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چکیده 
های تأثیرگذار در فرایند شدن و گسترش ارتباطات یکی از پدیدهجهانی 

تواند ابعاد مثبت و سیاست، اقتصاد و فرهنگ جوامع مختلف است که می
پژوهش حاضر درصدد است تا نقش منفی متعددی نیز داشته باشد. 

ویت پذیرفته شده در گسترش ارتباطات را بر تقویت هویت قوم لُر و ه
ایران مورد بررسی قرار دهد. در همین راستا، سؤال اصلی این است: ج.ا.

دهند هایی را در اختیار قوم لُر قرار میجهانی شدنِ ارتباطات چه فرصت
ود را در چارچوب هویت که در چارچوب آن بتواند هویت قومی خ

ارتباطات و اسالمی بازیابد؟ فرضیه مقاله این است: گسترش -ایرانی
به عنوان فرصتی برای برانگیخته شدن هویت قوم تواند جهانی شدن، می

دهند های پژوهش نشان میلُر و تحکیم هویت ملی محسوب شود. یافته
های قومی، اسطوره گیری از نمادها،توانند با بهرههای قومی میگروه که

تحکیم هویت قومی و تقویت خصائص و خاطرات قومی باعث تقویت و 
-و جمعتحلیلی است -هویت ملی شوند. روش پژوهش حاضر توصیفی

است.ای به شیوه اسنادی و کتابخانه آوری اطالعات
هویت قومی، هویت ملی، قوم ُلر، جهانی شدن، ارتباطات. :کلیدواژه

تاریخ دریافت 1397/08/07                                         تاریخ تأیید  1397/10/01 
این مقاله برگرفته از رساله دکتري آقاي کیانی میباشد. 

علمی فصلنامه-ژپوهشی قاله م 
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 مقدمه-1
گیری، شدن  ارتباطات به عنوان فرایندی پویا و چندجانبه نقش مؤثری در شكلجهانی

توان گفت بخش كه میها در دوره معاصر دارد. به طوریتداوم، واگرایی و همگرایی هویت
های اجتماعی گیری جنبشهای جدید قومی، ملی و مذهبی و حتی شكلهویتمهمی از 

فراهم شده توسط آن دارند. در های جدید، وابستگی عمیقی به گسترش ارتباطات و فرصت
قومی گوناگون و همچنین های این میان، جامعه ایرانی نیز به دلیل برخورداری از هویت

كند. از می جدیدی را در سرزمین خود تجربههای تأثیرپذیری از فرایند جهانی شدن، هویت
توانند می توانند موجد خطرات و تهدیدات تلقی شوند و هممی جدید همهای این رو، هویت

فرصت هایی برای همگرایی اقوام و هویت ملی و تحكیم و تداوم آن به شمار آیند. قوم لُر 
-ها و فرصتره جمهوری اسالمی، چالشبه عنوان یكی از اقوام شناخته شده در ایران و در دو

بیند كه بیش از همه توسط نظام جهانی شدن و عنصر می های متعددی را پیش روی خود
 اند. ارتباطات پدید آمده

های ها و هویتها، گویشبه طور كلی، جامعه ایران از دیرباز محل برخورد اقوام، زبان
های اروپایی و آسیایی، خورد تمدنقومی گوناگون بوده است. قرار گرفتن در محل بر

های اصیل و مهاجر تنوع خاصی به جامعه ایرانی بخشیده مذاهب گوناگون، وجود قومیت
رسد های مختلف تاریخی وجود داشته است، اما به نظر میاست. این موضوع هرچند در دوره
كه وقوع ای بدان بخشیده است. ضمن اینشدن شكل تازهظهور ارتباطات و گسترش جهانی

انقالب اسالمی و توجه بیشتر به تهدیدات ناشی از تأثیرگذاری پدیده جهانی شدن كه غالبًا 
های قومی با حساسیت شود، باعث شده تا هویتبا فرهنگ لیبرالی غرب یكسان گرفته می

بیشتری مورد توجه قرار گیرند. ضمن اینكه، ارتباطات گسترده در جامعه ما نیز باعث شده تا 
هایی از ای، جنسی و مذهبی دوباره خود را بازیابند و به عنوان جلوههای قومی، قبیلههویت

توان هویت قومی در جامعه كنونی ما را نیز مطرح شوند. به عبارت ساده، می« خاص گرایی»
رسد قوم لُر نیز به عنوان می در زمره نوعی خاص گرایی سیاسی و فرهنگی تلقی كرد. به نظر

 قومی در جمهوری اسالمی ایران نیز از قاعده مستثنا نباشد. های یكی از هویت
از این جهت، خاص گرایی در جمهوری اسالمی ایران و در میان قوم لُر، گونه جدیدی 

تواند گسترش میای های مختلف دینی، زبانی، قومی و قبیلهاز هویت یابی است كه در حوزه
د، بررسی تأثیر جهانی شدن ارتباطات بر هویت یابد. آنچه از نظر پژوهش حاضر ضرورت دار

قوم لُر و نقش آن در هویت ملی در دوره جمهوری اسالمی ایران است. به این دلیل كه 
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-توانند موجد خطرات و تهدیداتی باشند كه شناخت نسبت به آنان، میهای قومی میهویت

پژوهش حاضر بیش از تواند باعث تقویت هویت ملی و اسالمی شود. از این جهت، رویكرد 
های جهانی شدن ارتباطات و اطالعات و تأثیرات آن بر ها و فرصتهر چیز، توجه به چالش

گیری هویت قوم لُر در دوره جمهوری اسالمی ایران است. اهمیت موضوع نیز به دلیل شكل
ی، های تلویزیونهای اجتماعی، كانالاعم از شبكهها های قومی بر اثر گسترش رسانههویت

اینترنت و ... است كه عدم توجه به آنان ممكن است باعث واگرایی اقوام و در نتیجه هویت 
-ملی گردد. به همین منظور، تالش پژوهش حاضر بر این است تا با شناسایی عناصر و مؤلفه

های هویتی قوم لُر، تأثیرات جهانی شدن ارتباطات را بر تقویت و تحكیم هویت قوم لُر و 
یران مورد بررسی قرار دهد. ساختار پژوهش حاضر بدین ترتیب است كه به هویت ملی ا

های انجام شده در این زمینه، روش تحقیق، چارچوب نظری، شناخت ترتیب به پژوهش
های هویتی قوم لُر و سرانجام نقش ارتباطات و جهانی شدن در زمینه تقویت هویت قوم مؤلفه

 شود. لُر پرداخته می
 قیقپیشینه تح -1-1

قومی و ملی، پژوهش های در زمینه نقش و تأثیرگذاری جهانی شدن و ارتباطات بر هویت
 شود. می آنها اشارهترین هایی نیز صورت گرفته است كه به برخی از مهم

، با برجسته نمودن «انیرانیا یت ملیو هو یكثرت قوم»( در اثری با عنوان 1377صدر  )
ت یمقوالتی كه هو یعنی، یاین باور است كه جنبه سلب وجوه سلبی و ایجابی هویت ملی بر

ماند. همچنین وجوه یپا برجا م یت ملیا حذف آنها هویر و ییست و با تغیبه آنها وابسته ن یمل
دهد. یت میر ماهییا تغیرود و ین میا از بی یت ملیر و حذف آنها، هوییایجابی یعنی با تغ

، بدین نتیجه رسیدند كه «ر اینترنت بر هویت ملیتأثی»در مقاله ( 1391پاكمنش )و  رازقی
هویت ملی، برای اعضای جوامع به ویژه دانشجویان كه بیشتر به اینترنت دسترسی دارند، 

ساز و منجر به دور شدن از معیارهای هویت ملی و پذیرفتن فرهنگ غرب شده  است. مسئله
 نظام و تیهو میتحك با همراه یجهان و یمل یشهروند آموزش»در مقاله ( 1385)یلطف آباد

ران اگر بخواهد یبدین نتیجه رسیده است كه آموزش و پرورش ا« آموزان دانش یارزش
م و اعتال یكودكان و نوجوانان را تحك یشهروندهای و مهارت یو نظام ارزش یت ملیهو

شدن در قرن حاضر آماده كند و از  یدر عصر جهان یزندگ ید آنان را برایبخشد، با
 و باوند جهانی شدن در زمینه تحكیم هویت ملی بهره ببرد.  هرمیداسهای تظرفی
، «امروز تا اسالم از ایران در ملی هویت تاریخی تحول»در پژوهشی با عنوان ( 1379)گرانید
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بومی های بینند كه شامل زبان، مذهب، اسطورهمی را در هویت ایرانیای بالقوههای ظرفیت
ای برای سازگاری با هویت جهانی دارد. بالقوههای ظرفیت و قومی است و از این رو

محلی در توسعه نظام آموزشی  های قومی وهویت نقش زبان و» در مقاله( 1386فكوهی)
های قومی و محلی در توسعه نظام آموزشی بدین نتیجه رسیده كه نقش زبان و هویت« عالی

ر نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا های اخیها در سالعالی حائز اهمیت است كه دانشگاه
 اند.نموده

پیش روی های و فرصتها ذكر شده هرچند بخشی از مسائل، چالشهای پژوهش
قومی و ملی را مورد بررسی قرار داده اند، اما كمتر به نقش یك هویت خاص از های هویت

بررسی نقش جهانی جمله هویت قوم لُر در بستر جهانی شدن توجه نشان داده اند. ضمن اینكه 
ذكر شده باشد، اما آنچه های تواند وجه مشترك پژوهش حاضر با پژوهشمی شدن و هویت

شود، توجه به می انجام شده در این زمینههای باعث تمایز پژوهش حاضر از سایر پژوهش
تأثیر گسترش ارتباطات و جهانی شدن بر تقویت هویت قوم ُلر در چارچوب هویت ملی 

 نماید. كه در هیچ پژوهشی مورد بررسی قرار نگرفته است و از این جهت نو می ایرانی است
 چارچوب نظری پژوهش؛ جهانی شدن ارتباطات -1-2

جهانی شدن دارای ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هویتی است. امروزه با 
« هافاصله كاهش»مختلف اطالعاتی و انقالب ارتباطات، های گسترش جهانی شدن در حوزه

شود. انقالب ارتباطات به هر معنایی كه ها برجسته میو تغییر مرزهای تمایز در همه عرصه
های (. در این میان، ارتباطات میان گروه19: 1392هاست )خانیكی، باشد تغییردهنده فاصله

كه  های مذهبی، ملی و فعاالن فراملی افزایش پیدا كرده استهویتی اعم از قومیت ها، گروه
ها با های نوینی را نیز خلق كرده اند. بدین ترتیب، رسانهها و فرصتبه نوبه خود چالش

اند كه در آن شكستن مرزها و فاصله میان مردم و كشورها، در حال خلق یك خانوادة جهانی
دهد كه همه به طور مشترك دارند و از آن استفاده نظرها جای خود را به چیزی میاختالف

را باب « دهكده جهانی»ای عبارت لوهان برای توصیف چنین پدیدهمارشال مك كنند.می
 ،شدنحل برای درك جهانیترین راهپذیرفتهرسد نظر می(. به233-234: 1386كرد )ویلیامز، 

یعنی  حوزه یا گستردگی و شدت یا عمق. به بیان  ؛در نظر گرفتن دوبعد پیوسته آن است
كه تعدد  دهدایند جهانی یا مجموعه فرایندهایی را نشان میفر ،مفهوم جهانی شدن ،دیگر

 Mc:68 -76)سازند می روابط متقابل بین دولت و جوامع و نظام جهانی مدرن را و پیوندها

Grew,1996.)  بواسطه  برخی عوامل در تضعیف هویت ملی و فرهنگ ملیبه تعبیری شاید
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و یا از طرف دیگر، فرایند جهانی شدن در بُعد ارتباطات بتواند  اندنقش داشته شدن جهانی
 های فروملی در یك سرزمین شود. باعث همگرایی اقوام و گروه

توان گفت می از حیث تاثیر گذاری وضعیت جهانی شدن برهویت كشورهای پیرامونی 
 به را( مونیپیرا جوامع ویژه به) معاصر جوامع شهروندان ارتباطات، روزافزون گسترش كه

 به را آنان و است داده قرار بیگانه اظهاری سمبولیسم و شناختی سمبولیسم معرض در شدت
جهانی و فاصله از نمادهای  جوامع نمادی وحدت موجبات و سازدمی نمادی بمباران شدت
-توانایی)نمادین  بازتولید منابع كه شودمی تشدید زمانی امر این. است ساخته فراهم ملی را

بواسطه (. همچنین 139 : 387چلبی،) باشد داده دست از را خود كارآمدی( نمادین های
ها را در سراسر جهان بطور مستقیم و یا غیر فشردگی زمان و فضا كه زندگی تمامی انسان

كند؛ هر حادثه و رخدادی در سطح جهان مستقیم، محسوس یا نامحسوس از خود متاثر می
تواند آثار جهانی مثبت ر مستقل و مجزا قابل بررسی نیست. و میجدای از پیامدهای آن، بطو

طور مثال، گسترش (. به39-38: 1384ی،ادیص)و منفی برای جوامع در پی داشته باشد 
های كُرد در عراق، سوریه تواند باعث واكنش گروهها بر علیه قوم كُرد در تركیه میسركوب

ها بر برانگیخته شدن یز ناشی از تأثیرات رسانهو حتی ایران گردد. این مسأله بیش از هرچ
-های قومی در سراسر جهان شده است. بنابراین درباره اثرگذاری ارتباطات و جهانیهویت

گرایی در میان ای باعث تقویت خاصتوان گفت، چنین پدیدههای قومی میشدن بر گروه
 های مختلف در سراسر جهان شده است. قومیت

نیروهای  معرض تهدید شدید ای خود را درهای حاشیههرگاه جنبشاز طرف دیگر، 
این لحظه  و در كنندنشینی میعقب جهانگیر فرامدرن ببینند، برای دفاع به قلمرو امن خود

این رخداد  شاهد شوند. ماهای ملی خطرناك میهای محلی به اندازه قومیتاست كه قومیت
تالش برای بازشناسی هویت به صورتی  بازگشت به خود وامتناع از جهان مدرن با  كه ایمبوده

بنابراین جهانی شدن و گسترش (. 258: 1383هال،)نمود پیدا كرده است  بنیادگرایانه
های نوینی را پدید آورد و یا با كمك كردن به فرایند تواند هویتارتباطات به نوبه خود می

تر نقشی در تحوالت معاصر ه پیشهای جدید گردد كها باعث خلق گروهبازتولید هویت
شدن ارتباطات در كردند. همچنین، جهانیهای خود را نیز پیدا نمینداشتند و یا هم گروه

های های نوینی شده است و حتی با برانگیختن هویتهای فرهنگی باعث خلق هویتحوزه
ت. به همین های مختلف قومی نیز شده اسشده، محملی برای بازیابی گروهسنتی و فراموش

ها و جوامع بیشتری گرایی فرهنگی نیز رو به افزایش است و هرساله گروهدلیل، شمار خاص
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كنند. از دیدگاه ها و رفتارهای فرهنگی را تجربه میدر نقاط مختلف جهان چنین اندركنش
گرایی پردازان و فرهنگ پژوهان، همین افزایش گوناگونی و شمار خاصبسیاری از نظریه

: 1386های برجسته جهان معاصر به شمار آورد )گل محمدی، ی را باید یكی از ویژگیفرهنگ
157-156.) 

رو، گسترش ارتباطات و جهانی شدن در در نهایت اینكه براساس چارچوب نظری پیش
گذارد. همین های قومی میها و هویتبُعد ارتباطی به نوبه خود تأثیر قابل توجهی بر گروه

ها و شرایط نوینی برای آنان گردد كه از جمله برای باعث خلق موقعیتتواند مسأله می
تواند قابل تأمل باشد. همچنان كه هویت ملی در جامعه های قومی در ایران نیز میهویت

اسالمی شكل گرفته و تعامل و تقابل -های مدیدی است در قالب فرهنگ ایرانیایرانی مدت
، بخش زیادی از تاریخ ما را در بر گرفته است. بنابراین ها و عناصر قومی داخلیآن با فرهنگ

حدود و تغور هویت اقوام ایرانی با هویت ملی ارتباط تنگاتنگی دارد. به طور خاص، پژوهش 
حاضر به بررسی نقش هویت قومی لر در ساختار هویتی جمهوری اسالمی ایران و هویت 

 پردازد. اسالمی می-ایرانی
 روش پژوهش  -1-3

جه به رویكرد پژوهش حاضر كه به بررسی تأثیر گسترش ارتباطات و جهانی شدن با تو
تحلیلی به عنوان روش -پردازد، روش توصیفیمی اسالمی-بر هویت قوم لر و هویت ایرانی

های كیفی جای مناسب در نظر گرفته شد. این روش كه به طور مشخص در زمره روش
ای، مقاالت و العات از اسناد، منابع كتابخانهكند تا با جمع آوری اطگیرد، تالش میمی

شدن ارتباطات بر هویت های انجام شده در این زمینه به بررسی پیامدها و آثار جهانیپژوهش
 قوم لُر در جمهوری اسالمی ایران بپردازد. 

 های آن برای هویت قوم لُرها و چالشجهانی شدن؛ فرصت -2

تری نسبت به هویت به لحاظ تاریخی سابقه دیرینهای از هویت است كه هویت قومی گونه
های ای مدرن و حداقل به دوران تشكیل دولتملی دارد. از آن جهت كه هویت ملی پدیده

های مدرن و ملی، تعلقات سرزمینی در گردد. زیرا تا قبل از ظهور دولتملی در غرب باز می
به یك هویت جمعی مشترك  توان تعلقات خاصابعاد كشوری معنای چندانی نداشت. می

چه گفته شود. چنانرا هویت قومی نامید كه البته وجوه فرهنگی بارزی نیز در آن دیده می
شود اعضای یك قوم از تعلقشان به گروهی خاص آگاهی دارند. آنها خودشان را دارای می

 1989: 1)شوند بینند و توسط دیگران نیز چنین در نظر گرفته میوجوه اشتراكی بسیاری می
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Ringer ،Lawlessكنند با تكیه بر مفاهیم روانهای قومی نیز سعی می(. بنابراین گروه-

-شناسانه، تاریخی و اجتماعی، هویتی برای خود دست و پا كنند و مرزهای خود را با هویت

تواند درباره هویت قوم لُر نیز مصداق پیدا كند. همین مسأله نیز می های )غیر( روشن نمایند.
قوم لُر به عنوان یكی از اقوام شناخته شده ایرانی، دارای مشتركات و تاریخچه بسیار طوالنی 

های مختلفی را های مختلف تاریخی فراز و نشیبدر تاریخ سرزمین ایران است كه در دوره
ها و عناصر مختلف این قوم نیز تجربه كرده است. به همین دلیل، بررسی تاریخچه، مؤلفه

 اهمیت است.  بسیار حائز
 قوم لر؛ تاریخچه و عناصر هویتی آن  -2-1

خاص و منحصر به فردی برخوردار است كه های قوم لُر همانند سایر اقوام از ویژگی
سازد. بر این اساس، خصوصیات اجتماعی، تاریخی، می مرزهای آن را با سایر اقوام متمایز

ترین دهند. یكی از اصیلمی را تشكیلفرهنگی و عوامل ذهنی عناصر هویت گفتمانی قوم لرُ 
قبایل و طوایف ایرانی هستند كه گویش لری دارند و به لحاظ اقلیمی به سه دسته لرهای 

شوند. لرها عموماً در نواحی غرب و جنوب غربی بندی میكوچك، ممسنی و بزرگ تقسیم
های تاریخی بدست یبهها و كتها هستند. طبق لوحاند و متمایز از بختیاریایران سكنی گزیده

گردد هزار سال  پیش از میالد مسیح بر می 4000های صنعتی قوم لر به بیش از آمده  فعالیت
و این شامل مفرغ كاری و فلزكاری بوده است. پس از حمله اعراب به ایران لرها همچنان 

لرها آداب و سنت خود را حفظ كردند و در دوره صفویه كشور دارای دو ایالت متعلق به 
یعنی لرستان و كهكیلویه و بویراحمد بود.  با گذر زمان و سیر تحوالت تاریخی و علی 

های هویتی شده است های اخیر تا حدودی این قوم دچار یك سری بحرانالخصوص در سال
توان به موارد تأثیر زبان و فرهنگ اقوام گوناگون بر قوم لر ترین دالیل آن میو از اصلی

های لرنشین از كردها )كرمانشاه( تأثیر پذیرفته حال آنكه احی شمالی بخشاشاره كرد. نو
 (. 42: 1379باشند )رضایی و ظهیری نژاد، های دیگر تحت تأثیر فرهنگ فارس میبخش

اند كه البته به صورت پراكنده قوم لُر به طور خاص در نواحی زاگرس نشین سكنی گزیده
اند. آمار دقیقی از جمعیت قوم لُر در دست ه شدهدر شهرها و كالنشهرهای ایران گسترد

نیست، اما در یك نگاه كلی محدوده جغرافیایی لُرها شامل قسمت وسیعی از جنوب غربی و 
در جنوب غربی شیراز  "كوهمره سرخی"جنوب ایران است كه از نواحی بندر بوشهر و نیز 

طقه همچنین از بندر گناوه در مسیر یابد. این منمی شروع و تا نواحی مرز ایران و عراق ادامه
تا جنوب همدان گسترده شده است. بر این  -تویسركان-مالیر-الیگودرز-لردگان-یاسوج
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اساس مناطق لرنشین عبارتند از: استان بوشهر، استان فارس، استان فارس، خوزستان، كهگلویه 
الهی ن و ایالم )امانو بویر احمد، استان چهارمحال و بختیاری، استان اصفهان، استان لرستا

(. به عالوه، قوم لُر به دلیل آنكه اشتراك زبانی قابل توجهی با فرهنگ 223: 1379بهاروند، 
ها و رود كه با حكومتهای قومی به شمار میو هویت ملی دارد، همواره در زمره گروه

ادوار گیرد. هرچند در برخی ای را در پیش میهای مركزی شیوه زیست تعامل گونهدولت
های قومی در نواحی لُرنشین صورت گرفته است، اما با این حال، های از شورشتاریخی نشانه

های مركزی پیش سبك كلی رفتارهای سیاسی و اجتماعی قومیت لُر بر مبنای تعامل با دولت
 رود. می

شناسی حاكی از آن است كه اجداد لُرها یعنی ساكنان زاگرس میانی های باستانبررسی
ها از طریق شكار و هزار سال پیش، به تدریج از مرحله دیرینه سنگی كه انسانر طول چهلد

اند و حدود ده هزار سال پیش وارد مرحله كردند، گذشتهگردآوری غذا امرار معاش می
اند. ساكنان زاگرس میانی و یا به عبارتی، اجداد ُلرها كه به علت نداشتن خط نوسنگی شده

ناشناخته مانده است، از معدود اقوام و از پیشگامان جوامع بشری بودند كه به این هویتشان 
(. با این حال همچنان در این باره 227: 1379الهی بهاروند، اند )امانمرحله از پیشرفت رسیده

های نظرهای فراوانی وجود دارد. وجود تفاوتكه لُری یك زبان است یا گویش اختالف
ت لُر )لر كوچك، لر بزرگ( باعث شده تا مسأله اصالت قومیتی و زبان و گسترده میان قومی

پیشتر، امان اللهی بهاروند زبان لرها را به دو گروه یا گویش بودن لُرها محل اختالف باشد. 
لكی و لری، و دومی )لری( را به دو بخش خاوری )لر بزرگ( و باختری )لر كوچك( تقسیم 

(. كسانی دیگری نیز پیش و پس از امان اللهی چنین 1385د، اللهی بهارونكرده بود )امان
تقسیماتی داشتند اما آنها هیچ كدام به شفافیت اعالم نكرده بودند كه لری یك زبان نیست، 

صحبت كرد. امروزه برخی منابع جدیدتر نیز دست از این تلقی  "های لریزبان"بلكه باید 
و  38: 1390بنگرید به: حسنوند و طهماسبی اند )است برداشته "یك زبان واحد"كه لری 

 (.10  -9: 1391افرازی زاده 
است. ها با این حال، وجه مشترك لرهای لرستان، ممسنی، كهگلویه و بختیاری زبان آن 

یا به عبارتی، ویژگی خاص گویش لری بیانگر آن است كه این منطه تحت تأثیر ایرانیان 
شناسان، لرها را در منطق[ تحت نفوذ زبان یر مادها. زبانپارسی ]زبان[ قرار داشته نه تحت تأث

های بكش، جاوید، ها: گروه ممسنی شامل چهار طایفه به نام. ممنسی1اند. فارسی قرار داده
. لرهای كهگلویه: این لرها از سه طایفه بزرگ آقاجری 2دشمن زیاری و رستم است. 
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)نام یك طایفة قدیمی ترك از آغاجری اند. آقاجری )آغاجری(، باوی و جاكی تشكیل شده
است( كه شامل نه قبیله بوده است كه چهار قبیلة آن یعنی افشار، بیگدلی، چغاتایی )جغتایی( 

ها باشند كه در عصر صفویه زیرنظر و قره بگلو ترك هستند. امكان دارد اینها از نسل شاهسون
است كه نام خود را از « تیلكوهی»حكومت كهگلویه تشكیل شده باشند. پنجمین قبیله 

دومین طایفه از طوایف كهگلویه است. سومین « باوی»در كردستان گرفته است. ای ناحیه
است، این طایفه صرفاً لر است كه به دو قسمت چهاربنچه و لیراوی تقسیم « جاكی»طایفه 
یم ها اصوالً به دو قسمت چهارلنگ و هفت لنگ تقس. طوایف بختیاری: بختیاری3شود. می
ها در حال حاضر میان بروجرد و گلپایگان ها نیرومندترند و چهارلنگشوند. هفت لنگمی

. طوایف لرستان: طوایف عمدة لرستان عبارتند از طوایف: باالگریوه، طرهان، 4مستقر هستند. 
دلفان و سلسله. طوایف باالگریوه شامل لرهای اصیل اند كه دارای شعبات مهمی از بهاروند، 

 (.  167ودكی، قالوند و پاپی است )پشت دار، بی تا: میر، ج
 ایرانی -جهانی شدن و هویت قوم لُر در پرتو هویت اسالمی -2-2

هایی است كه های قومی دارای عناصر و مؤلفهها و هویتقوم لُر نیز همانند سایر گروه
های تحكیم عنوان مؤلفهتوانند بهدر فضای ناشی از گسترش ارتباطات و جهانی شدن می

كننده در راستای تقویت هویت ملی در نظر گرفته شوند. با این حال، تهدیداتی نیز به لحاظ 
شود كه باعث طرد هویت قوم می تاریخی و بلندمدت و همچنین مقطعی و كوتاه مدت دیده

 لُر در فضای جهانی شده شده است. 
 تهدیدات جهانی شدن و هویت قوم لُر -2-2-1

های داخلی، تهدیداتی را نیز بر علیه هویت اطات مخصوصاً در عرصهشدن ارتبجهانی
آیند، هرچند در طی ادوار گذشته نیز قوم لُر پدید آورده است. تهدیداتی كه در ادامه می

وجود داشتند، اما بواسطه جهانی شدن و گسترش ارتباطات، بیش از پیش باعث گسترش 
جانبه فرهنگ و هویت ملی و جهانی كه بیش از هاند. به عنوان مثال، تسلط همتهدیدات شده

های ارتباطی میسر شده است، باعث طرد هویت قوم لُر شده است كه همه به مدد تكنولوژی
ای در نظر گرفته شود. این در نهایت باعث شده تا فرهنگ قومیت لر به عنوان فرهنگی حاشیه

گرا تا چه اندازه معه وحدتها در یك جادهد كه نادیده گرفتن تفاوتموضوع نشان می
های آماری منجر شود. طبق تحلیلها قومی و خرده فرهنگهای تواند به حذف فرهنگمی

حاصل شده در دو استان لرنشین كهگیلویه و خرم آباد، چنین مشهود است كه فرایند جهانی 
، تلفن آوری به روز و گسترش وسایل ارتباط جمعی مانند اینترنتشدن و به طور كلی فن
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های اجتماعی و مجازی تأثیر منفی بر حفظ و نگهداری سبك و سیاق هویت ، شبكههمراه
قوم لری داشته است. به طوری كه برای مثال در بسیاری از مدارس كنونی، دانش آموزان 

كنند كه بدون استفاده از گویش لری تحصیل كنند و بعضاً برخی از آنها حتی هویت سعی می
گرفته  كنند، چرا كه ممكن است تحت تأثیر فرهنگ غالب فارس قرارنهان میشان را پقومی

الهی ی است كه فرهنگ غالب فارس مورد توجه است )اماناباشند و تألیف كتب درسی
 (.  73: 1374بهداروند، 

توان استدالل كرد كه هویت قوم لُر توسط سایر خرده در سطوح خُردتر باز هم می
شود. تر از فرهنگ و هویت ملی( نیز تهدید میاز فرهنگ قوم لر و پایین ها )باالترفرهنگ

این مسأله نیز بیش از پیش در اثر تأثیرات فزاینده جهانی شدن ارتباطات شدت گرفته است. 
بدین معنا كه سبك زندگی در شهرهایی كه جمعیت زیادی دارند باعث شده تا سبك 

آنان دچار تغییر شود و هویت قوم لری به دست  زندگی آنان بر قومیت لُرنشین در حواشی
عنوان مثال لرهای ساكن شهر ممسنی با كالن شهر شیراز ارتباط فراموشی سپرده شود. به

زیادی داشته و طبق تحقیقات پیشین چنین مشخص شده كه به شدت از فرهنگ استان فارس 
زمان باعث كاسته شدن از (. این موضوع به مرور 10: 1385پذیرند )خواجه نوری، تأثیر می

سنتی آنان را با مشكل های و هویتها شود كه در نهایت حفظ ارزشمی هویت قومی لُرها
 سازد. از این منظر، زندگی اقوام لُر شهرهای بزرگ باعث اضمحالل هویت قوم لُرمی روبرو
های سیال های واگرایی از هویت ملی و رها شدن میان هویتشود كه به نوبة خود زمینهمی

 را در پی خواهد داشت. 
توان گفت یكی از دالیل فرهنگی كه باعث تضعیف های دیگر نیز میهمچنین در حوزه

مورد و تمسخر و به های جمعی و تحریكات بیشود رسانهشدن هرچه بیشتر هویت لر می
تفریحی استهزاء گرفتن لرها و آداب و رسوم آنهاست كه امروزه متأسفانه یكی از ابزارهای 

ها و تحقیقات آید. یكی دیگر از این عوامل پژوهشی است یعنی پژوهشجمعی به حساب می
اندكی در رابطه با فرهنگ و آداب و رسوم و نقش ویژه این قوم اصیل صورت پذیرفته و 

های ای وجود ندارد كه به زبان لری بپردازد. مورد دیگر، سیاستمراكز تحقیقاتی ویژه
وران مختلف است كه باعث شده این قوم در اقلیت قرار بگیرد و نقش ضدیتی حاكم در د

: 1386امیری، تر بشود )صالحیآن امروزه در سیستم سیاسی و اجتماعی روز به روز كم رنگ
رسد با توجه به وجود تاریخی و كنونی چنین تهدیداتی برای هویت قوم لُر، (. به نظر می62

-زنده و همگرایانه قوم لُر و پیوند آنان با هویت اسالمیالزم است تا با تكیه بر عناصر سا
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های تعامل و همگرایی قوم لُر با هویت ملی را فراهم آورد. چه اینكه نفی هویت ایرانی زمینه
 شود. قومی به نوبه خود تهدیدی برای هویت كالن ملی نیز محسوب می

 عناصر هویتی قوم لُر در بستر جهانی شدن ارتباطات -2-2-2

رسد با توجه به تهدیدات و شرایطی كه مانع اثرگذاری هویت قوم لر بر هویت به نظر می
شود، نیازمند رویكرد جدیدی هستیم تا در بستر جهانی شدن به همگرایی ایرانی می-اسالمی

اسالمی دست یابیم. از این جهت تكیه بر عناصر هویتی، سوابق -هویت قوم و هویت ایرانی
آفرینی قوم لُر در ساختن هویت ملی بتواند فرهنگی، تاریخی و نقش هایتاریخی، ویژگی

 تعامل میان هویت قومی لر و هویت ملی را افزایش دهد. 
در وهله اول تكیه بر عناصر مشترك میان هویت قوم لر و هویت ایرانی در وضعیت 

ت نشان ای امر مهم و قابل توجهی است. برخی تحقیقاگسترش ارتباطات و تعامالت رسانه
دهند به دلیل نزدیكی و قرابت باال میان زبان و فرهنگ مسلط ایرانی و به دلیل آنكه لُرها می

توان شود. از این جهت میاند، اشتراكات زیادی میان دو هویت دیده میاقوام مهاجری نبوده
های قومی موجود در یك سرزمین هر یك به نوعی بر هویت ملی تأثیر گفت كه هویت

و در این مورد برخی از اقوام نسبت به سایرین سهم بیشتری دارند. طبق فرضیه اساسی  گذارند
باشد، هویت تضعیف اقوامی كه عناصرشان تا حد زیادی متمایز از عناصر ملی كشورشان می

پوشی باالیی ای در ارتباط با هویت ملی دارند. در حالی كه اگر بین این دو هویت همكننده
باشد و در این مورد ت قومی تقویت كننده احساس ملی و هویت ملی میموجود باشد، هوی

توان به قوم لر و بلوچ اشاره كرد. نتایج برخی تحقیقات در میان اقوام ایرانی حاكی از آن می
است كه اقوام لر و بلوچ به ترتیب بیشترین میزان همپوشی را با هویت ملی شان دارند در 

های آماری به خود ترین نمره را در این بررسیپائینحالی كه قوم عرب و سپس ترك 
(. در نتیجه ارتباط میان هویت ملی 66: 1393پور و حیدری، اختصاص دادند )جعفرزاده

ایرانی و قومی لر بر مبنای همپوشی بسیاری كه در مطالعات پیشین به اثبات رسیده است 
ه تاریخی بسیارش با كلیت ملی ارتباطی قوی است و حاكی از آن است كه قوم لر با بیشین

اش بر عناصر سازنده هویت ملی ایرانی ایرانی همپوشی بسیاری دارد و بطور كلی تأثیرگذاری
رسد مؤلفه مذكور در (. به نظر می73: 1393پور و حیدری، از دیرباز مشهود است )جعفرزاده
-و هویت اسالمی تواند باعث همبستگی میان هویت قوم لرشرایط جهانی شدن به خوبی می

 ایرانی در جمهوری اسالمی ایران گردد. 
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اسالمی، -های تأثیرگذار بر تقویت هویت قوم لُر و هویت ایرانییكی دیگر از مؤلفه
تأكید بر عناصر مداراجویانه قوم ُلر در طول تاریخ است. با این استدالل كه لرها غالباً در نقاط 

باعث شده تا آنان بیش از آنكه تحت تأثیر كنند و این مسأله حساس مرزی زندگی نمی
های همسایه قرار گیرند، بر هویت ملی ایرانی تأكید ورزند. ضمن اینكه نبود یك فرهنگ

ها به كشور هم قوم خود)مانند آنچه كشور لرنشین باعث شده تا آنان برخالف سایر قومیت
دارند( به عنوان یك الگو  ها از آذربایجان، تركیه، پاكستان در ذهنبرخی پان ترك و بلوچ

نظری نداشته باشند. به عالوه مسأله مهم این است كه مذهب مناطق لُرنشین شیعی و با فرهنگ 
و هویت رسمی همخوان و سازگار است و این موضوع كمتر چالشی میان فرهنگ و هویت 

ایی تر، میان مذهب قومی و ملی همگركند. به عبارتی سادهملی و هویت قومی ایجاد می
ها و ایجاد سرزمین شود. به طور كلی، از زمان باستان و از زمان ورود آریاییباالیی دیده می

فارس، لر، كرد، –مستقلی متشكل از اقوام و قبایل مختلفی با سنن و فرهنگ مربوط به خود 
آمیز هایی بطور مسمالمتعنوان خرد فرهنگتاكنون این اقوام به -ترك، عرب، بلوچ و غیره

اند. از سویی این اقوام ایرانی تا حدی به لحاظ فرهنگی با یكدیگر زیستهكنار یكدیگر می در
توان گفت مذهب شیعه یا اسالم یكی از مشتركات همه این اقوامی اند و میپیوند خورده

 (. 20: 1380آیند )برتون، ها به حساب میاست كه خرده فرهنگ
شده توسط هویت ملی و رسمی باعث شده  های ایجاداز طرفی دیگر، برخی محدودیت

تا اقوام لُر از برخی خصوصیات قومی و متصلب خود دست بكشند و یا اینكه هنجارهای ملی 
را جایگزین هنجارهای قومی نمایند و یا در فرهنگ هویت ملی ادغام شوند. فراگیر شدن 

های مذهبی باعث موسیقی پاپ و كالسیك در كشور و همچنین رواج انواع و اقسام عزاداری
های لری یا در فرهنگی ملی ادغام شوند و یا به طور كلی تغییر ها و ترانهشده تا برخی سروده

های گروهی انواع بیشتری از شكل و محتوا بدهند. برای نمونه در گذشته در مدارس و رسانه
ت شد. پس از انقالب و شروع جنگ تحمیلی به علموسیقی محلی به نمایش گذاشته می

مشكالت داخلی و بعضاً اختالفات عقیده در مورد پخش زنده موسیقی به طور كلی تصویر 
 80تا  60های چندانی از موسیقی محلی لری در دست نبوده و با بررسی مقاالت بین سال

های موسیقی ایرانی است چنین مشهود است كه این نوع موسیقی صرفاً گونه نادری از دستگاه
(. 32: 1394نوری و همكاران، انان امروزه چندان طرفدار ندارد )خواجهكه در بین عموم جو

بنابراین قوم لر همانند برخی از اقوام و طوایف در این وهله زمانی با اتكا بر بیشینه تاریخی 
هایشان و باورها و قوی كه دارند به خوبی توانستند بر تعارضات موجود میان باورها و ارزش
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لبه كنند و به مرور زمان خود را با شرایط كنونی وفق بدهند )الطائی، های هویت ملی غارزش
1378 :30 .) 

های ایجاد همبستگی میان هویت قوم لر و هویت ملی، تأكید بر میراث یكی دیگر از راه
مذهبی –های ملیمشترك تاریخی و فرهنگی میان دو هویت است. از این منظر، تقویت جشن

هایی كه در لی بسیار مهم و قابل توجه است. بسیاری از جشنمتعلق به قوم لر و هویت م
گذشته از زمان هخامنشیان تاكنون در بین اقوام اصیل لر، كرد و غیره تداوم داشته، امروزه به 

ها كه صرفاً متعلق به دسته علت روند جهانی شدن و مدرنیته شدن جامعه برخی از  این جشن
های از سویی بسیاری از اعیاد مذهبی با جشن. شوندار نمیخاصی از این اقوام بوده دیگر برگز

های گذشته اند. برای نمونه در سدهمربوطه در بین افراد این قوم به دست فراموشی سپرده شده
شد كه نماد به آتش سپردن حضرت ابراهیم بوده و در در بین قوم لر جشن مذهبی برگزار می

كردند. امروزه به علت آوری میتاریخی را یاد -یآن با روشن كردن آتش این واقعه مذهب
مدرنیته شدن جامعه حاكم و ایجاد شكاف زیاد بین هویت ملی و قومیتی لر برخی از این 

-شوند و این خود نشانی بر انزوای هویتی این طوایف و اقوام میها دیگر برگزار نمیجشن

های محلی زی و اجرای پخش مراسمسارسد با فرهنگنظر می(. به166: 1381باشد )دالوند، 
هایی هایی اندیشید و زمینههای فرهنگی و ... به احیای چنین برنامهاز طریق تلویزیون، برنامه

برای تعامل بیشتر میان دو هویت فراهم كرد. در نهایت اینكه در جامعه ایران كه یك جامعه 
چندقومیتی است ارتباط بین هویت ملی و قومی به دو صورت قابل تفسیر شدن است؛ نخستین 
مورد یك رابطه تقابلی بین این دو هویت است مبتنی بر این اصل كه هویت ملی و قومی 

از هم شكل گرفته باشند و اجزای این دو هویت كلی و جزئی در تقابل با  متمایز و جدا
یكدیگر قرار بگیرند. برای مثال گویش لری وجه اشتراك اندكی با زبان رسمی كشور دارد. 

آمیز میان این دومین نوع ارتباط بین هویت ملی و قومی در واقع ارتباط دوسویه و مسالمت
ساز و كنند و در واقع یكی زمینهدر امتداد یكدیگر رشد میدو مقوله است و این دو هویت 

های بستری برای دیگری است و بین برخی از اجزایشان همپوشی وجود دارد. برای مثال جشن
نوروز باستان در واقع از زمان باستان در بین طوایف لر مرسوم بوده و تا سطح ملی و كشوری 

 (. 78: 1385ن، تا كنون بسط یافته است )ابراهیمی و متی
زایی بر علیه هویت قوم لر به عالوه، احترام به گذشته تاریخی قوم لر و پرهیز از تنش

اسالمی را افزایش دهد. -های همگرایی میان دو هویت قوم لر و هویت ایرانیتواند زمینهمی
در راستای هایی های اخیر برنامه و فیلمهای صدا و سیما در طی سالبرای مثال در برخی برنامه
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تواند تخریب هویت قوم لر صورت گرفته كه لزوم پیگیری و بررسی چنین مواردی می
های همگرایی را نیز افزایش دهد. این موضوع ها را علیه قوم لر كاهش دهد و زمینهتبعیض

تواند با تكریم گذشته قوم لر ابعاد زیبایی نیز به خود بگیرد. به عنوان مثال، دوره زندیه را می
توان اوج قدرت قوم لر بر ایران به حساب آورد. كریم خان زند كه متعلق به اقوام لر بوده  می

تجلی قدرت لرها در دوران زندیه در ایران بوده است. در دوران زندیه شرایط و وضعیت 
ای منصفانه بوده است )فكوهی، كشور تا حدی ثبات داشته و سیاست گذاری كشور به گونه

محوری توانست (. وكیل رعایا یا همان كریم خان زند با رویكرد عدالت139-138: 1381
ثباتی و ناآرامی به سمت اقتدار و آرامش نسبی ببرد و در زمان وضعیت كشور را از سمت  بی

وی تجارت، صنعت و كشاروزی رونق یافت و زیر بنای اقتصادی كشور غنی و پر مایه شد 
 (. 307: 1385)پری، 

های همگرایی میان قوم لر و هویت ملی نسبت به سایر اقوام از درجه نهبه طور كلی زمی
طلبانه در میان قوم لری های تجریهتوان تصور كرد كه گرایشباالیی قرار دارد و كمتر می

های رایج در ایران شكل بگیرد. از این جهت با توجه به اینكه زبان لُری در بین تمام گویش
وگو نزدیك است، لُرها بدون هیچ مشكلی به هر دو زبان گفت بیش از همه به زبان فارسی

كنند. وجوه مشترك بین لُرها و دیگر كنند. از آن گذشته، لُرها به زبان فارسی مكاتبه میمی
مذهبی و -مردم عبارتند از: دین، ملیت، تاریخ مشترك، اعیاد ملی، ادبیات و فرهنگ ملی

(. بدین ترتیب، یكی دیگر از 238: 1379، احساس همبستگی ملی )امان الهی بهاروند
گیری راهكارها برای مصون ماندن هویت قومی از تأثیرات جهانی شدن ارتباطات و حتی بهره

از این شرایط برای بهبود وضعیت قوم لُر این است كه به آثار فرهنگی و تاریخی قوم لُر به 
ه شود. به عنوان نمونه، ایرانی توجه نشان داد-عنوان عناصر قوام بخش هویت اسالمی

گذاری شد زیگورات چغازنبیل كه در دوران ایالم میانه توسط اونتش نپیریش طراحی و بنیان
م اولین 1979بدیل ایران و شرق باستان است. این سازه در های بیكه در نوع خود از معماری

المللی معه بیناثر تاریخی از ایران بود كه در فهرست میراث جهانی یونسكو جای گرفت. جا
(. همچنین 311: 1373برای آن ارزش استثنائی و جهانی قایل است )افشار سیستانی، 

(. از 12: 1389دانند )پورعبداهلل، خاورشناسان چغازنبیل را نخستین ساختمان مذهبی ایران می
 ساز تعامل میان دوتواند زمینهاین منظر، تكیه بر عناصر مشترك ملی و قومی به خوبی می

 شدن ارتباطات تلقی گردد. هویت در عصر جهانی
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دین و مذهب مشترك میان قوم ُلر و جامعه ایرانی از دیرباز نقش مهمی در تداوم هویت 
 ایرانی نیز داشته است. بنابراین تأكید بر مشتركات مذهبی در عصر جهانی شدن ارتباطات

توان گفت قوم لُر در می تواند باعث نوعی استحكام میان دو طرف شود. به طوری كهمی
طول تاریخ و مخصوصاً پس از ورود اسالم به ایران غالباً دارای مذهب رسمی اسالمی بوده 

رش آن یو پذ ی فرهنگی و یا قومیتیهاتفاوتتاریخ و مبانی هویتی؛ ن شناخت یبنابرااست. 
 ن اقوم ویب مجاانس یبرقرار ید برایو بابوده  یمل یدر همبستگ یاتیح یامر ،جانب دولت از

، یرزدشود )گو یوند دهنده توجه خاصیمختلف در كشور به عناصر و عوامل پ یهاگروه
بخش كه هم در منابع دینی و هم در قانون های وحدتضمن اینكه تأكید بر رویه .(22: 1385

عنوان الگویی برای تحكیم هویت قوم لُر و تواند بهاساسی مورد تأكید قرار گرفته است، می
اسالمی منجر شود. به عنوان مثال، در اصل نوزدهم قانون اساسی بیان شده كه -یت ایرانیهو

مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخورداند و رنگ، نژاد، زبان و مانند 
دست یها براتتفاو ییشناسا (.ضمن اینكه،13: 1391اینها سبب امتیاز نخواهد بود )منصور، 

 تعارف اصل یقرآن حل راه است گرفته قرار دییتأد مور ینید متون طرف از زین وحدت یابی

 م.یده قرار گریكدیبه  نسبت آنان ییآشنا نهیزم را تفاوت نیا كه است ل آنیقبا و اقوام انیم
 انیم متقابل معرفت یبرا ییهانهیزم كه است آن مشكل نیا رفع حلراه گرید عبارت به

 (.15 -14:  1386)آزاد ارمكی و ملكی: دیآ فراهم آنان
توان تأثیر متغیرهای ارتباطات، به طور كلی و براساس آنچه در پژوهش حاضر بیان شد می

ها گسترش جهانی شدن و هویت قوم لُر را در موارد زیر و در قالب تهدیدات و فرصت
 خالصه كرد: 

 بر هویت قوم لُر. تأثیر متغیرهای گسترش ارتباطات و جهانی شدن 1-1جدول 
 ها و نتایجفرصت تهدیدات

ها و فضای ارتباطی به نفع هویت .گسترش رسانه1
مندی قوم لُر از منابع المللی و عدم بهرهملی و بین

 قوی و كارآمد ای رسانه

. فراهم شدن شرایطی برای بیان مطالبات نوین قوم 1
های اجتماعی ها و شبكهكه بر اثر گسترش رسانه

 ده اند. پدید آو
های جنسی، . گسترش بی حد و حصر هویت2

قومی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و به محاق رفتن 
 هویت قوم لُر

. سر بر آوردن هویت قوم لُر به عنوان یكی از 2
های قومی مؤثر در تاریخ و سیاست سرزمین هویت
 ایران

های قومی ناشی از . فزونی تهدیدات و آسیب3
)گسترش روابط سنتی ناشی از تعمیق روابط قومی 

طایفه گری و دوری جستن از معیارهای همبستگی 
 مدرن (

ها های تاریخی، توجه به كتبیه. احیای مجدد سنت3
ها از جمله و میراث تاریخی قوم لُر در همه زمینه

 های ملموس فرهنگی میراث هویت
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 ها و نتایجفرصت تهدیدات
. عدم توانایی كافی دارندگان هویت قوم لُر در 4

ای و غلبه مدافعان هویت مالی و رسانهزمینه منابع 
 های مختلفملی در حوزه

های تاریخی و . تكیه بر میراث فرهنگی، جاذبه4
باستانی به عنوان راهی برای بازنمایی اثرگذاری 

 قوم لُر در عصر جهانی شدن 
های مجازی از جمله . فزونی تهدیدات و آسیب5

 گسترش فرهنگ طنز و تمسخر بر علیه هویت قوم
 لُر

گیری از تجارب تاریخی اقوام در عصر . بهره5
جهانی شدن و تالش برای كارآیی مناسب هویت 

 قوم لُر و هویت ملی در این دوره 

 
 نتیجه گیری 

شدن  ارتباطات چه جهانی پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال بنا شده بود كه
ر چارچوب آن بتواند هویت قومی خود دهند كه دهایی را در اختیار قوم لُر قرار میفرصت

های قومی ها نشان داده است كه هویتاسالمی بازیابد؟ بررسی-را در چارچوب هویت ایرانی
اند. از این جهت، جوامع در عصر جهانی شدن به شكل قابل توجهی گسترش یافته

كه ه طوریای نیز قرار دارند. بچندفرهنگی مانند جامعه ایرانی نیز در معرض چنین پدیده
های های تهدیدزا و هم جنبهتواند جنبههای قومی هم میتوان گفت وجود اقوام و هویتمی

در پی داشته باشد. از این منظر، قوم لُر به عنوان یكی از آفرینی برای جامعه ایرانی فرصت
های پیش روی ناشی از جهانی شدن تواند با توجه به فرصتمی اقوام شناخته شده ایرانی

اسالمی در دوره جمهوری اسالمی ایران -ارتباطات به تقویت و استحكام هویت ایرانی
متعددی های تواند در عرصهمی های متعدد استحكام بخشی میان دو هویتكمك نماید. جنبه

از جمله تاریخ و هویت مشترك، مذهب مشترك، عدم گرایش اقوام لُر به تجزیه طلبی نسبت 
های ترك زبانی و همچنین تأكید قانون اساسی بر احترام به گرایشبه سایر اقوام، وجوه مش

 های فروملیقومی در عین توجه به هویت ملی باشد. بنابراین قوم لُر به عنوان یكی از هویت
های همگرایی تواند با برجسته كردن نقش آفرینی خود در طول تاریخ ایران زمین، زمینهمی

آورد و از جهانی شدن ارتباطات به عنوان فرصتی برای  ایرانی را فراهم-با هویت اسالمی
 بازیابی هویت خویشتن و تقویت هویت ملی بهره ببرد. 

توان با توجه به مطالعه یاد شده و در راستای همگرایی میان هویت قوم لر و هویت ملی می
ر گونه تحقیر، های سلبی از جمله: ممانعت از هتواند شامل برنامهراهكارهایی ارائه داد. كه می

تمسخر، تضعیف و بی اعتنایی نسبت به هر یك از اقوام و اقلیت ها؛ خودداری از هرگونه 
تالش برای تحمیل سازش قهری و برقراری سكوت تحمیلی؛ جلوگیری از كاربرد سركوب 
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و ممانعت از بكارگیری خشونت در مقام حل و فصل مشكالت قومی؛ پرهیز از هر گونه نفی 
انگاری فرهنگی؛ رفع موانع فرهنگ واقعیات و یكسانعیت وجود اقوام و خرده یا انكار واق

های اداری و.... به مشاركت و برطرف سازی مشكالت موجود در راه واگذاری مسئولیت
های اجتماعی از طریق توجه به دینی و مذهبی و در نهایت كاهش نابرابریهای اقوام و اقلیت

 رزها باشد. مناطق قومی لرنشین و حاشیه م
توان به این راهكارها اشاره كرد. توسعة موزون می های ایجابیبرنامه در حوزه همچنین

بایست و همه جانبه مبتنی بر عدالت قادر است بسیاری از معضالت را رفع كند. بنابراین، می
تقویت توسعه بر مبنای الگوی بومی در همة ابعاد پیگیری شود؛ توسعة سیاسی با اهتمام به 

ساالری دینی به عنوان شاخصی از توسعه توأم با دینداری و هماهنگ با سایر ابعاد و مردم
معطوف به هدف همبستگی مّلی تحقق یابد؛ گذار از سازوكارهای هویت سنتی قومی به 

شود، نیاز استراتژیك به جهت انتقال وفاداری هویت ملی مدرن كه از طریق توسعه میسر می
ت و دولت است. بنابراین، فرآیند ملّت سازی بر پایة توسعة بومی پایدار از اهمیت از قوم به ملّ

ویژه برخوردار است؛ تبیین، تبلیغ و تأكید بر پیشینة تاریخی و فرهنگی مشترك ایرانیان در 
ای قرار گیرد؛ تالش بیش از پیش در جهت مبارزه های تبلیغی و رسانهدستور كار همة دستگاه

به منظور ارتقای دانش و سواد و رشد آموزش و پرورش انجام شود. این امر سوادی با بی
های عامل تحرك اجتماعی و تسهیل روابط اجتماعی و رفع تعصبات و سبب كاهش فاصله

فرهنگی موجود خواهد شد؛ تقویت جایگاه روحانیت در طول تاریخ ایران به عنوان یاوران 
ت بومی؛ پیشگیری و مبارزه جدی با از خود بیگانگی و رهبران اجتماعی مردم و تثبیت روحانی

های چند گانة شود. این مهم از طریق تبیین الیهجوانان كه به بحران هویت فرهنگی تعبیر می
حاصل  -فرهنگ اسالمی، فرهنگ ایرانی، فرهنگ قومی و فرهنگ غربی -هویتی در ایران 

 خواهد شد.
از فرهنگ ملّی به عنوان محور همبستگی گیری ترین گام برای بهرهضمن اینكه مهم

-های فرهنگی، رسانهملّی، ایجاد معرفت فراگیر در اقشار مختلف ملّت از طریق دستگاه

ها و مشاهیر ها، ناشرین، نویسندگان، هنرمندان و... است. همچنین استفاده از شخصیت
كنندة تسهیلهای مشترك ایرانیان كه انقالبی، ادبی، علمی، روحانی به عنوان سمبل

 .تواند مورد توجه بیشتری قرار گیردفرآیند حس تعلّق جمعی است می
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