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تاريخ پذيرش1044/43/12 :

چکيده
کردها از اقوام اصیل ایرانی هستند که در مرزهای غربی کشور تمرکز یافتهاند و بهه حاهاه ههویتی دارای دو
هویت قومی  -مذهبی (در سطح خرد) و هویت ملی ایرانی (در سطح کهن)) مهیباشهند .در برهههههای زمهانی
مختلف قبل و بعد از انقنب اسنمی ،ناامنیهای گوناگو) قومی  -مذهبی در مناطق کردنشهی؛ بههخصهو

در

استا) کردستا) ،مناطق کردنشی؛ آذربایجا) غربی و منطقه اورامانات استا) کرمانشاه توسط گروههای تجزیهطلب،
ایجاد شده است .در شرایط بی؛احمللی و منطقهای کنونی ،جریانات تجزیهطلب قومی و مذهبی که سابقه فعاحیهت
آ)ها در منطقه به قبل و بعد از انقنب اسنمی برمیگردد ،در حال بسترسهازی و سهو داد) هویهت قهومی بهه
سمت ناسیوناحیسم قومی و هویت مذهبی به سمت افراطگرایی مذهبی و ایجاد ناامنی هستند.
ای؛ مقاحه با هدف بررسی و شناخت رابطه بی؛ هویت مذهبی و امنیت در منطقه اورامانات کرمانشاه با روش
پیمایشی انجام گرفته و دادههای آ) با ابزار پرسشنامه کتبی ماقق ساخته ،گردآوری گردید .نمونه پژوهش 953
نفر از ساکنا)  55احی  55ساحه کرد (با مذهب اهل تسن؛) در منطقه اورامانات استا) کرمانشاه بهوده کهه بها روش
طبقهای انتخاب شدند .دادهها نیز با نرمافزار  SPSSمهورد تجزیههوتالیهل قهرار گرفهت .یافتههههای حاصهل از
پژوهش ،بیانگر آ) است که رابطه مثبت و معنیداری بی؛ هویت مهذهبی و امنیهت در ایه؛ منطقهه وجهود دارد
بنابرای؛ هویت مذهبی میتواند به یک عامل سدکننده در مقابل افراطگرایی مذهبی و تأمی؛ کننده امنیهت در ایه؛
مناطق تبدیل شود.

 .5دکتری جغرافیای سیاسی  -دانشیار دانشگاه خوارزمی.
 .2دکتری جغرافیای سیاسی -دانشیار دانشگاه جامع امام حسی؛ (ع).
 .9دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسئول) hemmatifar66@yahoo.com
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کليدواژهها:

امنیت ،امنیت ملي ،منطقه اورامانات ،هويت قومي ،هويت مذهبي.
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مقدمه
موجودیتهای جغرافیایی مختلف در درو) یک واحد سیاسی-فضایی ،مسئله انسجام و
یکپارچگی را به یکی از دغدغههای مهم چنی؛ واحدهایی تبدیل کهرده اسهت .آ) دسهته از
واحدهای سیاسی-فضایی که از تکثر قهومی ،دینهی یها نهژادی برخوردارنهد ،سیاسهتههای
سرزمینی آ)ها توجه خاصی را نسبت به واحدهای قومی-نژادی و دینی مهیطلبهد
62

( Geana,

 .)2019:در ایهه؛ راسههتا ،انسههجام سیاسههی و اجتمههاعی ،حفهها و تههداوم بههات ،ن ههم و

یکپارچگی ،از مهمتری؛ دغدغههههای همیشهگی متفکهرا) علهوم سیاسهی و اجتمهاعی ایه؛
کشورها بوده که مباحث ،ن ریهها و مفاهیم متعددی پیرامو) آ) توحید و بازتوحید شده اسهت
(2018: 40

 .)Dewan,در ارتباط با انسجام اجتماعی بهویژه در کشورهای برخهوردار از کثهرت

قومی ،نژادی و دینی ،مفهوم هویت از حساسیت خاصی برخوردار اسهت (.)Schatz, 2019: 16
مفهوم هویت بهویژه در شرایط تغییر ،بی باتی و فشار ،حائز اهمیت است و گفتگو پیرامهو)
آ) شدت می گیرد ،چراکه هویت پایگاه و منشأ انسهجام اجتمهاعی و حفها ن هم در سهطح
کن) تلقی شده و حنگرگاه بات اجتماعی تلقی میگردد .)Salvador, et al, 2020: 39( .چراکه
هویت ،عامل انسجام و وحدت است و خصلت تن یمکنندگی را به تمامی آحاد مردم اعطها
مینماید و از ای؛ رو ،تزحزل و کمرنگ شد) آ) ،پایههای همبستگی و انسهجام را تضهعیف
میکند (.)Fine, 2020: 273
کشور ایرا) ،به عنوا) یک حکومت ملت پایه با برخورداری از اقوام مختلف ،یکی از
فضاهایی است که مسئله قومیتها در آ) اهمیهت داشهته اسهت .اقهوام مختلهف ایرانهی در
جدارههای مرزی اسکا) یافتهاند که عقبه آ)ها در ورای مرزهها و بیهرو) از حهوزه نفهوذ و
ا رگذاری حاکمیت ملی قرار دارد .به ن ر میرسد همانند بیشتر کشورهای غهرب آسهیا ،بهه
هر میزا) که از مرکزیت کشور به پیرامو) حرکت میکنیم ،نمادهای همبستگیساز ملی میا)
اقوام تا اندازهای تضعیف میشود (.)Hammersley and Atkinson, 2019: 33
در برخی از مناطق ایرا) که بیشتر مبتنی بر اقوام با مذاهب اقلیت است و دنباحه جمعیتی
آ)ها به خارج از کشور کشیده شده ،بارا)هایی وجود داشته است که یکپارچگی سرزمینی
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کشههور را در مقههاطع خهها

تههاریخی کههه حکومههت مرکههزی تضههعیف مههیگههردد ،تهدیههد

میکند(مامدیا).)9 :5983 ،
در منطقه اورامانات استا) کرمانشاه (بهعنوا) یک منطقه از حوزه جغرافیهای کردسهتا))،
با توجه به مارومیتهای قبل از انقنب اسنمی و بهرغم تنشهای فهراوا) ن هام اسهنمی
در رفع مارومیتهای اقتصادی ،همچنا) در رابطه با اشتغال و آبادانی مطلهوب و از طرفهی
دیگر تنشهای جریانات ضدانقنب در بزرگنمایی ای؛ کاستیهها ،باعهث گردیهده تهاکنو)
انت ارات نسبی در ای؛ مناطق برآورده نشود .گرایشهای ناسیوناحیستی ،ههواداری از برخهی
جریا)های ضدانقنب فرهنگی مذهبی و امنیتی ،پیوسهت؛ بهه گروههکههای ضهدانقنب و
گروهکهای تکفیری در منطقه خاورمیانهه ،توجهه مضهاعف مسهئوحی؛ ذیربهط نسهبت بهه
بررسی رابطه هویت مذهبی و امنیهت در منطقهه اورامانهات اسهتا) کرمانشهاه را مهیطلبهد.
بیتردید بهتری؛ اقدامات شامل پیشگیری امنیتی و تجویز راهکارههای سیاسهی ،فرهنگهی و
اجتماعی است که مقدمه آ) شناخت ای؛ مقوحه است .درواقع ،واقعیت نیروها و ظرفیتهای
قومی و مذهبی چیزی نیست که مورد غفلت قرار گیرد .بیتردید پرداخت؛ به مسئله هویهت
مذهبی و ارتباطی که با امنیت دارد .با توجه بهه سهاختار گونهاگو) از ن هر قهومی ،نهژادی،
مذهبی و فرهنگی جامعه ایرانهی و در شهرایط بهی؛احمللهی و منطقههای باهرا)زده کنهونی،
پراهمیت و بسیار حساس است و بدیهی است که تأمل ،دقهت و حساسهیت پژوهنهدگا) و
صاحبن را) را میطلبد .ای؛ پژوهش به دنبال پاسخگویی به ای؛ سهاال اسهت کهه هویهت
مذهبی و امنیت در منطقه اورامانات کرمانشاه ،چه رابطهای با یکدیگر دارند.
ادبيات نظری تحقيق
در زمینه شکلگیری بارا)های قهومی-مهذهبی در منهاطق خها

تعهاریف و ن ریهات

متفاوتی وجود دارد بهطوری که بسیاری از اندیشمندا) حوزه مطاحعات قومی بها دیهدگاهی
خا

به بررسی بارا)های موجود پرداختهاند بنابرای؛ در ای؛ بخش به بررسی مههمتهری؛

تعاریف مرتبط با تاقیق و ن ریهها پیرامو) ای؛ بارا)ها پرداخته میشود.
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هويت مذهبي
هویت مذهبی نیز یکی از عناصر هویت جمعی است و من ور از آ) هویتی است کهه از
منشأ دی؛ کسهب تعریهف مهیکنهد و درواقهع بههتبهع دیه؛ ،خهود را تعریهف و مشهخ
میسازد(منصورنژاد .)55 :5985 ،گرایشهای هویت مذهبی را نیز مهیتهوا) در تعلهق خهاطر بهه
عناصر  . 5اهمیت داد) به مذهب و تسری نقهش آ) در همهه امهور زنهدگی .2 ،ارجهاع بهه
مذهب در اغلب امور زندگی جاری .9 ،تعریف خود بهعنوا) شخ

مذهبی و  .0تعلق بهه

اجتماعات مذهبی ،بیا) نمود (حاجیانی.)5983 ،
امنیت
واژه امنیت ،ازجمله واژههایی است که به حااه برخی شباهتها دارای مفههومی سهیال،
متنوع و صورتی متغیر بوده که گستره بسیار وسیعی در ابعاد مختلف فهردی و اجتمهاعی را
شامل میشود .طبیعی است که ارائه تعریف کامل و جامع بهرای ایه؛گونهه مفهاهیم ،کهاری
دشوار است( .صاححنیا )3:5935 ،امنیت در معنای عینی ،یعنی فقدا) هر نهوع تهدیهد نسهبت بهه
ارزشهای کسب شده و در معنای ذهنی ،یعنی فقدا) احساس ههراس از اینکهه ارزشههای
مزبور مورد حمله قرار

گیرد (مهری.)959 :5938 ،

امنیت سیاسي
تهدید سیاسی عموماً بهعنوا) زمینهساز سایر تهدیدها یا مکمل آ)ها نیز عمل میکند .بهه
اعتباری میتوا) چنی؛ تلقی کرد که اساساً تهدید سیاسی متوجه تمامی سازما)ههای دوحتهی
است .هدف از تهدید ممک؛ است از فشار بر حکومت در مورد سیاست خاصهی گرفتهه تها
واژگونی حکومت ،جداییطلبی و برهم زد) بافت سیاسی دوحت برای تضعیف آ) پهیش از
تهاجم ن امی ،متفاوت باشد (بوزا).)90 :5928،
بنابرای؛ ،در بُعد سیاسی امنیت ملی میتوا) به ابعاد فرعی مانند ساختار ،ضعف و قوت،
کارآمدی ،میزا) مشروعیت ،امنیت دوحت ،احزاب ،مهواردی کهه بهه مشهروعیت ن هامههای
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سیاسی بازمیگردد ،باث قومیتها و اقلیتها در جوامع ،میزا) نهادمندی جامعهه مهدنی در
کشورها و شیوه مشارکت سیاسی اشاره کرد (ربیعی.)592 :5989،
امنیت اقتصادی
مفهوم امنیت اقتصادی در خنل جنگ سرد ،در کشاکش باال برد) موازنهه قهدرت ،ابتهدا
در بلوک غرب مطرح شد .در کنار پیما)های ن امی ،بلوکهای اقتصادی نیز در سطح بلوک
و در مناطق تات تسلط در سطح منطقهای شکل گرفت اما شکلگیری در ن ریههههایی بها
مفهوم امنیت اقتصادی بهطور مشخ

پس از جنگ سرد آغهاز شهد بههطهوری کهه امنیهت

اقتصادی به عنوا) یکی از ابعاد مهم امنیت ملی مطهرح گردیهد (مانهدل .)552 :5922،جنبههههای
اصلی امنیت اقتصادی عبارتاند از رشهد اقتصهادی و توزیهع اقتصهادی کاالهها و خهدمات.
هدف امنیتی در ای؛ رابطه افزایش سنمتی اقتصاد ملی از طریق بهبود نسبی آ) در مقایسه با
شرایط اقتصاد در گذشته و همی؛طور بهبود شرایط فعلی آ) در مقایسهه بها دیگهر کشهورها
است یا بنا به گفته ماندل« :امنیت اقتصادی عبهارت اسهت از میهزا) حفها و ارتقهای شهیوه
زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمی؛ کاالها و خدمات ،هم از مجرای عملکهرد داخلهی و
هم در بازارهای بی؛احملل» (هما).)548 :
امنیت اجتماعي
امنیت اجتماعی در حقیقت حدفاصلی اسهت از امنیهت ملهی کهه بهرای مهردم یهک جامعهه
ملموس و عینی بوده و با آ) بهطور روزمره سروکار دارند .امنیت اجتمهاعی مبنهای قضهاوت در
مورد میزا) وجود امنیت به مفهوم کلی در جامعه بوده و توانایی دوحتها با آ) سنجیده میشهود.
به اعتباری امنیت اجتماعی را میتوا) در طبقهبندی و سلسلهمراتب امنیت در طبقات پهایی؛ قهرار
داد .امنیت اجتماعی زیربنهای امنیهت ملهی در مراحهل بهاالتر ماسهوب مهیشهود و بهه نهوعی
ابتداییتری؛ وظایف دوحتها برقراری امنیت اجتمهاعی اسهت .از حیهث ن هری ناهنجهاریههای
اجتماعی ،قتل ،سهرقت ،گسهترش مهواد مخهدر ،گسهیختگیههای اخنقهی ،منازعهات قهومی و
بارا)های هویت در باث امنیت اجتماعی مطرح میباشند (ربیعی.)554 :5989،
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امنیت فرهنگي
فرهنگ و بهطور اخ

مذهب ،در سالهای دور بهعنهوا) یهک عامهل «امنیهتسهاز» در

دوحتهای ملی و «امنیتسوز» در مناقشات میا) دوحتها مطرح بوده اسهت .پهس از جنهگ
سرد نیز شاهد نوعی از ای؛گونه منازعات بودهایم که نمونهه بهارز آ) در منطقهه باحکها) ر
داده است .در چند سال اخیر به دنبهال رشهد اقتصهادی سرسهامآور ژاپه؛ و پیهدایش غهول
اقتصادی جدید «چی؛» و به خصو

بعد از یازده سپتامبر  2445میندی ،بهار دیگهر امنیهت

ملی و امنیت جهانی ارتباط عمیقتری با مقوالت فرهنگی یافت .بعد از سالها بیتهوجهی و
سایهافکنی نگره های ساختاری و عقننهی بهر مباحهث علهوم سیاسهی فرهنگهی ،بهار دیگهر
به عنوا) یک عنصر اساسی مورد توجه قرار گرفته است .در حاحی که هنهوز عهده زیهادی از
اندیشمندا) علوم اجتماعی ،فرهنگ را مقوحهای غیرعلمی تصور میکنند ،تعداد فزایندهای از
اندیشههمندا) علههوم سیاسههی بههه دنبههال گشههود) رهیافههت جدیههدی بههر مقوحههه فرهنههگ
میباشند(ربیعی.)554 :5989،

امنیت ملي
« امنیت ملهی بهه معنهای آزادی نسهبی یها مطلهق یهک کشهور از حمهنت احتمهاحی یها
خرابکاریهای سیاسی یا اقتصادی همراه با قدرت حمله متقابل بر ضهد کشهوری کهه آ) را
مورد تهاجم قرار داده با تأ یر تعیی؛کننده است») .(Elliot, 1984: 71بهه بیها) ریچهارد کهوپر:
«امنیههت ملههی بههه معنههی تههوا) جامعههه در حفهها و بهههرهگیههری از فرهنههگ و ارزشهههایش
است») .)Cimbeth, 1984: 24رویهمرفته میتوا) گفت که امنیت ملی شامل تعقیب روانی و
مادی ایمنی است و اصوالً جزء مسئوحیت حکومتهای ملی است تها از تهدیهدات مسهتقیم
ناشی از خارج نسبت به بقای رژیمها ،ن هام شههروندی و شهیوه زنهدگی شههروندا) خهود
ممانعت به عمل آورند (ماندل.)52 :5982،
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نظريه محرومیت نسبي
تئوری مارومیت نسبی برای تبیهی؛ منشهأ باهرا)ههای اجتمهاعی ،سیاسهی و قهومی در
مطاحعات اجتماعی کاربرد زیادی دارد .مقوحه یها مفههوم ماهوری ایه؛ ن ریهه «مارومیهت»
است .مارومیت هما)گونه که از معنای حغوی آ) نیز استفاده میشود ،بهطور ضهمنی نهاظر
بر شرایطی نابرابر میا) اجزای یک جامعه است .شرایطی که در آ) ،برخهی از شههروندا) از
امکانات ،امتیازات و بهرهمندیهای بیشهتری نسهبت بهه برخهی دیگهر بههرهمندنهد و گهروه
نابرخوردار در نسبتسنجی میا) وضعیت خود و وضهعیت گهروه برخهوردار بهه احساسهی
دست مییابند که «مارومیت» نامیده میشود .نکته اساسی در تالیهل مارومیهت بههعنهوا)
یک عنصر تأ یرگذار بر رفتار جمعی ،ای؛ است که آیها مارومیهت یها عهدم برخهورداری از
برخی امتیهازات امهری طبیعهی اسهت (وجهود آ) طبیعهی جلهوه مهیکنهد) یها مصهنوعی و
غیرمصنوعی ،مارومیت آنجا که غیرطبیعی و ناباق جلوه مینماید ،به عاملی تأ یرگهذار در
رفتار جمعی تبدیل میشود .به همی؛ دحیل است که نقش عامل ذهنی یا احساس مارومیت
امری مهم تلقی میشود .طبیعی است در اجتماعاتی کهه بافهت و سهاختار سهنتی داشهته و
اکنو) به سوی صنعتی شد) و تغییر مناسبات اجتماعی و دیگر احگوهای رفتار جمعهی پهیش
می رود ،طبقاتی از جامعه که از روند تاوالت انتفاع زیهادی نبهرده و بها پدیهده مارومیهت
بهعنوا) عاملی غیرطبیعی مواجه گردیدهانهد ،احسهاس مارومیهت کننهد و پیهدایش چنهی؛
احساسی منشأ اعتراضات و دیگر رفتارهای خشونتآمیز جمعی گردد بر اساس ای؛ دیدگاه،
شورش و بارا)های سیاسی هنگامی صورت میگیرد که معترضی؛ به ای؛ نتیجه برسند ،کهه
بنا به دالیل و عواملی از امکانات موج ود یها آنچهه مهورد انت ارشها) اسهت کمتهر از آنچهه
حقشا) است ،دریافت میکنند .از ای؛ رو برای دست یهافت؛ بهه حقهو و منهافع بیشهتر یها
تسههکی؛ سههرخوردگی ناشههی از مارومیههت بههه پرخاشههگری و خشههونت سیاسههی متوسههل
میشوند(سیفزاده و گلپایگانی.)25 :5988 ،
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نظريه کنش ارتباطي
هابرماس ،تضادها و تعارضات و بارا) هویتههای موجهود را ناشهی از نبهود آزادی و
مشارکت حقیقی مردم در سرنوشت خویش میداند .به ن ر او وجود جوی آزاد و دوری از
سلطه برای ایجاد گفتگویی آزاد و خردمندانه و نیز مشارکت ن ری و عملی افراد در حهوزه
عمومی است .بنا به اعتقاد او از برآیند ای؛ امور تکامل اجتماعی انسانی در قاحهب جامعههای
مدنی پدید میآید (عبداحهی.)595 :5925 ،
نظريه فرقههای هملتون
هملتو) ( )992 :5982میگوید :فرقهها به خودی خود جذابیتی ندارند .فرقهههها از بسهیاری
جهات تجارب مذهبی هستند که به ماقق ای؛ فرصت را میدهد کهه اعتقهاد مهذهبی را در
نابتری؛ صورت آ) و بدو) شائبه پیچیدگیهای سازمانی و آموزههای کلیسا و انجم؛ههای
مذهبی از دیرباز استقرار یافته ،بررسی کند .فرقهها همچنی؛ ای؛ فرصت را فراهم میسهازند
تا اندیشه و باورداشتها ،سبکهای زندگی و سازمانی بهکلی نوپدید و زمینههای اجتمهاعی
آ)ها ،مورد بررسی قرار گیرد.
نظريه رابرتسون
رابرتسههو) ( )5322بههرای اسههتخراج چهارگانهههاش از سههازما)هههای مههذهبی (بیشههتر در
مسیایت) از ویژگیهای مورد ن ر ویلسو) استفاده کرده است .او در طبقههبنهدیاش از دو
رشته متمایز برای ایجاد چهار مقوحه استفاده میکند .ای؛ دو رشته متمایز عبارتاند از:
 .5عضویت فراگیر که بر روی همگا) باز است .در برابر عضویت مادود که موکول بهه
آزمایش یا دارا بود) شرایط شایستگی است.
 .2ادعای اناصار حقیقت :یا در صورت به رسمیت شناخت؛ گهروهههای دیگهر خهود را
دارنده حقیقت اساسی میداند (همیلتو) .)905-905 :5922،ادعای اناصار حقانیت ،یا برجسهتگی
اساسی در میا) دیگر انجم؛های دینی ویژگی خاصی است که انگیزه جدایی از بدنه اصهلی
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مذهب مادر میشود .ای؛ اناصار یا برجسته دید) تقریبهاً بهر اسهاس شهرایط اجتمهاعی یها
معرفتی ،پدید میآیند که سرانجام سبب میشوند که یک گهروه مهذهبی یها فرقهه ،دینهی از
مذهب مادر جدا شده و خهود را متمهایز سهاخته و بهه مخاحفهت بها اصهول حهاکم رسهمی
بپردازد( قفی .)984-985 :5983،قفی یکی از عمدهتهری؛ دالیهل اخهتنف را تعصهب نهژادی در
صدر اسنم و در موارد دیگر میداند.
نظريه هانگتینتون و هابرماس
از آنجایی که هانگتینتو) بنیاد دینی بهرهمند از فناوری نهوی؛ را تهدیهدی بسهیار جهدی
ارزیابی میکند ،اقلیتگرایی دینی در اندیشه وی ،چهرهای کهامنً منفهی مهییابهد کهه بایهد
سرکوب شود

(هانگتینتو))5928 ،

اما از سوی دیگهر هابرمهاس ،اندیشهمند اجتمهاعی معاصهر،

معتقد است که اقلیت دینی میتواند وجودی ماهیتشناسهانه داشهته باشهد و از ایه؛ حیهث
همچنا) موضوعی معنادار باشد اما از حیث سیاسی -اجتماعی ،باید بهه پدیهدهای فهار از
تنش و تعارض -با پذیرش مادودیت اصول حیبرال دموکراسی -تبهدیل شهود بهه عبهارت
دیگر از من ر وی ،مدعیا) سیاسی گروههای دینی باید تا حد امکا) تضعیف و اقلیهتههای
دینی به حاشیه معادالت سیاسی  -اجتماعی رانده شوند (افتخاری.)28-23 :5989 ،
نظريه احساس هويتستیزی (خوانش هويتستیزانه از سیاستهای نظام)
گار در احگوی تالیلی خود در رابطه با اقلیتگرایی دینی به ای؛ نکته اشاره میکنهد کهه
یکی از شاخههای عینی اقلیهتگرایهی دینهی ،هویهتسهتیزی اسهت کهه بههصهورت اتخهاذ
سیاستهای تامیلی از سوی اکثریت برای تضعیف یا نفی هویهت دینهی اقلیهت مهذکور و
استااحه آ) در درو) چارچوب پیشنهادی اکثریت از یک طرف و مقاومت اقلیهت دینهی در
مقابل ای؛ سیاست -حتی به قیمت تعارض با هویت ملی -از طرف دیگر تجلی مهینمایهد.
در صورت وجود چنی؛ ستیزی است کهه گهروهههای دینهی بهه میهزا) زیهادی در معهرض
اقلیتگرایی دینی قهرار مهیگیرنهد (افتخهاری .)554 :5989 ،ایه؛ مفههوم را مهیتهوا) احسهاس
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هویتستیزی حکومت مرکزی از سوی مهردم و برداشهت هویهتسهتیزانه از سیاسهتههای
مذهبی ن ام تعریف کرد.
نظريه اقلیتگرايي افراطي افتخاری
افتخاری در کتابی تات عنوا) اقلیتگرایی دینی به بررسی مسئله اقلیت و اقلیتگرایهی
دینی و مذهبی در دو بخش هستیشناسانه و معرفتشناسهانه در سهطح ن هری و تئهوریکی
پرداخته است .وی سعی کرده اسهت بها تشهخی
گزارههای خا

و تعیهی؛ مجموعههای از آگزیهومهها یها

در نهایت اقلیتگرایی دینی را در چارچوب یک مدل تئوریکی با اسهتفاده

از ارتباط بی؛ گزارههای تدوی؛ شده ،طراحی کند .او یهک احگهوی مرکهب از شهاخ

ههای

اقلیتگرایی دینی در دو سطح هستیشناسی و معرفتشناسی تهیه کرده اسهت کهه عبهارت
است از شاخ

هویت مستقل گروه اقلیت ،آگاهی جمعی و تلقی منفی از اکثریت کهه ههر

سه در حوزه هستیشناسی قرار دارند و شاخ

های حوزه معرفتشناسی کهه مههمتهری؛ و

اصلیتری؛ آ) وجود تبعیض نسبت به اقلیهت ،هویهتسهتیزی اکثریهت نسهبت بهه اقلیهت،
سازما)گرایی سیاسی اقلیت دینهی و حمایهت نیروههای خهارجی
شاخ

(افتخهاری)583 :5989 ،

ایه؛

ها تشکیل دهنده و عوامل ایجابی در تبدیل یک اقلیت دینی بهه یهک اقلیهتگرایهی

دینی هستند.
محيطشناسي تحقيق
استان کرمانشاه
استا) کرمانشاه با مساحتی حهدوداً  25448کیلهومتر مربهع و تقریبهاً  5/5درصهد از کهل
مساحت کشور ایرا) و در غرب آ) بی؛  99درجهه و  04دقیقهه تها  95درجهه و  55دقیقهه
عرض شماحی و  05درجهه و  20دقیقهه تها  08درجهه و  2دقیقهه طهول شهرقی نسهبت بهه
نصف احنهار گرینویچ قرار دارد .ای؛ استا) از شمال بها اسهتا) کردسهتا) ،از شهر بها اسهتا)
همدا) ،از جنوب شر و جنوب با استا) های حرستا) و اینم و از غهرب بهه کشهور عهرا
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مادود می گردد.ای؛ استا) در بیشتری؛ طول و عرض خهود بهه ترتیهب حهدود  244و 522
کیلومتر است .ای؛ استا) دارای  50شهرستا) به نامهای :اسهنمآبهاد غهرب ،داالههو ،سهنقر،
صانه ،کنگاور ،هرسی؛ ،پاوه ،جوانرود ،روانسر ،نث باباجانی ،گیننغرب ،سرپل ذهاب،
قصر شیری؛ و کرمانشاه است (ادبی .)0 :5988 ،اکثر ساکنا) ای؛ اسهتا) بهه زبها) کهردی تکلهم
میکنند.

نقشه شماره ( - )1موقعیت سیاسي منطقه اورامانات استان کرمانشاه
مأخذ :استانداری کرمانشاه

منطقه اورامانات ناحیه ای کوهستانی است که بخش اع م آ) در ایرا) و در اسهتا)ههای
کرمانشاه و کردستا) واقع شده است و حدود جغرافیایی آ) بدی؛ شرح است :از شهمال بهه
سنندج و مریوا) ،از جنوب به شهرستا) داالهو ،از غرب به کردستا) عهرا و از شهر بهه
شهرستا) کامیارا) منتهی می شود .قسمتی از اورامانات که در خاک ایرا) قرار دارد شامل دو
بخش است :بخش شماحی اورامانات در مادوده شهرستا)های مریوا) ،سروآباد و کامیهارا)
در استا) کردستا) و بخش جنوبی آ) در مادوده شهرستا)های پاوه ،روانسهر ،جهوانرود و
نث باباجانی در استا) کرمانشاه قرار گرفته اسهت .منطقهه اورامانهات اسهتا) کرمانشهاه بها
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مساحت تقریبی  0934کیلومتر مربع در حدود  5270درصد از کل استا) را شامل مهیشهود.
بر اساس آخری؛ تقسیمات اداری سیاسی ای؛ منطقه شهامل چههار شهرسهتا) ،ده شههر ،نهه
بخش و  25دهستا) است (مرکز آمار ایرا) ،سرشماری نفهوس و مسهک؛ .)5935 ،ایه؛ منطقهه بههطهور
متوسط در ارتفاع  5544متری از سطح دریا قرار دارد .ساکنی؛ ای؛ منطقه کرد بوده و بهه دو
گویش هورامی و سورانی (جافی) تکلم میکنند و مذهب آ)ها سنی شافعی است.
روح جمعی حاکم بر منطقه اورامانات ،احترام و تقدس آرما)های کرد است .مردم ایه؛
منطقه به تناسب مایط و فرهنگی و اجتماعی هویت خود را سازما) میدهنهد و بهه حاهاه
هویتی دارای دو هویت قومی  -مذهبی (در سطح خرد) و هویهت ملهی ایرانهی (در سهطح
کن)) میباشند .مهردم منطقهه هویهت قهومی ،ارزشهها و نمادهها و عقایهد و رسهوم آ) را
به خوبی درک کرده و باور دارند باید سرمایه فرهنگی قوم خهویش را بهه نسهلههای آینهده
منتقل نمایند .در برهههای زمانی مختلف ،ناامنیهای گونهاگو) قهومی  -مهذهبی در منطقهه
اورامانات استا) کرمانشاه توسط گهروهههای تجزیههطلهب ،ایجهاد شهده اسهت .در شهرایط
بی؛احمللی و منطقهای کنونی ،جریانات تجزیهطلب قومی و مذهبی که سهابقه فعاحیهت آ)هها
در منطقه به قبل و بعد از انقنب اسنمی برمهی گهردد ،در حهال بسترسهازی و سهو داد)
هویت قومی به سمت ملی گرایی قومی و هویت مذهبی به سهمت افهراطگرایهی مهذهبی و
ایجاد ناامنی در ای؛ منطقه هستند.
جدول  -1جمعیت منطقه اورامانات استان کرمانشاه
ردیف

شهرستان

مرد

زن

جمع

5

پاوه

947053

237322

547095

2

جوانرود

987230

957825

257553

9

روانسر

207984

297222

027552

0

نث باباجانی

527388

527295

957253

111131

143222

318032

جمع

منبع :ساحنامه آماری سال  5935استا) کرمانشاه – درگاه ملی آمار ایرا)
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روششناسي تحقيق
ای؛ تاقیق با روش پیمایشی 5انجام گرفت و دادهههای آ) بها ابهزار پرسهشنامهه کتبهی
ماققساخته بهصورت عملیات میدانی ،گردآوری گردید .روایی 2صوری و ماتهوایی ابهزار
اندازه گیری یعنی پرسشنامه بر اساس ن ر خبرگا) به دست آمده و اسهاتید ماترمهی کهه در
ای؛ حوزه صاحبن ر بودهاند ،پس از بررسی پرسشنامه آ) را تأیید کردهاند .ضهریب آحفهای
کرونبا مااسبه شده برای متغیرها و شاخ

های مختلف پرسشهنامه حهاکی از پایها بهود)

ابزار مورد استفاده است.
جامعه آماری و حجم نمونه
حجم جامعه آماری مورد ن ر در منطقه اورامانات  55 -تا  55سال  -باحغ بر  524ههزار
نفر است و از آنجایی که هدف تاقیق تعمیم نتایج آ) به جامعه آمهاری اسهت بنهابرای؛ از
جامعه آماری ،با توجه به چهار صفت کرد بود) ،اهل سهنت (شهافعیمهذهب) بهود) ،بهاحغ
بود) ،باالی  55سال س؛ و سکونت دائمی در منطقه  -نمونه گیری احتماحی به عمهل آمهده
است .حجم نمونه ای؛ پژوهش با اسهتفاده از فرمهول «کهوکرا)» و بها ضهریب اطمینها) 35
درصد 989،نفر برآورد شد .حجم جامعه آماری در روش نخبگی متشکل از مسئوحی؛ امنیتی
در استا) مذکور بوده است که میزا) آ)ها  55نفر برآورد گردید.
روش نمونهگيری
تکنیک نمونهگیری احتماحی مطلوب برای ای؛ پهژوهش ،تکنیهک نمونههگیهری طبقههای
چندمرحلهای متناسب با حجم جامعه آماری شهرستا)ها و شهر و روسهتاها و  ...اسهت .در
بخش پیمایشی ،فرایند انتخاب نمونههای بررسی شده به ای؛ ترتیب بوده است که در مرحله
اول (سطح اول خوشه) هر چهار شهرستا) منطقه انتخاب شهده اسهت کهه پهاوه ،جهوانرود،
روانسر و نث باباجانی است .ناوه انتخاب نمونه ها به ای؛ شکل بوده است که بهرای ههر
1. Survey.
2. Validity.
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شهرستا) م تناسب با حجم جامعه آماری ،حجم نمونه انتخاب شده و بر اساس جمعیهت در
بی؛ ،بخش و شهرهای آ)ها توزیع شده است.
شاخصهای تحقيق
در ارتباط با مسئله هویت ،امنیت ملی و قومیت ،بیشهتر ن ریههههای ارائههشهده توسهط
ن ریهپردازا) غربی بوده که هیچ یک بهتنهایی نمیتواند تبیی؛گر مسائل جامعه ایرانی باشهد
بنابرای؛ به من ور بررسی هویت و قومیت در ایهرا) ،ضهروری اسهت کهه سهاختار اجهزاء و
ماحفههای آ) با س اختار اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی جغرافیایی ایرا) انطبا داشته باشد .از
ای؛ رو ،در پژوهش حاضر با تلفیق ن ریههای پیشگفته ،شاخ

ها و گویههههای امنیهت و

هویت مذهبی بهمن ور عملیاتیسازی آ) در منطقه مورد مطاحعه (اورامانات) استخراج شهده
است (جدول  2و .)9
جدول  -3شاخصها و گويههای امنیت
متغير

گویهها

شاخصها
حفا یکپارچگی کشور
حفا استقنل و تمامیت ارضی کشور

حفا و تأمی؛ امنیت در برابر هجوم بیگانگا)  /مقابله با اشرار مسلح و تروریست
همراهی با احزاب تجزیهطلب قومی
سیاسی
امنیت

شرکت در دفاع از کشور
همراهی با احزاب تجزیهطلب افراطی مذهبی
اعتماد به قانو) اساسی
همکاری با قدرت سیاسی
حمایت از تصمیمات دوحت
میزا) اعتماد به ن ام سیاسی و جریا)های سیاسی
افزایش قاچا سنح و مهمات
فقر و مارومیت
اشتغال و بیکاری
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متغير

شاخصها
اقتصادی

گویهها
بهرهبرداری از بازار و فرصتهای اقتصادی کشورهای همجوار
امنیت سرمایهگذاری
میزا) دسترسی افراد به ضروریات زیستی
توزیع عادالنه روت
برخورداری از مزایای اجتماعی
میزا) جرم و جنایت

اجتماعی

میزا) احساس امنیت روانی
افزایش مهاجرتها
احساس عقبماندگی
تقویت گرایشهای قومی و مذهبی
حفا و ایمنی احگوهای سنتی (زبا) ،فرهنگ ،نژاد و )...
از بی؛ رفت؛ ب؛مایههای فرهنگی مالی

فرهنگی

قرار گرفت؛ ارزشها و تعلقات گروهی در مقابل ارزشها و تعلقات گروهی ملی
همراهی با ن ام در برابر تهاجم فرهنگی دشم؛
میزا) عنقهمندی به سیاستهای فرهنگی ن ام

جدول  -2شاخصها و گويههای هويت مذهبي
متغير

شاخص

هویت

فرهنگ

مذهبی

مذهبی

گویه
اعتقاد به حل مسائل زندگی توسط قوانی؛ مذهبی
توجه و احترام به روحانیت
اعتقاد به تأ یر مذهب در زندگی فردی
دخاحت داد) عقاید مذهبی در تصمیمگیریهای روزمره
کامل شد) شخصیت با عقاید مذهبی
توجه به تربیت مذهبی فرزندا)
تنش در جذب دیگرا) به سمت مذهب خود
پیروی کرد) از راهنماییهای بزرگا) دینی
اعتقاد به دفاع از عقاید مذهبی
داشت؛ حس خوب نسبت به مذهبی بود) خویش
گفتگو با دیگرا) در خصو

مسائل مذهبی
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متغير

گویه

شاخص
تعصب

انتخاب بی؛ هویت قومی و مذهبی

مذهبی

دفاع از عقاید مذهبی در برابر تضعیف آ) توسط دیگرا)
عنقه به برنامههای مذهبی صداوسیما

رفتار

خواند) کتب مذهبی

مذهبی

شرکت در مراسمات مذهبی
شرکت در نماز جماعت

خود

میزا) مذهبی بود) فرد به ن ر خودش

برچسبزنی

اعتقاد به تأ یر مذهب در زندگی فردی

مذهبی

احساس خوب داشت؛ از اینکه دیگرا) مذهبش را بدانند
پاسخگو بود) مذهب در برابر مشکنت عمده دنیای امروزی

منزحت
مذهبی در
زندگی
جمعی

تربیت مذهبی بچهها توسط مدارس
جدایی دی؛ از سیاست
در رأس کار بود) مذهبیو)
ن ر در صورت اختنف با ن ر اکثریت مردم
زندگی بدو) مذهب
ضرورت وجود دی؛ و مذهب برای ساخت؛ یک جامعه خوب
شرکت در نماز جماعت

تعهد به
اجتماع
مذهبی

شرکت در مراسمات مذهبی
انتخاب دوست  /داشت؛ ارتباط با افراد غیرمذهبی
اعتماد به افراد مذهبی
چاپ کتب مخاحف عقاید غیردینی
حذت برد) از بود) با افراد هممذهب

مدارا و

اعتقاد به برحق بود) تمام ادیا) و فر

تساهل

صایح بود) ایما) و عقاید مذهبی خویش

مذهبی

حذت برد) از بود) با افراد هممذهب
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بررسي پايايي 1متغیر هويت مذهبي
جدول  - 0پايايي متغیر هويت مذهبي
N of Items
7

Cronbach's Alpha Based
on Standardized Items
.877

Cronbach's
Alpha
.867

هما)طور که منح ه میشود ،مقدار به دست آمده آحفای کرونبا متغیر هویت مهذهبی،
 4/822است که باالتر از  4/2است ،بنابرای؛ ماحفههای مفهوم همگرایی دارای پایایی بهاالیی
بوده و همساز میباشند.
بررسي پايايي متغیر امنیت
جدول  -2پايايي متغیر امنیت
N of Items
4

Cronbach's Alpha Based on
Standardized Items
.739

Cronbac
h's Alpha
.730

هما)طور که منح ه میشود ،مقدار به دست آمده آحفای کرونبا متغیر امنیهت4/293 ،
است که باالتر از  4/2است ،بنابرای؛ ماحفههای مفهوم همگرایی دارای پایایی بهاالی بهوده و
همساز میباشند.
یافتههای تحقيق
از  989پرسشنامهای که بی؛ مردم منطقه توزیع گردید 953 ،پرسشنامه جمعآوری شهد.
یافتههای جمعیتشناختی ای؛ پژوهش به شرح زیر است:
 .5دامنه سنی پاسخدهندگا) بی؛  55احی  55سال است و میانگی؛ سنی آ)هها تقریبهاً 28
سال بوده است.
 53 .2درصد ( 259نفر) از پاسخدهندگا) مجهرد 98 ،درصهد ( 592نفهر) متأههل و سهه
درصد (نه نفر) مطلقه میباشند.

1. Rellability.
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 .9از  953پاسخگو 282 ،نفر ( 2373درصد) مرد و  25نفر ( 5378درصد) ز) است .یک
نفر نیز جنسیت خود را اعنم ننموده است.
 .0از  953پاسخگو ،شش نفر (دو درصد) از پاسخگویا) دارای تاصینت ابتهدایی05 ،
نفر ( 52درصد) راهنمایی 558 ،نفر ( 02درصد) متوسطه 529 ،نفر ( 90درصد) کارشناسهی،
 59نفر (چهار درصد) کارشناسی ارشد و باالتر و سه نفر (یک درصد) حوزوی است .یهک
نفر نیز تاصینت خود را بیا) ننموده است.
 .5از  953پاسخگو 92 ،نفهر ( 55درصهد) دارای شهغل دوحتهی 55 ،نفهر (سهه درصهد)
شرکتی 229 ،نفر ( 52درصد) آزاد و  82نفر ( 20درصد) سایر میباشند .یک نفر نیز شهغل
خود را بیا) ننموده است.
 .5از  953پاسخگو  03نفر ( 5759درصد) ساک؛ نث 525 ،نفر ( 2799درصهد) سهاک؛
جوانرود 549 ،نفر ( 2728درصد) ساک؛ پاوه و  85نفر ( 20درصد) ساک؛ روانسر بودهاند.
بررسي متغیر هويت مذهبي و مؤلفههای آن در اورامانات
جدول  -2بررسي متغیر هويت مذهبي در بین مردم اورامانات
فرهنگ

تعصب

رفتار

مذهبي

مذهبي

مذهبي

359
0
3.8866
.76366
4.00
1.00
5.00
3.5000
4.0000
4.4000

359
0
3.8705
.88236
4.00
1.00
5.00
3.5000
4.0000
4.5000

359
0
3.7068
.88253
4.00
1.00
5.00
3.2500
3.7500
4.2500

خود

منزلت مذهبي

تعهد به

مداوا و

برچسبزني

در زندگي

اجتماع

تساهل

مذهبي

جمعي

مذهبي

مذهبي

359
0
3.9053
.87503
4.00
1.00
5.00
3.3333
4.0000
4.6667

359
0
3.7465
.76339
3.43
1.57
5.00
3.4286
3.7143
4.2857

359
0
3.5928
.83382
4.00
1.00
5.00
3.0000
3.6000
4.2000

359
0
3.8593
.95448
4.00
1.00
5.00
3.5000
4.0000
4.5000

هویت
مذهبي
359
0
3.7954
.63575
3.89
1.11
5.00
3.4803
3.8330
4.2112

Valid
Missing
Mean
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum
25
Percentiles
50
75
N

بررسی فو حاکی از آ) است که گهرایش بهه هویهت مهذهبی  972350اسهت .در بهی؛
ماحفههای هویت مذهبی ،خود برچسبزنی مذهبی باالتری؛ نمهره یعنهی  973459را کسهب
نموده و کمتری؛ نمره نیز متعلق به ماحفه تعهد به اجتماع مذهبی با نمره  975328است.
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بررسي متغیر امنیت و مؤلفههای آن در اورامانات
جدول  -3بررسي متغیر امنیت و مؤلفههای آن در بین مردم اورامانات
امنیت
359
0
3.7288
.49365
3.69
1.31
5.00

امنيت
فرهنگي
359
0
3.7476
.65990
4.00
1.00
5.00

امنيت
اجتماعي
359
0
3.5608
.61969
3.50
1.50
5.00

امنيت
اقتصادی
359
0
3.6753
.57179
3.43
1.57
5.00

امنيت
سياسي
359
0
3.9315
.78576
4.00
1.00
5.00

Valid
Missing
Mean
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

N

هما)گونه که در جدول فو مشاهده میشود ،متغیر امنیت در منطقهه اورامانهات اسهتا)
کرمانشاه 972288 ،را کسب نموده است .در بی؛ ماحفههای آ) ،امنیت سیاسی باالتری؛ نمهره
یعنی  973955را کسب نموده و کمتری؛ نمره نیز متعلق به ماحفه امنیهت اجتمهاعی بها نمهره
 975548است.
آزمون فرضیه
با بررسی ماحفه ها و ابعاد تاقیق با آزمو) نرماحیته کوحموگهوروف آسهیرمینف مشهخ
گردید که تمامی ماحفهها دارای توزیع نرمال میباشند ،بنابرای؛ میتوا) از ضریب همبستگی
پیرسو) برای آزمو) فرضیه رابطهای بهره برد .جهت ا بات فرضیه تاقیهق بایسهتی ابتهدا در
سطح خردتر به بررسی رابطه بی؛ هویت مذهبی با هر یک از ابعاد امنیت پرداخته شود:
 )1اثبات رابطه بین هويت مذهبي و امنیت سیاسي
جدول  -8رابطه بین هويت مذهبي و امنیت سیاسي
امنيت

هویت

سياسي

مذهبي

Pearson Correlation
1
**.438
)Sig. (2-tailed
.000
Pearson Correlation
**.438
1
امنیت سیاسی
)Sig. (2-tailed
.000
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

هویت مذهبی
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نتایج آزمو) همبستگی نشا) میدهد که رابطه معنیداری بی؛ هویهت مهذهبی و امنیهت
سیاسی در اورامانات وجود دارد و فرضیه تأیید میگردد .با توجهه بهه اینکهه رابطهه مثبهت
است ،افزایش گرایش به هویت مذهبی بر امنیت سیاسی منطقه تأ یر مثبت میگذارد.
 )3اثبات رابطه بین هويت مذهبي و امنیت اقتصادی
جدول  -1رابطه بین هويت مذهبي و امنیت اقتصادی
امنيت

هویت

اقتصادی

مذهبي

Pearson Correlation
1
**.277
)Sig. (2-tailed
.000
Pearson Correlation
**.277
1
امنیت اقتصادی
)Sig. (2-tailed
.000
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
هویت مذهبی

هما) طور که مشاهده می شود ،رابطه معنی داری بی؛ هویت مذهبی و امنیت اقتصادی
در اورامانات وجود دارد و فرض یه تأیید می گردد .با توجه به اینکه رابطهه مثبهت اسهت
افزایش گرایش به هویت مذهبی بر امنیت اقتصادی منطقه تأ یر مثبت می گذارد .رابطهه
بی؛ هویت مذهبی و امنیت اقتصادی نسبت به ماحفه های دیگر امنیت از شدت کمتهری
برخوردار است.
 )2اثبات رابطه بین هويت مذهبي و امنیت اجتماعي
جدول  -14رابطه بین هويت مذهبي و امنیت اجتماعي
امنيت اجتماعي

هویت مذهبي

Pearson Correlation
1
**.362
)Sig. (2-tailed
.000
Pearson Correlation
**.362
1
امنیت اجتماعی
)Sig. (2-tailed
.000
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
هویت مذهبی
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نتیجه آزمو) همبستگی بیانگر رابطه معنیداری بی؛ هویت مذهبی و امنیت اجتمهاعی در
اورامانات است و فرضیه تأیید می گردد .با توجه به اینکه رابطه مثبت است ،افزایش گرایش
به هویت مذهبی بر امنیت اجتماعی منطقه تأ یر مثبت میگذارد.
 )0اثبات رابطه بین هويت مذهبي و امنیت فرهنگي
جدول  -11رابطه بین هويت مذهبي و امنیت فرهنگي
امنيت فرهنگي

هویت مذهبي

Pearson Correlation
1
**.474
)Sig. (2-tailed
.000
Pearson Correlation
**.474
1
امنیت فرهنگی
)Sig. (2-tailed
.000
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
هویت مذهبی

هما)طور که منح ه میشود ،رابطه مثبت معنیدار ما ری بی؛ هویت مهذهبی و امنیهت
فرهنگی در اورامانات وجود دارد و فرضیه تأیید می گردد .با توجه بهه اینکهه رابطهه مثبهت
است افزایش گرایش به هویت مذهبی بر امنیت فرهنگی منطقه تأ یر مثبت میگذارد .رابطهه
بی؛ هویت مذهبی و امنیت فرهنگی نسبت به دیگهر ماحفههههای امنیهت از شهدت بیشهتری
برخوردار است.
ا بات فرضیه اصلی تاقیق :بی؛ هویت مذهبی و امنیهت در اورامانهات اسهتا) کرمانشهاه
رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول  - 13آزمون فرضیه شماره 2
امنيت

هویت مذهبي

Pearson Correlation
1
**.526
)Sig. (2-tailed
.000
Pearson Correlation
**.526
1
امنیت
)Sig. (2-tailed
.000
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

هویت مذهبی
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مطابق با آنچه که در ا بات رابطه هویت مهذهبی و ابعهاد چهارگانهه امنیهت (اجتمهاعی،
فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی) بیا) شد و هما)طور کهه در آزمهو) فرضهیه اصهلی منح هه
می شود ،رابطه مثبت و معنی دار ما ری بی؛ هویت مذهبی و امنیت در اورامانات وجود دارد
و فرضیه تأیید می گردد .با توجه به اینکه رابطهه مثبهت اسهت افهزایش گهرایش بهه هویهت
مذهبی اصیل (و نه افراطگرایی) بر امنیت منطقه تأ یر مثبت میگذارد.
در نهایت برای ا بات رابطه بی؛ ابعاد هویت مذهبی و ابعاد امنیت در منطقهه اورامانهات،
فرضیه تاقیق که پاسخ به ساال تاقیق بهود ،مهورد ارزیهابی قهرار گرفهت و نتهایج آزمهو)
همبستگی پیرسو) به شرح زیر است:
جدول  -12رابطه بین زير مؤلفههای هويت مذهبي و زير مؤلفههای امنیت
امنيت
هویت مذهبي

سياسي

اقتصادی

اجتماعي

**22974
**47245
** 47955
فرهنگ مذهبی
sig: 0/000
sig: 0/000
sig: 0/000
**47295
**47524
**47252
تعصب مذهبی
sig: 0/000
sig: 0/001
sig: 0/000
**0.275
**0.215
**0.374
رفتار مذهبی
sig: 0/000
sig: 0/000
sig: 0/000
**47280
**47555
**47952
خود برچسبزنی مذهبی
sig: 0/000
sig: 0/002
sig: 0/000
**95974
**25974
** 47922
منزحت مذهبی در زندگی جمعی
sig: 0/000
sig: 0/000
sig: 0/000
**47940
**47535
**47202
تعهد به اجتماع مذهبی
sig: 0/000
sig: 0/000
sig: 0/000
**47252
**47292
**47938
مدارا و تساهل مذهبی
sig: 0/000
sig: 0/000
sig: 0/000
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

فرهنگي
**4.371
sig: 0/000
**47992
sig: 0/000
**0.411
sig: 0/000
**47959
sig: 0/000
**00274
sig: 0/000
**47959
sig: 0/000
**47228
sig: 0/000

هما)گونه که در جدول فو منح ه میشود ،بی؛ تمهام ابعهاد هویهت مهذهبی و ابعهاد
امنیت رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد بنابرای؛ ای؛ فرض نیز تأیید میگردد.
بحث و نتيجهگيری
در ایرا) رابطهای مستقیم بی؛ هویتهای قومی و مهذهبی بها هویهت ملهی وجهود دارد،
به طوری که اقوام ایرانی ساک؛ در پهنه جغرافیایی ای؛ سرزمی؛ همواره ستو)های نگهدارنده
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هویت ملی هستند .مادامی که یکی از ای؛ ستو) ها فروبریزد هویت ملی نیز با چاحش روبرو
می گردد .آنچه مطاحعات قومی و مذهبی در ایرا) را تات تأ یر قرار داده است ،مسئله امنیت
است .قرائت های متفاوت نسبت به امنیت و امنیت ملهی و ارتبهاط آ) بها مسهائل قهومی و
مذهبی باعث گردیده است که خردهفرهنگههای ایرانهی را در امتهداد هویهت ملهی نبیننهد.
هما)طور که یافته های پژوهش نشا) داد ،هویت مذهبی در ای؛ منهاطق ،بها هویهت ملهی و
امنیت نهتنها در تضاد نیست ،بلکه همگرا و همراستا است به عبارت دیگر هویت مذهبی و
هویت ملی در بی؛ مردم ای؛ منطقه در امتداد یکدیگر قرار دارند.
بهرغم همه مسائل سیاسی بهوجودآمده برای کردها ،آ)ها خود را قوم اصیل ایرانی مهی-
دانند و بر ریشههای فرهنگی خود با ایرانیا) تأکید دارند بنابرای؛ نباید ای؛ قوم را به حاهاه
هویتی خارج از چارچوب فرهنگ ایرانی بدانیم ،چراکه آ)ها همواره بر ایرانی بهود) خهود
تأکید میکنند .یافتههای حاصل از ای؛ پژوهش نشا) میدهد که هویت مذهبی و امنیهت در
منطقه اورامانات استا) کرمانشاه از جایگاه ویژه و برجستهای برخوردار میباشند و بهی؛ آ)-
ها و ماحفههایشا) ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد بنابرای؛ گرایش به هویت مذهبی بهر
امنیت منطقه اورامانات تأ یر مثبت میگذارد .بر اساس نتهایج حاصهله ،هویهت مهذهبی ههم
میتواند فرصتی در جهت مقابله با جریانهات افهراطگهرا و تهأمی؛کننهده امنیهت باشهد و در
صورت تبدیل شد) به افراط گرایی مذهبی ،بستری برای تهدید خواههد بهود .الزم بهه ذکهر
است من ور از هویت مذهبی ،افراطگرایی مذهبی نیست و بی؛ ای؛ دو مقوحه تفاوت وجهود
دارد.
یافته های ای؛ پژوهش ،با نتایج پژوهشی که توسط غنماسینی و دیگهرا) بها عنهوا)
« بررسی نقش هویت قومی بر امنیت مرزهای ج .ا .ایرا)» انجام شده است ،همسو اسهت.
در ای؛ مقاحه مشخ

شده است که تقویت ویژگی های قومی در نواحی مرزی صهرفاً بهه

معنی کاهش ضریب امنیتی و تهدید برای تمامیت ارضی کشور ماسوب نمیشود .نتهایج
ای؛ کار پژوهشی با نتایج کار زینی اردکانی و کاظمیا) بها عنهوا) «بررسهی نقهش هویهت
ملی ،قومی و مذهبی در تأمی؛ امنیت اجتماعی» همسو است .نتایج ای؛ پژوهش همچنهی؛

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مقاحه پژوهشی :رابطه بی؛ هویت مذهبی و امنیت در منطقه اورامانات استا) کرمانشاه 943 /

با نتایج پژوهشی که توسط جوادی و دیگرا) با عنهوا) « بررسهی نقهش هویهت قهومی و
امنیت پایدار مطاحعه موردی منطقه کردستا) ایرا) -قومیت کرد»  ،همسهو اسهت .در ایه؛
پژوهش مشخ

شهده کهه آنچهه منطقهه کردسهتا) را در مقابهل ایه؛ تبلیغهات سهوء و

نفا افکنانه به عنوا) بخشی از خاک ایرا) حفا کرده است جهذب هویهت مهردم کهرد در
هویت ملی است.
در منطقه اورامانات بها توجهه بهه مارومیهتههای قبهل از انقهنب اسهنمی و بههرغهم
تنش های فراوا) ن ام اسنمی در رفع مارومیتهای اقتصادی ،همچنا) در رابطه با اشتغال
و آبادانی مطلوب ،انت هارات بهرآورده نشهده اسهت و ایه؛ مسهئله باعهث ایجهاد احسهاس
مارومیت در میا) ساکنا) ای؛ منطقه شده است بنابرای؛ پیشنهادهای زیر که اغلهب مهرتبط
با ای؛ مسئله هستند ارائه میشود:
 .5بیش از نیمی از مردم منطقه مورد مطاحعه معتقدند که منطقه آ)ها ماهروم واقهع شهده
است و دوحت تمایلی به توسعه ای؛ منطقه ندارد و احساس مارومیت میکنند ،بنهابرای؛ بها
توجه به اینکه اگر ای؛ احساس مارومیت تاریک شود ،میتواند موجبات ناامنی را فهراهم
نماید ،پیشنهاد میگردد مسئوحی؛ ذی ربط به منطقه اورامانات توجه ویژه نموده و تمام تهوا)
خود برای رفع مارومیت ای؛ منطقه را به کار گیرند.
 .2پیشنهاد میگردد به هویت مذهبی با دید فرصت جهت مقابله با افراطگرایهی مهذهبی
نگریسته شود و از طرد نمهود) آ) پرهیهز شهود زیهرا در صهورت طهرد شهد) بهه سهمت
افراطگرایی سو نموده و به تهدید تبدیل میشود.
 .9با توجه به اینکه بیش از نیمی از مردم ای؛ منطقه بزرگتری؛ مشکل خهود را بیکهاری
و فقر می دانند و معتقدند برای پیشرفت باید به دیگر مناطق کشور مهاجرت کرد .به ن ر می
رسد ایجاد فرصتهای شغلی برای آ)ها هم در استا) و هم در استا)های ههمجهوار بتوانهد
احساس تعلقات ملی را در میا) آ)ها افزایش دهد.
 .0با توجه به اینکه حدود  25درصهد از پاسهخگویا) اظههار داشهتهانهد کهه بها تههاجم
فرهنگی دشم؛ در برابر فرهنگ ملی مقابله میکنیم ،به ن ر میرسد تقویت ارزشهای ملهی
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در منطقه می تواند گرایش به هویت ملی را افزایش دههد .بهر ایه؛ اسهاس مطلهوب اسهت
ارزشهای ملی از طریق رسانههای مالی بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
 .5به عقیده حدود نیمی از پاسخگویا) رشد گروههای مذهبی افراطگهرا ،نتیجهه نادیهده
گرفت؛ حقو آ)ها بوده است .پیشنهاد میگردد توجه بیشتری به حقو مردم سنی مهذهب
منطقه در قاحب برنامههای توسعهبخش صورت گیرد .از طرفی بسیاری از ای؛ نگاهها بهجای
اینکه واقعی باشد ،کاذب است بنابرای؛ گرچه مارومیت نسبی در ای؛ منطقهه وجهود دارد،
اما آنچه مهم است احساس مارومیت نسبی است که باید با هر سازوکاری (رسانه ،واقعهی
و  )...با آ) مقابله نمود.
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فهرست منابع ومآخذ
الف .منابع فارسي


ادبی ،شهرام (« ،)5988جغرافیای سیاسی -امنیتی استا) کرمانشاه» ،استاد راهنما عهزتاهلل عزتهی،
پایا)نامه کارشناسی ارشد ،تهرا) ،دانشگاه آزاد واحد تهرا) مرکز.




افتخاری ،اصغر (« ،)5989اقلیتگرایی دینی :طراحی یک چهارچوب تالیلی» ،تههرا) :انتشهارات
تمد) ایرانی.
بوزا) ،باری (« ،)5928مردم ،دوحتها و هراس» ،تهرا) :پژوهشکده مطاحعات راهبردی.



قفی ،سید مامد و دیگرا) (« ،)5983جامعهشناسی کشورهای اسنمی» ،تهرا) :جامعهشناسا).



حاجیانی ،ابراهیم (« ،)5988جامعهشناسی هویت ایرانی» ،تهرا) :انتشارات کمیل ،تابستا).




حاجیههانی ،ابههراهیم (« ،)5980چههاحشهههای هویههت در آمریکهها( :نقههد و بررسههی ا ههر سههاموئل
هانتینگتو))» ،تهرا) :فصلنامه گفتگو ،شماره .585 -539 :20
حاجیانی ،ابراهیم (« ،)5983فوالدی سپهر ،سارا بررسی رابطه بی؛ هویت ملی و هویهت مهذهبی
در بی؛ اقوام ایرانی» ،تهرا).





کیانی ،جواد امیری ،سروش و علیخانی ،مهدی (« ،)5938پیامدهای تغییهر ژئهوپلیتیکی اقلهیم کردسهتا)
عرا در امنیت مرزهای غربی ایرا)» ،تهرا) :پژوهشنامه مطاحعات مرزی ،سال هفتم ،شماره .9
داحوندفر ،بختیار (« ،)5982نقش عوامل جغرافیای انسانی در امنیت استا) کرمانشهاه بها تأکیهد بهر
ویژگیهای قومی و مذهبی» ،استاد راهنما غنماسینی اسماعیل ،تهرا) ،دانشگاه امام حسی؛ (ع).
ربیعی ،علی (« ،)5989مطاحعات امنیت ملی (مقدمهای بر ن ریههای امنیت ملی در جها) سهوم)»،
تهرا) :انتشارات وزارت امور خارجه.





زینی اردکانی ،حسی؛ و کاظمیا) ،مهرداد (« ،)5932بررسی نقش هویت ملی ،قومی و مهذهبی در
تأمی؛ امنیت اجتماعی» ،تهرا) :پژوهشنامه ن م و امنیت انت امی ،شماره .29
ساحنامه آماری سال  5932استا) کرمانشاه ،استانداری استا) کرمانشاه.
سیفزاده ،گلپایگانی (« ،)5988مارومیت نسبی و چرخش رأی در انتخابات دوم خرداد ،»5925
تهرا) :فصلنامه سیاست.



صاححنیا ،علی (« )5935بررسی ن ری مفهوم امنیت ملهی و ابعهاد مختلهف آ)» مجموعهه آ هار و
مقاالت کنگره پیشگاما) پیشرفت ،دانشگاه امام صاد (ع).



عبداحلهی ،مامد (« ،)5925هویت جمعی و دینامیسم و مکانیسم تاول آ) در ایرا) :نامه انجمه؛
جامعهشناسی» ،دفتر اول.
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: « بررسی نقش هویت قهومی کهرد بهر هویهت ملهی (مطاحعهه مهوردی،)5983(  سعید،)مامدیا
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.) تهرا) دانشگاه امام حسی؛ (ع،غنماسینی اسماعیل
:) تهرا،») «هویت دینی و نهضتهای چهارگانه در تاریخ معاصر ایرا،)5985(  مامد،منصورنژاد



. شماره چهارم،پژوهشنامه علوم اجتماعی
 «بررسی رابطه مقبوحیت و امنیت در گفتما) والیت» فصلنامه علمهی امنیهت،)5938(  علی،مهری
. دانشگاه عاحی دفاع ملی،) زمستا90  شماره، سال نهم،ملی
 ترجمه مامدعلی حمید،» «برخورد تمد)ها و بازسازی ن م جهانی،)5928(  ساموئل،)هانگتینتو




. دفتر پژوهشهای فرهنگی:) تهرا،رفیعی
.) تبیا:) تهرا، ترجمه ماس؛ ن ی،» «جامعهشناسی دی؛،)5982(  ملکم،)همیلتو
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