذیر میشود که هریک از گروههای
قومی ،خود را در وضعیت ناعادالنهای متصور کند.
این تصویر ذهنی ـ و حتی عینی ،واقعی و ملموس
ـ در حوزههای مختلفی اعم از سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و نظامی قابل درک و دریافت
است؛ در کسب قدرت سیاسی و اشغال ردههای
باالی حکومتی و درجات کلیدی نظامی ،در دسترسی

به امکانات رفاهی ،بهداشتی و اقتصادی ،در شأن و
منزلت اجتماعی ،آداب و رسوم ،مناسک ،ارزشها و
نهادهایهای فرهنگی (مقصودی.)56 :1380 ،
اسملسر 14از عوامل مهم در رفتارهای خشونتآمیز
را وجود شکافهای مذهبی ،اقتصادی و قومی بیان
میکند .جامعهای که در آن شکافهای اجتماعی
وجود داشته باشد ،به صورت بالقوه آبستن خشونت
است .در چنین وضعیتی ،اقلیتهای قومی ـ مذهبی
و طبقات محروم ،انگیزههای فراوانی برای خشونت
دارند (اسملسر.(355-305 :1380 ،
دیوید مایر 15تعصب و پیشداوری را بر اساس چهار
عامل نابرابری اجتماعی ،مذهب ،درون گروه و برون
گروه و تفکیکهای نمادی ،موجب بروز خشونتهای
قومی میداند (صالحی امیری.)100 :1388 ،
جان برتون )1990( 16به عنوان متفكری
هویتمحور ،ریشه درگیریها و خشونتها را در
شاخصهای هویتی جستوجو میكند.
استیو فنتون )2004( 17در جهت شناخت و تبیین
منازعات قومی ،به دنبال تبیین این مسئله است که
چگونه و تحت چه شرایطی مرزهای تمایز و تفاوت به
مرزهای تضاد جدی مبدل میشوند؟ به عبارت دیگر
چرا و چگونه کنشگران تصمیم میگیرند تا مطابق با
ترغیب و پافشاری وفاداری قومی عمل کنند؟ از نظر
فنتون خشونتهای قومی عمیقاً صبغه تاریخی دارند.
همچنین از نظر او منازعات قومی را میتوان بین
گروههای قومی تعریف کرد که به وسیله همبستگی
قومی (نگاه به درون) یا خصومت قومی (نگاه به
بیرون) برانگیخته میشوند .قومیتها ،هویتهای

13. Horwitz
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فرهنگی و تاریخی مشخصی به شمار میروند که
نشانگر شکافهای اجتماعی عمیقی در سطح دولت
ـ ملت ،منطقه ،قاره و در سطح نظام جهانی هستند.
فنتون معتقد است که برای تبیین خشونت قومی
ضرورت دارد که به فراتر از مدل «خود قومیت» یعنی
به «شرایط بیرونی» قابل تشخیص نظر بیندازیم و
ببینیم آیا مرزهای تمایز را به مرزهای جنگ مبدل
میکند؟ (.)Fenton, 2004 :134
با توجه به اینکه هدف اصلی این مطالعه کاربرد
نظریه مبنایی در برساخت اجتماعی خشونت قومی
است .نقطه آغاز در پارادایم برساخت اجتماعی جهان
اجتماعی ،کنشگران اجتماعی هستند .به عبارت
دیگر هدف ،فهم مبتنی بر تفسیر و درونفهمی
نحوه برساختن واقعیت نزد کنشگران اجتماعی،
مفهومسازی و معنا بخشیدن کنشگران به جهان
اجتماعیشان و معرفت ضمنی و ناآشکار آنان است.
از این رو حصول به چنین معرفتی جز از طریق
درونفهمی و تفسیر و تعبیر دنیای ذهنی کنشگران
و تجارب زیسته آنان و معنایی که آنها به اعمال
خود میدهند به دست نمیآید؛ بنابراین الزم است
محقق به دنیای ذهنی کنشگران راه یابد و در معرض
تجربه زیسته آنان قرار گیرد تا بتواند انگیزهها ،دالیل
و توجیههای اعمال و کردار آنان را کشف و فهم کند
و با زبان فنی و تخصصی گفتمان علوم انسانی و
اجتماعی آنها را توصیف کند (محسنی تبریزی،
 .)208-207 :1395یکی از مهمترین اصول پارادیم
برساخت اجتماعی ناظر بر معنایی است که کنشگران
و بازیگران اجتماعی به کنشهای خود میدهند.

 .2روششناسی پژوهش
با توجه به اینكه هدف اصلی این مطالعه کاربرد
نظریه مبنایی در برساخت اجتماعی خشونت
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قومی است ،از رویكرد روششناختی كیفی و روش
نظریه زمینهای جهت تحلیل دادهها استفاده شد.
نظریه زمینهای یكی از بنیادیترین كشفهای
روششناختی در علوم اجتماعی است كه میتواند به
تولید معرفت متقن و باورپذیر منتهی شود (ایمان،
 .)1391در این روش مانند همه روشهای كیفی از
راهبرد نمونهگیری هدفمند استفاده میشود .قدرت
نمونهگیری هدفمند در انتخاب نمونهای غنی از
لحاظ اطالعات برای مطالعه عمیق است (استراوس
و کوربین.)176 :1390،
در تحقیق حاضر از دو شیوه نمونهگیری نظری
و نمونهگیری با حداكثر تنوع كه هر دو از جمله
شیوههای نمونهگیری هدفمند هستند استفاده شده
است .همچنین روش نمونهگیری با حداكثر تنوع
جهت انتخاب مشاركتکنندگان به كار گرفته شد
تا با استفاده از آن حداكثر تنوع موجود در میدان
تحقیق در نظر گرفته شود .از این شیوه جهت
شوندگان نخبگان ُكرد و ترک
گزینش مصاحبه
ِ
آذریزبان ساكن شهرستانهای استان آذربایجان
غربی با ویژگیهای متفاوت (از لحاظ سن ،وضعیت
تحصیلی و شغلی) مطابق جدول شماره  1استفاده
شد.
با توجه به معیار اشباع نظری ،تعداد
مصاحبهشوندگان در این تحقیق درمجموع  26نفر
شد كه شامل سیزده نفر کردزبان و سیزده نفر ترک
آذریزبان بودند .با بهرهگیری از مصاحبههای عمیق
از سوژهها (جامعه تحت مطالعه) پرسشهایی در
محورهای سهگانه «چیست»«،چرا» و «چگونه» با در
نظر گرفتن الزامات مربوط به تنظیم مدل پارادایمی
در باب پدیده مورد مطالعه (خشونت قومی) بر اساس
روش نظریه مبنایی پرسیده شد.
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جدول  .1مشخصات مشارکتکنندگان ترک و کرد زبان
مشخصات مشارکتکنندگان کرد زبان
کد

سن

شغل

تحصیالت

1

28

بازاری

دانشجوی لیسانس حقوق

2

29

کارمند

فوق لیسانس علوم سیاسی

3

41

آزاد

لیسانس علوم دینی

4

48

نظامی

فوق لیسانس حقوق

5

34

خبرنگار

فوق لیسانس ارتباطات

6

38

کارمند

لیسانس علوم آزمایشگاهی

7

40

داروساز

دکتری

8

52

وکیل

فوق لیسانس حقوق

9

41

فعال رسانهای

لیسانس علوم ارتباطات

10

58

معلم بازنشسته

دکتری جامعهشناسی

11

31

آزاد

لیسانس مدیریت

12

38

معلم

فوق لیسانس روانشناسی

13

42

آزاد

دانشجوی دکتری مدیریت

14

62

وکیل

لیسانس حقوق

15

48

پزشک

دکتری

16

35

معلم

دکتری جامعهشناسی

17

42

برنامهنویس

لیسانس کامپیوتر

18

45

استاد دانشگاه

دکتری شیمی

19

30

بازاری

لیسانس حسابداری

20

58

استاد دانشگاه

دکتری ادبیات

21

44

فعال رسانهای

فوق لیسانس ارتباطات

22

51

معلم بازنشسته

دکتری جامعهشناسی

23

46

نظامی

فوق لیسانس تاریخ

24

39

آزاد

فوق لیسانس مدیریت

25

41

خبرنگار

لیسانس مدیریت فرهنگی

26

46

کارمند

فوق لیسانس جامعهشناسی

سجاد معینفر و همکاران .کاربرد نظریه مبنایی در برساخت اجتماعی خشونت قومی

117

زمستان  .1399دوره  .10شماره 37

برای تحلیل دادهها مطابق با سبك نظریه زمینهای
از كدگذاری باز ،كدگذاری محوری و كدگذاری
گزینشی استفاده شد .اولین مرحله در تحلیل دادهها
در روش نظریه مبنایی کدگذاری باز است .در این
مرحله از دل دادههای کیفی مفاهیم و مقوالت
استخراج میشوند .مطابق فرایند روششناختی
نظریه مبنایی ،طی مرحله اول کدگذاری ،از دل
دادههای اولیه کدها و مفاهیم مشخص و استخراج
شدند و سپس طی جریان نمونهگیری نظری در
مصاحبههای بعدی مفاهیم جدید اضافه و برغنا و
کیفیت و کمیت مفاهیم قبلی افزوده شد تا درنهایت
 121مفهوم به دست آمد .پس از كدگذاری باز نوبت
به كدگذاری محوری میرسد كه در این مرحله
مقولهها به صورت یك شبكه با هم در ارتباط قرار
میگیرند و همچنین مقوله هسته معرفی میشود.
در این پژوهش نیز برای دستیابی به اعتباریابی
از مالكهای اعتبارپذیری ،انتقالپذیری ،قابلیت
اطمینان و تأییدپذیری (حریری)70-64 :1385 ،
استفاده شده است.

 .3یافتههای پژوهش
پس از خواندن هر مصاحبه ،طی چند مرحله،
ُکدگذاری انجام شد .اولین مرحله در ُکدگذاری
سه مرحلهایُ ،کدگذاری باز است .به طور کلی ،در
ُکدگذاری باز هدف این است که دادهها و پدیدهها در
قالب مفاهیم درآیندُ .کدگذاری باز شامل دو مرحله
است :کشف ُکدهای اولیه و ایجاد مفاهیم متمرکز.
دقیق متون پیادهشده و مصاحبهها،
پس از بررسی
ِ
ُ
مفاهیم مرتبط با موضوع کشف و به عنوان کدهای
اولیه و سپس متمرکز در نظر گرفته شدندُ .کدهای
متمرکز در ستون اول ُکدگذاری محوری بیان
شدهاند.
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 .1-3کدگذاری باز

در كدگذاری باز سطح اول ـ به صورت سطر به
سطر ـ به هریك از سطرها مفهوم یا كدی الصاق
شد .در این مرحله  301مفهوم به دست آمد كه
 201مفهوم مربوط به نخبگان ُكرد و صد مفهوم نیز
مربوط به نخبگان ترک آذریزبان بود .در كدگذاری
باز سطح دوم با تعیین و مرتب كردن مفاهیم و
كدهای مشابه و مشترك در قالب یك مقوله واحد،
مفاهیم بهدستآمده به  121مفهوم تقلیل پیدا كرد
كه از این مفاهیم  13مقوله به دست آمد.
 .2-3کدگذاری محوری

تقلیل مفاهیم به
در ُکدگذاری محوری ،هدف،
ِ
مقولههای انتزاعیتر بر پایه ابعاد و ویژگیهاست.
در این پژوهش ،سیزده مقوله محوری از خالل 26
مصاحبه با نخبگان قومی آذربایجان غربی به دست
آمد .پس از مرحله کدگذاری باز و تعیین مفاهیم
و مقوالت ،مقوالت بهدستآمده در نظمی منطقی
جهت تولید و ساخت نظریه مبنایی در قالب یک
مدل پارادایمی در ارتباط با یکدیگر قرار گرفتند که
شامل شرایط علّی ،شرایط زمینهای ،شرایط میانجی
و مداخلهگر ،راهبردها و پیامدها بودند .کدگذاری
محوری شامل مرتبط کردن مقولهها با زیرمقولهها
در راستای ویژگیها و ابعاد آنهاست که در قالب
جدولهایی نشان داده شده اند.
 .1-2-3شرایط ع ّلی
شرایط ِعلّی در نظریه مبنایی به چرایی و چگونگی
واکنش سوژهها به یک پدیده خاص اشاره دارد.
در مقاله حاضر شرایط ِعلّی به مجموعهای از علل
و عوامل ایجابی و ایجادی پدیده خشونت در بین
اقوام آذربایجان غربی از منظر سوژهها اشاره دارد.

سجاد معینفر و همکاران .کاربرد نظریه مبنایی در برساخت اجتماعی خشونت قومی

زمستان  .1399دوره  .10شماره 37

جدول  .2مقوله محوری شکاف قومی و مذهبی
مقوله محوری

تقلیل مفاهیم متمرکز

شکاف قومی و مذهبی

غیریتسازی اقوام از همدیگر ،ترجیح منافع قومی بر منافع ملی توسط نمایندگان مجلس در استان ،تشدید اختالفات
هویتی بعد از وقایع سال ،85به حساب نیاوردن سایرگروههای زبانی و قومی در مراسمات ملی ،ایجاد پروژه کرد /
ترکهراسی (تروریسمانگاری ،دشمن ،مهاجر ،غیرایرانی و بیگانه دیدن) ،داشتن قرائتهای متفاوت از حوادث تاریخی
مشابه ،برتری زبان قومی نسبت به دین مشترک ،زدن انگ تجزیهطلبی به فعاالن قومی

از جمله این عوامل که سبب میشوند خشونتهای
قومی در آذربایجان غربی بروز یابد ،شکاف قومی و
مذهبی است.
مفهوم شکاف قومی و مذهبی دربردارنده مبارزه
بر سر منافع و منابع است و میتواند تحت تأثیر
سطح توسعه جوامع یا به شکل نهادینه یا صورت
خشن و پیکارجویانه پدیدار شود (نوریس و کدی،
 .)15 :1388درواقع ،مسئله زمانی پدیدار میشود
که شکافهای اجتماعی بر هم بار شده ،به اصطالح
متراکم میشوند ،اما آنچه جامعه را به پرتگاه نزاعهای
زیانبار یا به اصطالح افراطگرایی سوق میدهد
شکافهای متخاصم است .شکافهای تخاصمی
ناشی از اختالف بر سر موضوعات هویتی ـ قومی،
اعتقادی و ایدئولوژیک هستند .به دلیل آنکه طرفین
درگیر ،حفظ منافع یا موجودیت خود را در گرو
حذف طرف دیگرمی بیند ،در نتیجه نزاع در باالترین

درجه خود صورت میپذیرد (تاجیک.)202 :1383 ،
مشارکتکننده  7میگوید« :طنین طرد و تکفیر
در گفتار کسی که با زبان بیزبانی نه ،بلکه آشکارا
میگوید چون خودی نیستید ،نباید انتظاری بیش از
این داشته باشید ،روشنتر از آن است که نیازی به
استدالل داشته باشد».
مشارکتکننده  14میگوید« :به خاطر انتشار
نشریهای به زبان فارسی و ترکی به دادگاهی در
تهران احضار شدم ،من اگر نتوانم به زبان خود
بنویسم و احساسات واقعی خود را با زبان خودم
نتوانم بیان کنم و به هویتم نتوانم افتخار کنم ،به
ایرانی بودن خود نیز نخواهم توانست افتخار ورزم»
یکی دیگر از زمینههای بروز خشونت قومی از نظر
نخبگان کرد و ترک ضعف ارتباطات میانفرهنگی
است .با افزایش آگاهی و شناخت قومیتها از

جدول  .3مقوله محوری ضعف ارتباطات میان فرهنگی ـ قومی
مقوله محوری

تقلیل مفاهیم متمرکز

ضعف ارتباطات میان
فرهنگی ـ قومی

کمبود دانش و تجربه عمومی در خصوص فرهنگ اقوام ،عدم آموزش درک تفاوتها و شباهت بین
خردهفرهنگهای مختلف در استان ،عدم احترام به ارزشهای فرهنگی اقوام ،بیتوجهی به تعامل قومی
در نظام آموزشی ،تمسخر زبان و لهجه یک گروه قومی به دلیل آشنا نبودن سایر اقوام با گویشهای
مختلف آن زبان ،نبود زبان مشترک گفتوگو بین اقوام ،نژادپرستی و عدم تساهل با دیگران ،عدم احترام
به آداب و رسوم مذهبی دو قوم ،وجود ضربالمثلهایی که مانع ارتباط بینقومی میشوند
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جدول  .4مقوله محوری بازنمایی خشونت در رسانهها
مقوله محوری

تقلیل مفاهیم متمرکز

بازنمایی خشونت در
رسانهها

بهرهگیری از ظرفیت رسانههای کشورهای همسایه برای تبلیغ ایدههای قومی ،سوءاستفاده از مطبوعات محلی
و شبکههای مجازی نظیر فیسبوک ،تلگرام و اینستاگرام و ترویج جریانات قوممدارانه ،برجستهسازی اختالفات
قومی و پررنگ کردن روابط عشیرهای در کانالهای تلگرامی ،سوق دادن تعارضات قومی از طریق کانالهای
تلگرامی به میان افراد عادی

یکدیگر و رفع سوءتفاهمات احتمالی ،زمینه کاهش
خشونت فراهم میشود .در طول تاریخ ریشه بسیاری
از اختالفات و جنگهای درونکشوری ناشی از
سوءادراک و فقدان شناخت قومیتها نسبت به
یکدیگر بوده است؛ چنانکه پس از جنگ جهانی
دوم اغلب رهبران جهان متوجه این نکته شدند که
علت اصلی ایجاد دشمنی و کینههایی که جنگهای
خانمانسوز را موجب میشوند ،سستی روابط معنوی
مردم کشورهای مختلف و البته آگاهی نداشتن آنان
نسبت به احوال یکدیگر است (رضایی و زهرهای،
.)88 :1390
مشارکتکننده  6میگوید« :عدم احترام به
سنتهای کردی و رفتار غیرمنصفانه با آداب و رسوم
کردی نظیر الژه و هیران توسط ترکها موجب
آزردگی خاطر کردها شده».
مشارکتکننده  19میگوید« :ما در بحث قومیتی
تنها با نخبگان و فعاالن قومی سروکار نداریم ،بلکه
گروههای فشار ترکی و کردی نیز به عنوان مانع
شکلگیری شرایط بسامان فعالیت مداوم دارند»
بر این اساس ،طبق نظر نخبگان هرچه در روابط میان
دو قوم ،شناخت آنها از یکدیگر افزونتر شود ،احتمال
شکلگیری سوءتفاهم و تصورات اشتباه میان آنها
کاهش مییابد؛ چراکه با وجود فرهنگها و زبانهای
مختلف ،تنها فرصت برای دستیابی به حقیقت و

120

رسیدن به صلح و زندگی مسالمتآمیز«،گفتوگو»
است (.)Longxi, 2009 :202
یکی دیگر از زمینههای بروز خشونت قومی،
بازنمایی خشونت در رسانههاست .ظهور نظریه گلوله
جادویی یا سوزن تزریق ،شاید گویاترین گزینه و
توصیف برای نشان دادن تأثیرات بیچون وچرای
رسانهها بر مخاطبان است به باور برخی محققان،
رسانه هر جا که باشند از چنان قدرتی برخوردارند
که میتوانند عقاید ،باورها ،عادات زندگی و الگوهای
رفتارها را مطابق میل کنترلکنندگان آن درآورده یا
تغییر دهند (مک کوایل.)355 :1385 ،
مشارکتکننده  5اشاره میکند« :چند وقت پیش
در شبکههای اجتماعی زده بودند که دو شهروند
اشنویهای آمدهاند و در شهر نقده یک نمایشگاهدار
اتومبیل را به قتل رساندند .تصور کنید اگر دو تا
شبکه اجتماعی یا کانال تلگرامی روی این قضیه
مانور بدهد تا چه اندازه آتش خشم بین دو قوم
شعلهور میشود .مردمان عادی این ذهنیت برایشان
پیش میآید که شهروندان کرد اشنویه با شهروندان
ترک نقده مشکل دارند ،اما بعد از اندکی تحقیق
دریافتم که فرد کشتهشده نیز یک فرد کردزبان
ساکن نقده بوده است .اما تا حقیقت ماجرا روشن
شود رسانه کار خود را میکند».
یکی از زمینههای بروز خشونتهای قومی در
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جدول  .5مقوله محوری روابط قدرت قومیتی
مقوله محوری

تقلیل مفاهیم متمرکز

روابط قدرت قومیتی

قدرت انحصاری بر مبنای تعداد نمایندگان هریک از گروههای قومی ،غیبت یک گروه قومی در نهادهای
سیاسی و مراکز راهبردی قدرت نظیر شورای نگهبان ،سپاه و غیره ،انحصار موقعیتهای عمده اجتماعی
توسط یک قوم ،احتکار قدرت ،مشارکت ندادن سایر اقوام در تصمیمگیریها ،کاست بسته مدیریتی ،دخالت
ندادن همه قومیتها در روند توسعه مرکز استان ،محدودیت رشد بوروکراتیک ،باور به عدم اعتماد یکسان
دولت به اقوام

استان آذربایجان غربی از نظر نخبگان ،روابط قدرت
قومیتی است .روابط قدرت قومیتی مشخص میکند
که قدرت حکومتی چقدر نمایانگر گروههای قومی
دارای موضوعیت است و میزان دسترسی گروههای
قومی به لحاظ سیاسی به قدرت دولت مرکزی را
نشان میدهد (ویمر.)416 :1396 ،
مشارکتکننده 1میگوید« :ذهنیت تنگنظرانهای
درباره اقوام نسبت به یکدیگر وجود دارد؛ به طوری
که شما اگر مردمی را در قدرتی که برخاسته از اراده
خودشان باشد سهیم نکنید شکاف به وجود میآید و
رفتهرفته این شکاف منجر به تقابل میشود».
مشارکتکننده  8میگوید:
«گره کار در ارومیه تنها دستگاه اداری شهر و
استان است .دیوانساالری در ارومیه قلعهای بسته
است و الزمه حفظ وحدت و یکرنگی باز کردن
درهای این قلعه به روی قوم محروم از قدرت و
شکافتن کاست بسته مدیریتی است .شرط تحقق

همه اینها فراهم کردن زمینه شراکت واقعی و برابر
همه اقوام در اداره استان است».
بر اساس مفاهیم استخراجشده از سوی
مشارکتکنندگان ،روابط قدرت قومیتی شامل
مجموعهای از مقولههایی است که در یک سوی آن،
قدرت انحصاری بر مبنای تعداد نمایندگان هریک
از گروههای قومی در آن قرار دارد و در سوی دیگر
احتکار قدرت از سوی یک قوم و گروه قرار دارد.
به نظر مصاحبهشوندگان یکی دیگر از عواملی
که میتواند منجر به بروز خشونت بین دو قوم شود
عدم رعایت حقوق شهروندی آنان است .مارشال 18با
طراحی جدید مفهوم شهروندی ،مصادیق آن را در
بهرهمندی از سه حق (شهروندی مدنی ،شهروندی
سیاسی و شهروندی اجتماعی) میبیند که به واسطه
ایجاد نهادهای مناسب ،توسعه مییابد (مقصودی،
.)54 :1380
18. Marshall

جدول .6مقوله محوری عدم رعایت حقوق شهروندی
مقوله محوری

تقلیل مفاهیم متمرکز

عدم رعایت حقوق شهروندی

شهروند درجه  2و  3بودن برخی از گروههای قومی از دیدگاه دولت محلی ،عدم بکارگیری جوانان گروه
قومی با تحصیالت عالی توسط دولت محلی در مناطق کرد نشین ،نداشتن حق کرامت و احترام ،عدم
شفافیت در برگزاری و اعالم نتایج انتخابات مجلس و شوراهای شهر در مناطق دوقومیتی ،رد صالحیت
و اعمال سلیقههای خاص در انتخابات و گزینشهای استخدامی
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جدول  .7مقوله محوری عدم استقرار جامعه مدنی
مقوله محوری

تقلیل مفاهیم متمرکز

عدم استقرار جامعه
مدنی

عدم شکلگیری نهادهای مدنی و انجمنها در بحث تعامل قومی ،تشدید محلیگرایی توسط مسئولین دولتی،
ضعف در آموزش ارزشهای اجتماعی و تعامالت همزیستی توسط نهاد آموزش و پرورش ،عدم ارائه آموزشهای
رسمی تعامل بینقومی در استان به دلیل ژئوپلیتیک خاص منطقه ،عدم پایبندی دولت به اجرای اصول قانون
اساسی در مورد قومیتها

مشارکتکننده  10میگوید« :اکثریت کاندیداهای
همقوم من در قدم اول به خاطر قومیتشان در
انتخابات گوناگون و در ادوار مختلف رد صالحیت
میشوند».
از دیگر عواملی که به نظر نخبگان منجر به بروز
خشونتهای بین اقوام در استان میشود عدم استقرار
جامعه مدنی در استان آذربایجان غربی است.
توگو.
جامعه مدنی ،جامعهای است مبتنی بر گف 
توگو حداقل به دو عنصر قاعده
در این معنا برای گف 
توگو و ابزار آن نیاز است .بنابراین جامعه مدنی را
گف 
میتوان در دو مفهوم کلی خالصه کرد .مفهوم اول،
قانون است که جامعه مدنی در حالت کلی ،جامعهای
قانونمند و قانونمدار تلقی میشود .مفهوم دوم ،نقش
و جایگاه واسطهای است ،به این معنا که جامعه
مدنی ،فضای میان اقتدار و مردم است و به نوعی ،یک
عنصر ارتباطی است .در جامعه مدنی ،تکثر اندیشهها،

هنجارها و کنشها به نوعی نفی قوممحوری 19است.
چراکه رویارویی تمدنها ،راه را برای بحث خردمندانه
میگشاید و مانع از تحمیل دیدگاههای مبتنی بر
قوممداری میشود (خبیری.)131 :1377 ،
مشارکتکننده  22میگوید:
«بین تودههای مردم اعم از کرد و ترک آذری
ارتباط وجود دارد .ولی این ارتباطات تودهای نهادمند
نشده است .در بحث تعامالت مثبت بینقومی
انجمنها و نهادهای مدنی شکل نگرفته است ،اقوام
به شکل رسمی هیچ نوع زبان گفتوگو با هم ندارند،
با هم فاصله دارند و مشارکت و تعاملی هم در حوزه
رسمی به آن صورت در بینشان دیده نمیشود و
تنها محل مشارکت رسمی این دو قوم در انتخابات
ریاستجمهوری است که خطوط تعارض بین دو قوم
کمرنگ میشود و با هم همکاری میکنند».
19. Ethnocentrism

جدول  .8مقوله محوری تبعیض
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مقوله محوری

تقلیل مفاهیم متمرکز

تبعیض

کولبران به عنوان نماینده سیمای اقتصاد رنجور ،توزیع نامناسب و ناعادالنه اعتبارات و امکانات شهری در مناطق
مختلف قومیتی ،عدم استفاده از نشانها و مفاخر ادبی همه گروههای قومی در نصب یادمانها ،محدودیت رعایت و
اجرای مراسم مذهبی گروه قومی ،محدودیت نشر یا سخن گفتن به زبان یا لهجه در ادارات و دانشگاهها ،محدودیت
آموزش به زبان قومی ،برابر نبودن خانواده شهدای ترک و کرد جنگ تحمیلی ،محدودیت در تأسیس مؤسسات
فرهنگیهنری ،محدودیت در دستیابی به مناصب عالی ،تعریف نادرست روابط انسانی بین اقوام توسط نظام سیاسی
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جدول  .9مقوله محوری ناسیونالیسم قومی
مقوله محوری

تقلیل مفاهیم متمرکز

ناسیونالیسم قومی

خیال یکی بودن مردم ترک  /کرد با مردمان آن سوی مرز ،ادعای ارضی ترکهای آذریزبان  /کردها نسبت به
شمال غرب ایران و تمامیتخواهی آنها ،یادبود افراطی نخبگان ترک  /کرد در استان ،ایدههای بلندپروازانه گروههای
قومی در خصوص تشکیل دولت مستقل ،القای قربانی شدن گروههای قومی در سیستم نابرابر توسط نخبگان قومی
علیرغم حضور آنها در اکثر حوزهها ،سهمخواهی قومی ،خاطرهسازی و افسانهسازی برای مظلومنمایی

تبعیض ،بهرهمندی یک فرد یا یک گروه است در
مقایسه با بیبهرگی 20و محرومیت گروه یا فرد دیگر.
بدین ترتیب تبعیض همواره حالتی مقایسهای دارد؛
یعنی مث ً
ال اگر همه افراد جامعه یا بیشتر آنها از
شماری از حقوق یا منابع محروم باشند ،در اینجا
تبعیضی روی نداده است یا اگر دولت محدودیت
خاصی را برای همه گروهها به صورت یکسانی اعمال
کند (مث ً
ال ممانعت از فعالیت سیاسی گروههای
مذهبی) تبعیض وجود نخواهد داشت.
مشارکتکننده  9میگوید «:چگونه است که
تاکنون در دهها جشنواره مختلف فرهنگی که
به میزبانی شهرداری ارومیه برگزار شده است از
ظرفیت غنی فرهنگ و هنر سایر اقوام این شهر
علیالخصوص شهروندان همقوم من استفاده نشده
است .این اقدامات توسط مجموعه مدیریت شهری
باعث ایجاد کینه و نفرت در قلب شهروندان همزبان
من میشود».
آنچه از گفتههای مصاحبهشوندگان میتوان
دریافت اینکه تبعیض در استان شامل تبعیض
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی است که این تبعیضها
گاه حاصل پراتیک شایع و رایج اجتماعی است که
به بازتولید مرزهای نمادین بین دو قوم میانجامد.

آنتونی اسمیت 21ریشه ناسیونالیسم را در قومیت و
دوران ماقبل مدرن جستوجو میکند؛ یعنی معتقد
است که ملتهای جدید ،بدون یک عقبه و میراث
فرهنگی شکل نمیگیرند (اوزکریملی.)209 :1383 ،
اسمیت در تداوم و استمرار اقوام ،شکلگیری ملتها
و ناسیونالیسم ،بر عناصر ذهنی تأکید میکند .درواقع
او تأثیر عوامل عینی را انکار نمیکند ،ولی اهمیت
بیشتری به عناصر ذهنی خاطره ،ارزش ،احساسات،
اسطوره و نماد میدهد (اسمیت.)84 :1383 ،
مشارکتکننده  9بر این باور است:
«گفتمان پانترکیسم مانع بازنمایی آیینهای
نوروزی دیگر اقوام ساکن در استان و مرکز آن
همانند کردها میشود .چراکه اگر کردها در مراسمات
نوروزی شهر ارومیه سهیم شوند و آیینهای تاریخی
خود را درخصوص نوروز عرضه کنند ،پازل مجعول
اوغوز نامیدن نوروز باستانی به هم میریزد و این
خالف استراتژی گفتمانی پانترکیسم در خصوص
ادعای ارضی نسبت به شمال غرب ایران است».
مشارکتکننده  16میگوید« :همانطوری که
آذربایجان غربی از نامش پیداست ،اکثریت مردمان
آن از ماکو گرفته تا تکاب ترکزبان هستند ،ولی با
این حال ما منکر حضور سایر اقوام در تاریخ این

20. Disadvantage
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منطقه نیستیم ،آنها در کنار ما زندگی میکنند اما
برخی از مسئولین بهاشتباه یا عمدا ً استان آذربایجان
غربی را استان ارومیه عنوان میکنند که این
بزرگترین اشتباه است و موجب عصبانیت و تنفر
همقومیهای من در این منطقه میشود»
 .2-2-3زمینه و بستر
شرایط زمینهای 22مجموعه خاصی از شرایطاند که
در یک زمان و مکان خاص پدید میآیند تا مجموعه
اوضاع و احوالی را به وجود آورند که اشخاص
(گروهها) با عمل و تعاملهای خود به آنها پاسخ
میدهند .شرایط زمینهای ،ریشه در شرایط علی و
دخیل دارند و محصول چگونگی تالقی و تلفیق آنها
با یکدیگر برای شکل دادن به الگوهای مختلف با
ابعاد گوناگوناند .از زمینههایی که در آن راهبردهای
مربوط به پدیده خشونت قومی بسط یافتهاند ،وجود
ریشه قومی و حساسیت قومی ،تفاوتهای مذهبی و
بافت ناهمگون جمعیتی است.
مشارکتکننده  20در این زمینه میگوید:
«در استان آذربایجان غربی در مقاطعی از تاریخ
افتخار به هویت پررنگ شده است ،منجمله از
سال  1385به این طرف ،زمانیکه برخی آگاهانه
یا ناآگاهانه درصدد تحقیر و توهین به قوم ترک
برآمدند ،همین باعث شد ،مردم در استان به هویت
ترک بودنشان بیشتر بها دهند و حتی در مراسمات
عروسی بعد از پایان مراسم با نامبردن از رشادتهای
مردمان ترک در گذشتههای مختلف در جنگ با
سایر اقوام همچون بابک خرمدین ،هویت قومی خود
را برجسته میکردند».

 .3-2-3شرایط مداخلهگر و میانجی

23

منظور از شرایط مداخلهگر وضعیتهایی است
که بر اتخاذ راهبردها و کنش و تعامل تأثیرگذار
هستند.به عبارت دیگر این شرایط به عوامل و
عناصری مناسب یا نامناسب اشاره دارند که اثرات
یک یا چند عامل تغییر را کندتر یا فعالتر میکنند.
در این پژوهش شرایط مداخلهگری که بهکارگیری
راهبردها را تسهیل یا محدود میکنند ،شامل
تحوالت آنسوی مرز و توجه به نقش همسایگان
هویتی ،الگوی رأیدهی قومی ،رویدادهای تنشزای
تاریخی در استان ،نقش نخبگان سایرگروههای قومی
و عدم تفکیک حوزههای انتخاباتی با بافت جمعیتی
ناهمگن است.
مشارکتکننده  13میگوید:
«با توجه به رشد تکنولوژی و وجود رسانههای
مختلف ،مردم این زمان در مقایسه با مردمان
اول انقالب آگاهتر شدهاند ،ولی هنوز پتانسیلهای
درگیری بین دو قوم وجود دارد .برای مردم عامه
پای صندوقهای رأی ،شایستهساالری معنی ندارد و
همیشه رأیها قومی هستند .همین مردم میتوانند
با هر جرقهای عالوه بر بیتوجهیهای صورتگرفته
به عالیق و هویت آنها در سالهای مختلف به تنش
و درگیری سوق داده شوند».
 .4-2-3راهبردها
به نظر مشارکتکنندگان از جمله راهبردهایی
که میتواند از بروز خشونت قومی جلوگیری کند؛
مدارای اجتماعی ،توزیع عادالنه ثروت ،قدرت ،منزلت
و سیاستگذاری اجتماعی است .سیاستگذاری
اجتماعی شکلی از دخالت دولت است که ضمن

22. Contextual conditions
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جدول  .10مقوله محوری مدارای اجتماعی ،توزیع عادالنه ثروت ،قدرت ،منزلت و سیاستگذاری اجتماعی
مقوله محوری

تقلیل مفاهیم متمرکز

مدارای اجتماعی

ترویج فرهنگ صلح ،دوستی و احترام بینقومی ،گسترش فضای فرهنگی صادقانه بین فعالین فرهنگی دو قوم ،مدارای
قومی ،تقویت ارزشهای مشترک بین اقوام توسط نخبگان قومی ،تحمل عقاید یکدیگر،تساهل و مدارا ،همدلی قومی
ـ فرهنگی ،گفتوگوی بینقومی از طریق مذاکره میان نخبگان ،بازیابی عاطفی و بسترسازی برای ابراز هویت اقوام و
شهروندان ،ترویج گفتمان شهروندمدار

سیاستگذاری
اجتماعی

هزینه کردن دولتها در حوزه بهبود روابط قومی ،ایجاد امنیت نرم و دوری از امنیت سخت ،ایجاد مدیریت حل
تعارضات قومی در استان ،تزریق ثروتهای ملی به مناطق مرزی ،برقراری مساوات بین اقوام در زمینه توسعه اقتصادی
و رفع محرومیتها ،تقویت فرهنگی قومیتها با ایجاد ساختارها توسط دولت ،رعایت قانون و پایبندی به اجرای اصول
قانون اساسی توسط دولت ،تحقق جامعه مدنی و برابری انسانها

توزیع عادالنه
ثروت،قدرت و
منزلت

وارونگی هنجاری ،قائل شدن شانس و فرصت منصفانه برای همه اقوام ،استفاده از المانهای وحدت توسط شهرداریها
در نصب یادمانها ،توزیع مناسب پستهای مدیریتی به تناسب جمعیت هر قوم ،رعایت حقوق شهروندی اقوام،
اصالحات تدریجی و ساختاری با مشارکت مردم و جامعه مدنی

تحقق انصاف و عدالت اجتماع ،نابرابریهای
ساختاری را تقلیل داده و از تفرق و واگرایی سیاسی
و اجتماعی میکاهد و متقاب ً
ال پیوستگی و تعلق
شهروندان به مای جمعی ،نظام اجتماعی و سیاسی
را تقویت میکند (. )Dani and Hann, 2008: 68
به نظر نخبگان سیاستگذاری اجتماعی
همچنین با رویکرد برابرگرای خود ضمن زدودن
احساس محرومیت و تبعیض ،ظرفیتهای تعامل
بین گروههای قومی و اجتماعی را توسعه داده و
با گسترش شعاع درون گروههای قومی ،اجتماع
تصوری را به جامعه عینی و واقعی مبدل میکند و با
رویکرد عامانگار خود اجتماعی عدالتمحور میآفریند
و از این طریق پتانسیلهای قطبی کردن و تفکیک
و تمایز را در جامعه خنثی میکند و جامعهای برابر،
منصفانه و برخوردار از حقوق اجتماعی و عاری از
هرگونه خشونت را میپروراند.
مشارکتکننده  1میگوید« :اقوام ساکن در استان
آذربایجان غربی بایستی همدلی و همکاری و مدارا و
تساهل میان خود و با احترام به هویتها و ارزشهای

فرهنگی یکدیگر را پی گیرند».
مشارکتکننده  22میگوید« :در ایران بایستی
هویتهای قومی را تعریف و به رسمیت بشناسند
و به چشم یکسان به همه اقوام نگاه کنند و سعی
کنند ارتباط هویت قومی و هویت ایرانی بودن را
تقویت کنند .همچنین با از بین بردن تبعیضها
و نابرابریها و دادن اختیارات بیشتر به استانها و
تزریق منابع ملی به حاشیه کشور و ساکنان مناطق
مرزی تهدیدها را تبدیل به فرصت کنند».
 .5-2-3پیامدها
دیگر اصطالح پارادایمی در روش نظریه مبنایی
استراوس و کوربین پیامدهاست .به زعم آنان هرجا
راهبردی یا انجام عملی در پاسخ به امر یا مسئلهای
یا به منظور اداره یا حفظ موقعیتی از سوی فرد یا
افرادی اتخاذ شود ،پیامدهایی به همراه دارد .در
مقاله حاضر هریک از راهبردهای پیشنهادشده از
سوی سوژهها که راهبردهای کاهش خشونت بین
اقوام را شامل میشود ،پیامدهایی را نیز نظیر عدم
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مدل پارادایمی شماره  :1مدل پارادایمی خشونت قومی
شرایط علی  :شکاف قومی و مذهبی  ،ناسیونالیسم قومی  ،ضعف ارتباطات میان فرهنگی -قومی ،بازنمایی خشونت در
رسانه  ،روابط قدرت قومیتی ،عدم رعایت حقوق شهروندی  ،عدم استقرار جامعه مدنی  ،تبعیض

شرایط زمینه ای:
حساسیت قومی

بافت ناهمگون جمعیتی
تفاوت مذهبی

شرایط میانجی و مداخله گر:
تحوالت آنسوی مرز و توجه به نقش

پدیده :

خشونت قومی( سیاسی،
اجتماعی)

همسایگان هویتی

نقش نخبگان سایر گروه های قومی
الگوی رأی دهی قومی

برجستگی هویت قومی

رویدادهای تنش زای تاریخی

راهبردها:

مدارای اجتماعی،توزیع عادالنه ثروت،قدرت،منزلت ،سیاستگذاری اجتماعی  ،ایجاد امنیت نرم و دوری از امنیت سخت ،رعایت قانون
و پایبندی به اجرای اصول قانون اساسی توسط دولت ،تحقق جامعه مدنی و برابری انسان ها ،ترویج احترام بین قومی از طریق گفتگوی

بین نخب گان قومی ،تزریق ثروت های ملی به مناطق مرزی ،تقویت فرهنگی قومیت ها با ایجاد ساختارها توسط دولت
-

پیامدها :

تضعیف همکاری بین قومی،تضعیف هویت ملی ،مهاجرت مردم ،ناامنی،مهاجرت اجباری،توسعه نیافتگی

تصویر  .1مدل پارادایمی خشونت قومی

سرمایهگذاری در استان ،واپسماندگی استان،تضعیف
هویت ملی و انسجام داخلی ایران ،محرومیت فزاینده
و فقر ،بیاعتمادی بین اقوام و دولت ،مهاجرت و کوچ
ساکنان بومی را دربر دارد.مشارکتکننده  5میگوید:
«نمیشود منکر بعضی از قضایای اتفاقافتاده در اوایل

انقالب در شهرهای جنوبی استان شد که منجر به
مهاجرت افراد زیادی از شهرهای جنوب استان شد»
مشارکتکننده  18میگوید« :پیامدهای خشونت
بین نمایندگان ترک و کرد در استان بدینصورت
خود را نشان خواهد داد که همکاری بینقومی

جدول  .11مقوله محوری تهدید امنیت پایدار
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مقوله محوری

تقلیل مفاهیم متمرکز

تهدید امنیت پایدار

تضعیف همکاری بین قومی ،مهاجرت مردم ،تشدید ناامنی روانی و زیستی ،تهدید هویت ملی ،شکوفا نشدن اقتصاد
استان ،عدم سرمایهگذاری به دلیل فرار سرمایه،توسعهنیافتگی
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جدول  .12مقوله محوری خشونت قومی
مقوله محوری

تقلیل مفاهیم متمرکز

خشونت قومی

نکُشی ،ارعاب مردم منطقه توسط افراد مسلح گروههای قومی ،آشوب و به آتش کشیده شدن اموال،
تنفر قومی ،زبا 
گسترش ترور ،بمبگذاری ،قتل عام یک گروه قومی توسط جیلوها با همدستی برخی اقوام دیگر در گذشته ،کشتن
سربازان مدافع امنیت از گروههای قومی زبانی دیگر ،مشروع دانستن اعمال قدرت و ظلم به یک گروه قومی از طرف
سایر گروههای قومی ،بروز درگیریهای احتمالی بعد از رأیگیری در انتخابات ،آزار و اذیت روانی ،کشته شدن کولبران

کمتر میشود و به تضعیف اجتماعی و جامعه منجر
میشود و توسعه اتفاق نمیافتد.فرار سرمایهها،
مغزها و فرار منابع از استان یکی دیگر از پیامدهای
شکلگیری رفتار خشونتآمیز در ابعاد مختلف آن
بین نمایندگان دو قوم است».
 .6-2-3پدیده کدگذاری گزینشی
همانگونه که گفته شد ،هدف نظریهپردازی بنیادی،
تولید نظریه است ،نه توصیف صرف پدیده .برای
تبدیل تحلیلها به نظریه ،طبقهها باید به طور
منظم به یکدیگر مربوط شوند .کدگذاری گزینشی
(بر اساس نتایج دو مرحله قبلی کدگذاری) مرحله
اصلی نظریهپردازی است .به این ترتیب که طبقه
محوری را به شکل نظاممند به دیگر طبقهها ربط
داده و آن روابط را در چارچوب یک روایت ارائه کرده
و طبقههایی را که به بهبود و توسعه بیشتری نیاز
دارند اصالح میکند.
در این مرحله پژوهشگر بر حسب فهم خود از متن
پدیده مورد مطالعه ،یا چارچوب مدل پارادایم را به
صورت روایتی عرضه میکند یا مدل پارادایم را به
هم میریزد و به صورت ترسیمی ،نظریه نهایی را
نشان میدهد.

 .4بحث و نتیجهگیری
با مرور مطالعات انجامشده در این زمینه مشخص
میشود اكثر پژوهشهای یادشده با روش کمی
انجام گرفتهاند و عمدتاً بر بُعد سیاسی خشونت
تأكید كردهاند .در حالی كه خشونت قومی گفتمانی
است كه میتواند به منبعی برای بازتولید مرزها و
تمایزهای قومیتی و همچنین تفسیر جهان برای
انسانهای عادی جامعه نیز بدل شود؛ از این رو
برای درك هرچه بیشتر این پدیده به دیدگاههای
كنشگرانی كه مولد این گفتمان به شمار میآیند
رجوع شد .البته در جریان پژوهشهای علمی
بهخصوص در مطالعات علوم اجتماعی ،گاهی یك
رشته مسائلی حادث میشود كه ممكن است نتایج
تحقیق را زیر سؤال برده و لطمات سنگینی به آن
وارد کند .در این تحقیق محدودیتهای حادی كه
لطمه جبرانناپذیری به نتایج تحقیق وارد کنند،
مشاهده نشد ولی با وجود این ،دشواری مصاحبه با
نخبگان قومی و فکری گاه به دلیل جایگاه برخی از
آنان در ردههای مختلف دولتی و بیرغبتی برخی از
آنها در همکاری با پژوهشگر و احتیاط قابل توجه
در بیان نظرات خود در روند مصاحبهها ،موجب شد
که قبل از مصاحبه بخش زیادی از زمان ،صرف جلب
اعتماد سوژهها شود تا مصاحبهها انجام شود و به
مرحله ثبت نظرات برسد.
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در باب مفهوم خشونت قومی سوژههای تحت
مطالعه معتقد بودند که مفهوم خشونت قومی
منحصرا ً شامل درگیری قومی نمیشود ،بلکه ابعاد
وسیعتری شامل خشونت اجتماعی و سیاسی
را نیز شامل میشود .شرایط علّی منجر به بروز
پدیده خشونت قومی از منظر سوژهها که در مدل
پارادایمی نیز مطرح شد ،طیف وسیعی از شرایط و
طیف وسیعی از شرایط نظیر شکاف قومی و مذهبی،
ناسیونالیسم قومی ،ضعف ارتباطات میان فرهنگی
ـ قومی ،بازنمایی خشونت در رسانه ،روابط قدرت
قومیتی ،عدم رعایت حقوق شهروندی ،عدم استقرار
جامعه مدنی و تبعیض را دربر گرفت .نتیجه مقاله
حاضر با یافتههای تسگا آتفا ،)2019( 24سدرمن 25و
همکاران ( ،)2010عباسی و همتی ( ،)1392رضایی
26
و همکاران ( ،)1391قاراخانی ( )1388و اسملسر
که از عوامل مهم در رفتارهای خشونتآمیز را
وجود شکافهای مذهبی ،اقتصادی و قومی بیان
میکنند ،همسو و در یک راستا بود .رضایی و
همکاران ( )1391تبلور اختالف میان اهل تشیع و
تسنن و تلفیق آن با هویتهای قومی در سیستان
و بلوچستان را گفتمانی برای توجیه خشونتهای
سیاسی میدانستند .سدرمن و همکاران ()2010
معتقد بودند که نمایندگان گروههای قومی که
بیشتر از قدرت دولتی محروم میشوند ،بیشتر در
معرض ابتال به اختالفات با دولت قرار میگیرند و
ظرفیت بسیج آنها باالتر است و خطر درگیریهای
خشونتآمیز به واسطه آنها افزایش مییابد.
شرایط زمینهای بر اساس مدل پارادایمی استراوس

و کوربین در نظریه مبنایی از منظر کنشگران نخبه
قومی که ناظر بر مجموعه خاصی از شرایط است
مشتمل بر حساسیت قومی ،برجستگی هویت قومی،
بافت ناهمگون جمعیتی و تفاوت مذهبی است؛ به
طوری که جان برتون )1990( 27به عنوان متفكری
هویتمحور ،ریشه درگیریها و خشونتها را در
شاخصهای هویتی جستوجو میكند.
شرایط میانجی و مداخلهگر از منظر سوژهها که
اشاره به وضعیتهایی دارد که بر اتخاذ راهبرد و
کنش و تعامل تأثیرگذار هستند و ناظر بر شرایطی
نظیر نقش نخبگان سایر گروههای قومی ،تحوالت
آنسوی مرز و توجه به نقش همسایگان هویتی،
مداخله کشورهای خارجی و اقلیتسازی توسط
استعمار ،رویدادهای تنشزای تاریخی و الگوی
رأیدهی قومی است .فنتون )2004( 28معتقد
است خشونتهای قومی عمیقاً صبغه تاریخی دارند.
همچنین محموداوغلی و اصغری نیازی ()1396
معتقدند همانندیهای فرهنگی ،قومی ،مذهبی با
دو کشور بحرانزده افغانستان و پاکستان و تقویت
گروههای تروریستی توسط عوامل خارجی بر میزان
خشونت در سیستان و بلوچستان تأثیرگذار است .با
توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی مشابه استان آذربایجان
غربی و استان سیستان و بلوچستان تحوالت آنسوی
مرز در اقلیم کردستان عراق ،جمهوری آذربایجان و
جمهوری ترکیه با توجه به نقش همسایگان هویتی
در تحوالت استان آذربایجان غربی در چند دهه اخیر
مشهود و تأثیرگذار بوده است .نتیجه مقاله حاضر
با یافتههای تسگا آتفا ( )2019که عوامل اساسی
24. Etefa
25. Cederman
26. Smelser
27. John Burton
28. Fenton
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درگیری بین اورومو و پوکوو در تانتا دلتا در آفریقا را
به انتخابات مرتبط میدانست ،همسوست.
بر اساس مدل پارادایمی نظریه مبنایی استراوس
و کوربین ،سوژهها به راهبردهایی به مثابه مکانیسم
و سیاستی در برخورد با پدیده خشونت قومی
اشاره داشتند که با اتخاذ آنها خشونت قومی در
جامعه کاهش مییابد .مدارای اجتماعی (مشتمل
بر مفاهیمی چون ترویج فرهنگ صلح ،دوستی و
احترام بین قومی ،گسترش فضای فرهنگی صادقانه
بین فعالین فرهنگی دو قوم ،مدارای قومی ،تقویت
ارزشهای مشترک بین اقوام توسط نخبگان قومی،
تحمل عقاید یکدیگر ،تساهل و مدارا ،همدلی
قومی ـ فرهنگی،گفتوگوی بینقومی از طریق
مذاکره میان نخبگان ،بسترسازی برای ابراز هویت
اقوام و شهروندان ،بازیابی عاطفی ،ترویج گفتمان
شهروندمدار) ،سیاستگذاری اجتماعی (شامل
مفاهیمی چون هزینه کردن دولتها در حوزه بهبود
روابط قومی ،ایجاد امنیت نرم و دوری از امنیت
سخت ،ایجاد مدیریت حل تعارضات قومی در استان،
تزریق ثروتهای ملی به مناطق مرزی ،برقراری
مساوات بین اقوام در زمینه توسعه اقتصادی و رفع
محرومیتها ،تقویت فرهنگی قومیتها با ایجاد
ساختارها توسط دولت ،رعایت قانون و پایبندی
به اجرای اصول قانون اساسی توسط دولت ،تحقق
جامعه مدنی و برابری انسانها) و توزیع عادالنه
ثروت ،قدرت و منزلت (مشتمل بر بهکارگیری
تبعیض مثبت ،قائل شدن شانس و فرصت منصفانه
برای همه اقوام ،استفاده از المانهای وحدت توسط
شهرداریها در نصب یادمانها ،رعایت حقوق
شهروندی اقوام ،پرهیز از نگاههای قومی ،اصالحات

تدریجی و ساختاری با مشارکت مردم و جامعه
مدنی) در زمره راهبردهایی بود که سوژهها جهت
کاهش خشونتهای قومی در استان آذربایجان غربی
به آنها اشاره داشتند .النگزی )2009( 29معتقد است
در جوامعی با وجود فرهنگها و زبانهای مختلف،
تنها فرصت برای دستیابی به حقیقت و رسیدن به
صلح و زندگی مسالمتآمیز«،گفتوگو» است.دانی
و هان)2008( 30معتقدند سیاستگذاری اجتماعی
شکلی از دخالت دولت است که ضمن تحقق انصاف و
عدالت اجتماع ،نابرابریهای ساختاری را تقلیل داده
و از تفرق و واگرایی سیاسی و اجتماعی میکاهد و
متقاب ً
ال پیوستگی و تعلق شهروندان به مای جمعی،
نظام اجتماعی و سیاسی را تقویت میکند.
از منظر سوژهها بروز خشونتهای قومی ناظر
بر پیامدهای متنوعی نظیر مهاجرت اجباری قومی
و تهدید امنیت ملی پایدار مشتمل بر پیامدهایی
همچون تشدید ناامنی روانی و زیستی مردم منطقه،
تهدید هویت ملی و تمامیت ارضی ایران ،شکوفا
نشدن اقتصاد استان ،واگرایی ،تضعیف همکاری
بینقومی ،تضعیف هویت ملی و توسعهنیافتگی
استان آذربایجان غربی است.
با توجه به ضعف ارتباطات میانفرهنگی ـ قومی
و نظر به سابقه زیست چند صدساله اقوام مختلف
در استان ،فقدان ارزشهای مشترک بین اقوام
مختلف ساکن و نقش ناسیونالیسم قومی بر شدت
این خشونت خواهد افزود .رویدادهای اتفاقافتاده در
سالهای اخیر موجب شده تا نخبگان قومی ،نهتنها
از قدرت اسطورهها ،سمبلها ،احساسات ،مذهب،
فرهنگ ،سنت ،تاریخ و زبان بهره بجویند ،بلکه با
دست بردن در حافظه تاریخی و با ترکیب تخیل و
29. Longxi
30. Dani and Hann
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واقعیت ،واقعیتها را در یک چارچوب نمادین جای
دهند و معانی و مفاهیم جدیدی برای گذشته قائل
شوند .نمادها عناصر مهمی هستند که به گروههای
مختلف ،از جمله گروههای قومی ،مشروعیت جمعی
بخشیده و قادرند از طریق ایجاد قدرت واقعی در یک
گروه قومی ،موجب حفاظت و صیانت آنان شوند.
سرزمین و قلمرو ،زبان و مذهب از جمله نمادهای
برجسته قومی به شمار میروند و تأکید بیش
از اندازه هریک از گروههای قومی ترک و کرد به
این نمادها منجر به ضعف ارتباطات میانفرهنگی
ـ قومی و شکاف قومی در سطح استان شده است
و با پررنگ شدن مرزهای قومی و افزایش خطوط
تمایزات ساختاری ،همبستگیهای درونقومی
افزایش یافته و تمام اعضای گروه قومی از سوی
طرف مقابل دشمن محسوب میشوند .بدین ترتیب،
تعصبات قومی و عقاید قالبی كه از پیش وجود
داشته ،به درگیری دامن میزند و دو جناح «آنها»
و «ما» در مقابل هم صفآرایی میكنند و جامعه را
به سمت قطبی شدن پیش میبرند .قطبی شدن
جامعه بیش از هر چیز به درک از محرومیت و زیر
سلطه بودن وابسته است .هنگامی که اقوام مختلف
در این پیشداوری سهیم باشند ،بدترین شرایط
موجود برای بروز خشونت قومی است .خشونت به
جای ایجاد فرصت ،به گفتوگو خاتمه داده بحث و
تبادل نظر را حتی به شکلی نا برابر ،دشوار میکند.
وقتی این چرخه آغاز و خشونت و درگیری به نام
گروه قومی ثبت شد ،ترس و خصومت بیشتری كل
گروه قومی را دربر می گیرد؛ زیرا در جوامعی که
اقلیتهای قومی متعدد در آنها با یکدیگر اصطکاك
و برخورد دارند ،خود نخبگان به مانعی مهم در مسیر
ساخت هویت ملی تبدیل شده و در بازتولید خشونت
قومی نقش مهمی ایفا میکنند .از این رو پیشنهاد
میشود دولت در حوزه بهبود روابط قومی ،با تقویت
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فرهنگی قومیتها با ایجاد ساختارها ،رعایت قانون و
پایبندی به اجرای اصول قانون اساسی ،تحقق جامعه
مدنی و برابری انسانها و توزیع عادالنه ثروت ،قدرت
و منزلت مشتمل بر قائل شدن شانس و فرصت
منصفانه برای همه اقوام ،رعایت حقوق شهروندی
اقوام ،پرهیز از نگاههای قومی ،اصالحات تدریجی و
ساختاری با مشارکت مردم و جامعه مدنی موجب
تعدیل خشونتهای بین اقوام در استان آذربایجان
غربی شود.
یکی از نتایج قابل توجه این پژوهش وجود
شکافهای قومی در بین اقوام مختلف ساکن در
استان بود .بنابراین برای کاهش و تخفیف خشونت
در بین اقوام مختلف در استان بایستی استراتژی
تضعیف شکافهای قومیتی در دستور کار قرار گیرد.
برای این مهم نیز بایستی به سراغ تقویت میراث
فرهنگی مشترک و یکپارچگی ملی رفت .همچنین
بهکارگیری طرح مفهوم شهروندی باید به جای ما ـ
دیگری ـ در دستور کارمسئوالن قرارگیرد.
یكی دیگر از نتایج قابل توجه تحقیق حاضر ضعف
ارتباطات میانفرهنگی ـ قومی در بین اقوام ساکن در
استان بود که میتواند زمینه بروز خشونت بین اقوام
را فراهم کند .بدین منظور بایستی مدارای اجتماعی
از طریق ترویج فرهنگ صلح ،دوستی و احترام
بینقومی ،گسترش فضای فرهنگی صادقانه بین
فعالین فرهنگی دو قوم ،تقویت ارزشهای مشترک
بین اقوام توسط نخبگان قومی ،تحمل عقاید یکدیگر،
تساهل و مدارا ،همدلی قومی ـ فرهنگی ،گفتوگوی
بینقومی از طریق مذاکره میان نخبگان ،بسترسازی
برای ابراز هویت اقوام و شهروندان ،بازیابی عاطفی
و ترویج گفتمان شهروندمدار گسترش یابد تا از
خشونتهای بین اقوام کاسته شود.
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مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش

تمامی اصول اخالقی در این پژوهش رعایت شده
است.
حامی مالی

این مقاله مستخرج از رساله دکتری جامعهشناسی
مسائل اجتماعی ایران است که آقای سجاد معینفر
در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی
تهران مرکزی ارائه دادهاند.
مشارکت نویسندگان

مفهومسازی ،تحقیق و بررسی ویراستاری و
نهاییسازی نوشته :سجاد معینفر ،رضاعلی محسنی
و علیرضا محسنی تبریزی.
تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان ،این مقاله تعارض منافع
ندارد.
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تهران :فرهن 
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ایجاد ناامنی در مناطق مرزی استان آذربایجانغربی از منظر
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غربی ( .)1393پژوهشنامه مطالعات مرزي.56-27 ،)3(5 ،
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بمبگذاریهای سیستا نوبلوچستان .مطالعات فرهنگ-
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ارتباطات.162-121 ،)17(13 ،

رضایی ،ع .ا ،.و زهرهای ،م .ع .)1390( .دیپلماسی فرهنگی :نقش
فرهنگ در سیاست خارجی و ارائه مدل راهبردی .تهران:
انتشارات جامعهشناسان.

صالحیامیری ،س .ر .)1388( .مدیریت منازعات قومی در
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استراتژیک.
طالبان ،م .ر .)1389( .تحلیلى بولى از اثر محرومیت نسبى
بر خشونت سیاسى (مطالعه تطبیقى کشورهاى مسلمان
خاورمیانه) .جامعهشناسی ایران.31-1 ،)4(11 ،
عباسی ،ر ،.و همتی ،ر .)1392( .تحلیل تطبیقی-کیفی تضاد
ت آمیز در سطح کالن .جامعهشناسی کاربردی،
سیاسی خشون 
.110-89 ،)2(24

فرحمندگنزق ،ص .)۱۳۹۴( .بررسی تطبیقی خشونت اقوام ترک
و کرد آذربایجانشرقی و کردستان در مقابل حکومت مرکزی
پس از  .1357مقاله ارائه شده در :هشتمین همایش مجازی
بینالمللی تحوالت جدید ایران و جهان ،قزوین ،ایران22 ،
فروردین .1394

ت سیاسی :نظریات ،مباحث ،اشکا ل و
فکوهی ،ن .)1378( .خشون 
راهکارها .تهران :نشرقطره.
فکوهی ،ن .)1385( .فرهنگ ملی ،فرهنگهای قومی-جماعتی
و بازار اقتصاد صنعتی .جامعهشناسی ایران.148-126 ،)1(7 ،
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ت و توسعه رسانهها.
مرکز مطالعا 
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