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  توسعه در کُردستان: توسعۀ ناموزون در حین تغییرات هویتی

  

   1حسن رشیدي

  

  )15/11/98تاریخ پذیرش  ،15/07/98 (تاریخ دریافت

  

  چکیده

 و یاجتماع-يدااقتص ۀتوسع شناختی، به مطالعۀ جامعه از دیدگاهی ،پژوهش حاضر 

هاي اولیۀ  اي پرداخته است. بررسی زمینه ۀ نظری روشی در کُردستان با جمع تیهو

بر عناصر هویت سنتی،  هویت غربی تر نمود : سلطۀ ه زیر را برجستهحوزمیدانی  پنج 

 توسعۀ ناهمگون، وشدن نسبی آن، بروز شواهد توسعۀ ناموزون،  بازسازي هویتی و عام

  تقویت هویت کُردي. 

ها، فرآیندهاي کُدگذاري (باز،  محقق پس از تلخیص، اصالح و بازسازي داده

کرده  مقولۀ عمده استخراج  279مقولۀ جزء و  883محوري و انتخابی) را انجام داده و 

و  گر مداخله و  اي ، زمینهیعلّ عوامل. دست آمده است به  مقوله 37و در نهایت 

ها و  هاي الزم به افراد، گروه راهبردهاي کنش و پیامدهاي کنش، پس از بازگشت

 اصلی ةپدیددست آمده است. در نهایت،  ها، به ورزي نخبگان و انجام اصالحات و دقت

نظري  ۀیافت و» ین تغییرات بنیادین در هویت سنتیبروز ظاهري عناصر توسعه در ح«

  متجلی شده است. »زا و شکل جدید هویتی توسعۀ بحران«، یعنی تحقیق

  اي. اجتماعی، کُردستان، هویت، نظریۀ زمینه-توسعۀ اقتصاديواژگان کلیدي: 

_______________________________________________________ 
  hasanrashidi55@yahoo.com شناسی . محقق و دکتراي جامعه 1
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 و بیان مسئله مقدمه

گیري از فناوري  ور و با بهرهبا استفاده از روابط قدرت اقتصادمح 1داري امروزه، نظام سرمایه

صورتی مرکزمحور  به 2اقتصادي-گیر را ذیل عنوان توسعۀ اجتماعی شدنِ همه ارتباطات، جهانی

در همۀ ابعاد زندگی اجتماعی پدید  ییها دگرگونیکند و  اي و جهانی) اعمال می (ملی، منطقه

 3(رابرتسون، کند میفراهم نیز هاي خاص، بومی و محلی  براي فرهنگ بستريعالوه،  آورد. به می

گونه، اشکالی از تعامل و کشمکش ظاهر  تا از مرزهاي محلی فراتر روند؛ بدین )43: 1995

مدرن، بسیاري  ورود عناصرشود که در طیفی میان این دوگانۀ هویتی قابل تعریف است. با  می

کم شده است. این شده و رویکردهاي بازاندیشانه بر آنها حازدایی  محلی هاي سنتیساختاراز  

انجامیده است بحران هویت به  مدرنهویت سنتی و هویت بین تقابل معنایی  یت متعارضوضع

  .)128-120: 2008 6؛ شوي،34: 1992 5و استر، 4؛ وینکن4: 2003(رابرتسون، 

منجر شده و اشکال  هاي سنتی بازآفرینی ارزش به مند تنیپیامدها و راهبردهاي کنشیِ 

 ةدورشکل گرفته است. این تغییرات در ایران از بخشی  سازي و هویت هویت دکارکر جدیدي از

و در  گرفته شد پیتري  تر و منسجم صورت جدي به 9پهلويدورة آغاز شد، در  8و قاجاریه 7صفویه

توان به   می هکه از جمل پدید آوردشدیدي  هاي اسالمی، تحوالت و نوسان جمهوري ي دوره

 ،ساله وقوع جنگ تحمیلی هشت، هاي اقتصادي عرصهگستردة دن ش دولتی اشاره کرد: لیذموارد 

و  ،نیروي انسانی متخصصشدن  هشدن یا کنارگذاشت خارج ،از کشور هاي خصوصی فرار سرمایه

  .ي اقتصادي علیه ایرانها تحریم

هویت سنتی کُردها نیز از تغییرات تازه مصون نمانده و امروزه ماهیتی دیگرگونه یافته است 

گر شده  هاي اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... جلوه پیامدهاي آن به صور مختلف در جنبهکه 

هاي  هاي ناسیونالیستی است که جنبش است. از جملۀ این پیامدها، تقویت گرایش

اي و جهانی درپی آورده  ملی، منطقه  هاي قاجار و پهلوي در بسترهاي اي را از دوره طلبانه هویت

_______________________________________________________ 
١. Capitalism 
٢. Socio-Economic Development 
٣. Robertson 
٤. Vinken 
٥. Ester 
٦. Xue 

  به سرانجام نرسید و اصالحات تا دورة قاجاریه به تأخیر افتاد. ها برنامه ،البته .7

  .دادندصورت  خان سپهساالر خان امیرکبیر و میرزا حسین میرزا، میرزا تقی اقداماتی که عباس. 8

 ۀسال هفت هاي تهیه و اجراي برنامه و سیس سازمان برنامه و بودجهأگیري دستگاه بوروکراسی مدرن، ت لشک. 9

   .عمرانی
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) و م1946-ش1324( 1اسی در دورة معاصر، از جمله تشکیل جمهوري مهاباداست و وقایع سی

هاي عینی  هاي حزبی اوایل انقالب هم از آن دسته است. این حوادث، در کنار جنبه کشمکش

طرف و پذیرش عناصر هویت  اجتماعی مبنی بر تمایالت دوگانۀ حفظ هویت سنتی کُردي ازیک

اي را رقم زده است که این  ماعی، اقتصادي و فرهنگیمدرن غربی از جانب دیگر، وضعیت اجت

است.  57بعد از انقالب سال   درصدد بررسی جوانب تکوین و تداوم آن در کُردستان تحقیق

شدة توسعه و هویت کُردي،  درصدد پاسخ به سؤاالتی دربارة عینیت حادث تحقیق حاضر

ردهاي کنش ایجادشده در جامعۀ تغییرات اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و...، پیامدها و راهب

  اي نظري است دست یابد. تحت مطالعه است تا در نهایت به پدیدة اصلی که یافته

  

  ينظر مالحظات

در این زمینه داند،  گیري از الگوي نظري را مجاز نمی بهره ( 2GT )شناسی این مقاله  روش

وجود دارد بر این اساس اي ذیل مکاتب توسعه  بندي و تقسیم  4مارکسیسم ، 3نظریات روستو

شدن، به  وابستگی (کالسیک و جدید) و جهانی 5نظریات نوسازي (کالسیک و جدید)، اکال،

)، 1950اند،   نوسازي کالسیک ( چندوچون پروسه توسعه در جوامع در حال توسعه پرداخته

له و مرح به متأثر از دیدگاه تکاملی و کارکردگرایی پارسونز، دربرگیرندة فرآیند مرحله

و  )289: 2001 7؛ تیریاکیان145-143: 2002 6پیشرفت براي توسعه است (برنشتاین، به رو

سه  گیرد. نظریۀ نوسازي جدید برمبناي را نیز دربرمیو اقتصادي  اجتماعی، روانیهاي  حوزه

_______________________________________________________ 
ها در سطح  قاجار و رشد جهانی ناسیونالیسم و به تبع آن دولت ـ ملت ۀوري عثمانی و سلسلتپس از سقوط امپرا .1

بلو،  ؛151: 1373 صمدي، ؛220 :1373 ،ت (کوچرامعناي مدرن آن شکل گرف جهان، ناسیونالیسم کُردي نیز به

سال نمایان  با تأسیس یک جمهوري خودمختار کُردي به مدت یک مذکور ةناسیونالیسم کُردي در دور .)55: 1379

  :مراجعه کنید به باره دراین براي مطالعات تکمیلیشد. 

 ( Arfa, ١٩٦٦), (Aziz, ٢٠١١), (Ciment, ١٩٩٦),(Edmonds,١٩٧١),(Entesar, 
٢٠١٠),(Hassanpour, ١٩٩٢),(Jabar, ٢٠٠٦), (McKiernan, ٢٠٠٦),(Natali, ٢٠٠٥),(Natali, 
٢٠١٠),( Romano,٢٠٠٦), (Tugdar & Serhun ,٢٠١٨), (Vali, ٢٠٠٣), (Van Bruinessen, 
٢٠٠٦), (Yildiz, ٢٠٠٧&٢٠٠٦ 
٢. Grounded Theory 

3. W.W. Rostowداند. سنتی می جوامع ر گذارمراحلی ضروري د ، توسعه را داراي 

  شمال و جنوب و مشکالت گسترش کاپیتالیسم تمرکز دارد. میان اقتصادي نابرابر روابط بر. 4

5  .Economic Commission of Latin America (ECLA)  کمیسیون اقتصادي آمریکاي "در قالب

  وابسته به سازمان ملل متحد "التین

٦. Brenstein 
٧. Tyriakian 
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. عدم تعین و 2 سنتی. وهمگنی درونی جوامع غربی . نا1شکل گرفته است: اساسی  ةقاعد

بینی که نوسازي  براي این خوش. فقدان دلیلی 3 مفهوم جامعۀ سنتی.تاریخی در  فقدان وضوح

ها براي توسعۀ  با تشخیص ناکارآمدي این نظریهولی، در نهایت،  .آینده موفق خواهد شد در

نیافته، و با انتقاد از تقسیم کار کهنۀ جهانی، دیدگاه اکال بر محور تأکید بر  کشورهاي توسعه

جایگزینی "شکل گرفت و سیاست  1جانب اقتصاددانان توسعه در آمریکاي التین نقش تقاضا، از

  ).121: 1388مطرح شد (سو،  "زا توسعۀ درون"و راهبرد  "واردات

با بروز بحران در مارکسیسم ارتدوکس در کشورهاي آمریکاي التین و افول مکتب نوسازي، 

پردازان وابستگی تگی پدید آمد. نظریه، اکال نیز شکست خورد و مکتب وابس1960در اوایل دهۀ 

(ازکیا،  است 2مهمیعناصر کنند که داراي شده از بیرون تلقی می را وضعیتی اقتصادي و تحمیل

). درپی انتقاداتی که بر نظریۀ وابستگیِ کالسیک وارد شد، 1392مهر و احمدرش،  دانش

اجتماعی - خی، داخلی و سیاسیبا درنظرگرفتن فرآیند خاص تاری پردازان وابستگی جدید، نظریه

داري را نیز در  سعی کردند روندها و پیامدهاي مثبت وابستگی و نفوذ سرمایه براي وابستگی،

  ).236-234: 1383 نظر بگیرند (محمدپور،

 نئومارکسیستی،رویکرد و با  1970با طرح دیدگاه نظام جهانی در دهۀ  3امانوئل والرشتاین

 اقتصادکرد. از نظر او، بندي آن تأکید  داري و صورت سرمایه ايبر بر ناکارآمدي دیدگاه وابستگی

خط سیر از جهانی پویاتر  خط سیر اقتصادو  اجتماعی جهانی است داري بسترِ سرمایه جهانیِ

زیرا مناسبات رقابتی میان تعداد زیادي از  اتکا دارد؛ قدرت که بر است وري جهانیتامپرا

  .)1388(سو،  زند ها آن را رقم می دولت

افراد و  ،آنها ۀواسط که بهاشاره دارد هایی  به شیوه متغیر دیگر تحقیق، یعنی هویت جمعی،

: 1381ز، ن(جنکی شوند هاي دیگر متمایز می ها در روابط اجتماعی از افراد و جماعت جماعت

یابی فرد به احساس و  است که فرآیند دست 4اجتماعی مید هویت ۀدار نظری پرچم .)71

موجود  از نظریات .)223: 1386محمدي،  کند (گل کامل از خویشتن را بررسی می برداشتی

کاستلز این تعلق و  .اجزاي اصلی مفهوم هویت هستند 6و تعهد 5که تعلق آید برمی دربارة هویت

_______________________________________________________ 
 ئول پربیش، سلسو فورتادو و اسوالدو سونکلرا .1

ناموزون، نابرابري اجتماعی و  ۀنابرابر، توسع ۀداري مستلزم مبادل تجارت نابرابر مرکز با پیرامون؛ ساختار سرمایه .2

  مراتب سلطه. سلسله

3. Immanuel Walerstein 

4. George Herbert Mead 

5. Belonging 

6. Ommitment  
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  هاي شدن معنا برپایۀ یک ویژگی فرهنگی یا یک دسته ویژگی تعهد را همچون فرآیند ساخته

با آگاهی از  .)1389 کند (کاستلز، تعریف می ،نابع معنا برتري دارندفرهنگی که بر دیگر م

، چارچوب کلی 1اند، در جدول  رویکردهاي مختلف به نظریاتی که به مبحث هویت پرداخته

  برخی از آنها آمده است:

  هویت  به ، پسامدرن)مدرن، چارچوب کلی سه رویکرد (سنتی .1جدول 

  سوژه  تیهو نوع  تیهو منابع  فضا و مکان  زمان  کردیرو
 مکاتب

  يفکر

  

  سنتی

  

  گذشته

  مند هویت مکان -

  محور سرزمین -

 عدم جدایی فضا -

  مکان و

 ،رسومو آداب -

  دین و ساختارها

نیاز به  -

  شدن شناخته

 جوهر ثابت و -

  تابع قدرت ،پایدار

  شده تعیین ازپیش -

  گرا ازلی و شخصی -

  فراتاریخی -

فرازمانی                      -

  جوهر ثابت-

 باورهاي -

  عامیانه

  غیرعلمی -

دینی و  -

  یئوراام

  

  مدرن

  

  حال

  پیدایی دولت -

  ها ملت -

ِ با  هاي سرزمین -

  هاي رسمی مرز

سوژه (فاعل  -

  )اشناس

  عقل دوراندیش -

  اصالح دین -

هاي  انقالب -

  علمی

  تابع ساختارمند، -

شرایط اجتماعی، -

  فرهنگی  تصادي،اق

هویت جمعی  -

  (ملی و...) و فردي

 تعامل و-

یابی سوژه  معنا

 با ساختارهاي

  اجتماعی

 کنش متقابل-

  نمادین

- 

  ساختارگرایان

  مارکسیسم -

  

  مدرناپس

  

  آینده

و گسست مکان -

  فضا

ها و  کنش -

رد هاي خُ فرهنگ

  محلی و

دستاورد  -

  گفتمان

و  هاي باز هویت -

  متکثر

  گرا متضاد و خاص -

  چندپاره و سیال -

  تابع گفتمان -

 هاي بازنمایی-

  مختلف

 تفسیرهاي-

  متکثر متوالی و

- 

  پساساختاري

  انتقادي -

 کاوي روان-

  پسافرویدي

؛ محسنی و دوران، 2011و  1389؛ کاستلز، 142- 134: 1385؛ نوذري، 2003 1(منبع: تلخیص از تاملینسون،

1383 :125.(  

  

ـ  رسـد   نظـر مـی   بـه ه ارائـۀ دسـتاورد نظـري پرداختـه اسـت،      هرچند این تحقیق در نهایت ب

عناصـر محلـی/ جهـانی و    زمـان بـه    هـایی کـه توجـه هـم     دیـدگاه انداز نظري کیفی و  که چشم

، بـا نتـایج ایـن تحقیـق قرابـت بیشـتري       دهنـد  خرد/ کالن را در تحلیـل پـیش نظـر قـرار مـی     

ــاتی داشــته باشــند؛  ــهچــون نظری ــی نظری ــاي روان ــاز اجتمــاعیِ-ه ــونیِ ،ينوس  ارزشــیِ دگرگ

ــارت ــر تفهمــیِ 2،اینگله ــۀ بازاندیشــی و 3وب ــدنز مدرنیت ــه)1993( 4شــدة گی ــالوة اندیشــۀ  ، ب ع

_______________________________________________________ 
١. Tomlinson 
٢. Inglehart 
٣. Weber 
٤. Giddens 
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 )،37: 2003( 2)، رودومتــــوف11: 2005؛ 4: 2004( 1ی چــــون خونــــدکرپردازانــــ هیــــنظر

شــدن را معطــوف بــه  محلــی-نیــز، از ایــن دیــدگاه، جهــان 4). کاســتلز18: 1990( 3فدرســتون

ــم  ــان ه ــت امک ــی  زیس ــی م ــانی و محل ــر جه ــک عناص ــه    ی و دیالکتی ــت ک ــد اس ــد و معتق دان

ي جـا  بـه ي عـد چندبهـاي   ی  بـا تلفیـق عناصـر جهـانی و محلـی،  هویـت      سـنت هویت بازسازي 

ــت      ــرده اس ــاد ک ــجم را ایج ــد و منس ــت واح ــک هوی ــانه  و ی ــر رس ــه    در عص ــذار ب ــا و گ ه

 انـد  گسـترش یافتـه   یي اجتمـاع هـا  شـبکه نـد و  رینفوذپذ، مرزهـا   زمـان و مکـان   شـدن  جهانی

  .)29 :1389(کاستلز، 

رنجش اشاره شود. این اندیشه، که حاصلِ  5گرایی در اینجا، الزم است به اندیشۀ پساتوسعه

و از پساساختارگرایی  هایی در مبانی فکري مدرنیستی توسعه است ازحد از توسعه و شکاف بیش

و مفهومی یش دست نیافته توسعه به مقصود خوو پسامدرنیسم متأثر است، مدعی است که 

 را برآورده 6شده از طرف غرب خودسرانه است که در یک فراروایت ریشه دارد و منافع تحمیل

گونه  هاي آن را این . علل حمله به توسعه و برنامهاست 7کردن فرهنگی و مایل به همگن کند می

ه دانش محلی و بومی، ج) هایی براي توسعه، ب) عالقه ب اند: الف) عالقه به جایگزین بیان کرده

گرا  هاي مردمی کثرت موضع انتقادي نسبت به گفتمان علمی، د) دفاع و ارتقاي جنبش

 12؛ ساچس،1990 11؛ ریست،1997 10رهنما، ؛ 1988 9؛ کوتاري،1995و 1992 8(اسکوبار،

  ).1985 15؛ کنستانتینو،350: 2004 14؛ راپلی،1993 13؛ سیبروك،1992

  

_______________________________________________________ 
١. Khondker 
٢. Roudometof 
٣. Featherstone 
٤. Castells 
٥. Postdevelopment 
٦. Westernization 
٧. Homogenization 
٨. Escobar 
٩. Kothari 
١٠. Rahnema 
١١. Rist 
١٢. Sachs 
١٣. Seabrook 
١٤. Rapley 
١٥. Constantino 
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 پیشینۀ پژوهش

 ، به بررسی»ردشناسی در ایرانمطالعات کُ«اي با عنوان  ) در مقاله2017رضایی ( محمدپور و

ها و  حوزه مطالعاتاین  اجتماعیاز نظر آنها، زمینۀ  اند. مطالعات متعدد دربارة کُردها پرداخته

 مدرنیزاسیون را برتأثیر  صورت گرفته است،  توسعه که در حوزة جوانبی دارد و تحقیقاتی

بهره برده است. مطالعاتی که در  نوسازي رویکرد نظريِاز  بررسی کرده و اغلب عیزندگی اجتما

ي ردهویت کُو ملی  ،قومیت وضعیت هوی برمدرنیزاسیون  بر تأثیر اند، انجام شده هویت حوزة

ۀ کُردها با مقایس بهبا رویکرد اثباتی  این مطالعات شناختی جمعیت حوزة تمرکز دارند. در ایران

را مطالعه کرده اجتماعی و فرهنگی  ،صر نابرابري و تبعیض اقتصادياعن پرداخته و اقوام دیگر

عالوه، این  . بهزنان را بررسی کرده استهاي اجتماعی  آسیب زنان، و جنسیت زةحو است.

هاي شهري نیز هستند (محمدپور و  نگاري تک وشناسی تاریخی  جامعههاي  مطالعات واجد حوزه

بودنِ روش تحقیق و تمرکز تحقیق بر جامعۀ  . با درنظرگرفتن کیفی)208- 172: 2017رضایی، 

  مقایسۀ برخی از آن تحقیقات با تحقیق حاضر آمده است: 2کُردستان، در جدول 

  . پیشینۀ تحقیق2جدول 

عنوان 

  تحقیق

  محقق

  /محققان

 روش

  تحقیق
  ها تفاوت  ها شباهت  نتایج تحقیق

یند و آفر

پیامدهاي 

نوسازي در 

کردستان 

 ۀران: مطالعای

شهرستان 

سردشت از 

تا  1300سال 

1380  

  محمدپور
  تلفیقی

  نوسازي

جانبه از  تأثیرگذاري همه

  مدرنیسم

  نقش دولت در تغییرات ایجادشده

جامعۀ جهانی در مرحلۀ 

سازي، درمقابل جامعۀ  جهانی

سردشت در مرحلۀ گسترش 

  نوسازي

 به امید افزایش ،معیشتی ارتقاي

  زندگی

روش تحقیق 

 (نظریۀ

  اي) زمینه

  استعمار در

  نقش دولت

فاکتورهاي 

ارتقایافتۀ 

  زیستی

  ها بروز بحران

جایگاه جامعۀ 

  تحت مطالعه

 مطالعۀ

تأثیرهاي 

 بر نوسازي

 و خانواده نظام

 خویشاوندي

 سطح دو در

-عینی

 و ساختاري

 معنایی -ذهنی

 بین ایالت در

 و منگور

  

  محمدپور

  صادقی

  رضایی

  پرتوي

  ترکیبی

  یکیف

 بروز تغییرات و ایجاد بحران

 ساختاري،  نظر از خانواده

 در تفسیري -معنایی و کارکردي

 نسبی تغییرات معرض

 و مدرن آموزش شهرنشینی، تأثیر

 تضعیف بر ارتباطی يها رسانه

 پیدایش و سنتی خانوادة ابعاد

 استمراردر حین  آن مدرن شکل

 و ساختار ایلی و سنتی خانواده

  خویشاوندي

ت تغییرا

  خانواده

نقش 

ها و  رسانه

  خانواده

وجود دو 

پیامد 

متعارض و 

همزمان 

داشت و  نگه

تغییرات 

  روش تحقیق

تمرکز بر 

  خانواده

تأکید بر 

ساختارها و 

  کارکردها
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عنوان 

  تحقیق

  محقق

  /محققان

 روش

  تحقیق
  ها تفاوت  ها شباهت  نتایج تحقیق

  هویتی  مهاباد گورك

 تحلیل

 شناختی جامعه

پیامدهاي 

 عناصر ورود

 به مدرن

  کردستان

  

  احمدرش

نظریۀ 

  اي زمینه

 متنوع و متعدد تغییرات

  عینیـ  ذهنی

 و هاي امروزي سنت برخی یجادا

  نو

هاي  سنت برخی نوشدن و امروزي

  قدیمی

  روش تحقیق

ایجاد هویت 

جمعی 

  تلفیقی

تمرکز بیشتر بر 

مناطق 

روستایی و 

  نظریۀ نوسازي

مطالعۀ 

شناختی جامعه

هاي  زمینه

 -فرهنگی

اجتماعی 

 - جهان

شدن و  محلی

پیامدهاي آن 

بر هویت قومی 

در کردستان 

  ایران

  

  

  للهیعبدا

  ترکیبی

  کیفی

روابط متقابل و روزافزونِ عناصر 

  محلی و جهانی

مواجهۀ الگوهاي فرهنگی و 

  هویتی با چالش

تبعیض و مقاومت توسط فرآیند 

  ملی و جهانی

  بازاندیشی در هویت سنتی

  بازسازي صنایع محلی

  سنتبازپیکربندي 

اعمال 

همزمان 

آمیز  تبعیض

ملی و 

  جهانی

نوسازي 

عناصر 

  ساز هویت

یت هو

  پیوندي

بروز چالش نه 

  بحران

بازسازي صنایع 

  محلی

تأکید زیاد بر 

  هویت تلفیقی

کارگیري  به

روش ترکیبی 

جهت سنجش 

پیامدهاي 

ورود 

تکنولوژي و 

صنعت به 

مناطق 

کردنشین 

جنوب 

آذربایجان 

  غربی

  

  توکل

  سحابی

ترکیبی 

 - متوالی

  تبیینی

نظریۀ 

  اي زمینه

ِ  هاي بستر ورود تکنولوژي بخش

، دولتی و تعاونی، خصوصی

احتمالِ بیشتر پذیرش تغییرات 

هنجاري در نظام  - ارزشی

اي، تفاوت در جنسیت  کارخانه

موجب تفاوت در احتمال پذیرش 

هنجاري است،  - تغییرات ارزشی

عاملی خاستگاه  عدم تأثیر تک

  مکانی در پذیرش تغییرات

تغییرات 

کیفی و 

چندجانبۀ 

  هویتی

  

  تأکید بر اقتصاد

احتماالت 

ذیرش و طرد پ

  هنجاري- ارزش

روش ترکیبی 

  متکثر

  

  )1387، محمدپور و همکاران ؛1392توکل و سحابی،  ؛1392؛ عبداللهی، 1391(احمدرش، 

اي را مجزا از نظریات موجود و متناسب با  این تحقیق در نهایت پدیدة مرکزي و نظریۀ زمینه

  جامعۀ تحت مطالعه ارائه داده است. 
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  شناسی  روش

 به توجه با هاي اجتماعی، گروه و وادثحغیرکمی  توصیف جهت است الشیفی تتحقیق کی

 و یطبیع هاي ها در موقعیت که انسان ناهاییسعی براي ارائۀ تعبیر و تفسیر معنیز  و جزئیات

نظریه براي تولید  یپژوهش یروش اي زمینه نظریۀ بخشند.  می حوادث و خود زندگی به عادي

در طول تحقیق و  است ها بنیان نهاده شده داده مند وري و تحلیل نظامگردآ با توجه بهکه  است

استراس ( شود  می ها حاصل کند و از رهگذر تعامل مستمر بین گردآوري و تحلیل داده   می رشد

گیري از  ). این تحقیق با بهره517: 1998 1 ، فرونزوسیفرونزگوسی ؛273: 1998و کوربین، 

جامعۀ . ها انجام شده است داده عمیقِو  باز از مصاحبۀ نیمه با استفاده و اي زمینه نظریۀرویکرد 

 روستاها و مناطق روستا و پنج منطقۀ شهري دارد. 201که  است شهرستان مهابادمطالعه تحت 

 اند. انتخاب شده برفی ۀگلول روش به و جمعیت نمونه، گیري هدفمند از نمونهبا استفاده  يشهر

صورت گرفته » باورپذیرکردن گزینشی«با )، 410: 1387(فلیک  وجه به روشبا ت افزایش اعتبار

از  3و پایایی 2سنجش اعتبارشده است. براي مستدل  ها پذیرفتنی، متنهاي  قول با نقل است و

  ه است.استفاده شد 4بندي روش زاویه

شت و نامۀ نهایی سیزده سؤال دا و پرسش شدپرسش طراحی پانزده باز با   هاي هنام پرسش

صورت گرفته است. محقق با  مطالعهکننده،  نفر و گروه مشارکت 200حوزه با بیش از پنج در 

کنندگان  گیري از تجربۀ زیستۀ افراد نمونه و تجربیات تحقیقی قبلی و با مدد مشارکت بهره

  ها تا رسیدن به اشباع نظري ادامه داده است. گیري مفاهیم و مقوله متناسب با هر قشر، به پی

  

  مطالعه موردجامعۀ 

ایالم،  و اند، ولی کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی کُردهاي ایران در سراسر کشور پراکنده

هرچند مهاباد در گذشته از حوزة تابعۀ شوند.  هاي کُردنشین محسوب می ترین استان مهم

ربی واقع شده و امروزه این شهرستان در استان آذربایجان غ 5تري برخوردار بوده، گسترده

_______________________________________________________ 
١. Fronzosi 
2. Validity  

3. Reliability 

اعتبارسنجی در پژوهش کیفی است که  ترین راهبردهاي) یکی از محبوبTrangulationبندي (زاویه.  4

ها، رویکردها، پژوهشگران و منابع  ها، نظریه خاص با استفاده از انواع متفاوت روش هاي همگرایی مبتنی بر یافته

   .)69: 1385، (ایمان و محمدپور اطالعاتی است

میاندوآب،  اشنویه، نقده، امروزي بوکان، ، شهرهاي1322استحفاظی شهرستان مهاباد تا قبل از سال ة دمحدو.  5

ندرت و در طی نزدیک به  است که به ه سردشت، پیرانشهر، اشنویه و نقده را شامل بود بانه، سقز، دژ، تکاب، شاهین
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ایران از حوالی   مشتمل بر هفت بخش و دو شهر است. این شهرستان نیز چون بقیۀ شهرهاي

منزلۀ محور زندگی اقتصادي و  معناي مدرن، ظاهر و به به بعد، در چهرة شهر، به 1300هاي  سال

، از شود. ظواهر توسعه و شهرنشینی در مهاباد نیز پس از اصالحات ارضی اجتماعی مطرح می

  1شهرنشینی سنتی به شهرنشینی سریع گذار کرده است.

  

  تحلیل و تفسیر آنها ،تجزیه :ها یافته

  پس از تدقیق، تلخیص، اصالح و بازسازي مفاهیم، در نهایت نُه سؤال و چهار حوزه استخراج شد.

  شده تفکیک ابعاد مطالعه ت جزء و عمده بهالمفاهیم، مقو. 3جدول 

  مقوالت عمده  مقوالت جزء  مفاهیم  شده حوزة مطالعه  ردیف

 7  60  190  غربی بر عناصر هویت سنتی سلطۀ هویت  1

  9  137  433  شدن نسبی آن بازسازي هویتی و عام  2

  17  62  197  بروز شواهد توسعۀ ناموزون  3

  4  20  63  کُردي تقویت هویت  توسعۀ ناهمگون و  4

  37  279 883  جمع  

  

ند و با شد پدیدار 2هاي فردي و گروهی مطالعه با مشارکت تحت  هايو حوزه آغازین  هاي مقوله

و  ها همقایس ها، پرسش و نیز ها ت و پاراگرافالکُدگذاري جمهاي نهایی و سپس  مشارکت

دلیل تداوم  به«. است ساخته شده و جامعۀ تحت مطالعه ها، مفاهیم مکرر به داده عۀمراج

ها  کننده نظران معتقدند تعداد شرکت احباست که ص شدن سؤال تا آخرین مراحل مطالعه مطرح

). 237: 1390 ،و ایمانی ازکیا( »بینی نیست اي، تا آخرین لحظه قابل پیش در روش نظریۀ زمینه

  .ه استها ادامه داشت وبرگشت به میدان تا آخرین لحظه این حالت رفت ،درواقع

                                                                                                                                               
؛ 220: 1373؛ کوچرا، 1339؛ دمورگان، 1957است (مینورسکی،  سال بیشتر این شهرها از آن منفک شده 50ـ60

  ).55: 1379بلو، 

داري ناقصی که بعد از اصالحات ارضی رواج یافت، ارتباط پویا بین روستا و شهر گسیخته شد و  با سرمایه.  1

در  ).27: 1383(حسامیان و همکاران، شد  سنتی صنایع دستی و بومی و هزاران شغل حاصل از آن نابود هاي شیوه

این  دست دوم (تاناکورا) جایگزینبازار کاالهاي و  اي وارداتی و کارخانه کاالهاي ۀ بازارچ گیري شکل مهاباد،

  شد.  هاي اشتغال سنتی و دستی شیوه

2 Focouse Group 
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  )کُدگذاري باز( سازي یند مفهومآبخش اول: فر

و  اي اي، جمله رد مشاهدهامواست؛ براي آن، قدم در تجزیه و تحلیل  ولینا پردازي مفهوم

نهاده  دادها نامی ها یا رخ هر کدام از حوادث، ایده رو ب شوند پاراگرافی به اجزایی تقسیم می

  آوریم:  برخی از شواهد این فرآیند را در ادامه می .)63: 1387 کوربین، و ساستراشود (  می

  

  یسنت تیهو عناصر بر یغربیت هو ۀسلط

 با مشخص و صخا قۀخال تـفعالی یک و حدوا نفسانی تحیا یک بر دال ستا نیا«عنوب غر

« که توان گفت . می)63: 1382 ل،هوسر(» طمربو يهادنها و تتأسیسا ،ها حطر ،ها ندیشهم اتما

علمی  و فرهنگی توان و قدرت غرب،سیاسی  رتقد ان وتو، همسان با رـخیا لاـدسـصرچها در

 ،کانیارد داوري( ت»ـسا هشد منتقل عالمبه شرق جغرافیایی  فیاییاجغر بغر از غرب نیز

1376 :6.(  

هاي  شدن ارزش انگاشته ی، هیچبومي ها شدن ارزش کمرنگ«ساله، معتقد است:  33محمود، 

در فرهنگ «گوید:  یک روستایی می ».ماحصل غلبۀ فرهنگ غربی بوده است ،ی ما اجتماع

وآمد خویشاوندي، و حتی پوشش و... جاي خود  سفیدي، رفت خالقی چون ریشجدید، فضایل ا

  ».لباس کُردي از بین رفته است«ساله). از نظر او،  47(زن، » اند روز داده  را به مدهاي

توان اذعان کرد که فضاي فکري حاکم بر جامعۀ تحت مطالعه، حاکی از تضعیف عناصر   می

ورسوم، آگاهی تاریخی، پوشاك،  اساسی آن از زبان، آداب سنتی هویت کُردي است و نمادهاي

تر  هاي دیگر تحقیق مفصل که در بخش غذا، و بسیاري دیگر تضعیف شده است. البته، همچنان

  اند. اشاره خواهد شد، بیشتر این عناصر بازسازي، بازآفرینی و بازاندیشی شده

  

  آن ینسب شدن عام و تیهو يبازساز

  هاي عرصه"هاي ذیل دارد:  هاي بسیاري به مفهوم بحران در حوزه رهتحقیق اشا  هاي داده

اختالل در روابط "، "خانواده"، "افول اخالقیات و معنویت"، "ایفاي نقش دولت"، "اقتصادي

و... . در  "مهاجرت"، "محلی  هاي اختالل در روابط دولت و هویت"، "ها ارزشبحران "، "اجتماعی

مآبانه از جانب  هویت  هاي بازسازانه و بازنگري  هاي هاست که کنش انمواجهه با این مسائل و بحر

  پیماید. شدن می شود و مسیر عمومی مرجع آغاز می  هاي کنشگران، نخبگان، روشنفکران و گروه

هاي نسل جدید از  فهمی با وجود وضع بد اقتصادي و کج«ساله، معتقد است که  38عمر، 

کنندة  مشارکت». کنند هاي کُردي استفاده می که از لباس بینیم مان، اغلب می هاي غنی سنت

ترها، جوانان نیز پوشاك و رسوم  بر بزرگ کند که خوشبختانه، عالوه باره اشاره می دیگر دراین
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 31، مرد( کنم امروزه تمایل به آن بیشتر شده است اند و من احساس می سنتی را حفظ کرده

  .)ساله

  

  ناموزون ۀتوسع شواهد

 از گذر مبنی بر ادعاي است، مشترك معاصر و کالسیک نوسازي  هاي نظریه در تقریباً هک آنچه«

 و روزمره تجارب در اساسی تغییرات به منجر هم صنعتی است، که آن به صنعتی ماقبل جامعۀ

با سدة اخیر جامعۀ تحت مطالعه در ). 31: 2000(اینگلهارت و بکر،  »شود  می حاکم بینی جهان

در گذشته باید با داس «ساله، عقیده دارد:  35باره رئوف،  دراین ن همراه بوده است.مدرنیزاسیو

کردیم، امروزه کمباین و وسائل پیشرفتۀ کشاورزي وجود دارد و کار کشاورزي آسان  درو می

توسعه سبب تنوع غذایی شده است و از لحاظ «گوید:   می گرید کنندة مشارکت». شده است

ساله). محمدرسول،  40(خانم، » پزشکی، پیشرفت خوبی حاصل شده استبهداشتی، درمانی و 

لحاظ فرهنگ غذایی، اغلب غذاي جدید در کنار اقالم سنتی و محلی به  به«گوید:   ساله، می 28

  ».سفرة غذایی مردم اضافه شده است

  هاي با وجود تغییر در بخش«ساله است،  44از نظر یکی از فعاالن مدنی، که مردي 

سیاسی،   هاي ادي و تکنولوژي که اغلب نیز مصرفی هستند، نه تولید داخلی، در بخشاقتص

فرهنگی و فکريِ جامعه تغییرات منطبقی روي نداده است. شیوة تحلیل و قدرت فکري و 

  ».انتقادي کمتر شده و زیاد نشده است

: چنین بیان کرده است ساله است، 37یی، که مردي روستا کنندگان مشارکت از یکی

اند و حتی روستاي ما  ها نو شده هرچند تغییراتی در ابزارهاي کشاورزي روي داده است و خانه«

کنند،  مدرسه، خانۀ بهداشت، آسفالت و سایر امکانات را دارد، ولی مردم امروزه کمتر تفکر می

  ».گرایش به مطالعه و علم خیلی کمتر شده است

وجودآمده  نظر من، تغییرات به به«گوید:  میساله است،  49کنندة دیگر، که مردي  مشارکت

جاي  گرایی به خورد؛ چون فقط اقتصادي و مادي است و مردم به مدرك هیچ به درد نمی

اند. نگاه کنید  خاصیت کرده اند. اینها مردم را بی جاي تولید روي آورده آموختن علم، و مصرف به

اند که  ادي از این دست اشاره کردهکنندگان به مفاهیم زی مشارکت». یک حزب سیاسی نداریم

  هاي این تغییرهاست.  دهندة عدم تناسب و توازن بین حوزه نشان
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 يکُرد تیهو تیتقو و ناهمگون ۀتوسع

ایدة توسعه در «شدت هدف انتقاد اندیشمندان قرار گرفته است:  اخیراً، جریان غالب توسعه به

توسعه دچار توهم و ناامیدي، شکست،  اي است و اصحاب اش همچون ویرانه انداز فکري چشم

» اند که: توسعه دیگر کارآیی ندارد اند و به یک داستان مشترك رسیده جرم و جنایت شده

خصوص بعد از جنگ جهانی دوم، رواج یافته  ). این نوع نگرش به توسعه، به1: 1992 1(ساچس،

است  3فرهنگی شدنِ و همگن 2شدن اي تحمیلی فرض شده که درپی غربی و توسعه پدیده

تخریب به ) و نتایج آن 1990دین جدید غرب درآمده (ریست، صورت  به) و 1985(کنستانتینو، 

اقتصادي توسعه، که ذاتی جریان   ). بنیادهاي1992محیط زیست منجر شده است (ساچس، 

، هاي تحقیق این دیدگاه مستخرج از داده گرایانه است. فرضی بسیار تقلیل مسلط آن بوده است،

جوانب مختلف جامعه متناسب با هم تغییر نکرده «بوده و » جانبه و ناموزون تغییرات یک«که 

ازحد از  ظهور رنجش بیشاند:  گرایان همسو است، آنجاکه بیان کرده ، با دیدگاه پساتوسعه»است

 ؛ 1988؛ کوتاري، 1995و 1992اسکوبار، انداز فکري ایجاد است ( اي از این چشم توسعه، ویرانه

؛ 350: 2004؛ راپلی، 1993؛ سیبروك، 1992؛ ساچس، 1990؛ ریست، 1997رهنما، 

  ).1985کنستانتینو، 

لحاظ درآمد و امکانات، وضعیت مردم  امروزه، به«ساله است:  44از نظر روحانی روستا، که مردي 

  .»شدن روحیات مردم بوده است تر شده است، اما تأثیر این وضعیت، غیرمذهبیمراتب خوب به

توسعه پیامدهاي نامناسبی هم   هاي کنندگان، برنامه مشارکت  هاي با توجه به برخی نگرش

افول مفهوم "، "کاهش تمایل به مطالعه"، "تنزل سطح علمی"، "زدایی عقالنیت"داشته است: 

عدم تناسب با "، "قومی شدن هویت پررنگ"، "باستانی بازگشت به هویتتمایل به "، "شهروندي

  و... . "علوم مدرن

جدید مبتنی بر   هاي اجتماعی شیوهـ با اینکه مدرنیته و در این مقاله، توسعۀ اقتصادي

ها،  گیرد، گسترش انواع رسانه  می نهد و از تعلقات سنتی فاصله  می عقالنیت و حسابگري را بنیان

 له است،سا 29، که مردي کنندگان مشارکت از یک. یآگاهی از هویت کُردي را افزایش داده است

 آنها از هنوز شکل سنتی نمانده است، ولی پوشش، مراسم و سایر سنن کُردي به«معتقد است: 

هاي تاریخی دربارة کُردها  ناسیونالیستی، زبان کُردي و آگاهی حس حتی و شود می استفاده

  .»افزایش نیز یافته است

_______________________________________________________ 
١. Sachs 
٢. Westernization 
٣. Homogenization 
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ها و منابع  ز طریق رسانهآگاهی مردم ا«گوید:   ساله است، می 32نگار، که مردي  یک روزنامه

ها رشد  با توجه به اینکه سطح تحصیالت و شهرنشینی و رسانهدر دسترس بیشتر شده است و 

   ».پیدا کرده است، نوعی آگاهی و اهتمام براي یادگیري زبان مادري بیشتر شده است

هاي  توان به این استنباط رسید که امکانات و زمینه ها، می با استخراج مفاهیم و مقوله

شکل  هاي مشارکت سیاسی، اغلب به علت نبود زمینه ایجاد شده و به "تقویت هویت کُردي"

  مدنی، فرهنگی و ادبی نمایان شده است.  هاي فعالیت

رسد که وقایع  نظر می است و به "ارتقاي جایگاه کُردها در منطقه"مفهوم قابل بحث دیگر 

شته است و امروزه در هر چهار کشور (ترکیه، منطقه بر آن تأثیر مثبت گذا  اخیر در کشورهاي

ساله، از اهالی روستاهاي  28تر شده است. ریبوار،  عراق، سوریه و ایران) مسئلۀ کُرد برجسته

شدن و پیشرفت، ارتباطات آسان شده و  با مدرن«گوید:   می مسیر سردشت (از عشیرة منگور)،

ا براي دید و بازدید یا تجارت و کار نیز دیگر کشوره  کُردهايروابط تسریع شده است، تعامل 

تحت   هاي بندي، ادغام، بازبینی، مراجعۀ مجدد به افراد و گروه پس از دسته». فزونی یافته است

   صورت ذیل بیان شده است:  بهعمده  و ت جزءمقوالمطالعه، 

 تفکیک ابعاد شرایطی، تعاملی، پیامدي شده به استخراجة ت عمدالمقو. 4جدول 

  ردیف
حوزة تحت 

  مطالعه
  مقوالت جزء

مقوالت 

  عمده

نوع مقوله 

اي،  (زمینه

  تعاملی، پیامدي)

1  

سلطۀ 

غربی  هویت

بر عناصر 

  هویت سنتی

  

سنتی (غلبۀ   شدن) هویت شدن (کالن جهانی

 هویت غربی و تضعیف هویت سنتی)

تضعیف 

عناصر هویت 

 سنتی

  اي زمینه

  یامديپ بیگانگی از فرهنگ سنتی و غلبۀ هویت غربی

  پیامدي شدن) شدن سبک زندگی سنتی (غربی کمرنگ

  پیامدي ناآگاهی به هویت سنتی

  اي زمینه خانواده  هاي شدن بنیان اهمیت کم

  تعاملی تضعیف اقتصاد بومی

  پیامدي تضعیف زبان کُردي

2  

بازسازي 

هویت و 

شدن  عام

  نسبی آن

  ديقتصاا  هاي بحران در عرصه

  انیهویت بحر

  پیامدي

  تعاملی بحران در ایفاي نقش دولت

  اي زمینه افول اخالقیات و معنویت

  پیامدي  بحران در خانواده

  تعاملی  شدن روابط اجتماعی کم

  پیامدي  ها اضمحالل ارزش

  تعاملی  ها (مردم) اختالل در روابط دولت و قومیت
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  ردیف
حوزة تحت 

  مطالعه
  مقوالت جزء

مقوالت 

  عمده

نوع مقوله 

اي،  (زمینه

  تعاملی، پیامدي)

  پیامدي  هویت سنتیبحران 

  تعاملی  نشینی و حاشیه رویه بیمهاجرت 

3  

بروز شواهد 

توسعۀ 

  ناموزون

  عمران و آبادانی

بروز شواهد 

توسعه، 

مدرنیزاسیون 

یا مدرنیتۀ 

  ناقص

  پیامدي

  پیامدي ترقی اقتصادي، تکنولوژي، اشتغال و درآمد

شدن خوراك،  تغییر سبک زندگی (غربی

 پوشاك و...)
  پیامدي

  تعاملی  ونقل و ارتباطات شدن و گسترش حمل مدرن

  اي زمینه  حضور اجتماعی زنان

  پیامدي  کاهش جمعیت

  پیامدي  ها و ارتباطات گسترش رسانه

  پیامدي نارتقاي توجه به حقوق کودکا

  تعاملی  ناآگاهی به ماهیت دموکراسی

  پیامدي  شدن عقالنیت، علم و آگاهی کم

  اي زمینه تمایل به پیشرفت و موفقیت

4  

توسعۀ 

 ناهمگون و

تقویت هویت 

  کُردي

توسعۀ  هویت سنتیعناصر تقویت 

بستري براي 

تقویت 

  هویتی

  پیامدي

  پیامدي مدار ارتقاي آگاهی هویت

  اي زمینه  شدن و فرصت براي هویت کُردي جهانی

 اي زمینه  ارتقاي جایگاه کردها در منطقه

  

تعامل و  عمل/ ، راهبردهايها گر، زمینه مداخله لی، شرایطع شرایطها از  استخراج مقوله

اصلی   هاي به استخراج مقوله ،مداوم هاي الزم و پس از تطبیق ،کارگیري راهبردها به  پیامدهاي

  انجامیده است.

  

  )يمحور يکُدگذار( یو فرع یت اصلالساخت مقو ندآیدوم: فر بخش

گیرد و این الگو در روش نظریۀ  صورت میی الگوي پارادایمکُدگذاري محوري با توجه به 

و مطابق نظر  اصلی برقرارمی شود ۀمقول و ها ان زیرمقولهیسلسله روابطی است که ماي،  زمینه

شرایط  1گر، یا شرایط مداخله زمینه	2پدیده یا مقولۀ محوري،	1،شرایط علی استراس، واجد

_______________________________________________________ 
1. Causal Conditions شود. مجموعه شرایطی است که سبب پیدایش پدیده می   

2. Core Category ،دادي است که مفاهیم و رخ حادثه یا ایده ها مقوله  شود. می آن ایجاد محور بر   
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کردن یک  مشخص ذاري محوري،ماهیت کُدگ«. است 4پیامدهاو  3کنش،  راهبردهاي	2،نجیامی

 است آن واقع شده که مقوله در اي زمینه انجامد،  می آن مقوله که به بروز است شرایطیو  مقوله

، کوربینو  تراسسا» (پیامدهاي آن است و آن مقوله نظارت بر کنترل و راهبردهايو همچنین 

  آمده است. 5هاي پارادایمی تحقیق در جدول  اي از الگو ). خالصه97-98: 1387

  . کُدگذاري محوري5جدول 

  مقاومت/رشیپذ  دهیپد  طیشرا

  علی:

ها و ابزارهاي ارتباطی؛  گسترش رسانه

تغییرات ارزشی، تکنیکی، فنی و 

صنعتی؛ گسترش آموزش مدرن 

عالی)؛  وپرورش و آموزش (آموزش

هاي  ها و شرکت گسترش سازمان

  دولتی و غیردولتی

سلطۀ 

هویت 

غربی بر 

عناصر 

هویت 

  سنتی

  راهبردها:

رجحان ارزشی هویت غربی؛ کاهش توانایی و 

مقبولیت عناصر هویت سنتی؛ عدم استفادة 

رسمی از زبان کُردي؛ سلطۀ علم و فناوري 

غربی در مراکز آموزشی و فرهنگی؛ حسابگر، 

ترشدن مردم؛ سلطۀ  اقتصادي و مادي

  هاي غربی رسانه

  اي: زمینه

جامعۀ شهري و روستایی/ میزان/ 

   57شدت/ دورة زمانی بعد از انقالب 

  پیامدها:

شدن  همزمانی دو پدیدة جهانی و کالن

  هویت غربی در حین تضعیف هویت سنتی

بیگانگی روزافزون از فرهنگ سنتی و غلبۀ 

  هویت مدرن

  ناآگاهی به هویت سنتی کُردي

هاي سنتی خانواده،  شدن بنیان اهمیت کم

ضعیف روزنبودن و ضعف اقتصاد محلی، ت به

  زبان کُردي

  گر): واسطه (مداخله

تر  هاي سنتی، مقبولیت عام افول ارزش

هاي  فرهنگ غربی، ورود تکنولوژي

روزتربودن عناصر  جدید، کاربردي و به

  هویت غربی دربرابر عناصر سنتی

  علی:

  تغییرات در:

فردي  شرایط کار و شغل، خانواده، تعامل بین

  و گروهی،

اي،  ام سلطه (رسانهازدیاد قدرت دولت، نظ

  علمی و...)

  ها هاي مرجع، رسانه ضعف گروه

  و خودباختگی فرهنگی و استعمار در کُردستان

بازسازي 

هویت و 

شدن  عام

  نسبی آن

  راهبردها:

  عرصۀ اقتصادي، مربوط به ایفاي نقش دولت

  ها: آسیب

  مسائل مربوط به:

خانواده، روابط اجتماعی، اختالل در روابط 

  سنتی کُردي  ها، هویت دولت و قومیت

  افول اخالقیات و معنویت

  نشینی رویه و حاشیه مهاجرت بی

                                                                                                                                               
1. Intervening Conditions زمینه شامل  دارد. آن قرار است که پدیده در اي شرایط ویژه ةدهند نشان

شود. نیز می (پدیده) خصایص مقوله   

2. Context Conditions دهد و بر چگونگی واکنش  آن رخ می که پدیده در ستا اي تردهساختاري گس ۀزمین

 یا پیامد آن مؤثر است. 

3. Strategies شود. می پذیر امکان راهبردها مشخصی از ۀیک زمینه و با شرایط میانجی مشخص، مجموع در  

4. Consequences کنش و اقدامی پیامدهایی دارد. هر  
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  مقاومت/رشیپذ  دهیپد  طیشرا

  اي: زمینه

جامعۀ شهري و روستایی/ میزان/ 

  پیامدها:  57شدت/ دورة زمانی بعد از انقالب 

اقتصاد نامتناسب و ناکارآمد، تضعیف سرمایۀ 

اجتماعی، بروز مسائل مختلف در خانواده، 

روي دولت (قومیتی،  شتشدید مسائل پی

  مشارکت، مشروعیت و...)

  نشینی و مسائل تابعۀ آن افزایش حاشیه

  گر) واسطه (مداخله

افزایش جمعیت جوان، شرایط 

سیاسی، جغرافیاي مرزي، ـ تاریخی

اي و جهانی کُردها و  تحوالت منطقه

 هاي دولت در قبال آنها سیاست

  علی:

دوگانه و نامتجانس  هاي ایجاب

دن و هویت سنتی، مجریان ش جهانی

ناکارآمد (ناآگاهی نظري، ناتوانی عملی 

  و...)

  

  

  

  

  

  

بروز شواهد 

توسعۀ 

  ناموزون

  راهبردها:

گسترش شواهد مدرنیته: فردگرایی، 

گرایی، مشارکت اجتماعی، قانون مدنی،  مادي

مشارکت اجتماعی و همچنین تحوالت 

هاي صنعتی،  آبادانی، فناوري- عمرانی

  ها ونقل، ارتباطات و رسانه حملتکنولوژي 

ارتقاي سبک زندگی (تغذیه، تفریح، بهداشت 

 ارتقاي جایگاه زنان و کودکان در جامعه، و...)

  زدایی و خرافات تضعیف دینو 

  اي: زمینه

جامعۀ شهري و روستایی/ میزان/ 

  57شدت/ دورة زمانی بعد از انقالب 

  پیامدها:

ادمحور، جانبه و ناموزون اقتص توسعۀ یک

 تکنولوژیک، صنعتی و...،

مدرن) و بعضاً -سبک زندگی دوگانه (سنتی

  نامتناسب

گیري و گسترش ناموزون ارتباطات،  شکل

  ها ونقل و رسانه حمل

  ارتقاي حضور و کنشگري اجتماعی زنان

تمایالت غیرشفاف براي پیشرفت و ترقی، 

  بدون لحاظ الزامات هویتی

  گر): واسطه (مداخله

تغییر سبک ، و ارتباطاتها  رسانه

اي، ملی و   اقتضائات منطقه، زندگی

  المللی، ناآگاهی از الزامات توسعه بین

  علی:

، المللی کُردها بین و اي شرایط منطقه

احزاب ، نوع عملکرد  تعامل دولت ةشیو

هویت گیري  و شکل فعال يها و تشکل

  مقاومت

توسعۀ 

 ناهمگون و

تقویت 

هویت 

  کُردي

  راهبردها:

 ،حفظ هویت سنتیتمایل و اقدام براي 

فرهنگ ، مدرنیته بر کردستانتأثیرات 

 و ارتقاي آگاهی تاریخی، سیاسی در کرستان

، شدن اقتصاد فرهنگ جهانی، زبانی - قومی

  اي: زمینه  کشورهاي همسایه يروابط با کُردها ۀتوسع

جامعۀ شهري و روستایی/ میزان/ 

  پیامدها:  57شدت/ دورة زمانی بعد از انقالب 

 يارتقا، کُرديیت عناصر هوتقویت 
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  مقاومت/رشیپذ  دهیپد  طیشرا

   گر): واسطه (مداخله

 ،هاي هویتی با جوامع مجاور تفاوت

و هاي تاریخی  ریشه، خواهی روحیۀ حق

  جمعیت جوان

 هاي نوپدید براي فرصت، یهاي هویت آگاهی

ردها در جایگاه کُ يارتقاو  يکُرد هویت

  منطقه

  

  )یانتخاب ي(کُدگذار ياهنیزم ۀینظر ۀارائ و ساخت ندآیخش سوم: فرب

 ها، مقولۀ محوري انتخاب ن مقولهااز می )،کُدگذاري انتخابی( در آخرین مرحله از کُدگذاري«

در  مقولۀ اصلی). 118: 1387 تراس و کوربین،سا( »شود  می ارائه اي شود و حول آن نظریه  می

 279 بر، کُدگذاري انتخابیو زیرمقوالت  تالمقوکردن  ، اصالح و ادغامتکمیل از این تحقیق پس

یک مدل پارادایمی  درهاي فرعی  مرکزي با مقوله ۀمقولارتباط در نهایت استخراج شده و محور 

  شده است: پردازي مفهوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 توسعه مدل پارادایمی . 1نمودار 

 شرایط علی:

اي،   شرایط جدید منطقه

  المللی کُردها  بین

تضادهاي هویت سنتی  

  با الزامات تحقق توسعه:

هویت غربی و عناصر 

ها،  وارده آن ( سازمان

آموزش مدرن، شغل، کار 

وژي مدرن) و تکنول

  هاي جهانی شدن: ایجاب

ها  ابزارهاي بیشتر دولت

  براي سلطه،

  ها، تغییرات بنیادین ارزش

کمرنگ شدن دینداري و 

  ازدیاد افراطی گري دینی،

ها و وسایل  رسانه

  ارتباطی نوین:

تغییرات خانواده و 

  ناهمخوانی تربیتی

 پیامدها:

سلطه هویت غربی و 

تضعیف هویت 

سبک  سنتی(اقتصاد، زبان،

  زندگی و...)

هاي  کم اهمیت شدن بنیان

  خانواده

اختالل در روابط دولت و 

  ها قومیت

  افول اخالقیات و معنویت

مهاجرت بی رویه و 

  نشینی حاشیه

ظهور عناصر مدرنیته: 

عمرانی، اقتصادي، 

تکنولوژي، رسانه و 

  ارتباطات، زنان و...

عدم آگاهی صحیح با مفاهیم 

  ..مدرنیته چون دموکراسی و.

  مخدوش شدن مفهوم دین

  اشکال ناقص توسعه

کم شدن عقالنیت، علم و 

  آگاهی

  ارتقاء آگاهی هویتی

هاي نوینی  ایجاد فرصت

  کُردي براي هویت

ارتقاء جایگاه کُردها در 

  منطقه

 راهبردها:

کاهش اقبال جوانان به عناصر 

  سنتی هویت 

  سلطه علم و فن غیر بومی 

هاي  اقتصادي،  بحران در عرصه

خالقیات و معنویات، خانواده، ا

  روابط دولت با کُردها

توسعه (عمران و  ظهور روبنایی

ها،  معماري وفناوري- آبادانی

گرایی،  صنعت، فردگرایی، مادي

گري، تضعیف دین،  محاسبه

  تسهیل ارتباطات

  تحصیلکردگان جویاي کار

حفظ جامعه سنتی در حین 

  تغییرات هویتی

  فرهنگ سیاسی در کُرستان

  ي آگاهی تاریخی، زبانیارتقا

  جهانی شدن اقتصاد فرهنگ

ازدیاد روابط و شناخت با 

  کُردهاي دیگر کشورها

  پدیده:

بروز عناصر روبنایی توسعه در حین  

  سنتی تغییرات بنیادین در هویت

 :زمینه

–میزان –شهرو روستا مهاباد جامعه، 

  57 پس از انقالب دوره- شدت

 شرایط مداخله گر

  سنتی هاي افول ارزش

  مقبولیت جهانی فرهنگ غربی

  کارآیی بیشتر  با  هاي جدید ورود تکنولوژي

  افزایش جمعیت جوان

شرایط خاص جامعه موردمطالعه: 

تاریخی، مرزنشینی، ارتباط با تحوالت 

کُردها در منطقه، سیاستهاي دولت در 

  قبال کُردها

  ،ها و ارتباطات رسانه نقش 

   تغییر سبک زندگی

هاي مدرن  ه پدیدهاعتقادناصحیح ب

  چون: دموکراسی، مشارکت و ...

هاي  کم کاري و به روز نبودن گروه

   مرجع سنتی

  هاي هویتی با جوامع مجاور تفاوت

  جمعیت جوان
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منزلۀ  هستیم که به "یبروز ظاهري توسعه در حین بحران در هویت سنت"گونه، شاهد  بدین

پدیدة مرکزي تحقیق  از اَشکال ناقص، ناکارآمد و ناموزون توسعه  در جامعۀ تحت مطالعه 

توجهی  بی"و  "توسعه از صحیح فقدان آگاهی"در عواملی زیر دارد:   که ریشه سربرآورده است، 

می/ هویتیِ بوهاي  ایجاب"چون  هایی ریشه دارد و با مقوله "بومی و هاي محلی به ضرورت

 انطباق فقدان توانایی" ،"الزم براي توسعه تغییرات بومی با فرهنگ ناهماهنگی" ،"توسعه

  . "هاي هویت بومی با الزامات تحقق توسعه تضادها و تفاوت"و  "بومی موقعیت با توسعه

  

  گیري  نتیجه

ییراتی در تغداري و ظهور تغییرات بنیادین در سبک زندگی،  بسط روزافزون روابط سرمایه

جهان فرد کُرد  آمیزي در ارکان زیست است و پیامدهاي بحران عناصر هویت سنتی ایجاد کرده 

آمیزي حادث شده است که جوانب  عبارتی، عینیت دوگانه و تعارض در پی داشته است. به

کارانۀ آن نیز در  بازاندیشانۀ آن، قرین اَشکال جدید هویت کُردي شده است و جوانب محافظه

هاي سنتی قرار دارد. این وضعیت  ها و ارزش گري سنت ستاي مشروعیت و قدرت هدایترا

  کنشگران را به بازاندیشی و معنابخشی جدید واداشته است.

تجزیه و و  بندي، ها تا اشباع نظري ادامه یافته است. پس از مقوله استخراج مفاهیم از داده

ی نمایان پیرامون هاي هایی بین مقوله رابطه، هابندي آن مداوم و دسته ۀمقایسبا مفاهیم،  تحلیل

 ۀپیرامون مقول ذیل مدل نهایی ،کُدگذاري محوري ي حاصل ازها از تلفیق مدل شد و در نهایت

  شد.  ظاهر مرکزي تحقیق

  
  پژوهش. مدل نهایی 2نمودار 
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زاینده در کنار ف شهرنشینی، اي و جهانی هاي فردي و اجتماعی، اقتضائات منطقه تغییر ذائقه

تغییرات ، بستري براي گرایی مصرف اندیشی و گري، مادي محاسبه فردگرایی، روحیات نوپدید

سبک  ها، مشاغل، فناوري که مظاهر عینی آن در آبادانی، معماري، متکثر اجتماعی شده است

عیت بهداشت)، ارتباطات، مشارکت اجتماعی، دین، و موق رفاه، تفریح، خوراك، زندگی (تغذیه،

  قابل مشاهده است.  کودکان زنان و

، "اقتصاد"هاي مختلف ( ها و روابط سنتی در عرصه شدن پدیده ها حاکی از کمرنگ داده

روابط دولت و "، "ها ارزش"، "روابط اجتماعی"، "خانواده"، "اخالقیات و معنویت"

انفعال ه و مشخص شد "هویتبحران "وسویی است که با مفهوم  و...) و مبین سمت"ها قومیت

هاي زیادي به  حال، داده جامعۀ تحت مطالعه را نمایان ساخته است. درعین عناصر هویت سنتی

ها و روابط سنتی در بین کنشگران اشاره دارند. بر این اساس است که  زنده و پویابودن آن پدیده

استناد به  روزِ کنشگران هستیم که بر هویت سنتی کُردي مبتنی است و با شاهد بازاندیشیِ به

، "اي هاي محلی و منطقه بایسته"هاي تحقیق، علل ذیل براي این تغییر شایان ذکر است:  داده

، "گري مطالبه"، "خواهی حق"در کنار روحیاتی همچون  "مرکزي  هاي دولت تعامل شیوة"

در میان  "تعلقات بنیادین به عناصر هویت کُردي"گري  و تداوم قدرت هدایت "طلبی عدالت"

 ارتقاي" ،....)زبان، پوشاك، خوراك و( "هویتی عناصر تقویت"گران؛ و پیامدهایی چون کنش

  ."سنتی هویت شدن برخی عناصر جهانی"، و "ساز هاي هویت آگاهی

هاي اندیشۀ پساتوسعه سخن راند که طبق  توان از قرابت نتایج تحقیق با گزاره در نهایت، می

نوسازي مشهود است و امید کمتري به برآمدن آمال  آن، رنجش وافر از توسعه، مدرنیزاسیون و

انجامد که با مفاهیمی چون  هایی در زمینۀ هویت جمعی می وجود دارد. این امر به ظهور پدیده

اند و اشکال  و... بیان شده "هاي هویتی توسعه ایجاب"، "توسعه درباب صحیح فقدان آگاهی"

  دهند. نامتوازن و... نشان می ا،ز برون جانبه، یک ناقص توسعه را، همچون توسعۀ

  

  منابع

کردستان  به (نوسازي)مدرن  عناصر ورود پیامدهاي شناختی جامعه تحلیل )1391رشید ( احمدرش،

، اجتماعی علوم دانشکدة شناسی، جامعه دکتري رسالۀ ،)(مورد مطالعه: جامعۀ روستایی) موکریان

 تهران. دانشگاه

، مبنایی ۀنظری کاربرد تحقیق، کاربردي يها روش) 1390ی (ازکیا، مصطفی، و حسین ایمانی جاجرم

 تهران: کیهان.
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تهران:  ،دیجد یمیپارادا مناقشات و توسعه )1392( رشید احمدرش ، ومهر حسین دانش ،مصطفی ،ازکیا

 کیهان.

، هاوهیش و هاهیرو ،ییمبنا یۀنظر: یفیک قیتحق روش اصول) 1387استراس، آنسلم، و جولیت کوربین (

 ترجمۀ بیوك محمدي، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

اجتماعی،  تحوالت نوسازي و تغییر و يیند و پیامدهاآفر) «1385( محمدپورایمان، محمدتقی، و احمد 

 .39-11: 5، شمارة شناسیانسان نامۀ ،»شهرستان سردشت :موردي ۀلعمطا

نشر : تهران امینی، پرویز ترجمۀ ،کرد ۀمسئل تاریخی و شناختی جامعه بررسی )1379ژویس ( بلو،

 شالوده.

 تهران: گستره. ،نیزم رانیا ةگستر در او یپراکندگ و کرد) 1385بهتویی، حیدر (

کارگیري روش ترکیبی جهت سنجش پیامدهاي ورود به) «1392توکل، محمد، و جلیل سحابی (

 يها پژوهش، »تکنولوژي و صنعت به مناطق کردنشین جنوب آذربایجان غربی در ایران

 .22-1		:2 ةشمار ة اول،دور، معاصر یشناس جامعه

 ران: لوح فکر.، ته1367 -1357 کردي جنبش فرود و فراز) 1385پور، حمیدرضا ( جالئی

 .شیرازه یاراحمدي، تهران: تورج ترجمۀ ،یاجتماع تیهو )1381ریچارد ( جنکینز،

 آگاه.: تهران ،رانیا در ینیشهرنش) 1383همکاران ( و فرخ حسامیان،

 1- 17 :24 شمارة ،فرهنگ مجلۀ، »پرسش غرب« )1376(داوري اردکانی، رضا 

 شفق. تبریز: چاپخانۀ ودیعی، کاظم ترجمۀ ،رانیا غرب يایجغراف) 1339دمورگان، ژاك (

ي، تهـران: پژوهشـکدة   مظـاهر  یبـ یحب محمـود  ۀترجمـ  ،توسـعه  و یاجتمـاع  رییتغ) 1388سو، آلوین (

 مطالعات راهبردي.

 .، مهاباد: مؤلفمهاباد خچۀیتار) 1373( صمدي، سیدمحمد

-جهان اجتماعی-فرهنگی يها زمینه شناختی جامعه بررسی و ) مطالعه1392عبداللهی، عادل (

 اسالمی (مطالعۀ انقالب از بعد ایران کردستان در قومی هویت روي بر آن پیامدهاي و شدن محلی

شناسی، دانشکدة علوم اجتماعی و انسانی،  دکتري جامعه  تخت)، رسالۀ هورامانِ منطقۀ: موردي

  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات.
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