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 چکیده

و در ایدرا  یيدز تهدرا   تبدیی  شدیه چشمگيربه یک امر  توسعهدرحالمهاجرت در کشورهای امروزه 

مهاجرین  ترین مکا  برایجاذب ،تمرکز امکایات و خیمات علّتو به  شهر کشور ترینبزرگعنوا  به

رفتارهدای ابدراز امنيتدي، -، ازلحدا  سياسديوجدودبااین شود.محسوب مي رقومي از اقصي یقاط کشو

باعد   توایدیمديتهرا   شهرکلا در قومي مهاجرا  متعارض از سوی  حتّيمختلف و  يهویّت-فرهنگي

بکشی که این چالش  را به آ امنيت اجتماعي  حتّيو  ودشفرهنگي شهر -یکپارچگي اجتماعي تضعيف

گروه قومي مهاجر در تهرا  یمود بيشدتری دارد.  ترینبزرگعنوا  بهآذربایجایي  مهاجرساکنا   امر برای

بده  تعلّد  حد بدين  و رابطة يهویّترفتارهای  ،تحليلي-با روش توصيفي سعي دارد، این پژوهش لذا

 مورد مطالعهتهرا (  17 )منطقة تهرا  شهرکلا مهاجر آذربایجایي ساکنا   ميا در را  ملّيو قومي  هویّت

 رغم، عليمهاجر آذربایجایيساکنا   يهویّت رفتارهای ،های این پژوهشیافته طب درمجموع، . قرار دهی

بيشدتر  ،ملّي هویّتها به کشور و منیی آذربایجایيسابقه طولایي علاقه خاطر بهقومي،  هویّتگرایش به 

 است. ملّي هویّتراستای همگرایي با  در

 .قومي هویّتو  ملّي هویّت، يهویّتتهرا ، رفتار  هرشکلا مهاجرت، : های کلیدیواژه
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 مهمقدّ. 0

در  کننی کدهمياشاره ... اجتماعي و اقتصادی،  کارشناسا  به دلای  مختلف ،عل  مهاجرت دربارة، اصولاً

اداری -مکایيسدم سيسدتم سياسديآفریندي یقدشتحت تأثير  (مرکز سياسي کشور)تهرا   شهرکلا ایرا  یيز 

مقصی بسياری از مهداجرا   ،در این شهر تمرکز امکایات و خیمات و به همين دلي کشور  متمرکز حاکم بر

-، تحدریمجنگوقوع  به خاطریيز پ  از ایقلاب های در سال حتّي. دشواز اقصي یقاط ایرا  محسوب مي

تمداعي اقتصدادی و اج شدریا و گسترش یقش دولت در رکود اقتصادی  های اقتصادی عليه ایرا  و بروز

پيرامدویي ایدرا  )بدا بسدترهای -یدواحي قدومي ویژهبدهاز اقصي یقاط کشور، مهاجرت به این شهر  ،شورک

 به اعتقاد برخي از کارشناسدا ، ،لذا ؛دارد این رویی هنوز ادامهو افزایش یافته  ازپيشبيشاقتصادی ضعيف( 

در فرهنگي متفداوت  هایبا ویژگي مهاجرجمعيت  گسترده ازبرای این حجم  ههای لازمساختضعف زیر

 از تهدرا  مهداجراکثر ساکنا  . درواقع پییی آوردتهرا  در مشکلاتي را برای مییریت شهری توایی تهرا  مي

اگرچده - یکدییگرکنار زییگي آیها در  حتّيهستنی که  فرهنگي-اجتماعي مختلف اقشارو  های قوميگروه

، ویدژههب. شودمحسوب مي زرگي برای تهرا ب مشک  گاهي -کننیشناسا  آ  را فرصت تلقي ميبرخي کار

یياز بده بررسدي و تهرا   شهرکلا در  آ  و مشکلات حاص  از هویّتابراز مهاجرت و  ميا رابطه از لحا  

 مییریت راهبردی دارد.

فرهنگدي موضدوع مهدم جغرافيدای -های قومي در ایرا  را ازلحا  تنوع قوميبرخي کارشناسا ، گروه

های گرایشمشکلات و  افزایشیگرایي یسبت به  ابرازبا  و (Koulaei, 2004: 51) داینی  ميفرهنگي ایرا-سياسي

را چدالش جمعيتدي، ایدن موضدوع -امنيتي و یکپدارچگي سدرزميني از منظر ،قومي یهاقومي در ميا  گروه-يهویّت

مارهدا از رشدی برخي آ، برای یمویه .نینکيم تلقيکشور فرهنگي -اجتماعي-جغرافيای سياسيبزرگي برای 

کده  کنندیحکایت ميتهرا  قومي شهر   ادر ميا  مهاجر ویژهبهو  ایرا  یواحي قوميقومي در  هایگرایش

و ایدن  هسدتنی شدا و یدژاد خود يتکه از قوم هستنی محلّاتيدر  به سکویت منیعلاقه در تهرا  آیهابيشتر 

 ریشدين ولُ ،ردیشينکُ ،یشين  آذریمثدر یواحي مختلف تهرا  ي خاصّ محلّاتگيری شک  موضوع باع 

دارای  معمولاً با افرادی کهقومي   امهاجر. شودميمهاجرین  ميا قومي در  هویّتبه  تعلّ  ح ... یاشي از 

تدرجي  کنار آیها را بر سایرین در گي و سکویت و زیی شوییيمقومي و زبایي یکسا  هستنی همراه  هویّت

 آورديم به وجودامنيتي برای شهر  ،سازماییهي سياسي از منظررا تي مشکلااین موضوع گاهي که  دهنیيم

(Salimi, 2007: 42). 
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ي قدومدهدی کده مهداجرا  تهدرا  یشدا  مدي شهرکلا مهاجر ساکنا  ی یاشي از هابيآسمشکلات و 

همگویي یداقدومي و  هویّدتبده  تعلّد جییی سکویت خود ییاریی و احسدا   سازگاری مطلوبي با مح ِّّ

برخي کارشناسدا ،  ایجادتهرا  در مییریت شهری  عرصةقومي، مشکلاتي را در مهاجرا  در ميا   فرهنگي

-فرهنگي ایرا  مي-فرهنگي موضوع مهم جغرافيای سياسي-يقومهای قومي در ایرا  را ازلحا  تنوع گروه

 زميندةتوایدی يدر محيط شدهری مد يهویّت، هر یوع تقاب  يبه عبارت. (Manafian, 2001: 10) کنیميداینی 

-گيدری جندبشمشارکت شهروییی، شک  چو ي لئمییریت و سازماییهي فضای شهری را در قالب مسا

گيری فضاهای فرهنگي یاهمگن و یاسازگار و... به چالش بکشدی. اگرچده در های اجتماعي مخرب، شک 

ولدي  ،شودقي ميایسایي یف  وجود تنوع امری مطلوب و موجب پویایي و بالنیگي فرهنگي تل جامعةهر 

ی قومي را بالا هاشکافو  اجتماعي ، این موضوع امکا  بروز گسستگيصورت یگيرد مییریت صحي  اگر

، البتّه- يهویّتهای مختلف گرایش افزایشو  اجتماعيپذیری و موجب آسيب (Hajiani, 2009: 56) بردمي

 شود.مي -حليم-های قوميهویّتو  ملّي هویّت زما همو بالنیگي  ، پویایيپذیریزیستبه معني یه 

عندوا  یدک کشدور بده يایراید جامعدةیياز  به خاطرتهرا ،  شهرکلا ، در بح  مهاجرین قومي در البتّه

قيم توابسدتگي مسدو همچنين  ملّي هویّت برای تحکيم بسترهایی قومي و محلي هاهویّت بهچنیقوميتي 

ي مختلدف در قدومهدای گروهبه  توجّه، د در ایرا تعیّی مهاهویّت با همگرایي و همنوایي ملّيیکپارچگي 

محروميت در ميا   احسا کاهش تلاش برای   قومي و یيز امهاجرميا  تهرا  و برقراری ارتباط  شهرکلا 

خصوص هکشور و ب توجّهمقومي یاشي از عوام  مخرب مهاجرت  یهاتا آسيب بسياری دارد اهمّيّت، آیها

 .(Hajiani, 2009: 32) یشود تهرا  ریمهاجرپذ شهرکلا 

سداکنا  را تهدرا   شدهرکلا سداکن در مهاجرین  ینبيشتر برآوردهای مختلف آماری، طب درمجموع، 

 حتّيخود هستنی و  قومي خاصّ هویّتدارای زبا  و  درواقعکه  دهنیيمتشکي   تهرا  يجاییآذربامهاجر 

 يهدویّتی رفتارهداشدود ین پژوهش سعي مديبنابراین، در ا؛ خود را دارییمخصوص  رفتارهایفرهنگ و 

قومي آیها مورد بررسي قرار گيرد.  هویّتو  ملّي هویّتبين  تهرا  و رابطة شهرکلا مهاجرا  آذربایجایي در 

 یتهدرا  و رفتارهدا 17 را در منطقدة يجداییذرباآاجر مهساکنا   یمورد صورتبهپژوهش  نیا ،به عبارتي

)همگرایدي بدا سدایر شدهروییا ، حرکدت در مسدير  ملّدي هویّتبه  تعلّ  احسا  زمينةدر را آیها  يهویّت

گيدری ي )حرکت در مسير شدک قوم هویّتیا ابراز  وشهری یکپارچه و منسجم(  جامعةگيری یک شک 
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-مورد بررسي قرار مدي (زيایگمناقشهآ  بروز رفتارهای  تبعبهو  هویّتیک محيط شهری یاهمگن از لحا  

 دهی.

 پژوهش میچارچوب مفهو. 2

 مهاجرت. 0. 2

 صدورت که بين دو واحدی جغرافيددایي شودقلمیاد ميمکایي جمعيت  جایيهجابمهاجرت شکلي از 

 کارکردهدایو دهدی رخ مدي از عوامد  وسديعي گسدترة در پاسدخ بده و (Zanjani, 2001: 212)گيرد مي

 مددرثر هسددتنی  وقددوع آدر  ... ارتبددداطي، اداری و تددي،اقتصددادی، اجتمدداعي، سياسددي، جمعيمختلددف 

(Ebrahimzadeh, 2001: 146).  یحدوی جوامع بشری به ةامروز، هم ایيمهاجرت در دی يگستردگ علّتبه

فرهنگدي و -ویدژه مهداجرا  قدوميآ ، بدهایواع مختلدف  و ؛(Sajjadpour, 2005: 64) با چالش مهاجرت

مواجده رتبط بدا آ  اجتمداعي و ... مد هدای جغرافيدایي، سياسدي، اقتصدادی،آسديبمشکلات و همچنين 

-کننی که معمولبنیی ميهای مختلفي طبقهشناختي مهاجرت را به شيوهمعمولاً متخصصين جمعيت.هستنی

 ترین آ  به شرح زیر است:

 
 محور

 بندیطبقه
 تعریف و تشریح نوع مهاجرت

سی
سیا

ی 
زها

مر
 

 هااستا در داخ   ،ياسيس یمرزها وبیق  مکا  در چارچ طری  ازکشور  کیمهاجرت در داخ  این یوع  ي:مهاجرت داخل

 .دهیروی ميروستا به شهر  ایروستا به روستا،  ،شهر به شهر ،، ازجمله شهر به روستااستایي بينبه شک   ای

 .شودای یيز بح  ميارهقدر مقيا  بينمهاجرت  این یوع. کشوری بينمهاجرت  عبارتي به ي:المللنيمهاجرت ب

گو
ال

یی
جا

جاب
ی 

 

در چارچوب ها و در طول سال شودميکوچک آغاز  سکویتگاه کیمهاجرت از  و حرکتاین یوع  :ایمرحله مهاجرت

 .یابیی ادامه ميشهر مراتبسلسله

در این یوع مهاجرت و بازگشت. دوره  کیو مقصی با حیاق   مبیأ نيبي و مکرر کليتجارب مهاجرت س :چرخشيمهاجرت 

ممکن تکرار مهاجرت که ينی. درحالکنسپری مي رهيخایواده، کار و غبا حیاق  دو( مح ، ) نیچنی نيمهاجرا  زما  خود را ب

سپری و مقصی  أرا در مبی يتوجّهقاب  های زمایيدوره چرخشيمهاجر  کی، تغيير کنیاقامت در مقصی  میتبا همراه است 

 کنی.مي

کار،  یدر تقاضا يفصل افزایش علّته به ک شودچرخشي محسوب مياز مهاجرت  يجیرا اريشک  بس ي:مهاجرت فصل

 .دهیی رخ ميکشاورزحوزه فعاليت در  عمیتاً

 پ  ازو بازگشت دوباره بار  کالمللي( برای یهای بينمهاجرت عرصةمهاجرت به سرزمين اصلي )در به  بازگشتي:مهاجرت 

 .کنیاشاره مي زبا يم نيدر خارج از سرزم يطولای ياقامت یک دوره
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 محور

 بندیطبقه
 تعریف و تشریح نوع مهاجرت

این یوع حرکت که  مکا  دیگربه  يمکای کیاز  يچرخه زییگ ي ازها در مراح  مختلفرمهاجرت خایوا :یارهيزیج مهاجرت

از  پيوستهاز مردم  یارهيزیج ،یظری لحا  بهآورد. يبه ارمغا  م ییمکا  جی نیبه اشا  از مح  اقامت ي رامردم متعاقباً مهاجرت

-يم ایی دیبالکردهاز آیها مهاجرت  شيکه پ يکسایحرکت  واسطهبهاین فراینی  هک هستنیحرکت دیگر در حال به مکا   مکایي

 شود.

یرو
رد

ک
 

صم
ت

 یریگمی

 ي و سایرمال تيمناسب و بهبود وضع یک مکا در  يبه زییگ آیها  یو تما دافرخود ا بر ارادهمبتني  (:داوطلبایهارادی )مهاجرت 

 عوام .

و  يطيمحو یامناسب خاص  به وضعيت توجّهر این یوع مهاجرت افراد بالاجبار و با د ارادی )غيرداوطلبنایه(:ريمهاجرت غ

 ی کرد:بنیطبقه ریز صورتبهتوا  يمیوع مهاجرت را حتي  نی. اکننیي، مح  زییگي خودشا  را ترک مياسيس

خارج از مح  یتقال به مکا  دیگری او به جابجایي که  ییريگيقرار م يتيدر موقع افراد کههنگامي :يليمهاجرت یاخواسته/ تحم

 شویی.يم تشوی  و تهييجخود  سکویت

 يقایوی رویی کمجبور به تحم  ی ای ،(پناهنیگا ) هایشا  یيستنید قادر به بازگشت به خایهافرا کههنگامي :اجباریمهاجرت 

توسعه  ای یريدرگ  يبه دل ای(، سي هستنیافرادی که دیبال پناهنیگي سيا) هستنی زبا يدر کشور م گيپناهنی طیشرا ی داشتنبرا

 .(يداخل خایما افراد بيی )نکنيعبور یم یمرز از هيچ، اما هایشا  هستنیمجبور به ترک خایه

(World Economic Forum, 2017: 14) Source: 

 

تمدامي  ،عبدارتي بهو  ی یسبت به منافع مبیأ بيشتر استگيرد که منافع مقصمهاجرت زمایي صورت مي

شود مبیأ، شویی. برآینی این عوام  موجب ميها توسط عوام  رایش و کشش هیایت و کنترل ميهاجرتم

 عنوا  رقيبي در مقاب  مبیأ برای مهداجرا  مطدرح شدودبه کمدستیامطلوب و برعک ، مقصی مطلوب یا 

(Jordan & Rowntree, 2001: 67-8). مسائ  زیدیگي ترین توا  یکي از پيچيیهمهاجرت را درمجموع مي

که تداکنو  در  کردویژه در جوامع کنویي قلمیاد امنيتي بشر به-سياسي حتّيفرهنگي و -عياقتصادی، اجتما

ل در های فراوایي را برایگيخته و برخي از کارشناسدا  آ  را فرایندی مهمدي بدرای تحدوّابعاد مختلفي بح 

دیگدر آ  را بده معندي فروپاشدي جوامدع  کننی، ولي برخيمناسبات بين فرهنگي جوامع ایسایي معرفي مي

هدای مختلدف مهداجرت )گدروهداینی و اعتقاد داریی امروزه در جوامع شهری همسو با افدزایش شهری مي

در جهدت  شهریکلا های قومي(، جریا  و مکایيسم اصلي زییگي در جوامع گروه ویژهبهفرهنگي -ایسایي

رود و این موضدوع تهییدیی بدرای ی و فرهنگي پيش ميهای اجتماعي، اقتصادو شکاف افزایش یابرابری

 .(Parvin et al., 2013: 108) شودسيستم کارکردی شهر محسوب مي
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 خواهی در میان مهاجرانهویّتو  هویّت. 2. 2

 ،زمدا همو  تدرریدگبومي و فرهنگي خودشا  کم هویّتپيویی مهاجرا  را با  ،جریا  مهاجرت اصولاً

 ،دیگرعبارتبده ؛(Sharafi, 2006: 58) مهداجرا  بده زمدا  زیدادی یيداز داردجییی یيز برای  هویّتیافتن 

کنی. بدیین معندي کده افدراد در معرفدي مواجه مي يهویّت چالشرا با  های مختلف فرهنگيگروهمهاجرت 

 شویی.جییی دچار سردرگمي مي جامعةخودشا  در  واقعيحقيقت، هستي و شخصيت 

آیها »کنی: را در جریا  زییگي اجتماعي مهاجرا  چنين توصيف ميساموئ  هایتينگتن این مسير سخت 

پردازیدی و در هدا بده تعامد  مديگيریی، با غریبدههای خود فاصله ميآینی، از ریشهاز روستاها به شهرها مي

 جامعةشکال جیییی از ، اَهویّتای برای گيریی. آیها به منابع تازهای از روابط جییی قرار ميمعرض زیجيره

 ,Huntington)« های اخلاقي تازه یيازمنییی تا به زییگي جییی آیها معندي و هدیف دهدیباثبات و برداشت

1999: 152.) 

ترین یجدیّدهدي بده روح جمعدي، در یک اجتماع و در مسير شدک  ،بر این باوریی برخي دایشمنیا 

شدویی در خلدال اجده ميدر زییگي خود با آ  مو های مختلف فرهنگيگروهکه  اجتماعي-چالش فرهنگي

بدیا  جهدت مهدم قلمدیاد  موضدوعاین (. Phinney, 1989: 36) دهیرخ مياجتماعي  هویّتگيری شک 

پيامدیهای های مختلف فرهنگدي گروه ملّي هویّتدهي به شود که یاکامي در رویارویي با آ  در جهتمي

گيرد امکا  دارد در این مسير و   شک  ميافراد که در رویارویي با دیگرا ملّي هویّت ،دارد. درواقع یبسيار

عنوا  یدک عامد  عنوا  یيرویي سازییه و هم بهاجتماعي افراد هم به-فرهنگي هویّتگيری در خلال شک 

هدای قدومي و فرهنگدي مختلدف در هویّتآفریني کنی. در همدين خصدوص، مهداجرا  بدا ویرایگر یقش

)روح جمعدي( در ميدا   ملّدي هویّدتجتماعي و حد  های ارویارویي با یکییگر اگر در خل  پيوستگي

معقول و معتیل موف  عم  کننی این مسير یيرویي توایمنی برای همياری و اعتلای فرهنگي  خودشا  در حیِّّ

خواهي مهاجرا  به قلمدرو هویّتمهاجرپذیر قلمیاد شود، ولي اگر ح   جامعةاجتماعي افراد در  هویّتو 

-د شود، تحت تأثير تعصبات قومي به یفي و تمسخر ميراث فرهنگدي گدروهو تعصبات قومي و یژادی وار

جدویي ميدا  عنوا  یک یيدروی ویرایگدر، دشدمني و سدتيزهشود و بههای مختلف قومي مهاجر منجر مي

-هویّدتهای قومي مختلف هر یدک در مسدير مهاجرا  با گروه ترتيب بیینکنی و مهاجرا  را تشییی مي

کننی و این موضدوع در کنتدرل مهداجرا  و همزیسدتي گروه قومي خود حرکت ميخواهي و اعلام برتری 

 (.Ahmad, 2004: 55) کنیآميز جمعيت شهرهای مهاجرپذیر مشکلات فراوایي را ایجاد ميمسالمت
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خدود  هویّتهای قومي در مقاطع مختلف وقتي گروهدر جوامع مهاجرپذیر چنیفرهنگي )چنیقومي(، 

 از طرید خدود  هویّدتآورد   دسدت بهبرای  بيننیميدر خطر  های فرهنگيزشاراضمحلال  طری  ازرا 

های مختلدف پردازیی و با روشو یا هر روش دیگری به دفاع از آ  ميهای فرهنگي ارزشبرجسته کرد  

خيزیی که این عام  منشدأ بسدياری از خود برمي هویّتخواهي و احيای هویّتبه  آميزخشویت یا مسالمت

، مطالعدات یشدا  حدالبدااین .(French, 2006: 4) شدودقلمیاد مي يجوامعچنين ها در و آسيب هابحرا 

بخدش، عنوا  عام  وحیتقومي به هویّتدر کنار  جمعي هویّتگرایش به که در چنين جوامعي دهنی مي

 بده گدروه قدومي جمعدي هویّت چراکه ؛شودمي يهویّتهای باع  کاهش مشکلات و آسيب مرورزما به

رود. شدمار مديهب فرهنگيهای مختلف در طول تاریخ مییو  گروه آ ي اختصاص ییارد و استمرار خاصّ

قدومي شدک  -فرهنگديهای در تعام  با همه گروه هویّتیوع های مثبت و منفي این ، مرلفهدیگرعبارتبه

 (.Ghasemi, 2010: 42) بخشیگيرد و یکپارچگي جامعه را تضمين ميمي

و پيامدیهای مهاجرپدذیر تنوع فرهنگي و قومي در جوامدع  زمينةهای موجود در به یگرایي هتوجّبا لذا، 

 :Farid, 2004شدود )تلقي مي يمهم در ميا  مهاجرا  امر هویّت پرداختن به موضوعیاشي از آ ، مختلف 

حسدا  ا در صدورتع به یک شهر، های متنوّهای قومي با فرهنگمهاجرت از سوی گروه ویژه،به(. 123

 هایموجدب بدروز آسديب از جایب مهداجرا اجتماعي و اقتصادی -فرهنگيمشکلات و دیگر محروميت 

تلداش  مدییي وها در قالب احقاق حقدوق این آسيبتلاش برای ح  لذا  و شودي برای آ  شهر ميمختلف

 ویدژه کنتدرل موضدوعاز جهدات مختلدف و بدهبرای شهروییا  مختلف های مساوی برای خل  موقعيت

خدواهي هویّدتدرواقدع، در ميدا  مهداجرا  شدود. ي مدياثدربخش تلقدفرهنگدي -قدوميخدواهي هویّت

را بدا  ميزبا و شهر تهییی را  اجتماعيهای یکپارچگي بنيا  جمعي هویّتبا تأثيرگذاری بر فرهنگي -قومي

جوامدع  ویدهگاین(. به همدين دليد ، در Modood, 1994: 19کنی )مواجه مي يهویّتهای قوميتي و چالش

یکپارچده و  هویّدتعندوا  به جمعي هویّتهای قومي و گرایش آیها به در راستای رضایت گروهها دولت

را کاهش دهندی و امنيدت  يهویّتهای قومي و های یاشي از یارضایتيکننی تا آسيببخش تلاش ميوحیت

 (.Ghasemi, 2010: 36)اجتماعي جوامع را تأمين کننی 

 قومی مهاجران یویّته-فرهنگیهای رفتار. 3. 2

هدای ارزش ،گيریدیقرار مي دیگریي فرهنگموقعيت اجتماعي و وقتي در قومي مهاجرا   بيشتر ،اصولاً

آیها  گاهياین موضوع  و شوییو دچار شوک فرهنگي مي بيننیمي اعتبارجییی بي جامعةپيشين خود را در 
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. (Yusefi, 2001: 40) دهدیقرار مديقومي -يتهویّهای ابراز ارزشتلاش برای و خواهي هویّترا در مسير 

مرکدز تجميدع ثدروت در  ترینبزرگ-به تهرا   قوميمختلف های گروهاز  افراد ایرا  دروقتي برای یمویه، 

 يفرهنگدفضای و خود را با های فرهنگي و زبایي خود را فراموش ویژگي اغلبکننی، مهاجرت مي -ایرا 

خود داریی و  هویّتشیییی به قوميت و  تعلّ  ح  مهاجرا  این از برخي دیگر ولي ؛دهنیجییی وف  مي

شدواهی  طبد  ،حتّيی. کنمي مشک دچار جییی  فضایبا را آیها  يهویّتفرهنگي و  یکپارچگي موضوعاین 

در ميدا  افدراد سدکویت بده بيشدتر و  مرورزما بده قدومي تعلّ ح  گاهي پ  از مهاجرت این  موجود،

و گسستگي اجتماعي در فضای  هویّتمختلف با  محلّاتگيری )شک ( Ibid, 41) یشخو های قوميگروه

 .شودشهر( منجر مي

از  یسدبت بده ميدزا  رضدایت خدودهای فرهنگي خاص خود، ویژگي به خاطرقومي  ، مهاجرا اصولاً

ا، لذ (.Salimi, 2007: 42) دهنییشا  مي فرهنگي خود را-مکایي تعلّ  ح  ،مح  جیییشرایط زییگي در 

-ميقومي مهاجرا  رفتاری  هایویژگي ترینمهماز و ورود به شهر جییی، یْدر بَ، يهویّترفتارهای  از منظر

، بدوميبدا شدهروییا   مرثربرقراری ارتباط  در توایيیامتفاوت و  يو زبای يفرهنگ هایویژگيتوا  به ابراز 

آگداهي از سدط  پدایين اً ایدن موضدوع معمولدکه  زبایي اشاره کرد-های فرهنگيسایر گروهبه  یاعتمادبي

مشکلات فراوایدي در ابتیای مهاجرت  و شودیاشي ميقومي سواد در ميا  اکثر مهاجرا  اجتماعي و گاهي 

فراموشدي  حتّدي-به هر طریقي کننی این مهاجرا  تلاش مي اکثر وجود،بااین ؛آوردمي به وجودرا برای آیها 

جییی  مح در گاهي این مهاجرا  ، البتّه. وف  دهنیجییی و زییگي  مح با خود را  -قومي و محلّي هویّت

دچار ضعف و بحرا   به عبارتيو  دهنییميیيز یشا  جمعي(  هویّت)جییی  هویّتچنیایي به  تعلّ  ح 

 (.Ahmad, 2004: 14) شودميمحسوب قومي اکثر مهاجرا   هایویژگيکه از  شوییمي يهویّت

 پژوهش شناسیروش. 3

همچندين تحليلدي و -ا روش توصديفيب و شودمحسوب مي کميو  کيفي مطالعات جزو پژوهش این

 جامعدةپدردازد. مي ميیایي مطالعات تحلي  به (SPSS) آماری هایتکنيکو  ایمطالعات کتابخایه از استفاده

را  )جزو ته 17 منطقةآذربایجایي ساکنا  و مهاجرا  از ميا   ،تصادفيگيری روش یمویه با استفاده از آماری

سداکنا  و آمدار دقيقدي از  چدو  و ایتخاب شدیهاز طری  فرمول کوکرا  و ترین مناط  تهرا ( پذیرمهاجر

که بيشترین تعیاد مهاجر را در خود جای مراجعه شیه  محلّاتيلذا به  ،وجود ییارد در تهرا  مهاجرا  قومي

توزیدع و پرسشدنامه  ،ی  فرمدول کدوکرا درصی احتمالي گروه قومي آذربایجایي از طر اسا  برو  اییداده



         111…                                                                شهردر کلا  يمهاجرا  قوم يتیّرفتار هو  يو تحل يبررس                        چهارم          سال 

 

مورد بررسي قرار ( یفر جمعيت 979109)با مورد مطالعه  جامعةعنوا  یمویه از یفر به 917و  هتکمي  گردیی

هدا از در این پژوهش جهدت بررسدي گویده. تا روایي و پایایي پرسشنامه مورد ارزیابي قرار گيرد اییهگرفت

 دهنیةیشدا کده  71111 . پایایي ابزار تحقي  پرسشنامه برابر است بداشودميضریب آلفای کرویباخ استفاده 

 .استپایایي و اعتبار بالای ابزار تحقي  
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.811 56 

 

آ  از  سدرالاتمقيا  ليکرت تنظديم شدیه و  بر اسا پرسشنامه  ات پژوهش حاضر،به فرضيّ توجّهبا 

 ت گرایش مهاجرا  آذربایجایي بدهبرای سنجش ميزا  شیّ هاسرال. است ایگزینهبسته و پنج  سرالاتوع ی

در ميدا  مهداجرا  آذربایجدایي و قدومي  ملّي هویّتبين  رابطة قومي و هویّتو  ملّي هویّت هایشاخصه

 يملو تحليد  عدا «تدي جفتدي»، آزمدو  «اییمویدهتي تک »آماری  هایآزمو از ، و درمجموع تنظيم شیه

 شود.مياستفاده برای تشری  و تبيين وضعيت موجود اکتشافي 

 پژوهشهای یافته. 4

 به تهران هاآذربایجانیمهاجرت . 0. 4

 ایرا  سرشماری یخستين ایرا ، های قوميگروه سوی از تهرا  فت  از پ  تقریباً خورشيیی، 1971 در

 هدایخایواده از پ ایرایي،  های قوميگروه همة در کنار حضور ایرا  پایتخت در دهییشا  مي ،1977 در

 Iran Ministry of) شدوییمحسدوب مدي تهرا  قومي مهاجر ساکنا  بيشترین هاآذربایجایي تهرایي، اصي 

Interior, 2004). 

ایرا  به تهرا  بدوده و  مرکز ترینمهاجرفرست در طول تاریخ معاصر ایرا  همواره های آذربایجا استا 

 وجدود های قدومي ایدرا گروه همة از تهرا  قوميتي ترکيبدر امروزه . ادامه دارد همچنا رویی  این، حتّي

محسدوب  تهدرا  مهاجر جمعيت غالب حتّيو  عمیه هایجمعيت از یکي هاآذربایجایي حال،بااین ؛ییدار

 برخدي در آیهدا .ایدیکرده مهداجرت تهدرا  به آذربایجا  از مختلفي دلای  به اخير قر  یک درکه  شوییمي

 قلعده،قيزی  ،ساوجبلاغ مثلاً ترکي اسامي با مناطقي و شهرهاوجود . دهنیمي تشکي  را اکثریت تهرا  مناط 

 بده. کنیاشاره مي تهرا  به هاآذربایجایي مهاجرت طولایي سابقة به تهرا  اطراف درآباد یاخچي و تپهدوشا 
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از یدواحي  سدرمایه فدراررا بایسدتي در  هداآذربایجایي مهداجرت اصدلي دلي  کارشناسا  از بسياری عقيیة

 ي جهتپتایسي  بسيار بالای از که هایيسرمایه. جستجو کرد رفتارها و هایاملایمتي برخي به خاطرآذربایجا  

 و تهدرا  سدویبه آذربایجا  از خروج باو  اییبرخوردار بوده آذربایجا  در اقتصادی روی  و آفرینياشتغال

 مهاجرت سویبه بهرا آیها  و دریتيجهبوده  آذربایجا  جامعة، موجب بيکاری بخش عظيمي از ردیگ مناط 

 .اییسوق داده
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 مبدأ مهاجرت: آذربایجان شرقی و اردبیل
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 تهران شهرکلانمهاجران آذربایجانی در  یهویّت رهایاترف ماهیّت. 2. 4

 و دارد طولدایي تداریخي ،محروميدت رفدع بدرایقدومي  مختلف هایگروه ميا  از مهاجرت ایرا  در

 از منظدر، وجدودبدااین(. Ahmadloo, 2002: 51) داریدی قدرار ایدن مسدير رأ  در آذربایجدایي مهداجرا 

گداهي  بده عبدارتي ،داردبالایي  اهمّيّتميزبا   شهر اسکا  در از پ  مهاجرا  رفتارهای ،فرهنگي-اجتماعي

 رفتارهددایمعمولدداً بدده دلایدد  مختلفددي ، ویددژه مهدداجرا  قددومي در شددهر ميزبددا هددای مهدداجر بددهگددروه

 (.Ahmadi, 2000: 59) دهنییشا  مي را يخاصّ فرهنگي-اجتماعي

 زبدایي، و قدومي اختلافدات به خاطر هرا ت به ورود ویْبَ در آذربایجایي مهاجرا ، موجودطب  مطالعات 

 ارتبداط برقدراری حتّيرابه تا کننیآیها زییگي مي قومي ساکنا  که گزیننیبرمي زییگي برای را مکایي اغلب

از  محلّداتيدر چنين . هستنی آذربایجایيآیها  اکثریت که دهنیشک  مي را يخاصّ محلّات لذا صورت گيرد،

 کندار ساکنا  مهاجر قدومي در زییگي دلي  اص مییریت شهر، این موضوع بههای ختهرا ، از منظر آسيب

 هویّت و قومي تعلّ  ح  به تقویت ازپيشبيشهای جمعيتي، سایر گروه آیها با ضعيف ارتباط و یکییگر

یيسدت و  چنديناین، صدرفاً البتّه. (Dezhamkhoy, 2005: 82) شودقومي منجر مي مهاجرا  ميا  در قومي

 متمدایز زبایي و هویّت با هاآذربایجایي مهاجرت که طوریدهی، مواقع عک  این موضوع رخ مي خيلي از

 فرهنگدي هما  ابتدیای مسدير و قدرار گدرفتن در اجتمداع در شود تا آیهامي موجب جییی اقامت مح  از

 قدراریبر وموقعيدت موجدود  تر بداسازگاری راحت برای را خود فرهنگي و يهویّت های، ویژگيمتفاوتي

از . (Heyat, 2001: 307) جلدوه دهندی تدرریدگیا کم و کننی تر، فراموشفرهنگي قوی-ارتباطات اجتماعي

 هویّدتیکنواخدت هدای جمعدي و ارزش هویّتپذیری )همسویي با ميیایي، این یوع اجتماع منظر شواهی

 و جر قومي تهدرا  رواج داردساکنا  مها اکثرميا   درپذیری قومي بيش از اجتماع( يهویّت/ یکپارچگي ملّي

 .اییکرده فراموش ایرایي( را هویّتهای ریگين )ویژگي های قوميارزش آیها اکثر

 محروميدتبده  تهدرا  شدهرکلا مهاجرا  آذربایجدایي در  يهویّتتأثيرگذار در رفتارهای موضوع دیگر 

 بده ضعيف دسترسي ،دیگربارتعبهشود که ي از این مهاجرا  در تهرا  مربوط ميتوجّهبخش قاب  دوباره

 در را آیهدا ،جییدی اقامت مح  در مهاجرتيشا  هایخواسته به یرسيی  درمجموع و مناسب زییگي و کار

دهنی که  یشا  معيشتي بی وضعيت از را خود یارضایتي یوعيبه تا دهیمي قرار شهری معترضا  لاوّ صف

 تهدرا  یشدنينآذربایجدایي منداط  ه هستنی. امدروزهقومي همرا-يهویّت ماهيّتبا  گاهياین یوع اعتراضات 

 بده را بيکاری یيز و زهکاریبِّ و اجتماعي هایآسيب بيشترین آمار مناط  سایر به یسبت 17منطقة  همچو 
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 زییگيشدا  جییدی مح  را در مهاجرا  آذربایجایي دوباره محروميت این موضوع که داده اختصاص خود

 در ضدعف و مناسدب شدغ  یشدی  فدراهم به خاطر آیها اغلب که یدهی، طوریشا  مي مهاجرت از بعی

 هسدتنی فعّاليّدتمشدغول  غيررسدمي کارهدای درهای جمعيتي و اجتماعي، با دیگر گروه ارتباط برقراری

(Afshar, 1989: 89.) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 نمهاجر آذربایجانی در تهراساکنان  یهویّت رفتارهای ماهیّتمیدانی  مطالعۀ. 3. 4

 قدرار مهداجرت از یاشي هایآسيب رأ  در کشور مهاجرا  اکثر جذب کایو  عنوا به را ته شهرکلا 

فرهنگدي در بعدی -از حي  مسدائ  مختلدف اجتمداعيتوا  مي که بح  شی، طورهما ، ميا  این در. دارد

 ه قوميگرو ترینبزرگ عنوا را به آذربایجایي مهاجرا تهرا ،  شهرکلا  برای مییریتي و سازماییهي شهری

فرهنگدي -سياسي، اقتصادی، اجتمداعي تأثيرگذارترین یيروی ایسایي در مسائ  مختلف ساکن تهرا ، مهاجر

 ،مطالعه مورد منطقة عنوا به 17 منطقة مختلف شهری تهرا  یيز مناط  ميا  در. تهرا  قلمیاد یمود شهرکلا 

از آ   و داریدی آ  جمعيتدي ترکيدب در بيشتری سهم هاآذربایجایي که است مهاجرساکنا   بيشترین دارای

هددای مختلددف آسدديبلددذا، از منظددر . شددودمي یدداد تهددرا  یشددينآذربایجددایي مندداط  از یکددي عنددوا بدده

هدای )ميدزا  پایبندیی بده ارزش مهاجرا  يهویّتی رفتارهازییگي اجتماعي و  یاشي ازفرهنگي -اجتماعي

 یافتگی در سطح کلانشهر تهران.سعهجغرافیای تو .3نقشۀ 

 0سطح 

 2سطح 

 3سطح 

 4سطح 

تهران 01منطقه   
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رفتارهدای از های ميدیایي بررسيیتایج  تهرا ، هرشکلا در های قومي( و ارزش يهویّتجمعي/ یکپارچگي 

 :شودارائه ميتهرا  به شرح زیر  شهرکلا مهاجر آذربایجایي در ساکنا   يهویّت

 ملّیهای با ارزشهمگرایی ساکنان مهاجر آذربایجانی در  یهویّترفتارهای ای آزمون تی تک نمونه. 0 .3. 4

 در آذربایجایي مهاجرا  يتهویّ رفتارهای بررسي منظوربه، آزمو  ایندر چارچوب 

 آیها همة که شیه استفاده مرلفه 90 از ملّي هوّیت با همگرایي راستای درو  تهرا  شهرکلا 

 این موضوع ؛هستنی( 7170) از کمتر معناداری سط  دارای ،مورد مطالعه جامعة هایطب  پاسخ

رغم علي، خود يهویّترهای در رفتاتهرا ،  شهرکلا در  مهاجر آذربایجایيساکنا  دهی یشا  مي

در  يهویّت از منظرهای قومي های منفي به گروهو همچنين برخي یگرش هايتوّجهبي برخي

 از یک هر ميایگين مقیار به توجّه با. تردییی ییاریی ملّي هویّت پایبنیی به در، تهرا  شهرکلا 

به هر  قرار گرفته و سنجش مورد یهاآ تأثير ميزا  ،(9) یظری ميایه با آیها مقایسه و هامرلفه

مهاجر ساکنا   ملّي همگرایي درمرلفه را  آ  بهتر عملکرد است بيشتر مبنا حیِّّ از رقم این ميزا 

 ها،ارزش به مرکزی حکومت بهای» مرلفةدو  جزبهدرمجموع، . دهییشا  ميتهرا  آذربایجایي 

 همة ،«کشور اداره در های قوميروهگ همه تأثير» و «های قوميگروه فرهنگي مطالبات و باورها

 راستای درمهاجر آذربایجایي ساکنا   يهویّت رفتارهایاز  و شیه ارزیابي مطلوبها مرلفه

 .دهنیخبر مي ملّي هویّت با همگرایي
 

 ملّی هویّت ابرازمهاجران در  یهویّترفتارهای سنجش های ای مؤلفهنمونهآزمون تی تک .0جدول 
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میزان اختلاف در سطح 

 درصد 59اطمینان 

 بالا حدّ پایین حدّ

از اینکه دارای فرهنگ ایرایي هستم به 

 بالم.خود مي
1100 101. 091190 777. 11001 1101 1111 

 1113 1103 11119 .777 131711 .097 1111 کنم.افتخار ميبه ایرایي بودیم 

تي که عضو آ  کنم ملّاحسا  مي

 است. باارزشهستم بسيار 
1111 110. 111111 777. 11110 1101 1101 

لحا  فرهنگي مردم ایرا  یکي از  از

محسوب های دیيا ملت ترینبزرگ
1109 103. 071390 777. 11091 1110 1103 
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میزان اختلاف در سطح 

 درصد 59اطمینان 

 بالا حدّ پایین حدّ

 .شودمي

کشورم  وست دارم برای توسعةد 

 تلاش کنم.
1111 101. 101311 777. 11100 1193 1109 

خود  وطنهمهر ایرایي را شهرویی و 

 .دایممي
1109 199. 111771 777. 11099 1110 1103 

ایرایي بود  یقش مهمي در زییگي من 

 دارد.
1110 099. 931119 777. 11109 1191 1109 

م احسا  از اینکه یک ایرایي هست

 خوبي دارم.
1109 131. 191103 777. 11091 1110 1103 

ها بهترین ما ایرایيبرای جشن یوروز 

 ت است.دوستي و صميميّجشن 
1100 091. 101110 777. 11009 1107 1111 

موسيقي سنتي ایرایي را بر سایر 

 دهم.ها ترجي  ميموسيقي
9110 11119 11719 777. 107. 97. 17. 

 1110 1191 11179 .777 111110 .113 1117 یرایيا  است و ب .هنر یزد ا

چو  فردوسي، شهریار، بزرگایي 

 .هستنیافتخار ما ایرایيا   مولوی و ...
1109 173. 111099 777. 11091 1111 1103 

صحبت کرد  به زبا  فارسي برای ما 

 است. یشيندلشيرین و 
9199 11911 11011 777. 991. 13. 10. 

ایرایيا  در  هویّتفارسي یماد زبا  

 جها  است.
9103 11131 31191 777. 039. 10. 01. 

هر ایرایي  ملّيپاسیاری از زبا  وظيفه 

 است.
9117 11919 31119 777. 177. 10. 09. 

 1103 1119 11019 .777 901011 .011 1101 جای ایرا  سرای من است. همه

 1119 1113 11000 .777 111930 .109 1101 ایرا  وطن هميشگي من است.

اگر فرصتي پيش آیی دوست دارم در 

 کشورهای خارجي زییگي کنم.
9111 11930 91901 799. 119. 79. 97. 

ما  دفاع از سرزمين ایرا  وظيفة همة

 ایرایيا  است.
1107 111. 111707 777. 11077 1119 1100 

 1193 1190 11911 .777 901991 .090 1199 افتخار است. حکومت مستق  ما مایة
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میزان اختلاف در سطح 

 درصد 59اطمینان 

 بالا حدّ پایین حدّ

مي سرا  حکومت ما دلسوز و مرد

 نی.هست
9191 11111 91900 771. 910. 17. 93. 

کشور تلاش  دوست دارم برای توسعة

 کنم.
1111 110. 101311 777. 11100 1193 1109 

مردم بایستي از تصميمات دولت 

 اگر اشتباه باشی. حتّيحمایت کننی 
9110 11991 11301 777. 101. 91. 11. 

کشورم مواف  یيستم  چيزهمهبا  اگرچه

 ا تعهیات قوی به کشورم دارم.امّ
1109 199. 111730 777. 11091 1110 1117 

خيلي مهم است که ایرا  در مسابقات 

 المللي برییه شود.ورزشي بين
1170 11710 971091 777. 11711 30. 1110 

قایو  اساسي فعلي یک قایو  پيشرفته 

 ت.و کام  اس
9130 317. 131900 777. 301. 10. 1170 

کنم با گذشته و تاریخ ایرا  تلاش مي

 آشنا شوم.
1117 313. 911011 777. 11930 1197 1113 

تاریخ ایرا  پر از شکوه و عظمت 

 است.
1109 117. 111101 777. 11011 1110 1101 

 1101 1110 11091 .777 011109 .001 1109 بخشي از تاریخ ایرایم.

با دیی  تصاویر تخت جمشيی و 

 کنيم.احسا  غرور مي پاسارگاد
1191 399. 911191 777. 11919 1190 1111 

هایي چو  ستارخا ، ميرزا شخصيت

 همةخا ، مصیق و ... قهرمایا  کوچک

 ایرایيا  هستنی.

1113 109. 111001 777. 11113 1119 1101 

ها، باورها و حکومت مرکزی به ارزش

 های قوميگروه ت فرهنگي همةمطالبا

 دهی.ایرا  بها مي

9119 1113 11309- 777. 903.- 09.- 99.- 

-گروه در حال حاضر در کشور همة

 ایی.توجّهمورد احترام و های قومي 
1109 119. 111117 777. 11091 1111 1103 

ر و ... رد، عرب، لُایرایيا  ترک، کُ همة

 وضعيت اقتصادی مشابهي داریی.
1111 111. 911199 777. 11101 1173 1191 
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میزان اختلاف در سطح 

 درصد 59اطمینان 

 بالا حدّ پایین حدّ

مناط  مختلف کشور از خیمات 

اقتصادی یکسا  و عادلایه برخوردار 

 هستنی.

1119 111. 911110 777. 11191 1171 1199 

در اداره کشور  های قوميگروه همة

 .تأثيرگذاریی
9111 11111 11111- 777. 011.- 10.- 90.- 

های حکومتي در واگذاری پست

 قوميت افراد تأثير ییارد.
9199 11911 91931 771. 991. 73. 90. 

Source: Field Studies, 2016 
 

 هویّدت ابدرازآذربایجایي در  مهاجرساکنا  ي رفتار سنجش کلّ برای Tآزمو   یتایج حاص  از همچنين،

 ؛وجود دارد (=Sig.777( اختلاف معناداری )1171) یهشمحاسبه( و مقیار 9مبنا ) بين حیِّّ دهییشا  مي ملّي

مهداجرا   يهدویّترفتارهدای ميدا  یتيجه در ،استاستاییارد  بيشتر از حیّ شیهمحاسبهمقیار  بنابراین، چو 

 .اختلاف معناداری وجود ییارد ملّي هویّت هایارزش تهرا  و پایبنیی به شهرکلا آذربایجایي در 
 

 ملّی هویّتبا  مهاجران در همگرایی یهویّتسنجش رفتارهای  ای براینمونهتی تکآزمون . 2 جدول

 هامؤلفه

Test Value = 3 

 میانگین
انحراف 

 معیار

مقدار 

آماره 

T 

سطح 

 معناداری

(Sig) 

اختلاف 

از 

 میانگین

میزان اختلاف در سطح 

 درصد 59اطمینان 

 بالا حدّ پایین حدّ

 هویّترا  با همگرایي رفتارهای مهاج

 ملّي
1171 199. 1110 777. 11719 11791 11190 

Source: Field Studies, 2016 
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هیای ساکنان مهاجر آذربایجانی در همگراییی بیا ارزش یهویّترفتارهای ای آزمون تی تک نمونه. 2. 3. 4

 قومی

 يآذربایجای مهاجرساکنا   يهویّت رفتارهای بررسي منظوربهمچنين، در این پژوهش ه

 11 ازفرهنگي -های اجتماعيحرکت در مسير شکافو  قومي هوّیتابراز  در تهرا  شهرکلا 

 آذربایجایي هویّتآذربایجا  و  گروه به شیییاً» مرلفة جزبه آیها همة و شیه استفاده مرلفه

 تأثيرگذار یقشاز و  دهنییشا  مي( 7170) از کمتر معناداری سط  «دارم تعّل  احسا 

مهاجر آذربایجایي  در ميا  ساکنا  قومي اجتماعي-ابراز رفتارهای فرهنگي رد ی مذکورهامرلفه

، «...ترکي زبا  به تلویزیویي هایبریامه تماشای» یهامرلفه جزبههمچنين، . کننیحکایت مي

کنم دوستایم را از تلاش مي»و « سي از گروه قومي خودش ازدواج کنیبهتر است فرد با ک»

در ميا   های قوميها و ارزشویژگي بر غلبةها مرلفه همة، «را  برگزینمته ساکنا  آذربایجایي

 .کننیمي اشارهمهاجر آذربایجایي ساکنا  

 

 قومی هویّت ابرازمهاجران در  یهویّتهای سنجش رفتارهای ای مؤلفهنمونهآزمون تی تک .3 جدول

 هامؤلفه

Test Value = 3 

 میانگین
انحراف 

 معیار
آماره مقدار 

T 

سطح 

 معناداری

(Sig) 

اختلاف 

 از میانگین

میزان اختلاف در سطح 

 درصد 59اطمینان 

 بالا حدّ پایین حدّ

تاریخ، سنن  دربارةرا  ملاعاتکنم اطّتلاش مي

 بيشتر کنم. آذربایجا  ورسومآدابو 
1119 379. 911910 777. 11193 1171 1199 

که مرا در  دهمقع کارهایي ایجام ميوابيشتر م

 .دهنیمي ام یاریقومي زمينةفهم 
1171 11197 101911 777.. 11770 13. 1119 

اغلب اوقات با دیگرا  جهت آشنایي با 

 صحبت آذربایجایي و ترکي خودما  هویّت

 زیم.مي

1199 111. 911019 777. 11911 1190 1191 

م لاعاتکنم که اطّي شرکت ميیهافعّاليّتدر 

 ی.نافزایش دهآذربایجایي  تهویّ دربارة را
9139 11771 111719 777. 399. 19 1179 

 آذربایجا  دربارةفاقات مهم بيشتر وقایع و اتّ

 کنم.را دیبال مي
1190 110. 911710 777. 11911 1197 1191 

 .91 -.71 .191 .717 11000 11901 9119آذربایجایي  هویّتآذربایجا  و شیییاً به 
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 هامؤلفه

Test Value = 3 

 میانگین
انحراف 

 معیار
آماره مقدار 

T 

سطح 

 معناداری

(Sig) 

اختلاف 

 از میانگین

میزان اختلاف در سطح 

 درصد 59اطمینان 

 بالا حدّ پایین حدّ

 دارم. تعلّ احسا  

 .11 .10 .911 .777 11979 11191 9199 .هستموابستگي قومي دارای 

 .09 .99 .901 .777 01791 11111 9190 دهم.ترجي  مي بيشتررا  آذربایجایيموسيقي 

 .19 .10 .910 .777 11709 11917 9193 کنم.صحبت ميترکي در منزل به زبا  

 ترکيهای تلویزیویي به زبا  بریامه تماشای

 دهم.های فارسي ترجي  ميبریامه را به
9199 11911 111991- 777. 011.- 37.- 19.- 

کنم به فردی مختلف سعي مي اتدر ایتخاب

 رأی دهم. آذربایجا از 
9101 11911 01091 777. 073. 91. 11. 

 ساکنا  کنم دوستایم را ازتلاش مي

 برگزینم. تهرا  آذربایجایي
9113 11113 11199- 777. 911.- 11.- 11.- 

بهتر است فرد با کسي از گروه قومي 

 خودش ازدواج کنی.
9190 11191 11390- 777. 109.- 17.- 01.- 

 ما منزلت و شخصيت جامعةفضای در 

-قرار مي توجّهکمتر مورد  های قوميگروه

 .گيرد

9101 11911 191190 777. 011. 11. 31. 

مح  تولیم در مقایسه با دیگر مناط  کشور 

 .یافتگي برابری داردتوسعهیظر اقتصادی از 
9119 11971 111913- 777. 111.- 1171- 01.- 

حکومت مرکزی به رشی اقتصادی مناط  

 .کافي دارد توجّهقومي کشور 
1137 371. 991177- 777. 11730- 1113- 1171- 

Source: Field Studies, 2016 

 

 ابدرازمهاجر آذربایجدایي در ساکنا   يهویّترفتار ي سنجش کلّ برای Tآزمو   یتایج حاص  ازهمچنين، 

 (=Sig.777)( اختلداف معنداداری 9199) شدیهمحاسبه( و مقیار 9مبنا ) بين حیِّّ دهیقومي یشا  مي هویّت

مهداجر سداکنا  یتيجده در ،اسدتاسدتاییارد  بيشدتر از حدیِّّ شدیهمحاسبهمقیار  بنابراین، چو  ؛وجود دارد

رفتارهای با ابراز  کننیسعي مي، ملّي هویّتهای با پایبنیی به ارزش زما همهرا  ت شهرکلا آذربایجایي در 

 .بوميشا  را یيز فراموش یکننی هویّتخویش به  تعلّ قومي، پيوستگي و ح   يهویّت
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 قومی هویّت ابرازدر آذربایجانی مهاجران  یهویّتای برای سنجش رفتارهای نمونهآزمون تی تک .4جدول 

 هاؤلفهم

Test Value = 3 

 میانگین
انحراف 

 معیار
 مقدار آماره

T 

سطح 

 معناداری

(Sig) 

اختلاف از 

 میانگین

میزان اختلاف در سطح 

 درصد 59اطمینان 

 بالا حدّ پایین حدّ

 .907 .939 .991 .777 991939 .903 9199 ملّي هویّت واگرایي با

Source: Field Studies, 2016 

 

ساکنان  یهویّترفتارهای  قومی در هویّتابراز و  ملّیبرای مقایسه میزان همگرایی  جفتیی مون تزآ. 3. 3. 4

 تهران شهرکلانآذربایجانی در  مهاجر

 یمدرة ميدایگين بين درواقع. داری قرار داردمعني ≥p.70 سط  در آمیهدستبه t ،(0) جیول طب  یتایج

، به عبارتي. دارد وجود تفاوت مهاجر آذربایجایيساکنا   یدی از قومي هویّتابراز  و ملّي هویّتپایبنیی به 

سداکنا   يهدویّتهدای رفتاردر  ملّدي های جمعي و یکپارچگيبه ارزش تعلّ ح   (0) جیول طب  یتایج

و احسدا   فرهنگدي قدومي-يهویّتهای ارزشبا  همگرایي یسبت به تهرا  شهرکلا  در آذربایجایي مهاجر

 .اردبه آ  یمود بيشتری د تعلّ 

 

 قومی هویّت ابرازو  ملّی هویّتهمگرایی با  مقایسه میانگین نمره .9جدول 
 T Sig انحراف معیار میانگین رفتارهای مهاجران

 .199 1171 ملّيهای جمعي و یکپارچگي به ارزش تعلّ ح  
911739 777. 

 .903 9199 قومي هویّتابراز 

Source: Studies, 2016 
 

 تهران شهرکلان در آذربایجانیمهاجر ساکنان  یهویّترفتارهای  ملّیعاآزمون تحلیل . 4. 3. 4

استفاده  يملآزمو  تحلي  عا از ،يهویّتهای مرلفه مناسبي ازتحلي   برای ارائة، همچنين در این پژوهش

 قرار ارزیابي مورد «BTS»و  «KMO» آزمو  از طری  تحلي این  برای يهویّت هایداده ميزا  ارتباط شیه و

 در بارتلدت مقدیارهمچنين و  ایتخابي هایمرلفه بود  بخشرضایتاز ( 710)بالای  KMO مقیار گرفته که

 .کنیحکایت مي يملعا تحلي  برای يهویّتهای و داده متغيرها بين دارمعني بستگيهم از وجود %1 سط 
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 ی مورد سنجشهامؤلفهبرای  یملروایی عا .6جدول 

 سطح معناداری آزمون بارتلت KMO مقدار نوع سؤالات

 .771/7 01111110 .391 ملّي هویّتابراز با های مرتبط مرلفه

 .771/7 1111133 .110 قومي هویّتابراز مرتبط با های مرلفه

Source: Field Studies, 2016 
 

 هیایزشابراز ارتهران در  شهرکلانمهاجر آذربایجانی در ساکنان  یهویّترفتارهای  یملتحلیل عا. 9. 3. 4

 ملّی

 در ابدرازمهداجر آذربایجدایي سداکنا   يهدویّترفتارهای  بيایگر ي کههایمتغير، تحلي در چارچوب این 

، تداریخ و سدنن ایرایدي، ملّديو اقتیار  هویّت (0 جیول) عام ِّ 3 در هستنیتهرا   شهرکلا در  ملّي هویّت

 ملّديو اقتصاد  ملّيکپارچگي، وابستگي ، حکومت مردمي، عیالت و یملّي توسعة، ملّيزبا  فارسي، غرور 

درصدی واریدای ،  191910بدا  ملّيو اقتیار  هویّتی عام  ندهیشا  مي آ یتایج  گرفته وقرار ارزیابي  مورد

، 01113 بدا ملّدي ، توسدعة01103 بدا ملّدي، غرور 31199 با ، زبا  فارسي111319با  ملّيعام  تاریخ و سنن 

 91311 بدا ملّديو اقتصداد  91103 با ملّي، وابستگي 91319با یکپارچگي  ، عیالت و11111با  ملّيحکومت 

سداکنا   يهدویّت هدایرفتار در ملّديهدای ابراز ارزشدر تأثيرگذاری را  ندرصی واریای  به ترتيب بيشتری

 .دارییتهرا   شهرکلا  آذربایجایي مهاجر

 از منظدرتوا  گفت   چرخش یافته، مياز ماتری آمیهدستبه يملبه ميزا  بارهای عا توجّهبا همچنين، 

عامد  تداریخ و سدنن  از منظدر ؛افتخار به ایرایي بود و  باليی  به فرهنگ ایرایي، ملّيو اقتیار  هویّتعام  

از عام  زبا  فارسي، پاسیاری از زبا  فارسدي؛  از منظرایرایي، جشن یوروز )جشن دوستي و صميميت(، 

، علاقده بده ملّدي عام  توسدعة از منظرالمللي؛ وزی ایرا  در مسابقات بينپير اهمّيّت، ملّيعام  غرور  منظر

عام  عیالت  از منظرهای قومي، گروه به همة توجّهعام  حکومت مردمي احترام و  از منظرکشور؛  توسعة

عامد   از منظدرهدای قدومي؛ گدروه ها و باورها و مطالبات فرهنگي همدةو یکپارچگي، بها داد  به ارزش

آذربایجایي مهاجر ساکنا   يهویّترفتارهای های ویژگي ترینمهمي، فرصت زییگي در کشور دیگر؛ وابستگ

، اذعا  ملّياقتصاد  عام  از منظر؛ همچنين دهنییشا  مي ملّي هویّت به تعلّ ح  در تهرا   شهرکلا در را 

برخدوردار هسدتنی از شدعور و  مشابهياقتصادی  از وضعيت ،تقریباً ،های قومي در ایرا گروه همةاینکه  به

 کنی.( در ميا  مهاجرا  آذربایجایي حکایت ميملّيبه اجتماع  تعلّ ) ملّياحسا  همبستگي 
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 ملّی هویّتهای سنجش رفتارهای همگرا با متغیراز  آمدهدستبه ملّیمیزان بارهای عا .7جدول 

 متغیر نام عامل
)میزان  یملبار عا

 ضرایب(

و  هویّت

 ملّیار اقتد

 .193 باليی  به فرهنگ ایرایي

 .199  افتخار به ایرایي بود

 .110 بود  ملتي که در آیم باارزشاحسا  

 .011 های دیياتملّ ترینبزرگفرهنگي مردم ایرا  یکي از 

 .009 دایمخود مي وطنهمهر ایرایي را شهرویی و 

 .071 احسا  خوب از اینکه یک ایرایي هستم

 .113 یي بود  یقش مهمي در زییگي من داردایرا

تاریخ و 

 سنن ایرانی

 .111 . قهرمایا  تمام ایرایيا  هستنی.هایي همچو  ستارخا ، ميرزا کوچک خا ، مصیق و.شخصيت

 .001 ها بهترین جشن دوستي و صميميت است.جشن یوروز برای ما ایرایي

 .110 هاترجي  موسيقي سنتي ایرایي را بر سایر موسيقي

 .097 هنر یزد ایرایيا  است و ب 

 .111 افتخار ما ایرایيا  غيره وبزرگایي چو  فردوسي، شهریار، مولوی 

 .191 ایرا  وطن هميشگي من است.

 .111 دفاع از سرزمين ایرا  وظيفه همه ما ایرایيا  است

 .097 دارمکشورم مواف  یيستم اما تعهیات قوی به کشورم  چيزهمهاگرچه با 

 .099 تاریخ ایرا  پر از شکوه و عظمت است

 .117 بخشي از تاریخ ایرایم

 .099 ایرا  هميشه تمی  ساز بوده است

 زبان فارسی

 .009 است یشيندلصحبت کرد  به زبا  فارسي برای ما شيرین و 

 .110 ایرایيا  در جها  است هویّتزبا  فارسي یماد 

 .139 هر ایرایي است ملّي سي وظيفةپاسیاری از زبا  فار

 .131 همه جای ایرا  سرای من است

 ملّیغرور 

 .930 حکومت مستق  ما مایه افتخار است

 .197 برییه شود الملليبينخيلي مهم است که ایرا  در مسابقات ورزشي 

 .009 قایو  اساسي فعلي یک قایو  پيشرفته و کام  است

 .111 تاریخ ایرا  آشنا شوم کنم با گذشته وتلاش مي

 .111 کنمتصاویر تخت جمشيی و پاسارگاد احسا  غرور مي دیی  با

 .103 های حکومتي قوميت افراد تأثير ییاردپست گذاریوادر 

 .110 تلاش برای توسعه کشور ملّی توسعۀ
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 متغیر نام عامل
)میزان  یملبار عا

 ضرایب(

 .111 دوست دارم برای توسعه کشورم تلاش کنم

حکومت 

 مردمی

 .010 اییمردميسوز و سرا  حکومت ما دل

 .139 اییتوجّهدر حال حاضر در کشور همه اقوام ایرا  مورد احترام و 

عدالت و 

 یکپارچگی

 .001 اگر اشتباه باشی حتّيمردم بایی از تصميمات دولت حمایت کننی 

 .139 دهیها، باورها و مطالبات فرهنگي همه اقوام ایرا  بها ميحکومت مرکزی به ارزش

 .011 تأثيرگذارییاقوام ایرایي در اداره کشور  همه

 .717 برخورداری مناط  مختلف کشور از خیمات اقتصادی یکسا  و عادلایه

وابستگی 

 ملّی
 .991 اگر فرصتي پيش آیی دوست دارم در کشورهای خارجي زییگي کنم

 .310 ي دارییوضعيت اقتصادی مشابه .ر و..رد، عرب، لُایرایيا  ترک، کُ همة ملّیاقتصاد 

Source: Field Studies, 2016 
 

هیای ابراز ارزشتهران در  شهرکلانمهاجر آذربایجانی در ساکنان  یهویّترفتارهای  یملتحلیل عا. 6. 3. 4

 قومی

قدومي در  هویّدتمهاجر آذربایجدایي در ابدراز ساکنا   يهویّتهایي که بيایگر رفتارهای همچنين، متغير

 گدذاری،ارزش و احتدرام قدومي، تعصدب قدومي، اتتعلّقد (1 جیول)  ِّعام 0تهرا  هستنی در  شهرکلا 

 بدا قدومي تعلّ  احسا  یندهمي یشا  آ  یتایج گرفته وقومي مورد ارزیابي قرار  برابری و قومي وابستگي

 عامد  ،11710 بدا گدذاریارزش و احتدرام عامد  ،31110 با قومي تعصب عام  ؛واریای  درصی 911903

ن بيشدتری دارای ترتيدب بده واریدای  درصدی 01109 بدا قدومي برابدری عام  و 01390 با قومي وابستگي

تهرا   شهرکلا آذربایجایي در  مهاجرساکنا   رفتارقومي در  يهویّت-های فرهنگيابراز ارزش در تأثيرگذاری

 .هستنی

 عامد  نظدراز م گفدت تدوا مي ،یيز یافته چرخش ماتری  از آمیهدستبه ملّيعا بارهای ميزا ازلحا  

 تعصدب عامد  از منظدر آذربایجدا ؛ سنن و آداب دربارة بيشتر لاعاتاطّ کسب برای تلاش قومي، اتتعلّق

 بده آذربایجدایي موسديقي تدرجي  متغير ،گذاریارزش و احترام عام  از منظر قومي؛ تعلّ  احسا  قومي،

 عامد  از منظدر و ایجدایي تهدرا ميا  سداکنا  آذرب از دوستا  ایتخاب قومي، ابستگيو عام  از منظر؛ سایر

در رفتارهدای  را تأثيرگدذاری بيشدترین های قدوميمنزلت و شخصيت گروه به احتراممتغير  قومي، برابری
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یشدا   ایرایي هویّت با واگرایي و قومي هویّتابراز  تهرا  در شهرکلا مهاجر آذربایجایي در ساکنا   يهویّت

 .دهنیمي

 

 قومی هویّتهای سنجش رفتارهای همگرا با متغیراز  آمدهدستبه یملعا میزان بارهای. 8جدول 

 متغیر نام عامل
)میزان  یملبار عا

 ضرایب(

 قومي اتتعلّق

 .191 بيشتر کنم. آذربایجا  ورسومآدابو  سنن تاریخ، دربارةلاعاتم را کنم اطّتلاش مي

 .031 کنی.ام یاری ميوميق زمينةدهم که مرا در فهم بيشتر مواقع کارهایي ایجام مي

 .009 زیم.ام حرف مياغلب اوقات با دیگرا  جهت آشنایي با گروه قومي

 .011 قوميتم افزایش دهی. دربارةکنم که اطلاعاتم را هایي شرکت ميفعّاليّتدر 

 .101 کنم.ام باشی را دیبال ميو اتفاقات مهم راجع به گروه قومي وقایع بيشتر

 تعصب قومي

 .173 دارم. تعلّ ام احسا  شیییاً به گروه قومي

 .111 دهم.های فارسي ترجي  ميام را به بریامههای تلویزیویي به زبا  قوميدیی  بریامه

 .019 کنم به فردی از گروه قومي خودم رأی بیهم.در ایتخابات مختلف سعي مي

 .013 ج کنی.بهتر است فرد با کسي که از گروه قومي خودش است ازدوا

-و ارزش احترام

 گذاری

 .119 دهم.های دیگر ترجي  ميرا به ترایهآذربایجایي موسيقي 

 .117 گيریی.است که اقوام مختلف ایرایي مورد توهين قرار یمي ایگویهبهفضای جامعه 

 وابستگي قومي
 .019 ایتخاب کنم. ميا  ساکنا  آذربایجایي تهرا کنم دوستایم را از تلاش مي

 .019 ام دارم.وابستگي قومي به گروه قومي

 برابری قومي
 71003 گيرد.قرار مي توجّههای قومي کمتر مورد ما منزلت و شخصيت گروه جامعةدر فضای 

 .900 خاصي به رشی اقتصادی مناط  قومي کشور دارد. توجّهحکومت مرکزی 

Source: Field Studies, 2016 
 

 مبحث سیاسیِ-یجغرافیای وتحلیلتجزیه. 9

در  قومي و ملّي هویّت دهنی دو متغيرات آ  یشا  ميدرمجموع، مطالعات این پژوهش و آزمو  فرضيّ

 در حتّدي و یکییگریدی مکمد ( 17)منطقدة تهرا   شهرکلا مهاجر آذربایجایي در ساکنا   يهویّترفتارهای 

و  هدای جمعديارزش آیها به خاطر  تعلّ احسا  ةدهنییشا آذربایجایي  مهاجرساکنا   رفتارهای مواردی

آذربایجدایي  ساکنا  مهاجرقومي در ميا   هویّتبه  تعلّ ، ح  به عبارتي .هستنی قومي هویّتاز  بيش ملّي

 ملّدي و جمعدي هداییيست و برعک ، پایبنیی به ارزش ملّيو  جمعيهای به ارزش تعلّ به معني ایکار 
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قومي خود فاصدله  هایوابستگياز  تهرا  شهرکلا ربایجایي در آذ ساکنا  مهاجرشود بسياری از باع  یمي

 بگيریی.

 يهدویّت یرفتارها یندهيمگفت یتایج این پژوهش یشا   توا يمات پژوهش فرضيّ تر يدقبرابر آزمو  

 توجّده، با گيرییي قرار ميتوجّهگاهي مورد بيتهرا   شهرکلا در آیها وقتي  حتّيمهاجر آذربایجایي ساکنا  

آ  را داریی و  ملّي هایارزششیییی که مردما  آذربایجا  به  اریخي آذربایجا  در ایرا  و علاقةت به ریشة

آميز در کنار سایر شهروییا  تهرایي هيچ منافاتي با اص  زییگي مسالمت ایی،کردهدر طول تاریخ بارها اثبات 

های مختلف جمعيتي در کنار یکییگر   که گروهتهرا شهرکلا تهرا  ییارد. درواقع در اجتماع  شهرکلا در 

پد  از شدهروییا  مهداجر کده  يقومگروه  ترینبزرگعنوا  مهاجر آذربایجایي بهساکنا  کننی، زییگي مي

تمدایزات ، و قدوميتي يزبدای هدایویژگدي ازلحا ، هستنیجمعيتي ساکن تهرا  دومين گروه اصلي تهرا  

 هدایگاهي ضدمن پایبندیی بده ارزش ،این مهاجرا در ميا  . لذا   دارییتهرا شهرکلا اجتماع با را فراوایي 

مناط  تهرا   برخيدر ، مثلاًشود. یيز مشاهیه ميي قومي و محلّ هویّتشیییی به  وابستگي جمعي، هویّت

و  رواج بيشتری داردزبا  ترکي آذربایجایي  دهنیيمتشکي   هايجاییآذرباکه اکثریت را  17 از جمله منطقة

از که  پردازییمي آ به دفاع از شود، یياز اگر  حتّيو خود داریی  های قوميارزشبه  شیییی تعلّ ح  یها آ

مهاجر آذربایجایي در ساکنا  قومي از طرف های به ارزش تعلّ ح  توا  به تشییی ابراز موارد بارز آ  مي

 شدهرکلا مهاجر آذربایجایي ساکنا  شییی  یشا  از علاقةکه  اشاره کرد تيی قوميهااهایتها و تبعيضبرابر 

از خدود بدروز  ملّديهای ارزشبه  پایبنییدر کنار دوست داریی يشا  دارد که قومي و محلّ هویّتبه تهرا  

مهداجر سداکنا   از طدرف قدوميهدای ارزش های اجتماعي ابدرازدیگری از صحنه همچنين، یمویه .دهنی

در  تراکتدور فوتبدال تيم ميا  طرفیارا یاسيویاليستي -حيثيتي هایوایيخایواع کری درتوا  را مي آذربایجایي

 .پيروزی و استقلال تهرا  مشاهیه کرد تيمرقابت با 

 شییی يتوجّهبي احسا  از مهاجر آذربایجایيساکنا  واگرا در ميا   يهویّترفتارهای  از درواقع برخي

 قوميشدا  هویّت تمسخر و -تهرا  شهرکلا تماعي فضای اجدر  ویژهبه-های قومي در ایرا  گروه به یسبت

 جزئديبه شک   هرچنی و قومي يهویّت-های فرهنگيبه ارزش تعلّ ابراز  صورتبهگاهي  که گيردمنشأ مي

 يشا مقو هویّت یسبت بهموجود  یهایاملایمتي به داد  پایا حقوق شهروییی خودشا  و  احقاق خواها 

 جامعدة سياسدي-فضدای اجتمداعيشهری و عمومي، در  هایزماییهي فضاسا از منظروجود، بااین هستنی.

یدوع این ، اجتماعي مواجه هستيمواقعي دموکراسي  یبرقرارهای زیرساختدر  يمهم مشکلاتبا که ایرا  
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مشکلاتي را  تواییمي ،هیفو بیو   یارسا یدر بسترقومي -يفرهنگ هایوابستگي و هابه ارزشعلاقه ابراز 

برای مدییرا  شدهری  ،در ميا  مهاجرا های اجتماعي( )خل  گس ي و کنترل احساسات واگرا از بعی امنيت

 خل  یمایی.تهرا   شهرکلا در 

 اکثر که دهیمي یشا تهرا   17 منطقة در آذربایجایي مهاجرساکنا   يهویّت رفتارهای بررسيدرمجموع، 

 و علاقدهدر تهرا ،  خود مهاجرتي هایخواسته اکثر به یرسيی  یيز و زییگي شرایطشکایت از  وجود با آیها

برخدي  وجدود بدا ، آیهدابده عبدارتي .داریدی ملّيجمعي و های ارزش و ایرایي هویّت به شیییی وفاداری

 بده شدیییی وفداداری ،آذربایجدایي و قومي هویّت به علاقه کنار در، مادری سرزمين از دوری و مشکلات

فرهنگدي -این مجموعة جغرافيایي و ایرا  یاپذیرجیایي بخش را ودخ و داریی خود اسلامي و ایرایي هویّت

برخدي اگرچده - بخدش و خوشداینییتهرا  زییگي آرامدش شهرکلا به همين دلي  در  و کننیقلمیاد مي

هدای قدومي گدروه سدایر در کنار -وجود دارییفرهنگي و اقتصادی -های اجتماعيها و یارضایتيلایمتيیام

 .داریی

ها در شئو  مختلف اداری، سياسي، اجتمداعي، آذربایجایي ال و گستردةتوا  مشارکت فعّهمچنين، مي

-در مسدير درهدم یتهرا  را عام  تأثيرگدذار شهرکلا فرهنگي، اقتصادی، علمي، فني و مذهبي کشور در 

تداریخ  در دهي به روح جمعي در تهرا  دایست. درواقع، از ميا  مهاجرا  آذربایجدایيو شک  ملّيتنيیگي 

هددای مختلددف رگددذار در عرصددههددای سياسددي، مددذهبي و علمددي بسدديار تأثيشخصدديتتهددرا  معاصددر 

در چارچوب این زیدیگي  حتّي ایی.های کليیی کشور را بر عهیه گرفتهپست ادارة ،اجتماعي ایرا -سياسي

 بدازار و تهدرا  یاقتصداد مراکدز اکثر مهاجر آذربایجایي برخي ساکنا  تهرا  شهرکلا  در هاجتماعي، امروز

 .هستنی آ  ي دربالای دارای یفوذ بسيارو  درآوردهخود  را به تسخير تهرا 

 ملّديقدومي و -هدای جمعيتديبدا سدایر گدروه چنا  آها در تهرا  و یواحي اطراف آ  لذا آذربایجایي

مراتب شدهری یمایی. همچنين، در سلسلهر جیاسازی آیها بسيار بعيی ميایی که تصوّو درآميخته شیهترکيب

 حتّدي-ي داریدی مکدایي( خاصدّ  تعلّ خاطر )ح  تعلّ ها به برخي شهرها ازجمله تهرا  ایرا ، آذربایجایي

جغرافيایي را به یمدایش  خاطرتعلّ این  وضوحبههای ایرا  تهرا  از آذربایجایي پذیریميزا  بالای جمعيت

 گسستني یيست. يحترابهو این پيوییهای جغرافيایي  -گذاردمي

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 گیرینتیجه .6

 های مهاجرپدذیری وقتديسياست عرصةدر  های مییریتي و سازماییهي فضایي،واقعيت از منظر اصولاً

 هداتغيرم ها،شاخص تماميبتوا   که قلمیاد یمود مهاجرا  برای آلاییه شهری ورا موف   شهر یکتوا  مي

 ی مهاجرفرسدتشدهرها بده یترمناسدب و بهتدر وضعيت در شهر آ  دررا  مهاجرپذیری مختلف ابعاد و

 ترینبزرگ، کشور تجاری و اقتصادی سياسي، مرکز عنوا به تهرا  شهرکلا در همين ارتباط، . ارزیابي یمود

 مردمي به عبارتي ،شودهای قومي مختلف محسوب ميگروه وایرا   مختلف یقاط از مهاجرا  تمرکز کزمر

 گزیننیبرمي خویش آرزوهای مرکز را تهرا  هستنی یترمناسب هایدرآمی و بهتر زییگي در جستجوی که

ي که وجدود مطالعات. از این لحا ، طب  شواهی و کننیمهاجرت مي)اقيایو  ثروت در ایرا (  آ  سویبه و

 هایسياسدت ازکده ایدن موضدوع  دارد اختيدار در را شدهرکلا  ایدن به مهاجرت لاوّ رتبة آذربایجا  دارد

کدارکرد  و (کشدور يت درمحرومهای یشين ایرا  )حفرهیواحي پيرامویي و حاشيه به رسيیگي در صحي یا

ور و یسایي ثروت از اقصدي یقداط کشدسياسي در خروج تمامي امکایات فيزیکي و ا-سيستم متمرکز اداری

 .گيردمنشأ مي اداری کشور-تمرکز آیها در مرکز سياسي

توا  مي را های این موضوعبازتاب -ترینآلو یا اییه-یکي از بیترین تحرکات جمعيتي  از منظردرواقع 

 تندوع ایدن کده تهرا ( قلمیاد یمود شهرکلا اداری ایرا  )-يقومي در مرکز سياسمختلف های تجميع گروه

 پدارهپدارهو  یداهمگن یهافضدا دهي بهشک  برای ، پتایسي  بالایيتهرا  شهری جامعة در قوميتي-فرهنگي

 مسدائلي قالدب در را شهر فضای سازماییهي و مییریتتوایی مي وتهرا  دارد  شهرکلا در  يهویّت-شهری

 بده...  و یاسدازگار و یاهمگن يهویّتو  فرهنگي فضاهای خل  شهروییی، حقوق مشارکت، چو مختلفي 

 سدایر بدا رفتارهدای همگدرا قالدب در مهداجرا  يهویّت رفتارهایدیگر، از طرف  ،همچنين. بکشی چالش

 بده دهديشدک  مسدير درتهدرا   شدهرکلا سریوشدت  توا  مکایيسدم مهمدي دررا مي تهرایي شهروییا 

تدوا  بازخوردهدای آ  را در کده مديقلمیاد یمود  شهر سياسي در فضای عي، فرهنگي واجتما یکپارچگي

 فرهنگي پایتخت بر اقصي یقاط ایدرا ، در-چرای سياسي، اقتصادی و اجتماعيوچو چارچوب استيلای بي

 .مشاهیه کرد ملّي به یک روح جمعي در فضای دهيشک  مسير

 شدهرکلا مهداجر آذربایجدایي در ساکنا   يهویّترفتارهای  ازوجود، درمجموع یتایج این پژوهش بااین

در  ملّي هویّتبر محور اجتماعي  و حرکت در مسير روح جمعي و یکپارچگي همگرایيتهرا  در راستای 

کندی و اجتمداع اگرچه این موضوع تغييری اساسي در اص  واقعيت ایجاد یمي .کنیسط  شهر حکایت مي
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لدایمتي یدوع یامو وقدوع هدر  شدیهخل  مدوزایيکيفرهنگدي -هدای اجتمداعيتهرا  روی بافت شهرکلا 

توایدی بده بدروز مدي هداآذربایجایي های قومي مهاجر ازجملدهیسبت به گروهتهرا  اقتصادی در -اجتماعي

تدوا  گفدت بر این اسا ، ميمنجر شود.  شهرکلا سياسي این -های مختلفي در زییگي اجتماعيیدشوار

بدرای مدییریت و  هداریزیبریامده يمتما، موزایيکيفرهنگي -های اجتماعيبافت اینتهرا  با  شهرکلا در 

 ویدژهبه و های قومي و جمعيتي حاضر در این اجتماعگروه سایر حضورسازماییهي فضای شهر بایستي با 

هدای گدروه همده تنيدیگيرا برای درهدم يدموکراتيکتا این امر بستر اجتماعي  گيرد صورت هاآذربایجایي

موتور پویایي شهر را در مسير کمدال  ،اجتماعي هایيبآس کاهش خل  کنی و همچنين با شهر در جمعيتي

مشدارکت و  همچنين، در چدارچوب ایدن مکایيسدم،به حرکت درآورد.  ي آ و توسعه پاییار و دموکراتيک

 توایدیمي تهدرا  شدهرکلا  در محلي و بومي هایریزیبریامه در راستای قومي هایگروه اختيارات افزایش

 ملّدي هویّتهای داری به ارزشاوف و با هیفتهرا   شهرکلا  موزایيکي عةجامبسترهای مستحکمي را در 

 .کنیها خل  های مهاجر و آذربایجایيدر ميا  گروه

مبتندي بدر اصدول بایسدتي ریز کشدور ل مییرا  بریامهاوّ به مباحثي که ارائه شی، در مرحلة توجّهلذا، با 

تهدرا  را در کنتدرل  شدهرکلا سياسدي -ي اجتماعيوضوع حياتي برای زییگح  این مآمایش سرزمين، راه

 یهداتيواقعمبتني بدر و اجرایي با قابليت جمعيتي یک راهبرد  اقتصادی مهاجرت و ارائة-معض  اجتماعي

 سدوی از موضدوع ایدن پدرداختن بده امروز، جامعةهمچنين، در . ایسایي در ایرا  جستجو کننی-جغرافيایي

، شی جهایيمکایيسم  روزافزو  توسعة با که شودو مهم قلمیاد مي روریضریز کشور بسيار مییرا  بریامه

 يهدویّت و فرهنگي-اجتماعي هایحوزه ازجمله هاحوزه همه در آ  متناقض گاه و منفي مثبت، هایبازتاب

 از بسدياری توایدیمي فرهنگدي رویکدرد اتخداذ ، ظاهراًتغييرات این مییریت برای لذا. شی خواهی تریمایا 

 یدک ازتهدرا   شهرکلا  مهاجرا  ميا  در را قومي و ملّي هویّت موضوع و برطرف را موجود هاییغهدغ

 هدای قدوميميدا  گدروه بيشتر وفاق ایجاد ،منظور این رایب. کنی تبیی  اجتماعي پیییة به اجتماعي چالش

جمعدي و اجتمداعي  گيیکپارچح  خوبي برای ایجاد راهتر و عمي  بيشتر ارتباطات ایجاد طری  از مهاجر

 تعلّد احسا   خل  مکایيسم اجتماعي مناسبي برای ات،ارتباط برقراری این به عبارتي و شودمحسوب مي

 .شودبشمار مي جمعي هویّت بههای قومي گروه وفاداری و

بدیو  ، (پيرامدو  -ویژه ميا  مرکز بهایرا  ) در اقصي یقاط اقتصادی عیالت برقراری از منظر، همچنين

 ملّدي منییرضدایتميدزا   افزایشدر کشور و قومي یشين حاشيه مناط  عمرا  و توسعهتلاش برای دیی تر
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چو  تهدرا   یيشهرهاکلا به  ي آیهامهاجرتتمایلات  کاهش حتّي( و ملّيهای )احسا  وفاداری به ارزش

 .تأثيرگذار خواهی بود

تهدرا   شدهرکلا ، در سدط  ملّيستگي ، علاوه بر رهنمودهایي که ارائه گردیی، با هیف همبدرمجموع

تهرا  بهدره  شهرکلا های کالبیی و سياسي زیر برای افزایش یکپارچگي اجتماعي در مشيتوا  از خطمي

 جست:

های مختلف قومي ساکن تهرا  برای ارج یهاد ، معرفي های فرهنگي گروهبرگزاری دائمي جشنواره -

 های قومي؛های فرهنگي گروهشزو شناسایی  واقعي ار

-به اسدم گدروههای اصلي و تأثيرگذار تهرا  های حياتي، ميادین و خيابا گذاری برخي از مکا اسم -

هدای قدومي ازجملده خيابدا  های یمادین جغرافيایي، اجتماعي، فرهنگي و... گدروههای قومي یا وابستگي

 ؛آذربایجا ، کردستا ، آزادراه شهيی باکری، ميیا  استاد شهریار و...

واقعدي  ملّيهای تهرا  به رسایه شهرکلا مختلف در سط   ملّي-های جمعيلاش برای تبیی  رسایهت -

 ؛ملّيو حقيقي برای ایعکا  روح 

عنوا  شهر یمادین جغرافيدای فرهنگدي ایرایدي چه بيشتر و روزافزو  تهرا  بهتلاش برای معرفي هر -

 شهر(؛)ایرا 

 ایرایي. هویّتین عنوا  یکي از عناصر یمادتهرا  بهشهری -تلاش برای برییسازی مکایي -

 و قدردانی رتشکّ

هدای مدادی و حمایتتمامي  به خاطروسيله از معاویت پژوهشي دایشگاه مراغه بیینیویسنیگا  مقاله 

 .کننیمي، تشکر و قیردایي از این پژوهشمعنوی 
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