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  چكيده
 ينـامجو  ةمحلـ وضعيت هويت فرهنگي مهاجران لَـك سـاكن    ةتحقيق، مطالعاين هدف 
و برفـي،   گيري گلولـه  از رويكرد كيفي، روش نمونه لذا. زبان است ةبا تأكيد بر مؤلف تهران
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بر  كه عالوه است فرد گذاشته ةعهد بهپذيري را  يابي و فرهنگ بخش مهمي از هويتميزبان 
با  ،ترتيب  . بدينكند دهي به هويت برجسته مي هاي فردي، تفاوت نسلي را در شكل تفاوت
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  لهئ. مقدمه و بيان مس1
طـرف، لفـظ هويـت بـه      ازيـك . اي مـردم اسـت  ) منشأ معنـا و تجربـه بـر   identityهويت (
هويـت   ةواسط افراد ديگر به ةهاي اساسي كه فرد را از هم هاي فردي، يعني تفاوت خصيصه

 كنـد  اشاره مي هاي مشترك ديگر، به خصيصه سازد، داللت دارد و ازطرف خودش متمايز مي
). فراينـد معناسـازي و   1381دهد (فكوهي و پارساپژوه  هم پيوند مي ها را به   كه افراد و گروه

هاي فرهنگـي   اي از ويژگي پيوسته هم به ةيابي برمبناي يك ويژگي فرهنگي يا مجموع هويت
 .)3: 1383جاه  اند (رفعت و فرهنگي متفاوت ،لحاظ اجتماعي، تاريخي گيرد كه به صورت مي

 ييـاب  هويـت  شـدن  كامـل  بـراي  پاياني ةنقط هيچ است و جاري هميشه فرايندي هويتلذا 
  .)Hall 1996: 2(ندارد  وجود

و... سـبب   ،هويت مانند زبان، مراسـم آيينـي، مـذهب    ةاجزا و ابزارهاي فرهنگي سازند
). گونـاگوني و  Verkuyten 2005: 79شوند ( اجتماعات انساني مي دربينهويتي  ةايجاد مقول

زيرا  ،هويت فرهنگي شده ةخالقيت زبان از عواملي است كه موجب قرارگرفتن آن در حيط
زبـان بـراي    ،از ايـن نگـاه   .هويت نيز يكي از مفاهيم فرهنگيِ بسيار سيال و خـالق اسـت  

  يابد.  ها اهميت اساسي مي داري از هويت افراد و گروه نگه
 يناپـذير  جدايي بخش كه زبان )،Hymes( شناسي اجتماعي هايمس زباننظرية  براساس

زبـاني   هاي پديده شناختنراه  و شود ظهمالح »آن اجتماعي زهدان از« بايداست،  فرهنگ از
)linguistic phenomena( اجتمـاعي  ةزمين  ) اسـتHymes 1974 .( ) نـورتنNorton ايـن  ) بـر 

 تبـادل  خـود  مخاطبـان  بـا  تنهـا  نـه « كننـد،  مي صحبت افراد كه هربار كه دارد تأكيد واقعيت
 بـا  چگونه و هستند يكس چه را كه حس اين مداوم طور به نيز ها بلكه آن ،كنند مي اطالعات

از خالل ). Norton 1997: 410» (كنند مي تصديق و دهي سازمان دارند ارتباط اجتماعي دنياي
وجود بيايد، آن  اگر خللي در موجوديت زبان به .نندك ها ابراز وجود مي زبان است كه فرهنگ

 هـويتي  مشـكالت بـه   گيـرد. ايـن موضـوع    فرهنگ يا هويت آن درمعرض خطر قـرار مـي  
ها  اي به آن تازه ةجنب كم دستيا  ايدافز ميهاي قوميِ مهاجر و مقيم در شهرهاي بزرگ  وهگر
ي اخيـر از شهرسـتان    هـا  طـي دهـه  دركـه   انـد  قـومي  يهاي گروهمهاجران لَك از  .بخشد  مي

به تنـوع و   باتوجه اند. مهاجرت كرده از مناطق روستايي) به تهران اًكوهدشت لرستان (عمدت
رقـراري پيونـدهاي اقتصـادي، اجتمـاعي،     بـراي ب  مهـاجران قومي تهـران،   تشتت فرهنگي/

ساز  هاي هويت ممكن است به بازانديشي و بازسازي مؤلفهاين شهر در نظير آن و  ،فرهنگي
ها بـه تهـران،    مدت مهاجرت لك دركه  اينبه  باتوجه ،بنابراين. زبان اقدام كنندخود ازجمله 
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پـرداختن   ،آنان صورت نگرفته است ةشناختي دربار امعهبا رويكرد ج دست  نيا ازپژوهشي 
 هايسازوكار به فهمبخش زبان  هويت ةمهاجران با تأكيد بر مؤلف به وضعيت هويت فرهنگي

 بازنگري و بازسازي هويت كمكو يابي،  و هويت پذيري چگونگي فرهنگ هويت، در تغيير
از زبان به موازات اهميت آن س هويت ةشود وضعيت مؤلف نوشتار كوشش مياين در  .كند مي

ن لك سـاكن تهـران بـا رويكـرد كيفـي      اگيري و دگرگوني هويت فرهنگي مهاجر در شكل
   :هاي زير پاسخ دهد طور ضمني به پرسش بهمنظور اين به مطالعه شود و 

خـوش بازانديشـي و    دست هاي هويت فرهنگي يكي از مؤلفه مثابة زبان به ةاگر مؤلف ـ
  ؟ اند  اين تغيير كدام ةكنند هاي فراهم ها و بستر زمينه، است تغيير شده

يـابي از طريـق    گران اجتماعي در هويـت  كنشدرجايگاه  آيا بين زنان و مردان مهاجر ـ
  زبان تفاوت وجود دارد؟ 

را چگونـه   ،ويـژه زبـان   بـه  ،هويت ةن تغيير در عناصر سازندادوم مهاجر نسل اول و ـ
  كنند؟ مي يردرك و تفس

  
  ميارچوب مفهوه. چ2

گرايانـه اسـتفاده    روش اثبـات بـا  هـايي متفـاوت    ها به شيوه شناسي كيفي، از نظريه در روش
محقق كيفـي بايـد بـا ذهنـي بـاز وارد ميـدان       «معتقد است كه ) Fetterman(شود. فترمن  مي

ي عمومي تحقيقات نما راهتوانند  ها مي دهد كه نظريه او ادامه مي». پوك ةمطالعه شود نه با كلّ
و ابعاد محوري  ،معني كه در بازشدن ذهن محقق، توجه به نكات، روندها  بدين .اشندكيفي ب

هاي اصلي نقش اساسي ايفا كننـد   طرح پرسشبراي ارچوب مفهومي هچ ةميدان مطالعه ارائ
)Fetterman 2009( .تفسـيرگرايانه درك و تفهـم    چون هـدف تحقيقـات كيفـي    براين، عالوه

طبيعـي اسـت،    هـاي  موقعيـت هاي معنادار انسان در بسـترها و   ها و معاني دروني كنش پديده
شـده وارد ميـدان    تعيـين  كيفي بدون استفاده از نظريه و فرضيات ازقبـل   گران بنابراين پژوهش

 ).37: 1392(محمدپور  ندكن ميبررسي طبيعي وضعيت در را مدنظر  ةيا پديدشوند  ميتحقيق 
ارچوب نظري همحققان كيفي برخورداري از چ )،242 ،177: 1393از نظر ايمان ( ،چنين هم

زيرا ممكن است محقـق را بسـيار محـدود     ،دانند شده را براي تحقيق مضر مي تعيين ازپيش
درحـال وقـوع    كه بشود چه آن ةدربار موردمطالعهو موجب غفلت وي از ديدگاه افراد  كند

يم مـرتبط ازجملـه   پژوهش به بررسي اجمالي تعدادي از مفـاه اين در است. بر اين اساس، 
معنـاي   استفاده از ايـن مفـاهيم بـه    شود. پرداخته مي... و ،هويت، هويت فرهنگي، بازانديشي
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ارچوب مفهـومي  هچاين مفاهيم بلكه  ،ارچوب نظري نيستهعنوان چ ها به پذيرش كامل آن
  دهند.   تحقيق را تشكيل مي

كسـي   كه چه اد از ايناجتماعي است و به درك و تلقي افر تفكر اصلي مفاهيم از هويت
هـاي   ها در ويژگي شود. اين درك و تلقي دار است گفته مي هستند و چه چيزي برايشان معني

از ديـد  ). 45: 1386گيرند كه بر منابع معنايي ديگر تقـدم دارنـد (گيـدنز      مشخصي شكل مي
شـكال  ) هويت مفهومي است كه جهان دروني يا فردي را با قلمرو جمعي اCastellsَ( كاستلز

 ).23- 22: 1384كند (كاستلز  د و تركيب مينز ميفرهنگي و روابط و مناسبات اجتماعي پيوند 
و  )social or collective identityشناسان غالباً از دو نوع هويت اجتماعي يـا جمعـي (   جامعه

معتقـد اسـت هويـت    ) Jenkins( گوينـد. جنكينـز   سخن مي )self-identity( هويت فردي
گيـري   كـار  توان آن را با بـه  است كه مي ييندايعني فر است؛ وردي عمليااجتماعي دست

 آلكانود و الروئلاز نظر  ).44-36: 1381كنش متقابل دروني و بروني فهم كرد (جنكينز 
)Alcantud and Laruelle 2018( ،.هويت جمعي به حس تعلق افراد به يك گروه اشاره دارد  

آن مـا معنـاي    ةواسـط  تكوين شخصي است كه بهمعناي فرايند رشد و  هويت فردي به
بنـدي   دنيـاي پيرامـون خـود صـورت     مان با فردي از خويشتنمان و رابطه و منحصربهيگانه 
). هويت فرهنگي يكي از انواع هويت جمعي است و آن درايتي 46: 1386(گيدنز  كنيم مي

اسـاس  اجتمـاعي بر  هـاي  از خويشتن است كه از عضويت رسمي و غيررسـمي در گـروه  
هاي زندگي مشـخص   و شيوه ،ها ها، ارزش ها، سنت انتقال و پرورش دانش، باورها، نگرش

. )Jameson 2007: 352; Mathews 2002(شـود   مشـتق مـي   هـا  ي آنو مشـترك بـين اعضـا   
هويت مردمِ هر شهر يا جامعه است. از ديـد   ةدهند و نشانيكي از منابع اصلي هويت   زبان

هـايي كـه بـر     افراد با استفاده از هريك از زبان )Blom and Gumperz 1972(امپرز گبلوم و 
دهنـد كـه    سازند و از اين طريق نشان مـي  طور مداوم هويت خود را مي به ،اند ها مسلط آن

 از نقـل  بـه  ،1397عباسـي و بـاقري   ( كسـاني هسـتند. تروفيمـوويچ و تروشـوا     درواقع چه
Trofimovich and Turuseva 2015: 236-238قدند كه آموزش زبـان و كسـب و حفـظ    ) معت

كـاربران زبـان دوم    .ديگـر دارنـد   ارتباطي دوسـويه بـا يـك    )ethnic identity(قومي  هويت
چنين زبان دوم را  خود را حفظ كنند و هم ةآميزي هويت قومي اولي طور موفقيت توانند به مي

نگي وابسته اسـت  چندفره/ هاي چندزباني فراگيرند. تجارب موفق يادگيري به تطابق هويت
  . دشو شدن وي مي زبان دوم و چندفرهنگي ةپذيري موفق فرد در جامع  و موجب هويت

 قومي هويت قوميت محور هويت فردي و اجتماعي است. مفهوم ،براي بسياري از مردم
). Hutnik 1991(گرفـت   نظـر  ) درacculturationپـذيري (  فرهنـگ  مركـزي  ةجنب توان ميرا 



 5   )نسب اسفنديار غفاريو  رحمان باقري( ... شناختي هويت فرهنگي مطالعة جامعه

 نيسـتند،  هـاي تحميلـي   هويت منفعل كنندگان دريافت حقيقتاً قومي ايه ها و اقليت گروه
 افـراد  تـر  بيش. )Hacking 1999( دهند مي پاسخ منفي و نامطلوب تصاوير به هاآلنفع بلكه
 بـاقي  خودشـان  جوامـع  در چنـان  هـم  حتـي  يا ندنك مي مهاجرت جديد جوامع به  وقتي
 سـادگي  بـه  شـده  دگرگـون  جمعـي  آمـوزش  و ،شهرنشـيني ، شـدن  صنعتي با كهمانند  مي

 و هـا  سـنت  كه جايي در حتي .ندهد مين دست از را خود تعلق و قومي هويت احساس
كـه   اي پديده كنند؛ مي حفظ را قومي گروه با يابي   هويت حس افراد ند،نك مي رها را ها زبان

 رتبـا  است. فردريـك  ناميده) symbolic ethnicity( »نمادين قوميت) «Gans 1979( گانس
)Barth 1969: 14 cited Moran 2011: 173فرهنگـي  مضـامين  و محتويـات  از را توجـه  ) نيز 

 و ها گروه درون با يابي هويت و داري نگه مرزهاي مركزيت به توجه سمت به قومي هاي گروه
   .است كرده هدايت ها گروه برون با روابط كنترل

 طريـق  از را هاي خودمـان  هويت هيتاي ما فزاينده صورت به توانيم مي ما ،گيدنزاز نظر 
) reflexivity( »بازانديشـي «از ايـن فراينـد بـا عنـوان     وي  .كنـيم  آگاهانه تعيين هاي   انتخاب

 بازانديشــي )Chaffee 2012: 100(از ديــد شــافي . )Giddens 1991: 5-52(بــرد  مــي  نــام
 داري نگـه  و برساخت در محرك است كه ينديافر است؛ اجتماعي و فردي هويت  ةهست

 بازانديشـي )، Archer 2003(از نظـر آرچـر    ،چنـين  كنـد. هـم   ايفا مي اساسي نقشي هويت
 لحـاظ  به كه ) استinternal conversation( »دروني يگوو گفت« بخش الهام مفهوم متضمن
 گـويي و گفـت  ةپيچيـد  تعامـل  نيـز  و فرد مستمر )self-confrontation( ةخودمواجه نظري،

)complex dialogical interaction( كند. مي توصيف را تغيير  درحال اجتماعي محيط با   
اند، فضاهاي نو و جديدي   پردازان فوق در موضوع بازانديشي به آن پرداخته چه نظريه آن

 ورزد. بـر  گيري در آن به تأمل و بازانديشي مبادرت مـي  مدرن با جاي ةاست كه انسان دور
 ،از روستاها و شهرهاي كوچك به شهرهاي بـزرگ ويژه  به ،اين اساس، اگر مهاجرت افراد

ن مجبورند هويت خويش را در هـر  نظر بگيريم، آنا يكي از نمودها و تجارب مدرن در را
ـ       دو  )، بـري Bochner 2013ر (اكسطح فردي و جمعـي بـازتعريف كننـد. در ايـن زمينـه، ب
)Berry 1997 ( ديگـران )، فيني وet al. 2001 Phinney(،   و هاتنيـك)Hutnik 1991 (  در آثـار

يابي با  ؛ هويتassimilationسازي ( اند: همگون اشاره كرده پذيري برد فرهنگ راه خود به چهار
سـازي   پارچـه  يـابي بـا گـروه خـود)، يـك      ؛ هويـت separationجداسـازي (  ،)اكثريتگروه 

)integrationشـدن (  اي و حاشـيه  ،يابي با هر دو گـروه)   ؛ هويتmarginalization دو رد هـر ؛ 
پـذيري در   قوم بـراي فرهنـگ   هرهايي كه مهاجران  فرهنگ). روشن است كه نوع استراتژي
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در چگونگي ارتباط فرد مهاجر با فرهنگ و زبان آن جامعه  ،گيرند محيط جديد در پيش مي
  و بازسازي هويت نقش دارد. ،بازانديشي، بازتعريف  و نيز در

  
  پژوهش ة. پيشين3

هاي  محدود و مربوط به سال تاحدودي زبان و ،هويت مهاجرت، دربارةدر ايران، مطالعات 
اند كه سن، سكونت در محيط جديد، اعتبار  ) نشان داده1398( ديگرانفراستي و  اخير است.

ترين عوامل فرسايش زبان مادري در محيط  آن مهم كارآييو  ،اجتماعي ةزبان فارسي، وجه
 هـاي شـهر نورآبـاد    كه لَـك است ان داده ) نش1397شوند. نامداري ( زبان دوم محسوب مي

تأكيد بر توليـد محتـواي مـدنظر در ايـن      ،هاي اجتماعي مجازي دلفان با عضويت در شبكه
 دهنـد.  و مصرف محصوالت فرهنگي محلي مقاومت فرهنگي خويش را نشان مي ،ها شبكه

ــي ــاني  قاض ــژاد و خ ــاني ( ن ــان داده1396اوش ــد ) نش ــه  ان ــجويان   5/41ك ــد دانش درص
انـد كـه بـا     هاي دولتي تهران تمايل زيادي بـه مهـاجرت داشـته    تكميلي دانشگاه  يالتتحص

افزايش ميزان بازانديشي در هويت، ميزان گرايش بـه مهـاجرت نيـز افـزايش يافتـه اسـت.       
كردهاي ايراني ساكن آلمان در دو سطح فرهنگـي و   كه هويت  ) نشان داده1395محمدي (

كيشـان چنـدان    شـده از هـم   هـاي تشـكيل   و شـبكه  ،ها دسته ميهنان، علت پيوند با هم ملي به
ولي بازانديشي در سطوح هويت شخصي و هويـت جنسـيتي    ،بازانديشي و دگرگون نشده

كه بعد از گذشت  است ) نشان داده1393تر صورت گرفته است. ميرزايي ( تر و وسيع عميق
 ةسوم مهاجران درحال تجربهاي دوم و  اكنون نسل ها در ايران، هم قرن از حضور افغان  ربع

كه است داده  نشان )1391اي دست يابند. فروتن ( موقعيتي جديدند تا بتوانند به هويت تازه
اجتماعي مبدأ و مقصد مهاجرت با ميزان تأثير مهاجرت ـ   فرهنگي ةمعكوس بين فاصل ةرابط

كـه   ندداد) نشان 1390( ديگرانتوكلي خميني و  در ايجاد دگرگوني در هويت وجود دارد.
تري  ميزبان تعهد بيش ةبخش جامع نسل دوم ايرانيان مهاجر در دوران كودكي به ابعاد هويت

كنند.  تري به ايران پيدا مي اما اين افراد در دوران نوجواني و جواني تعلق عاطفي بيش ،دارند
 تمتفـاو  يواقعيتـ  در امـروز  نا) معتقدند مهاجرVieira and Mendes 2010مندس ( و يرا وي

فرهنگ مقصد) تشخيص  و مبدأ (فرهنگ ها جهان از يكي با ها آن از بعضي كنند؛ مي زندگي
ـ  با تجربيات ديگران كه درحالي ،دهند هويت مي هـردو جهـان.    بـين  گرفتـه  شـكل  ةچندگان

 كه ،را هويت بازنگري و ساخت پوياي و ناپايدار ماهيت) Chiro 2008( چيرو ،چنين هم
   يـابي  خودهويـت  در تفـاوت . اسـت، تأييـد كـرده اسـت     تمتفاو مكان و زمان درطول
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)self-identificationآن، طريق از كه است ذهني تفسير يندافر ةنتيج ظاهراً ها گروه خرده ) بين 
  كنند. مي تفسير يا توجيه عقلي استدالل با را خود زندگي هاي انتخاب فردي كنندگان شركت

اي از ايـن مطالعـات،    دسـته در كـه   ســتا آن از حاكي شده انجام تحقيقات بر مروري
هـاي   نسل درميانقومي و ملي را  هاي محلي/ هويت و بازانديشي يا ميزان گرايش به هويت

اي ديگر هويت مهاجران ساكن خـارج از   دسته اند. دهكرمختلف يك شهر يا قوميت بررسي 
ارتبـاط بـين   اخيـر،   مطالعـات بعضي از در . را نه مهاجران داخلي ،اند كشور را مطالعه كرده

 هـا  آن ةمطالعنمونة  ةو جامع شده استبازانديشي در هويت و گرايش به مهاجرت بررسي 
بوده اسـت.   و متخصصان ،آموختگان دانشجويان، دانشكه نخبگان، بل ،گروه قومي مهاجر  نه

 را مطالعههاي كمي هويت  اي خاص و غالباً با روش از زاويهيادشده هاي  پژوهشهركدام از 
ن اهويت فرهنگي مهاجر ةدربار طور عميق بهاند و مطالعات چنداني با رويكرد كيفي و  هكرد

كه  اينبه  يك گروه قومي خاص پس از مهاجرت داخلي انجام نگرفته است. بنابراين، باتوجه
تـري از   هايي است كه شناخت كـم  يكي از اهداف كاربرد روش كيفي درك محيط و پديده

اين استفاده از اين روش در  ،اند روشني بررسي نشده در گذشته چندان به ها وجود دارد يا آن
  مفيد است.پژوهش 

  
  شناسي . روش4

ي،   اين  مقاله با روش كيفي انجام شده است. در تحقيقات كيفي، برخالف رويكردهـاي كمـ
 ها از جهـان  تفسير اطالعات اهميت دارد. تفسير و درك انسان ،ها جاي تحليل آماري داده به

معـاني ايجادشـده بـه     ،رو ازاين .گيرد مي  پيرامونشان در بستر اجتماعي زندگي روزمره شكل
بـه   باتوجـه  ).Bryman 2003(شـوند   و در درون آن معنـادار مـي   استبستر اجتماعي وابسته 

 بايـد چون هويت گروه قـومي خـاص    اي هم ، براي فهم پديدهاين پژوهشماهيت موضوع 
فرهنگي اعضاي آن محيط، ذهنيت و نظام معاني ـ   اجتماعياوضاع  توجه به بستر و بر عالوه

هاي عميق) بـراي   هايي (مصاحبه منظور، محقق به شيوه  د. بدينكرذهني افراد را نيز بررسي 
هاي  دارد. روشنياز ها توسط افراد  كشف و درك پيچيدگي تجربيات و چگونگي تفسير آن

بنـدي كلـي از تعـاريف     چنـين، در جمـع   . هـم ها هسـتند  دنبال كشف اين پيچيدگي كيفي به
، »ديگري«، »خود«و بازانديشي هويت به مفاهيمي مانند  ،مختلف از هويت، هويت فرهنگي

خوريم. ايـن مفـاهيم    برمي ها نظاير آن و ،»معنا«، »درك و تفسير«، »يابي هويت«، »بازانديشي«
 ةهـا در مطالعـ   ي بررسي عميـق آن هاي كيفي برا اند و استفاده از روش غالباً داراي بار كيفي

 و هـا  پويـايي  ،جوانـب  است و به شـناخت بهتـر   پذير هاي قوميِ مهاجر توجيه هويت گروه



  1400، بهار 1 ة، شمار12سال  ،يفرهنگ يپژوه جامعه   8

رساند و  ميو تغيير در هويت و هويت فرهنگي ياري  ،گيري، بازانديشي هاي شكل پيچيدگي
  شود.  ميتري منجر  تر و ظريف   به نتايج نظري مفصل

 تهـران  ينـامجو  ةمحلـ  در كه است كوهدشتي لك مردان و زنان پژوهش نمونة ةجامع
 يافته ساخت نيمه هاي مصاحبه فنوناز  گيري بهره با اطالعات گردآوري فرايندسكونت دارند. 

) saturation( اشباع ةمرحل تا ها نمونه با) semi-structured and in-depth interviews( عميق و
 انتخاب شدند. برفي گلوله روش از استفاده با كه رسيد رنف هفده به درنهايت و كرد پيدا ادامه

از كننـدگان   دقيقه بود. برمبناي مالحظات اخالقي، مشـاركت  41ميانگين زماني هر مصاحبه 
و نيـز   ،مجـدد  ةهايشان، احتمال مصاحب موضوع و هدف تحقيق، روند كار و ضبط صحبت

  . مطلع شدند شانتضمين حفظ هويت
در ) اسـتفاده شـد.   tematicروش تحليل موضوعي يا تماتيك ( براي تحليل اطالعات از

اي بـه   داده اي و بـرون  داده هـا و الگويـابي درون   بنـدي داده  اين روش محقق از طريق دسـته 
گيرنـد   ت مـي ئهـا نشـ   هـا از داده  مضـمون يابـد و درپايـان    تحليلي دست مي اي شناسي نوع

)Thomas and Harden 2008در اين نوع تحليل، مقوالت از 1395زاده  ؛ مقصودي و فرضي .(
زمـان بـا    و هم ،شوند. تحليل كامالً تدريجي، تكويني ها شناسايي مي دقيق داده ةطريق مطالع

هـا، مفـاهيم،    داده ةطـور مـداوم بـين مجموعـ     گيرد و محقق بـه  ها انجام مي آوري داده جمع
  . كند وبرگشت مي ها رفت و تفسير آن ،ها، تحليل   مقوله

ن چند امقدماتي با سه نفر از مهاجر ةو مصاحب ،تجربي ،نظريهاي  پژوهشرور پس از م
هـا دنبـال    در رونـد مصـاحبه  شد كه هاي پژوهش آشكار  پرسش ه برايمفهوم و محور اولي

هاي باز عمومي آغاز شد و با طرح سؤاالت مشخص و تكميلي  ها با پرسش شدند. مصاحبه
يافت. پس از هر مصاحبه، عمليات  ر ادامه ميت يابي به توضيحات بيش تشويق و دستبراي 
شـده در   آوري هاي صـوتيِ جمـع   شد. در اولين قدم فايل ها آغاز مي بندي و تنظيم داده طبقه
هـاي   مصـاحبه  .شـدند  ذ پياده و ثبـت مـي  غشدند و روي كا اي مشخص قرار داده مي پوشه
چنـدين بـار بـا    را محقق ه پس هر مصاحبسشدند.  مي  اي ديگر مرتب شده نيز در پوشه پياده

بعـدي هـم مشـخص     ةو چندوچون مصاحب داد انجام ميرا خواند و فرايند تحليل  ميدقت 
 شـد. مـتنِ   ها و مـتن مصـاحبه مـي    يابي به نمايي كلي از داده شد. اين كار موجب دست مي

يـا   بررسي و بـه هـر جملـه    بند هب بندو  ،عبارت به خط، عبارت به كلمه، خط به ها كلمه مصاحبه
ها و توضيحاتي در كنار متون مصاحبه  شد و حاشيه كليدي يك كد يا مفهوم الصاق مي ةكلم

طـي ايـن   درپردازي بود.  سازي يا مفهوم د. درواقع، حاصل اين مرحله مفهومش يادداشت مي
هـا و   گيري از مفاهيم موجود در ادبيات تحقيـق، از واژه  د ضمن بهرهكر كار، محقق سعي مي



 9   )نسب اسفنديار غفاريو  رحمان باقري( ... شناختي هويت فرهنگي مطالعة جامعه

د و اين كد شوكنندگان حفظ  هاي مشاركت ها و ديدگاه اده كند كه معاني كنشمفاهيمي استف
بعـد،   ةشده بتواند حداكثر فضـاي مفهـومي آن را پوشـش دهـد. در مرحلـ      يا مفهومِ الصاق

شدند و مفاهيم به مقوالت تبديل شدند  مشابه در يك طبقه يا مقوله جاي داده  ةكدهاي اولي
ها تا مقوالت، تعداد واحدهايي  وبرگشت محقق از داده با رفت ترتيب،  پردازي). بدين (مقوله

ها توضيح و تفسير شـدند.   اين مقوله ،ها سروكار داشت كاهش يافت. سپس كه محقق با آن
  1دست آمد. بهمقوله هفت مفهوم و  چهل فراينداين طي دردرمجموع 
نظر  ميزان اتفاق ،كرد ميبندي  ها را كدگذاري و طبقه كه مؤلف داده ترتيب، پس از آن  بدين

و  هـا  سـرانجام، آنـان چنـدين بـار نوشـته      .شد كدها و طبقات بررسي مي بارةميان مؤلفان در
شـده بررسـي    ها را براي اصالح و اطمينان از صحت مفاهيم و مقـوالت شناسـايي   بندي دسته

شـدن   چـك ا يـ  auditing مميـزي شيوة استفاده از بود (مناسب ها  نظر ميان آن اتفاق كه ندكرد 
درواقع، درگيري مداوم محقق با ميـدان مطالعـه و    تحقيق).گروه توسط همكاران و اعضاي 

آمـده   دست چنين، تأييد مفاهيم و مقوالت به اعتبار تحقيق و هم ةكنندگان تأييدكنند مشاركت
يـا   طريق اعضاكنترل يا اعتباريابي ازكنندگان ( ها ازسوي سه نفر از مشاركت از متن مصاحبه

Member Checking( در روش . ها و نتايج تحقيـق بـوده اسـت    تأييدپذيري داده ةدهند نشان
ــتفاده از  ــزي، روش اس ــة ممي ــذاري داده  هم ــم از كدگ ــق اع ــد تحقي ــا،  مراحــل و فراين ه

  گرفت.  (مؤلف دوم) انجام نما راهت استاد ها تحت نظار و استخراج مقوله ،پردازي مفهوم

  كنندگان در پژوهش شركت شناختي . مشخصات جمعيت1 جدول
كد 
وضعيت   تحصيالت  سن  جنس  كننده مشاركت

  تأهل
تعداد 
  وضعيت اشتغال  فرزند

  دار   خانه  3  متأهل  ديپلم  46  زن  1
  كار در باربري  3  متأهل  چهارم ابتدايي  53  مرد  2
  دار   خانه  2  متأهل  ديپلم  49  زن  3
  آموز   دانش  -   مجرد  دوم دبيرستان  16  مرد  4
  آژانس و كار در باربري ةرانند  1  متأهل  ليسانس  43  مرد  5
  كار در باربري  3  متأهل  ديپلم  50  مرد  6
  دار  خانه  3  متأهل  دوم دبيرستان  42  زن  7
  كار در باربري  -   مجرد  يينما راهسوم   33  مرد  8
  مسافركشي و تدريس خصوصي  -   متأهل  فوق ليسانس  27  مرد  9
  كتكار در شر  -   متأهل  فوق ديپلم  25  زن  10
  كار در باربري  2  متأهل  ديپلم  45  مرد  11
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كد 
وضعيت   تحصيالت  سن  جنس  كننده مشاركت

  تأهل
تعداد 
  وضعيت اشتغال  فرزند

  دار  خانه  1  متأهل  فوق ليسانس  34  زن  12
  دار   خانه  2  متأهل  سوم دبيرستان  42  زن  13
  دار  خانه  1  متأهل  ديپلم  38  زن  14
  كار در باربري  1  متأهل  ديپلم  43  مرد  15
  آموز  دانش  -   مجرد  يينما راهسوم   14  مرد  16
  كار بي  -   جردم  ديپلم  19  زن  17

  
  ها . يافته5

شناختي هويت فرهنگي مهاجران لَك مقيم تهران با تأكيـد   نوشتار با هدف تحليل جامعهاين 
هـا،   در فراينـد تحليـل و كدگـذاري داده   انجام شده است.  رويكرد كيفيزبان و با  ةبر مؤلف

فـاهيم  م 2بنـدي شـدند. جـدول     چهل مفهوم استخراج شد كه در قالب هفت مقولـه دسـته  
  دهد. آمده را نشان مي دست  مقوالت به

  . مفاهيم مقوالت2جدول 
  ها  مقوله  مفاهيم

وجود تصورات به زبان دوم،  نداشتن زبان، تحكيم روابط زادگاهي، تسلط انتخاب دوستان هم
  گروه  دوري از برون احساس شرم،منفي، 

ابزار پيوندها و 
  تعامالت

بان و قوميت لك، نگراني از فراموشي زبان، فرهنگ فراتر از ساز، افتخار به ز تكثر منابع هويت
خانوادگي نسل اول،  اصالت، افتخار به داشتن لهجه، لكي زبان برون ةمثاب زبان، زبان و لهجه به

  خودي لكي هيادگيري خودب
بخش هويت  تداوم

  فرهنگي

تمايل به  شعر لكي، افزايش ةلكي زبان است نه لهجه، اصالت و قدمت زبان لكي، مطالع
موسيقي لكي، آرزوي تشكيل استان لكستان، ترويج فرهنگ محلي در فضاي مجازي، 

  ها زبان گرايي با هم هم

گيري و  شكل
افزايش عاليق 

  قوميـ  زباني
ها در سطح شهر، تكلم اندك به فارسي  زبان م به لكي با لكلمحدود از زبان لكي، تكة استفاد

  دوزبانگي  پذيري تهراني، تفاوت در جامعه ةدوم، تكلم با لهجغيرلك، فارسي زبانِ نسل  در حضور

گيري زبان  شكل  هاي غليظ لكي، قرابت تدريجي زبان زبان فارسي، فراموشي واژه ةها، سلط تنوع زبان
  ميانجي

مندي به تكلم فرزندان به زبان فارسي، تأييد  كودكان در فارسي، عالقهزياد لزوم مهارت 
مندي و  غيرتهراني، افزايش تعامل با محيط بيروني، فايده ةتر لهج ت كمغيرلك، منزل اآلنس هم

  زبان دوم (فارسي) كارآيي
تقويت هويت 

  فردي

جنسيتي در   تفاوت  تفاوت در نزديكي به زبان غالب، تفاوت لهجه، تفاوت در عاليق زباني
  كاربرد زبان
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  ابزار پيوندها و تعامالت 1.5
روابـط و  و كيفيـت   ،آيد كه ميان زبان لكي با نـوع، كميـت   ها چنين برمي از تحليل مصاحبه

نـامجو و نيـز بـا     ةهاي ساكن محلـ  شهري مهاجران قوم لك با خويشاوندان و هم پيوندهاي
 درميـان تر  وجود دارد. اين امر بيش ارتباط تنگاتنگي كنند اقوامي كه در شهرستان زندگي مي

وم. آنـان از طُـرق مختلـف روابـط و     شـود تـا نسـل د    زنان و مردان نسل اول مشاهده مـي 
خصوص نسل  براين، مهاجران به عالوه  بخشند. زبانانشان استحكام مي پيوندهاي خود را با هم

هاي غيرلك دارند. فقط دو نفر  اي محله روابط و تعامالت محدودي با همسايگان و هماول، 
تـر براثـر    دارند و اين بـيش ها هم  گفتند كه ارتباط دوستانه با غيرلك مي كنندگان مشاركتاز 

دوسـتان   ةتند كـه تقريبـاً همـ   اظهـار داشـ  آنـان  تـر   بـيش روابط كاري شكل گرفتـه اسـت.   
بان دارند. سـه نفـر از    ز هاي لك اي محله و تعامالت مداومي با هم اند شان از قوم لك صميمي
  اند: چنين بيان كردهباره  دراينكنندگان   مشاركت

فقـط   ،نبـودم  دوسـت  هاالبته قبل از مهاجرت با آن .ندهست لك همه ام صميمي دوستان
  2.)1 (ش شناختم يم

 ارتبـاط  ديگـر  كـس  يچبا هـ  اصالً .دارم ارتباط كوهدشت هايلك با فقط تهران در
  ).3(ش  ندارم دوستانه
 و دارم صـميمي  ارتباط باالتر روستاي و خودمان روستاي از زناني با تهران در من

 اسـت  تـر  صـميمانه  و تـر بـيش  مهاجرت، از پيش با مقايسه رد ارتباط اين كنممي فكر
  ).13  (ش

ل روابط و تعامالت محدود علكنندگان، يكي از  هاي برخي از مشاركت برمبناي گفته
هـا بـه    وگرنـه آن  ،نداشتن به زبان فارسي و شـرم ناشـي از آن اسـت    تسلطها  با غيرلك

همسـران (زنـان) نسـل اول     بـارة  درمعمـوالً قضيه ها تمايل دارند. اين  با همسايه ارتباط
  كند.  صدق مي

صحبت بـه   ةادام براي هاوقت يبعض .كنم برقرار ارتباط هاتهراني با راحتيبه توانمنمي
 غيرلـك  هـاي يهوگرنـه دوسـت دارم بـا همسـا     ،شـوم يدچار مشـكل مـ   يزبان فارس

  ).1(ش  شوم صحبت هم
 خجالـت  ديگـران  بـا  حبتصـ  از و نيسـت  خوب] فارسي زبان به[تكلم  امفارسي

 بگيرند ايراد من زدنحرفاز  ترسممي. كندمي فرق هاچون زبان ما با زبان آن ،كشم مي
  ).11(ش 
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 ويـژه  بـه  ،ن محلـه ابه رابطه با سـاكن ميلي  بيشوندگان نيز  براين، برخي از مصاحبه عالوه
  3.اند دهكر بيانها  ها و لك ها به لرستاني را به نوع نگاه آن ،ها زبان  يفارس

هـا   ها به ما منفي است و طبيعي است كه تمايلي براي ارتبـاط بـا آن   نظرم ديد تهراني به
شود كه اين ديد منفي شامل  تر مي بستگي من با كسي بيش نخواهم داشت. ارتباط و هم

ديگـر شـده و در    ش مـا نسـبت بـه هـم    پي از  شود. اين موجب وفاداري بيش او هم مي
تـر خـواهيم شـد     شـود جـدي   مي باهمت وفاداري و ارتباطمان چه كه باعث تقوي آنهر
  . )12  (ش

  
  بخش هويت فرهنگي تداوم 2.5
زبانـان در   نسل اول، اصرار زيادي بر تكلـم بـه زبـان لكـي بـا لـك      ويژه  به ،مهاجران اغلب
جـز   براين، والدين در محيط خصوصي بـه  از خانه و حتي در محيط كار دارند. عالوه  خارج

كنند. آنان در  وگو مي همانانِ لك نيز به زبان لكي گفتيا فرزندان باهم و با مهنگام صحبت ب
پاسخ به اين پرسش كه آيا تكلم به زبان فارسي با فرزندان موجب تضعيف زبان و فرهنـگ  

  اند: لكي خواهد شد يا نه؟ چنين پاسخ داده
يعني  ؛شبيه هستندكلي در فرهنگ باهم  طور بر زبان در اخالق و رفتار و به ها عالوه لك

و لهجـه بـا مـا تفـاوت      ،لحاظ لباس، زبان تر به هاي كوچك هرچند افراد زيادي از نسل
ولي اگر بخواهند خودشـان را تعريـف كننـد     ،اند ها شده دارند و تاحدودي شبيه فارس

اند و كامالً  هاي لك بزرگ شده ها در خانواده يعني اين بچه ؛“ما من لك” :خواهند گفت
 دارد محـيط خـانواده  ثير تـأ هـا   ر بچهدشوند. چون اولين چيزي كه  ها نمي رانيمانند ته
  .)14(ش  رود طوري از بين نمي بودن ما اين فرهنگ لكي و لك .است

كه بعداً بـه مدرسـه و    خاطر اين به ،كنم من در خانه با دخترم فارسي صحبت مي
هـا زبـان لكـي را     بچـه حـال،   خوبي حرف بزنـد. بـااين   جايي برود بتواند فارسي را به

خره زبان مادري اسـت و بـه همـين راحتـي فرامـوش      باأل .گيرند شده ياد مي هرطور
  .)4(ش  شود  ينم

وگو  شوندگان با فرزندان خردسال خويش به زبان لكي گفت محدودي از مصاحبهشمار 
خش ب كنند و بر آموزش زبان لكي به آنان پافشاري دارند. اين عده بر نقش اساسي هويت مي

 ةند و آموزش و انتقال زبان لكي را موجـب حفـظ اصـالت قـومي و نشـان     كن زبان تأكيد مي
  دانند. فرهنگي ميـ   تر قومي  وفاداري به اجتماع بزرگ
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بودن ماست. اصالً دوسـت نـدارم    بودن و حس يكي  ترين عامل لك نظر من زبان مهم به
ها بشـويم. اگـر در جـايي يـا      نيو غيره شبيه تهرا، خودم يا اوالدم از لحاظ زبان، لهجه

درصورت نياز و امكـان،   ،موقعيتي باشم كه كسي نداند قوميت و يا زادگاه من كجاست
  .)11دهم (ش  زبان و قوميتم توضيح مي ةبراي ديگران دربار

هـا شـوم    كنم اگر كامالً شبيه بـه آن  ام كامالً تهراني شود و فكر مي مايل نيستم لهجه
  ).9ما بخشي از اصالت و هويت ماست (ش  ةدهم. لهج  مي اصالت خودم را از دست

ها ناچارند كه با فرزندان خـود   شوندگان معتقدند كه آن سوم مصاحبه درمقابل، حدود دو
قـومي   ــ   فرهنگـي امر براي اصالت و هويت   مد اينآ به زبان فارسي تكلم كنند و نگران پي

 اآلنسـ  اظهار داشتند كه بزرگ ،مين دليلكند. به ه خودند كه زبان نقش مهمي در آن ايفا مي
بـه زبـان    باهمه و حتي در محيط كار نيز بايد زبانان در درون يا بيرون خان در برخورد با لك

را ها  ها و پارك لكي مكالمه كنند. اين موضوع گردهمايي زنان فاميل و خويشاوند در بوستان
ولـي   ،خاصي كنار آنان بنشـينند  شود كه ممكن است زنان غيرلك هم به داليل ميشامل نيز 

ديگر به فارسي  ها معتقدند كه اگر نسل اول با هم كنند. آن گو ميو گفت باهمباز به زبان لكي 
حقيقـت، از ديـد   شـود. در  زبان و فرهنگ لكي تضعيف مـي  كنند،و گويش تهراني صحبت 

معنـاي   بـه ها  تهراني با غيرلك ةزبانان و نيز تكلم با لهج نسل اول تلكم به زبان فارسي با لك
توان نتيجه گرفت كه  نوعي مي است. به گرايش به فرهنگ تهراني و طرد زبان و فرهنگ لكي 

كاهش هويت فـردي   ةهزين اخواهند هويت فرهنگي (جمعي) خود را ب آنان با اين شيوه مي
  حفظ و تقويت كنند. 

ها  با دو نفر غيرلك باشيم، با لك نفره پنجچندين بار برايم پيش آمده كه در جمعي مثالً 
اي  ولي نسل جديد مثل ما نيستند و اگر شيوه ،زنم ها فارسي حرف مي لكي و با غيرلك

روزي فراخواهد رسيد كه فرهنگ لكي  ،كه اين نسل در تهران در پيش گرفته ادامه يابد
  .)12ن تهران وجود نخواهد داشت (ش امهاجر دربين

لكي  باهمما  ،نشينيم و اگر غيرلكي هم كنارمان بنشيند ميما زنان در پارك كنار هم 
كه بخواهيم براي آن غريبه توضيح دهيم تـا خيـالش راحـت     مگر اين ،كنيم صحبت مي

نظرم نبايد زبان خودمـان را از بـين ببـريم و     زنيم. يعني به او حرف نمي ةشود كه دربار
  .)7قبول نيست (ش   فارس بشويم اين كار قابل

  
  قومي ـ گيري و افزايش عاليق زباني شكل 3.5

كنندگان مهاجرت و سكونت در محـيط   از مشاركتبرخي شده،  هاي انجام براساس مصاحبه
  اند.  تر به زبان لكي بيان كرده تر يا تأملي مؤثر در تمايل بيش يجديد را عامل
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 يلكـ  يكسـ  يوقتـ  .اسـت  زبـان  يـك  لكـي  كه همكارانم براي امداده توضيح بارها
 زيـاد  لكـي  زبان قدمت امشنيده طوركهآن. شوندنمي متوجه ديگران كنديمصحبت 

 شـد  مـي  داده آموزش بعدي هاينسل به راحتيبه ،داشتمي الفبا ما زبان اگر. است
  ). 10 (ش

جو و و جست كاوي كنجگاهي به  كنندگان هم بيان داشتند كه آنان گاه تعدادي از مشاركت
 ةو نيـز مطالعـ   ،پيداكردن معادل قديمي آن ،يابي واژگان لكي براي شناخت زبان لكي، ريشه

بـه فرزنـدان و نيـز    را قومي خود ـ    يهويت زبانخواهند  ميپردازند و  اشعار شاعران لك مي
  بشناسانند.ديگرانِ غيرلك 

خوانـد. هميشـه    رضا اسدي رفتم كه لكي مـي  بار به كنسرت آقاي حسين در تهران يك
دختـرم هـم    .دهـم  ي مخصوصاً آقاي اسدي را گـوش مـي  هاي لك دخترم آهنگ يجلو

هاي لكي آقاي مرتضـي خـدايگان اسـت كـه مـن دفتـر        شاعر اين آهنگ .دوست دارد
هـاي غلـيظ لكـي را در ايـن      كه خيلي از واژه خوانم. و از اين شعرش را هم دارم و مي

  .)14برم (ش  شنوم لذت مي ها مي  ترانه

لكـي    ها به زبـان  ها ديدگاه ها و بعضي بندي زبان يمتقس رةكنندگان دربا يكي از مشاركت
  است:    نظرش را چنين بيان كرده

آن از كـردي گرفتـه شـده     “ك”لك از لري و حـرف   “لِ”شود حرف  كه گفته مي اين
شود دو نفر بنشينند كنار هـم و يـك    گيرد. نمي دار هست. زبان تدريجي شكل مي خنده

د چون اين زبانِ جديد هم شـبيه لـري و هـم    زبان درست كنند و پيش خودشان بگوين
كنم اين نكـات را بـراي    . هميشه تالش ميبگذاريم “لك”پس اسمش را  ،كردي است

  . )9ش ( ديگران توضيح دهم

نشين، اگر اسـتان مسـتقلي بـه     جواري مناطق لك به هم شوندگان، باتوجه از ديد مصاحبه
تـر   زبان و فرهنگ قـوم لـك بـيش    ازبسا شناخت ديگران  چه ،وجود داشت» لكستان«اسم 
  است:  نظر دادهچنين ه كنندگان در اين زمين يكي از مشاركت بود. مثالً   مي

د و در و همدان] سـاكن هسـتن   ،جوار [لرستان، كرمانشاه، ايالم ها در چند استان هم لك
تـر   شـده  شناخته اآلن ،باشند و اگر استاني به اسم لكستان داشتيم استاني در اقليت مي  هر

شويد كه مردمان  متوجه مي ،زبان (لكستان) نگاه كنيد مناطق لك ةبوديم. شما اگر به نقش
استاني اين نقـاط   مشخصي متمركز هستند و فقط مرزهاي جغرافياييِ بين ةلك در منطق

  .)هماناند (  را از هم جدا كرده
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بـان و  ز دربـارة هـاي مجـازي    عضويت در شبكه ةكنندگان دربار يكي ديگر از مشاركت
  فرهنگ قوم لك چنين گفته است: 

بـا بحـث زبـان و فرهنـگ قـوم لـك         ارتبـاط  من در چند گروه و كانال مجـازي در 
هاي به معرفـي و انتشـار موسـيقي و     تر اين كانال عضويت و فعاليت دارم. البته بيش

دوستان كه به ثبت رسمي  ولي اطالع دارم كه بعضي از فرهنگ ،پردازند شعر لكي مي
فكـر   .كننـد  درراستاي تشكيل استان لكستان هم تـالش مـي   ،لكي كمك كردندزبان 
كنـد   هـم نزديـك مـي    بهتر  عنوان يك قوم مستقل بيش ها را به  كنيم اين كارها لك مي
  .  )15 (ش

  
  دوزبانگي 4.5

دنبال آن كـاربرد   ، نقش اجتماعي معين و بهاند هايي كه مهاجران به آن مسلط هريك از زبان
هاي متفاوتي استفاده  صي دارند. مهاجران از زبان مادري و فارسي در موقعيتاجتماعي خا

بـا   ديگر در محيط خانه و بيرون از آن با هم ارتباط كالمي ميان نسل اول مهاجرانكنند.  مي
راه  ميزبـان هـم   ةتري با زبان و گويش جامعـ  با آميختگي كم كه شود انجام مي مادريزبان 
هـا و   در موقعيـت  ديگر و افراد خردسال با همتعامالت نسل دوم  اما در ارتباطات و ت،اس

و  ،هاي اجتماعي گوناگون رسمي و غيررسمي ماننـد مدرسـه، خانـه و خـارج از آن     نقش
زبان و گويش فارسي بر زبان محلي غلبـه دارد  حتي در هنگام مسافرت به خاستگاه قومي 

كننـدگان متعلـق بـه     يكي از مشاركت در اين زمينه،مهارت دارند.  آنو اين نسل در تكلم 
  :  گويد مينسل اول 

هـا   بچـه  ةجـا تقريبـاً همـ    گويم چون واقعاً نياز است. اين در تهران با دخترم فارسي مي
ديگر فارسي  با هم ،نشينند كنند. هروقت كنار هم مي ت ميبفارسي را خيلي خوب صح

تواننـد بـه آن    د و مـي فهمنـ  هرچند لكي را هم مـي  ،زنند لكي حرف مي ةلهج  را بدون
  .)12(ش  كنند  صحبت

كـردن بـا    صـحبت  ،كننـد  كه نسل دوم به زبان لكي تكلم مي يهاي يكي از معدود موقعيت
  .مند و ساكن شهرستان است كه توانايي چنداني در فهم زبان فارسي ندارند خويشاوندان سال

 بـه  كه ربزرگمماد و پدربزرگ با ها وقت يفقط بعض ؛كنم مي صحبت فارسي همه با من
 گفتـنم  يكل و كنم مي صحبت لكي زبان به رويم مي كوهدشت به ما يا و آيند مي تهران
   ).16(ش  است دار خنده آنان براي
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  اي از نسل اول معتقد است: كننده شركت
شـود و   وقتي پسرم از ساعت هشت صبح تا ظهر در مدرسه با او فارسي صحبت مـي 

بـه  ... هست و در خانه نيز تلويزيون و گوشـي و طور  عصرها هم كه در باشگاه همين
گيـرد و حـرف    طبيعي است كه فارسي را بسيار بهتر از ما ياد مـي  ،زبان فارسي هست

  .)13(ش  زند يم

  گان نسل اول چنين گفته است:كنند چنين، يكي ديگر از شركت هم
كـه   خـاطراين  تر آنان لك باشند و يكي دو نفر غيرلك، مـن بـه   در جمعي كه بيش

وگرنـه در خيلـي از مـوارد در     ،كنم ها ناراحت نشوند فارسي صحبت مي غيرلك
كـنم   گـو مـي  و وسال در سطح شهر به زبان لكي گفـت  سن  هاي هم برخورد با لك

  ).7  (ش

وگوهـاي خـود از كلمـات لكـي غلـيظ هـم        برخالف نسل اول كه در گفتسان،  بدين
زودتـر،  دانند، نسل دوم زبان فارسـي را   يدر فارسي هم مرا  ها آن  كنند كه معادل استفاده مي

زبانـان،   هنگام ارتبـاط بـا غيرلـك    ،نسل اولاند و بر آن تسلط دارند.  تر آموخته و روان ،بهتر
سـادگي   نسـل دوم بـه   دربـين ايـن نكتـه    .كننـد  لكـي صـحبت مـي    ةفارسي را با لهج  زبان

  نيست.  مشهود
در تعريـف   اي اسـت كـه   ايزكنندهميزبان عامل متم ةپذيري در جامع  سن در كنار جامعه

ويژه دختـران، بـرخالف    به ،شوندگان از نسل دوم مصاحبهيابد.  نسل دوم اهميت اساسي مي
كننـدگان   نسل اول، تسلط و مهارت كاملي به زبان لكي ندارند، زيرا اين گـروه از مشـاركت  

يِ بـر آن  اند كه عناصر محيط شـهر  شدن خود را در مكاني گذرانده مراحل رشد و اجتماعي
بـه زبـان    ماننـد آن  و ناالسـ  مي ارتباط و تعامل با همويژه نظام آموزش رس حاكم بوده و به

تسهيل انطباق زباني در اين نسـل   وضعيمد چنين آ بوده است. پي ،غالب، يعني زبان فارسي
توان به تكلم به زبان فارسي در محيط عمومي و خصوصي  مي هاي بعدي است. مثالً و نسل
كننـدگان ايـن نسـل     طرف نسل دوم اشاره كرد. يكي از مشاركت از انزبان امل با لكبراي تع
  است: گفته چنين 

 .نيسـت  بـد  اصـالً  ايـن  و زنم يحرف م يتهران ةلهج با خودم هاي وسال سن هم با من
  .)17 ش( كنم مي افتخار خودم بودن لك به كه ينضمن ا

  :گفته استهم كنندگان نسل اول  يكي از شركت
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 مشـاهده  را هـا همسـايه  هايبچه با بازي حيندر دخترم كردنصحبت ةنحو بار نچندي
 يـن ا ةدربـار  كـاوي  كنجبه  .ندارد آنان با لحاظ اين از تفاوتي ترينواقعاً كوچك .ام كرده

  ).3 عالقه دارم (ش يليرفتارها خ

اي  كمك زبان اولويت و جايگاه برجسـته  بهيابي  توان گفت كه نسل اول براي هويت مي
ـ   اي از نفوذ و نقش زبان در برساخت هويت قومي اندازه نسل دوم تا دربينولي  ،قائل است

  ميزبان كاسته شده است. ةيابي از طريق آن در جامع  فرهنگي و هويت
  

  گيري زبان ميانجي شكل 5.5
ها به تهران تكثر و تنـوع زبـاني اسـت كـه بـاوجود       مدهاي مهاجرت لكآ يكي ديگر از پي

گيري  و غيره در اين محل ايجاد شده است. در چنين فضايي، وام ،مانند تُرك، كُرد، لُراقوامي 
زبان «طور طبيعي  زباني رخ داده است. چون تنوع زباني وجود دارد، به ةپيكر ةزبان در حوز

زبـان   ،كه زبان فارسـي بـا لهجـه اسـت     ،گيرد. زبان ميانجي در تهران نيز شكل مي» ميانجي
 ةكنند از لهجـ  هاي قومي مختلف سعي مي هاي جديد از گروه رود و نسل يشمار م مسلط به

دو نفر از نسـل اول   كه وقتي ،قومي خود فاصله بگيرند و به آن نزديك شوند. بنابراين  گروه
هاي ساكن تهران  ها و ديگر قوميت فهم آن براي فارس ،كنند گو ميو گفت باهممهاجران لك 

پردازنـد،   وگـو مـي   بـه گفـت   بـاهم دو نفر از نسـل دوم   كه هروقت آسان نيست، درصورتي
تـر (فارسـي)    فهم است. در چنين وضعيتي زبان و گويش قوي قابل انرديگتاحدودي براي 

هـاي فراوانـي از زبـان و     اي، يعني زبان لكـي بـا لهجـه، غالـب شـده و واژه      زبان حاشيه  به
نـدگان در ايـن زمينـه    كن فارسي به زبان لكـي وارد شـده اسـت. دو نفـر از شـركت       گويش
  :اند هدادنظر   چنين

تـر از   ر من و افراد كوچـك دكنم فضا و شرايط تهران طي اين چند سال  فكر مي
 ،كننـد  به زبان لكي صـحبت مـي   باهمها وقتي  اين .من تأثير زيادي گذاشته است
كند  ما فرق مي يترها شان با بزرگ برند و لهجه كار مي  كلمات فارسي زيادي را به

  ).8(ش 
 بـاهم شهري درحين انجام كار (كار در بـاربري)   بارها پيش آمده كه من و چند هم

هاي ما نشـده و از مـا    متوجه حرف ،كه فارس بوده ،كار لكي صحبت كرديم و صاحب
  .)6خواسته كه برايش توضيح بدهيم (ش 

  كنندگان چنين گفته است:  يكي ديگر از مشاركت
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 صـحبت  لكـي  كـه  هـا  وقـت  بعضي. فهمند نمي را لكي غليظ كلمات از خيلي فرزندان
 ،باشـد  كنارشـان  غيرلكـي  اگـر  و برند مي كار به ما از تر يشرا ب يكلمات فارس ،كنند مي
  .)3 ش( زنند مي حرف چيزي چه ةدربار كه شود يمتوجه م يباًتقر

  
  تقويت هويت فردي 6.5

 زبان فارسـي را يـاد   برد امور خود پيشبراي مهاجران نياز دارند تا  ةبديهي است كه هم
مندي و تالش نسل جوان مهـاجران   اما در اين ميان، عالقه ،استفاده كنند آن را بگيرند و

تهراني يا نزديـك بـه آن و اسـتفاده از آن در هنگـام      ةبراي تلكم به زبان فارسي به لهج
گر تقويت هويت فردي ازسـوي   ديگر در فضاي عمومي و خصوصي بيان برخورد با هم

ولي فرزندان خـود را بـه    ،شود تر مشاهده مي نسل اول كم دربيناي كه  نكته؛ تآنان اس
شوندگان بيان داشتند كه تسلط كمِ فرزندان به زبـان   تر مصاحبه كنند. بيش آن تشويق مي

سـازد.   فارسي در محيط عمومي برقراري روابط اجتماعي را دچـار مشـكل مـي    ةو لهج
نفسشان در فضاهاي بيرون  هروحيه و اعتمادبزايش افبرعكس، تسلط آنان بر اين زبان بر 

 .آنـان تـأثير دارد     منـدي و موفقيـت   ر تـوان دو غيره و نيـز   ،پارك ،از خانه مانند مدرسه
هـاي جديـد نقـش       توان بيان كرد كه اين امر در تقويت هويت فردي نسـل  رو، مي ازاين

  كند.   يزيادي ايفا م
ايـن بـه    .كننـد  هايشان فارسي صحبت مي با بچهجا  هاي اين نظرم خوب است كه لك به

سـري جاهـاي ديگـر،     و يك ،كند. مجبورند در مهدها، مدارس ها كمك مي موفقيت آن
وگرنـه   ،دنبهتر است لهجه نداشته باشـ  .فارسي حرف بزنند و وارد آن اجتماعات شوند

  .)2 (ش خورند به مشكل برمي
تـا در محـيط بيـرون و مدرسـه كـم      زنيم  ام فارسي حرف مي ما به اين دليل با بچه

  ).15گذارد (ش  اش تأثير بدي مي  ر روحيهدنياورد. ديگران او را مسخره نكنند كه 

تكلم  ةشونده نيز تاحدودي استدالل مشابهي را دربار براين، دو نفر از زنان مصاحبه عالوه
  :ندا فارسي بيان كرده ةخود به لهج

 لـك  كـارم  محـيط  در چون. ندارد اشكالي نظرمشود و به تهراني املهجه كنممي تالش
  ).10لهجه نداشته باشم (ش  يهمن هم مثل بق يلمما ،ندارد وجود

. نيـاورم  كـم  اجتمـاع  در تا باشد تهراني زنان همانند املهجه و ظاهرم دارم دوست
  ).13 (ش رودنمي بين از سادگيبه ؛ماست مادري زبان لكي
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بـه طُـرق    ،كنند كه در شركت باربري كار مي ،ن لكامحدودي از مهاجرشمار چنين،  هم
رسد اين  نظر مي مبادا كه كار از دست برود. به ؛كنند مختلف زبان و قوميت خود را پنهان مي
گيرد كـه   ت ميئها نش ن تهران به گروهي از لرستانياامر از نگرش و برداشت برخي از ساكن

  در مباحث پيشين به آن اشاره شد.
. دهند يكار نم ،هستم لك بگويي جايي اگر. افتاده جا بد تهران در لك اسم كنممي فكر
 يـا  و كنيم نزديك هاتهراني به را مانلهجه كنيممي تالش هاوقت يبعض ،دليل همين به
  ).6(ش  ميهست يالما كُرد گوييممي كه اين

 اقتصادي ديد با باشيم داشته لهجه نبايد گويندمي كه تهران هايلك از برخي نظرمبه
 يـا  كارفرمـا  كـه  شـود يباعـث مـ   يلك ةلهج داشتن نظرم،به. ندكنمي نگاه قضيه اين به

  ).5(ش  ندهد كار ما به سركارگر
  

  4هاي جنسيتي در كاربرد زبان تفاوت 7.5
رو، ارتبـاط زبـان و جنسـيت     ازايـن  .جنسيت يكي از ابعاد هويت فـردي و جمعـي اسـت   

بـين زنـان و    ،آيـد  ها برمي ه از مصاحبهك يت است. چناناي از ارتباط زبان و هو زيرمجموعه
چون  به عواملي هم زبان تفاوت وجود دارد. اين تفاوت باتوجه ةواسط يابي به مردان در هويت

كند. هم زنان و هم مردان نسل اول بر تكلم بـه زبـان لكـي بـا      ميمدت اقامت تغيير  و سن
تبار  ط كار تأكيد دارند. زنان خويشاوند و همنسل خود در بيرون از خانه و محي زبانان هم لك

گو به زبان لكي در و و گفت ،ها پارك ،ها ساكن در محله با گردهمايي و دورهمي در بوستان
ترين تمايل براي همانندي بـه زبـان    . بيشكنند ايفا ميحفظ پيوندها و حفظ زبان لكي نقش 

عبـارتي،   به .شود ان ديده مينسل دوم زن درمياندو محيط عمومي و خصوصي  غالب در هر
 از زبـان غالـب در موقعيـت اجتمـاعي گونـاگون      كـه  دارنددختران بيش از پسران گرايش 

هـا و حتـي در هنگـام مسـافرت بـه       زبان . آنان بيش از پسران در مواجهه با لكاستفاده كنند
ي از زنـان  كردند. يكـ  خود از زبان فارسي استفاده مي ناالس وگو با هم زادگاه نيز براي گفت

  معيار چنين بيان كرده است: ةزبان و لهج انسل اول تمايل خود را براي مشابهت ب
بـر   هـا لك ةچون من هم مثل هم ،شود تهراني كامالً املهجه كنممي سعي و دارم عالقه

  ).13هم مسلط باشم (ش  يندارد به تهران يراديا ،پس .تسلط دارم يزبان لك

مـردان نسـل اول و حتـي سـاير زنـان نسـل اول مشـاهده         دربينكه چنين نگرشي  درحالي
  شود.   نمي
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 و انـد  كـرده  زنـدگي  جـا ايـن  اول روز از انگـار  كه كنندمي رفتار طوري زنان از بعضي
  ).1(ش  هست كم تعدادشان البته. اندنشنيده لكي كلمه  يك

قرار  تهران يزنان تحت فضا .ترمردها كم يول ،اندشده عوض تريشزنان ب ،نظرمبه
   ).2(ش  بدهند تغيير هم را شانلهجه كنندمي سعي كه اندگرفته

 مطالعـه، هـدف   ةگر در جامعـ  مصاحبه ةزيست ةو تجرب گرفته هاي انجام مصاحبهبرمبناي 
بـا مـردان همـين      مقايسـه  توان گفت كه مهارت زنان نسل دوم در تلكم به زبان لكي در مي

اهت به زبان و گويش معيار از مردان جلوترند. سه ولي از لحاظ شب ،تر است نسل اندكي كم
 ،يابي واژگان لكـي  شناخت زبان لكي، ريشه منظور بهجو و كنندگان به جست نفر از مشاركت

ر گرايش دمند بودند. از نظر آنان، مهاجرت و سكونت در محيط جديد  و شاعران لك عالقه
دو نفر از سه نفر مذكور زن و يـك   قومي تأثير داشته است.ـ   افزونشان به مباحث زباني روز

هاي  اند كه در شبكه گفته ،ندا كه هردو از نسل اول ،دو نفر از مردان ،چنين . هماستنفر مرد 
 دربـين موضـوعي كـه    ؛دارنـد  عضويت و فعاليت زبان و فرهنگ قوم لك با  مرتبطمجازي 
  شوندگان زن مشاهده نشد.   مصاحبه

  
  گيري . بحث و نتيجه6

شناختي هويت فرهنگي مهاجران لَك مقيم تهران با تأكيـد   جامعه ةبا هدف مطالعتحقيق اين 
طور عميق خود را بـه   ن بهاها، نسل اول مهاجر براساس يافته .زبان انجام شده است ةبر مؤلف

ترين آن تكلم به  كه مهم ،و به طُرق مختلف نددان ميبخش متعلق  يك كليت فرهنگي هويت
هـويتي را در خـود     د. اين موضوع نوعي پيـام نزن به آن پيوند ميا خود ر ،زبان مادري است

قـومي و   ـ  فرهنگيمعناي حفظ و تداوم بخش بسيار جدي از هويت  دارد كه دريافت آن به
آگاهي از  اوجودباما نسل دوم  ،ساز است نوعي، مقاومت دربرابر مناسبات غالب و همگون به

پـذيري   متفاوت جامعهموقعيت د. درواقع، نتري دارپذير آن ديدگاه انعطافدربارة نقش زبان 
هاي هـويتي فرهنـگ    براي نسل دوم است كه با افزايش سن، آنان را به بازانديشي در مؤلفه

غالب براي نسـل دوم بـا    ةرسد فرايند انطباق زباني با جامع نظر مي  لذا به .كند خود وادار مي
هاي توكلي  اخير با پژوهش ةگفت كه يافتتوان  گيرد. با اندكي اغماض مي سهولت انجام مي

 )Vieira and Mendes 2010( يرا و منـدس  وي و )،1391)، فروتن (1390( ديگرانخميني و 
 )Archer 2003( و آرچر )Giddens 1991: 52-55( با استدالل گيدنزچنين،  خواني دارد. هم   هم

تـوان نتيجـه گرفـت كـه      مـي  .ستسو هم )1393ميرزايي ( ةبا مطالعو نيز  بازانديشي دربارة
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و متعاقـب   ،تغيير هـويتي  ،بازنگري از خالل تداوم نسلي در محيطي متفاوت  اقامت طوالني
 تأييـد  ،كـارآيي . ارزش، اعتبـار،  پـي دارد  در ،براي نسـل دوم  ويژه به ،آن دگرگوني زباني را

ر تمايـل بـه   و برخـورداري آن از نظـام نوشـتاري د    ،اجتماعي مالزم با كاربرد زبان فارسي
) و 1398( ديگـران و اخير با پـژوهش فراسـتي    ةدارد. نكت سهمتر از آن  هرچه بيش ةاستفاد

  دارد. تغييراتي زباني تاحدودي مطابقت فرسايش و ة) دربار1390( ديگرانتوكلي خميني و 
 ،ساز هويت اي مؤلفه منزلة به (لكي) زباناستمرار جايگاه رغم  به، هاي تحقيق برمبناي يافته
رسد اين  نظر مي كاهش يافته است. به جديد نسل دربين يابي براي هويت آن نفوذ و توانايي

بـرخالف نسـل اول،    ،گيرد. نسـل دوم  ت ميئدو نسل نش ةامر از تفاوت در تجربيات زيست
ميزبـان   ةهنجـاري و رفتـاري جامعـ   موقعيـت  كودكي و نوجواني در  ةخود را از اوايل دور

قومي بين دو نسل  ـ  فرهنگيهاي  دارشدن تفاوت از لحاظ تعلق به مؤلفهدنبال پدي بيند. به مي
اي تشـكيل   هاي چندگانـه  ها از مؤلفه هويت آيد. اگرچه مهاجران تفاوت هويتي نيز پديد مي

بـا   ،هـاي مختلـف   هاي آينده ممكن است بسته بـه موقعيـت   توان گفت كه نسل مي ،اند شده
يافته بـا نتـايج پـژوهش     از خود نشان دهند. اينهويت خاصي را   سازي يك مؤلفه برجسته
يـابي مطابقـت دارد.    هاي فردي در مسير هويـت  اهميت انتخاب ةدربار )Chiro 2008(چيرو 

  است. جمعي و فردي گيري هدفي معين و منافع مستلزم پي يابي و هويت بندي رو، طبقه اين از
ان نسـل دوم بـاوجود   كننـدگ  مشـاركت تـر   بـيش كنندگان نسـل اول،   بر مشاركت عالوه

غالـب،   ةطور خاص زبان و لهجـ  تر براي همانندي با فرهنگ و به بازانديشي و تمايل بيش
عنصـر   نزلـة م بـه  ،كارگيري بعضي عناصر فرهنگـي  به هويت خويش را باكه تمايل داشتند 

معناي فقـدان تشـابه بـا     كه اين تمايل بهگفت توان  . ميمتمايز سازند ،هويتشان دهندةيزامت
 بلكـه مطـابق بـا ديـدگاه بـارت      ،هاي قومي و فرهنگـي نيسـت   گروهديگر كالن يا  ةامعج
)Barth 1969( قـومي  هـاي  گروه با ديگر فرهنگي هاي جنبه از ضمن تشابه در تعدادي آنان 
 و نمادهـا « مثابـة  بـه  كوچـك  فرهنگي هاي ويژگي سازي برجسته و تأكيد با انتخابي طور به

 قول گـانس  ند و بهدان كنند. آنان عميقاً خود را لَك مي مي تمايزم را خود »تفاوت هاي نشانه
)Gans 1979(، دسـت  از را خـود  تعلق و قومي هويت احساس سادگي به پس از مهاجرت 

قومي  گروه با يابي هويت حسخود،   زبان و ها سنت درصورت رهاكردن و حتيدهند  نمي
اين امكان وجـود دارد   .شود مي ناميده »نمادين قوميت« كه اي پديده كنند؛ مي حفظ را خود

قـومي خـود را حفـظ كننـد و     ـ   صورت نمادين هويت فرهنگي بهفقط هاي آينده  كه نسل
  رفتاري. ةاحساسي و عاطفي داشته باشد تا جنب ةتر جنب بودن آنان بيش لك
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تقويت هويت فردي اسـتفاده   منظور بهها، نسل دوم از زبان غالب و معيار  مطابق با يافته
) 1397) و محمـدي ( 1398( ديگـران هـاي فراسـتي و    ند. اين يافته تاحدودي با يافتهكن  مي
يـابي   بر نقش عامل سن در انتخاب فرد براي چگونگي كاربرد زبـان در فراينـد هويـت    مبني

شدن ناشي از چگونگي اسـتفاده از    گيري زبان ميانجي و دوزبانه منطبق است. درواقع، شكل
صورت كه بـا گذشـت زمـان و      بدين .هاي دوم مهاجران است و نسل نسل اول دربينزبان 
به سود هويت  ،ويژه هويت زباني به ،قوميـ   ها، وابستگي به هويت فرهنگي گزيني نسل جاي

  يابد.  و زبان غالب كاهش مي
ن امهاجر دربينبرحسب عامل جنس نيز زبان  ةواسط يابي به هويتبر سن و نسل،  عالوه

بيش از مردان تمايل دارند تا در  ،طور خاص دختران و به ،اين اساس، زنانمتفاوت است. بر 
تر  نند و تكلمشان بيشكتر  هاي اجتماعي مختلف زبان خود را به زبان غالب نزديك موقعيت

تسلط و مهارت زنان نسل دوم به زبان لكـي   ،چنين از مردان به زبان معيار شباهت دارد. هم
هاي اجتماعي ارتباط دارد.  اي اجتماعي با طرز تلقي پديده منزلة بهمردان است. زبان تر از  كم

هاي متفاوت براي زنان و مردان رفتارها و الگوهاي زباني متناسـب   درحقيقت، تعريف نقش
  پي دارد.  ها را در  با آن نقش

مقصـد   ةن با سكونت در جامعـ اكه مهاجرگر اين است  هاي تحقيق بيان درمجموع، يافته
بـا وضـعيت ابهـام،    تبع آن تكثر هـويتي برخـوردار اسـت،     فرهنگي و بهـ   ع قوميكه از تنو
مبـدأ   ةزيسـته و وضـعيت سـنتي جامعـ     ةشوند كه با تجرب مي  و بازانديشي مواجه ،انتخاب
ازجملـه   يـت هو ةسـازند  عناصـر  گزينش كانو ام ،يشيبازاند ،تفكر امر ايناست.  متفاوت

فـرد   ةعهـد  پذيري را بـه  يابي و فرهنگ ي از هويتمهم بخشزبان را ممكن ساخته و  ةمؤلف
را در  ــ   اگر نگوييم شكاف نسلي ـ  نسلي هاي فردي، تفاوت بر تفاوت گذاشته است و عالوه

ولـي گسـتره و    ،انـد  آنان نيازمند بازانديشيِ مـداوم  دهي به هويت برجسته كرده است. شكل
ن نيست و فراينـد آن الزامـاً و   سا ساز يك سطوح و ابعاد هويتهمة عمق اين بازانديشي در 

 ممكن اسـت بلكه  ،معني گرايش به فرهنگ غالب و همانندي با آن نيست بهها  زمان ةدر هم
هـا   بنـدي بـه آن   بخشِ موروثي مانند زبان مادري يا پـاي  هاي فرهنگي هويت بازسازي مؤلفه

مبدأ،  ةجامع بندي به فرهنگ يابي ضمن پاي پذيري و هويت ن در فرايند هويتامهاجر باشد.
حسـب  و نـه صـرفاً بر  كننـد   مقصد نيز تعريـف مـي   ةخود را با فرهنگ و زبان غالب جامع

ــن دو ــدام از اي ــدين .هرك ــون راه  ب ــب، اكن ــرد فرهنــگ ترتي ــذيري يــك ب ســازي  پارچــه پ
 ،دهـد  ن را تشـكيل مـي  اپـذيري مهـاجر   يابي و فرهنگ تركيبي) اساس فرايند هويت  (هويت

  ميزبان همگون شوند.  ةسوم و بعد از آن با فرهنگ جامعهاي  اگرچه ممكن است نسل
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  ها نوشت پي
  آمده است. 2كدگذاري در جدول  ةخالص. 1
  ها. قول نقلديگر طور است انتهاي  همين ،است 1 ةشمار ةكنند   منظور شركت. 2
  نوشتار درصدد تأييد يا رد اين برداشت نيست.اين . 3
 ةهاي جنسي مرتبط با زبان نيست، بلكه مقايسـ  دن تفاوتهدف از طرح اين مبحث، بيان يا آزمو. 4

دهي به ديگـر   كاربرد دو زبان مادري و معيار، بدون تعميم ةن قوم لك دربارازنان و مردان مهاجر
  هاي قومي است.   گروه
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