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 چكیده

پیچیدهجهاني فرآيند شاخصشدن از يكي كه است دههای وهای بیستم قرن پاياني های

يكمبهشمارميوترينچالشقرنبیستمهم اينپديدهبسیاروسیعوگستردهتأثیراتآيد.

عرصه در را انساني جوامع زندگي ابعاد تمامي كه صورتي به اقتصادی،است مختلف های

قراردادهاست.اينپژوهشتالشداردتاضمنبیانتاريخچهتأثیرهنگيتحتسیاسيوفر

سازیآنبابررسيبینشونگرشدانشجويانكرددانشگاهگیالننسبتجهانيشدنومفهوم

هایبهموسیقيكردی،بهتحلیلنسبتجهانيشدنباپديدهقومیتبپردازد.براساسيافته

جهاني پژوهش، بااين امكانشدن، جغرافیايي و سیاسي زماني، مكاني، مرزهای فروريزی

فراهممي را سازدوزمینهبروزوشنیدهشدنصداهایدسترسيافرادبهمنابعمتعددمعنا

حاشیه صداهای جمله از ميمختلف، فراهم را درای بازانديشي به منجر رو اين از و كند

هایقوميوبازسازیآنهاخواهدشد.هويت

قومیت،مدرنیته،موسیقيكردیهويت.،جهانيشدن،فرهنگ،فرهنگجهانيلید واژگان:ک
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 مسئله بیانمقدمه و 

دهه قرن پاياني سال29های و قرن آغازين بحث21های چیستيبا پیرامون پرتنش های

كنونجامعهاندكهتافرايندهاييهمراهبودهاستكهجهانكنونيراباتحوالتيمواجهساخته

تجربه است. نكرده تجربه را آن نظیر دهكدهبشری نظريه اساس بر كه مارشالای جهاني

سابقهارتباطاتانسانيهایاطالعاتيوگسترشفزايندهوبي،رشدوپیشرفتفناوری1لوهانمك

انسانقرن استكه پديدآورده شرايطيرا مختلفزندگياجتماعي، ابعاد را21در درخود

زيست دركميـ همنوعانپیشینخود اهمیتجهانيمتفاوتبا اينشرايطجديد در كند.

كههويتقاطعمرزبندی جوامع، و برایآنانرقمميهایمیانافراد بههایمتمايزیرا زنند،

ترينمفهومدر.دراينمیانشايدرايجدهنديمصورتتدريجيمعنایوجودیخودراازدست

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

یایازپیوندهایمتقابلمناسباتاجتماعيدرعرصهباشدكهعبارتاستازشبكه2شدنجهاني

جهانيكهبهكمرنگشدنمرزهایزمانيومكانيوآگاهيبیشترمردمدنیاازدرهمتنیدگي

انجامد.ايندهمرزهاميناشيازفروكشفز

یبازارهایجهانيهمراهبودهاستاماازاواخرشدنباتوسعهاگرچهاصطالحرايججهاني

سیاسيوفرهنگيمتجليشدكهبهشدندرعرصهجهاني1319سال هایمختلفاقتصادی،

ان،هایفرهنگيدرسطحجهدلیلسرشتپیچیده،متكثر،متفاوتوحتيمتضادگردشپديده

شود.روزبراهمیتآندرمسائلوموضوعاتفرهنگيجهانافزودهميبهرسدكهروزبهنظرمي

هويت انواع خیزش و بیداری چون وعواملي زباني جنسي، مذهبي، نژادی، قومي، های

نظیرفرهنگدياسپوراوظهورهويت1399هایمحیطيازدههزيست ،9هایمتقاطعوشناور،

هایشهروندانونمونهيفراملهایمصرفدرجوامعمختلفوافزايشتقاضاهایوژیرواجايدئول

شدنبامسائلفرهنگيجهانيهاييهستندكهضرورتتوجهبهرابطهبسیارديگر،ازجملهپديده

نمايد.رادرعرصهجهانيايجادمي

هاییروابطوكنشجهانيشدندربعدفرهنگي،ازطريقبازسازیزمانوفضابهبازساز

مي جهاني بستری در وسیعاجتماعي با و گسترهپردازد شدن تأثیرپذيریتأثیرگذاریتر و

محصوربودنبهرغمبههاانجامدكهدرآنفرهنگمي1جهاني گیریفرهنگيكنشگرانبهشكل

گیرند.ازاينروارميهایفرهنگيقرگیری،تبادلوابداعایتاريخيدرجريانيعظیمازوامگونه

                                                           
1 Macluhan 
2 globalization  
3 Diaspora 

هایمیزبانمهاجرانپراكندهاجتماعيكگروهقومييامذهبيكهدرسراسرجهانمهمانفرهنگ:دياسپورا

 اند.گرديده
4 global culture  



 

 

31 صرفموسیقيدانشجويان...(رموسیقيكردی)بررسيالگوهایمجهانيشدنوبازنماييهويتفرهنگيد

رابطه رويدادها، رسوخ شكل به مدرن دنیای در روزمره زندگي رايج فرآيندهایتجربه و ها

(.1991:121شود)گلمحمدی،هایمحليتعريفميجهانـدرزيستدوردست

آيد،بنابراينجهانيشدنفرهنگ،هويتوسازبهشمارميترينمنبعهويتفرهنگمهم

 چالشمعنا با هويتهاييچونپیدايشهويترا احیاء شدنهایقديمودگرگونهایجديد،

مواجهميهويت هويتهایموجود همواره و چالشسازد با ياهایمليرا بقا، مربوطبه هايي،

 هويتهایفرهنگزوال و هويتمحلي فرهنگجهانيو با رويارويي در هایعامهایخاص،

گیرد:يابيوبرجستهشدنفرهنگدركلدوجنبهاساسيرادربرميناهمیتسازد.ايمواجهمي

يك فرآيندجهانيشدن، در يكدستشدنفرهنگيجهاناستكه همگونو نخست، جنبه

جهانيمي آمريكايي، وجهغالبفرهنگغربيوبهويژه با هایفرهنگكندوفرهنگمعینرا

بههضموجذب،يامقاومتو دارد.جنبهدوماهمیتفرهنگدرجهانروياروييواميديگررا

مي مربوط فرهنگي تولید اضافه يا تراكم به كهكنوني، حال عین در شدن جهاني شود.

سازفرهنگياست؛جهانرابهبازاریبرایعرضهمحصوالتفرهنگيدربرگیرندهنیروهایهمگون

هاحضوریچشمگیردارند،اماهبرخيفرهنگكند.دراينبازارگستردهاگرچگوناگونتبديلمي

اينجهانیهركجاديگروجودندارد.انسانامروزدرهایفرهنگمانعيجدیبرسرراهحضور

 بهقولهنرزانسان،ميیشوبكمپهناورباشد، تواندمحصوالتفرهنگيمتنوعيرامصرفكند.

پاره،دارایتكهگيسرانجامبهجهانيپاگذاشتهاستكهيكموزايیكفرهن درهایجداگانهرا

(1،2999:991)هنرزگیرديبرم

ترينمسائلمحليدرروياروييبافرهنگجهانيهستند،هایقوميازجملهمهمهويت

اجتماعيهويتاينهويت مرزهایسیاسيو در جهانمدرنهمواره در محصورها هایملي،

هایقومياند.هويتيامكانچندانيجهتابرازوجودنداشتهاندوازاينرودرعرصهجهانبوده

هایهويتي،ایوفروريزیانواعمرزبندیهایرسانههاوشبكهامروزهباتوجهبهنقشمؤثرجريان

جنبه فرهنگاز گسترده نفوذ تحت مختلف هويتهای و گرفتهها قرار غیرخودی بههای اند.

جهتهويت هموارهمین قومي موضوعهای موجوديتخود، حفظ و تداوم تالشبرای در ه

جهانيمجادلهبوده سراسراند. گسترشآندر قیدمكانو اجتماعياز كردنامر رها با شدن،

هایآرامهایقوميبهشیوهجهانودراختیارگذاردنمنابعمتعددمعناساز،بهمقاومتهويت

سازومسلطغیرخودیباهایهمگونبرابرجريانهادررساندودراينجريان،هويتياریمي

 بودنخود متمايز بر نمادهایمعنادار فرهنگيو عناصر يكسانميتأكیدتوسلبه از و كنند

زنندودرنتیجهبهبازآفرينيخودوبازانديشيدرشرايطميسربازمسلطهایفرهنگشدنبا

هابرایابرازوجودواستمرارفتهشد،تالشقومیتپردازند.باتوجهبهآنچهگاينبازآفرينيمي

يابد.هایمختلففرهنگيمانندموسیقينمودميموجوديتخوددرمؤلفه

                                                           
1 Hannerz 
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كاركرداصليموسیقيدرتواناييآندربیانآسانحسجمعيوهويتفرهنگينهفته

مصداق از طیفي موسیقايي، متن هر در مياست. درج فرهنگي طرهای از كه عملشود يق

شوند،مشاركتدراينبهاجراگذاشتنموسیقايي،درنگزندهمينواختن،رقصیدنوخواندنبي

دیدريكدستگاهپخشموجببرانگیختنوتاگذاشتنيكنوارسيهایجمعيگرفتهازرقص

هایمربوطبهمكانراشودوتجربههایجمعيميبیداركردنوسروساماندادنبهخاطره

كندكههیچفعالیتاجتماعيديگریقادربهكندهازچنانشدت،قدرت،سادگيووضوحيميآ

كنند(.برهمیناساسدانشمندانينظیرتیادینورا،استداللمي1،1331:9آننیست)استاكس

كهافرادموسیقيرابهعنوانبخشيازمنابعفرهنگيالزمبرایجرياندائمساختنخودبهكار

بهموسیقي،بخشيازساختنذهنیتفردیگوشدادنیرند.بهنظراوعملكامالًشخصيگمي

كند.دراينمعناوبازتابيحفظوبازسازیميشناختيزيباييایاست.عمليكهخودرابهشیوه

ميموسیقيتجربه دائماً تجربهایرا بازسازیميسازديا كیفیتایرا ممكناستدرباره كند.

صيكتجربهسخنيگويديالحنيكتجربهراتعیینكند.حتيممكناستشكلورنگخا

برپايي برای ترتیبابزاریكارآمد اين به و دهد تغییر يا تعیینكند اجتماعيرا يكتجربه

(2،2999:13عاملیتوهويتاجتماعيبهشمارآيد.)دينورا

گانههنر،هنرمندومخاطبهااززوايایساند،هنررزيباشناسانوفیلسوفانهنركوشیده

9ند)رامینبنگر محققدراينپژوهشسعيكردهاستتاتحوالتهويتمحليو1999:2، .)

قوميوتواناييموسیقيكردیدربرپايياينهويتراازديدگاهمخاطبانكُردموردواكاویقرار

هنگيموردكنكاشقرارگرفتهاستكهدهد.دراينپژوهش،موسیقيكردیبهعنوانمنبعيفر

ایازمعناهاونمادهایفرهنگيوهويتيكردیرادرخودانباشتهدارد.مجموعه

برموسیقيبهعلتخاصیتنمادينآنبهمثابهعنصریفرهنگياست،زيراتأكیددلیل

مي زمان هر و جا هر را لنمادها از آنها بازتولید و تولید و كرد تولید منابع،توان حاظ

محدوديت انتقال نقلو قابل آساني به ايننمادها بر افزون اندكيدارد. وهاینسبتاً هستند

اغلبميمهم آنها چون اينكه ويژگيتر به متوسلشوند،كوشند انسان ماهوی بنیادیو های

(1،1331:97توانندمدعياعتبارواهمیتكليوجهانيشوند.)واترزبنابراينمي

تالشمينگ حاضر مقاله در گیالنارنده دانشگاه تحلیلنگرشدانشجويانكرد با كند

الگوهایمصرفموسیقي ارتباطهويتكردیبا به موسیقيكردیطوربهراجع و طوربهعام

آنبرهويتقوميبپردازد.زيرابهتأثیرخاصبهدركودريافتيواضحازروندجهانيشدنو

دهیدبخشيازگیریدربارهاينكهكدامموسیقيراگوشميایامروزتصمیمقولكالرك،دردنی

                                                           
1 Stokes 
2 Dynora 

3 Ramin 

4 Waters  
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خواهیدچهكسيگیریدربارهاعالمكردناينموضعبهديگراناستكهشمانهتنهاميتصمیم

چهكسيهستید)كالرك بلكهشما 1باشید، ،1391 اينمقاله9: پاسخدادنبهايندرصدد(.

هااست:پرسش

هاودرعینحالترازنابرابرمبادلهفرهنگي،ناپذيرفرهنگعصرتبادلاجتنابآيادرـ1

وابرازوجودازسویديگرسويكهایقوميمانندهويتكردیتواناييحفظموجوديتازهويت

 راخواهندداشت؟

هويتـ2 ميآيا هويتكردی، نمادينهایقوميمانند طريقعناصر از را توانندخود

 گمانندموسیقيابرازكنندوبهموجوديتخوداستمراربخشند؟فرهن

ميـ9 كردی موسیقي منبعآيا كرد، افراد هويت بحران به دادن سامان در تواند

توجهيباشد؟قابل



 اهمیت و اهداف
بیاناهمیتاينپژوهشمي آنجاييكهجهانيشدنفرآيندیدر از ناپذيراجتنابتوانگفت:

برداریصحیحزجهاتمختلفمديريتشودتابهجایهراسازبحران،بتوانبهبهرهاست،بايدا

سازیپرداخت؛حالآنكهمديريتآنبدونشناختاينازمنابعمختلفوامكاناتمتنوعهويت

امكان آنها اثرگذاری و بنابراينپژوهشمنابع بود. نخواهد اينپذير از كمكبههايي دستبا

هایقومي،مليوجهاني،ابزاریخواهندبوددرجهتمهارآگاهيتاضمنآگاهيشناختبهتر

ها،يكپارچگيوماناييآنهاحفظمعیارهایهويتبومي)قوميـملي(بهبازانديشيدراينهويت

حفظو قومي، چند جوامع در استكه ذكر به الزم رساند. ياری شرايطپرشتابكنوني در

سازد.برايناساس،اهدافكليترميهاييراضروریانجامچنینپژوهشحراستازاتحادملي

زيردراينتحقیقمدنظرقراردارند:

ايران)براینمونهشدنبرحیاتهويتجهانيتأثیراتبررسيروندـ1 هایقوميدر

هويتكردی(

شاخصهشناختويژگيـ2 و نمادهاها ورود فراگیر شرايط قومیتدر فرهنگهای ی

ازوفاقمليوحراستجهانيدرراستایحفظ

هایايراني)براینمونهتالشجهتشناختمنابعفرهنگي/هويتيموردتوجهقومیتـ9

سازوقومكرد(درتالشبرایبالفعلكردنتوانبالقوهاينمنابعدرروياروييباامواجهمگون

آفرينفرهنگجهانيچالش

 
 

                                                           
1 Clark 
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 پیشین روری بر مطالعاتم

به؛ایاستیپیچیدهگسترهایكهباموضوعهويتوجهانيشدنمرتبطباشدپیشینهگستره

هایجوامععلميرادرچندبخشيجدیازدغدغه،آنبرهويتتأثیراتويژهكهجهانيشدنو

بهردیفرهنگجهانيوهويتف(،دركتابيباعنوان2999)1.میتوسدهددههاخیرتشكیلمي

پردازدكهدربازاركاالهایفرهنگيعرضهمختلفيميهایتحلیلقدرتانتخابافرادازفرهنگ

اندكهدارایتقابلوتضادیآشكاردراينزمینه،هایعمیقباسهگروهنويسندهمصاحبه.شودمي

يافتهانجاممي دهدفردانسانيهایپژوهشنشانميدهد. با، كندكهدرزیمينقشكسيرا

به كاالیفرهنگيرا بازار فرهنگيو تضادبینجايگاه تا استوسعيدارد جستجویجايگاه

دارد بستگي انتخابشان به مردم زندگي كه آنجايي از و كند حل در؛طريقي آنها محاسبات

توصیفانتخاب روندهويتكننده، دستبهمشكالتياستكهدر و آنروبرو گريبانسازیبا

هستند.

استفادهازروشجهانيفرهنگ(درمجموعهمقاالتيتحتعنوان1337)2فدرستون با

بهتحلیلاثراتجهانينظریـتحلیلي بهعنوانمنابععمدهـملتشدنبرحاكمیتدولت، ها

فرهنگرسدكهمادرسطحجهانباسهسطحازپردازدوبهايننتیجهميمدرنميسازیهويت

فرهنگملي هستیم: مقیاسبزرگمواجه در فرهنگفراكشوریكهفرهنگمیان، كشوریو

مي سوم فرهنگ را آن فدرستون جمعنامد. چنین ميوی جهانيبندی فرهنگ كه كند

ملتتضعیف حاكمیتدولتـ عاملجذبدولتكننده يا ملتها واحدهایبزرگـ در وها تر

بهشمارتأملهایهويتيجوامععامليبسیارقابلينامررادردگرگونيدولتجهانياستوا

(1337آورد.)فدرستون،مي

شدنوهويتمسلمانانبريتانیايكاييآمر،شدنجهاني(دركتابباعنوان2992عاملي)
نشانميفرايندجهانيتأثیراتنشان نويسندهواكنششدنبرهويتمسلمانانانگلیسرا دهد.

انگلیس مسلمانان ميجامعه شدن جهاني موجب كه نیروهايي به نسبت شكل، در را شوند

تنوعهاييجهتهمپاسخ يا اينفرايندو فاصلهشكليبا جهانگیریازآنميگزينيو ـداند.

سطحمحليگراييبرهمگونمحل همانحالميتأثیرشدنهويتمسلماناندر در و گذارد

انجامد.عواملهایخاصمسلماناندرسطحجهانيميشدنهويتنيبهناهمگوننیروهایجها

پذيرند.ميتأثیريابيبهغیرازنیروهایمحليوجهانيازعواملتاريخينیزبرهويتمؤثر

( راد 1999محسنیان عنوان با پژوهشي در مخاطبآسیب( حوزهپنداریشناسي در ،
هایمقابل،ازانسانپنداریبهسیرتحولنقشپسازدهكدهجهانيوعصرشدن،جهانيهارسانه

فعالهارسانه موجودی به منفعل موجودی از ارتباط، مييا خصلتگیر بارزترين كه پردازد

                                                           
1 Mathews 
2 Featherstone, M 
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؛اينامرحاصلتحوالتياستكهجهاني،استقاللاودرانتخابمبتنيبرنیازهااستگیرارتباط

پژوهشگربهايننتیجهميستآنهااترينمهمشدن كشورهایدرحالتأخیررسدكهبهدلیل.

دست در رسانهتوسعه به نقشيابي تحول سیر جديد پديدههای و است نشده طي پنداری

هایجدیبهمخاطبانوارد،درآيندهآسیبتوسعهدرحال،دربرخيكشورهایپنداریمخاطب

.خواهدكرد

رضايي) عنوان(1993امیریو پژوهشيبا قومیتدردر ابعادسیاسيجهانيشدنو
،ابعادسیاسيواجتماعيهويتچهارقومايرانينامهومطالعهمیدانيبااستفادهازپرسشايران

نتیجهكليحاصلازمطالعهمذكوراند.،موردبررسيقرارداده،آذریوعرب،بلوچشاملكردی

نشانميكهصرفاديدگاهدانشجوي ايناستكهجهانيشدنتادهدانمنتخباقواممزبوررا ،

غیراززبانهایفرهنگيحدودیسبببهحاشیهراندنتعصباتوشاخصه ،شدهاست، از؛ اما

دموكراتیزاسون افزايشاشاعه به منجر وجهاتسیاسي برایمشاركتسیاسي فرصتبرابر ،

كاهششكافمركزاقتصادی ، زداييوريزیمنصفانهبرایمحرومیترامونازطريقبودجهپیـ

شود.زاييمياشتغال

پژوهشيتحتعنوان1992قاسمیاني) در روشمطالعهشدنوهويتقوميجهاني( با

شدنوهويتقوميدرچهارچوبنظريهگیدنزوموردیكردستانعراقبهمطالعهرابطهجهاني

هاييرادراختیاركندكهاگرچهجهانيشدنفرصتگیریميیجهپردازدوچنیننتاستیگلزمي

هایمحليشدنوپديدهمیانامواججهانيیكارگاندهدولينوعينظمهایمحليقرارميهويت

.دهدسرزمینيوجودداردكهاصالترابهانواعفرايندهایجهانيشدنميـ



 ارچوب نظریچ
داند،بهباوراواگرمحورومبنایهرگونهزندگياجتماعيميازنییشپريچاردجنكینزهويترا

چنین هويتاجتماعي بدانیم، ديگران با معنادار و پايدار ارتباط برقراری را اجتماعي زندگي

مي فراهم را چارچوبامكاني وجود بدون ديگر بیان به شباهتكند. كه مشخصي وهای ها

ميتفاوت آشكار را افراها راسازند، مستمر و معنادار ارتباطي برقراری امكان جامعه، يك د

(.1991:1نخواهنديافت)جنكینز،

هادرروابطاجتماعيخودهاييكهبهواسطهآنهاافرادوجماعتهويتاجتماعيبهشیوه

جماعت و افراد مياز متمايز ساختننظامهایديگر متمايز برقراریو و دارد اشاره مندشوند

هایشباهتوتفاوتمیانافرادوجماعتنسبت شباهتوتفاوتبا است. اصولپويایهمها

هويتوعمقزندگياجتماعيهستند؛بهعبارتيهويتاجتماعيدركماازاينمطلباستكه

ديگران اندیستكچهكسيهستیمو از ازآنو افرادديگر طرفدركديگرانازخودشانو

جملهخودماچیست؟
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مطرحمي را وكوليايننظريه مید تعاملمیان از كه؛ تركیبي“خود”كنند عنوان به

كنند،كهديگرانعرضهمي“خود”وتعاريف“خوددروني”زمانباتعريفجاریودرعملهم

بروني” مبنایآنديالكتیكدرونيـحاصلمي“خود بر بیرونيالگويياستكه خود شود.

هایمهمازفردیوكندكهبهواسطهآنهمههويتوانفرايندیعملميبرونيشناساييبهعن

دهيسازمانيابند.ازديدگاهمید،هرفردهويتياخويشتنخودراازطريقجمعيتركیبمي

قالبنگرشنگرش گروهيشكلمييافتهسازمانهایهایفردیديگراندر دهد.اجتماعييا

امریيك جمعبنابراينهويتهرگز و عینحالمفرد هستیمدر ما آنچه بلكه نیست، جانبه

شناسیموهمچنینازسویديگرانشناسیم،بلكهديگرانرانیزمياست.مانهفقطخودرامي

(.1،1311:19؛بهنقلازمید1999شويم)جنكینز،نیزشناختهمي

زندوعضويتوندميتاجفلبرمبنایديدگاهفوقهويتاجتماعيراباعضويتگروهيپی

داند:گروهيرامتشكلازسهعنصرمي

شناختي:آگاهيازاينكهفردبهيكگروهتعلقدارد.ـ1

هاييدربارهپیامدهایارزشيمثبت.ارزشي:فرضـ2

آنـ9 احساساتنسبتبهگروهونسبتبهافرادديگریكهرابطهخاصبا احساسي:

 گروهدارند.

ديدگاهتاجفلعبارتاستازآنبخشازبرداشتيكفردازخودكههويتاجتماعياز

گیرد،هموارهبااهمیتهایاجتماعيسرچشمهميازآگاهياونسبتبهعضويتدرگروه/گروه

(.2،1399:91ارزشيواحساسيمنظمبهآنعضويت)تاجفل

هایيجنسهمهويت،معطوفاستبهبازشناسيمرزمیانخودیوبیگانهكهازطريق

ازمهمهاممكنمياجتماعيوانفكاكدرونگروهازبرونگروه هایاجتماعي،ترينگروهشود.

هایاجتماعيبارجوعبهديالكتیكدرونيـبرونيهایقوميهستندكهمانندديگرگروهگروه

وند.شكنندودرعینحالازسویديگراننیزشناختهميهموارهخودراشناساييمي

هادركندكهدرآنهويتالگوييازهويتقوميبهعنوانهويتياجتماعيارائهمي9بارث

مي وجود انعطافجريانتعاملبه باشد همكه بالقوه طور به دستكم و منوطبهآيند پذير،

هایقوميواقعیتوقابلچونوچراكردنهستند،قاعدهكليدرنظريهبارثايناستكهگروه

ميت شناخته مرزها حركتمیان در و اجتماعي تعامل در جنبهوسطمردم اينمرزها شوند.

مي موجوديت هنگامي و هستند متراكمي اجتماعي ساخت بلكه ندارند؛ كهجغرافیايي يابند

اندودرهرزمینهكهآنخاصبودنمهماستبهتعاملتعريفشده“خاص”مردميبهعنوان

اينمي در اينپردازند؛ عواقبمترتببه نیز خاصو گروه مالكعضويتدر و معیار فرايند

                                                           
1 Mead 
2 Tajfel 
3 Basrth, F 
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هايي(.مرزهایگروهقومي،مكانیسم119،بهنقلازبارث:1999يابد)جنكینز:عضويتتصورمي

برایحفاظتازگروهدراختیاردارندكهشاخص برایشناختتفاوتمیانرا هاييفرهنگيرا

هامشخصميگروه ازغیراينشاخصكنند. نمادينهستند،يكعضورا هاچندويژگيدارند:

هایاجتماعيكنندودرواكنشبهشرايطومحیطوشرايطعضويترامشخصميعضومتمايز

هایقوميهموارهازطريق(.مرزهایهويت1،1331:21سازند)منینگناشخودرانمايانمي

شوند.عناصرالزموتولیدمي،تحديدهایقوميتعريفماعوبیروناجتهایاجتماعيدرونكنش

هایهويتي،شود.مرزهایقوميگزينهبرایساختهويتومرزقوميتوسطفرهنگتعیینمي

سازمان شكل عضويتو میزان ميتركیباعضا، تعیین را پرسشپاسخقومي اين به و كند

وبهاينپرسشكندميتأمینمعنایقومیترادهندكهماكههستیم؟فرهنگهممحتواومي

 (.2،1399:273هستیم؟)ناگلماچهدهدكهپاسخمي

مسئلهقومیتورابطهآنباجهانيشدنهموارهدرمیانطیفيازمخالفانوموافقان

قوم كهرشد هستند معتقد كاستلز مانند انديشمندان از گروهي است، داشته قرار گرايي

قهويت جهانيهای فرآيند در ميومي رشد شكلشدن، شاهد ما و جريانكنند هایگیری

هایجديددريابيقوميجديديابهتعبیریقومیتنوينهستیمكهبهرشددولتـملتهويت

شود.گروهيديگرمانندفدرستونازادغامهایقوميمنجرميعرصهجهانيوتشديدكشمكش

هويتهويت جهانيسخنميهایهایقوميدر و تفاوتعام كه آنهستند بر يا هایگويند

نماياندكهدرهرصورتاينيابيمليدربرابرجهانيشدنرخميمحليبیشتربهشكلهويت

اين در فرهنگمليخواهدبود. برابرفرهنگجهانييا مشتملبرهضمهويتقوميدر ايده

رابرتسونمیان رونالد پیرايشيكفرهنگجهانبانديشمندانيچون توضیح محله گراييـ

آنهممي كهدر دوهایفرهنگپردازد هميكفرهنگمشتركجهانيهر مختلفمحليو

و خاصحیاتمعاصر وجه به بايدهم استداللرابرتسونايناستكه دارند؛ را خود جايگاه

اتفاوت بر كاملشود. توجه دو هر حیاتمعاصر عام وجه به هم يناساسشرايطسراسری،

بازنماييهويتدروضعیتمعاصراشارهبهاينداردكهدرزمانحاضرهويترابايددررابطهبا

.گراييگراييوديگریخاصشدنموردتوجهقراردهیميكيعامدوواكنشبهفرايندجهاني

واكنشگراييعام از دسته آن مي، شامل را فرهنگي شكهای به كه ولشود گیری

هاومعیارهاييدربارهبشريتاست،ارزشگسترشفرهنگجهانياشارهداردودربرگیرندهاصول

هاومعیارهاييبه،ارزش.اعتبارچنیناصول،جهانيباشندتوانندازحیثدامنهواهمیتكهمي

(.1991،محمدیل)گ،نژادیودينيفردبستگيندارد،زباني،قوميعاليقوتعلقاتمحلي
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گراييفرهنگيدربرگیرندهانواعگوناگونوپرشماریازروابطومواضعاجتماعياستعام

تشكیلوعام را تعديلوكهدهديمگراييفرهنگيبخشيازآنها آمیزش، انعطاف، برانطباق،

مناسبگووهمواستواراستوتوسلبهگفتتفاهم عمليپذيریرا نموضعهنگامتريترينو

(.1،1333:13دانند)پیترسون،ميهایجديدهاوديدگاه،افكاروارزشبرخوردبااطالعات

،فرهنگيگراييهایفرهنگيدرجهانمعاصردرتقابلباعامشماربسیارزيادیازواكنش

راييآندستهازگ.خاصشودفرهنگينامبردهميگراييگیردكهازآنهابهعنوانخاصشكلمي

،درتقابلبافرهنگ،محليوخاصهمتاييفرهنگبوميشودكهبربيهاراشاملمياندركنش

،وجویبنیادهابوميومحليدرجستبخشيتهوجهانيتكیهداردوهموارهباتوسلبهعناصر

)گل است ناب هويت و گروه1991،محمدیاصالت از بسیاری خاص(. كلهای فرايندگرا

ميجهاني رد متفاوت عناوين و عبارات با را آن از بخشي يا آنهاكنندشدن ديدگاه از ؛

بازگشتیرقابلغناپذيروآيدبلكهفرايندیگريزنميبهشمارشدن،نهتنهاتهديدیجدیجهاني

همنیست.

نسبیتباوریفرهنگيويژگيميوگراييفرهنگيكهكمعامبرخالف بريابیشبا بدو

گراييفرهنگيپذيریاستواراست،خاصهم البتهاينويژگيدررابطهباتابديبرنم،تساهلرا ؛

وگراييخاص گروه به بستری و گروه از و است نسبي گوناگون، فرهنگي ديگرهای بستری

توانشناساييكرد.گراييراميمتفاوتاستبرهمیناساسسهنوعخاص

كوشندبهشودكهميهايياطالقميزویكهبهرهیافتفرهنگيگروهگراييمنخاصـ1

ازمحیطاجتماعيجهانيدورنگهدارندوبیشترشیوه ايجاددرصددهایمختلفگروهخودرا

(.29ـ1333:21فضایبستهفرهنگيهستند)پیترسون،

خاصـ2 دوم مينوع را خاصگرايي توان سرسخت ستگرايي كه،میدناجویزهو

گراييموردكند،بااينتفاوتكهدرخاصانديشاستوبرتریفرهنگيخاصراادعاميمطلق

شود)همان(.پوشيقلمدادمي،جهانگیرشدنفرهنگموردنظررسالتيغیرقابلچشمنظر

ازمتأثرهایكوشدتمايزگروهداراستكهميگراييريشهگرايي،خاصنوعسومخاص-9

گرفرايندموردنظرآگاههایادغامگرايانازگرايش.اينخاصدجهانيشدنراحفظكندفراين

كنند)همان(.ميتأكیدهستندوليبرحفظتنوعدربرابرآنادغاموهمگرايي

اندركنشفرهنگيمذكورپژوهشحاضراهدافاولیه عنايتبهدوواكنشو با خودرا

مي مبنایددنبال بر و گرايييالكتیكخاصكند مطرحعامـ جهانيگرايي نظريه در شدنشده

پردازد.رابرتسون،بهجستجوبرایپاسخيمناسببهسواالتپژوهشمي

مفهومياستمعطوفبهفشردگيجهانوتشديدوشدنبنابهتعريفرابرتسونجهاني

شدنعرضهيدووجهيازجهاني،تعريف)همان(برايناساسافزايشآگاهيازآنماننديككل
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عینيجهانيمي جنبه هم كه ذهنيآنشود جنبه هم و شدن در گیرديبرمرا عیني. جنبه

شدن،بهمعنيفشردهشدنجهاندرعالمواقعیتوجنبهذهنيآنشكلگرفتنآگاهيجهاني

 جهان اين فشردهدرهمنسبتبه جهاني واحد پیدايشيكعرصه رابرتسون ازاست. تنها را

دركاوازيكپارچگيجهانيگرايانهموردبررسيقرارميایارادهرهگذرنظريه دراساس، دهد.

عامالناجتماعيموجوديت اساسمعیاریاستكه آنپیرامونبر با را كنشخود هويتو ،

)تاملینسونمي 1سنجند ،1333 نظريه299: در جهاني يكپارچگي رو اين از .) نشدجهاني

يكرابرتسونبهمعنایيكشكلساده برعكس، انديشانهچیزیچونفرهنگجهانينیست؛

انسانيكهدرآنسطوحـوضعیتاجتماعيوپديدارشناختيپیچیدهاستازوضعیتجهاني

گیرند.مختلفزندگيانسان،بايكديگردرارتباطقرارمي

جوامعـ1جهانيشدنمعاصراست:رابرتسونقائلبهچهارسطحعمدهارجاعدربحث

ایشدنبهطورفزايندهنوعبشر.جهانيـ1المللونظامجوامعدرروابطبینـ9افرادـ2ملي

بندیكنیم.هريكازكندتاوضعیتجهانيـبشریراپیراموناينچهارمقولهمفهومايجابمي

مثالفردبهواسطهعضويتدرطوربهشوند.ديگرمشروطميمؤلفهاينچهارمقولهتوسطسه

ایبهالملليبهطورفزايندهطورتحولدرشرايطبینجوامعمعین،عضويتدرنوعبشروهمین

شود.اينسطوحبهواسطهدرهمتنیدگيتعامالتوارتباطاتدرجهانالزاماتجديدمقیدمي

مي قرار يكديگر تعاملبا پیشدر بیشاز بهحسابگیرمعاصر را ناچارندبیشتريكديگر ندو

بهمعنایادغامجوامعنیستبلكه نه همگنيو معنایيكپارچگيمبتنيبر به ايننه آورند،

 جهان، تفاوتدر آن در استكه ساختارهایشناساييمييطوركلبهالگويي نتیجه در شود،

اينواقعیتبرایارتقا بیداریفراگیریاز رويدادهایناپذيراجتنابیارتباطيجهانيبا تمام

(.درجريانجهانيشدن2،1999:9شوند)رابرتسونمحليتاسطحيكجهانواحدتركیبمي

هاييعامشكلشوندوفرهنگخاصگوناگونبهيكديگرنزديكميهایفرهنگدرعینحالكه

مي عناصر به توسل هويتيبخشهويتگیرند، مرزهای درون در فرهنگي تشديدخاص نیز

بهوجودهایفراوانيبرایهمزيستي،تبادلوآمیزشفرهنگيشوندوبهموازاتيكهامكانمي

ازاينرومادردورانمعاصرهایگوناگونفرهنگينیزموجوديتميگراييآيد،خاصمي يابند.

هم كه هستیم وجهي دو عظیم فرآيند يك خاصدر و خاص گردانیدن عام متضمن زمان

گ است عام بخشعمدهردانیدن واكنشو از ديالكتیكای از معاصر جهان در فرهنگي های

گیرند)همان(.گراييسرچشمهميگراييوخاصعام

وظهوريكفرهنگمشتركجهانيازسویديگرسويكمسئلهتنوعوتكثرفرهنگياز

شود؛زيراايندوبهتعريفنميصورتيكموقعیتمتناقضشدهديگربهباتوجهبهرويكردبیان

                                                           
1 Tamlinson 
2 Robertson 
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بودگيازسویديگربايكديگرسووتوقعافزايندهعامبودگيازيكبودگيتوقعخاصجهتعام

بودگيمبیّناينانديشهاستكهعامبايدخاصگردانیدنعام،اند.اينپديدهاخیرپیوندخورده

عامگردانیدنيعنيكهدرجرياننخستيحال؛درـبشریانضمامیتپیداكنددرقالبجهاني

،متضمنانتشارگستردهاينفكراستكهدرحقیقتبرایخاصبودن،يكتابودنبودگيخاص

تفاوتوديگربودگينهايتينیست)همان(.
شدنصرفاًمعطوفبهيكفرهنگجهانينیست،بلكهمعطوفبهايناستفرايندجهاني

 چگونه مردم فرهنگفزايندهورطبهكه سنتای هويتها، و هويتها جمله از محلي هایهای

سازندودرهمانحالوجوهكالنزندگيرابهشدهعامميقوميخودرادرقالبالگوهایجهاني

.گرداننديبرمزبانبومي

 

 شناسی پژوهش روش
بهازنوععمیقگیردكهدرآنازروشمصاحپژوهشحاضردرزمرهتحقیقاتكیفيجایمي

برایكشفحوزههایكیفيمياستفادهشدهاست،روش هاييكهمابهطورتوانندابزارهاييرا

از:اندعبارتهایكیفيبرجستهاستفهمیمدراختیاربگذارند.آنچهدرروشعمیقآنهارانمي

اطالعاتومنابعپژوهشيبهطورطبیعيمواجهـ1 شود.ميدراينروشپژوهشگربا

مقصودازرويكردطبیعي،خارجنكردنمنبعازجايگاهآندرمتناست.

بهرهتحلیلدادهـ2 روشكیفيبا در انگاشتنويژگيها اصل و استقراء هایگیریاز

 گیرد.هاصورتميداده

افقـ9 كار شروع هنگام پژوهشگر روشكیفي تعییندر اجماالً پژوهشرا كار های

كندمي حركتميام؛ يكافقگشوده با همواره اساسمقتضیاتا بر اهدافرا مستمراً كندو

 كند.هابازسازیميداده

زمرهپژوهشـ1 اينروشبهحسابميایرشتهمیانهایروشهایكیفيدر هاآيند،

روشآمیزه از پژوهشيجامعهای استكههای اين مهم نكته هستند. ... و ادبي نقد شناسي،

شوندبلكهپژوهشگربرحسباقتضائاتهابرایپژوهشفرضنميیشاپیشهريكازاينروشپ

 برد.متن،يكياچندروشرابهكارمي

بهمعنایپذيریتعمیممعرفبودنوهایكیفيپژوهشگرنبايددغدغهدرروشـ7 را

آنچهربطمحدودآنبهخاطرراهدهدبلكهدرعوضبايدبهفكردرستيومناسب پذيریتيا

(299ـ1991:927شودباشد.)بلیكي،نامیدهمي
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 شیوه گردآوری اطالعات و جمعیت مورد مطالعه

نگرش تجاربو تحلیل بررسيو به كردتحقیقحاضر دانشجويان از نفر چهار هایبیستو

دراينپژوهشبرایاينكهمحققبتواندنگرشداندانشگاهگیالنمي شجويانبهعنوانپردازد.

ومصرفموسیقيشانقوميمخاطبانموسیقيكردیرادريابدواينكهافرادچگونهمیانهويت

كنندباآنهامصاحبهعمیقداشتهباشد.ارتباطمعناييبرقرارمي

انتخابنمونه گیریتصادفيقصدمنداستفادههاجهتمصاحبهازروشنمونهمحققدر

نتخابپاسخگوهادرنظرگرفتهشددردرجهاولكردبودنافرادوتائیدكرد.معیاریكهبرایا

بودن دانشجو است. بوده آنها بودن دانشجو ديگری و خودشان جانب از هويت اين

يكيبهدلیلشوندگانمصاحبه ازدوجهتبرایمحققوكارتحقیقحائزاهمیتبودهاست؛

دست معنا متعدد منابع به دانشجويان گفتمانيابي از غیر گفتماني، مراجع هایمسلطدرو

هایمختلفدرهایدانشجوييازقومیتفضایدانشگاهوديگریارتباطاينافرادباافرادوگروه

دانشگاهاست.برایانتخابپاسخگوهابعدازآشناييبايكياچندنفرازدانشجويانكردازآنها

وباانجاممصاحبهمشكليندارندبهمحققمعرفيكنند.خواستهشددوستانيراكهكردهستند

درابتدامحققباپنجنفرازافرادمصاحبهكردوآنهاراازچندوچونموضوعتحقیقآگاهكردو

هادرحدهماهنگيالزمبرایمصاحبهدرمرحلهبعدیفراهمشد.مكانالزمبرایانجاممصاحبه

كننده،انبود.پسازمصاحبهباپنجنفراول،بااجازهافرادشركتشوندگامكانباانتخابمصاحبه

هایاينافرادسواالتهایمجددمصاحبهاظهاراتوسخنانشانضبطگرديدوبهكمكبازبیني

ريزیشدوپسازآنمصاحبهبانوزدهنفرديگرازدانشجويانادامهيافتكهنیميازتحقیقپي

،دانشجويانپسربودند.آنهادخترونیميديگر

به بیناينتعداد، محققدر كه ايندلیلبود به نفر چهار بیستو تعداد با مصاحبه

هایهاويافتهفرآيندتكراررسید.بهعبارتديگرباافزودهشدنافرادبیشتربهمصاحبه،بینش

تجاربوايدهجديدبهدستنیامدوافرادشركت بازگوكنندهدرتحقیقتقريباً هایيكسانيرا

كردند.بنابراينپسازمصاحبهبانفربیستوچهارم،فرآيندمصاحبهمتوقفگرديد.فرآيندمي

مصاحبهدرحدامكانبازبودوزمانهرمصاحبهبهطورمیانگینسيتاچهلدقیقهبهطول

انجامید.

غیر و بخشايراني دو به را موسیقي افراد، با مصاحبه در دستهمحقق وايراني بندی

تجارب تا خواست افراد از و كرد تقسیم غیركردی و كردی نوع دو به را ايراني موسیقي

شانراراجعبههويتقوميونمودآندرمصرفموسیقيبیانكنندواينكهآياهويتشخصي

نفوذميقومياينافراددرروياروييباهويت ندتاچهكنهایسترگيكهبهمتنفرهنگيآنها

تواننددرزندگيروزمرهاينافرادجايگاهخودراحفظكندودراينزمینهآياموسیقياندازهمي

میلومي پاسخگوياندرباره از باشد؟ نقشداشته عاملیتاينافراد برپاييهويتو توانددر
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سؤالشانروزمرهشانبهموسیقيكردیوغیركردیوجايگاهموسیقيكردیدرزندگيعالقه

 هويت با عالقه اين رابطه از و ميشانقوميشد كردی موسیقي اندازه چه اينكه بهو تواند

ايده و نحوهاحساسات از ببخشد، نمود هويت اين به راجع افراد اين يابيدستهای

هایايرانيوغیرايرانيوازبینشآنهانسبتبهكاركردیكهشوندگانبهانواعموسیقيمصاحبه

توانددرابرازهويتقوميداشتهباشدپرسشبهعملآمد.نوعخاصيازموسیقيمي

هایانجامشدهبهطوركليشاملهفتپرسشبهشرحزيراست:پرسش

 هايي)ايرانيياغیرايراني(بیشترتمايلداريد؟چرا؟شمابهچهنوعموسیقيـ1

هایزيرشاملسبك،محتوا،يكازمؤلفهازانواعموسیقيبهكدامهركدامازمیانـ2

 دهید؟چرا؟زبان،تعلقبهقوموملتيخاصو...اهمیتمي

 دانید؟چرا؟هاچهمحتواهاييرامطلوبنظرخودميازمیانانواعموسیقيـ9

هاومنابعدسترسيشويد،لطفاًروشهایمطلوبتانآشناميازچهطريقيباموسیقيـ1

 نمختلفموسیقيرابیانكنید.خودبهمتو

كردیبودنموسیقيميـ7 غیر كردیيا شما نظر عنوانبه به انتخابآن در تواند

 داشتهباشد؟تأثیرتانموسیقيموردعالقه

موسیقيـ1 انواع میان موسیقياز كردی، ميهای بیشتر را سنتي ياهای پسنديد

 هایمدرنرا؟چرا؟موسیقي

انـ9 میان موسیقيدر مطلوبیتبیشتریواع از برایشما محتواهايي هایكردیچه

 برخورداراست؟

اظهاراتدانشجويانپسازانجاممصاحبهبادقتبسیاربازنويسيشدندوپسازبازخواني

شدندوبندیطبقههایمكرراظهاراتآنها،مفاهیممشتركومضامیننهاييتحقیقوبازبیني

اساميافرادبهدلیلحفظهويتشخصيموردتجزيهوتحلی باهاكنندهشركتلقرارگرفتند.

هایمستعاروبهانتخابمحققآمدهاست.نام



 های پژوهش یافته
،باانتخاب،شانقوميهايشاندرموردارتباطهويتشوندهباتوجهبهنگرشدانشجويانمصاحبه

خاص گروه دو متونموسیقيبه به عالقه عامتمايلو و دستهگرا مهمبندیشدهگرا تريناند.

از:نسبیتباروی،پذيرشعمومیتزبانواحددرسراسرجهان،اندعبارتگراييعامهایشاخص

كمرنگشدنتعلقاتقوميوهایجهانپذيرشديدگاه آزادیفردی، امنیتو میهنيوصلح،

از:ذاتباوری،اندعبارتگراييخاصهایترينشاخصبرانطباقوآمیزشومهمتأكیدمیهني،

 تأكیدتالشبرایبازسازیروايتتاريخيخاص، اصالتفرهنگيخاص، برتأكیدبرخلوصو
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اينشاخص به توجه با فرآيندهایهمگونساز. برابر مقاومتدر میهنيو هاتعلقاتقوميو

اند.بندیشدهدردوگروهمذكوردستهشوندگانمصاحبه



 گرا  گروه عام
اندكهتعلقاتشانبههويتكُردیدرگرايشآنهابهگراقراردادهشدهعامدانشجويانيدردسته

هایغیركُردیازكنندهندارد.اينافراددرتعلقبهفرهنگوهويتموسیقيكُردینقشيتعیین

هويت جهانيديدگاهيجمله پذيرانعطافهایمليو مورد مفاهیم درتأكیددارند. افراد اين

انتخابوعالقهبهموسیقيكُردیياغیركُردیبهشرحذيلاست.

 

 میان هویت کردی و انتخاب متون موسیقی یرمستقیمغارتباطی 

گراعمدتاًدرمیانانواعموسیقي،بستهبهعاليقوشرايطخاصروحي،احساسيدانشجويانعام

 انتخابميشانفكریو ايناندستبه غیركُردیزنندو نظرگرفتنكُردیو تخاببدوندر

شود.هاانجامميبودنموسیقي


ایازخوامبههمیندلیلبههرموسیقيمنازموسیقييكاصالتهنریمي”

كُردیوفارسيگرفتهتاانگلیسيو...كهبتونهباروحمنارتباطاحساسيبرقرار

هگذرزمانوتكرارنتونهلذتشروبرایكنهعالقهدارم،ارتباطيثابتوپايدارك

)سعید(“منكمرنگكنه



وفضایآهنگزبانكُردیترانه هایكُردیازداليلعمدهگرايشاينافرادبهموسیقيها

ترانه فهم مادری زبان عنوان به كُردی زبان زيرا است، آسانكُردی برايشان را كُردی ترهای

خوانيبیشتربامحیط،شرايطوتجربیاتفردیویبهسببهمهایكُردكند.فضایموسیقيمي

رسد.تربهنظرمي،برایاينافرادمأنوسشانيزندگجمعي


هایفولكلوركُردیهمعالقهدارممندركنارانواعموسیقيايرانيوغیرايرانيبهموسیقي”

دهديادرگذشتهطرافمنرویميهابابیانسادهوعامیانهازمسائليكهدراآهنگجورينا

شنیدمباگوشترهابزرگزندوچیزهاييروكهمنازدرمحیطمنوجودداشتهحرفمي

)سمیه(“تونمتصوركنمواينملموسبودنخیليبرایمنشیرينههاميدادنبهاينآهنگ



مثالًميبهمسائلديگریمانندصدایهنرمندهماشارهگراعامشوندگانمصاحبه كنند.

ياكاوانبا“دممنبیشتربهصداها،منظورنوایهنرمندهاستكهاهمیتمي”گويد:شهینمي
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دموسبكموسیقيبرایمنسبكتندغربيروترجیحمي”گويد:اشارهبهسبكموسیقيمي

.“ترهازهرچیزیمهم

 

 موسیقی کردی به عنوان منبعی برای شناخت هویت کُردی

گراموسیقيكُردیرانوعيچهارچوبمرجعبرایحصولمعرفتازهويتعامشوندگانمصاحبه

شانیكردسازشدنهويتانداينافرادبنابهاظهاراتشانبهدنبالمسئلهكُردیبهشمارآورده

هایمتفاوت،تمايالتشانبهموسیقيكردیبیشترياهاوفرهنگدررابطهباديگرافرادازقومیت

ايندستهازعباراتيتأمليبه ،درجريانپرسشازخود،جهتشوندگانمصاحبهترشدهاست.

اند:،معموالًبهدوگونهواكنشنشاندادهشانقوميشناختهويت

برابرهويتـ1 نتیجهمراجعهبهمنابعفرهنگيوكردیشانقوميكنجكاویدر در و

.انشقومي،باهدفشناختهويتیقيموسمانند

معناسازـ2 منابع از استفاده با كرد غیر ديگران به هويت اين شناساندن به تمايل

فرهنگيمانندموسیقي.


دادمامابعدازورودبهدانشگاهمنهمیشهموسیقيكردیراتاحدیگوشمي”

بهموسیقيكردیبیشترمتمايلشدمتابهنحویفرهنگكردیروبهتربشناسم،

كهدردايرهارزشموسیقيكردی قرارهایمنبهمنكمككردتاچیزهاييرا

هاييكهدرروحمنبالقوهوجودداشتندوبارجوعبهبهتردرككنم،ارزشدارند

حرف شدند. بالفعل كردی وموسیقي زيبايي به ديگری موسیقي هیچ كه هايي

)سمیه(.“كنندوضوحموسیقيكُردیبرایمنبیاننمي



آهنگوندهشمصاحبه جستجوی مورد در منابعديگری از يكي عنوان به كردی های

دارد:فرهنگيقوميخودچنینابرازمي


كهبهشونعالقهدارمدانلودكنمموسیقيمنازطرقمختلفسعيمي” هاييرا

هاييراكهبهآنعالقهدارمدانلودكنممثالًمنازسايتيبنامتوربوهمیشهآهنگ

هایكردیقديميهمكهلينكتهجالباينكهدراينسايتتمامآهنگكنمومي

هایكردیحتيممكنهتاحاالنشنیدهباشموجودداره،شايدباورتوننشهآهنگ

تونیدفكرشمبكنیدكهدرچنینسايتيامكهاصالنميازاينسايتدانلودكرده

)آريان(.“هایغربيوجودداشتهباشنروزترينآهنگدركناربه
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گرابرایموسیقيبهعنوانمنبعيبرایشناساندنهويتكردیبهكردهاودانشجويانعام

غیر سبكديگران شدن امروزی خواهان بنابراين و هستند قائل اهمیت ويژگيكرد و هایها

كردیبهموسیقيكردیهستند،طوریكهنهتنهامخالفورودعناصرزبانيوموسیقیاييغیر

ومو كردی موسیقي بیشتر غنای مايه را عناصر اين ورود حتي بلكه نیستند كردی سیقي

دانند.اثرگذاریبیشترآنمي


هایقديميخوشممنجوانمومیلبهتغییردارموبههمینجهتازسبك”

سبك مثالً دلممينمیاد. متالهستندو منراكو همینهایدلخواه با خواد

كردیگوشبدم،مثالًمنازطريقراكفارسي،بسیاریازهاهمموسیقيسبك

اشعارحافظراكهاصالًبهشعرهاشعالقهنداشتمتوانستمحفظكنموحافظرا

سبك كاربرد پس بشناسم، ميبهتر هم كردی موسیقي در جديد تونههای

)ئاكو(“باشهطورهمین

برتأكیددیدرموسیقياستوباهایغیركرهاوسبكبیانمسائلجمعيكردهابازبان

هایرويكردبهموسیقيبرایشناساندنفرهنگكردیبهديگرانغیركردزبانانگلیسيازنمونه

است.


تونهمنكردروحتيبازبانيغیركردیبهافرادغیركردبهنظرمنموسیقيمي”

نيبودكهبهبشناسونه،مثالًشاهینجعفرقليدرسوگمايكلجكسونتنهاايرا

جلب اجرایبرنامهپرداختواونجاگرچهانگلیسيخونداماايرانيبودنشواقعاً

پسركردیكهبرندهجايزهمعتبرموسیقيدرسوئدشد،كُرد توجهكرديامثالً

داشتهباشه،ازتأثیرتونهبودنشدرشناساندنمردمكردبهغیركردهاخیليمي

هایمدرناستفادهكردیازتنظیماتجديدسبكطرفديگهوقتيدرموسیقي

)اوين(“كنهشود،مخاطبانبیشتریرابهخودشجلبميمي

  

 از موسیقی گیری بهرهتمایل به نادیده گرفتن مرزهای قومی و ملی در 

هایخودشانبهعنوانيكانسانكُردباافرادسايربسیاریبرشباهتتأكیداينگروهازافراد

و اقوام هويت با آن ارتباط و خود ملي هويت به نسبت نیز و دارند جهان شانقوميملل

مناوليكايرانيهستم”گويد:هایمليدارند.مثالًويانميباپذيرشارزشتوأمگیریجهت

قومیت از كدام هر باشد قرار اگر ازبعديككُرد. فرهنگمليبدونند از جدا خودشونرو ها

.“مونهانيچیزیباقينميفرهنگاصیلاير

مرزبندی با گروه منزلتاين ارزشو و مخالفهستند موسیقي در ملي و قومي های

قائليكسانيازلحاظتعلقبهقومیتخاصيبرایموسیقي آنهابربیانمفاهیمتأكیدنیستند.
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كاوانميمشتركانسانييالذت منموسیقيبهنظر”گويد:هایمشابهدرموسیقياست.مثالً

هادرعمقروحشون،هاوآدمگیرهازعمقروحآدمهانشأتميكالمیهكهازروحواحساسآدم

هااينمثلهمبودن؛واحساسشون،تجربیاتدردوخیليچیزهایديگر،همهمثلهمهستند

.“كنههاشونتجليپیداميدرموسیقي

جنگ،آهنگ اعتراضبه عاشقانه، محتوای با محیطهايي تخريب جملهفقر، از زيست

سايرمضمون و افراد بینهمه در كليمحتوایعاشقانه طور به است. افراد هایمطلوباين

هایدربیننیميازافرادمورداشارهقرارگرفتهاست.موضوع



 ها داشتن حسی از تعلق نسبت به موسیقی کُردی به نسبت سایر موسیقی

دهدكهيازحستعلقوتملكنسبتبهموسیقيكُردیرانشانميگرانوعایگروهعامگفته

ريشهدرتعلقخاطراينافرادبههويتكُردیدارد.


يكتفاوتعمدهدرگوشدادنبهموسیقيكُردیوغیركُردیبرایمنوجود”

اوناينهكهوقتيبهموسیقيكردیگوشمي و مدامدرحالسبك،داره دم،

آ بهشگوشميسنگینكردن دارم كه ميهنگيهستم چوندلم ازدم خواد

خوادهمیشهازاينيكههستبهترهاكمنیاره،بهترهبگمدلمميسايرموسیقي

)توار(“وبهتربشه


گوشهایخارجيهایجديدكهمندركنارآهنگهایكردیباسبكموسیقي”

باوجودضعفهایزيادیبهخاطرنوپابودندارن؛دم،ضعفمي هاشون،مناما

گوشمياينموسیقي رو ميها حتيلذتزيادیهم و ميدم فكر و كنمبرم

شنومایباسبكجديدميستوقتيموسیقيكردیدلیلشكردیبودناونها

)امین(“كنمكهخوبكارشده،ازدروناحساسافتخارمي



 از تعلقخاطرخعامشوندگانمصاحبهيكچهارم اصينسبتبهموسیقيكردیدرگرا

موسیقي ساير با نداشتهمقايسه عاماند.ها دانشجويان برای منبعي را موسیقي بازنمودنگرا

گیرندكهبدونتوجهبهتعلقملي،قومييانژادیها،افكار،آمالواحساساتشاندرنظرميارزش

شكل دارد. انساني اشتراكات ابراز در بااليي ازگیریتوانايي خاصي نوع به افراد اين عالقه

موسیقيبهتواناييآنموسیقيدربرقراركردنارتباطبافكرواحساسآنها)مخاطبان(بستگي

دارد.ازنكاتبسیاراساسيدرنگرشاينافرادبهموسیقيكُردیايناستكهموسیقيكُردی

مجموعه معرفتدربردارنده احساسایاز تجربهها، و درهایها استكه جمعيآشنا فردیو

تواندابزاریبرایشناساندنگیرند.موسیقيكردیميشناختهويتقوميخودازآنبهرهمي
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هایغیركُردیازجملهدربرابرهويتاگرچههويتكُردیرابهديگرانغیركُردباشد.اينافراد

هويت و انعطافهایفرهنگها جهانيبسیار نمليو به ميپذير اينحالحسظر با اما رسند

مي حفظ را خود قومي هويت بازسانیرومند برای تالش و وزكنند شناخت هويت، اين ی

شناساندنآنبرایاينافرادحائزاهمیتاست.



 گرا  گروه خاص
 از خاصشوندگانمصاحبهگروهي دسته شدهدر داده قرار درگرا آنها هويتي تعلقات كه اند

اينتأكیدكنندهدارد.مفاهیمموردانواعموسیقيكردیوغیركردینقشيتعیینگرايششانبه

افراددرانتخابوعالقهبهموسیقيكردیوغیركردیبهشرحذيلاست.



 وجود ارتباط مستقیم میان هویت کردی و انتخاب متون موسیقی

دیاولويترابهموسیقيهایكردیوغیركرگرادرمیانانواعموسیقيشوندگانخاصمصاحبه

اينافرادگوشدادنبهآوازكردیمي ترانهدهندبهنظر آهنگها، و هایكردیراهيبرایها

گرا،تمايل،انتخابومصرفموسیقيشود.درنظرافرادخاصشناختمعنایكُردبودنتلقيمي

كُردی،ارجوارزشنهادنبهكردبودنوتملكاينهويتاست.


كُردموس” چونيادآور اولاولويته، درجه حالبرایمندر هر یقيكردیدر

متعلقبهمنوفرهنگمن،گوشدادنبهصددرصدبودنمنه،آوازهويتمنو

دغدغهموسیقي ميهایكردیبا ربطپیدا چونمنهایدرونمنبسیار كنه،

)لیال(“گیرمكردبودنخودمرابسیارجدیمي



گذاریآنكردیدرزندهنگهداشتنزبانكردیدرجملهداليلارزشاهمیتموسیقي

است.زبانكردیدرنظراينافرادبسیارحائزاهمیتاستواهمیتآنصرفاًمعطوفبهنقش

آيد.قابلتوجهدرحفظهويتكردیبهشمارميایمؤلفهارتباطيآننیستبلكهاينزبان


زبانكردیروكهشناسنامههويتكرديهحفظموسیقيكردی،درنهادخودش”

خونموطوریبهزبانرسميعادتكنه،منيكهدرسمروبازبانغیركردیميمي

نمي كردی زبان با رو خاطراتم حتي كه نامهدارم حتي و بنويسیم هایتوانم

نويسموبهشدتبهزبانانگلیسيبرایپیشبردكارهامامروبهفارسيميدوستانه

موسیقي به گوشدادن با انگلیسيهستم، يادگیریبیشتر درصدد و دارم نیاز

ترانه و آوازها طريق از كه كردی كلمات از خیلي ميكردی ذهنمها در شنوم
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مي ترانهماندگار از بسیاری كه بخصوص تكرارمونن، را كردی دلنشین های

)جمال(“كنممي



 ی برای حفظ هویت قومیعنوان ابزار بر موسیقی کردی به تأکید

اعتراضيبهشرايطيدارندكهحفظو ديدگاهيشديداً ازمخاطبانموسیقيكردی، اينگروه

مي مخاطره به را عناصرموجوديتهويتقوميآنها به چنینجرياني با برایمقابله و اندازد

همیتدادنبهشوند.اينافرادبامصرفموسیقيكردیوافرهنگيازجملهموسیقيمتوسلمي

پردازندكهمحو،هضموياانكارهويتمحليآنهاآنبهنوعيبهمقاومتدربرابرهرجريانيمي

رادرخوددارد،واكنشيدربرابرناديدهگرفتهشدنيابهحاشیهراندهشدن.


يك” در ولي نداشتم، كردی موسیقي به تمايلي پیشچندان سال چند من

لنرم فرهنگ كوچافزار قومي عنوان به كُرد، واژه انگلیسي، درغت نشین

قرارتأثیرهایفالتايرانترجمهشدهبوداينموضوعمنراخیليتحتكوهستان

داشته به من آن از بعد چونداد، كردم، پیدا بیشتری عرق خودم هويتي های

)آرين(“كندكههستندمعرفيميطورآنهاستكهكردهاروهمینداشته



ها،بهتداومهایهويتياستكهدريافتاينپیامموسیقيكردیازهرنوعي،حاملپیام

هاوریميهويتقوميياریمي موسیقيكردیيعنيبخشيبسیارجدیاز”گويد:رساند.مثالً

وقتيازيكدختركردحرفميغنائيهويتمحلي،دريكآهنگ اونجاكردوعاشقانه، زنه،

.“كنههكهبرایمنبهارزشاونآهنگاضافهميبودناوندختر


موسیقي” ترجیحميدوستانههایمیهنمنشخصاً وقتيدریكردیرا دهم.

شودكوردستاننیشتمانيجوان)كردستانسرزمینزيبا(اينيكترانهگفتهمي

زيبايي دركچنینزيبايي، آنآشناستو كودكيبا مناز روح ایاستكه

 از نشأتميآهنگي دلماحساساتي من دارد. من كیستي در ريشه كه گیرد

وعاشقانهغنائيهایایكهبهسبكفولكلورترانهخواستهنرمندانبرجستهمي

دوستانهبهرهبگیرندچوناينكاربهزندهنگهخوانندهمازمضامینمیهنمي

احساس ميداشتن كمك اسهايي مربوط مردم قومي هويت به كه “تكند

)محسن(



 گرایش به حفظ اصالت موسیقی کردی

هایسنتيكردیتمايلدارندزيرايكقومیتوهويتنیازمندشیوهگرابهموسیقيگروهخاص

بیانخاصخويشاست.اينبیانبهشیوهخاصكردی،تواناييپايداریبیشتربهاينموسیقيو
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هاراهایكردی،سنتيمندرمیانموسیقي”گويد:بخشد.ويانميبههويتمربوطبهآنرامي

هاوجودداردوفضاینوستالژيكيكهدرآنبیشتردوستدارم،فضایكردیكهدراينآهنگ

موسیقيموسیقي به بار، هزاران را دارند وجود فرهنگها ساير دارن،هاييكه غلبه اون در ها

.“دهمترجیحمي

ركردیبهموسیقيكردینیستندامادرصورتيكهگرا،مخالفورودعناصرغیافرادخاص

گراموسیقيكردیواردشوندبهعبارتيافرادخاصهایمؤلفهایازاينعناصردرمتنوزمینه

شمارنددرصورتيورودعناصرموسیقاييوفرهنگيغیركردیبهموسیقيكردیرامطلوبمي

ردی،دراثرحفظشود.آنهادرمقابلغلبهباموسیقاييوفرهنگيكهایمؤلفهكهبرتریوغلبه

واكنشيفرهنگيغیركردیدربرخيآهنگهایمؤلفهعناصرموسیقیاييو باتوأمهایكردی،

وحتياعتراضدارند.زدگيدل


هایتركيياعربي،وليوقتيهایغیركردیخوشممیاد.مثالًآهنگمنازآهنگ”

اونسبكآهنگ با ميههایكردیرا نميا انگارخونناصالً تونمتحملشونكنم.

اين بدم اجازه نبايد كه منمیگه آهنگروحمبه هیچشرايطيواردجور در ها

)هیوا(.“هایمنبشنروزهاولحظه

كننگوشبدمهاييكهخیليبهشكلتقلیدیكارميدوستندارمبهآهنگ”

منعمیق و دادم بها آنها به گوشدادن، بهچیزیكهچونبا دوستندارم اً

كننوتهديدیبرایفرهنگكردیفرهنگيغیركردیراواردفرهنگكردیمي

)ريبین(.“بهشمارمیاد،بهابدم
 

 موسیقی غیر کردی و ارتباط معنایی و احساسی با هویت کردی 

خاص عامگروه مانند نیز اساسمشابهتگرا بر احساسافرگرايان و روحیه در درهاييكه اد

بیشترافرادخاصمندبهموسیقيیدنیاوجودداردعالقهجاهمه بههایخاصهستندمثالً گرا

شموليمانندآزادی،هایجهانبرند،مضموندهندوازآنلذتميهایخارجيگوشميعاشقانه

گرارادخاصامابیشتراف؛دهندقرارميتأيیدعدالت،حقوقبشر،ضديتباجنگو...رانیزمورد

كنندكهباكردبودنوهويتكردیتوجهميهایغیركردیوخارجيبهآندستهازموسیقي

آنهابتواندارتباطاحساسيومعناييبرقراركند،يابهعبارتيمخاطبانبتوانندآنرانمودیاز

برخواقعیت ريتم به اشاره با زانیار آورند. شمار به خود قومي ـ انساني آهنگهای از هایي

هایغیركردیوغیرايراني،بهخاطرريتمشونخوشممیادازخیليازآهنگ”گويد:خارجيمي

.“هایكرديهحماسيداشتهباشند،اينسبكحماسيبسیارشبیهآهنگبخصوصاگرريتم

ومضمونيمشابهوموسیقي ايرانيدرصورتداشتنمحتوا هایغیركردیوحتيغیر

قرارميربامسائلجمعيوتاريخيمردمكردموردتوجهافرادگروهخاصمرتبطد گیرند.گرا
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ريبوارمي صدایزخمي”گويد: چونصداييزخميداره، عاشقصدایجیپسيكینگهستم،

زخم كشورهاييجیپسيكینگبرایمنيادآور در تاريخمردمكرد گذشته هايياستكهدر

داشته وجود عراق ي“مانند خاصافته. تمايالت كه است مطلب اين گويای نوعها از گرايانه

گرايي(است.)نوعسومخاص دارگراييريشهخاص

گرااگرچهموسیقيكردیرابهدلیلتواناييدربازنموداحساساتشوندگانخاصمصاحبه

حصارهاودهند،امااينبهمعنيحفظهويتدروتعلقاتفكریوروحيخوددراولويتقرارمي

خاص افراد نیست، فرهنگي نفوذ غیرقابل موسیقيمرزهای زندگيگرا را غیركردی های

نیزدردايرهعاليقوگروهعامتأكیدكنندومفاهیمعموميموردشانمصرفميروزمره را گرا

ميارزش قرار خاصهایخود اينتفاوتكهگروه با بهدهند، احساسخودیبودنبیشتر گرا

قابلتوجهيدارندوآنرابهعنوانبخشيازتأكیدیقيكردیدارندوبراينخودیبودنموس

دهند.دردرجهباالييازارزشواهمیتقرارميشانقوميهويت

خاص سبكمخاطبان ويژه به موسیقيكردی بهگرا، در فعاالنه را سنتي و هایاصیل

برند،فرايندمعنابخشيدربردارندهعيبهكارميهاييبرایمعنادادنبهزندگيجمعنوانروش

هایهويتياستكهبرایتعیینموقعیتخودوتمايزدربرابرصدماتتعريفمفاهیمونشانه

گیرند.درنظراينافرادموسیقيكردیازطريقسازمليوجهانيمورداستفادهقرارميهمگون

پیام برانگیختناحسمعانيو به ياریمياسهایهويتي، افراد تداعيهاييدر كنندهرساندكه

تواندباخاطراتجمعيوگذشتهمشتركاستكهبهصورتينماديندرآگاهيازحضورخودمي

قدرتبسیارايفاینقشكند.

اينافرادبامصرفموسیقيكردیوبهادادنبهآنومصرفمتونآندرشرايطيكه

انواعموسی واسطهگسترشرسانهقيامكاندسترسيبه به لحاظها به دارد هایجمعيوجود

اعتراضميهرآنچهنمادينبه انكارآنهويتباشد، كنند.بهمعنيتهاجمبههويتكردیيا

الزمبهذكراستكههمهدانشجويانورودبهدانشگاهراعامليمؤثردرگرايشوتمايلبیشتريا

كتريتأمل ذكر كردی موسیقي ردهبه مسئله اين در را عمده دلیل دو غالباً و تأثیرگذاراند

اند.دانسته

سازپرسشازمتفاوتكهزمینههایفرهنگتعاملبادانشجويانغیركردوآشناييباـ1

 بود.شانكردیهويت

تأمليسازجستجویدسترسيبیشتربهمنابعگفتمانيومعرفتيمختلفكهزمینهـ2

 هایاينترنتي.رافراهمنمودهاستمانندكتب،مجالت،سايتشانقوميدرهويت

برانتخابومصرفتأثیردهدكههایدانشجوياننشانميبررسيگفته فضایدانشگاه

گرابهشكليمتفاوتاثرگذارگرابادانشجويانگروهخاصموسیقيدرمورددانشجويانگروهعام
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 مورد در غالباً طوریكه است. خاصبوده هويتگروه شكلواكنشيبرایاثباتوجود به گرا

كردیودرموردگروهدومبهشكلواكنشيجهتشناختهويتكردینموديافتهاست.


گراگراوخاصهایعامبندیجمعیتموردمطالعهبرحسبگرايش:دسته1جدول

تعدادپسردخترسلیقهموسیقايي

9111گراعام

1119گراخاص

121221كل

منبع:نگارنده

 

نگرش تحلیل و مصاحبهبررسي ميهای نشان ميشوندگان كه نموددهد، میان توان

اينافراد،ارتباطيبهشرحزيربرقرارتأكیدگرايي،بامفاهیمموردگراييوخاصهایعامشاخص

كرد.



گرا های گروه عام شاخص

نسبیتـ1 ارتباط وجود مقوله در انتخابغیرباوری و كردی هويت میان مستقیم

موسیقي.

همچنین-2 و میهني و قومي تعلقات شدن كمرنگ میهني، جهان ديدگاه پذيرش

شاخصپذيرشعمومیتزبانيواحددرسراسرجهاندرمقولهتمايلبهناديدهگرفتنمرزهای

مندیازموسیقي.قومي،مليونژادیدربهره

یزشدرمقولهگرايشافرادبهامروزیبودنومیلبهتغییر.برانطباقوآمتأكید-9

افرادبههایآزادیوبهزيستيفردیوصلحوامنیتدربیانعالقهپذيرشديدگاه-1

 اند.مضامینومحتواهایضدجنگ،ضدفقر،ضدتبعیضنموديافته

تعلقبهموسیقيكُردینسبتبهسايروجودمقوله داشتنحسياز وموسیقيهای؛ ها

هایتوجهبهموسیقيكُردیبهعنوانمنبعيبرایشناختهويتكُردی،نمودبخشيازشاخص

اندعبارتگرايياستكهخاص میهنيوتالشبرایبازسازیروايتتأكیداز برتعلقاتقومي،

تاريخيخاص.



 گرا های گروه خاص شاخص
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ارتتأكیدـ1 مقولهوجود باطمستقیممیانهويتكردیافرادوبرتعلقاتمیهنيدر

 انتخابمتونموسیقي.

برخلوصواصالتفرهنگيخاصتأكیدتالشبرایبازسازیروايتتاريخيخاصوـ2

 یگرايشبهحفظاصالتموسیقي.درمقوله

براهمیتموسیقيتأكیدمقاومتدربرابرفرآيندهایهمگونسازجهانيدرمقولهـ9

 ابزاریبرایمقاومت.كردیبهعنوان

مهم فرهنگياز فضایبسته درهایخاصترينشاخصتالشبرایايجاد گرايياستو

شاخص با عامنسبیتتقابل ميباوریدر قرار ارزشگرايي دلیلوجود به كه هاييچونگیرد

نتقادهایانتقادی،دراهایضدجنگوموسیقي،صلحوامنیت،گرايشبهموسیقييدوستانسان

تعديلميهایاجتماعيو...درمیانافرادخاصبهنابرابری شود.درواقعكردستانمیهنيگرا

هایفوقدربرسرزمینومكانخاصاستبهدلیلپذيرشارزشتأكیدافرادكهنمودشاخص

قرارمي همچنینشاخصكنارجهانمیهنيافراد آن. تقابلبا نهدر انطباقتأكیدگیرد، وبر

شاخص از كه عامآمیزش مصاحبههای تمايل مقوله در است خاصگرايي بهشوندگان گرا

برقرارموسیقي هایغیركردی،درصورتيكهارتباطياحساسيومعناييباهويتكردیآنها

يابند.سازد،نمودمي



 گیری نتیجه

وسیقيوارتباطآنباهويتهایمتفاوتبهمهاوسلیقهگرابانگرشگراوگروهخاصگروهعام

مي خود گفتهقومي تحلیل اما نگرند، تمايلي وجود از حاكي آنها عامتوأمانهای واز گرايي

شانبهانواعگرادرمیلوعالقهگراييدرمیانهردوگروهاست.هويتكردیافرادخاصخاص

نایعدمپذيرشسايرانواعامااينبهمع؛كنندهداردموسیقيكردیوغیركردینقشيتعیین

ترينفضاهایروزمرهآنهانیست.هایغیركردیبهشخصيموسیقيومخالفتباورودموسیقي

اينگروهدرجستجویراهيبرایبیانخودازطريقعناصرمعناسازفرهنگمانندموسیقي،با

ميسايرموسیقي متنوعدرآنهاشكلهاییقهسلازایوسیعشوندوبهتبعآنگسترههاآشنا

گرانیزانجامد.درموردافرادعامهايشانميهایعامدرافكاروايدهگیردكهبهنمودگرايشمي

يعنيافرادعام انتخابمتونموسیقيارتباطيبههمینترتیباست، میانهويتكردیبا گرا

دانندكهنوعيمعرفتقوميزمانموسیقيكردیرامنبعيميكننداماهمغیرمستقیمبرقرارمي

دهد.اينگروهدرجستجوبهدنبال)خود(بهانطباقموسیقيكردیبارادراختیارآنهاقرارمي

هایكردیوغیربرند.درنتیجهافرادباكششيدوگانهباموسیقيهایزيستهخودپيميتجربه

دردومسئلهضروریبهنظرتأملشوند.درتوضیحتمايالتدوگانهاينافراد،كردیمواجهمي

قرارمي خود غیر و خود توضیح شالوده و مبنا كه روايتي منزله به هويت، مفهوم اول رسد.
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آيدوگیرد؛كهدرچهارچوبيقیاسيازشباهتوتفاوتودرجريانيازتعاملبهوجودميمي

 دهه چند در شدن، جهاني نتیجه در فرهنگي شرايط به توجه زيراديگری است گذشته

جهاني ابزارهایفرآيندهای گسترش و پیشرفت طريق از ارتباطات افزايش با فرهنگ، شدن

عرصهارتباطيمدرنسببمي در فرهنگيمانندموسیقي، منابع همه دنیایمعاصر در شوند

هایمختلفرافراهمسازند.ارتباطمتقابلهويتجهانيحضوريابندوزمینه

وگسترشچشمگیرجهانيشدناز نفوذپذيركردنمرزها وزمان، طريقبازسازیفضا

شود.دراينفضا،معناواشكالفضایاجتماعيسببپیچیدگي،تنوعوسیالیتامرفرهنگيمي

مي قرار يكديگر با تعامل در تاريخي منابع از برگرفته روايتمعنادار مقايسه به و هایگیرند

گروهپردازندهایمختلفميهويت نتیجه در اساسريشه. گذشتههاهایقوميبر موقعیتو ،

خوديفبازتعرهایمیانخودوديگرانبرایهاوشباهتهایجديدیبادركتفاوتخودروايت

كنندكهدرآنضمنمقايسهخودكنند.اينافرادنوعجديدیازروايتخودراايجادميارائهمي

خاصیت از ديگرهایمشابه بيبا ميو آگاه نوعيتكثرگراييخودآگاههمتاييخود به و شوند

گويدكهبرایافراد،مييوطنجهانهنرزبااشارهبهتمايزمحليـ.(1،1331:991رسند.)بیرمي

خاصخودراهایفرهنگمحلي،تنوعوگوناگوني،هماناصلياستكهامكانپايبندیآنهابه

البتهالزمفراهممي بهمعنایاحیایكند. تنوعصرفاً بهذكراستكهبازسازیشدنتفاوتو

هایفرهنگ به فرهنگينیستبلكهعالقهجديد فضاهایبسته آگاهيازیتخاصمحليو با ،

ميتأثیر عمل جهانيشدن چارچوبمنطق در استو همراه فضایجهاني كند.گريزناپذير

(17ـ2،1331:13)مورليورابینس

يابيبهانواعفرهنگيامكاندستتنیدهدرهمكُرد،درفضاييآكندهازمرزهایمخاطبان

منابعمعناسازكردیوغیركردیرادرداخلمرزهایمليوسرزمینيدارند.دراينشرايطافراد

میانانواعهويت از بهدنبالهایغیركردیبهكاوشميبهدنبالهويتقوميخود پردازندو

گردند،روايتهويتيدرحاشیهكهپیشازاينچندانفرصتيبرایروايتخودميفرصتيبرای

روايتنیافتهبود.درجرياناينفرآيندسوژهكُردامروزیتفاوتوشباهترادرموردقومخود

يابدباديگرانمتفاوتراميكندودرعینحالتواناييشناساييوتعريفشباهتشناساييمي

گروهموردمطالعهكهبافضا ركردبودنمتفاوتهستندامادرانسانبودنهمانندند.كهگرچهد

هایغیركردیبههستنددربرابرنفوذنمادهایمعناسازهويت ومنابعگفتمانيمتعدددرارتباط

دهند:دوگونهواكنشنشانمي

 گرا.دعامهادرجريانتعاملباديگرانغیركرددرافرابازكشفتفاوتـ1

                                                           
1 Beyer 
2 Merly, D & Rabins, K 
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هاباديگرانغیركرددرجريانتالشبرایتعريفمرزهایهويتيبازكشفشباهتـ2

گرا.كردیوابرازخودازسویافرادخاص

بازكشفتفاوت از آگاهي هنرز آنچه يا بيیتخاصها ميو حفظهمتاييخود به نامد،

مندرموسیقي،مفاهیمي”:گويدميرساند.امیربودنياریميوطنجهانهويتقوميدرحین

دهمكهبهكلیتبشرمربوطباشد،امااينبهمعنيترجیحدادنه،بحثاولويتهنهبهراترجیحمي

بهعمقاحساسمن“اللوده”معنيكنارگذاشتنهويتكردیياناديدهگرفتناونمثالًآهنگ

باشمبهاونعشقميرسوخمي كهامردرموردافرادخاصاين.“ورزمكنهوهرجایدنیا گرا

گیرند،بهموسیقيكردیرادرمقامروشيبرایابرازوجودومقاومتدربرابرنفيخودبهكارمي

شباهت ميكشف شباهتها بهرهانجامد. با موسیقي كه انساني وهايي احساسات از گیری

ميلذت ياری آنها شناسايي در نمادين شكل به انساني، ميرهای رزگار ساند. به”گويد: من

هایلورينامككنیتخیليعالقهدارم،بهمنحسعجیبيمیدهواونموسیقيباوجودآهنگ

بهريشه برمياينكهكردینیستمنرو مطرح“گردونههام اعتراضبهجنگرا ويانمسئله .

مي دراعتراضبهجنگبهعنوانپديده”كند: بشریسرودهشدهوایضدآهنگيازآناستازيا

سوزاند.منهاييباهمهچیزهاييكهدارن،ازجملهعشقدرآتشميهاروبهشكلآدمكانسان

وبههرزبانيگوشمي هرجا يامريمكه“دمواينيعنياوجزيبايييههمچینآهنگيرو،

يدحتيگاهيآخوشممينهايتيبشنومكههایخارجيراميهاآهنگبعضيوقت”گويد:مي

.“شدكنمكاشاينآوازبازبانكُردیخواندهميآرزومي

منديكسانيتولیدكند.درواقعامرجهانياینظامجهانيشدنچیزینیستكهبهشیوه

كندوهایخاص،توافقحاصلميكند،بافضاهایخاصوقومیتازطريقخاصبودنعملمي

پیوستهمیانامريالكتیكدكند،همیشهنوعييرشعملميهاونظاازطريقبسیجكردنهويت

جهانيوتمايلبهمحدودشدنومحليشدنوجوددارد.حركتدرايندومسیر،دووجهاز

تحتسیطره دوره دورههایفرهنگحركتواحداز ایكهازطريقمليبهدورهجديداست.

تناقضاينجااستایبرایآمدنبهصحنهتغیهایحاشیهكشمكشهويت یرشكليافتهاست.

ایمانندهويتقوميبهفضاييقدرتمندبدلشدهاست.هرچندكهدرجهانماهويتحاشیه

(299ـ1331:217قدرتاينفضامحدوداستامابههرتقديرقدرتاست)هال،

ويژهكهاينامربهمعنایوجودفضاييآرماني،باتمامشرايطبرایسخنگفتننیستبه

 با قابلمقايسه اينهایفرهنگتولیداتفرهنگغربي، مسئله قولهال، به اما محلينیست،

پذيرنیست.آرياندرهاامكانهاوگفتماناستكهدرچنددههاخیرخاموشنگهداشتنزبان

آهنگ از انواعي توربو، همسايت و خارجي های از بسیاری دانلوهنگآزمان را كردی دهای

آهنگكندمي عام. بخشيازآگرايانهاييكردیكه را دانند.منابعيخودشناسيقوميمينها

تالشبرایدركعنصرخالقانههنرمدرنهموارهمارابهنوعيدرارتباطبازبانهنریمناطق
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تواندرجهانامروزموسیقيمحليياسنتيرايافتدهد،درهمانحالنميایقرارميحاشیه

باشد)همان:اعتنايبهایجديدهایدورونزديكرانشنیدهباشدوبهتنظیمكهنوایموسیقي

219 شناسييباييز(. برپاييهويتقوميتأثیرموسیقيكردیو نوعيزيباييآندر شناسي،

خاصدورگه دانشجويان بهاست حال عین در و اصالت حفظ انتظار كردی، موسیقي از گرا

گرايان،پذيرشتنوعوبهروزشدگيحتيبازبانوعامیاندرمجديدعالقهدارند.هایتنظیم

تواندابزاریبرایبیانهويتكردیمسائلآنبهاست،زيراميتأكیدهایغیركردیموردسبك

فرقينداردكهباچهزبانيمسائلمردمكردبیانشودمهمايناست”گويد:شمارآيد.كاوانمي

.“شودكهدركيعموميدرپيداشتهباشدينمسائلطوریبیانميكها

سومميسؤالدرپاسخبه بهموسیقيكردیبامشخصساختنـ1توانچنینگفت:

بخشد.درنتیجهبهفضاهایفرهنگيكردیبهمخاطبانخودمجالشناختوروايتخودرامي

تعاملنمادينردیبافراهمكردنزمینهموسیقيكـ2پردازند.ساختوبیانهويتكردیمي

گروسبرگبركند.درشكلدادنبهپندارهایاشتراكداشتنباديگرانغیركردايفاینقشمي

فهمموسیقيمستلزمطرحاينپرسشاستكهموسیقيبههوادارانخود،”اينباوراستكه

گذاردوچگونهبههوادارانخودميهاوامكاناتيرادراختیارآنهادهد،چهفرصتچهچیزیمي

،به1،1991)بنت“دهندكند؟وآنهاچگونهبهموسیقيقدرتبیشتریميتوانوقدرتاعطامي

توانچنینشدهدرپژوهشحاضرميهایانجام(.باتوجهبهتحلیل2،1391:72نقلازگروسبرگ

گیریكردكه:نتیجه

چ زمینه ساختن آماده با كردی انهموسیقي و جديددادوستدزني شرايط در نمادين،

پردازد،بهآنهامجالشناختجهاني،بهساختوبیانهويتكردیدرمیانمخاطبانخودمي

مي را روايتخود و كهخود را آنچه بازنمود بودنو برپاييهويتقوميقدرتِ با آنها دهدو

ميبوده را هستند و رجوعاند با نیز مخاطبان برایيابند. منبعي مثابه به موسیقيكردی به

كننده،بهموسیقيكردیقدرتهرقدرتمستحیلخودشناسيومنبعيبرایمقاومتدربرابر

بخشند.مي

                                                           
1 Banet 
2 Grossberg 
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