
  53-77: 1401، بهار 1 ةشمار ،شانزدهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة
53  

  قرن اخير هاي اجتماعيِ كردستان ايران در نيم نقش چندگانة دين در تضاد
  

  3الدين ، محمدباقر تاج2، حسن محدثي گيلوايي1سيد ياسين حسيني
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  چكيده
قرن اخير در دهاي اجتماعي مرتبط بر دين در نيمهدف پژوهش حاضر بررسي تضا

استان كردستان بوده است. رويكرد پژوهش كيفي و از مصاحبه با مطلعان كليدي 
ها  ها و روزنامه ها، كتاب نامه براين از اسناد و مدارك شامل زندگي استفاده شده است. عالوه

زيع تضادها در بين هاي برحسب پراكنش جغرافيايي و تو استفاده شده است. يافته
بندي شده است. هفت شيوه از تضادهاي اجتماعي مرتبط با دين  هاي مختلف صورت گروه

مثابة پوشاننده و  دين به«، »برندة تضادها مثابة ازبين دين به«در كردستان در قالب 
دين «، »كنندة تضادها دهنده و بازنمايي مثابة انعكاس دين به«، »كنندة تضادها پنهان

دين «، »كنندة تضادها كننده و تشديد مثابة تقويت دين به«، »بخش تضادها ابة تداوممث به
» كنندة تضادها مثابة تضعيف دين به«و » مثابة منبع و منشأ تضادهاي اجتماعي به

هاي فكري با  استخراج شده است. هريك از تضادهاي مذكور، گاهي بين افراد يا بين گروه
  هاي مذهبي با  گرايش فكري سكوالر بوده است.  ساليق متفاوت ديني يا گروه
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  تضاد اجتماعي، دين، كردستان.هاي كليدي: واژه
  

  مقدمه و بيان مسئله
شناسي به دين از منظر تحقق اجتماعي و نقشي كه در حيات اجتماعي بشر دارد،  جامعه

ناگزير  س بهشنا كند و جامعه ها و وجوه مختلفي پيدا مي پردازد. از اين منظر دين چهره مي
كوشد از شيفتگي يا نفرت در  كوشد تمام اين وجوه تحقق اجتماعي دين را رصد كند. او مي مي

رفته به ما  كار پژوهش خود بپرهيزد و تنوع عملكردي دين را ببيند. تداوم كار در اين حوزه رفته
مألوف مانع از دهد كه وجوهي از عملكرد و اثرگذاري دين را ببينيم كه نگاه  اين امكان را مي

شده است. بحث از نسبت دين و تضادهاي اجتماعي يكي از موضوعاتي است كه در  ديدن آن مي
تر موردتوجه قرار گرفته است. اما مطالعه درمورد برخي بسترها و  پژوهي كشور ما كم دين

زمينة كند. كردستان ايران  شده مي تر ديده گونه امور كم هاي اجتماعي ما را متوجه اين زمينه
كند. وقتي از خود پرسيديم چه چيزي در  شناختي فراهم مي اجتماعي بكري براي مطالعة جامعه

اش دانشي در  تواند موضوع مطالعة مهمي باشد و به ما از ژرفاي جهان اجتماعي كردستان مي
خور ببخشد، به موضوع نسبت دين و تضادهاي اجتماعي رسيديم؛ موضوعي كه از هر جهت 

شناختي ما از زمينة اجتماعي  توانست به فهم جامعه برانگيز بود و مي اب و كنجكاويبراي ما جذ
  كردستان مدد برساند. 

كردستان براي بسياري از پژوهشگران داخلي و خارجي موضوع جذابي براي مطالعه بوده 
د. ان است. محققان گوناگوني دربارة مسائل كردستان تحقيق كرده و آثار گوناگوني منتشر كرده

گاه تكثر ديني و اجتماعي اجتماعي  شناسي كردستان همچون آزمايش براي محقق جامعه
سازد كه كردستان محل بروز انواع تضادهاي  زده به ما نمايان مي ماند. يك بررسي شتاب مي

چنان انواع تضادهاي  اش بوده است و در اين زمينة اجتماعي هم اجتماعي در تاريخ طوالني
قرن  هاي اين همه تضاد اجتماعي در كردستان چيست؟ در نيم يابند. خاستگاه اجتماعي بروز مي

اخير دين چه سهمي در پيدايش، رشد، بروز، و زوال تضادهاي اجتماعي كردستان داشته است؟ 
بندي  توان نسبت دين و تضادهاي اجتماعي را در كردستان ايران صورت طور كلي چگونه مي به

جويان به مسائل  شناسي ايران و هدايت محققان و دانش از جامعهكرد؟ تمايل به مركززدايي 
ها، ما را به مسئلة دين و تضاد  ها و پرسش )، به همراه اين كنجكاوي7: 1398بومي (محدثي، 

  گاه مطالعة خويش قرار داديم.  اجتماعي در كردستان ايران كشاند و آن را در نشان
هاي مذهبي  ن مقاله، در استان كردستان گروهبنا بر تجربة زيستة يكي از نويسندگان اي

پندارد و  ها، سايرين را غيراسالمي (كافر) مي (اسالمي) مختلفي وجود دارند كه هر يك از آن
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فرسايد و گاه حيات ديني و  آورد و يقين ديني را مي همين تنوع زياد با خود ترديد را پديد مي
ديني است كه  د. اين يكي از تضادهاي درونكن نظمي مي حيات اجتماعي را دچار اختالل و بي

) نيز آن را تأييد 1389در زندگي روزمرة مردم استان كردستان مشهود است و پژوهش بقالي (
كند كه براي مثال، تقديس خشونت و تحريف حقيقت در ميان گروه فكري سلفي رايج و  مي

كاري  روي يا بزه تواند به كج مي ها با چاشني دين و مذهب در جامعه جايز است. لذا برخي از ايده
هاي  هاي مذهبي با گرايش ديگر، شكاف جدي بين گرايش ازطرف مشروعيت ببخشد.

گرايانه باعث تضادهاي مضاعفي در سطح  گرايانه يا فرقه غيرمذهبي، همچنين شكاف قوم
اي، و  سانههاي ر  ها، گروه هاي اجتماعي (در مطالب كانال ويژه در شبكه اجتماعي شده است كه به

كوشند از  صورت بارز ديد. عالوه بر اين، نيروهاي درون هر قلمروي مي توان آن را به صفحات) مي
شدة خود محافظت كنند و با نيروهايي كه حيات  فعاليت و زيست اجتماعي قلمرو تعريف

براي  كنند و خطري اندازند، يا مواضعشان را تهديد مي شان را در آن قلمرو به خطر مي اجتماعي
هاي مذهبي زيادي  شوند، به مبارزه بپردازند. با توجه به اينكه گروه منافعشان محسوب مي

زاده، تصوف نقشبنديه، وهابي، شيعه و ...) در كردستان وجود دارند و همچنين  (سلفي، مفتي
؛ عظيمي و 4: 1393زاده و همكاران،  اند (سراج تدريج تقويت شده هاي سكوالر نيز به گروه
تواند نسبت وثيقي با تضادهاي اجتماعي داشته  رسد دين گاه مي نظر مي )، به82: 1391نگر، چلو

شوند. با توجه به نتايج مطالعات موجود  تر  بسا در آينده اين تضادها بيش باشد و احتماالً چه
شود كه نسبت دين و تضاد اجتماعي در  تري براي ما مطرح مي گفته به نحو جدي پرسش پيش

  گونه بوده است؟ ن طي نيم قرن اخير چهكردستا
  

  ادبيات نظري و تجربي پژوهش
شناسي معموالً شاهد يك رويكرد مسلط دربارة نقش و جايگاه دين در  در ادبيات جامعه
ساز دين تأكيد  پارچه پردازان متعدد از منظرهاي گوناگون بر نقش يك جامعه هستيم. نظريه

اند و  بخشي براي دين قائل ونز عمدتاً بر نقش انسجامكنند.  اميل دوركيم، مرتون و پاس مي
دانند و بر اقتدار اخالقي دين تمركز   رسالت و كاركرد دين را نگهباني و محافظت از جامعه مي

در اين رويكرد دين به نظام اجتماعي ). 175: 1381؛ هميلتون، 285: 1383كنند (دوركيم،  مي
پارچگي اجتماعي را حفظ كند  يك» فشار اخالقي«ين بسته بماند و با تأمكند تا هم كمك مي

). 178(همان: » اند اساساً براي حفظ انسجام گروهي«. از نظر دوركيم مناسك نيز )175(همان: 
چنان كه  شود؛ هم درواقع، از طريق مناسك ديني، يكپارچگي و انسجام اجتماعي ايجاد مي

كرد درست زندگي اخالقي ما به همان دوركيم معتقد است كه مناسك و مراسم دين براي كار
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كار  اند كه فرد براي زنده نگه داشتن زندگي جسماني تمام اهتمام خويش را به اندازه ضروري
: 1387كند (هميلتون،  گيرد، زيرا از طريق مناسك است كه گروه خود را تأييد و حفظ مي مي

قاتي كه در داخل كشور دربارة ). بر مبناي همين نوع نگاه به كاركردهاي دين، بيشتر تحقي302
كنند كه دين در  نگرانه و با روشي كمي تأييد مي اند، بر مبناي نگاهي عيني دين صورت گرفته

؛ باغبان و 1395بخشي و يكپارچگي اجتماعي نقش مهم و اساسي دارد (تاتار و فتحي،  انسجام
  ). 1394همكاران، 

لق دارد، موضع مشابهي دربارة كاركرد كارل ماركس كه ظاهراً به اردوگاه ضددوركيمي تع
هايي كه از وي دربارة دين باقي مانده است، به ما  كند. او در معدود نوشته دين اتخاذ مي

پوشاند. در نظر او دين امر زميني را آسماني و مافوق  گويد كه دين تضادهاي اجتماعي را مي مي
براي مثال، مكشوف «درحالي كه «كشد،  سازد و بر تناقض امر زميني پرده مي الطبيعي مي

نقل از سلسام و  ، به228: 1973(ماركس، » شود كه خانوادة زميني راز خانوادة مقدس است مي
كشد  مي» فرايند زندگي جامعه«بر  1»حجاب رازآميزي«دين   در نظر ماركس). 1973مارتل، 
زيرا ذات انساني دين تحقّق خيالي ذات انساني است، «ماركس بر آن است كه ). 229(همان: 

واسطة  رو، در نظر ماركس تقلّا عليه دين، به ازاين ).227(همان: » هيچ واقعيت حقيقي ندارد
اين  ).227(همان: » جنگي است عليه جهاني ديگر؛ جهاني كه در آن دين، عطر معنوي است

س جهان گاه نقد دين از نظر مارك همان جهاني است كه دين انعكاسي از آن است. الجرم نشان
محصول آن است. در اين  2ديني نيست، بلكه جهان اجتماعي است كه دين و انعكاس ديني

 4الجرم، براي شاديِ واقعيِ«مردم است.  3»ِ توهميِ شادي«كننده، دين  جهان از خود بيگانه
منزلة شادي توهمي مردم، نياز است. اين مطالبه همانا دست كشيدن از  مردم، به الغاي دين به

م را پديد ميتوهآورد. نقد دين، بدين ترتيب، در نطفة  م دربارة شرايطي است كه نياز به توه
ماركس با گفتن اين  ).227(همان: » اي بر آن است خود نقد درة اندوه است كه دين همانا هاله

طور كه روحِ  دل است؛ درست همان ديده، قلب جهان سنگ دين، آه خلق ستم«سخن كه 
  كند.  دهندگي دين تأكيد مي بر كاركرد تسكين» است. افيون توده استروح  موقعيتي بي

كنيم،  جالب اين است كه وقتي انديشة ماركس و دوركيم را دربارة دين با هم مقايسه مي
يابيم. دربارة كاركرد دين، دوركيم به زبان  ها مي رغم تفاوت ظاهري مشابهتي جدي در آن به

ترين اثر خود دربارة دين،  ان منفي. اما دوركيم نيز در مهمگويد و ماركس به زب مثبت سخن مي

_______________________________________________________ 
1. mystical veil 
2. religious reflex 
3. illusory happiness 
4. real happiness 
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دين امري به حد اعال «). در نظر او نيز 10: 1383كند (دوركيم،  دين را به هذيان تشبيه مي
). دين از اوهام سرچشمه نگرفته است، بلكه در واقعيت اجتماعي 13(همان: » اجتماعي است

بايست واقعيت نوع ديگري  فرد بشري و جهان مادي، ميبيرون از ذات ). «95ريشه دارد (همان: 
باشد كه معنا و ارزش عيني اين نوع هذياني كه، به يك معنا، در هر ديني هست از آنجا 

سخن » تخيل ديني«اندركار بودن  ). دوركيم نيز از دست121(همان: » گيرد سرچشمه مي
ائماً در حال ايجاد چيزهاي الهوتي جامعه د«گويد كه  ). او نيز به ما مي290گويد (همان:  مي

اند كه به جاي جهان به صورتي كه ما آن را  باورهاي ديني بوده). «291(همان: » است
هاي فكري بين ماركس و  ). اين قرابت324(همان: » اند بينيم، جهان متفاوتي را قرار داده مي

تمايز قائل «گويد:  ر ميدوركيم دربارة دين چيزي نيست كه از نظرها پنهان مانده باشد. ترن
عنوان  عنوان شيرازة اجتماعي و استعارة ماركسيستي دين به شدن ميام مفهوم دوركيمي دين به
  ). 179: 1387نقل از هميلتون،  به 78: 1911(ترنر، » ترياك اجتماعي، غالباً دشوار است

برخي  شناسان دين بوده است، اما توجه به كاركردهاي دين هميشه مورد توجه جامعه
بيشتر بر كاركردهاي مثبت و برخي بيشتر بر كاركردهاي منفي تمركز كرده و گاه دربارة يك 

شناساني كه دربارة  اند. ازجمله جامعه هاي متفاوتي سخن گفته كاركرد معين دين با زبان
كاركردهاي دين سخن گفته، اُدي است. او از شش كاركرد دين براي فرد و جامعه سخن 

  گويد: مي
ها و هدفآورد و از اين طريق ارزش بار مي دين براي انسان حمايت و تسلي به. 1

  كند. شده را پشتيباني مي هاي تثبيت
ها و مراسم، امنيت عاطفي و هويت و نقطة اتكاي ثابتي در . دين از طريق آيين2

آورد. اين همان كاركرد  بار مي هاي آرا و عقايد براي انسان به بحبوحة ناسازگاري
هاي مذهبي و اجراي مراسم مذهبي را در  يشي دين است و آموزش آموزهكش

بخشد و غالباً به حفظ  گيرد. اين كاركرد دين به نظم اجتماعي استواري مي برمي
  كند. وضع موجود كمك مي

هاي فردي هاي گروهي را بر فراز هدفبخشد و هدف . دين به هنجارها تقدس مي3
  سازد.  را مشروع مي دهد. دين نظم اجتماعي قرار مي

عنوان مبناي انتقاد از الگوهاي اجتماعي موجود، فراهم  . دين معيارهايي را به4
تواند مبنايي را براي اعتراض  سازد. اين همان كاركرد پيامبرانة دين است و مي مي

  اجتماعي فراهم سازد.
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 شود كه او احساس كند و باعث مي . دين به انسان در شناخت خودش كمك مي5
  هويت كند.

هاي زندگي . دين در فراگرد رشد انسان بسيار اهميت دارد، زيرا به افراد در بحران6
كند و درنتيجه، بخشي از  و مقاطع گذار از يك وضعيت به وضعيت ديگر كمك مي

  ).  211- 210: 1381آيد (هميلتون،  شمار مي فراگرد اجتماعي شدن به
شمارد، فقط  كردهايي كه اُدي براي دين برميكنيم، در فهرست كار كه مالحظه مي چنان

در ميان  توان آن را مرتبط با موضوع تضاد اجتماعي دانست. مورد پنجم است كه به نحوي مي
متفكران ايراني يكي از كساني كه به نسبت دين و تضاد اجتماعي توجه كرده، علي شريعتي 

ن بر تضادها براي طبقة حاكم ويژه به خدمتي كه دين در جهت نقاب كشيد شريعتي به«است. 
(محدثي، » كند كند، توجه مي دهد و وضعيت نابرابر اجتماعي را توجيهي الهي مي انجام مي

1381 :70 .(  

هاي ايراني  نظران ايراني به اين موضوع، تاكنون پژوهش رغم توجه محدود برخي از صاحب به
عي متمركز بوده است (مهدوي و بستگي، يكپارچگي و انسجام اجتمابيشتر بر نقش دين در هم

توان گفت كه در ايران نقش دين  ) و مي56: 1386؛ غالمي، 1386؛ عيوضي، 1389همكاران، 
شناختي ناديده گرفته شده است. از  در تضادهاي اجتماعي تا حد زيادي در تحقيقات جامعه

تضادهاي «اي است تحت عنوان  معدود آثاري كه دربارة تضاد اجتماعي سخن گفته، مقاله
كه تضاد اجتماعي را ) 1400(شامحمدي بني و هادوي كاشاني، » اجتماعي از ديدگاه اسالمي

خواهد ديدگاه  و مدعي است مي) 322بيند (همان:  مي» مخرب«و امري » معضل«همچون يك 
اسالمي را دربارة تضاد اجتماعي توضيح و شرح دهد. در اين مقاله نيز از فقدان آثار تحقيقاتي 

       ). 325مند و مستقيم دربارة تضاد اجتماعي سخن گفته شده است (همان:  نظام
معناي برخورد كردن و مبارزه كردن آمده است.  به» Conflict«مفهوم تضاد معادل واژة 

هرگاه دو يا چند نفر يا گروه به جهت تخالف در انديشه و منافع، در حل تعارض آشكار و عدم 
 1). ماكس وبر62: 1392شود (بيرو،  ار گيرند، بدان تضاد گفته ميتوافق آميخته با خشونت قر

هاي  شود كه كنش ) معتقد است زماني يك رابطة اجتماعي، تضادآميز ناميده مي207: 1384(
رغم مقاومت ديگري يا ديگران برد خواست يك فرد بهگرفته در آن عمالً در جهت پيش صورت

داند. به زعم  عيار مي يافته تا جنگي تمام قابت كامالً سازمانباشد. او دامنة تضاد اجتماعي را از ر
تضاد عبارت است از دنبال كردن اهداف تضادآميز و ناسازگار يا حداقل «، 2برلسون و استينر

_______________________________________________________ 
1. Max Weber 
2. Bresson & Steiner 
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طوري كه دستيابي يكي از طرفين به بهاي ازدست رفتن منافع طرف ديگر ظاهراً ناسازگار، به
تضاد را براساس  1). لوئيس كوزر135- 134: 1388ان، (به نقل از مسعودي و همكار» باشد

و بين عامالن تضاد، وسايل  )9 :1384كند (كوزر،  تعارض ميان نيروهاي اجتماعي تعريف مي
   ).18- 11شود (همان:  شده در تضاد، و اهداف تضاد تمايز قائل مي كار گرفته به

هاي  احساس، اعمال و تجربه عبارت است از«اند:  اما در تعريف مفهوم دين نيز گفته     
و همكاران،  2(رايشنباخ» نامند افراد هنگام تنهايي، آنگاه كه خود را در برابر هر آنچه الهي مي

  ) 1973( 3). در نظر گيرتز18: 1390
كند تا به وسيلة فرموله كردن دين عبارت است از نظامي از نمادها كه عمل مي

اي از دن اين مفاهيم با چنان هالهمفاهيم مربوط به نظم عام هستي و پوشان
فردي واقعي به نظر  طور منحصربه هاي انسان بهمندي كه روحيات و انگيزه واقعيت

وجود  مند، فراگير و پايداري را بههاي قدرترسد. [دين] در انسان روحيات و انگيزه
  ). 335: 1392نقل از پالس،  مي آورد ( به

هاي سنتي است كه آگاهي انسان بايد از آن ايدئولوژي  به نظر كارل ماركس، دين يكي از
د طبقاتي دين سر بر آورد تضاد طبقاتي است و در اين نظام به تضا يابد، زيرا دين ره فراغت 

راحتي بر ستمديدگان  آورد، گاهي آه ستمديدگان است و گاهي شمشير ستمگران تا با آن به مي
بخشي و  ). همچنين در همين منظر، دين در قداست117: 1386حكم برانند (كوهن، 

ين ها نقش مهمي در تاريخ جوامع ايفا كرده است. همچن سازي نيروها، عناصر، و پديده اهريمني
نوايي  كنند و پديدة تشديد و هم پوشاني پيدا مي هاي ديني هم هاي اجتماعي و شكاف گاه شكاف

). 492- 491: 1394دهد (فورشت و رپستاد،  ها) رخ مي هاي اجتماعي (رزونانس شكاف شكاف
) در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه روابط بين مسيحيت و 2019( 4ريمت و كيترين
سپتامبر  11به مهاجران، پس از حوادث  قيقي و داشتن نگرش منفي نسبتآمريكايي بودنِ ح

اند. اين واقعيت كه منبع اين تهديد، تروريسم اسالمي راديكال نام گرفته، تضاد بين  تشديد شده
هاي پيمايش اجتماع  ) مبتني بر داده2011( 5اديان را تشديد كرده است. نتايج پژوهش استورم

يابي  دهد كه هويت يتانياي كبير، هلند، دانمارك و ايرلند نيز نشان ميدر بر 2008المللي  بين
عنوان تهديدي براي هويت ملي داشت، اما به كليسا  مسيحي رابطة مثبتي با ديدن مهاجرت به

_______________________________________________________ 
1.  Lewis Coser 
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هاي مذكور، ريچلر  هاي ضدمهاجرتي داشت. همسو با پژوهش اي با نگرش رفتن رابطة منفي
اي در هاي مذهبي تأثير عمدهرسد كه سازمان مي) در پژوهشي به اين نتيجه 2007(

كند   ) نيز در پژوهشي مطرح مي1386المللي دارند. عيوضي ( هاي بين اجتماعي و بين درگيري
كه يكي از مشكالت بزرگ و اساسي جامعه و نظام ما در همين جا نهفته است كه اصل اساسي 

ه و جاي خود را به خصومت، تحريك اسالم (اصل اتحاد) در جامعة ما به فراموشي سپرده شد
ها و به راه انداختن جنگ، خشونت، نفرت و  هاي سياسي و قومي و ايجاد لجاجت حساسيت

 غلظت داده است.

دهد كه دين از عناصر اصلي  ) نشان مي2013( 1اما در مقابل اين رويكرد، نتايج پژوهش لژه
گروه با يكديگر است. هرچه  و عمدة يكپارچگي و گستردگي عمل متقابل اعضاي جامعه و

تر است. در همين راستا  اعتقاد يك جامعه و گروه مذهبي نيرومندتر باشد، آن مجموعه يكپارچه
ترين هويت را براي هردو  ) در كشور نيجريه نشان داد اسالم، قوي2016( 2نتايج تحقيق ويليام

بخش انتخاب لين عامل هويتعنوان او گويان به درصد از پاسخ 88كرد و از سوي  گروه فراهم مي
رسد كه وحدت و انسجام در عصر حاضر  ) در پژوهشي به اين نتيجه مي1386شد. غالمي (

هاي كهنة جهان اسالم است و اگر مسلمانان خواهان بازگشت به عصر طاليي خود و  مرهم زخم
تقويت و مند مرجعيت علمي در جهان هستند، بايد احساس يكي بودن را در خود ايجاد،  عالقه

دهد كه رابطة هويت  ) نيز نشان مي1393اصل و همكاران ( فراگير كنند. نتايج پژوهش بهجتي 
ويژه ابعاد اعتقادي و عاطفي آن، داري، به قومي و ملي مثبت بوده است و ابعاد چهارگانة دين

  اند.  گويان داشته بستگي مثبت و مستقيمي با هويت ملي پاسخ هم
)، 468: 1394هاي فورشت و رپستاد ( گيري از بحث ة خود با بهره) در مقال1399محدثي (

بخشي يا تضاد) پرداخته است. او با توجه به آراي  به رويكردهاي مختلف به دين (عامل انسجام
اي دربارة نسبت دين و تضاد اجتماعي در قالب  شناسي شناسِ دينِ نروژي، سنخ اين دو جامعه

برندة تضادهاي اجتماعي (رويكرد كاركردگرا)،  مثابة ازبين ين بهكند: د شش گونة متمايز ارائه مي
مثابة  كنندة تضادهاي اجتماعي (رويكرد ماركسيستي)، دين به مثابة پوشاننده و پنهان دين به
بخش تضادهاي اجتماعي،  مثابة تداوم  كنندة تضادهاي اجتماعي، دين به دهنده و بازنمايي انعكاس
مثابة منبع و منشأ  كنندة تضادهاي اجتماعي، و دين به ه و تشديدكنند مثابة تقويت دين به

بندي انواع  شناسي راهنماي آغازين ما براي مطالعه و دسته تضادهاي اجتماعي. اين سنخ
  هاي دين و تضاد در كردستان بوده است. نسبت

_______________________________________________________ 
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  پژوهش  روش
صاحبه با شناختي اين پژوهش كيفي است. روش تحقيق عمدتاً مبتني بر م رويكرد روش

برآن از اسناد و مدارك نيز براي گردآوري تحقيق حول موضوع  مطلعان كليدي است و عالوه
نگاري گرفته شده است.  لحاظ تاريخي از قوم اين روش تحقيق به«بهره گرفته شده است. 

خصوصي هستند و  خصوص يا منزلت به مطلعين كليدي افرادي هستند كه واجد اطالعات به
اين  تا). ، بي1گودهويس و (هيرمن» سازند هايشان سهيم مي و مهارت  اختمحقق را در شن

انجام شده است. با هدف مراجعه به مطلعان  1400تحقيق در بهار، تابستان و پاييز سال 
عنوان نمونة مدنظر قرار گيرد، با اين شرط كه بتوان از  تواند به نظري مي كليدي، هر فرد صاحب

گيري  ها دست يافت. شيوة انتخاب اين افراد براساس نمونهطريق آن به شناسايي تضاد
شان از  برفي بوده است؛ به اين معني كه ابتدا با چند نفر كه درمورد آنان از نظر برخورداري گلوله

اطالعات و تجارب مذهبي اطمينان حاصل شده بود، مصاحبه شد و سپس از آنان تقاضا شد كه 
تداوم داشت تا درنهايت بتوان به تضادهاي مرتبط به دين  چند نفر را معرفي كنند. اين چرخه

هاي مختلف مذهبي انجام و سپس ورود به  گيري با هدف شناسايي گروه دست يافت. نمونه
بوده  2گيري هدفمندها مبتني بر نمونه آنان عملي شد. شيوة انتخاب اين گروه  جلسات و مراسم

عنوان مصداق طبقه يا  هاي مذهبي) به الً فرق و گروهگيري، انتخاب موارد (مث است. در اين نمونه
طور تصادفي  ها به گيرد؛ يعني آن اي از موارد كه مورد عالقة محقق است صورت مي مقوله

دست آمد و سپس سعي شد از شيوة  شوند. لذا ابتدا اطالعات دقيقي از آنان به انتخاب نمي
آنان عملي گردد. در انتخاب اين   راسممشاهدة مشاركتي استفاده شود و حضور در جلسات و م

منظور كسب  اساس، در پژوهش حاضر به هاي مذهبي شرط تنوع رعايت شد. بر اين  و گروه  فرق
 3وگوي دوطرفه نفر، به شيوة گفت 54ساختاريافته با هاي موردنياز، مصاحبة عميق و نيمهداده

دقيقه  90تا  40دت متغير بين صورت گرفته است. مصاحبه به شيوة روايي و اپيزوديك در م
هاي سه گروه مذهبي (سلفي، وهابي، و  انجام شده است. همچنين در مباحث و مناظره

ها چندين مرتبه  ها و سخنراني) شركت فعال صورت گرفته است. درواقع، مصاحبه زاده مفتي
برسازي كلمه نوشته شد. گفتني است كه در معت به  صورت كلمه گوش داده شد و متن آن به

استفاده شد. براي بررسي اعتبار، اطالعات هر  5، و قابليت اطمينان4هاي اعتبار نهايي، از مالك

_______________________________________________________ 
1 . Heyrman &  Goedhuys 
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3. conversational style 
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كنندگان قرار گرفت و اصالحات الزم براساس نظرات مصاحبه پس از تحليل، در اختيار شركت
  ها، اعمال شد. آن
  

  شوندگان ويژگي كلي مصاحبه
 10 طور كلي اند. به لحاظ جنسيتي غالباً مرد بودهاز  ها مصاحبه شده است افرادي كه با آن

اند. سن  نفر  متأهل بوده 40ها مجرد و  شونده نفر از مصاحبه 16اند.  نفر مرد بوده 44نفر زن و 
سال، نما  46ها  است. ميانگين سني آن سال متغير بوده  78سال تا  35شونده، از  افراد مصاحبه

ها در مقطع ديپلم يا زير ديپلم،  شونده نفر از مصاحبه 19سال بوده است.  47سال و ميانه  40
نفر  12اند. از لحاظ شغلي  نفر در مقطع ارشد يا دكتري بوده 17نفر در مقطع كارشناسي و  29

هاي خصوصي،  نفر كارمندان دولتي يا بخش 15نفر استاد دانشگاه،  2ها دبير،  شونده از مصاحبه
اند. همچنين حضور در جلسات سه گروه مذهبي  دار بوده خانه نفر زنان 2نفر  بازار آزاد و  23

جلسه) انجام گرفته است. تعداد افراد  2( زاده جلسه) و مفتي 2جلسه)، وهابي ( 4سلفي (
است. ميانگين ميزان مشاركت  نفر متغير بوده  15نفر تا  4كننده در اين جلسات از  مشاركت

  نفر بوده است.  8افراد در اين  جلسات 
  

  پراكنش تضادهاي اجتماعي در كردستان
تر و  وضوح بيانگر آن است كه در  كردستان مذهب اهل تسنن رايج ها به شواهد و يافته

داراي پيروان بيشتري است، هرچند در سه شهر قروه، بيجار و تا حدودي كامياران اهل تشيع 
لمين، گروه سلفي، اهل المس هاي مذهبي زيادي ازجمله اخوان نيز ساكن هستند. همچنين فرقه

زاده، حاميان و  تصوف نقشبندي، اهل طريقت قادريه (دراويش)، پيروان كاك احمد مفتي
دليل اين ويژگي، به حق بايد كردستان را  وفاداران پيرشاليار ... در كردستان حضور دارند و به

  ).28- 22: 2014، 2؛ نبز21: 1378، 1ناميد (اليما» هند جهان اسالم«
  

_______________________________________________________ 
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  هاي مذهبي در كردستان . پراكندگي مذاهب و فرقه1شكل 

  
بر مبناي آنچه از تفحص در مناطق كردستان درمورد پراكندگي كردستان يافت شده است، 

وقوع  2صورت شكل  شود و به هاي مذهبي زيادي يافت مي ها و گروه توان گفت فرقه مي
  است.جغرافيايي تضادهاي اجتماعي مرتبط دين در كردستان توزيع شده 
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  . پراكندگي تضادهاي ديني در كردستان (با راهنماي نقشه)2شكل 

  
هاي اهل تسنن در بعضي از موارد  با يكديگر در تضاد هستند و در كردستان اين  فرقه

تضادها در سطح فردي و گروهي و در قالب تهديد، توهين، تحقير و دعواي فيزيكي مشاهده 
و دلبستگي فكري و  با مردم و افرادي كه به آنان وابستگيها  برآن، اين فرقه شده است. عالوه

دارند. همچنين رد  روحي ندارند نيز در تضاد قرار دارند و تساهل ديني را در حق آنان روا نمي
ها با اهل تشيع در شهرهاي قروه، بيجار و كامياران  پاي بسياري از تضادهاي اجتماعي اين فرقه

ها با احزاب و مردم سكوالر در كردستان نيز در  رد كه اين فرقهتوان بيان ك يافت شده و نيز مي
هاي ديني و  ها در كردستان با رويكردهاي متنوع گرايش اند. بنابراين، اين فرقه تضاد قرار گرفته

اند. اين تضادها در داخل فضاي شهري بيشتر  غيرديني، موجب تضادهاي اجتماعي زيادي شده
  تر است.  تر و ماليم تر شويم، اين تضادها كم ديكاست و هرچه به مناطق مرزي نز

  
  برندة تضادهاي اجتماعي  مثابة از بين دين به. 1

هاي مختلف توسط دين صورت گيرد.  از بين بردن تضادهاي اجتماعي ممكن است به گونه
تواند به نابودي تضاد اجتماعي بينجامد. مثالً مراسم تعزية  براي مثال، تفسير مذهبي مي
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در يكي از مساجد مريوان كه به درگيري منجر شد كه درنهايت با  1تا عبدالكريم مدرسماموس
هاي ديني، به آشتي و سازش منجر شد و تضاد ازبين رفت. نچيروان  تفسيرهاي ديني و خوانش

  گويد: مي
با درگذشت ماموستا عبدالكريم مدرس، مراسمي بزرگي براي عزاداري ايشان برگزار 

راسم شدند و بر عليه وي حرف زدند و منجر به درگيري شد كه شد. گروهي وارد م
در همين زمان پر از آشوب، با وساطت يكي از بزرگان مبني بر اينكه در قران كريم 
بيان شده است كه مسلمانان بايد از شيطان دوري كنند و از تنش با يكديگر 

  ساله بازاري). 47بگريزند و بپرهيزند ...  (نچيروان حسيني، 
جايي كه  اهي تضادهاي اجتماعي بسيار مقاوم و ماندگارند يا حتي اگر مقاوم نباشند از آنگ

شود. اما گاهي تضادهاي  كنند، تضاد ماندگار مي ابزارهاي مقاومتي در حذف آن ضعيف عمل مي
اجتماعي به حدي سست و شكننده هستند كه اگر مقاومت در برابر اين تضادها صورت گيرد، 

  روند.  ه زودي ازبين مياين تضادها ب
  
  كنندة تضادهاي اجتماعي مثابة پوشاننده و پنهان دين به .2

شود و  تأكيد زياد بر يك مسئله از دين باعث رويگرداني از برخي مسائل ديگر دين مي
اهميت  شود كه يك مسئله كم ممكن است از طريق دين (آيات، روايات و احاديث و ...) سعي 

در بين فرق مذهبي  2توان به نفوذ گرايش فكري تصوف و نقشبندي له ميجلوه داده شود. ازجم
گذارد و آن را اتحاد و يكي  مختلف اسالمي اشاره كرد كه تضادهاي بين آنان را سرپوش مي

گويد:  شوندگان كه خود از پيروان طريقت اهل تصوف است، مي نامد. يكي از مصاحبه شدن مي
سنت و تشيع به هم  ق) با مظاهر و عقايد اهل  920ـ907( اسماعيل صفوي طريقت از زمان شاه 

شيوخ طريقت تا به امروز بسياري از مساجد را نيز زير سلطه داشتند و ادارة امور «تنيده شد و 
دادند، زيرا مردم آن را  دست گرفتند و از اين طريق هرگونه درگيري را آشتي مي ها را نيز به آن
داري و قوميت در كردستان نيز ما را  ع نسبت بين دو متغير دينتنوع فهم از نو». پذيرفتند مي

  كند:  كم موقت تضادهاي اجتماعي مي متوجه اين كاركرد دين در پوشاندن دست

_______________________________________________________ 
، فقيه، مفسر، محقق، »نامي«) با تخلص شعري 2005اوت  30درگذشت  -1905. ماموستا عبدالكريم مدرس (1

  مترجم و شاعر معاصر كرد است. 
ق) آن را بنيان 617ـ575، تداوم طريقت خواجگان است كه عبدالخالق غجدواني ( . طريقت نقشبندي در اساس2

 ان اسالمي(اهل تسنن) رايج است.نهاد و در جه
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در مبحث رابطة هويت كُردي و مذهب سني، بين افراد مذهبي و غيرمذهبي تفاوت 
رد بودن و سني شوندگان غيرمذهبي، كُ اي وجود دارد، چراكه از نظر مصاحبه عمده

آيد و بر اين باورند كه با توجه به اينكه در  بودن دو مقولة متضاد به شمار مي
كُردستان مذاهب مختلفي وجود دارد لذا مذهب يكي از عوامل ايجاد اختالف در 

شوندگان غيرمذهبي در  آيد، براي مثال دو نفر از مصاحبه شمار مي جامعة كُردي به
ايم و  ما قبل از اينكه سني يا مسلمان باشيم كُرد بوده«د: گوين اين ارتباط چنين مي

  (مرد، دانشجو). » ندارد   وجود   هيچ قرابتي بين كُرد بودن و سني بودن
ترين مسائلي كه باعث شده است كُردها نتوانند به حق و حقوق  به نظر من يكي از مهم«

(مرد، » اتحاد كُردها زده استخود برسند، مذهب بوده. اختالفات مذهبي بيشترين ضربه را به 
كه داراي اعتقادات مذهبي هستند، كُرد بودن و سني   شوندگاني آزاد). اما از نظر مصاحبه شغل 

بند  توانند به هويت كُردي خود پاي بودن تناقضي باهم ندارند و كُردها با داشتن هر مذهبي مي
وندگان دارند، تفسيري فردي از شبمانند. اين افراد كه بيشترين تعداد را در ميان مصاحبه

    كند. ها نقش ايفا مي مذهب دارند كه براساس آن مذهب بيشتر در حوزة زندگي خصوصي آن
خواهند بين كُرد بودن و سني بودن تضاد  هايي كه گرايشات اسالمي دارند مي گروه

ايجاد كنند، ولي در كل از نظر من كُرد بودن با سني بودن سازگار است، من به 
آرم. در عين حال كُرد بودن هم برايم  جا مي هب معتقدم و فرايض ديني را هم بهمذ

تر است چون كُرد بودن براي من غير قابل  مهم است، حتي از مذهب هم مهم
  تغييره (مرد، آزاد). 

هاي فوق از نظر كُردهاي سني كه داراي اعتقادات مذهبي هستند، كُرد  با توجه به گفته
به مذهب براي  كنند كه كرد بودن نسبت و امر سازگارند (هر چند تأكيد ميبودن و سني بودن د

توانند به مذهب  ها در اولويت قرار دارد) و اين افراد معتقدند در كنار حفظ هويت كُردي مي آن
شوندگان كُرد سني، هويت قومي اهميت و ارجحيت واالتري  بند بمانند. از نظر مشاركت هم پاي
هاي سياسي  . نكتة قابل توجه اين است كه همة اين افراد با تفاسير و قرائتبه مذهب دارد نسبت

اند، زيرا در اين تفاسير (اسالم سياسي) هويت مذهبي بر هويت قومي ارجحيت  از مذهب مخالف
تواند سبب ايجاد تنش و  ها رشد اسالم سياسي در كُردستان مي شود، و از نظر آن داده مي

هاي  شوندگان تأكيد بر مؤلفه توان گفت از نظر مصاحبه شود. لذا ميشكاف مذهبي در كردستان 
زاده  بستگي بخش در جامعة كُردستان ايفاي نقش كند (سراج عنوان عاملي هم تواند به قومي مي

  ).18- 17 :1393و همكاران، 
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تواند نقش پوشانندة تضادهاي بيناقومي  دهد كه چگونه دين مي خوبي نشان مي اين بحث به
الشعاع خود قرار دهد و از طريق ايجاد هويت ديني، عضويت  يفا كند و متغير قوميت را تحترا ا

  الشعاع عضويت ديني قرار دهد.  طور موقت يا تا حدي تحت كم به قومي را دست
  
  كنندة تضادهاي اجتماعي دهنده و بازنمايي مثابة انعكاس دين به .3

هاي مختلف باشد.  اعي ممكن است به گونهدهندگي و بازنمايي تضادهاي اجتم نقش انعكاس
دهد. يكي  ديني را انعكاس مي ديني و گاهي تضادهاي برون گاهي دين تضادهاي اجتماعي درون

گري است، اما برخي تحقيقات  توجه در كردستان گرايش به سلفي هاي ديني قابل از پديده
عدالتي و تبعيض ريشه  بي آوري به جريان سلفي در كردستان در دهند كه روي موجود نشان مي

هاي سلفي با نيروهاي دولتي و ديگر نيروهاي اجتماعي از آبشخور نوعي  دارد و تقابل جريان
ها / كارگزاران   عبارت ديگر، در زير تضاد سلفي خورد. به تبعيض اجتماعي و سياسي آب مي

ن تضادها بيانگر تضاد ها / شيعيان نوع ديگري از تضاد جريان دارد و درحقيقت اي و سلفي  دولتي
  تري هستند: اجتماعي بنيادي

 شده كردستان متن در هاي ديني گفتمان از بخشي گري سلفي وجود كه رسدمي نظر به

 اين توانيماكنون مي هم ما داشتند، اشاره ها مصاحبه در جوانان كه طوري است. همان

و  شيوة جهادي به معموالً ها آن ببينيم. عمومي عرصة و مساجد جامعه، در را گروه
 سيال گروهي كه گفت شود نيستند. مي خاصي مكان به بندپاي و كنندمي عمل تبليغي

 را آنان مركزي دال و كنندمي مهاجرت جايي در خطر احساس محض كه به هستند

 يا شرايط از يكي كه جاآن از موجود. وضع به اعتراض دهد، يعنيمي تشكيل اعتراض

 و جامعه در موجود شرايط و به وضع اعتراض ها وهگر اين گيريشكل علل

 ببينند جامعه سطح را در عدالتي بي ها آن كه هرجا درنتيجه است موجود هاي عدالتي بي

  ). 104: 1395زاده و همكاران،  دهند (سراج مي اعتراض وضع آن به نسبت
بايست فرع بر  گاه دو قطبي بنيادگرا / سكوالر را مي اگر چنين برداشتي درست باشد، آن

عبارت ديگر،  شده از سوي حكومت در كردستان دانست. به مسئلة تبعيض و نابرابري اعمال
برندگان از مواهب اجتماعي و  تر وجود دارد كه عبارت است از برخورداران و بهره تضادي بنيادي

وت و ) تحليل متفا1400زاده ( البته بياني و سراجسياسي و محرومان و فاقدان اين مواهب. 
  اند. گيري بنيادگرايي اسالمي در كردستان ارائه كرده هاي متفاوتي از علل شكل داده
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  بخش تضادهاي اجتماعي  مثابة تداوم دين به. 4
ها با هم فرق  شود. اين آورد و گاهي سبب تداوم تضاد مي وجود مي گاهي دين تضاد را به

هاي كامياراني  شونده عنوان يكي از مصاحبه اي از اين نقش دين را اميد به فاحشي دارند. نمونه
  كند كه: درمورداختالف و درگيري بر سر تزيين و آراستن قبر بيان مي

ها و تضادها، در جامعة  قرن اخير است. اين اختالف يكي از اختالفات مداوم نيم
ها درآمده و در  ويژه مذهبي هاي مختلف به صورت بحث هميشگي گروه كردستان به
جامع مختلف اين بحث فراگير شده است و هريك از طرفين تضاد، مجالس و م

  ساله، كارمند ادارة جهاد). 41اند (اميد فتوحي،  درپي اقناع ديگري بوده
بخشي تضادهاي اجتماعي مربوط است به عدم جواز  سازي دين براي تداوم مثال ديگري از زمينه

دانيم يكي از كاركردهاي  كه مي . درحاليعلماي دين دو طرف سني و شيعي براي ازدواج بينامذهبي
ايم كه  ازدواج در طول تاريخ ايجاد اتحاد بين دو گروه از طريق خويشاوندي است، بارها شاهد بوده

اند. اين نوع محدودسازي  نحوي منع كرده علماي شيعي و سني برخي اشكال ازدواج بينامذهبي را به
  تداوم تضادهاي اجتماعي است. روابط اجتماعي بين دو گروه مذهبي از عوامل

  
  كنندة تضادهاي اجتماعي  مثابة تشديد دين به. 5

شوند. گاهي اين تضادها تنها  تضادهاي اجتماعي از طريق عامل يا عوامل مختلفي تقويت مي
افزايي  شوند و گاهي عوامل سياسي، اقتصادي، نظامي و غيره با دين هم از طريق دين تقويت مي

عنوان تنها عامل در تقويت تضادهاي  يد تضادها سهيم هستند. گاه دين بهكنند و در تشد مي
كند. گاهي دين تنها عامل تضاد اجتماعي نيست و عوامل ديگري نيز به   اجتماعي نقش ايفا مي

توان به تفسيرهاي متضاد از زلزلة كرمانشاه  كنند. در اين مورد مي تقويت تضادها كمك مي
زله دو نگاه ديني و قومي پديدار و باعث درگيري بين دو گروه شد: اشاره كرد. درمورد اين زل

گروهي بر سر اين تصور كه چون بيشتر مردم كرمانشاه اهل حق يا اهل تشيع هستند، فكر عدم 
زدة كرمانشاه را در بين مردم رواج دادند و بر آن سماجت داشتند. گروه  حمايت از مردم زلزله

ر مبناي وظيفة اخالقي و انساني و البته قومي پيش كشيدند و ديگر نيز كه نگاه ديگري را ب
ها و  ها كوشيدند، در برابر گروه نخست ايستادند  و همين نگاه مصرانه در حمايت از آن

جايي كه  هاي متضاد ديني و قومي، به درگيري در سطح شهر سنندج منجر شد. از آن بينش
توان گفت كه  اند، مي ين تضادها دامن زدهدين و تفاسير ديني در كنار قوميت به تقويت ا

  جا دو عاملي بوده است.   كنندة تضاد اجتماعي در اين تقويت
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  مثابة منبع و منشأ تضادهاي اجتماعي دين به .6
تواند تضادآفريني  توجهي براي تضادآفريني دارد. دين از طُرُق مختلفي مي دين توان قابل

دين به   و هنجارين. در كردستان مصاديق تضادآفريني هاي شناختي، ابرازي، كند: در ساحت
دهند و گاه  داران رخ مي ديني هستند و بين دين وفور ديده شده است. اين تضادها گاه درون

دهند. در كردستان پاي دين  ديني و بين نيروهايي ديني و نيروهاي اجتماعي ديگر رخ مي برون
دهد و  اه بر سر اعمال و مناسك رخ تضاد رخ ميدر بسياري از اين تضادها ميانة ماجراست. گ

گاه بر سر اعتقادات و فتاوا و گاه بر سر تفسير امور. عباس از اختالف و سپس تضادي سخن 
  گويد كه بر سر خواندن فاتحه در قبرستان روستاي ژنين رخ داده است:  مي

بخوانم، در اي  بعد از اتمام كار به فكرم رسيد كه سري به قبرستان بزنم و فاتحه
روي ... بعد اينكه متوجه شدند كه به  وسطاي راه چند نفر پرسيدند كه به كجا مي

روم، من و رفتار امثال من را مسخره كردند مبني بر اينكه فاتحه و  زيارت قبور مي
هاي زيادي را به من معرفي  خواني در آيات و روايات و ... نيست. مقاله و كتاب فاتحه

زمينه مطالعه كنم. تحريم زيارت قبور را به سيد قطب استناد دادند. كردند كه در اين 
دانم اينترنت و كتاب ... كه باز  شروع به  من هم گفتم من سواد چنداني ندارم و نمي

ها همين  مسخره كردن من و دوستان من كردند تا اينكه درگيري شروع شد و مدت
  ساله كتاب فروش). 57موضوع باعث تنش و تضاد شد ...  (عباس شريفي، 

هاي ديني مجمسه همچون بت  دهد، زيرا در برخي نگاه گاه ماجرا بر سر يك مجسمه رخ مي
درگيري و تنش در روستاي ملقرني بخش «الدين درمورد  شود. در مصاحبه با صالح تلقي مي

  وي گفت كه:  » شهرستان سقز در مسئلة انتقال مجسمة مولوي كرد
پرستي دانسته و عزم بر اين جزم كرده كه با هر  ا نمادي از بتگروه ديني خاصي مجسمه ر«

ساله،  28الدين كريمي،  (صالح» روشي بايد مجسمه يا تخريب شود يا از روستا بيرون برده شود
  بازاري). 

هاي شاعران، فيلسوفان، و بزرگان مناطق بومي خود را در  در بسياري از نقاط جهان مجسمه
كنند، اما اين دين (نوعي تفسير ديني) خاصي است كه در  م نصب ميمحل خاصي به اداي احترا

  دهد.  كند و اجازة آن را نمي مقابل آن قد علم مي
آورد. يك مصداق مهم آن  اي را پديد مي گاهي نيز يك فتواي ديني تضاد اجتماعي پردامنه

 شعرهاي نو ، شاعر نامدار كرد است؛ شاعري كه معموال1ًدر كردستان فتواي مرگ شيركو بيكس
_______________________________________________________ 

ازسوي انجمن قلم سوئد، برندة جايزة كورت توخولسكي  1988شيركو بيكس شاعر معاصر كرد بود كه در سال  .1
)Kurt Tucholsky هاي وي به زبان كردي هستند. است. سروده  ديوان شعر چاپ شده 38) شد. از وي بالغ بر 
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دين تلقي شد و در سال  عنوان شاعري كافر و بي داران به نوشت. او از سوي دين و انتقادي مي
حكم ارتداد و فتواي مرگ عليه وي صادر شد. از آنجايي كه اين شاعر در بين كردها  1976

د تضاد بسيار احترام و ارزش داشت، بين دو طرف مقابله رخ داد. نمونة ديگر اين فتواهاي موج
رخ داد. اين كتاب در  داران ديوان نفرت و ديناجتماعي بين گروه ادبي مريوان با چاپ كتاب 

حمايت از حقوق زنان نوشته شده است، اما فتواي مرگ نويسندة كتاب (ياسين حسيني) داده 
 ساله، بازنشستة فرهنگي). 64شد و باز هم تضادي اجتماعي پديد آمد (فرانك استادي، 

هاي مختلف در يك بافت اجتماعي  تضاد بر سر فهم ديني بين مدافعان فهم گاهي نيز
توان به متن مصاحبة مسعود  آيد. مثالً مي اي در حال مدرن شدن پيش مي متكثر در جامعه

درمورد تنش بين گروهي از ماموستايان شهر سقز با افراد دانشگاهي (غيرحوزوي) در حوزة دين 
  اشاره داشت:

شد كه گروه دانشگاهي نيز در آن شركت  شه جلساتي برگزار ميدر مسجد ما همي
شناسي و تاريخ اسالم... خوانده بودند و رويكردهاي  كردند. كساني كه جامعه مي

سو  شد. ازيك مختلف و تأكيد بر منابع مختلف باعث اختالف در بين آنان مي
ولي افرادي كه  ماموستايان بر مبناي احاديث و آيات سعي در اقناع طرفين داشتند،

بندي به  فكت و منابع تاريخي  در دانشگاه تحصيالت عالي داشتند سعي در پاي
دانستند. همين منبع استنادي  داشتند و استناد به احاديث و روايت را كافي نمي

اي  ها شديد شد. ... در جلسه خود به نوعي محل نزاع طرفين بود و درگيري بين آن
سم اجازه، يعني مراسمي كه در آن مجوزي از طرف طلبة جوان براي مرا 14كه 

عنوان روحاني  طور رسمي به شد كه به ها داده مي بزرگان و عالمان ديني به آن
ها  نفر در زمان همان برنامه وارد مسجد شدند و با آن 35شناخته شوند، نزديك به 

 نحو شديدي مجروح شدند نفر به 20درگيري شديدي پيدا كردند و نزديك به 
  ساله، ماموستا). 57پور،  (مسعود امين

معلم «كند:  كند، مصداق ديگري از همين پديده را معرفي مي روايتي كه هاوري بيان مي
به شاگردانش گفته بود اين خرافات است كه  1وارد به روستا درمورد سنگ مزار پيرشاليار تازه

(هاوري » وستا بيرون كردندها مطلع شدند و معلم را از ر كنند و خانواده ها رشد مي سنگ
  ساله، فرهنگي). 33صالحي، 

اي از اين تضادها   شوند. نمونه گاهي نيز مناسك و اعمال عبادي سرمنشأ و سرآغاز تضاد مي
توان به تضادي كه دلير درمورد شفاطلبي از اماكن مقدس بيان داشت، اشاره كرد:  را مي

_______________________________________________________ 
 شود. مقدس تلقي مي. شخصيت مذهبي كه در منطقة اورامان 1
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توانند كمكي  اشخاص (اماكن متبركه) نميپرستي است و  گروهي تأكيد داشتند اين نوعي بت«
ها بيشتر  به بهبود وضعيت و سالمتي بكنند و گروهي مخالف آن بودند، هر روز اين اختالف

  ساله، بازنشستة اداري). 66(دلير رشيدي، »  شد ...  مي
توان به درگيري مناسكي درمورد نحوة ايستادن در صف نماز بين  از مصاديق ديگر نيز مي

ساله،  64ا با مردم عادي (به همراهي ماموستا) در مسجد اشاره كرد (فرانك استادي، ه وهابي
كند كه در حدود دو يا سه سال  مختار اسالمي نيز روايتي مشابه را بيان مي ).بازنشستة فرهنگي

رخ داد و در آن بيشتر از پنجاه نزاع   2قبل در مسجد مولوي كرد مريوان واقع در محلة موسك 
  صورت فيزيكي بر سر نحوة اقامة نماز در مسجد روي داده است. مناسك ي حتي بهو درگير

مختلف مثل چگونگي انجام و رفتار در حين عبادت، گاهي به تشديد تضادها منجر شده است. 
ترين رفتار و حركت، خود باعث  شوند كه كوچك ريز مي  امروزه گاهي به حدي در اين مناسك

  شود.  ديني مختلف ميهاي  اختالف در بين گروه
دهد. مصداق مهمي از  در كردستان گاهي بين دو گروه ديني مختلف تضاد اجتماعي رخ مي

مراسم كومساي «گونه تضادها بين مسلمانان و زرتشتيان رخ داده است. گفته شده است كه  اين
ه، سال 39(روژمان حسيني،  است» پيرشاليار اورامانات در تضاد با جنبة گردشگري خارجي

ويژه  هزار گردشگر (به 8شونده بيانگر آن است كه حدود  كارمند ادارة آب). روايت اين مصاحبه
زرتشتيان) از سراسر جهان براي مراسم پيرشاليار به اورامان آمده بودند و يك ماموستا 
(روحاني) در سخنراني خود به رد آن پرداخت و معتقد بود پيرشاليار مسلمان بوده و زرتشتي 

و رشد دوبارة سنگ در هر سال هم كذب است. اين موضوع منشأ تضاد جديدي بين  نيست
  هاي مختلف شد كه تا به امروز نيز باقي مانده است. گروه

اما تضادها هميشه بر سر امور ديني بين معتقدان نيست، بلكه گاه بر سر فهم ديني و 
طريقت قادريه با پزشكي مدرن توان به تضاد دراويش  غيرديني از امور است. در اين مورد مي

دليل پاندمي كرونا بر رعايت معيارهاي پزشكي و  سخن گفت. پليس اقليم كردستان عراق به
و در اوج كرونا درگذشت. او از  1399بهداشتي تأكيد داشت، اما شيخ محمد كسنزاني در بهار 

جنازة وي كه در مشاهير پيرو طريقت قادريه بود و مريدان وي براي حضور در مراسم تشييع 
هاي كرونايي  دليل محدوديت شد، تالش بسياري كردند كه به اقليم كردستان عراق برگزار مي

وجود آورد. با توجه  آمد در مرز، تالش مريدان براي عبور از آن، مشكالت بزرگي را به و براي رفت
داشتي، امكان هاي به به شيوع كرونا، بسته بودن مرز مسافري باشماق و لزوم رعايت پروتكل

حضور دراويش و مريدان شيخ محمد كسنزاني، پير طريقت قادريه، براي شركت در مراسم 
تشييع جنازة وي در اقليم كردستان عراق فراهم نشد. نيروهاي مرزباني اقليم كردستان هم 



 نه دين در تضادهاي اجتماعي كردستان ...نقش چندگا

72 

دادند، زيرا طبق وزارت بهداشت و پزشكي اقليم  كس به خاك عراق را نمي اجازة ورود هيچ
ولي دراويش طريقت قادريه با مرزبانان درگير و وارد  شد. ن بايستي مرزها محدود ميكردستا

   1اقليم كردستان شدند.
گاهي نيز تضادهاي اجتماعي مرتبط با دين، جنبة سياسي دارند. براي مثال، جريان مذهبي 

بودند، در جنداالسالم (انصاراالسالم) كه بعد از جنگ آمريكا عليه طالبان به اين منطقه آمده 
ها در كردستان تبديل شدند و قوانين  منطقة اورامانات به اولين پايگاه مستقر عرب ـ افغان

سختگيرانة ديني را، دقيقاً به سبك حكومت اسالمي طالبان، در منطقة تحت تصرف خود اعمال 
ب تخريب ها را به جريان تصوف، در قال ها اولين حمله آن ).1385الملل،  كردند (گروه بحران بين

فكران و ها، تكفير نويسندگان، روشن هاي شيوخ و نيز حمله به كتابفروشي قبور و زيارتگاه
ها همچنين به ترور فرانسوا  هاي ديني منطقه را انجام دادند. آن شهروندان عادي و آزار اقليت

حريري، نخست وزير وابسته به حزب دموكرات كردستان، و بيش از صد نفر ديگر در سال 
  ). 1385در جريان حملة انتحاري عيد فطر مبادرت كردند (دالويز،  2001

شود. دين  گويي، مبدأ تضادهاي اجتماعي مي گاهي نيز كشف حقيقت و يا ادعاي حقيقت
يابد و هر آنچه را در كتاب مقدس يا روايات و احاديث  كه حقيقت را نزد خود مي جايي نيز از آن

كند، لذا همواره مبدأ و منشأ تضادهاي اجتماعي جديد  يذكر شده است عين حقيقت قلمداد م
تواند باشد. در اين خصوص تفسيرهاي مختلف از آيات و احاديث براي ايجاد تضادها  مي

بـين پيـروان او در  1371زاده در سال  انكارناپذير است، نظير اختالفي كه بعد از فوت مفتي
  قاق و تقسيم آن به سه شاخه منجر شـد:به انش 1375مكتـب قـرآن بـاال گرفت و در سال 

  ) شـاخة مكتـب قـرآن بـا روش شـوراي مديريت با نظارت سعدي قريشي،1
  ) مكتب قرآن كردستان با رهبري حسن اميني، 2 
ها كناره  ها پيروي نكردند و عمالً از فعاليت كدام از اين گروه ) و گروهي ديگـر كـه از هيچ3 

زاده  هاي احمد مفتي تمـاعي و مـدني بـه تبليـغ اصول و استراتژيهـاي اج گرفتند و با شيوه
  ).1385مشغول شدند (دالويز، 

  
  كنندة تضادهاي اجتماعي مثابة تضعيف دين به .7

تواند  تواند تضاد ايجاد كند و هم مي دين كاركردهاي متنوع و گاه ضدونقيضي دارد. هم مي
طرفي را در كار علمي  شناسي اگر بخواهد بي معهآن را رفع يا تضعيف كند. بنابراين، محقق جا

بايست تمامي وجوه عملكردي دين را در حد امكان تحت پوشش مطالعة  خود رعايت كند، مي
_______________________________________________________ 

   1399همشهري آنالين،  . 1
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تواند  مي 1357خود قرار دهد. عملكرد يك روحاني معروف در كردستان در دهة آغازين انقالب 
زاده از  حزاب و طرفداران مفتيگيري ا مصداقي از تضعيف تضاد اجتماعي تلقي شود. كناره

ترين علت ترك  اي كه امكان وقوع داشت، مصداق مهمي از اين پديده است. عمده درگيري
زاده  هاي غيراسالمي در كردستان بود. مفتي كردستان و هجرت به كرمانشاه، مسلح شدن گروه

زاده  مفتي». ته بودندهاي ناسيوناليسم) بيشتر ما را نشانه گرف ها (گروه متأسفانه آن«گفت:  مي
  عنوان خطيب در آخرين خطبة جمعه، پيش از ترك كردستان گفت:  به

هجرت ما به خاطر اينكه در ميان مردم كرد و به نام اسالم و غيراسالم برادركشي 
ها و اشخاص كرد غيرمسلمان و طرف ما مسلمانان،  پيش نيايد و درحالي كه گروه

ما ناچار شويم بجنگيم. اينك من كردستان  هنوز حجت برايشان كامل نشده است،
مسير من است اين كار را بكند. چون هر چند ما  كنم و هر كسي هم را ترك مي

  ).37: 1384نخواهيم آنان را بكشيم، آنان ما را خواهند كشت (همان، 
هاي ديني تضادهاي اجتماعي گاه به دو صورت اعتقادي يا مناسكي ظاهر   كننده تضعيف

اند. بعد اعتقادي  هرچند اين دو به هم مرتبط هستند، ولي گاهي كامالً منفكشوند.  مي
كنندة تضادهاي اجتماعي به اين معني است كه فرد براساس باور و ايماني كه دارد،  تضعيف

  كند كه ممكن است تحت لواي آميز با ديگران مي سعي بر دوستي و ايجاد ارتباط مسالمت
توان به اختالف  ب، امر به معروف، شرك و ... باشد. مثالً ميهاي مختلف همچون واج آموزه

خليفه ابراهيم (طريقت قادري) و شوراي روحانيت (حاكميت) در روستاي نسل و گوشخاني 
اشاره كرد. پيروان اين مكتب به وحدت وجودي معتقدند و به محبت و خدمت شهرت دارند. 

ا حدود زيادي اهل تسامح بودند. در اين طريقت اند، ت ها برخاسته اگرچه در اصل از بين حنبلي
شود. ولي بعد مناسكي به معناي آيين و مراسمي است كه فرد  به حفظ سنت و شعائر تأكيد مي
كند. البته، ممكن است از لحاظ اعتقادي سست و ضعيف باشد،  با توجيه مذهبي آن را اجرا مي

د مناسكي دين نيز گاهي تضادهاي اجتماعي ولي از لحاظ مناسكي بسيار پررنگ و فربه باشد. بع
و تضادها را   ها را به هم پيوند  تواند انسان مي  دهد. برگزاري مراسم را تخفيف و كاهش مي

دهد. اين مناسك ممكن است در قالب رفتن به حج، عيد، عاشورا و غيره باشد. مثالً  كاهش مي
  كند:  رسول اميني روايتي درمورد عيد فطر بيان مي

هاي ذهبي و  سفيدان) از فرقه ساالن و ريش د فطر بود و اغلب اهالي (ميانعي
كنند آنان  ها سعي مي كنند و واسطه آمد مي و ديگر رفتهاي هم غيرمذهبي به خانه

گاهي منشأ   كه مناسك كنيم. بنابراين، با وجود آن را آشتي دهند و جشن برگزار مي
چگونگي برگزاري) هستند، ولي گاهي نيز دليل اختالفات در  تضادهاي اجتماعي (به
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ساله،  61كنند (رسول اميني،  اين مناسك كاركرد تضعيف تضادها را ايفا مي
  كارمند).

  
  گيري نتيجه

توان عملكرد دين را در كردستان در نسبت با تضاد اجتماعي با توجه به  رسد مي نظر مي به
  صورت زير خالصه كرد: هاي پژوهش به يافته

 
  سبت دين و تضاد اجتماعي در كردستان ايران. ن1جدول 

  حذف تضاد زايش تضاد
  تضعيف تضاد تشديد تضاد

  انعكاس تضاد سازي تضادپنهان
  بخشي تضادعدم تداوم بخشي تضادتداوم

 
توان گفت دين فقط تضادها را خلق و يا فقط آن را  هاي اين پژوهش، نمي براساس يافته

پردازد.  ها مي گيرد و گاهي به انعكاس آن قابله با تضادها قرار ميكند، بلكه گاهي در م تشديد مي
مواجهة دين با تضادهاي اجتماعي در كردستان بسيار پيچيده و چندوجهي است. اگر وضعيت 

توان گفت يك سر اين محور اوج  دين را در كردستان بر محور كمي ترسيم كنيم، مي
آفريني است و در ميانة اين  ديگر اين محور تضاد بخشي (نابودكنندة تضادها) است و سر انسجام

هاي گوناگوني با تضادهاي اجتماعي داشته است. دين گاهي  محور نيز دين مواجهه
كنندة تضادهاست، گاه تشديدكنندة آن و گاهي پوشانندة تضادهاست و گاه بازنمايي و  تضعيف
بخش  دهد و گاه تداوم انجام ميبخشي به تضادها را  كنندة تضادها. گاهي كاركرد تداوم منعكس

ها يا  فردي و گاهي بين فرقه از تضادها در كردستان گاهي بين  تضادها نيست. درواقع، اين سنخ
هاي سكوالر بوده است. گاهي اين  هاي ديني و گروه هاي ديني با هم و گاه بين گروه گروه

وز يافته و گاهي اين تضادها تضادها منشأ فكري داشته و در قالب كشاكش در عقايد و باورها بر
  در اموري ديگر ريشه داشته است. 

در مواقعي اين تضادها تنها توسط دين تضعيف يا تقويت شده است و در مواقعي دين با 
كه محدثي افزايي كرده است. نكتة قابل توجه آن ساير امور اقتصادي، فرهنگي و سياسي هم

نسبت دين و تضادهاي اجتماعي ارائه داده، از شناسي اي كه از سنخ بندي ) در تقسيم1399(
شش سنخ سخن گفته و شش سنخ مذكور در كردستان يافت شده است. اما در كردستان 

) 1399بندي محدثي (سنخي از نسبت دين و تضادهاي اجتماعي يافت شده است كه در تقسيم
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هاي اين است. يافته كنندة تضادهاي اجتماعي بدان اشاره نشده و آن همانا دين در نقش تضعيف
) است. او به اين 2013سنخ از نسبت دين و تضادهاي اجتماعي همسو با آراي هرويو لژه (

نتيجه رسيد كه دين از عناصر اصلي و عمدة يكپارچگي و گستردگي عمل متقابل اعضاي جامعه 
رت عبا و گروه با يكديگر است و در تضعيف تضادهاي اجتماعي نقش پررنگي داشته است. به

  ديگر، دين گاهي ممكن است تضادي را ازبين نبرد، اما در تضعيف آن نقش مؤثري ايفا كند.
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