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تاريخدريافت 1931/9/19:
تاريخپذيرش 1932/2/11:

چكیده
جهانيشدن فرآيند پیچیدهای است كه يكي از شاخصهای دهههای پاياني قرن بیستم و

يكمبهشمارميآيد.تأثیرات اينپديدهبسیاروسیعوگسترده

ترينچالشقرنبیستو


مهم
است به صورتي كه تمامي ابعاد زندگي جوامع انساني را در عرصههای مختلف اقتصادی،
سیاسيوفرهنگيتحتتأثیر قراردادهاست.اينپژوهشتالشداردتاضمنبیانتاريخچه
جهانيشدنومفهوم سازیآنبابررسيبینشونگرشدانشجويانكرددانشگاهگیالننسبت

بهموسیقيكردی،بهتحلیلنسبتجهانيشدنباپديدهقومیتبپردازد.براساسيافتههای

اين پژوهش ،جهانيشدن ،با فروريزی مرزهای مكاني ،زماني ،سیاسي و جغرافیايي امكان
دسترسيافرادبهمنابعمتعددمعنارافراهمميسازدوزمینهبروزوشنیدهشدنصداهای

مختلف ،از جمله صداهای حاشیهای را فراهم ميكند و از اين رو منجر به بازانديشي در

هويتهایقوميوبازسازیآنهاخواهدشد.

کلید واژگان:جهانيشدن،فرهنگ،فرهنگجهاني،قومیت،مدرنیته،موسیقيكردیهويت .
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مقدمه و بیان مسئله
دهههای پاياني قرن  29و سالهای آغازين قرن  21با بحثهای پرتنش پیرامون چیستي

كنونجامعه

فرايندهاييهمراهبودهاستكهجهانكنونيراباتحوالتيمواجهساختهاندكهتا 

بشری نظیر آن را تجربه نكرده است .تجربهای كه بر اساس نظريه دهكده جهاني مارشال
1
هایاطالعاتيوگسترشفزايندهوبيسابقهارتباطاتانساني


،رشدوپیشرفتفناوری
مكلوهان

در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي ،شرايطي را پديد آورده است كه انسان قرن  21خود را در
زيست ـ جهاني متفاوت با همنوعان پیشین خود درك ميكند .در اين شرايط جديد اهمیت

قاطع مرزبندیهای میان افراد و جوامع ،كه هويتهای متمايزی را برای آنان رقم ميزنند ،به
.دراينمیانشايدرايجترينمفهومدر

يدهند
صورتتدريجيمعنایوجودیخودراازدستم 
دوران اخیر كه در تالش برای توصیف و تبیین جهان معاصر شكل گرفته است ،مفهوم
ایازپیوندهایمتقابلمناسباتاجتماعيدرعرصهی


باشدكهعبارتاستازشبكه
جهانيشدن2

جهانيكهبهكمرنگشدنمرزهایزمانيومكانيوآگاهيبیشترمردمدنیاازدرهمتنیدگي
ناشيازفروكشفزايندهمرزهاميانجامد .
شدنباتوسعهیبازارهایجهانيهمراهبودهاستاماازاواخر


اگرچهاصطالحرايججهاني
شدندرعرصههایمختلفاقتصادی،سیاسيوفرهنگيمتجليشدكهبه


جهاني
سال 1319
دلیلسرشتپیچیده،متكثر،متفاوتوحتيمتضادگردشپديدههایفرهنگيدرسطحجهان،

روزبراهمیتآندرمسائلوموضوعاتفرهنگيجهانافزودهميشود.

رسدكهروز 
به


بهنظرمي
عواملي چون بیداری و خیزش انواع هويتهای قومي ،نژادی ،مذهبي ،جنسي ،زباني و
وظهورهويتهایمتقاطعوشناور،نظیرفرهنگدياسپورا،9

محیطيازدهههای 1399


زيست
شهروندانونمونههای

وژیهایمصرفدرجوامعمختلفوافزايشتقاضاهایفراملي 
رواجايدئول 
جهانيشدنبامسائلفرهنگي

هاييهستندكهضرورتتوجهبهرابطه


بسیارديگر،ازجملهپديده
رادرعرصهجهانيايجادمينمايد .

یروابطوكنشهای

جهانيشدندربعدفرهنگي،ازطريقبازسازیزمانوفضابهبازساز
اجتماعي در بستری جهاني ميپردازد و با وسیعتر شدن گستره تأثیرگذاری و تأثیرپذيری
بهرغم محصوربودنبه
انجامدكهدرآنفرهنگها 

كنشگرانبهشكلگیریفرهنگي جهاني 1
مي

ارميگیرند.ازاينرو
گیری،تبادلوابداعهایفرهنگيقر 


ایتاريخيدرجريانيعظیمازوام

گونه
1

Macluhan
globalization
3
Diaspora
2

مهاجرانپراكندهاجتماعيكگروهقومييامذهبيكهدرسراسرجهانمهمانفرهنگهایمیزبان

دياسپورا:
گرديدهاند.
global culture

4

جهانيشدنوبازنماييهويتفرهنگيدرموسیقيكردی(بررسيالگوهایمصرفموسیقيدانشجويان 31 )...

تجربه رايج زندگي روزمره در دنیای مدرن به شكل رسوخ رويدادها ،رابطهها و فرآيندهای
هایمحليتعريفميشود(گلمحمدی .)121:1991،

ـ 
جهان
درزيست 

دوردست
سازبهشمارميآيد،بنابراينجهانيشدنفرهنگ،هويتو


ترينمنبعهويت

فرهنگمهم
هایجديد،احیاءهويتهای قديمودگرگون شدن

راباچالشهاييچونپیدايش هويت

معنا
هويتهای موجود مواجه ميسازد و همواره هويتهای ملي را با چالشهايي ،مربوط به بقا ،يا

فرهنگهای محلي و هويتهای خاص ،در رويارويي با فرهنگ جهاني و هويتهای عام

زوال 
يابيوبرجستهشدنفرهنگدركلدوجنبهاساسيرادربرميگیرد:


ناهمیت
مواجهميسازد.اي

جنبه نخست ،همگون و يكدست شدن فرهنگي جهان است كه در فرآيند جهاني شدن ،يك
فرهنگهای

فرهنگمعینراباوجهغالبفرهنگغربيوبهويژهآمريكايي،جهانيميكندو
روياروييواميدارد.جنبهدوماهمیتفرهنگدرجهان

ديگررابههضموجذب،يامقاومتو 
كنوني ،به تراكم يا اضافه تولید فرهنگي مربوط ميشود .جهاني شدن در عین حال كه
دربرگیرندهنیروهایهمگونسازفرهنگياست؛جهانرابهبازاریبرایعرضهمحصوالتفرهنگي

هبرخيفرهنگهاحضوریچشمگیردارند،اما

گوناگونتبديلميكند.دراينبازارگستردهاگرچ
فرهنگهای ديگروجودندارد.انسانامروزدرهركجای اينجهان

مانعيجدیبرسرراهحضور
كموبیش مي تواندمحصوالتفرهنگيمتنوعيرامصرفكند.بهقولهنرزانسان،
پهناورباشد ،
پارههایجداگانهرادر
،دارایتكه 

سرانجامبهجهانيپاگذاشتهاستكهيكموزايیكفرهن 
گي
(هنرز )991:2999،1
يگیرد 
برم 
هایقوميازجملهمهمترينمسائلمحليدرروياروييبافرهنگجهانيهستند،


هويت
اين هويتها در جهان مدرن همواره در مرزهای سیاسي و اجتماعي هويتهای ملي ،محصور
اند.هويتهایقومي


يامكانچندانيجهتابرازوجودنداشته
بودهاندوازاينرودرعرصهجهان

ایوفروريزیانواعمرزبندیهایهويتي،


هایرسانه

هاوشبكه

امروزهباتوجهبهنقشمؤثرجريان
از جنبههای مختلف تحت نفوذ گسترده فرهنگها و هويتهای غیرخودی قرار گرفتهاند .به
همین جهت هويتهای قومي همواره در تالش برای تداوم و حفظ موجوديت خود ،موضوع
اند.جهاني شدن ،بارها كردنامراجتماعياز قید مكانو گسترشآندرسراسر


مجادلهبوده
هایقوميبهشیوههایآرام

جهانودراختیارگذاردنمنابعمتعددمعناساز،بهمقاومتهويت
هایهمگونسازومسلطغیرخودیبا


برابرجريان
رساندودراينجريان،هويتهادر 


ياریمي
توسل به عناصر فرهنگي و نمادهای معنادار بر متمايز بودن خود تأكید ميكنند و از يكسان
مي زنندودرنتیجهبهبازآفرينيخودوبازانديشيدرشرايط
فرهنگهای مسلطسرباز  

شدنبا
فتهشد،تالشقومیتهابرایابرازوجودواستمرار

اينبازآفرينيميپردازند.باتوجهبهآنچهگ

هایمختلففرهنگيمانندموسیقينمودمييابد .


موجوديتخوددرمؤلفه
Hannerz

1

پژوهشهایانسانشناسيايران،دوره،2شماره2

32

كاركرداصليموسیقيدرتواناييآندربیانآسانحسجمعيوهويتفرهنگينهفته
است .در هر متن موسیقايي ،طیفي از مصداقهای فرهنگي درج ميشود كه از طريق عمل
درنگزندهميشوند،مشاركتدراينبهاجراگذاشتنموسیقايي،


نواختن،رقصیدنوخواندنبي
تاگذاشتنيكنوارسيدیدريكدستگاهپخشموجببرانگیختنو

ازرقصهایجمعيگرفته

شودوتجربههایمربوطبهمكانرا


هایجمعيمي

بیداركردنوسروساماندادنبهخاطره
كندهازچنانشدت،قدرت،سادگيووضوحيميكندكههیچفعالیتاجتماعيديگریقادربه

آ
1
).برهمیناساسدانشمندانينظیرتیادینورا،استداللميكنند

آننیست(استاكس 9:1331،
كهافرادموسیقيرابهعنوانبخشيازمنابعفرهنگيالزمبرایجرياندائمساختنخودبهكار
گوشدادنبهموسیقي،بخشيازساختنذهنیتفردی

ميگیرند.بهنظراوعملكامالًشخصي

وبازتابيحفظوبازسازیميكند.دراينمعنا

زيباييشناختي

است.عمليكهخودرابهشیوهای

ایرابازسازیميكند.ممكناستدربارهكیفیت


سازدياتجربه
موسیقيتجربهایرادائماًمي

خا صيكتجربهسخنيگويديالحنيكتجربهراتعیینكند.حتيممكناستشكلورنگ
يك تجربه اجتماعي را تعیین كند يا تغییر دهد و به اين ترتیب ابزاری كارآمد برای برپايي
عاملیتوهويتاجتماعيبهشمارآيد(.دينورا )13:2999،2
زيباشناسانوفیلسوفانهنركوشیدهاند،هنررااززوايایسهگانههنر،هنرمندومخاطب

بنگرند(رامین.)2:1999،9محققدراينپژوهشسعيكردهاستتاتحوالتهويتمحليو
قوميوتواناييموسیقيكردیدربرپايياينهويتراازديدگاهمخاطبانكُردموردواكاویقرار
دهد.دراينپژوهش،موسیقيكردیبهعنوانمنبعيفرهنگيموردكنكاشقرارگرفتهاستكه
مجموعهایازمعناهاونمادهایفرهنگيوهويتيكردیرادرخودانباشتهدارد .

دلیلتأكید  برموسیقيبهعلتخاصیتنمادينآنبهمثابهعنصریفرهنگياست،زيرا
نمادها را هر جا و هر زمان ميتوان تولید كرد و تولید و بازتولید آنها از لحاظ منابع،
محدوديت های نسبتاً اندكي دارد .افزون بر اين نمادها به آساني قابل نقل و انتقال هستند و

مهمتر اينكه چون آنها اغلب ميكوشند به ويژگيهای بنیادی و ماهوی انسان متوسل شوند،

1
بنابراينميتوانندمدعياعتبارواهمیتكليوجهانيشوند(.واترز  )97:1331،

نگارنده در مقاله حاضر تالش ميكند با تحلیل نگرش دانشجويان كرد دانشگاه گیالن
بهطور
بهطور عام و موسیقي كردی  
راجع به ارتباط هويت كردی با الگوهای مصرف موسیقي  
خاصبهدركودريافتيواضحازروندجهانيشدنوتأثیر آنبرهويتقوميبپردازد.زيرابه
ایامروزتصمیمگیریدربارهاينكهكدامموسیقيراگوشميدهیدبخشياز

قولكالرك،دردنی
1

Stokes
Dynora
3
Ramin
4
Waters
2

جهانيشدنوبازنماييهويتفرهنگيدرموسیقيكردی(بررسيالگوهایمصرفموسیقيدانشجويان 39 )...

گیریدربارهاعالمكردناينموضعبهديگراناستكهشمانهتنهاميخواهیدچهكسي


تصمیم
1
باشید،بلكهشماچهكسيهستید(كالرك .)9:1391،اينمقالهدرصدد پاسخدادنبهاين
پرسشهااست :

ناپذيرفرهنگهاودرعینحالترازنابرابرمبادلهفرهنگي،


عصرتبادلاجتناب
 1ـ آيادر 
يكسووابرازوجودازسویديگر
هويتهایقوميمانندهويتكردیتواناييحفظموجوديتاز 

راخواهندداشت؟
 2ـ آيا هويتهای قومي مانند هويت كردی ،ميتوانند خود را از طريق عناصر نمادين
فرهنگمانندموسیقيابرازكنندوبهموجوديتخوداستمراربخشند؟
 9ـ آيا موسیقي كردی ميتواند در سامان دادن به بحران هويت افراد كرد ،منبع
قابلتوجهيباشد؟ 



اهمیت و اهداف
اجتنابناپذير

در بیان اهمیت اين پژوهش مي توان گفت :از آنجايي كه جهاني شدن فرآيندی 
زجهاتمختلفمديريتشودتابهجایهراسازبحران،بتوانبهبهرهبرداریصحیح

است،بايدا
ازمنابعمختلفوامكاناتمتنوعهويت سازیپرداخت؛حالآنكهمديريتآنبدونشناختاين

منابع و اثرگذاری آنها امكانپذير نخواهد بود .بنابراين پژوهشهايي از اين دست با كمك به
شناختبهترآگاهي هایقومي،مليوجهاني،ابزاریخواهندبوددرجهتمهارآگاهيتاضمن
حفظمعیارهایهويتبومي(قوميـملي)بهبازانديشيدراينهويتها،يكپارچگيوماناييآنها

در شرايط پرشتاب كنوني ياری رساند .الزم به ذكر است كه در جوامع چند قومي ،حفظ و
ترميسازد.برايناساس،اهدافكلي


هاييراضروری

انجامچنینپژوهش
حراستازاتحادملي 
زيردراينتحقیقمدنظرقراردارند :
شدنبرحیاتهويتهای قومي درايران(براینمونه

 1ـ بررسيروند تأثیرات جهاني 
هويتكردی) 
 2ـ شناخت ويژگيها و شاخصههای قومیت در شرايط فراگیر ورود نمادهای فرهنگ
جهانيدرراستایحفظوحراستازوفاقملي 
تالشجهتشناختمنابعفرهنگي/هويتيموردتوجهقومیتهایايراني(براینمونه

 9ـ 
قومكرد)درتالشبرایبالفعلكردنتوانبالقوهاينمنابعدرروياروييباامواجهمگونسازو

چالشآفرينفرهنگجهاني 


Clark

1
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مروری بر مطالعات پیشین
ایاست؛به


یپیچیده

گستره
پیشینهایكهباموضوعهويتوجهانيشدنمرتبطباشد 

گستره 

بخشيجدیازدغدغههایجوامععلميرادرچند

آنبرهويت،

ويژهكهجهانيشدنوتأثیرات
1
دههاخیرتشكیلميدهد.میتوس (،)2999دركتابيباعنوانفرهنگجهانيوهويتفردیبه

مختلفيميپردازدكهدربازاركاالهایفرهنگيعرضه

های 
تحلیلقدرتانتخابافرادازفرهنگ 

كهدارایتقابلوتضادیآشكاردراينزمینهاند

نويسندهمصاحبههایعمیقباسهگروه،

شود.
مي 

،نقشكسيرابازیميكندكهدر
دهدفردانساني 


هایپژوهشنشانمي

دهد.يافته
انجاممي
جستجویجايگاهاستوسعيداردتاتضادبینجايگاه فرهنگي وبازاركاالیفرهنگيرا به
طريقي حل كند و از آنجايي كه زندگي مردم به انتخابشان بستگي دارد؛ محاسبات آنها در
كننده مشكالتي است كه در روند هويتسازی با آن روبرو و دست به گريبان

انتخاب ،توصیف

هستند .
2
فرهنگجهاني بااستفادهازروش

فدرستون ()1337درمجموعهمقاالتيتحتعنوان
ـملتهابهعنوانمنابععمده

،بهتحلیلاثراتجهانيشدنبرحاكمیتدولت

تحلیليـ  
نظری

پردازدوبهايننتیجهميرسدكهمادرسطحجهانباسهسطحازفرهنگ

سازیمدرنمي
هويت 

در مقیاس بزرگ مواجه هستیم :فرهنگ ملي ،فرهنگ میانكشوری و فرهنگ فراكشوری كه
فدرستون آن را فرهنگ سوم مينامد .وی چنین جمعبندی ميكند كه فرهنگ جهاني
تضعیفكننده حاكمیت دولت ـ ملتها يا عامل جذب دولت ـ ملتها در واحدهای بزرگتر و

ينامررادردگرگونيهایهويتيجوامععامليبسیارقابلتأمل بهشمار

دولتجهانياستوا
ميآورد(.فدرستون )1337،

شدن،آمريكايي شدنوهويتمسلمانانبريتانیا
جهاني 

عاملي()2992دركتابباعنوان
شدنبرهويتمسلمانانانگلیسرانشانميدهد.نويسندهواكنش


فرايندجهاني
نشانتأثیرات 
جامعه مسلمانان انگلیس ،نسبت به نیروهايي كه موجب جهاني شدن ميشوند را در شكل
داند.جهان ـ


گیریازآنمي

گزينيوفاصله

شكليبااينفرايندوياتنوع

هاييجهتهم

پاسخ
ميگذارد و در همان حال
محلگرايي بر همگون شدن هويت مسلمانان در سطح محلي تأثیر  

هایخاصمسلماناندرسطحجهانيميانجامد.عوامل


شدنهويت
نيبهناهمگون

نیروهایجها
ميپذيرند .
برهويتيابيبهغیرازنیروهایمحليوجهانيازعواملتاريخينیزتأثیر 

مؤثر
پنداری ،در حوزه

آسیبشناسي مخاطب
محسنیان راد ( )1999در پژوهشي با عنوان  
،ازانسانهایمقابل


پنداری

بهسیرتحولنقش
،جهانيشدنوعصرپسازدهكدهجهاني

رسانه 
ها

ها ،از موجودی منفعل به موجودی فعال يا ارتباطگیر ميپردازد كه بارزترين خصلت
رسانه 

Mathews
Featherstone, M

1
2
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،استقاللاودرانتخابمبتنيبرنیازهااست؛اينامرحاصلتحوالتياستكهجهاني

ارتباط 
گیر

.پژوهشگربهايننتیجهميرسدكهبهدلیلتأخیر كشورهایدرحال

مهمترين آنهاا 
ست
شدن 
توسعه در دستيابي به رسانههای جديد سیر تحول نقشپنداری طي نشده است و پديده
،درآيندهآسیبهایجدیبهمخاطبانوارد

درحالتوسعه

پنداری،دربرخيكشورهای


مخاطب
خواهدكرد .

امیری و رضايي ( )1993در پژوهشي با عنوان ابعاد سیاسيجهاني شدنو قومیتدر
نامهومطالعهمیداني،ابعادسیاسيواجتماعيهويتچهارقومايراني


بااستفادهازپرسش
ايران 
،موردبررسيقراردادهاند .نتیجهكليحاصلازمطالعهمذكور


،آذریوعرب

،بلوچ

شاملكردی
انمنتخباقواممزبوررانشانميدهد،ايناستكهجهانيشدنتا

كهصرفاديدگاهدانشجوي
،شدهاست؛امااز


،غیراززبان
حدودیسبببهحاشیهراندنتعصباتوشاخصههایفرهنگي

جهات سیاسي منجر به افزايش اشاعه دموكراتیزاسون ،فرصت برابر برای مشاركت سیاسي و
ريزیمنصفانهبرایمحرومیتزداييو


رامونازطريقبودجه
ـپی
،كاهششكافمركز  


اقتصادی
زاييميشود .


اشتغال
جهانيشدنوهويتقومي باروشمطالعه

قاسمیاني()1992درپژوهشي تحتعنوان
موردیكردستانعراقبهمطالعهرابطهجهانيشدنوهويتقوميدرچهارچوبنظريهگیدنزو

كندكهاگرچهجهانيشدنفرصتهاييرادراختیار


گیریمي
استیگلزميپردازدوچنیننت 
یجه

شدنوپديدههایمحلي


میانامواججهاني
هایمحليقرارميدهدولينوعينظمارگانیك


هويت
دهد .
سرزمینيوجودداردكهاصالترابهانواعفرايندهایجهانيشدنمي 


ـ


چارچوب نظری
هرگونهزندگياجتماعيميداند،بهباوراواگرمحورومبنای

یشنیاز 
ريچاردجنكینزهويتراپ 
زندگي اجتماعي را برقراری ارتباط پايدار و معنادار با ديگران بدانیم ،هويت اجتماعي چنین
امكاني را فراهم ميكند .به بیان ديگر بدون وجود چارچوبهای مشخصي كه شباهتها و
تفاوتها را آشكار ميسازند ،افراد يك جامعه ،امكان برقراری ارتباطي معنادار و مستمر را

نخواهنديافت(جنكینز .)1:1991،
هاييكهبهواسطهآنهاافرادوجماعتهادرروابطاجتماعيخود


هويتاجتماعيبهشیوه
از افراد و جماعتهای ديگر متمايز ميشوند اشاره دارد و برقراری و متمايز ساختن نظاممند
هایشباهتوتفاوتمیانافرادوجماعتهااست.شباهتوتفاوتباهم اصولپويای


نسبت
هويتوعمقزندگياجتماعيهستند؛بهعبارتيهويتاجتماعيدركماازاينمطلباستكه
یستاند وازآن طرفدركديگرانازخودشانوافرادديگراز
چهكسيهستیموديگرانك 
جملهخودماچیست؟ 
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مید وكولي اين نظريه را مطرح ميكنند كه؛ از تعامل میان ”خود“ به عنوان تركیبي
كهديگرانعرضهميكنند،

جاریودرعملهمزمانباتعريف”خوددروني“ وتعاريف”خود“ 

”خود بروني“ حاصل مي شود .خود بیروني الگويي است كه بر مبنای آن ديالكتیك دروني ـ
كندكهبهواسطهآنهمههويتهایمهمازفردیو


وانفرايندیعملمي
برونيشناساييبهعن
سازماندهي

جمعيتركیبمي يابند.ازديدگاهمید،هرفردهويتياخويشتنخودراازطريق

سازمانيافته اجتماعي يا گروهي شكل ميدهد.

نگرشهای فردی ديگران در قالب نگرشهای 

بنابراين هويت هرگز امری يك جانبه نیست ،بلكه آنچه ما هستیم در عین حال مفرد و جمع
شناسیم،بلكهديگرانرانیزميشناسیموهمچنینازسویديگران


است.مانهفقطخودرامي
1
نیزشناختهميشويم(جنكینز1999،؛بهنقلازمید  .)19:1311،

وندميزندوعضويت

تاجفلبرمبنایديدگاهفوقهويتاجتماعيراباعضويتگروهيپی
گروهيرامتشكلازسهعنصرميداند :
1ـشناختي:آگاهيازاينكهفردبهيكگروهتعلقدارد .
ارزشي:فرضهاييدربارهپیامدهایارزشيمثبت .

2ـ
 9ـ  احساسي:احساساتنسبتبهگروهونسبتبهافرادديگریكهرابطهخاصباآن
گروهدارند.
هويتاجتماعياز ديدگاهتاجفلعبارتاستازآنبخشازبرداشتيكفردازخودكه
هایاجتماعيسرچشمهميگیرد،هموارهبااهمیت


ازآگاهياونسبتبهعضويتدرگروه/گروه
2
ارزشيواحساسيمنظمبهآنعضويت(تاجفل  .)91:1399،
يهای
همجنس 
هويت،معطوفاستبهبازشناسيمرزمیانخودیوبیگانهكهازطريق  
ترينگروههایاجتماعي،


شود.ازمهم

هاممكنمي

اجتماعيوانفكاكدرونگروهازبرونگروه
گروههایقوميهستندكهمانندديگرگروههایاجتماعيبارجوعبهديالكتیكدرونيـبروني

كنندودرعینحالازسویديگراننیزشناختهميشوند .

هموارهخودراشناساييمي
كندكهدرآنهويتهادر


الگوييازهويتقوميبهعنوانهويتياجتماعيارائهمي
بارث9
جريان تعامل به وجود ميآيند و دست كم به طور بالقوه هم كه باشد انعطافپذير ،منوط به
واقعیتوقابلچونوچراكردنهستند،قاعدهكليدرنظريهبارثايناستكهگروههایقومي
ت وسط مردم در تعامل اجتماعي و در حركت میان مرزها شناخته ميشوند .اين مرزها جنبه
جغرافیايي ندارند؛ بلكه ساخت اجتماعي متراكمي هستند و هنگامي موجوديت مييابند كه
تعريفشده اندودرهرزمینهكهآنخاصبودنمهماستبهتعامل

مردميبهعنوان”خاص“ 
ميپردازند؛ در اين فرايند معیار و مالك عضويت در گروه خاص و نیز عواقب مترتب به اين

1

Mead
Tajfel
3
Basrth, F
2
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).مرزهایگروهقومي،مكانیسمهايي

عضويتتصورمييابد(جنكینز،1999:بهنقلازبارث119:

رابرایحفاظتازگروهدراختیاردارندكهشاخصهاييفرهنگيرابرایشناختتفاوتمیان

اينشاخصهاچندويژگيدارند:نمادينهستند،يكعضوراازغیر

گروههامشخصميكنند.

كنندودرواكنشبهشرايطومحیطهایاجتماعي


وشرايطعضويترامشخصمي
عضومتمايز
1
).مرزهایهويتهایقوميهموارهازطريق

خودرانمايانميسازند(منینگناش 21:1331،

وتولیدميشوند.عناصرالزم

هایقوميتعريف،تحديد

هایاجتماعيدرونوبیروناجت 
ماع


كنش
شود.مرزهایقوميگزينههایهويتي،


برایساختهويتومرزقوميتوسطفرهنگتعیینمي
تركیب اعضا ،میزان عضويت و شكل سازمان قومي را تعیین ميكند و به اين پرسش پاسخ
ميكندوبهاينپرسش
ميدهندكهماكههستیم؟فرهنگهممحتواومعنایقومیتراتأمین 

پاسخميدهدكهماچههستیم؟(ناگل.)273:1399،2

 مسئلهقومیتورابطهآنباجهانيشدنهموارهدرمیانطیفيازمخالفانوموافقان
رشد قوم گرايي قرار داشته است ،گروهي از انديشمندان مانند كاستلز معتقد هستند كه
هويتهای قومي در فرآيند جهانيشدن ،رشد ميكنند و ما شاهد شكلگیری جريانهای

يابيقوميجديديابهتعبیریقومیتنوينهستیمكهبهرشددولتـملتهایجديددر


هويت
هایقوميمنجرميشود.گروهيديگرمانندفدرستونازادغام


عرصهجهانيوتشديدكشمكش
هويتهای قومي در هويتهای عام و جهاني سخن ميگويند يا بر آن هستند كه تفاوتهای

محليبیشتربهشكلهويتيابيمليدربرابرجهانيشدنرخمينماياندكهدرهرصورتاين

ايده مشتملبر هضم هويتقوميدربرابرفرهنگجهانييا فرهنگمليخواهدبود.دراين
میان انديشمنداني چون رونالد رابرتسون به توضیح پیرايش يك فرهنگ جهان ـ محلگرايي

ميپردازد كه در آن هم فرهنگهای مختلف محلي و هم يك فرهنگ مشترك جهاني هر دو

جايگاه خود را دارند؛ استدالل رابرتسون اين است كه بايد هم به وجه خاص حیات معاصر و
تفاوت ،هم به وجه عام حیات معاصر هر دو توجه كامل شود .بر اين اساس شرايط سراسری

بازنماييهويتدروضعیتمعاصراشارهبهاينداردكهدرزمانحاضرهويترابايددررابطهبا
گراييوديگریخاصگرايي .


شدنموردتوجهقراردهیميكيعام

دوواكنشبهفرايندجهاني
لگیری و
گرايي ،آن دسته از واكنشهای فرهنگي را شامل ميشود كه به شك 
عام 
،ارزشهاومعیارهاييدربارهبشريتاست


گسترشفرهنگجهانياشارهداردودربرگیرندهاصول
،ارزشهاومعیارهاييبه


.اعتبارچنیناصول

،جهانيباشند

توانندازحیثدامنهواهمیت

كهمي
محمدی .)1991،

،نژادیودينيفردبستگيندارد(گ 
ل


،زباني
عاليقوتعلقاتمحلي،قومي


Maning Nash
Nagel

1
2
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عامگراييفرهنگيدربرگیرندهانواعگوناگونوپرشماریازروابطومواضعاجتماعياست
يدهد كه برانطباق،انعطاف،آمیزش،تعديلو
وعامگراييفرهنگيبخشيازآنهاراتشكیلم 

ترينوعمليترينموضعهنگام


پذيریرامناسب
استواراستوتوسلبهگفتوگووهم

تفاهم 
1
،ميدانند(پیترسون  .)13:1333،
،افكاروارزشهاوديدگاههایجديد 


برخوردبااطالعات
فرهنگي،


گرايي
شماربسیارزيادیازواكنشهایفرهنگيدرجهانمعاصردرتقابلباعام

.خاصگراييآندستهاز

گیردكهازآنهابهعنوانخاصگراييفرهنگينامبردهمي 
شود


شكلمي
،محليوخاص،درتقابلبافرهنگ


همتاييفرهنگبومي

شودكهبربي

هاراشاملمي

اندركنش
وجویبنیادها،


بوميومحليدرجست
يتبخش
جهانيتكیهداردوهموارهباتوسلبهعناصرهو 
محمدی .)1991،بسیاری از گروههای خاصگرا كل فرايند

اصالت و هويت ناب است (گل
كنند؛ از ديدگاه آنها
جهاني شدن يا بخشي از آن را با عبارات و عناوين متفاوت رد مي 

آيدبلكهفرايندیگريزناپذيروغیرقابلبازگشت

جهانيشدن،نهتنهاتهديدیجدیبهشمار 
نمي

همنیست .
برخالف عامگرايي فرهنگي كه كموبیش با نسبیت باوری فرهنگي ويژگي مييابد و بر
يتابد؛البتهاينويژگيدررابطهبا
گراييفرهنگي،تساهلرابرنم 


پذيریاستواراست،خاص

هم
گرايي های فرهنگي گوناگون ،نسبي است و از گروه و بستری به گروه و بستری ديگر
خاص 

گراييراميتوانشناساييكرد .


متفاوتاستبرهمیناساسسهنوعخاص
شودكهميكوشندبه

زویكهبهرهیافتفرهنگيگروههايياطالقمي

خاصگراييمن
 1ـ  
شیوه هایمختلفگروهخودراازمحیطاجتماعيجهانيدورنگهدارندوبیشتردرصدد ايجاد

فضایبستهفرهنگيهستند(پیترسون21:1333،ـ .)29
مید ،كه
یزهجو نا 
 2ـ نوع دوم خاصگرايي را ميتوان خاصگرايي سرسخت و ست 
كند،بااينتفاوتكهدرخاصگراييمورد


انديشاستوبرتریفرهنگيخاصراادعامي

مطلق
پوشيقلمدادميشود(همان) .


،جهانگیرشدنفرهنگموردنظررسالتيغیرقابلچشم

نظر
كوشدتمايزگروههایمتأثراز


داراستكهمي

گراييريشه

گرايي،خاص

نوعسومخاص
 -9
هایادغامگرفرايندموردنظرآگاه


گرايانازگرايش

.اينخاص

دجهانيشدنراحفظكند
فراين
ميكنند(همان) .
هستندوليبرحفظتنوعدربرابرآنادغاموهمگراييتأكید 
پژوهشحاضراهدافاولیه خودراباعنايتبهدوواكنشواندركنشفرهنگيمذكور


عامگرايي مطرحشده در نظريه جهانيشدن
گراييـ  
دنبال ميكند و بر مبنای ديالكتیك خاص 
رابرتسون،بهجستجوبرایپاسخيمناسببهسواالتپژوهشميپردازد .
شدنبنابهتعريفرابرتسون مفهومياستمعطوفبهفشردگيجهانوتشديدو


جهاني

يدووجهيازجهانيشدنعرضه

(همان)برايناساس،تعريف

افزايشآگاهيازآنماننديككل

Peterson

1
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يگیرد .جنبه عیني
ميشود كه هم جنبه عیني جهانيشدن و هم جنبه ذهني آن را در برم 

جهاني شدن،بهمعنيفشردهشدنجهاندرعالمواقعیتوجنبهذهنيآنشكلگرفتنآگاهي

درهمفشرده است .رابرتسون پیدايش يك عرصه واحد جهاني را تنها از
نسبت به اين جهان  
گرايانهموردبررسيقرارميدهد.دراساس،دركاوازيكپارچگيجهاني


ایاراده

رهگذرنظريه
پیرامون بر اساس معیاری است كه عامالن اجتماعي موجوديت ،هويت و كنش خود را با آن
ميسنجند (تاملینسون .)299 :1333 ،1از اين رو يكپارچگي جهاني در نظريه جهاني شدن

رابرتسونبهمعنایيكشكلسادهانديشانهچیزیچونفرهنگجهانينیست؛برعكس،يك

وضعیتاجتماعيوپديدارشناختيپیچیدهاستازوضعیتجهانيـ انسانيكهدرآنسطوح

مختلفزندگيانسان،بايكديگردرارتباطقرارميگیرند .

رابرتسونقائلبهچهارسطحعمدهارجاعدربحث جهانيشدنمعاصراست 1:ـ جوامع
شدنبهطورفزايندهای


نوعبشر.جهاني
نظامجوامعدرروابطبینالمللو1ـ

ملي2ـافراد9ـ
كندتاوضعیتجهانيـبشریراپیراموناينچهارمقولهمفهومبندیكنیم.هريكاز


ايجابمي
بهطور مثالفردبهواسطهعضويتدر
ديگرمشروطميشوند .

اينچهارمقولهتوسطسهمؤلفه 
الملليبهطورفزايندهایبه


طورتحولدرشرايطبین

جوامعمعین،عضويتدرنوعبشروهمین
الزاماتجديدمقیدمي شود.اينسطوحبهواسطهدرهمتنیدگيتعامالتوارتباطاتدرجهان

معاصر بیش از پیش در تعامل با يكديگر قرار ميگیرند وناچارندبیشتريكديگررابهحساب
آورند ،اين نه به معنای يكپارچگي مبتني بر همگني و نه به معنای ادغام جوامع نیست بلكه
بهطوركلي شناسايي ميشود ،در نتیجه ساختارهای
الگويي است كه در آن تفاوت در جهان  ،
اجتنابناپذير تمام رويدادهای

ارتباطي جهاني با بیداری فراگیری از اين واقعیت برای ارتقای 
محليتاسطحيكجهانواحدتركیبميشوند(رابرتسون.)9:1999،2درجريانجهانيشدن

شوندوفرهنگهاييعامشكل


خاصگوناگونبهيكديگرنزديكمي
فرهنگهای

درعینحالكه
هويتبخش خاص فرهنگي در درون مرزهای هويتي نیز تشديد
ميگیرند ،توسل به عناصر  

شوندوبهموازاتيكهامكانهایفراوانيبرایهمزيستي،تبادلوآمیزشفرهنگيبهوجود


مي
هایگوناگونفرهنگينیزموجوديتمييابند.ازاينرومادردورانمعاصر

آيد،خاص 
گرايي


مي
در يك فرآيند عظیم دو وجهي هستیم كه همزمان متضمن عام گردانیدن خاص و خاص
گردانیدن عام است و بخش عمدهای از واكنشهای فرهنگي در جهان معاصر از ديالكتیك
گراييسرچشمهميگیرند(همان) .

عامگراييوخاص

وظهوريكفرهنگمشتركجهانيازسویديگر

يكسو 
مسئلهتنوعوتكثرفرهنگياز 
تعريفنميشود؛زيراايندوبه

شدهديگربهصورتيكموقعیتمتناقض


باتوجهبهرويكردبیان

Tamlinson
Robertson

1
2
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بودگيازيكسووتوقعافزايندهعامبودگيازسویديگربايكديگر


بودگيتوقعخاص

جهتعام
خاصگردانیدنعامبودگيمبیّناينانديشهاستكهعامبايد

اند.اينپديدهاخیر،


پیوندخورده
كهدرجرياننخست يعني عامگردانیدن

؛درحال 
ي
درقالبجهاني ـبشریانضمامیتپیداكند 

متضمنانتشارگستردهاينفكراستكهدرحقیقتبرایخاصبودن،يكتابودن،

خاصبودگي 

تفاوتوديگربودگينهايتينیست(همان) .
فرايندجهاني شدنصرفاًمعطوفبهيكفرهنگجهانينیست،بلكهمعطوفبهايناست

فزايندهای فرهنگها ،سنتها و هويتهای محلي از جمله هويتهای

بهطور 
كه مردم چگونه  
شدهعامميسازندودرهمانحالوجوهكالنزندگيرابه


قوميخودرادرقالبالگوهایجهاني
يگردانند .
زبانبوميبرم 

روششناسی پژوهش
پژوهشحاضردرزمرهتحقیقاتكیفيجایميگیردكهدرآنازروشمصاحبهازنوععمیق

توانندابزارهاييرابرایكشفحوزههاييكهمابهطور


هایكیفيمي

استفادهشدهاست،روش
عبارتانداز :

فهمیمدراختیاربگذارند.آنچهدرروشهایكیفيبرجستهاست


عمیقآنهارانمي
ميشود.
 1ـ  دراينروشپژوهشگربااطالعاتومنابعپژوهشيبهطورطبیعيمواجه 
مقصودازرويكردطبیعي،خارجنكردنمنبعازجايگاهآندرمتناست .
 2ـ تحلیل دادهها در روش كیفي با بهرهگیری از استقراء و اصل انگاشتن ويژگيهای
هاصورتميگیرد.


داده
 9ـ در روش كیفي پژوهشگر هنگام شروع كار افقهای كار پژوهش را اجماالً تعیین
ميكند؛ اما همواره با يك افق گشوده حركت ميكند و مستمراً اهداف را بر اساس مقتضیات

هابازسازیميكند.


داده
آيند،اينروشها


بهحسابمي
رشتهای 
میان 
روشهای 
 1ـ پژوهشهای كیفيدرزمره  
آمیزهای از روشهای پژوهشي جامعه شناسي ،نقد ادبي و  ...هستند .نكته مهم اين است كه

هابرایپژوهشفرضنميشوندبلكهپژوهشگربرحسباقتضائات


یشاپیشهريكازاينروش
پ
متن،يكياچندروشرابهكارميبرد.

تعمیمپذيری رابهمعنای

هایكیفيپژوهشگرنبايددغدغه معرفبودنو


درروش
 7ـ 
تياآنچهربطپذيری

محدودآنبهخاطرراهدهدبلكهدرعوضبايدبهفكردرستيومناسب
نامیدهميشودباشد(.بلیكي927:1991،ـ )299
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شیوه گردآوری اطالعات و جمعیت مورد مطالعه
تحقیق حاضر به بررسي و تحلیل تجارب و نگرشهای بیست و چهار نفر از دانشجويان كرد
دانشگاهگیالنميپردازد.دراينپژوهشبرایاينكهمحققبتواندنگرشدانشجويانبهعنوان

قوميشانومصرفموسیقي
مخاطبانموسیقيكردیرادريابدواينكهافرادچگونهمیانهويت 
ارتباطمعناييبرقرارميكنندباآنهامصاحبهعمیقداشتهباشد .

هاجهتمصاحبهازروشنمونهگیریتصادفيقصدمنداستفاده


محققدرانتخابنمونه
كرد.معیاریكهبرایا نتخابپاسخگوهادرنظرگرفتهشددردرجهاولكردبودنافرادوتائید
اين هويت از جانب خودشان و ديگری دانشجو بودن آنها بوده است .دانشجو بودن
مصاحبهشوندگان  ازدوجهتبرایمحققوكارتحقیقحائزاهمیتبودهاست؛يكيبهدلیل

دستيابي دانشجويان به منابع متعدد معنا و مراجع گفتماني ،غیر از گفتمانهای مسلط در

هایدانشجوييازقومیتهایمختلفدر


فضایدانشگاهوديگریارتباطاينافرادباافرادوگروه
دانشگاهاست.برایانتخابپاسخگوهابعدازآشناييبايكياچندنفرازدانشجويانكردازآنها
خواستهشددوستانيراكهكردهستندوباانجاممصاحبهمشكليندارندبهمحققمعرفيكنند.
درابتدامحققباپنجنفرازافرادمصاحبهكردوآنهاراازچندوچونموضوعتحقیقآگاهكردو
هماهنگيالزمبرایمصاحبهدرمرحلهبعدیفراهمشد.مكانالزمبرایانجاممصاحبههادرحد

انبود.پسازمصاحبهباپنجنفراول،بااجازهافرادشركتكننده،

امكانباانتخابمصاحبهشوندگ

هایمجددمصاحبههایاينافرادسواالت

اظهاراتوسخنانشانضبطگرديدوبهكمكبازبیني
تحقیقپي ريزیشدوپسازآنمصاحبهبانوزدهنفرديگرازدانشجويانادامهيافتكهنیمياز

آنهادخترونیميديگر،دانشجويانپسربودند .
مصاحبه با تعداد بیست و چهار نفر به اين دلیل بود كه محقق در بین اين تعداد ،به
هاويافتههای


فرآيندتكراررسید.بهعبارتديگرباافزودهشدنافرادبیشتربهمصاحبه،بینش
جديدبهدستنیامدوافرادشركتكنندهدرتحقیقتقريباًتجاربوايدههایيكسانيرابازگو

مي كردند.بنابراينپسازمصاحبهبانفربیستوچهارم،فرآيندمصاحبهمتوقفگرديد.فرآيند

مصاحبهدرحدامكانبازبودوزمانهرمصاحبهبهطورمیانگینسيتاچهلدقیقهبهطول
انجامید .
محقق در مصاحبه با افراد ،موسیقي را به دو بخش ايراني و غیرايراني دستهبندی و
موسیقي ايراني را به دو نوع كردی و غیركردی تقسیم كرد و از افراد خواست تا تجارب
شخصي شانراراجعبههويتقوميونمودآندرمصرفموسیقيبیانكنندواينكهآياهويت

هایسترگيكهبهمتنفرهنگيآنهانفوذميكنندتاچه


قومياينافراددرروياروييباهويت
اندازهمي تواننددرزندگيروزمرهاينافرادجايگاهخودراحفظكندودراينزمینهآياموسیقي

مي تواند در برپايي هويت و عاملیت اين افراد نقش داشته باشد؟ از پاسخگويان درباره میل و
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روزمرهشان سؤال

عالقه شانبهموسیقيكردیوغیركردیوجايگاهموسیقيكردیدرزندگي

قوميشان و اينكه چه اندازه موسیقي كردی ميتواند به
شد و از رابطه اين عالقه با هويت  
دستيابي
احساسات و ايده های اين افراد راجع به اين هويت نمود ببخشد ،از نحوه  
شوندگانبهانواعموسیقيهایايرانيوغیرايرانيوازبینشآنهانسبتبهكاركردیكه


مصاحبه
نوعخاصيازموسیقيميتوانددرابرازهويتقوميداشتهباشدپرسشبهعملآمد .

پرسشهایانجامشدهبهطوركليشاملهفتپرسشبهشرحزيراست :

شمابهچهنوعموسیقيهايي(ايرانيياغیرايراني)بیشترتمايلداريد؟چرا؟

1ـ
يكازمؤلفههایزيرشاملسبك،محتوا،

 2ـ ازمیانهركدام ازانواعموسیقيبهكدام
زبان،تعلقبهقوموملتيخاصو...اهمیتميدهید؟چرا؟

ازمیانانواعموسیقيهاچهمحتواهاييرامطلوبنظرخودميدانید؟چرا؟

9ـ
هایمطلوبتانآشناميشويد،لطفاًروشهاومنابعدسترسي


ازچهطريقيباموسیقي
 1ـ 
خودبهمتونمختلفموسیقيرابیانكنید.
 7ـ به نظر شما كردی يا غیر كردی بودن موسیقي ميتواند در انتخاب آن به عنوان
موسیقيموردعالقهتانتأثیرداشتهباشد؟

 1ـ از میان انواع موسیقيهای كردی ،موسیقيهای سنتي را بیشتر ميپسنديد يا
موسیقيهایمدرنرا؟چرا؟

 9ـ در میان انواع موسیقي های كردی چه محتواهايي برای شما از مطلوبیت بیشتری
برخورداراست؟
اظهاراتدانشجويانپسازانجاممصاحبهبادقتبسیاربازنويسيشدندوپسازبازخواني
طبقهبندی شدندو
وبازبیني هایمكرراظهاراتآنها،مفاهیممشتركومضامیننهاييتحقیق 

كنندهها با


شركت
موردتجزيهوتحلیلقرارگرفتند.اساميافرادبهدلیلحفظهويتشخصي
نامهایمستعاروبهانتخابمحققآمدهاست .



یافتههای پژوهش
قوميشان،باانتخاب،
شوندهباتوجهبهنگرشهايشاندرموردارتباطهويت 


دانشجويانمصاحبه
تمايل و عالقه به متون موسیقي به دو گروه خاصگرا و عامگرا دستهبندی شدهاند .مهمترين
عبارتاند  از:نسبیتباروی،پذيرشعمومیتزبانواحددرسراسرجهان،

عامگرايي 
شاخصهای 

هایجهانمیهني وصلح،امنیتوآزادیفردی،كمرنگشدنتعلقاتقوميو

پذيرشديدگاه
عبارتاند از:ذاتباوری،

خاصگرايي
ترينشاخصهای 


برانطباقوآمیزشومهم
میهني،تأكید 
تالشبرایبازسازیروايتتاريخيخاص،تأكید برخلوصواصالتفرهنگيخاص،تأكید بر
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تعلقات قومي و میهني و مقاومت در برابر فرآيندهای همگون ساز .با توجه به اين شاخصها
بندیشدهاند .


دردوگروهمذكوردسته
مصاحبهشوندگان



گروه عامگرا
گراقراردادهشده اندكهتعلقاتشانبههويتكُردیدرگرايشآنهابه

دانشجويانيدردسته عام

كنندهندارد.اينافراددرتعلقبهفرهنگوهويتهایغیركُردیاز

موسیقيكُردینقشيتعیین
انعطافپذير دارند .مفاهیم مورد تأكید اين افراد در

جمله هويتهای ملي و جهاني ديدگاهي 
انتخابوعالقهبهموسیقيكُردیياغیركُردیبهشرحذيلاست .
ارتباطی غیرمستقیم میان هویت کردی و انتخاب متون موسیقی
دانشجويانعامگراعمدتاًدرمیانانواعموسیقي،بستهبهعاليقوشرايطخاصروحي،احساسي

دستبهانتخابميزنندواينانتخاببدوندر نظرگرفتنكُردیو غیركُردی

فكریشان 
و 
هاانجامميشود .


بودنموسیقي

خوامبههمیندلیلبههرموسیقيایاز


منازموسیقييكاصالتهنریمي
”
كُردیوفارسيگرفتهتاانگلیسيو...كهبتونهباروحمنارتباطاحساسيبرقرار
كنهعالقهدارم،ارتباطيثابتوپايداركهگذرزمانوتكرارنتونهلذتشروبرای
منكمرنگكنه“(سعید) 


هاوفضایآهنگهایكُردیازداليلعمدهگرايشاينافرادبهموسیقي

زبانكُردیترانه
كُردی است ،زيرا زبان كُردی به عنوان زبان مادری فهم ترانههای كُردی را برايشان آسانتر
یبهسببهمخوانيبیشتربامحیط،شرايطوتجربیاتفردیو

كند.فضایموسیقيهایكُرد


مي
تربهنظرميرسد .


،برایاينافرادمأنوس
يشان
جمعيزندگ 

مندركنارانواعموسیقيايرانيوغیرايرانيبهموسیقيهایفولكلوركُردیهمعالقهدارم

”
طرافمنرویميدهديادرگذشته

آهنگهابابیانسادهوعامیانهازمسائليكهدرا

ينجور
ا 
بزرگترها شنیدمباگوش
درمحیطمنوجودداشتهحرفميزندوچیزهاييروكهمناز 

هاميتونمتصوركنمواينملموسبودنخیليبرایمنشیرينه“(سمیه) 


دادنبهاينآهنگ


عامگرا بهمسائلديگریمانندصدایهنرمندهماشاره ميكنند.مثالً
مصاحبهشوندگان 

منبیشتربهصداها،منظورنوایهنرمندهاستكهاهمیتميدم“ ياكاوانبا

شهینميگويد”:
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سبكتندغربيروترجیحميدموسبكموسیقيبرایمن

اشارهبهسبكموسیقيميگويد”:

ازهرچیزیمهمتره“ .

موسیقی کردی به عنوان منبعی برای شناخت هویت کُردی
عام گراموسیقيكُردیرانوعيچهارچوبمرجعبرایحصولمعرفتازهويت
مصاحبهشوندگان 

یشان
انداينافرادبنابهاظهاراتشانبهدنبالمسئلهسازشدنهويتكرد 

كُردیبهشمارآورده
هاوفرهنگ هایمتفاوت،تمايالتشانبهموسیقيكردیبیشتريا


دررابطهباديگرافرادازقومیت
مصاحبهشوندگان،درجريانپرسشازخود،جهت

عباراتيتأمليترشدهاست.ايندستهاز

به 
قوميشان،معموالًبهدوگونهواكنشنشاندادهاند :
شناختهويت 
قوميشان ودرنتیجهمراجعهبهمنابعفرهنگيوكردی
 1ـ كنجكاویدربرابرهويت 
قوميشان .
مانندموسیقي،باهدفشناختهويت 
 2ـ  تمايل به شناساندن اين هويت به ديگران غیر كرد با استفاده از منابع معناساز
فرهنگيمانندموسیقي .

منهمیشهموسیقيكردیراتاحدیگوشميدادمامابعدازورودبهدانشگاه

”
بهموسیقيكردیبیشترمتمايلشدمتابهنحویفرهنگكردیروبهتربشناسم،
بهمنكمككردتاچیزهاييراكهدردايرهارزشهایمنقرار

موسیقيكردی
بهتردرككنم،ارزشهاييكهدرروحمنبالقوهوجودداشتندوبارجوعبه

دارند
موسیقي كردی بالفعل شدند .حرفهايي كه هیچ موسیقي ديگری به زيبايي و
وضوحموسیقيكُردیبرایمنبیاننميكنند“(سمیه) .


مصاحبهشونده ديگری در مورد جستجوی آهنگهای كردی به عنوان يكي از منابع

فرهنگيقوميخودچنینابرازميدارد :


كنمموسیقيهاييراكهبهشونعالقهدارمدانلود


منازطرقمختلفسعيمي
”
كنممثالًمنازسايتيبنامتوربوهمیشهآهنگهاييراكهبهآنعالقهدارمدانلود
لينكتهجالباينكهدراينسايتتمامآهنگهایكردیقديميهمكه

ميكنمو

حتيممكنهتاحاالنشنیدهباشموجودداره،شايدباورتوننشهآهنگهایكردی

امكهاصالنميتونیدفكرشمبكنیدكهدرچنینسايتي


ازاينسايتدانلودكرده
روزترينآهنگهایغربيوجودداشتهباشن“(آريان) .


دركناربه



جهانيشدنوبازنماييهويتفرهنگيدرموسیقيكردی(بررسيالگوهایمصرفموسیقيدانشجويان 197 )...

دانشجويانعامگرابرایموسیقيبهعنوانمنبعيبرایشناساندنهويتكردیبهكردهاو

ديگران غیركرد اهمیت قائل هستند و بنابراين خواهان امروزی شدن سبكها و ويژگيهای
موسیقيكردیهستند،طوریكهنهتنهامخالفورودعناصرزبانيوموسیقیاييغیركردیبه

مو سیقي كردی نیستند بلكه حتي ورود اين عناصر را مايه غنای بیشتر موسیقي كردی و
اثرگذاریبیشترآنميدانند .


منجوانمومیلبهتغییردارموبههمینجهتازسبكهایقديميخوشم

”
نمیاد .مثالً سبكهای دلخواه من راك و متال هستند و دلم ميخواد با همین
سبكهاهمموسیقيكردیگوشبدم،مثالًمنازطريقراكفارسي،بسیاریاز

اشعارحافظراكهاصالًبهشعرهاشعالقهنداشتمتوانستمحفظكنموحافظرا
بهتر بشناسم ،پس كاربرد سبكهای جديد در موسیقي كردی هم ميتونه
همینطورباشه“(ئاكو) 


هاوسبكهایغیركردیدرموسیقياستوباتأكیدبر

بیانمسائلجمعيكردهابازبان
زبانانگلیسيازنمونه هایرويكردبهموسیقيبرایشناساندنفرهنگكردیبهديگرانغیركرد

است .

بهنظرمنموسیقيميتونهمنكردروحتيبازبانيغیركردیبهافرادغیركرد

”
بشناسونه،مثالًشاهینجعفرقليدرسوگمايكلجكسونتنهاايرانيبودكهبه
اجرایبرنامهپرداختواونجاگرچهانگلیسيخونداماايرانيبودنشواقعاًجلب
توجهكرديامثالًپسركردیكهبرندهجايزهمعتبرموسیقيدرسوئدشد،كُرد
بودنشدرشناساندنمردمكردبهغیركردهاخیليميتونهتأثیرداشتهباشه،از

كردیازتنظیماتجديدسبكهایمدرناستفاده

طرفديگهوقتيدرموسیقي
شود،مخاطبانبیشتریرابهخودشجلبميكنه“(اوين) 


مي

تمایل به نادیده گرفتن مرزهای قومی و ملی در بهرهگیری از موسیقی
بسیاریبرشباهتهایخودشانبهعنوانيكانسانكُردباافرادساير

اينگروهازافرادتأكید 
قوميشان
اقوام و  ملل جهان دارند و نیز نسبت به هويت ملي خود و ارتباط آن با هويت  
باپذيرشارزشهایمليدارند.مثالًويانميگويد”:مناوليكايرانيهستم

جهتگیریتوأم 

بعد يك كُرد .اگر قرار باشد هر كدام از قومیتها خودشون رو جدا از فرهنگ ملي بدونند از
انيچیزیباقينميمونه“ .

فرهنگاصیلاير
اين گروه با مرزبندی های قومي و ملي در موسیقي مخالف هستند و ارزش و منزلت
يكسانيازلحاظتعلقبهقومیتخاصيبرایموسیقيقائل نیستند.تأكید آنهابربیانمفاهیم
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مشتركانسانييالذتهایمشابهدرموسیقياست.مثالًكاوانميگويد”:بهنظرمنموسیقي

هاوآدمهادرعمقروحشون،

هانشأتميگیرهازعمقروحآدم


كالمیهكهازروحواحساسآدم
اينمثلهمبودنها

احساسشون،تجربیاتدردوخیليچیزهایديگر،همهمثلهمهستند؛و 
درموسیقيهاشونتجليپیداميكنه“ .

آهنگهايي با محتوای عاشقانه ،اعتراض به جنگ ،فقر ،تخريب محیطزيست از جمله

مضمون های مطلوب اين افراد است .به طور كلي محتوای عاشقانه در بین همه افراد و ساير

موضوعهایدربیننیميازافرادمورداشارهقرارگرفتهاست .


داشتن حسی از تعلق نسبت به موسیقی کُردی به نسبت سایر موسیقیها
ایگروهعامگرانوعيازحستعلقوتملكنسبتبهموسیقيكُردیرانشانميدهدكه


گفته
ريشهدرتعلقخاطراينافرادبههويتكُردیدارد .

” يكتفاوتعمدهدرگوشدادنبهموسیقيكُردیوغیركُردیبرایمنوجود
دارهواوناينهكهوقتيبهموسیقيكردیگوشميدم،مدامدرحالسبك،

سنگین كردن آهنگي هستم كه دارم بهش گوش ميدم چون دلم ميخواد از
هاكمنیاره،بهترهبگمدلمميخوادهمیشهازاينيكههستبهتر


سايرموسیقي
وبهتربشه“(توار) 


هایخارجيگوش


هایجديدكهمندركنارآهنگ

هایكردیباسبك

موسیقي
”
اماباوجودضعفهاشون،من

دم،ضعفهایزيادیبهخاطرنوپابودندارن؛


مي
اين موسیقيها رو گوش ميدم و حتي لذت زيادی هم ميبرم و فكر ميكنم
ایباسبكجديدميشنوم


ستوقتيموسیقيكردی
دلیلشكردیبودناونها 
كهخوبكارشده،ازدروناحساسافتخارميكنم“(امین) 



عامگراتعلقخاطرخاصينسبتبهموسیقيكردیدر
مصاحبهشوندگان  

يكچهارماز
مقايسه با ساير موسیقيها نداشتهاند .دانشجويان عامگرا موسیقي را منبعي برای بازنمودن
ارزشها،افكار،آمالواحساساتشاندرنظرميگیرندكهبدونتوجهبهتعلقملي،قومييانژادی

توانايي بااليي در ابراز اشتراكات انساني دارد .شكلگیری عالقه اين افراد به نوع خاصي از
موسیقيبهتواناييآنموسیقيدربرقراركردنارتباطبافكرواحساسآنها(مخاطبان)بستگي
دارد.ازنكاتبسیاراساسيدرنگرشاينافرادبهموسیقيكُردیايناستكهموسیقيكُردی
دربردارنده مجموعهای از معرفتها ،احساسها و تجربههای فردی و جمعي آشنا است كه در
گیرند.موسیقيكردیميتواندابزاریبرایشناساندن


شناختهويتقوميخودازآنبهرهمي

جهانيشدنوبازنماييهويتفرهنگيدرموسیقيكردی(بررسيالگوهایمصرفموسیقيدانشجويان 199 )...

دربرابرهويتهایغیركُردیازجمله

هويتكُردیرابهديگرانغیركُردباشد.اينافراداگرچه
فرهنگهای ملي و جهاني بسیار انعطافپذير به نظر ميرسند اما با اين حال حس

هويتها و 

نیرومند هويت قومي خود را حفظ ميكنند و تالش برای بازسازی اين هويت ،شناخت و
شناساندنآنبرایاينافرادحائزاهمیتاست .


گروه خاصگرا
مصاحبهشوندگان در دسته خاصگرا قرار داده شدهاند كه تعلقات هويتي آنها در

گروهي از 
انواعموسیقيكردیوغیركردینقشيتعیینكنندهدارد.مفاهیمموردتأكید اين

گرايششانبه
افراددرانتخابوعالقهبهموسیقيكردیوغیركردیبهشرحذيلاست .

وجود ارتباط مستقیم میان هویت کردی و انتخاب متون موسیقی
گرادرمیانانواعموسیقيهایكردیوغیركردیاولويترابهموسیقي


شوندگانخاص

مصاحبه
ها،ترانههاو آهنگهایكردیراهيبرای


دهندبهنظراينافرادگوشدادنبهآواز

كردیمي
شود.درنظرافرادخاصگرا،تمايل،انتخابومصرفموسیقي

شناختمعنایكُردبودنتلقيمي
كُردی،ارجوارزشنهادنبهكردبودنوتملكاينهويتاست .

”موس یقي كردی در هر حال برای من در درجه اول اولويته ،چون يادآور كُرد
بودنمنه،آوازهويتمنوصددرصدمتعلقبهمنوفرهنگمن،گوشدادنبه
موسیقيهای كردی با دغدغههای درون من بسیار ربط پیدا ميكنه ،چون من

كردبودنخودمرابسیارجدیميگیرم“(لیال) 



كردیدرزندهنگهداشتنزبانكردیدرجملهداليلارزشگذاریآن

اهمیتموسیقي 
است.زبانكردیدرنظراينافرادبسیارحائزاهمیتاستواهمیتآنصرفاًمعطوفبهنقش
قابلتوجهدرحفظهويتكردیبهشمارميآيد .

مؤلفهای
ارتباطيآننیستبلكهاينزبان 

”موسیقيكردی،درنهادخودشزبانكردیروكهشناسنامههويتكرديهحفظ
كنه،منيكهدرسمروبازبانغیركردیميخونموطوریبهزبانرسميعادت


مي
دارم كه حتي خاطراتم رو با زبان كردی نميتوانم بنويسیم و حتي نامههای
امروبهفارسيمينويسموبهشدتبهزبانانگلیسيبرایپیشبردكارهام


دوستانه
نیاز دارم و درصدد يادگیری بیشتر انگلیسي هستم ،با گوش دادن به موسیقي
كردی خیلي از كلمات كردی كه از طريق آوازها و ترانهها ميشنوم در ذهنم

پژوهشهایانسانشناسيايران،دوره،2شماره2

199

ماندگار ميمونن ،بخصوص كه بسیاری از ترانههای دلنشین كردی را تكرار
ميكنم“(جمال) 



تأکید بر موسیقی کردی بهعنوان ابزاری برای حفظ هویت قومی
اينگروهازمخاطبانموسیقيكردی،ديدگاهيشديداًاعتراضيبهشرايطيدارندكهحفظو
موجوديت هويت قومي آنها را به مخاطره مياندازد و برای مقابله با چنین جرياني به عناصر
فرهنگيازجملهموسیقيمتوسلميشوند.اينافرادبامصرفموسیقيكردیواهمیتدادنبه

آنبهنوعيبهمقاومتدربرابرهرجريانيميپردازندكهمحو،هضموياانكارهويتمحليآنها

رادرخوددارد،واكنشيدربرابرناديدهگرفتهشدنيابهحاشیهراندهشدن .

” من چند سال پیش چندان تمايلي به موسیقي كردی نداشتم ،ولي در يك
نرمافزار فرهنگ لغت انگلیسي ،واژه كُرد ،به عنوان قومي كوچنشین در

كوهستانهایفالتايرانترجمهشدهبوداينموضوعمنراخیليتحتتأثیرقرار

داد ،بعد از آن من به داشتههای هويتي خودم عرق بیشتری پیدا كردم ،چون
كههستندمعرفيميكند“(آرين) 

آنطور
همینداشتههاستكهكردهارو 



هایهويتياستكهدريافتاينپیامها،بهتداوم

موسیقيكردیازهرنوعي،حاملپیام
هويتقوميياریميرساند.مثالًهاوریميگويد”:موسیقيكردیيعنيبخشيبسیارجدیاز

وعاشقانه،وقتيازيكدختركردحرفميزنه،اونجاكرد

هويتمحلي،دريكآهنگغنائي 
هكهبرایمنبهارزشاونآهنگاضافهميكنه“ .

بودناوندختر

دوستانهی كردی را ترجیح ميدهم .وقتي در

”من شخصاً موسیقيهای میهن
يكترانهگفتهميشودكوردستاننیشتمانيجوان(كردستانسرزمینزيبا)اين

زيبايي ،زيباييای است كه روح من از كودكي با آن آشناست و درك چنین
آهنگي از احساساتي نشأت ميگیرد كه ريشه در كیستي من دارد .من دلم
ایكهبهسبكفولكلورترانههایغنائيوعاشقانه


خواستهنرمندانبرجسته

مي
خوانندهمازمضامینمیهندوستانهبهرهبگیرندچوناينكاربهزندهنگه


مي
داشتن احساسهايي كمك ميكند كه به هويت قومي مردم مربوط است“
(محسن) 


گرایش به حفظ اصالت موسیقی کردی
گرابهموسیقيهایسنتيكردیتمايلدارندزيرايكقومیتوهويتنیازمندشیوه


گروهخاص
بیانخاصخويشاست.اينبیانبهشیوهخاصكردی،تواناييپايداریبیشتربهاينموسیقيو

جهانيشدنوبازنماييهويتفرهنگيدرموسیقيكردی(بررسيالگوهایمصرفموسیقيدانشجويان 193 )...

هایكردی،سنتيهارا


مندرمیانموسیقي
بخشد.ويانميگويد”:


بههويتمربوطبهآنرامي
بیشتردوستدارم،فضایكردیكهدراينآهنگهاوجودداردوفضاینوستالژيكيكهدرآن

موسیقيها وجود دارند را هزاران بار ،به موسیقيهايي كه ساير فرهنگها در اون غلبه دارن،

ترجیحميدهم“ .

افرادخاصگرا،مخالفورودعناصرغیركردیبهموسیقيكردینیستندامادرصورتيكه

موسیقيكردیواردشوندبهعبارتيافرادخاصگرا

مؤلفههای 
اينعناصردرمتنوزمینهایاز 

درصورتيورودعناصرموسیقاييوفرهنگيغیركردیبهموسیقيكردیرامطلوبميشمارند

مؤلفههایموسیقاييوفرهنگيكردی،دراثرحفظشود.آنهادرمقابلغلبهبا
كهبرتریوغلبه 
فرهنگيغیركردیدربرخيآهنگهایكردی،واكنشيتوأم با

مؤلفههای 
عناصرموسیقیاييو 
دلزدگيوحتياعتراضدارند .


منازآهنگهایغیركردیخوشممیاد.مثالًآهنگهایتركيياعربي،وليوقتي

”
اميخونناصالًنميتونمتحملشونكنم.انگار
هایكردیرابااونسبكه 


آهنگ
روحم به من میگه كه نبايد اجازه بدم اين جور آهنگها در هیچ شرايطي وارد
روزهاولحظههایمنبشن“(هیوا) .

هاييكهخیليبهشكلتقلیدیكارميكننگوشبدم


دوستندارمبهآهنگ
”
چون با گوش دادن ،به آنها بها دادم و من عمیقاً دوست ندارم به چیزی كه
فرهنگيغیركردیراواردفرهنگكردیميكننوتهديدیبرایفرهنگكردی

بهشمارمیاد،بهابدم“(ريبین) .

موسیقی غیر کردی و ارتباط معنایی و احساسی با هویت کردی
گروه خاصگرا نیز مانند عامگرايان بر اساس مشابهتهايي كه در روحیه و احساس افراد در
مندبهموسیقيهایخاصهستندمثالًبیشترافرادخاصگرابه


یدنیاوجودداردعالقه
همهجا

هایجهانشموليمانندآزادی،


برند،مضمون
هایخارجيگوشميدهندوازآنلذتمي


عاشقانه
رادخاصگرا

عدالت،حقوقبشر،ضديتباجنگو...رانیزموردتأيیدقرارميدهند؛امابیشتراف
توجهميكنندكهباكردبودنوهويتكردی

بهآندستهازموسیقيهایغیركردیوخارجي 

آنهابتواندارتباطاحساسيومعناييبرقراركند،يابهعبارتيمخاطبانبتوانندآنرانمودیاز
واقعیت های انساني ـ قومي خود به شمار آورند .زانیار با اشاره به ريتم برخي از آهنگهای

ازخیليازآهنگهایغیركردیوغیرايراني،بهخاطرريتمشونخوشممیاد

خارجيميگويد”:

حماسيداشتهباشند،اينسبكحماسيبسیارشبیهآهنگهایكرديه“ .

بخصوصاگرريتم

موسیقي هایغیركردی وحتيغیرايرانيدرصورتداشتنمحتواومضموني مشابهو

گراقرارميگیرند.


ربامسائلجمعيوتاريخيمردمكردموردتوجهافرادگروهخاص
مرتبطد
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ريبوارميگويد”:عاشقصدایجیپسيكینگهستم،چونصداييزخميداره،صدایزخمي

جیپسي كینگ برای من يادآور زخمهايي است كه در گذشته تاريخ مردم كرد در كشورهايي
مانند عراق وجود داشته“ .يافتهها گويای اين مطلب است كه تمايالت خاصگرايانه از نوع
(نوعسومخاصگرايي)است .

گراييريشهدار


خاص
مصاحبهشوندگانخاصگرااگرچهموسیقيكردیرابهدلیلتواناييدربازنموداحساسات

وتعلقاتفكریوروحيخوددراولويتقرارميدهند،امااينبهمعنيحفظهويتدرحصارهاو
مرزهای غیرقابل نفوذ فرهنگي نیست ،افراد خاصگرا موسیقيهای غیركردی را زندگي
گروهعامگرارانیزدردايرهعاليقو

شانمصرفميكنندومفاهیمعموميموردتأكید 


روزمره
ارزشهای خود قرار ميدهند ،با اين تفاوت كه گروه خاصگرا احساس خودی بودن بیشتر به

موسیقيكردیدارندوبراينخودیبودنتأكید  قابلتوجهيدارندوآنرابهعنوانبخشياز
دردرجهباالييازارزشواهمیتقرارميدهند .

قوميشان
هويت 
مخاطبان خاصگرا ،موسیقي كردی به ويژه سبكهای اصیل و سنتي را فعاالنه در به
عنوانروشهاييبرایمعنادادنبهزندگيجمعيبهكارميبرند،فرايندمعنابخشيدربردارنده

تعريفمفاهیمونشانههایهويتياستكهبرایتعیینموقعیتخودوتمايزدربرابرصدمات

سازمليوجهانيمورداستفادهقرارميگیرند.درنظراينافرادموسیقيكردیازطريق


همگون
اسهايي در افراد ياری ميرساند كه تداعيكننده
معاني و پیامهای هويتي ،به برانگیختن احس 
خاطراتجمعيوگذشتهمشتركاستكهبهصورتينماديندرآگاهيازحضورخودميتواندبا
قدرتبسیارايفاینقشكند .
 اينافرادبامصرفموسیقيكردیوبهادادنبهآنومصرفمتونآندرشرايطيكه
امكان دسترسي به انواع موسیقيها به واسطه گسترش رسانههای جمعي وجود دارد به لحاظ
نمادينبههرآنچه بهمعنيتهاجمبههويتكردیياانكارآنهويتباشد،اعتراضميكنند.
الزمبهذكراستكههمهدانشجويانورودبهدانشگاهراعامليمؤثردرگرايشوتمايلبیشتريا
ردهاند و غالباً دو دلیل عمده را در اين مسئله تأثیرگذار
تأمليتر به موسیقي كردی ذكر ك 
دانستهاند .

متفاوتكهزمینهسازپرسشاز

فرهنگهای

1ـتعاملبادانشجويانغیركردوآشناييبا
كردیشانبود.

هويت
دسترسيبیشتربهمنابعگفتمانيومعرفتيمختلفكهزمینهسازجستجویتأملي

 2ـ 
قوميشانرافراهمنمودهاستمانندكتب،مجالت،سايتهایاينترنتي.
درهويت 
هایدانشجوياننشانميدهدكهتأثیر فضایدانشگاهبرانتخابومصرف


بررسيگفته
گرابادانشجويانگروهخاصگرابهشكليمتفاوتاثرگذار

موسیقيدرمورددانشجويانگروهعام

جهانيشدنوبازنماييهويتفرهنگيدرموسیقيكردی(بررسيالگوهایمصرفموسیقيدانشجويان 111 )...

بوده است .طوری كه غالباً در مورد گروه خاصگرا به شكل واكنشي برای اثبات وجود هويت
كردیودرموردگروهدومبهشكلواكنشيجهتشناختهويتكردینموديافتهاست .

گراوخاصگرا 


هایعام

بندیجمعیتموردمطالعهبرحسبگرايش

:دسته
جدول1
سلیقهموسیقايي 

دختر 

پسر 

تعداد 

عامگرا 


9

1

 11

خاصگرا 

1

1

 19

كل 

 12

 12

 21

منبع:نگارنده 

بررسي و تحلیل نگرشهای مصاحبهشوندگان نشان ميدهد ،كه ميتوان میان نمود
گراييوخاصگرايي،بامفاهیمموردتأكیداينافراد،ارتباطيبهشرحزيربرقرار

شاخصهایعام

كرد .

شاخصهای گروه عامگرا 
غیرمستقیم میان هويت كردی و انتخاب
نسبیتباوری در مقوله وجود ارتباط  

 1ـ 
موسیقي .
 -2پذيرش ديدگاه جهان میهني ،كمرنگ شدن تعلقات قومي و میهني و همچنین
شاخصپذيرشعمومیتزبانيواحددرسراسرجهاندرمقولهتمايلبهناديدهگرفتنمرزهای
قومي،مليونژادیدربهرهمندیازموسیقي .

-9تأكیدبرانطباقوآمیزشدرمقولهگرايشافرادبهامروزیبودنومیلبهتغییر .
هایآزادیوبهزيستيفردیوصلحوامنیتدربیانعالقه افرادبه


پذيرشديدگاه
 -1
مضامینومحتواهایضدجنگ،ضدفقر،ضدتبعیضنموديافتهاند.

موسیقيهاو

وجودمقولههای؛ داشتنحسيازتعلقبه موسیقيكُردی نسبتبهساير 

توجهبهموسیقيكُردیبهعنوانمنبعيبرایشناختهويتكُردی،نمودبخشيازشاخصهای
عبارتاند ازتأكید برتعلقاتقومي،میهنيوتالشبرایبازسازیروايت

خاصگرايياستكه

تاريخيخاص .

شاخصهای گروه خاصگرا
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 1ـ تأكید برتعلقاتمیهنيدر مقولهوجودارتباطمستقیممیانهويتكردیافرادو
انتخابمتونموسیقي.
 2ـ تالشبرایبازسازیروايتتاريخيخاصوتأكید برخلوصواصالتفرهنگيخاص
درمقولهیگرايشبهحفظاصالتموسیقي.

 9ـ مقاومتدربرابرفرآيندهایهمگونسازجهانيدرمقولهتأكید براهمیتموسیقي
كردیبهعنوانابزاریبرایمقاومت.
تالش برای ايجاد فضای بسته فرهنگي از مهمترين شاخصهای خاصگرايي است و در
نسبیتباوری در عامگرايي قرار ميگیرد كه به دلیل وجود ارزشهايي چون

تقابل با شاخص 
هایضدجنگوموسیقيهایانتقادی،درانتقاد


،صلحوامنیت،گرايشبهموسیقي
انساندوستي

گراتعديلميشود.درواقعكردستانمیهني

بهنابرابریهایاجتماعيو...درمیانافرادخاص

برسرزمینومكانخاصاستبهدلیلپذيرشارزشهایفوقدر

افرادكهنمودشاخصتأكید 
كنارجهانمیهنيافراد قرارميگیرد،نهدرتقابل باآن.همچنینشاخصتأكید برانطباق و
آمیزش كه از شاخصهای عامگرايي است در مقوله تمايل مصاحبهشوندگان خاصگرا به
موسیقي هایغیركردی،درصورتيكهارتباطياحساسيومعناييباهويتكردیآنهابرقرار

سازد،نمودمييابند .



نتیجهگیری
هاوسلیقههایمتفاوتبهموسیقيوارتباطآنباهويت


گرابانگرش
گروهعامگراوگروهخاص
قومي خود مينگرند ،اما تحلیل گفتههای آنها حاكي از وجود تمايلي توأمان از عامگرايي و
گرادرمیلوعالقهشانبهانواع


گراييدرمیانهردوگروهاست.هويتكردیافرادخاص

خاص
موسیقيكردیوغیركردینقشيتعیینكنندهدارد؛امااينبهمعنایعدمپذيرشسايرانواع

هایغیركردیبهشخصيترينفضاهایروزمرهآنهانیست.


موسیقيومخالفتباورودموسیقي
اينگروهدرجستجویراهيبرایبیانخودازطريقعناصرمعناسازفرهنگمانندموسیقي،با
یقههای متنوعدرآنهاشكل
ایوسیع ازسل 


شوندوبهتبعآنگستره

هاآشنامي

سايرموسیقي
انجامد.درموردافرادعامگرانیز


هايشانمي
گیردكهبهنمودگرايشهایعامدرافكاروايده


مي
بههمینترتیباست،يعنيافرادعامگرامیانهويتكردیباانتخابمتونموسیقيارتباطي

زمانموسیقيكردیرامنبعيميدانندكهنوعيمعرفتقومي

غیرمستقیمبرقرارميكننداماهم

رادراختیارآنهاقرارميدهد.اينگروهدرجستجوبهدنبال(خود)بهانطباقموسیقيكردیبا

برند.درنتیجهافرادباكششيدوگانهباموسیقيهایكردیوغیر

تجربههایزيستهخودپيمي

كردیمواجهميشوند.درتوضیحتمايالتدوگانهاينافراد،تأمل دردومسئلهضروریبهنظر

مي رسد .اول مفهوم هويت ،به منزله روايتي كه مبنا و شالوده توضیح خود و غیر خود قرار


جهانيشدنوبازنماييهويتفرهنگيدرموسیقيكردی(بررسيالگوهایمصرفموسیقيدانشجويان 119 )...

گیرد؛كهدرچهارچوبيقیاسيازشباهتوتفاوتودرجريانيازتعاملبهوجودميآيدو


مي
ديگری توجه به شرايط فرهنگي در نتیجه جهاني شدن ،در چند دهه گذشته است زيرا
فرآيندهای جهاني شدن فرهنگ ،با افزايش ارتباطات از طريق پیشرفت و گسترش ابزارهای
ارتباطي مدرن سبب مي شوند در دنیای معاصر همه منابع فرهنگي مانند موسیقي ،در عرصه
ارتباطمتقابلهويتهایمختلفرافراهمسازند .

جهانيحضوريابندوزمینه

جهانيشدناز طريقبازسازیفضاوزمان،نفوذپذيركردنمرزهاوگسترشچشمگیر
فضایاجتماعيسببپیچیدگي،تنوعوسیالیتامرفرهنگيميشود.دراينفضا،معناواشكال

معنادار برگرفته از منابع تاريخي در تعامل با يكديگر قرار ميگیرند و به مقايسه روايتهای
هويتهای مختلف ميپردازند .در نتیجه گروههای قومي بر اساس ريشهها ،موقعیت و گذشته

هایجديدیبادركتفاوتهاوشباهتهایمیانخودوديگرانبرایبازتعريفخود


خودروايت
كنند.اينافرادنوعجديدیازروايتخودراايجادميكنندكهدرآنضمنمقايسهخود


ارائهمي
با ديگرهای مشابه از خاصیت و بيهمتايي خود آگاه ميشوند و به نوعي تكثرگرايي خودآگاه
جهانوطني،ميگويدكهبرایافراد
ميرسند(.بیر.)991:1331،1هنرزبااشارهبهتمايزمحليـ 

فرهنگهای خاصخودرا

محلي،تنوعوگوناگوني،هماناصلياستكهامكانپايبندیآنهابه
فراهمميكند.البتهالزمبهذكراستكهبازسازیشدنتفاوتوتنوعصرفاًبهمعنایاحیای

فرهنگهای محلي و فضاهای بسته فرهنگي نیست بلكه عالقه جديد به خاصیت ،با آگاهي از

تأثیر  گريزناپذير فضای جهاني همراه است و در چارچوب منطق جهاني شدن عمل ميكند.
(مورليورابینس13:1331،2ـ )17
فرهنگيامكاندستيابيبهانواع

درهمتنیده 
مخاطبان كُرد،درفضاييآكندهازمرزهای 
منابعمعناسازكردیوغیركردیرادرداخلمرزهایمليوسرزمینيدارند.دراينشرايطافراد
بهدنبالهويتقوميخودازمیانانواعهويتهایغیركردیبه كاوشميپردازندو بهدنبال

روايتخودميگردند،روايتهويتيدرحاشیهكهپیشازاينچندانفرصتيبرای

فرصتيبرای
روايتنیافتهبود.درجرياناينفرآيندسوژهكُردامروزیتفاوتوشباهترادرموردقومخود
شناساييميكندودرعینحالتواناييشناساييوتعريفشباهت باديگرانمتفاوترامييابد
كهگرچهد ركردبودنمتفاوتهستندامادرانسانبودنهمانندند .گروهموردمطالعهكهبافضا
هستنددربرابرنفوذنمادهایمعناسازهويتهایغیركردیبه

ومنابعگفتمانيمتعدددرارتباط
دوگونهواكنشنشانميدهند :

دعامگرا.
بازكشفتفاوتهادرجريانتعاملباديگرانغیركرددرافرا 

1ـ

Beyer
Merly, D & Rabins, K

1
2
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بازكشفشباهت هاباديگرانغیركرددرجريانتالشبرایتعريفمرزهایهويتي

 2ـ 
كردیوابرازخودازسویافرادخاصگرا .

بازكشف تفاوتها يا آنچه هنرز آگاهي از خاصیت و بيهمتايي خود مينامد ،به حفظ
بودنياریميرساند.امیرميگويد”:مندرموسیقي،مفاهیمي

جهانوطن
هويتقوميدرحین 
راترجیحميدهمكهبهكلیتبشرمربوطباشد،امااينبهمعنيترجیحدادنه،بحثاولويتهنهبه

دهاللو“بهعمقاحساسمن
معنيكنارگذاشتنهويتكردیياناديدهگرفتناونمثالًآهنگ” 
امردرموردافرادخاصگراكه

كنهوهرجایدنیاباشمبهاونعشقميورزم“ .اين 


رسوخمي
موسیقيكردیرادرمقامروشيبرایابرازوجودومقاومتدربرابرنفيخودبهكارميگیرند،به

كشف شباهتها ميانجامد .شباهتهايي انساني كه موسیقي با بهرهگیری از احساسات و
لذتهای انساني ،به شكل نمادين در شناسايي آنها ياری ميرساند .رزگار ميگويد” :من به

آهنگ هایلورينامككنیتخیليعالقهدارم،بهمنحسعجیبيمیدهواونموسیقيباوجود

اينكه كردی نیست من رو به ريشههام برميگردونه“ .ويان مسئله اعتراض به جنگ را مطرح
آهنگيازآناستازيادراعتراضبهجنگبهعنوانپديدهایضد بشریسرودهشدهو

ميكند”:

هاييباهمهچیزهاييكهدارن،ازجملهعشقدرآتشميسوزاند.من


هاروبهشكلآدمك

انسان
يههمچینآهنگيرو،هرجاوبههرزبانيگوشميدمواينيعنياوجزيبايي“ يامريمكه

خوشمميآيدحتيگاهي

ينهايت 
هایخارجيراميشنومكهب 


هاآهنگ

بعضيوقت
ميگويد”:

آرزوميكنمكاشاينآوازبازبانكُردیخواندهميشد“ .

جهانيشدنچیزینیستكهبهشیوهاینظاممنديكسانيتولیدكند.درواقعامرجهاني

هایخاص،توافقحاصلميكندو


كند،بافضاهایخاصوقومیت

ازطريقخاصبودنعملمي
يرشعملميكند،همیشهنوعيديالكتیكپیوستهمیانامر

ازطريقبسیجكردنهويتهاونظا

جهانيوتمايلبهمحدودشدنومحليشدنوجوددارد.حركتدرايندومسیر،دووجهاز
فرهنگهای مليبه دورهجديداست.دورهای كهازطريق

حركتواحدازدورهتحتسیطره
هایحاشیهایبرایآمدنبهصحنهتغییرشكليافتهاست.تناقضاينجااست


كشمكشهويت
كهدرجهانماهويتحاشیه ایمانندهويتقوميبهفضاييقدرتمندبدلشدهاست.هرچند

قدرتاينفضامحدوداستامابههرتقديرقدرتاست(هال217:1331،ـ )299
اينامربهمعنایوجودفضاييآرماني،باتمامشرايطبرایسخنگفتننیستبهويژهكه
فرهنگهای محلي نیست ،اما به قول هال ،مسئله اين

تولیدات فرهنگ غربي ،قابل مقايسه با 
هاامكانپذيرنیست.آرياندر


هاوگفتمان

استكهدرچنددههاخیرخاموشنگهداشتنزبان
هنگهای كردی را دانلود
سايت توربو ،انواعي از آهنگهای خارجي و همزمان بسیاری از آ 
ميكند .آهنگهايي كردی كه عامگرايان آنها را بخشي از منابعي خودشناسي قومي ميدانند.

تالشبرایدركعنصرخالقانههنرمدرنهموارهمارابهنوعيدرارتباطبازبانهنریمناطق

جهانيشدنوبازنماييهويتفرهنگيدرموسیقيكردی(بررسيالگوهایمصرفموسیقيدانشجويان 117 )...

دهد،درهمانحالنميتواندرجهانامروزموسیقيمحليياسنتيرايافت


ایقرارمي

حاشیه
ياعتنا باشد(همان:
كهنوایموسیقيهایدورونزديكرانشنیدهباشدوبهتنظیمهایجديدب 

يباييشناسي موسیقي كردی و تأثیر آن در برپايي هويت قومي ،نوعي زيباييشناسي
 .)219ز 
دورگه است دانشجويان خاصگرا از موسیقي كردی ،انتظار حفظ اصالت و در عین حال به
تنظیمهای جديدعالقهدارند.درمیان عامگرايان،پذيرشتنوعوبهروزشدگيحتيبازبانو

است،زيراميتواندابزاریبرایبیانهويتكردیمسائلآنبه

سبكهایغیركردیموردتأكید

شمارآيد.كاوانميگويد ”:فرقينداردكهباچهزبانيمسائلمردمكردبیانشودمهمايناست

ينمسائلطوریبیانميشودكهدركيعموميدرپيداشتهباشد“ .

كها
سومميتوانچنینگفت 1:ـ بهموسیقيكردیبامشخصساختن

درپاسخبهسؤال 
فضاهایفرهنگيكردیبهمخاطبانخودمجالشناختوروايتخودراميبخشد.درنتیجهبه

ردیبافراهمكردنزمینه تعاملنمادين

ساختوبیانهويتكردیميپردازند 2.ـ موسیقيك
درشكلدادنبهپندارهایاشتراكداشتنباديگرانغیركردايفاینقشميكند.گروسبرگبر

اينباوراستكه” فهمموسیقيمستلزمطرحاينپرسشاستكهموسیقيبههوادارانخود،
ميگذاردوچگونهبههوادارانخود
دهد،چهفرصتهاوامكاناتيرادراختیارآنها 
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