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چکیده
تأکید اصلی این مقاله بر هویّت بومی جوانان استان مازندران و پرسش اصلی آن نیز این استت
که آیا هویّت بومی در بین افرادِ مورد بررسی دارای اهمّیّت است یا خیر؟ بنتابراین نناستایی ابدتاد
هویّت در ارتباط با ویژگی بومی آن مورد توجّه خواهد بود .افراد اجتماع یا فرهنگ در هتر ماتانی
که بانند خود را متدلّق به یك جامده ،گروه یا فرهنگ میدانند و در همین راستا نتویی از هویّتت
در میان افراد نال میگیرد .هویّتها محصول تلفیق و ترکیب نباهتها و تفاوتهتا هستتند .هتر
جامده یا فرهنگی نیوههای خاصّی برای ابراز هویّت در چارچوب اجتمایی و فرهنگی ختود دارد.
یای از اناال هویّت ،هویّت بومی محلّی است که در بوم محلّه جایگاه خود را مییابد .فرایند این
هویّت و نالگیری آن در جنس و نسل متفاوت است و تحتتأثیر تحوّالت جدیتد دنیتای متدرن
قرار دارد .تفاوت نسلی و کانون توجّه افراد که در قالب این نوع از هویّت میگنجد ،متفاوت است.
کاوش این هویّت از طریق روش مصاحبهی متمرکز در یك قشر از نسل ختا

(نستل جتوان در

بین دانشجویان بومی دانشگاه مازندران میتواند ماهیّت ایتن نتوع هویّتت را نشتان دهتد .مقالتهی
حاضر نشان میدهد در میان انواع هویّتهایی که با توجّه به وضدیّتها و موقدیّتها برای هر فترد
میتوانند بروز یابند ،افراد به هویّت بومی خود توجّه دارند.
واژههای کلیدی :هویّت ،هویّت بومی ،فرهنگ بومی ،دانشجویان جوان.

 1استادیار انساننناسی گروه یلوم اجتمایی دانشگاه مازندران
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مقدّمه
هویّت هر فرد در هر ستح تدلّتق ،بته میتزان و درجتهی اهمّیّتت یناصتر درونتی مشتتر و
ارزشهای محتوا (در این جا فرهنگ و قائل بودن مرز و حدود با بیرون و همجوارها برمیگتردد.
اهمّیّت محتوا و حدود و مرز هرچه باالتر باند ،هویّت غلیظتر مینود .البتّه بتا توجّته بته نترای
رخ داده استتت (تاملینستتون . 151 :1301 ،بستتیاری از فرهنتتگهتتا گتترایش روزافزونتتی در ب تتش
برنامهریزیهای فرهنگی-اجتمایی نشان میدهند تا برخی از هویّتهتا حفتظ گتردد؛ بترای ماتال،
برنامههای رسانهای ،ارتباطات ،آمتوزشهتای رستمی و  ...تتالشهتایی در حتوزهی برنامتهریتزی
فرهنگی -اجتمایی برای افزایش آگاهیهای فرهنگی و تقویت هویّت انجام میدهند.
حوزهی فرهنگ ایران متشتاّل از خُردحتوزههتای فرهنگتی متدتدّدی استت کته قومیّتتهتا و
گروههای زبانی ،محلّی و بومی متنوّیی در آن ساکن هستند (صالحی امیتری . 323 :1301 ،هریتك
از این خردحوزهها ،مش ّصهها و محتوای فرهنگی ویژهی خود را دارند و تمایز بتین آنهتا کتامال
مشهود است .بنابراین چون تنوّع و تمایز وجتود دارد و مدینتههتا و محتتوای فرهنگتی متفتاوتی را
میتوان مشاهده کرد و از سویی «خودها» و «دیگریها» در تماسها و برخوردها برجسته مینود و
افراد نیز به آن اذیان دارند ،هویّت که روی دیگر ساّهی فرهنگ و تمایزات فرهنگی است میتواند
وجود دانته باند .البتّه درجهی هویّت به گتروه ختود در مقابتل دیگتریهتا بتین خردحتوزههتای
فرهنگی متفاوت است .به سبب داللتهای تاری ی-جيرافیایی و سیاسی و نیز محتوای فرهنگتی و
حدود قائل ندن خودها با دیگریها در همجواریهای فرهنگی ،هویّتها نیز از رقیق تتا غلتیظ در
نوسان هستند .به همین دلیل بین خردحوزههای فرهنگی در ایتران متیتتوان تنوّیتاتی از ایتن نظتر
مشاهده کرد؛ درجهی تدلّق به خودهای فرهنگی (بومی ،محلّی ،زبانی ،قومی ،اقلیمی ،ملّتی و  ...از
سر یك طیف به گونهای است که در مقابل ،همجواریهای فرهنگتی و فرهنتگ مبنتا (در ایتن جتا
فرهنگ ملّی را جدا میانگارند و در ستر دیگتر طیتف ،برختی ختود را در فرهنتگ مبنتا بازیتابی
میکنند .در طیف اوّل بنا به دالیلی (داللتهای تتاری ی ،اقتدامات نظتام دولتت ملّتی در گذنتته،
دیگری مهم با حدّ و حدودهای خا

و  ...هویّت روز به روز میتواند پررنگ نتود و در طیتف

دیگر ،این ضریب هویّت کمتر از گذنته خود را نشان میدهد .این موقدیّت بهویژه در تيییر نستلی
نسبتا ندّت مییابد.
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بیان مسأله
مقولهی هویّت موضوع مهمّی در جامدهی مداصر انسانی است و چتالشهتای هتویّتی امتروزه
سرنونتساز هستند .بر اساس یك اجماع یلمی ،هویّت پیشنرط هتر نتوع یمتل بتهویتژه یمتل
اجتمایی -فرهنگی و نرط الزم توسده است (تریلینگ 0220 ،؛ بهینوان نمونه ،برخی بتاور دارنتد
ن ستینِ آن ،بحران هویّت است.
در سالهای اخیر ،هویّت به یای از چتارچوبهتای وحتدتب تش در مباحاتات رونتنفاری
تبدیل نده و بهنظر میرسد که همگان دربارهی آن ،حرفتی بترای گفتتن دارنتد (استت

و الولتر،

 0212؛ بهگونهای که از بحثهای آنتونی گیدنز دربارهی تجدّد و تش ّص (گیدنز 1330 ،گرفته تا
تأکید پستمدرنیست بر تفاوت (هال 1111 ،و تأکید مانوئل کاستلز بتر قتدرت هویّتت (کاستتلز،
 1302و نیز تالشهای گوناگون فیمینستی برای نالودهنتانی قتراردادهتای اجتمتایی مبتنتی بتر
جنسیّت یا سردرگمی نانی از احیای ناسیونالیسم و قومیّتگرایی بهینتوان نیروهتای مهتمّ سیاستی
(آنتونی 1311؛ اریاسون ، 1315 ،با گفتمانهایی دربارهی هویّت مواجته متینتویم .ضتمن آنکته
بحث تنها دربارهی هویّت نیست و از دگرگونی نیز س ن میرود .مقولهی هویّت فراتر هم رفتته و
ابزار کار روزنامهنگاران و سیاستمداران نیز نده است .از نظر سیاسی لفّاظی دربارهی هویّتت ایتن
مجال را میدهد که پیگیری منافع جناحی بهینوان دفاع از محالبی بیاننانتدنی جلتوه کنتد .از نظتر
تجاری نیز نرکتهای سازندهی آگهی دریافتهاند که فروش کاال به مردم در یتین حتال بته مدنتای
فروختن یك هویّت به آنهاست .بدین ترتیب هویّت و مصرف همواره با یادیگر مرتب نتدهانتد
(جناینز . 10 :1301 ،بنابراین هویّت مقولهی پارادایمی نده که بدان توجّه دارند.
فرهنگ و هویّت ،مقوالتی درهمآمی ته هستند (لیندهولم 0223 ،که پایداری یای بته دیگتری
وابسته است .بنابراین اهمّیّت هویّت و میزان آن (غلظت در میان افترادی کته در مجمویتهی یتك
فرهنگ تدریف مینوند ،در پایتداری فرهنگتی متؤثّر استت .امّتا نترای متيیّتر جهتان مداصتر و
رقابتهای فرهنگی میتواند با تيییر نسلی بر درجه و ماهیّت هویت و به تبع آن بر فرهنگ اثرگذار
باند .کیفیّت این اثرگذاری را میتوان در نسلهتای جتوان مشتاهده کترد کته چگونته بته هویّتت
فرهنگی خود مینگرند.
امروزه وجود هویّت به دلیل بیماان ندن فرهنگها ،اقتصتاد ،افتراد و  ...متیتوانتد بتر ابدتاد
هویّت اثرگذار باند (گلمحمّدی 1310 ،؛ بهگونهای که توازن ابداد هویّت را برهم زند و برختی از
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که اگر فرهنگی ب واهد به توسده و ترقّی دست یابد ،چند بحتران را بایتد پشتت ستر گتذارد کته
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ابداد مهمّ تلقی گردند و برخی دیگر از اهمّیّت کمتری برخوردار نوند یتا بته مترور زمتان حتذف
گردند .باید توجّه دانت کمرنگ ندن هویّت میتواند بر صفاتی که هویّت بر آنها نشسته اثرگذار
باند و آن را تحتالشّداع قرار دهد؛ بهینوان نمونه ،چنانچه هویّت بومی تحتتأثیر یناصتر دیگتر
هویّتساز قرار گیرد ،بر صفات فرهنگی یا اجتمایی نیز مؤثّر است .افراد در این خصو

:

خود در یك مقولهی مش ّصساز جمدی-فرهنگی را نادیده میگیرند و در موقدیّتهای اجتمتایی
در سازمان تدامل اجتمایی ،مشارکت نمیورزند؛ بته نحتوی کته در فدّالیّتتهتای فرهنگتیای کته
م تصّ آن گروه است ،نرکت نمیکنند.
 .0محتوای فرهنگی را بیان نمیکنند و فهرستبندیهایی چون تاریخ و مش ّصههای فرهنگی را از
نظر میاندازند.
 .3دغدغهی ابقای حدود فرهنگی-اجتمایی و یضوگیری مجدّد افتراد را چنتدان در کتانون توجّته
قرار نمیدهند.
 .2به جای آنکه مشترکات فرهنگی بهینوان مش ّصهی تدیینکنندهی سازمان گروه فهتم نتود ،بتر
یناصر و محتواهای دیگر تمرکز مینود.
از یمدهترین تأثیرات کمرنگ ندن هویّت بومی در استان مازندران ،تأثیر آن بر محی زیست
بومی است .صفات فرهنگ بومی در استان مازندران اساسا بر مبنای محی

زیست آن در فرایند

سازگاری نال گرفته است .بنابراین کمرنگ ندن هویّت بومی میتواند بر فرهنگ و به تبع آن بر
محی زیست بومی تأثیر ت ریبی دانته باند .این تأثیر نشاندهندهی اهمّیّت هویّت برای فرهنگ و
محی

زیست در استان مازندران است .برای فهم درجهی هویّت بومی در میان نسل جوان،

پرسشهایی در ابداد نناختی ،احساسی ،مشارکتی و نگرنی میتواند اهمّیّت یا یدم اهمّیّت هویّت
بومی را نشان دهد.
با توجّه به نقش مهمّ هویّت در هر فرهنگ ،اجتماع و گروهی ،بررسی و نناخت این مقوله از
اهمّیّت بسیار زیادی برخوردار است ،از این رو با در نظر گرفتن هدف کلّی نناخت این مسأله
میتوان اهداف مش ّصتری برای این پژوهش در نظر گرفت .این اهداف یبارتند از:
 .1نناخت و پی بردن به وضدیّت هویّت بومی.
 .0آگاهی از جریان هویّت بین افراد و مش ّص کردن درجهی هویّت بومی و بستگیهای فرهنگی.
 .3نناخت نوع و م تصّات هویّت بومی بر اساس یوامل م تلف.
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 .2مش ّص کردن نگرش افراد نسبت به فرهنگ بومی.
پیشینهی تجربی پژوهش
دربارهی موضوع مورد محالده یدنی در

و تصوّر دانشجویان از هویّت بومی ،تحقیقات بسیار

دانشجویان (محالدهی موردی :دانشگاه تبریز » ،ینوان تحقیقی است که حبی و همااران ( 1301به
روش پیمایش در میان دانشجویان تر  ،فارس و کرد دانشگاه تبریز انجام دادهاند .یافتههای تحقیق
نشان میدهد که با افزایش هویّت جهانی در بین دانشجویان ،هویّت محلّی آنها کاهش مییابد؛
یدنی با افزایش جهانی ندن ،هویّتهای محلّی رو به کاهش میگذارد.
بدیدی ازنداهی و همااران ( 1303نیز در پژوهشی با ینوان «نقش حسّ ماانی در هویّت
بومی ،محالدهی موردی :دانشجویان یاسوجی دانشگاههای تهران» ،در پی در

و بیان این مسأله

بودند که چرا و چگونه ماان بهینوان مفهومی جيرافیایی ،احساسات متفاوتی از یالقه تا بیتفاوتی
را در میان افراد و گروهها میآفریند؟ در این پژوهش حسّ ماان (بهینوان متيیّر مستقل یاملی
است که موجب تبدیل فضا یا محلّی مدمولی به ماانی با خصوصیّات حسّی و رفتاری ویژه برای
افراد خا

مانند دانشجویان یاسوجی دانشگاههای تهران مینود .روش تحقیق این مقاله

تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتاب انهای و طرح پرسشنامه بوده است .نتایج تحقیق نشان
میدهد که اگرچه فرهنگ قومی تحتتأثیر فرهنگ یمومی قرار گرفته ،امّا در این تدامل توانسته
است سنّتهای خود را حفظ کند و همچنان هویّت بومی خود را با استفاده از ادبیّات نفاهی ارائه
نماید.
روششناسی پژوهش
با توجّه به این که هدف این تحقیق ،در و تصوّر کنشگران در زمینتهی هویّتت استت ،روش
مصاحبهی متمرکز انت اب نتده و در نتیجته ،ایتن پتژوهش بتر استاس تانیتك گتروه متمرکتز و
مصاحبهی گروهی صورت گرفته است .یای از فرضیّههای پایه در روش گروه متمرکز ایتن استت
که افراد منابع ارزنمند اطّالیات هستند و قادرنتد کته احساستات و رفتارهتای ختود را توصتیف
نمایند .فرضیّهی دیگر این است که پویایی گروه میتواند افراد را به توصیف دیدگاههای ختود ،بته
نالی که در یك مصاحبهی فردی کمتر اتّفاق میافتد ،تشویق کند (برنز و گراو . 0221 ،از طریتق
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اندکی انجام نده است که به آنها پرداخته مینود« .جهانی ندن و هویّتهای محلّی و جهانی

..................01فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی پنجم ،شمارهی  ،3زمستان 95

این روش ،میتوان با کندوکاو در تفاوت آرا و تفسیرها ،دیدگاهها و ادراکتات م تلتف در زمینتهی
آن پدیده را در و نناسایی کرد .هدف اساستی بحتث گروهتی متمرکتز ،نناستایی دیتدگاههتای
متفاوت حول موضوع پژوهش و فهم مسائل از دیدگاه نرکتکنندگان است (هنینك. 30 :1310 ،
در این بررسی ،نش مصاحبهی گروهی که میانگین تدداد نرکتکنندگان در ایتن مصتاحبههتا
جلسهی  0/5سایته انجام نده است .انت اب نرکتکنندگان بر اساس نمونهگیری مبتنی بتر هتدف
(نمونهگیری هدفمند بوده (برنز و گراو 0221 ،که نمونهگیری رایج در تحقیقات کیفتی استت .در
واقع دانشجویان بومی ،نرکتکنندگان اصلی در مصاحبههای گروهی بودهاند.
در این مصاحبههای گروهی ،سه حوزهی پرستش از مصتاحبهنتوندگان پرستیده نتد .نترای
جوابگویی به گونهای بود که ذهن نرکتکنندگان تا زمان مصاحبه درگیتر موضتوع نمتینتد .در
واقع ،تالش بر این بود که افراد با ذهنی بدون سوگیری وارد بحث نوند تا فیالبداهه آنچه را کته
در ذهنشان نسبت به موضوع میگذرد ،بیان کنند .از طرفی افتراد بتدون آن کته وارد جتدل نتوند،
ذهنیّت خود را نسبت به موضوع بیان میکردند.
روش کار در این تحقیق دو مرحله دانته است؛ مرحلهی اوّل ،مصاحبهای بود که محقّق با افراد
انجام میداد و آنها ذهنیّت خود را بیان میکردند .مرحلهی دوم ،جدولی بود کته در اختیتار افتراد
قرار داده میند و از آنها خواسته میند تا مؤلّفههای فرهنگی بومیای را که بته ترتیتب اولویّتت
برای آنها مهمّ است ،در جدول بیان کنند و دلیل انت اب هر مؤلّفه را ذکر نمایند .هتدف از انجتام
این کار ،همخوانی بحث مصاحبهی گروهی تسهیلکننده با افراد مصاحبهنونده با پاسخ در جتدول
بوده تا مش ّص نود که چهقدر به یادیگر نزدیك هستند یا از هم دور مینوند .تحبیق دو مرحله
نشان میدهد که انحرافی در ذهن افراد نبوده و آنچه گفته میند با پنجرههای مرحلهی دوم هتم-
خوانی دارد.
تعریف مفاهیم
فرهنگ
فرهنگ ،کلّ پیچیدهای است نامل زبان ،آداب و رسوم ،تاریخ ،اسحوره ،حافظهی جمدی ،دیتن
و باورهای ایتقادی ،مدماری ،یلم ،فلسفه و  ...که در یك جامده وجتود دارد و از نستلی بته نستل
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بین  5تا  3نفر از رنتههایی در دانشادهی فنّی و مدماری و یلوم انسانی و اجتمایی بوده ،در نش

مطالعهی جامعهشناختی درک و تصوّر دانشجویان از هویّت بومی در مازندران05.................................

دیگر منتقل مینود و افراد جامده آن را از طریق فرهنگآموزی کسب متیکننتد (متور05 :1311 ،؛
کوش. 1300 ،
زیستبوم و فرهنگ
زیستبوم ،طبیدت ،جيرافیا ،اکولوژی ،محی  ،منابع و روشهایی است که کتنشگتران انستانی
نال میدهد .بهطتور خالصته ،روش ستاده نتدهی تفاّتر دربتارهی فرهنتگ ،قترار دادن آن بتین
زیستبوم و رفتار اجتمایی است؛ یدنی رابحهی زیر:
رفتار اجتمایی

فرهنگ

زیستبوم (تریناندیس53 :1330 ،

بنابراین واقدیّتهای مربوط به بوم و محی میتوانتد بتر فرهنتگ اثتر بگتذارد و خصوصتیّات
رفتاری را فراهم کند .البتّه این امر بدین مدنا نیست که در ایتن جتا بتوم و محتی را یامتل نهتایی
نالدهی فرهنگ بدانیم .یناصری چون تاریخ ،انایهی فرهنگی و ارتباطات میتوانند مؤثّر بانتند
و بوم و محی نیز در کنار یوامل دیگر مهم تلقّی مینود.
فرهنگ بومی
هنگامی که کلّ پیچیدهی فرهنگ تحتتتتأثیر داللتتهتای توپولوژیتك و محیحتی قترار گیترد
بهگونهای که بتوان تأثیر بوم و زیست را در آن مشاهده کرد ،آن را فرهنگ بومی مینتامیم .بنتابراین
از آنجا که در مازندران رابحهی فرهنگ و محی (بوم رابحهای تداملی و تنگاتنگ است ،میتتوان
از فرهنگ بومی مازندران س ن گفت.
هویّت بومی
هر فرهنگی در حیحهی فرهنگی خود زایندهی هویّت مربوط به آن فرهنگ است .از آنجتا کته
فرهنگ مازندران را در ردهبندی فرهنگ بومی قرار دادهایم و از سویی ،روی دیگر ساّهی فرهنتگ،
هویّت است ،میتوان از هویّت بومی نیز س ن گفت .بنابراین هویّت بومی را میتوان آگاهی افتراد
از تشابهات و تفاوتهای فرهنگ بومی خود نسبت به دیگران غیربومی تدریف کرد که افراد بتومی
به کمك آن خود را از دیگران متمایز میکنند و دارای نناخت و احساس تدلّق نسبت بته فرهنتگ
بومی خویش هستند.
ابعاد هویّت بومی
برای نالگیری و تقویت هویّت بومی ،ابداد چهارگانهی زیر ضروری است .این ابداد و جمتع
آنها ،هویّت بومی را به گونهای یینی و ملموس در میان افراد برجسته میسازد.
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با آنها زندگی میکنند و بقا مییابند .زیستبوم ،فرهنگ را و فرهنگ نیز انتواع ختا

ّ رفتارهتا را
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 .1بدد نناختی :افراد تا چه حد نسبت به فرهنگ بومی ،دانش و نناخت دارنتد و یناصتر فرهنتگ
بومی را مینناسند؟ در واقع ،میزان نناخت افراد بومی از یناصر و خمیترههتای فرهنتگ چگونته
است؟
 .0بدد احساسی :افراد تا چه حد به فرهنگ و خمیرههای بومی ،احساس تدلّق و وابستگی میکنند.
فدّالیّت میکنند.
 .2بدد نگرنی :نگرنی که افراد به فرهنگ و اجزای آن در زمان حاضر و نیتز نستبت بته تتداوم و
بقای آن در آینده دارند و تالنی که قصد دارند برای تداوم آن انجام دهند.
تعریف عملیّاتی هویّت بومی
بُددی از هویّت است که بر اساس آن ،افراد بومی از یناصر و اجزای فرهنگ بتومی نتناخت و
آگاهی دارند؛ نسبت به آن احساس تدلّق و وابستگی میکنند؛ حاضتر بته نترکت در فدّالیّتتهتای
فرهنگی بومی هستند؛ از نگرش مابت و مؤثّری نستبت بته یناصتر فرهنگتی برخوردارنتد و بترای
تداوم و بقای فرهنگ بومی تالش میکنند.
مبانی نظری هویّت
هویّت مفهومی است که دقیقا در قلب ت یّل و تصوّر مداصر مردم جهان قترار دارد .بته همتین
سبب موضوع هویّت و تيییرات و دگرگونیها و بازتولیدهای آن ،در آثار و اندیشهی اغلب محقّقان
مورد توجّه بوده است .بنابراین رویاردهای نظری متنوّیی در حوزهی هویّتت وجتود دارد ،امّتا بتا
توجّه به هدف این پژوهش ،رویارد نظری آن ،رویارد مبتنی بر ارتبتاط و وضتدیّت و بتر استاس
دیدگاه فردریك بارث و آنتونی کوهن بوده است.
در رویارد مبتنی بر ارتباط و وضدیّت ،هویّتت در چتارچوبهتای اجتمتاییای کته وضتدیّت
یوامل را مش ّص میکنند ،صورت میگیرد و از همین طریق ،تصوّرات و گتزینشهتای یوامتل را
جهتدهی میکنند .از نظر رویارد مذکور (بریاس رویارد نظری ذهنگرا  ،هویّت یك تصوّر یتا
پندار نیست؛ زیرا از کارایی اجتمایی برخوردار است و اثترات اجتمتایی واقدتی بته بتار متیآورد.
هویّت بنایی است که در روابحی ساخته مینود که یك گروه را در برابر گروههایی قترار متیدهتد
که با آنها در تماس است .البتّه باید به این ناته اناره کرد که نوع تماس و رابحته و مدیارهتای آن
در تدیین هویّت مؤثّر است.
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 .3بدد فدّالیّتی :تمایلی که افراد در یرصههای م تلتف فرهنتگ بتومی دارنتد و در آن مشتارکت و
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از نظر این تئوری برای مش ّص کردن هویّت یك گروه ،مهم ایتن نیستت کته متا فهرستتی از
مجموع ویژگیهای فرهنگیای که یك گروه را متمایز میکند ،ارائه دهیم ،بلاه مهتم آن استت کته
ببینیم ایضای گروه برای مش ّص کردن خود از دیگری و ایجاد تمتایز فرهنگتی بتا دیگتران ،چته
یناصری را مورد استفاده میدهند (اریاسون . 1315 ،هویّت در اصل از کنش متقابل بین گروهها و
ایجاد میگردد .هویّت در خود وجود ندارد ،بلاه همیشه رابحهای است با دیگران.
آنچه در تئوری بارث اهمّیّت دارد ،پویایی هویّت است .هویّت همیشه رابحتهای استت کته بتا
دیگران باید تحلیل نود .هویّت محصول یا دیالاتیتك تفتاوت و نتباهت استت کته در وضتدیّت
ارتباطی نال میگیرد .بنابراین ،هویّت را بایتد نستبی دانستت؛ زیترا در صتورت تيییتر وضتدیّت
ارتباطی ،تيییر مییابد .از نظر بارث هویّتها سیّال هستتند و آنهتا را بایتد در حتدود و ثيورنتان
یافت؛ یدنی ،در جایی که امر درونی با امر برونی مواجه مینود .به گفتهی بارث ،هویّتت گروهتی
نویا در تدامل با دیگران و در یرض میان حتدود و ثيتور گتروه ستاخته متینتود .حتدود گتروه
نفوذپذیر است و بهرغم آمد و رفت افراد ،به بقای خود ادامه میدهد .هویّت در طی تبادلهایی کته
در درون و در یرض حدود گروه انجام میگردد ،ساخته مینود .در طی این تبادلها ،میتان تدیتین
هویّت گروه و ردهبندی آن ،توازن برقرار میگردد ( بارث. 11 :1112 ،
از نظر بارث ،هویّتها تيییرناپذیر نیستند؛ همانگونه که اوضاع و احوال و نرای متفاوتی بته-
وجود میآید ،هویّتها نیز دچار تيییر متینتوند و مدنتای متفتاوتی پیتدا متیکننتد .او هویتت را
فرایندپذیر و یملی میداند و مدتقد است بهکارگیری هویّت در یمل صورت میگیرد نه در تفاّر و
تدمّق دربارهی خود (بارث. 1101 ،
یای از مفاهیم نظریای که در مباحث بارث وجود دارد ،مفهوم مرز است .بارث مرزهای میتان
هویّت را محصول تدامل پویای اجتمایی میداند؛ بهویژه در میتان کستانی کته دارای هویّتتهتای
متفاوتی هستند .در جریان این بده و بستانهای پویاست که ناخصههای نشتانگر هویّتت ،تولیتد و
بازتولید مینوند .او واژهی مرز را با داللتهای توپولوژیك و جيرافیایی منحبق نمیداند ،بلاته آن
را استدارهای میداند که فراتر از دیدگاهی نیانگارانه است .از نظر بارث ،مرز در تدامل میان ایضا
و گروههای دارای هویّت متفاوت ،یافت مینود .به باور او ،هویّت بیشتر به فرایندهای مرزبنتدی
میپردازد نه به خود مرزها (بارث. 1111 ،
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در جریان ارتباط که در آن تمایزگذاریهایی توسّ گروه بهوجود میآید یا بهکار گرفتته متینتود،
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کوهن برخالف بارث ،بیشتر بر اصل نباهت تأکید دارد و بتر آن استت کته ستاخت نمتادین
اجتمایی مشابه است که احساسی از تدلّق مشتر را برمیانگیزاند .به گفتتهی کتوهن ،اجتمتاع یتا
یك فرهنگ یا نام یك اجتماع ،به خودی ختود ماانیستمی نمتادین استت کته متردم آن را بتهکتار
میبرند .در ضمن ایضایی که یضویّت این اجتماع را به همراه دارند ،به افراد کمتك متیکننتد کته
. 1110
از نظر کوهن ،یك اجتماع طیفی از مدناها را دربرمتیگیترد و بترای هریتك از افتراد مدناهتای
متفاوتی دارد .کوهن بریاس بارث ،بیشتر به محتوای فرهنگی توجّه دارد که هویّت بر آن نشستته
است .به باور او ،هویّتها بهطور درونی همگن و مورد اجماع همگان نیستند .این هویّتها مماتن
است تيییر کنند و دگرگون نیز نوند .هویّت از زمینهای به زمینهی دیگر و از ن صی بته نت ص
دیگر ،متفاوت است (کوهن. 1112 ،
به ایتقاد کوهن ،محتواهای فرهنگی به صورت نمادینه نده ،اصل نباهت درون اجتماع را رقم
میزنند .همین ساخت نمادینه ندهی نباهت است که هویّتها را نال میدهتد .ترکیتب نمتادین
نباهت به این صورت است که تدلّق به اجتماع و گروه توسّ ایضای آن به نالی نمادین ترکیب
مییابد؛ به این صورت که دفایی باند در برابر دیگرانی (خواه مردم دهادهی مجاور یا گروههتای
دیگر که آنها را از لحاظ اجتمایی ردهبندی میکنند .در مواجهه بتا چنتین تقتابلی استت کته بتر
تفاوت تأکید مینود و نباهت بهطور نمادین ترکیب مییابد .در چنین زمینهای ،هویّتت مبتنتی بتر
اجتماع نال میگیرد .در واقع ،کوهن به دیالتیك درونی-برونی نناسایی جمدی توجّه دارد.
به گفتهی کوهن ،هویّت در همه حال بهطور نمادین ساخته مینود .جلوههای هویّت به چیزی
نبیه هستند که ماکس وبر آن را «نوع ماالی» میخواند (جناینز. 113 :1301 ،
نگاه به هویّت بومی با توجّه به تلفیق نظری
همانگونه که پیشتر گفته ند ،هویّت بومی در استتان مازنتدران روی دیگتر ستاّهی فرهنتگ
بومی است و صفت بومی به خاطر همزیستی تداملی فرهنگ و بوم به مؤلّفههای فرهنگ و هویّتت
داده نده است .همهی فرهنگها بر اساس نباهت در درون و تمایز با بیرون تفایك مینتوند (یتا
گروهها ،اجتمایات و جوامع  .هویّت نیز در همین مقوله نال میگیترد .در ایتن پتژوهش ،بحتث
نظری هویّت بومی بیشتر متأثّر از نظریّههای ستامان اجتمتایی تفتاوت بتارث و ستاخت نمتادین
نباهت کوهن است .بنابراین تلفیق این دو نظریّه میتواند برای مقولهی هویّت بومی کاربرد دانتته
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باند .در یین حال ،کاربرد نظریّههای مذکور برای هویّت بومی دنوار است؛ زیرا هویّت بتومی در
استان مازندران به آن غلظتی نیست که نظریّههای بارث و کوهن در بحث تئوریتك هویّتت ینتوان
میکنند .استان مازندران از مؤلّفههای اوّلیّهی هویّتسازی بومی برخوردار استت؛ زیترا از یتكستو
محتوای فرهنگ بومی در آن دیده مینود و از سوی دیگتر متیتتوان مرزبنتدیهتایی را در قالتب
مدموال هویّت ،نتیجه و حاصل تفاوت با بیترون و نتباهت در درون استت .ردهبنتدی هویّتت
مبتنی بر این نهاده است کته گرو هتی دارای مدیتار مشتتر بترای نناستایی بانتند .غالبتا همتهی
گروهبندیها بر اساس درجاتی از انترا  ،خود را در قالب نام فرهنگ ،نام یك قومیّت یا نتام یتك
گروه منسجم نناسایی میکنند .اگر درجهی انترا بیشتر باند ،هویّتت غلتیظ رخ متیدهتد .بته
همین سبب ،یامالن و افراد احساس وابستگی بیشتری بته فرهنتگ ختود دارنتد .مدمتوال همتهی
فرهنگها یا گروهها برای مش ّص کردن خود از دیگری ،قائتل بته مترز هستتند؛ مترز یامتل بته-
وجودآورندهی نباهت در درون و تفاوت با بیرون است .در درون این مرز ،انتراکات فرهنگتی را
میتوان مالحظه کرد که افراد احساس محلّی و به تبع آن ،احساس هویّتی میکنند .هرچته در درون
مرز ،خمیرهها و محتوای فرهنگی و اجزای آن ،نمود بیشتری از ختود نشتان دهنتد ،حسّاستیّت و
آگاهی افراد در درون آن ،جلوهی بیشتری مییابد .البتّه این مسأله به تمایزانگاری با بیترون مترز و
تدامل آن نیز بازمیگردد و احساسی از تدلّق مشتر به چیزی را دربرمیگیترد؛ بترای نمونته ،اگتر
فردی یا تیمی در یرصهی ورزش در قالب یك فرهنگ بومی ،مقامی کسب کند ،میتواند وفتاداری
ایضای آن فرهنگ بومی را برانگیزاند .به قول کوهن ،آن اجتماع فرهنگی در نظر ایضای خویش و
دیگران ،صورتی نمادین به خود میگیرد ( کوهن 1100 ،که همان هویّت غلیظ است کته ایضتا از
آن آگاهی و نسبت به آن ،احساس تدلّق و تمایل دارند .هویّت غلیظ در مقابل هویّت رقیق یا خنای
قرار میگیرد.
باید توجّه دانت که نباهتها و تفاوتها یا تدامتل و مترز ،همیشته بته هویّتت غلتیظ منجتر
نمینود .گاهی با آنکه مؤلّفههای فرهنگی (نباهت و حدود و ثيور (تفاوت بتا دیگتری وجتود
دارد ،امّا هویّت برای ایضا صورتی رقیق یتا خناتی دارد .در ایتن جتا بایتد بته اهمّیّتت نتباهت و
تفاوتها دقّت دانت .برای برخی از ایضای فرهنگی به دالیل متددّدی (منافع ،نترای متوقدیّتی و
سیاسی و  ، ...حدود و ثيور و تدامل مهم جلوه میکند؛ برای برخی دیگر ،نیوههای بیان و نحوهی
ارائهی مؤلّفهها و محتوای فرهنگی به گونهای است که به صورت سبك نمادپردازانته درمتیآیتد و
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یا  . ...همهی این مسائل در خنای نبودن هویّت نقش دارند ،امّا جایی که این مباحث وجود ندانتته
باند ،اگرچه محتوا و ثيور و حدود وجود دانته باند ،میزان توجّه به حدّی نیست که به آگاهی یا
هویّتسازی منجر نود .در این جا به تلنگری برای ایجاد آگاهی و هویّتسازی نیاز است.
در مجموع ،در نال دادن به هویّت بهطور یام و هویّت بومی بتهطتور ختا

 ،چنتد مؤلّفته و

وجود دارند ،اناره خواهد ند .مرز و حدود و ثيور و تدامل به چند دلیل نتوانستتهانتد در گترایش
هویّت غلیظ بومی ،نقش مهمّی ایفا کنند .البتّه محتوا و خمیرههای فرهنگی نیتز دارای ضتدفهتای
ّ خود است .پیش از پرداختن به مدرّفی مؤلّفهها و منتابع هویّتتستازی ،نیتاز استت بته ایتن

خا

پرسش پاسخ دهیم که چرا مرز و حدود و ثيتور و وضتدیّت ارتبتاطی و تدامتل (یتا بیتان تفتاوت
اجتمایی از یكسو و محتوای فرهنگ (ساخت نمادین نباهت از سوی دیگر ،بته ایجتاد هویّتت
غلیظ – دستکم در نسل کنونی (جوانان  -گرایش پیدا نارده است؛ بهطوری که ناهد گستتردگی
هویّت خنای (یا رقیق نسبت به هویّت غلیظ هستیم .اناره به پیشفترضهتا متیتوانتد در تحلیتل
هویّت بومی و جریان آن مفید باند.
اگرچه در فرهنگ بومی مازندران تفاوت با بیرون وجود دارد ،امّا تدامل بتا بیترون بته گونتهای
نبوده که فرهنگ بومی بهینوان مؤلّفهی هویّتی مهم تصوّر نود .دیگریِ مهم به صورتی که در قالب
رقابتی یا تضادی برای فرهنگ بومی و مازندران حضور دانته باند ،وجود یمدهای ندانتته استت.
از سویی تاریخ مازندران نشان داده که این استان سدی دانته خود را با دولتهتای مرکتزی همتراه
کند.
نواهد نشان میدهد جریان تدامل در مازندران برای ایضا به گونتهای نبتوده کته هویّتتیتابی
مجدّد را بازتولید کنند یا استمرار ب شند؛ برای ماال ،مردم روستای ابیانه به دلیل وضتدیّت خاصّتی
که تاریخ برای آنها رقم زده ،با دیگران توریستم ماترّرا تدامتل دارنتد؛ «متای ابیانتهای» بته دلیتل
توجّهای که دیگران توریسم به آنها میکنند ،کونیدهاند با حفظ محتوای فرهنگی ختود (مدمتاری،
لباس ،صنایع دستی و  ، ...همواره هویّت خویش را بازتولید کنند .نمونههتای دیگتری نیتز در ایتن
زمینه میتوان ارائه داد .به هر حال ،انواع حدود و ثيور یا سامان اجتمایی تفاوت وجود دارد که در
جریان کنشها و تداملهای گوناگون میتواند به هویّتیابی منجر گتردد .بایتد گفتت تدریفتی کته
ایضای بومی مازندران برای «دیگران» و بیرونیها ارائه میدهند ،به گونتهای نبتوده کته بته هویّتت
غلیظ منجر نود .البتّه «آنها» و «دیگران» برای «ما» و «خود» مازندرانی وجود دارد ،امّا این آنهتا و
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دیگران همانند ما و خود ایضای گروه قومی کرد ،باسك ،کِبِك یا بسیاری از گروههتایی کته دارای
هویّت غلیظ هستند ،نیست .به هر حال ،جریانهتای متنتوّیی در تدتامالت بتین فرهنگتی در میتان
جوامع وجود دارند که وضدیّتهای ارتباطی متااّری از خود تولید میکنند که به هویّتیابی مجتدّد
یا هویّتهای جدید و یا گاهی به محو و کم ندن هویّتها میانجامد.

منابع هویّت بومی در مازندران
مؤلّفههای زیر در نال دادن به هویّت بهطور یام و هویّتت بتومی بتهطتور ختا

(در استتان

مازندران نقش دارند.
 .1خمیرههای فرهنگی :که میتوان آن را بهینوان محتوای فرهنگی یا ویژگیهای فرهنگی توصتیف
کرد.
 .0داللتهای توپولوژیك :که جنبههای محیحی و طبیدی و بومی فرهنگ را دربرمیگیرد.
 .3نمادها و مدنا :که به جلوههای زیبانناختی و نمادینهی فرهنگ مرتب است.
این مؤلّفهها پیوند نزدیای با یادیگر دارنتد .نتالگیتری هویّتت غلتیظ بته نمادگونته نتدنِ
خمیرههای فرهنگی و داللتهای محیحی بستگی دارد .البتّه ،سامان اجتمایی تفاوت و وجود مرز و
تفاوت و تدامل آگاهیدهنده نیز در این امر نقش دارند.
مؤلّفههای اوّل و دوم ،اموری صوری هستند و افراد تدبیری صوری از آنها دارند و یتا حتداقل
میدانند که این مؤلّفهها آنان را از آن سوی مرز جدا میسازد .امّا مؤلّفهی ستوم ،امتری محتتوایی و
مدنانناسانه است؛ یدنی ،افراد مؤلّفههای اوّل و دوم را به سبك نمادین درونی متیکننتد؛ دربتارهی
فرهنگ خود میاندیشند و نسبت به آن گرایش غلیظی پیدا میکنند .مؤلّفهی ستوم در واقتع تبتدیل
ندن مؤلّفههای پیشین به مرزهایی در آگاهی و ذهن ایضای آن فرهنگ بومی است .اگر در زمینهی
حفظ فرهنگ بومی مازندران دغدغه وجود دارد ،کشانده ندن خمیرههای فرهنگی ،سنّتهای بومی
و منابع دیگر فرهنگی و  ...به نمادینته کتردن یناصتر نتباهتزا در درون مترز فرهنتگ مازنتدران
ضروری است.
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سه حوزهی بررسی با روش مصاحبهی گروه متمرکز
سه حوزه برای بررسی هویّت بومی با استفاده از روش فوکوس گروپ در نظر گرفته نتده کته
سؤاالت تحقیق از این سه حوزه طرح گردیده است.
حوزهی اوّل :بعد شناختی
بررسی قرار گرفته است .اغلب مصاحبهنوندگان ،فیالبداهه به گویش اناره کردند .نتناخت افترادِ
مورد بررسی یمیق نبوده و خود را بیشتر بته ایتن دلیتل کته در ایتن استتان متولّتد نتده بودنتد،
مازندرانی میدانستند .برخی افراد از این که خود را مازندرانی مدرّفی و تمایزنان را با دیگران بیان
کنند ،درنگ میکردند .درنگ آنها حاکی از آن بوده که ن ستین بار بتا چنتین موضتویی برختورد
میکنند .گاهی احساس میند که افراد به این ب تش از ابدتاد هویّتت در استتان مازنتدران توجّته
چندانی ندارند؛ در این جا میتوان س ن بارث را پذیرفت که حدود و ثيوری که افتراد را بایتد در
آن تدریف میکرد ،هنوز رنگ و بوی کاملی ندانت .با وجود این ،افراد را به بحتث وارد نمتودیم.
در اغلب جلسات ،ساوت و این دنواری وجود دانت که افراد نتناخت کتافی از فرهنتگ ختود
بهدست دهند .به همین سبب باید با تانیكهای ویژهای آنها را به حرف زدن ترغیتب متیکتردیم.
به هر حال ،آنها بهتدریج وارد بحث ندند .برختی افتراد از ایتن کته اطّالیتاتی از فرهنتگ ختود
ندارند ،ابراز ناراحتی میکردند .حتّی گاه دیده میند که برختی ختود را بتا گتروههتای قتومی یتا
استانهای دیگر مقایسه میکنند؛ بهینوان نمونه ،یاتی از آنهتا در ایتن بتاره گفتته استت« :کردهتا
فرهنگ پررنگتری دارند .در مازندران ،در نهرهای م تلتف بستیاری از آداب و رستوم کتمرنتگ
نده .به نظر من نسل بددی حتّی همین اندازه اطّالیاتی اندکی که ما داریم ،ن واهند دانت؛ زیرا با
گذنت زمان این آداب و رسوم کمرنگتر مینوند».
در مجموع ،نناخت افراد از فرهنگ مازندران گسترده نبتوده و صترفا انتارهی کوتتاهی بته آن
میکردند؛ برای ماال برخی به زبان ،برخی به مهمتاننتوازی و یتدّهای نیتز بته طبیدتت و جيرافیتا
بهینوان مصادیق نناخت اصلی خود اناره مینمودند .به مؤلّفهی موسیقی نیز اناره نده است.
یای از مسائلی که در حوزهی نناختی افراد مصتاحبهنتونده بایتد بته آن انتاره کترد ،منتاطق
سهگانهی غرب ،نرق و مرکز مازندران است .بر اساس اطّالیات بهدست آمده از مصاحبه ،افترادی
که در غرب مازندران زندگی میکردند ،آگاهی کمتری از مازندران و فرهنگ بتومی ختود دانتتند.
بیشترین آگاهی نیز مربوط به مرکز استان بوده است .در این زمینه یای از مصاحبهنوندگان کته از
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غرب مازندران (رامسر بوده ،چنین اظهارنظر کرده است« :از نظر فرهنگی قلب مازندران با غرب و
نرق آن متفاوت است .از چالوس به آن طرف اکارا فارسی صحبت میکنند؛ سبك گیالنی».
یای از مواردِ ناخص در اغلب مصاحبهها ،تفایك لهجه از گویش یا زبان توسّ افترادِ متورد
بررسی بوده است .اغلب آنها لهجه را از گویش مازندرانی جدا و این دو را مقولههایی جدا از هم
م تلف استان و مشاهدهی تفاوتهای لهجهای بوده است .به همین سبب ،افراد در ابتدا هنگامی که
خود را مدرّفی مینمودند ،از مقولهی لهجه نروع میکردند .در واقع ،در بیشتر مصاحبهها ن ستین
مقولهی فرهنگ بومی که افراد از آن نناخت دانتند ،ینصر گویش ،لهجه یا زبان مازندرانی بتوده و
ناید از میان همهی یناصر فرهنگ بومی ،مقولهی لهجه بیشتترین نمتود را در میتان افتراد دانتته
است؛ زیرا بهطور روزمرّه با گویش مازندرانی برخورد میکردند.
اگرچه مقولهی گویش مازندران ن ستین ینصر مدرّفینده توسّ افراد بوده و مؤلّفههایی چون
مهماننوازی ،یلل تولّد در مازندران ،موسیقی و طبیدتت نیتز توسّت افتراد مدرّفتی نتده بتود ،در
مجموع افراد نرکتکننده در این مصاحبههای گروهی ،از نناخت کافی برخوردار نبودند یتا اصتال
چیزی وجود ندانت که آنها را به سمت مؤلّفههای فرهنگ بتومی ختود باشتاند؛ یدنتی ،یوامتل
تقویتکننده و منابع هویّتیای که افراد را نسبت به مؤلّفهها و خمیرههای فرهنگ تحریك کند.
یای از تانیكها برای پیبردن به نناخت افراد ،روش تدایی ذهنی بوده استت .در ایتن زمینته
سؤالی محرح کردیم که ب شی از جنبهی نناختی فرهنگ بومی را توسّ افرادِ مورد بررستی نشتان
میداد .سؤال این گونه محرح ند که وقتی کلمهی مازندران را میننوید ،اوّلین کلمه یا چیتزی کته
در ذهن و تصوّرتان تدایی مینود ،چیست؟ پاسخ افراد بته ایتن پرستش نیتز حتاکی از نتناخت
سححی آنها از مؤلّفههای فرهنگ بومی بوده است ،امّا پاسخها تا حدودی نباهت دانتهاند؛ پاسخ-
هایی نظیر «طبیدت ،البرز ،سرسبزی ،دریا»؛ «طبیدت ،جنگل ،دریا»؛ «به نقشهی جيرافیا فار میکنم»
و «سرسبزی مازندران» .البتّه همهی پاسخها به این صورت نبتوده و برختی نیتز بته متواردی چتون
مهماننوازی اناره میکردند.
یای از ناات مهم ،یدم نناخت افراد از الفاظ بومی مازندران بوده است؛ بهگونهای کته اغلتب
آنها در مصاحبههای خود به این ناته اناره میکردند که بسیاری از کلمات موجود در زبان بتومیِ
خود را متوجّه نمینوند« :بدضی از سرودهایی را که از صدا و سیما پ ش متینته ،اصتال متوجّته
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تصوّر میکردند .دلیل توجّه افراد به این موضوع ،برخوردها و تماسهای آنهتا بتا نهرستتانهتای
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نمینم .پدرم متوجّه مینه و زیر لب زمزمه میکنه ،امّا متن اصتال نمتیفهمتم ،یتك کلمتهاش را
نمیفهمم».
حوزهی دوم :بعد احساسی
یاتتی از حتتوزههتتایی کتته در گتتروه متمرکتتز متتورد توجّته قتترار گرفتته ،بدتتد احساستتی افتتراد
منبع طبیدی و داللتهای توپولوژیك قرار دانتهاند .مصاحبهها نشان داده کته احساستی نستبت بته
خمیرههای فرهنگ بومی وجود ندانته است؛ زیرا افراد مدتقد بودند که یناصر فرهنگی مازندران از
اندحافپذیری و بالندگی نسبتا زیادی برخوردار نیستند .هتمچنتین در میتان افترادِ متورد بررستی،
احساس نرمندگی از بهکارگیری گویش دیده میند .اگرچه یواطف بومگرایانه در استان مازندران
وجود دانته ،امّا در مجموع در بین مصاحبهنوندگان کمرنگ بوده است .در این بدد ،سؤال اصتلی
بیشتر به غرور و افت ار و احساس بالندگی بومی مربوط مینده است.
بیشترین میزان افت ار افراد به سرسبزی و طبیدت زیبای مازندران بوده و چنین احستاس متی-
ند که گرایش احساس و افت ار آنها به این حوزه نزدیكتر است .البتّه برخی نیز بته موستیقی یتا
مقولههای دیگری چون هوش مازندرانیها یا ورزش و مهماننوازی توجّه احساسی دانتهانتد ،امّتا
منابع طبیدی و تفریحی ،بیشتر مورد توجّه و اهمّیّت بتوده استت .در مجمتوع ،یاتسالدمتلهتای
احساسی به سؤال مربوط به میزان افت ار ،در چند قالب زیر ارائه نده استت .1 :افت تار بته منتابع
طبیدی و محیحی؛  .0افت ار به اجزا و یناصر فرهنگی؛  .3افت ار به دستاوردهای اقتصادی ،فرهنگی
و سیاسی؛  .2افت ار به رفتارهای خا

و آداب و رسوم.

قالب اوّل ،درجهی باالیی از میزان افت ار را توسّ افراد کستب کترده بتود .مدمتوال در مقابتل
افت ار باید واژهی م الف آن نیز پرسیده میند تا مش ّص نود که افراد به چه مسائلی در فرهنگ
بومی ،رویارد خوبی ندارند .در این زمینه نظراتی وجود دانته ،امّا بیشتترین تأکیتد در خصتو
نیوههای بیان گویش مازندرانی بوده است؛ بهگونهای که یدّهای گفتهانتد« :ایتن ختود در ایتن کته
گرایش به گویش مازندرانی ندانته بانیم و به فارسی س ن بگوییم ،نقش دانته است».
برخی نسبت به سادگی مردم مازندران انتقاد دانتهاند؛ چنانکه فردی در این زمینه گفتته استت:
«خیلی به دیگران بها میدن که بایث مینه خودنان کمارزش بشن .مازندرانیهتا ختود را ارجت
نمیدونن ،دیگری را ارج میدونن .همین بایث مینه که فار کنند مازندرانیها خیلی سادهان».
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مصاحبهنونده نسبت به فرهنگ و مازندران بوده است .بیشتر مضمونهای هویّتی در قالب بتوم و
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حوزهی سوم :بعد نگرشی و فعّالیّتی
یای دیگر از حوزههایی که پرسشهایی برای مصاحبهنوندگان در نظتر گرفتته نتد ،حتوزهی
نگرش افراد به آیندهی فرهنگ بومی و فدّالیّتهای آن بوده است .در هتر جامدتهای ،فدّالیّتتهتای
فرهنگی  -چه به صورت یمدی و چه به صورت غیریمدی -ب شی از زنتدگی استت و افتراد در
مردم به دالیلی چون لذّت و سرگرمی ،یادگیری مهارتهای جدید ،رند و تاامل ن صی ،مالقات
با افراد جدید ،استفاده از فدّالیّتهای فرهنگی بهینوان ابزاری برای تجربته و بیتان ،تأکیتد و تأییتد
سنّتهای فرهنگی و نیز تيییر آنها ،در فدّالیّتهای فرهنگی نرکت میکنند.
در موارد فوق ،مشارکت در فدّالیّتهای فرهنگی به صورت یمدی است .امّا بهکار بردن یناصر
فرهنگی را در جریان تدامالت اجتمایی نیز میتوان مشاهده کرد که افراد ایتن یناصتر را ختود بته
خود بهکار میگیرند و یا در فدّالیّتهای فرهنگی مشارکت متیکننتد .فدّالیّتتهتای فرهنگتی را در
برخی از ناخصههای دیگر نظیر بازدید از گالری هنر و موزه ،بازدید از کتاب انهی یمومی ،نرکت
در برنامهی اجرای موسیقی زنده ،نرکت در نمایشتگاه فرهنگتی و خریتد کتتابهتای مربتوط بته
فرهنگ نیز میتوان مشاهده نمود.
سحوحبندی در مشارکت فدّالیّتهای فرهنگی ،متفاوت است؛ برای نمونه ،در تفاوتهای ستنّی
و جنسی ،سن و جنس هر دو در فدّالیّتهای فرهنگی اثرگذار هستند .افراد در طیف سنّی م تلتف
یا در طیف جنسی مذکّر یا مونّث ،نگرشهای متفاوتی به نوع فدّالیّتها دارند .در تفاوتهای ستنّی
که یك مدیار مدیّن سنّی است ،افراد نه تنها دارای نگترش متفتاوتی هستتند بلاته در فدّالیّتتهتای
فرهنگی ،کنشهای متفاوتی انجام میدهند .البتّه تفاوتهای جنسی و سنّی با توجّته بته زمینتههتای
دیگر میتواند بر فدّالیّتهای فرهنگی یا نوع نگرش افراد اثرگذار باند؛ بهینوان نمونه ،چنانچه در
فرهنگی مانند فرهنگ بومی مازندران به بسترهای اجتمایی-تاری ی بنگریم ،متوجّه خواهیم ند که
افراد در نسلهای متفاوت (ماال نسل بزرگسال و نسل جوان  ،در متفاوتی از فرهنگ بومی خود
و اجزای یناصر فرهنگی استان دارند.
اگر منحقهی استانی را به سه حوزهی غرب ،نرق و مرکز تقسیمبندی کنیم و هریك از آنها را
نیز به سه حوزهی دیگر ،یدنی .1 :غرب جلگهای و غترب کوهستتانی؛  .0مرکتز جلگتهای و مرکتز
کوهستانی؛  .3نرق جلگهای و نرق کوهستانی ،تقسیم نماییم ،ناهد تفاوتهایی در نوع نگرش و
فدّالیّتهای فرهنگی خواهیم بود .در برخی مناطق ،افراد بته دالیلتی غیریمتد در فدّتالیّتی فرهنگتی
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آن مشارکت میکنند؛ مشارکت افراد یدنی تجربهای که آنها در فدّالیّتهای فرهنگتی ختود دارنتد.
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نرکت میکنند و در نوع فدّالیّت بهطور ناخودآگاه وارد کتنش فرهنگتی متینتوند .امّتا در برختی
مناطق به دالیل گوناگون ،نویی دوری از فدّالیّتهای فرهنگی وجود دارد و افراد به جای آنکه بته
صورت خودآگاه در فدّالیّت فرهنگی نرکت کنند ،آگاهانه به مؤلّفتههتای فرهنتگ دیگتر (فرهنتگ
همجوار یا فرهنگ ملّی گرایش پیدا میکنند.
ساکن در مناطق غربی استان ،خود را نسبتا از فرهنگ بومی دور میدیدند و حتّی در این زمینه گفته
نده است« :به گیالن نزدیكترند و به فرهنگ فارسی گرایش دارن و این جتا زبتان فارستی خیلتی
رواج داره» .در ب شهای کوهستانی مرکز و نترق استتان ،افتراد نستبتا بته صتورت ناخودآگتاه و
غیریمد در فدّالیّتهای فرهنگی مانند بهکار بردن فولالورها یا گویش بومی ،مشارکت میکنند .بته
هر حال ،تفاوتهای منحقهای ،نهری و روستایی و نیز دوری یا نزدیای به مرکز پتراکنش فرهنتگ
میتواند در انجام فدّالیّت فرهنگی یا دوری از آن و به تبع آن ،هویّتیابی مؤثّر باند.
ماالمه در زندگی روزمرّه با استفاده از گویش بومی -محلّی ،یای از پارامترهتای فدّالیّتتهتای
فرهنگی است که افراد با توجّه به زمینههای م تلف به صورت غیریمد در آن مشارکت متیکننتد.
در این جا زبان یا گویش ،مؤلّفهای مرکزی از فرهنگ محلّتی (بتومی استت کته جنبتهی یمتدهی
مشارکت و هویّت است؛ بهیبارتی ،زبان یا گویش ب ش یمدهای از هویّت فرهنگتی و میتراث آن
فرهنگ را نال میدهد و بهکار بردن آن در جریان روزمترّهی زنتدگی اجتمتایی ،نتویی ورود بته
فدّالیّت فرهنگی و مشارکت است .چنانچه یك گروه یا اجتماع برای فرهنگی ایتبار و اهمّیّت قائل
نود ،ن ستین مؤلّفهی یینیای که توسّ افراد بهکار گرفته مینود ،ابزار رابحه و ارتباط یدنی زبتان
یا گویش است .مدموال در این زمینه ،افراد اجتماع میکونند به صورت ناخودآگاه یا خودآگتاه ،آن
زبان یا گویش را بهکار برند .چنین جریان و روندی به صتورت یاتس نیتز روی متیدهتد؛ یدنتی
کاهش ایتبار و اهمّیّت فرهنگ میتواند مانع انجام چنین مشارکتهایی نود؛ هرچند ریشههتای آن
را باید در یوامل متددّدی جستتجو کترد .همتانگونته کته پتیشتتر تأکیتد نتده ،دانتش زبتانی از
پیشنیازهای یمدهی مشارکت در هویّت فرهنگی است و چنین دانشی برای بقتای یتك فرهنتگ و
نالدهی به یك هویّت بومی (فرهنگی ضرورت دارد.
در فرهنگ مازندران ،دانش زبانی رو به کاهش است و بر پایهی یافتههای تحقیق ،افتراد دانتش
وسیدی از گویش بومی ندارند یا آن را بهکار نمیبرند و به زبان مدیار ملّی رجوع متیکننتد و آن را
جایگزین مناسبی برای گویش بومی میدانند .حتّی در صورت استفاده از گویش بومی نیز بستیاری
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بر اساس مصاحبههای انجامنده ،مناطق م تلف با چنین جریانی روبرو هستند .برخی از افتراد
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از ليات این گویش برای آنها نامأنوس است .بنابراین آنگونه که نتایج مصاحبهها نشان متیدهتد،
دانش زبانی افراد بسیار ضدیف است .این امر بیانگر آن است که آنها در فدّالیّت فرهنگتی چنتدان
مشارکت نمیکنند .یای از تانیكهای استفاده نده در این زمینه ،طرح سؤالی بود که نشان متیداد
افراد چه نگرنی یا چه فدّالیّتی برای حفظ فرهنگ بومی انجام خواهند داد؟ برای این پرستش نیتاز
پرسیدیم که «اگر ازدواج کردید ،با نوهر یا همسر و با فرزندتان با زبان بومی صحبت خواهید کرد
یا با زبان مدیار ملّی (فارسی ؟».
اغلب افراد ،به زبان فارسی اناره میکردند و پاسخها به این صورت بتوده استت« :از اوّل اگتر
مازندرانی صحبت کنه ،در اجتماع منزوی مینه؛ ضدیف واقع مینه؛ قوی نمینه»؛ «وقتی بیترون
بیاد دچار مشال مینه»؛ «بایث سرخوردگی مینه .همین اآلن هم همین طوریه .وقتی ما در یتك
کالس نرکت میکنیم وقتی میخواهیم حرف بزنیم میترسیم نانه که یه وقت لهجه دانتته بانتیم
که دیگران به ما ب ندند».
بنابراین بهنظر میرسد در فدّالیّت فرهنگی و نگرنی که افراد نسبت به آن دارنتد ،مشتارکت در
فدّالیّت فرهنگیای نظیر بهکارگیری زبان چندان برای آنها مال نیست .بهطور کلّی ،این مسأله بتر
هویّت اثر میگذارد.
یای از مدیارهایی که میتواند به فدّالیّت فرهنگی کمك کند و مشارکت افراد را به سمت ختود
فراخواند ،آموزشهایی است که برخی نهادها از طریق آن میتوانند بر افراد اثر بگذارند؛ برای ماال،
در مدارس چهقدر و چگونه فرهنگ بومی با زبان محلّی مدرّفی میگردد و آموزش داده متینتود؟
این مسأله ،نویی فدّالیّت فرهنگی است که در مشارکت افراد در فدّالیّت فرهنگی متؤثّر استت .وارد
کردن منحقی فرهنگ بومی به نظام آموزنی مهم است و بر رابحهی متقابل نهادینتهستازی حتوزهی
فرهنگ بومی و نناسایی فرهنگی-اجتمایی بومی داللت دارد که خود منجر بته مشتارکت افتراد و
تيییر نگرش آنها نسبت به فرهنگ بومی و فدّالیّتهای فرهنگی مینود؛ یدنی ،افراد بومی از ابتتدا
با ترکیب نمادین مناستبات بتین نتباهت اجتزای فرهنگتی-محیحتی و تفتاوت فرهنتگ بتومی بتا
فرهنگهای قومی-بومی دیگر ،با روش یقالنی آننا مینتوند .نظتام آمتوزش مدرستهای در میتان
دانشآموزان برای این کار مناسب است .در کنار آموزش رسمی -ملّی ،تدریف درسهتا و ینتاوین
درسی در حوزهی فرهنگ بومی نیز ضروری است؛ زیرا افراد در فرایند آموزش رسمی بتا آمتوزش
فرهنگ محلّی-بومی خود در کنار فرهنگ ملّی ،میتوانند با نگاهی دیگر به فرهنگ بتومی بنگرنتد.
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در این زمینه افراد مصاحبهنونده نیز به همین موضوع اناره کردهاند که نشان میدهد نقش آموزش
و پرورش را در تيییر نگرش افراد و وارد کردن آنها بته فدّالیّتت فرهنتگ بتومی متؤثّر متیداننتد.
پاسخهای زیر نشانهای از یالقهی افراد در این زمینه است:
«نهاد آموزنی چون نهاد پایهای و بنیانی است ،از فرهنگ مازندران باید مدرّفیهایی ارائه دهتد.
بزرگ ندند ،خودنان آن را انتقال میدهند».؛ «آموزش و پرورش اگر درسی مانند انگلیستی بترای
زبان محلّی بگذارد که بچّهها این زبان را یاد بگیرند که باید یاد بگیرند ،میتوانتد زبتان یتا فرهنتگ
مازندرانی را مال یك کتاب دربیاورد .این کار می تواند برای متا مهتم بانتد چتون متا بتا آن آنتنا
مینویم».
یای از فدّالیّتهای فرهنگیای که در فرهنگ بومی نقش دارد ،فدّالیّتهای صدا و سیما استت.
مؤلّفههای محلّی یموما بهینوان مؤلّفههایی تدریف میگردند که هم بهطتور برجستته در تلویزیتون
ساخته مینوند و هم بازتابی از هویّت و فرهنگ بومی هستند .تلویزیون یمدهترین رسانهای است
که در آن ،فرهنگ برای افراد بازتاب مییابد .به همین سبب نقش یمدهای در آگاهیستازی دارد و
فدّالیّتهای فرهنگی را با برنامهسازی مناسب ترویج و نال میدهد .بنابراین ،فدّالیّتهتای صتدا و
سیما در نگرش افراد و فدّالیّت فرهنگی مهم است .اگرچه در استان مازندران نیز رستانهای بته نتام
تلویزیون وجود دارد ،امّا رویارد مصاحبهنوندگان نسبت به آن ،مناسب نبوده است؛ بهگونهای کته
اغلب ،آن را مورد انتقاد قرار میدادند و اظهار میکردند که نویی «زدگی» در فرهنگ بتومی ایجتاد
میکند و مردم را به یرصهی فدّالیّتهای فرهنگ بومی وارد نمیسازد؛ بهینوان نمونته ،در یاتی از
این اظهارات آمده است« :تلویزیون ،نباهی مازندران ،من تنها چیزی که میبینم این است که فقت
اسم آن مازندرانی است .من چیزی نمیبینم که با نباههای دیگر فرق دانته باند .اوایل که نروع
ند یك سری برنامههای خا

ّ فرهنگ بومی بود ،در کنارش بود ولی اآلن همان برنامههایی که در

نباههای دیگر پ ش مینه به سبك و سیاق دیگهای در این نباه هم پ ش مینه».
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نتیجهگیری
در مجموع ،نتایج بحث دربارهی هویّت بومی در میان دانشجویان را در چند مورد زیر میتتوان
بیان کرد:
 .1دانشجویان نسبت به فرهنگ بومی خود چندان غریب نبودند؛ زیرا برخی از مؤلّفههای فرهنگتی
 .0محی دانشگاه از جهت مواجههی دانشجویان با «دیگریهای قومی» ،برای آنها آننایی متفاوتی
نسبت به مازندرانی بودنشان ایجاد کرد ،امّا این امر ،زیاد به مسألهی هویّتی کشیده نشد.
 .3افراد نرکتکننده در گروه متمرکز به فرهنگ بومی خود یالقهمند بودند ،امّتا یوامتل و نترای
متنوّع ،نناخت فرهنگ بومی را برای آنها دنوار کرده بود.
 .2افرادِ مورد بررسی ،گاه حسّ غریبی نسبت به فرهنگ بومی خود دانتند و در برخی موارد از آن
دوری میکردند؛ برای نمونه ،از بهکار بردن یمدهترین مؤلّفهی فرهنگی یدنی زبان یا گویش پرهیتز
مینمودند و میکونیدند در محی دانشگاه در ماالمه با هماستانیهای خود ،زبان مدیتار را بتهکتار
برند و زبان یا گویش بومی خویش را در حانیه قرار دهند.
 .5کنشگرانِ مورد محالده ،برنامههای بومیای را که در صدای مرکز مازندران تولید مینتد ،متورد
انتقاد قرار میدادند؛ زیرا نیوهی ارائه و بیان تولیدات فرهنگ بومی را مناسب نمیدانستند و اذیتان
میکردند که به ت ریب هویّت بومی منجر مینود.
 .1بر پایهی یافتهها« ،دیگریهای مهم» برای افراد بومی کمرنگ بوده و دیگتری مهتم را بته لحتاظ
فرهنگی در مقایسه با «خود» قرار نمیدادند؛ به این صورت که دیگری مهم  -چه از نظر فرهنگی و
چه از نظر سیاسی -برای آنها قابل مقایسه نبوده است .ناید به همین ستبب ،ب تش خمیترههتای
فرهنگی که در زمینهی هویّتب شی نقش ایفا میکند ،در این جا دیده نمیند.
 .3داللتهای توپولوژیك و محی نناختی برای افرادِ مورد بررستی مهتم بتوده و از ایتن کته ایتن
داللتهای توپولوژیك و محی نناختی در جای دیگری همچون مازندران وجود نتدارد ،احستاس
غرور و بالندگی میکردند.
 .0اگرچه افراد در برخی موارد به اجزای یناصر فرهنگ بومی ختود ابتراز یالقته متیکردنتد و بته
مازندرانی بودن خویش اهمّیّت میدادند ،امّا از بهکار بردن ینصری مانند گویش در میان دوستان یا
فرزندان خود دوری میکردند .این موضوع گاه این نظر را برمیانگیزاند کته افتراد ،هویّتت غلیظتی
نسبت به فرهنگ بومی ندارند.
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را مینناختند.
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 .1همانگونه که اناره ند« ،خود مازندرانی» در مقایسه با «دیگری غیر مازندرانی» بتا مدینتههتایی
چون تولّد در مازندران ،نام مازندران و از همه مهمتر طبیدتِ آن ،جدا و تفایك میند.
 .12ایضا نگرش جانبدارانهای نسبت به فرهنگ بومی دانتهاند؛ یدنی ،تمایل بته نتناخت فرهنتگ
خود در س نانشان مش ّص بود ،امّا از یكسو گاه مشتال را بته تولیتدات فرهنگتی برنامتهریتزان
به کاربرد یك ینصر دانتند؛ بهگونهای که این احساس را بهوجود میآورد که در مصتاحبهی ختود
دچار تناقضاتی هستند.
 .11بر اساس یافتهها ،در برخی موارد افراد فرهنگ بومی خود را بیاهمّیّت جلوه متیدادنتد و گتاه
بهکار بردن آن را رفتاری سح پایین برای خود تلقّی میکردند؛ یدنی ،ذهنیّتی دور بترای آن تصتوّر
مینمودند و به همین سبب به فرهنگ مدیار گرایش زیادی دانتند .البتّه این حس در بین ختانمهتا
بیشتر دیده میند.
در مجموع یالوه بر این یافتهها ،با توجّه به تئوری بتارث یدنتی ستامان اجتمتایی تفتاوت ،در
فرهنگ مازندران ،حدود و ثيوری که به تأکید هویّت بومی در میان نسل جوان منجر نود ،پررنتگ
نیست .در واقع حدود و ثيور که ایجادکنندهی فاصلهی «ما» و «آنهای فرهنگتی» استت ،در استتان
مازندران ندّت ندارد .از سوی دیگر ،وضدیّت ارتباطی نیز در روند تاری ی چند دهتهی اخیتر بته
گونهای نبوده که هویّت بومی را تقویت کند .درست است که تفاوتهتای «مازنتدرانی» و «آنهتای
غیر مازندرانی» وجود دارد و افراد این احساس را در تجربههای متفتاوت زنتدگی اجتمتایی ختود
بهدست میآورند ،امّا این تمایز و تفایك آنچنان نیست که گرایش هویّتی مستحامی بترای افتراد
ایجاد کند .یافتههای تحقیق نشان میدهد که اگرچه افراد از تمایز و تفاوت خود و دیگتری آگتاهی
دارند ،امّا نسبت هویّتی زیاد نیست؛ بتهیبتارتی ،هرچنتد ستامان اجتمتایی تفتاوت بترای فرهنتگ
مازندران وجود دارد ،ولی بهنظر میرسد ناهد هویّت غلیظی نیستیم.
یاتتی از مستتائل دیگتتری کتته مدمتتوال در هویّتتتب شتتی نقتتش دارد ،اصتتل داللتتتهتتای
فرهنگی -اجتمایی یا محتوای فرهنگ است .داللتهای فرهنگی غالبا برای تشری نیوههتایی کته
سحوح مدانی فرهنگی از طریق استفاده از نمادها پدید میآیند ،بهکار گرفتته متینتوند .چنتانچته
داللتهای فرهنگی در قالب نمادینه قرار گیرند ،میتوانند برای افراد مهم جلتوه کننتد .بایتد توجّته
کرد که اصل تفاوت را در نهادینه ندن داللتتهتای فرهنگتی نبایتد از نظتر دور دانتت .بنتابراین
داللتهای فرهنگی که اصل سامان نمادین نباهت برای ایضای یك فرهنگ هستند ،متیتواننتد در
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نسبت میدادند و از سوی دیگر ،در حوزهی نگرش به آیندهی فرهنگ بومی ،حسّ غریبتی نستبت
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ایجاد هویّت مهم بانند .در واقع ،کنش متقابل دو اصل تفتاوت و نتباهت بتا توجّته بته وضتدیّت
ارتباطی ،مالای برای ایجاد هویّت است.
در استان مازندران داللتهای فرهنگی به صورت تاری ی وجتود دارد ،امّتا ایتن کته بتوانتد در
قالب نمادگونه برای نسل جوان مهم باند ،دیده نمینود .از سویی سامان اجتمایی تفاوت نیتز بته
اگرچه در استان مازندران ،اصلی به نام فرهنگ (در قالب بومی آن وجود دارد ،امّا این داللتهتای
فرهنگی برای نسل جوان پذیرفتنی نشده تا بتواند به گونهای نمادنناختی بهکار گرفته نود.
بهنظر میرسد تيییر ،تبدیل یا بازتولیدی در داللتها و خمیرههتای فرهنگتی استتان مازنتدران
ایجاد نشده است تا نسل جوان به آن گرایش یابد .بنابراین ،قشر امتروزی ایتن داللتتهتا را کهنته
تصوّر میکند و با سالیق و نگرش خود منحبق نمیبیند .جریان فرهنگی تحتتأثیر یوامل گوناگون
رسانهای و جهانی ندن چنان پویا و سریع است که هر روز ناهد بازتولیدهای فرهنگی گستردهای
هستیم .بنابراین ،داللتهای فرهنگی مازندران نیازمند رقابت در مسیر چنین جریان سریدی است تا
بتواند برای نسل امروزی مناسب باند و گرایش هویّتی ایجاد کند.
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گونهای نیست که در کنشی تداملی با وضدیّت ارتباطی مناسب ،به هویّتسازی منجر نود .بنابراین
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