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  :رانیکردستان ا یِفرهنگ تیهو تحولدر  یو جهان یمحل عناصر تعامل

 تخت هورامانِ ۀمنطق درباب اي مطالعه

  

   1عادل عبدالهی

  

  )15/11/98تاریخ پذیرش  ، 98/03/20(تاریخ دریافت

  

  چکیده

در  فرهنگـی در تحول هویت  یو جهان یمحل عناصر تعامل نحوةۀ حاضر به مطالع ۀمقال

 شدن یجهانمربوط به  عناصر ورود. خته استپردا تخت، هورامان منطقۀ ران،یا کردستان

. اسـت  زیر سؤال برده را ساز تیهو یِسنتمشروعیت عناصر  هورامان یِبه ساختار فرهنگ

حـائز   یفرهنگـ  تینحوة ساختارزدایی و بازسازي عناصر هو مطالعۀ ،یوضعیت در چنین

ـ  هـا  دادهاسـت.   يا نهیزم یۀنظر با استفاده از فییک تحقیقاهمیت است. روش   یـاري  هب

گانـۀ   مراحل سـه  یو طشده  يگردآور یمشارکت ةو مشاهد قیمصاحبۀ عم يها کیتکن

 گرایشـی که  دادپژوهش نشان  نتایج. ندا هشد لیتحل ینشیو گز يباز، محور يکدگذار

 افـراد در هورامـان وجـود دارد و    سـنتی  سازِبازاندیشی در منابع هویت بهتوجه  درخور 

ـ عـام  بازسـازي  درصـدد  روپـیش  ییراتتغ با »مندنیت تعامالتی« با شده مطالعه  ۀگرایان

ــهو ــین نظــام ارزشــی  شــان یفرهنگــ تی ــر کنشــی در  اي، هســتند. در چن ــته  جه

-با بازاندیشی آگاهانه در چارچوب منـابع هویـت   ،یارزش يها بخشی به نظام مشروعیت

 تصـور  بـرخالف  ،گفـت  تـوان می ،ینبنابرا ؛گیردمی صورت جهانی و ملی محلی، بخش

 هورامـان  ۀجامعـ  هـاي سـنت  هم هنوز ،یمحل هايهویت و هاسنت زوالِ رب مبنی رایج

  .هستند »شده بازاندیشی نظامی« در بخشیهویت و سازيفرهنگ کارکردداراي 

  .هورامان ،یجهان عناصر محلی، عناصربازاندیشی،  ،یفرهنگ تیهو: کلیدي واژگان

_______________________________________________________ 
ه، گروه اقتصاد جمعیت و سرمایۀ انسانی، مؤسسۀ مطالعات و مدیریت شناسی اقتصادي و توسع. دکتري جامعه 1

  .gmail.com. adel.abdollahi@psri.ac.ir@abdolahi١٩٨٠ جامع و تخصصی جمعیت کشور
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  لهئمس بیانو  مقدمه

 بـا ی متفـاوت  هیتو ما ابعاد شدن ییند جهانآدنبال فر که بهاز مقوالتی است  یکی یفرهنگ تیهو

 تیـ هو شـدن  سـیال  ،اسـت برسـاختی   ايمقولـه گذشته به خود گرفته است. ازآنجاکه فرهنـگ  

 ینـد آفر ،نی. بنـابرا این مفهوم اسـت ذاتی  ویژگیآن،  "شدن" پیوسته درحالِ سرشت و یفرهنگ

 آورالزام ساختارهاي از آنها رهایی به و دهکر ترفراخ کنشگران براي را انتخاب میدان شدن جهانی

 هـاي تحلیـل  معنـادار  چـرخش  ،بـاره  درهمـین . اسـت  شـده منجـر   ساز تیهودر بازتولید منابع 

 یفرهنگـ  هايشدن کنش1بازتابی و سازتیهو سنتی هايمؤلفه تضعیف بر مبنی شناختی جامعه

دانست  یفرهنگ يها ها و کنش ز مؤلفها يا مجموعه توان یرا م یفرهنگ تیهو .ادعاست این نمبی

هـا   ترین ویژگـی  معمول ،زعم گیدنز . بهدکن یم سریم گرانیاز افراد را از د یگروه یزکه امکان تما

اند از زبان، تاریخ یا تبار (حقیقی یـا   از یکدیگر عبارت یفرهنگ وقومی  يها تیهوبراي تشخیص 

ـ  هاي لباس خیالی)، مذهب و شیوه و قواعـد بهداشـت    ،کـردن  هـا، شـوخی   ازيپوشیدن، آرایش، ب

  ).278: 1380 (گیدنز،

 تحـت جامعـۀ   منزلـۀ  بـه  2،هورامان مردم ریپژوهش حاضر درصدد مطالعۀ نحوة درك و تفس

 ایـ  دیـ در بازتول یچـه نقشـ   یهـورام  شیگـو  نکـه یاست و ا شان یمحل شیاز زبان و گو ،مطالعه

 يهـا  تیوجود شخص ز،ین یمذهب و یخیارت لحاظ به .مردم هورامان دارد یفرهنگ تیهو يبازساز

در  یانباشت ینقش ار،یرشالی، مثل مراسم پینییها و مراسم آ سنت يدر هورامان و برگزار یمذهب

آنهـا در   گـاه یو جا یخیطالعۀ عناصر تـار ؛ بنابراین، ماند داشته ارید نیا یو فرهنگ یخیتار تیهو

بوده  يا گونه هورامان به ۀمنطق ییایفجغراموقعیت  است. يهورامان ضرور یفرهنگ تیشاکلۀ هو

 يکشاورزۀ مربوط به روزان يها تیفعال ضروریاتاند پوشاك و  توانسته نیسرزم نیاست که مردم ا

گرفته تـا   واناتیح ياز مو ی،عیطب افیال شده از یی ساختهابزارها ی باصورت دست بهرا  يدار و دام

: 1396 ران،همکـا و  نـژاد  یفدائ(نقل از  کنند دیتول ،موجود در منطقه یعیمواد طب گریچوب و د

 ،ینمـدمال  3ي،چلنگـر  ،یخراطـ  ،یبـاف  وهیگ مثل یمشاغل يریگ شکل به توان یم باره، یندرا). 44

و رونق خود  آییمشاغل کار نیا بیشتراشاره کرد.  یباف یو قال یسنت ورآالتیزساخت  ،یسندگیر

 هورامان یدست عیصنا اطلس گزارشدارند.  ونقراز آنها هنوز هم  یبرخ یول ،اند را از دست داده

: 1393 ،ی(صـادق  دارنـد  اشـتغال  یدست عیصنا دیتول به مرد 241 و زن 1181 که دهد یم نشان

_______________________________________________________ 
١. Reflexivity 

توصیف جامعۀ  استان واقع شده است. نیا یوآباد است که در جنوب غربشهر هورامان از توابع شهرستان سر .2

 آمده است.در ادامۀ مقاله تحت مطالعه 

 آهنگري سنتی .3
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 تعـداد  نیشـتر یب بیـ ترت بـه  یسـندگ یو ر یباف قالب ،یباف وهیگ ،گزارش نیا مطابق). 113-117

در  یفرهنگـ  تیـ بـا تحـوالت هو   مشاغل نینسبت ا ی. بررساند داده اختصاص خود به را نشاغال

  .مقاله است نیاهداف ا گریهورامان از د

 تیـ و تحـوالت هو  يریـ گ جامعه در نحـوة شـکل   یطیمحو  ییایجغرافموقعیت  ن،یبرا عالوه

 يمعمـار  وةیبا شـ  کینزد یدر هورامان ارتباط یاجتماع یزندگ وةی. شاست نیآفر نقش یفرهنگ

از گذر  یبخش ای ییباال ۀخان اطیخانه ممکن است ح کیدارد. سقف  منطقهجغرافیاي ها و  خانه

 يفضا ها نقش بام خانه پشت ی،نییمراسم آ يمحله باشد. در زمان برگزار کیمرکز  یحت ایشهر 

 نحـوة  بـر  هورامـان  جغرافیـاي  ).43: 1396 ران،همکاو  نژاد ی(نقل از فدائ کند یم فایرا ا یعموم

مردم هورامان را  که يطور به ؛نبوده است ریتأث یب زین روزمرة مردم يها تیو فعال یاجتماع تعامل

 تأثیر تحت و است دهکر می شانتأمین نیازهاي زندگیبراي تقسیم کار نظام ایجاد نوعی  ناگزیر از

 ضـروري  مواقـع  در صـرفاً  واسـت   شدهمحدود  مزبور منطقۀ به اجتماعی روابط ،کار تقسیم این

مسـتلزم   اجتماعی روابط اي، یمکان موقعیت چنین در. ندا تهشدا ارتباط هورامان از خارج با مردم

 مراجـع  از بخـش  تیو هو یفرهنگ عناصر ،آن دنبال به و بوده است کدیگریقرابت فیزیکی افراد با 

روابـط   ،است که با ورود عناصر مدرن به هورامـان  یدر حال نی. اندا دهشمینسبتاً ثابتی بازتولید 

و وضـعیتی   انـد شده رها سنتی چارچوب از نیز سازو منابع هویت است  هاجتماعی مرززدایی شد

سنتی تحلیل رفته  سازيِهویت بدیلبی و امن بسترشدن هویت،  . با سیالاندگرفته خودسیال به 

 مدرن عناصر گسترش ن،یبرا عالوهسنتی خود را از دست داده است.  تیمشروعمعنابخش  نظام و

آورده است.  وجوددر هورامان به یفرهنگر ساختار هویت د یمهم تغییراتمدرن  آموزش قبیل از

 نسـبت  ،مطالعـه  تحـت  ۀکه در جامعـ  دهد نشان می استان کردستان يها يآباد فرهنگ گزارش

درصـد بـه    7/62از  بیترت به مردان يبرا ،1395 و 1390، 1385، 1375 يها سال یط يباسواد

از  بیـ ترت به زنان يابر ورزبم يها سال ینسبت ط نیاست. ا دهیرسدرصد  17/80و  76، 06/75

مردم هورامان در کنار  سواد سطح شیافزااست.  دهیرسدرصد  64و  5/63، 1/63 به درصد 4/44

 نـۀ یزم ،شـدن  یند جهـانی آفر کنندة لیتسه يها مؤلفه ۀمثاب به ارتباطی، هايراهگسترش رسانه و 

هاي اجتماعی  شبکه ۀتوسع ،هازمر نشدزمان و مکان، نفوذپذیر يرهایدر متغ يکارکرد یدگرگون

  ده است.کرفراهم را سازي  تضعیف منابع سنتی هویت ،دنبال آن به و

) چه تغییراتـی در  1 :ستها پرسشاین  به پاسخ درصدد حاضر پژوهشد، با توجه به آنچه آم

 شاکلۀ بازسازي در نقشی چه راتییتغ نیا) 2 است؟ داده رخ هورامان مردم سازهویت هايمؤلفه

ۀجامعـ  یِفرهنگـ  سـاختار بـه   جهـانی  هـاي ارزش و عناصر ورود) 3؟ و دارد آنها یفرهنگ هویت 

  است؟ داشته ییامدهایپ چه هورامان
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  پژوهش تجربی ۀپیشین

در تحول هویـت فرهنگـی در مطالعـات     یو جهان ینقش عناصر محلدربارة تجربی  يها پژوهش

و  یشناس گرفته با رویکرد انسان طالعات صورتدارد. از بین مریشه  یختشنا و مردم یختشنا انسان

 شناسـایی و  ،)1987، (هـانرز  فرهنـگ  1 شـدن  پیونـدي مثـل   یاتبه مطالع توان یم ،یشناس مردم

. در بین کرد اشاره) 2000 3،النگو  2آرکه( یشناس رویکرد انسان باهاي جهانی/ محلی  دگرگونی

-جهـان  مفهـوم  گذار بنیان)، 1995( 4رتسونبه مطالعات راب توان یم زینشناختی  مطالعات جامعه

 5مـازلیش  مطالعـۀ  و ،گـون نـاهم  -گـونی  فضا، هـم  -شدن: زمان محلی-جهاناز جمله  شدن، محلی 

ورود عناصـر   زیـ ن شده طالعهم ۀجامع در .کرد اشاره 6»جهانی امر و محلی امر«عنوان با  )2005(

(محمـدپور و  هـا   پـژوهش  یبرخـ موضـوع  بـه هورامـان    يو اقتصاد یاجتماع راتییو تغ ينوساز

 جینتـا  مطـابق ) بوده است. 1397، مهر و همکاران دانش ؛1392، همکارانو  ای؛ ازک1387یی، رضا

خش و ورامــان پیامــدهاي نوســازي را ســاختاربهمــردم  ،)1387( ییمطالعــۀ محمــدپور و رضــا

طرف ساختارهاي جدیدي بـه جامعـه بخشـیده     اند که در آن نوسازي ازیکساختارشکن دریافته

و  ایـ پـژوهش ازک  جینتارده است. از بین بزمان بسیاري از ساختارهاي سنتی آنان را  اما هم ،است

و  التیتحصـ بـه   شیگرا نۀیدر زم یهورامانزنان  تیهو دهد که نشان می زی) ن1392همکاران (

از  رونیـ اشـتغال ب  بـاب در یمتحول شده است، ولـ  یجهان يها ارزش ریتحت تأث ،یل خانگمشاغ

زنان  تیخود را بر هو یتسلط نسب یو سنت یمحل يها هنوز ارزش ،يمنزل و داشتن استقالل رأ

کـه بـا    دهـد  ینشـان مـ  نیز ) 1397مهر و همکاران ( دانش يها افتهیاز  یبخش حفظ کرده است.

در  مهمـی  راتییـ و تغ  شده فیتضع یسنت يها نگرش 7،به هورامان لهونمدرن  يها ورود نگرش

 ،یسو بـا مطالعـات خـارج    هم گفت توانمیشده است. ایجاد منطقه  نیساکنان ا یزندگ تیفیک

عناصـر جهـانی و محلـی در تحـوالت      ياثرگـذار  از هورامـان  ۀمنطقـ  در یدانیمطالعات م جینتا

 .داردحکایت  یفرهنگو  یاجتماع

  

_______________________________________________________ 
١. Creole 
٢. Arce 
٣. Long 
٤. Robertson 
٥. Mazlish 
٦. The Global and the Local 

امان در استان کرمانشاه (شهرستان هاي سیاسی و جغرافیایی، بخشی از روستاهاي هور بندي براساس تقسیم . 7

) بر تغییرات 1397مهر و همکاران ( هاي مطالعۀ دانش پاوه) قرار دارند که به هورامان لهون شهرت دارند. یافته

  نگرشی در این بخش از هورامان داللت دارد.
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  پژوهش یمفهوم چارچوب

و  سـازي گنهمچون   يبعد تکم هیتوان با مفا تحوالت فرهنگی در دنیاي معاصر را نمی ،امروزه 

شدن فرهنـگ   الیس و يبعدچند ،یاجتماع راتییتغ يبسترمند. دشدن فرهنگ تبیین کر یکسان

 ،برتسـون (را ا بـه آن معتقدنـد  هـ  فرهنـگ  یگون ناهم طرفداران یی است کهها یژگیو نیترمهم از

 اشـتراك  وجـوه  ،یفرهنگـ  تیـ هو يبـرا  ییهـا  یژگیو نیچننظرگرفتن در). 2005، هال؛ 1995

 و یمفهــوم کــردیرو یعنـ ی ؛دهــد یمــ شـکل  رامقالــه  نیــا یشناسـ  و روش یچـارچوب مفهــوم 

 گرفتـه سرمشق  یاجتماع ییرگرایتفسو  یاجتماع فیتعر يها میپارادا ازمقاله  نیا یِشناس روش

 دامنـه  پهـن  يبرگرفتـه از سـاختارها   کـه  واحد، تیواقع کی يجا به ،ها میراداپا نیا مطابق. است

 يها تیموقع از کنشگران فیتعر نحوة از برگرفته که میدار سروکار يمتعدد يها تیواقع با است،

 در یمحل يها تیهو سرنوشت موضوع که یوقت ژهیو هب ؛)635: 1388 تزر،ی(ر است شان یاجتماع

 معتقدنـد ) 2000) و کاستلز (1377اندیشمندانی نظیر گیدنز ( .دیآ یم نایم به شدن یجهان عصر

بنـدي   صورت يکنشگران برا يرو شیپ دیجد يا ل ارتباطی و فضاي مجازي عرصهئگسترش وسا

کنشگران با رویکردي بازاندیشانه  د،یجد دانِیم نیا دراست.  دهگشو شانسازعناصر هویت مجدد

کنند. صورت گزینشی عمل می در الگوبرداري از این عناصر به و کنند میبا عناصر جدید برخورد 

 یِمحلـ  فرهنگ چارچوب در و است بسترمند جهانی فرهنگ دریافت و درك وضعیتی، نیچن در

) 2006( 1کتیبنـد  آندرسـون ). 1998ی، (دالب یابدو تحول میشود  میتعدیل  کنندگان،دریافت

 4و آفالیـن  3دنیاي امـروزي بـه دو بخـش آنالیـن     و تقسیم 2یلیتخ اجتماعات مفهوم طرح با زین

را تحلیـل   یمحل يها تنها فرهنگ معتقد است که برخالف تصور رایج، گسترش فضاي مجازي نه

 مجازي فضاي در را مشترك هايگذاشتن تاریخ، زبان و اسطوره اشتراك که امکان بهنبرده است، بل

 اسـت  معتقد وا. است دهکر فراهم یمحل انکنشگر براي واقعی دنیاي هايمحدودیت از دور به و

 زمینـۀ  در زیـادي  هـاي محـدودیت  بـا  واقعـی  دنیاي در که هاییاقلیت نایم در ،یندآفراین  که

 نیچنـ  ۀیـ برپا. اسـت  برخـوردار  بیشـتري  شـدت  و عمق از ،دهنمواج شانقومی هویت بازسازي

ـ  ،یمحل کنشگران تالش از) 2005( هال استوارت که است یخوانش  يبـرا  جـوان،  نسـل  ژهیـ و هب

 بـا  خـود  قومیِ و زبانی اعضاي به »فرهنگی نمادهاي« انتقال جهت مجازي هايرسانه از استفاده

  .کندمی یاد 5»مندنظام شدةتحریف بازنمایی« از يریجلوگ يبرا تالش عنوان

_______________________________________________________ 
١. Benedict 
٢. Imagined Communities 
٣. Online World 
٤. Offline World 
٥. Systematic Distorted Representaion 
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 دنزیـ گ یآنتـون ) و 1995( رابرتسـون  رونالـد  مثل یپردازان یهنظر ور،زبم يکردهایرو با سوهم

 ،انـد  واقـف  2کوکاکوالنیزاسـیون  و 1دونالدیزاسیونمکیندهایی مثل آبه پیامد فر اگرچه ،)1377(

زیستی و ترکیب عناصر جهانی با عناصر محلی و خـاص تأکیـد    بر نوعی هم ،روندها  یندر کنار ا

فرهنگـی در جهـان    هـاي  و واکـنش  هاکنش از  یبزرگاست که بخش  معتقد رابرتسون. کنند یم

 آفـرین، گونیهم و کننده ادغام نیروهاي ،او نظر به. استرگرفته از دیالکتیک عام و خاص معاصر ب

شـدن   که رابرتسـون از عـام   روست یناز. اناپذیرند ییهستند و از هم جدا زاتفاوت نیروهاي مکمل

 برپایـۀ  حاضر ۀمطالع یمفهوم چارچوب ن،یبنابرا. گوید یشدن امر عام سخن م امر خاص و خاص

، بلکه دانند نمی عناصر جهانی یااست که عوامل اصلی تغییر را عناصر محلی  استوار یهایرویکرد

ـ  قائـل تلفیقی از این دو به  و  یاجتمـاع  فیـ تعر يهـا  میپـارادا  بـر آنجاکـه پـژوهش حاضـر    از. دان

 شـود  داده نشـان  کـه  اسـت آن  نظـري  اتیادباز مرور  هدف ،است استوار یاجتماع ییرگرایتفس

پژوهش اسـتفاده شـده اسـت.     نظريِو  یمفهومراهنماي  ۀمثاب به شناختیجامعه دانش از چگونه

مثـل   یشـمندان یاند ياز آرا ،هـا  افتهی لیتحل نیز و یاصل مقوالت و میمفاه استخراج در ،نیبنابرا

که بر روابط متقابـل   ،ایم الهام گرفته )2005) و استوارت هال (1995)، رابرتسون (1377( گیدنز

  تأکید دارند. یمحل يها جهانی در بازسازي هویتعناصر محلی و 

  

 مورد مطالعه  ۀجامع

شهر هورامان از توابع شهرستان آن انجام شده است.  يروستاده مطالعه در شهر هورامان و  نیا

شهر به  وشهرستان د نیاست. ا هاستان کردستان واقع شد یسروآباد است که در جنوب غرب

 تینفر جمع 5390آن ي نفر و روستاها 3176. شهر هورامان دارد هورامانسروآباد و  يها نام

تخت  هورامان يها دو دهستان به نام ي). هورامان دارا1396 ،کردستان يها يفرهنگ آباددارند (

 نیروستا دارد. در اده  زین اریروستا و دهستان شالچهار تخت  است. دهستان هورامان اریو شال

مردم هورامان  ند.خارج شدمطالعه از  ساکن داشتندخانوار چهار متر از روستا که ک ، سهپژوهش

یکی از  منزلۀ ی، بههورام ،بریتانیکا ۀنام دانشاز دیدگاه . کنند یتکلم م 3یهورام شیگو به

همسایگی با  دلیل ههاي گورانی، گویشی از زبان کُردي است که در طول زمان ب گویش

  4بوده است. ادیزها  د واژگان میان هورامی و این گویشهایی مانند سورانی دادوست گویش

  

_______________________________________________________ 
١. Mcdonaldization 
٢. Coca Colonization 
٣. Hawrāmī 
٤. www.britannica.com 
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  پژوهش یشناس روش

 ییهـا  اسـتفاده از روش  ازمنـد ین کنند، یم فیطور که خود افراد تعر آن ،یاجتماع تیواقع ۀمطالع

 ۀیـ ظرن ،یفـ یک  وهشمختلـف پـژ   يها افتیره نمیا. در دکاربرد دار یفیاست که در مطالعات ک

، نیتراس و کوربس(ا دارد دیتأک افراد يها کنش یِذهن يمعنا و  ستهیز ۀربتج مطالعۀ بر 1يا نهیزم

مـردم   سـتۀ یز ۀتجربـ  ي،ا نـه یزم یـۀ نظر اصـول  از يرویـ پ به ،حاضر ۀمطالعدر  رو، نیااز). 1385

فرض بر آن است کـه   ،مطالعه نی. در ااست شدهمطالعه  شان یفرهنگ تیهو تحوالتهورامان از 

واکـنش   موقعیـت درك و برداشتشـان از  مطابق مختلف  هاي موقعیت در پاسخ به هورامان مردم

نـد.  کن يبازساز ای دیبازتولخود را  یفرهنگ تیهو کنند یتالش م قیطر نیو از ا دهند ینشان م

 ریناپـذ  اجتناب یضرورت مطالعه دانیم در نامحقق ایمحقق  حضور ی،فیک يها ازآنجاکه در روش

 ةمشاهد فنون از استفاده با مطالعه، موردۀ جامع در ماه شش از شیب هاداده گردآوري جهت ،است

 و درك به شده همطالع ۀجامع در ةنگارند ۀستیز ۀ. تجربمیافتیمشارکتی و مصاحبۀ عمیق، حضور 

 مبتنـی  هايداده گردآوري ضمن. دکر یانیشا کمک پژوهش در کنندگان مشارکت اتیتجرب فهم

. در آمـد  عمـل  به عمیقسال مصاحبۀ  15نفر از زنان و مردان باالي  60مشارکتی، با  مشاهدة بر

 يهـا  یژگیو زین 2. جدول استکنندگان در پژوهش آمده  مشارکت یعموم يها یژگیو 1 جدول

مختلف به  لیبه دال یول ،بودند یکه اصالتاً هورامانرا نشان داده است  یکنندگان مشارکت یعموم

 2.اند دهکرمهاجرت  دانمارك، سوئد و فنالند يکشورها

  پژوهش در کنندگان مشارکت یعموم يها یژگیو. 1 جدول

  التیتحص  شغل  سن  جنس  فیرد  التیتحص  شغل  سن  جنس  فیرد

1  

  مرد

  معلم  41
  یکارشناس

24  

  مرد

  یکارشناس  معلم  40

  پلمید  بازنشسته  66  25  بازنشسته  62  2

  معلم  44  26  ییراهنما  کشاورز  43  3

  پلمید
4  36  

 ةفروشند

  یدست عیصنا
  آزاد  36  27  پلمید

  20  28  سواد یب  کارگر  44  5

  22  29  ییراهنما  کشاورز  25  6  دانشجو  دانشجو

  21  30  یکارشناس  فروشنده  40  7

  یکارشناس  کاریب  24  31  ییراهنما  کاریب  30  8

_______________________________________________________ 
١. Grounded Theory 

نگارندة دوم طی فرصت مطالعاتی که در دانشگاه روسکیلده دانمارك سپري کرد، به مطالعۀ تحوالت هویت  .2

آمده، که  دست هاي به اخت. در این مقاله تالش شده به بخشی از یافتهبودند پرد  فرهنگی افرادي که اصالتاً هورامانی

  کنند، اشاره شود. به تبیین موضوع مطالعه کمک می
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  التیتحص  شغل  سن  جنس  فیرد  التیتحص  شغل  سن  جنس  فیرد

  فروشنده  38  9

  یکارشناس

  دانشجو  دانشجو  19  32

  29  33  کارمند  40  10
  یکارشناس  کاریب

  28  34  کارمند  39  11

  فروشنده  33  35  اطیخ  35  12

  پلمید
  کشاورز  38  36  پلمید  کارگر  45  13

  آزاد  47  14

  یکارشناس

  داردام  48  37

  باف وهیگ  41  38  قصاب  32  15

  39  معلم  25  16

  زن

  یکارشناس  کارمند  45

  باف وهیگ  27  17

  پلمید

  معلم  30  40
  یاسکارشن

  کاریب  29  41  آزاد  32  18

19  

  زن

  پلمید  باف وهیگ  24  42  اطیخ  35

  53  43  دار خانه  33  20

  دار خانه

  پلمید

  55  44  ییراهنما  دار خانه  44  21
  سواد یب

  60  45  دانشجو  دانشجو  23  22

    پلمید  باف وهیگ  27  23

  

   شپژوه در کنندگان مشارکت یعموم يها یژگیو .2 جدول

 )فنالند و سوئد دانمارك، يکشورها در ساکن يها ی(هورام

  التیتحص  شغل  سن  جنس  فیرد  التیتحص  شغل  سن  جنس  فیرد

1  

  مرد

  9  ییراهنما  راننده  35
  مرد

40  
  فروشنده

  ییابتدا

  یکارشناس  47  10  پلمید  خدماتی  44  2

  11  یکارشناس  پرستار  25  3

  زن

  پلمید  شگریآرا  23

  دانشجو  دانشجو  26  12  ودانشج  دانشجو  22  4

  ییراهنما  یخدمات  30  13  ییراهنما  یخدمات  23  5

  35  14  یکارشناس  کارمند  35  6
  دار خانه

  ییابتدا

7  45  
  دار رستوران

  پلمید  48  15  پلمید

    ییراهنما  37  8

  

  ها داده لیو تحل يریگ نمونه وةیش

از اصـل   يرویـ . بـه پ اسـت  ينظـر  يریـ گ نمونـه  بـر  یمبتنـ  ي در تحقیق حاضرریگ نمونه وةیش

زمان  ها هم داده لیو تحل يکدگذار ،يگردآور ندآیفر ،)1385( نیتراس و کوربسا يِریپذ انعطاف

 ي. بـرا میکن يگردآور دیبا کجااز  را آنها و میدار ازین ییها انجام شد تا مشخص شود به چه داده
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هورامـان چـه    یدسـت  عیو صنا یرسوم محلو  موضوع که در گذشته آداب نیدرك ا يبرا ،مثال

که در  مینیتا بب میسراغ افراد سالمند رفت ه است،مردم هورامان داشت یدر ساختار فرهنگ ینقش

 زیـ ن جوان و سالانیم قشر با. است ا داشتههآن یدر زندگ یچه نقش یعناصر فرهنگ نیگذشته ا

و  بـاف  وهیـ ردانِ گ. زنـان و مـ  میبـر ب یعناصـر پـ   نیـ ا يکـارکرد  راتییـ تا به تغ میکرد مصاحبه

و  یـی چرابـه مـا کمـک کننـد     شونده بودند تـا   افراد مصاحبه گریاز د یدست عیفروشندگان صنا

در هورامـان   سـاز  تیهو يرا به عنصر یباف وهیگ مثل یدست عیاز صنا یبرخشدن  لیتبد یچگونگ

 يهـا  لکانا نیتر پرمخاطب ی،فرهنگ عناصر تحوالتبردن به نقش رسانه در  یپ ي. برامیدرك کن

 ،میکرد انتخاب ند،ده بودکر جادیمختلف هورامان ا يدر روستاها یفعاالن فرهنگ که ،ی راتلگرام

را  یو متـون  ریاخبـار، تصـاو   ،هـا  کانـال به  وستنیپ اب ،سپسو  میکردها مصاحبه  کانال رانیمدبا 

بـر   دیـ تأک ،زمینـه  دراین ند.کرد می ییشده را بازنما و مقوالت استخراج میکه مفاه میدنبال کرد

 ،یجهـان  يهـا  ارزش نقـش  نکهیا يبراکاربران به اشتراك گذاشته بودند.  دیگرد که اطالعاتی بو

 بـر  عـالوه  ،میکنـ  درك هورامـان  یفرهنگـ  تیـ هو شـاکلۀ  در را سـت، یز طیمح از حفاظت مثل

. مصـاحبه بـا   میمصاحبه کرد زین ستیز طیبا فعاالن مح ،کنندگان مشارکت ۀیکل نظرجویاشدن 

 و يچندبعـد  نـد آیاز فر گـر ید یدانمارك، سوئد و فنالند بخشـ  يدر کشورها یهورامان نامهاجر

از . هـدف  میابیدر را شان يمادر نیسرزم با افراد نیا تعامل نحوة تا بودها  داده يگردآور یِدوران

ـ ازا ؛بـود  تحـوالت  يامـدها یپ ودادها  ها، رخ گرفتن از کنش نمونه ،ينظر گیرينمونه انجام  ،رو نی

 سازهویت یِسنت هايمؤلفه دیهدفشان بازتول کهدر دستور کار قرار گرفت  ییها کنش ییشناسا

 /کـنش  بـا  مـرتبط  میمفـاه  دنیشن ای مشاهده دفعات برو  بود جهانی هايارزش با آنهاادغام  ای

که در  یمیبا مفاه 1ينظر مناسبت يبرمبنا گیرينمونه .شد دیتأک آن يامدهایپ و متقابلکنش 

یافـت   ادامـه  2نظـري  اشـباع  و هـا داده تکرار به رسیدن مرحلۀ تارفت و  شیل تحول بودند پحا

  ).2014، (چامارز

 از شـده  اسـتخراج  نکات مشاهدات، از برآمده هاي نوشته دست خواندن با  داده تحلیل مراحل

 شـده  ضبط يها مجدد مصاحبه یدنو شن ها رسانه در منتشرشده متون و تصاویر محتواي تحلیل

 ییشناسـا  مقـدمات  گویـد،  یداده بـه مـا چـه مـ     ینا ینکها یرنظ ییها آغاز شد و با طرح پرسش

و اختصـاص   يواحد کدبند منزلۀ هسطر ب یین. با تعشد فراهم فراوانی، بیشترین با اولیه، مفاهیم

 يکدگـذار  ،سطور و جمالت را پوشش دهد ییو معنا یمفهوم يکه بتواند حداکثر فضا یمفهوم

 یممفـاه  بنـدي  طبقه و) 1385ین، تراس و کوربس(ا 3ثابت مقایسۀ روش برپایۀگرفت. باز صورت 

_______________________________________________________ 
١. Theoretical Relevance 
٢. Theoretical Saturation 
٣. Constant Comparative Method 
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 ها داده محوري کدگذاريو  یشناس سنخ الگویابی، ،آنها هاي تفاوتو  ها تشابه ا توجه بهمشترك ب

 درنشان داده شـده اسـت.    يباز و محور ياز مراحل کدگذار ییها نمونه 3. در جدول شد محقق

 ینـۀ زم یامـدي، و پ یتعـامل  یطی،شـرا  ابعـاد  بـا اسـتناد بـه    اصـلی مقـوالت   يبند با دسته ادامه،

  فراهم شد. ها یافته یِداستان یتاستخراج مقولۀ هسته و روا ینشی،گز يکدگذار

  محوري و باز کدگذاري از اينمونه .3 جدول

  جزء مقوالت  یهاول ي/کدهامفاهیم  شوندگان مصاحبه هاي قول نقل از هایی نمونه  ردیف

1  

 هـم  بـرداري فـیلم  حتـی  محلـی  يهـا  مراسم در قبالً

 یاز مناسبات محل تدریج هب ،قبل ۀده دو از ...نداشتیم

مراسـم پیرشـالیار    اخبـار  انتشـار  با ...شد برداريفیلم

 ...میکنـ  جلـب  هورامـان  به را گرانید توجه میتوان یم

 درو نان محلی بایـد   وهیگ مثل هوراماندستی  صنایع

  .شود ادهد نشان ونیزیتلو

 ،یامر محل ییزدا یمحل

 عناصر به يا توسعه نگاه

  یبوم

 شدن يا رسانه

  فرهنگی عناصر

2  

عوض شده و االن کـاربرد   یدست عیصناو ظاهر  شکل

 از یدست عیصنادر  میکن یم یما سع شده... شتریآنها ب

 يمشـتر  تا میکن استفاده مختلف يها رنگو  ها طرح

  .میباش داشته يشتریب

 ،آییکار لاص به توجه

  مختلف قیسال به توجه

 و کاالها يبازساز

  یفرهنگ عیصنا

3  

 هاي ویژگی یناتو یم ی،کن نگاهجور که به هورامان  هر

 يمعنـا چیـزي در اینجـا داراي    هر ...ینیبب را یجالب

 ...نیسـت  قبـل  مثـل  دیگـر  هورامـان  خاصـی اسـت...  

 بهتر مردم تیوضع شده باعث هورامان شدن توریستی

 ضـروري  طبیعـت  از حفاظت هايتشکل دوجو ...شود

 يبرا یخوبهورامان فرصت  يو معمار عتیطب ...است

 صـنایع  فـروش  يهـا  مغـازه  جذب گردشگران است...

 جهـانی  هاي ارزش به ...شود یم شتریب روز روزبه محلی

 و منـدم  هعالقـ  باشـند  خـوب  توانند می زندگی در که

 افکـار  از دیـ نبا ...ببـرم  کـار  بـه  را آنها که دارم دوست

. کـرد  پوشی چشم باشد مفید تواند می که زنان ةسازند

 ...کرد باز را هاماهواره از این نظر مثبت است که چشم

 را یخـارج  و یداخلـ  اخبـار  همه که شده يجوراالن 

  .دکنن یم يریگیپ

 يها یژگیو از یآگاه

به  شیگرا ،یبوم

 ،یستیز طیمح يرفتارها

 يها تیظرف بر دیتأک

 يارتقا ،يگردشگر

 شدن گرنکم ،معیشتی

 ،یسنت يها ارزش

شدن  متنوع ،ییگرا کثرت

  یآگاهمنابع 

 بسترمندشدن

  یجهان يها ارزش
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  پژوهش هاي یافته

 ۀمقولـ  27مفهـوم اولیـه،    448 تعداد، ها داده لیتحل یینها مراحل افتنی انیپا با ،مطالعه نیا در

مقوالت جزء،  ه،یاول میمفاه تعداد 4دست آمد. جدول  هسته به ۀعمده و یک مقول ۀمقول 7 جزء،

از  کیـ بـه هر  ،ادامـه  در. دهـد  یها را نشان مـ  شده از داده استخراج ۀمقوالت عمده و مقولۀ هست

  پرداخته شده است. داستان خط کی قالب در شده استخراج مقوالت و میمفاه

  ها داده زا شده استخراج هستۀ مقولۀ و عمده مقوالت جزء، مقوالت اولیه، . مفاهیم4 جدول

  ردیف

 تعداد

 مهیمفا

  هیاول

  مهیمفا از شده استخراج جزء مقوالت

 ةعمد هاي مقوله

 از شده استخراج

  جزء مقوالت

  مقوله نوع
 ۀمقول

  هسته

  مجازي فضاي در بخشهویت هايکنش  21  1

 روابط شدنفضامند

  اجتماعی

  یطیشرا

ل
ام

تع
 

صر
نا

ع
 

حل
م

 و ی
هان

ج
 ی

 در
ت

وال
ح

ت
 

یهو
 ت

نگ
ره

ف
ی

  

  یاجتماع امر ییزدا مکان  18  2

  چهره به چهره روابط کاهش  14  3

  یاجتماع يمرزها گسترش  13  4

  مجازي نزدیکی و اختالط  17  5

  يمجاز يفضا در ساز تیهو عناصر اشتراك  12  6

 و یزمان یازجاکندگ

  یمکان

  بخش تیهو يها کنش تداوم  23  7

  مجازي هايشبکه تشکیل  17  8

  رسانه يفضا در يساز تیهو  24  9

  فرهنگی عناصر شدن دیجیتالی  22  10

  مادري سرزمین در فامیل و دوستان با ارتباط  9  11

  سنت نسبی استمرار

  سایبري فضاي در جمعی خاطرات اشتراك  12  12

13  14  
 نامهاجر ةروزمر زندگی در سنت بازتاب

  هورامی

  اجتماعی شدگیطرد از ترس  13  14

  مادري سرزمین به ارسالی تصاویر گزینش  12  15

  مجازي ارتباطات  16  16

  ساز تیهو منابع رامونیپ ینسل شکاف  24  17

 شدنمند مسئله و زمان

  بخش تیهو گذشتۀ
18  27  

 بخش تیهو منابع به نخبگان و جوانان چرخش

  یشااسالمیپ

  یاسالم تیهو بر خوردهسال افراد دیتأک  21  19

 از دوگانه يرهایتفس  یفرهنگ ییگرا خاص  9  20

  راتییتغ
  یتعامل

  یمحل شیگو دیبازتول و یزبان يغنا درك  10  21

  يامدیپ  خاص امر کردن عام  یفرهنگ عیصنا و کاالها يبازساز  24  22
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  ردیف

 تعداد

 مهیمفا

  هیاول

  مهیمفا از شده استخراج جزء مقوالت

 ةعمد هاي مقوله

 از شده استخراج

  جزء مقوالت

  مقوله نوع
 ۀمقول

  هسته

  یمحل امر در ییگرا کثرت  22  23

  ادبیات هورامی در رسانه دیبازتول  14  24

  یجهان يها ارزش بسترمندشدن  25  25

  ستیز طیمح از حفاظت يها انجمن لیتشک  17  26  عام امر کردن خاص

  عام قواعد از یمحل قرائت  19  27

  1    7  27  448  جمع

  

  يساختار عوامل

کـه   بـوده  يا گونـه  بـه  هورامـان  ۀجامعـ  بـر  حـاکم  یفرهنگ و ییایجغراف هاي ویژگی ،گذشته در

 چهـره  به چهره صورت به و زمانی، و مکانی هايمحدودیتأثیر ت تحت یاجتماع رتباطاتا يبرقرار

 رةیـ دا ،هـا  رسـانه  و مـدرن  آمـوزش  ،یارتبـاط  يها راه لیقب از ينوساز عناصر ورود با. است بوده

عناصر، تجربۀ حضور مردم هورامـان   نیسو با گسترش ا تر شده است. هم فراخ یتعامالت اجتماع

در  يکنشـگر  دانیم ،نو یارتباط يها به رسانه یا دسترسو ب هپررنگ شد یدر اجتماعات فرامحل

 گذشـته  در مـردم  ارتباطـات  تیمحـدود  بـارة درشـوندگان   از مصاحبه یکیاست.  گسترشحال 

  :گوید یچنین م

حدي مسافرت براي مردم  به کرد ییاد دارم که وقتی کسی به سنندج مسافرت م به

که ممکن است دیگر  گفتند یو م ردندک یرا بدرقه م او یخوان بود که با نوحه یرطبیعیغ

 یژهو دور و به هايبرنگردد. معموالً در هر روستا یک نفر بود که مردم را در مسافرت

 و بروند مسافرت به تنهایی نداشتند عادت مردم کهچون ؛کرد یم هیهمرا مدت یطوالن

  .)یکارشناس التیتحص باساله  62 ي(مرد صورت جمعی بود به هامسافرت غالب

تشـریح روابـط اجتمـاعی در     يکه برااست یکی از مقوالتی  »اجتماعی روابط شدنفضامند«

 هورامان مردم که است يا دهیپد اجتماعی روابط شدنفضامند. ه استفضاي مجازي استخراج شد

ـ  ، رسـانه  بستر در . کننـد  یمـ  تجربـه  را آن روزانـه  تلگـرام،  مثـل  یاجتمـاع  يهـا  شـبکه  ژهیـ و هب

 مستمر ارتباط بستر» تاران-ورامان هه« کانال لیقب از یتلگرام يها کانال لیکتش زمینه، نیدرهم

 ،شـک  بـدون . اسـت  دهکـر  فـراهم  هسـتند  تهـران  سـاکن  که یهورامان افراد با را هورامان یاهال

را مردم هورامان  شو نگر ینیب جهان ،که ساکن تهران هستند يافراد تجارب گذاشتن اشتراك به

زدایـی روابـط    مکـان  يهـا  نهیزم موقعیتی نیچن يریگ . شکلدده تغییر می رامونشانیپ يایبه دن

 یکه در کانـال تلگرامـ   شود یمشاهده م 1 ریده است. در تصوکر تیاجتماعی را در هورامان تقو
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 ،و بـرخالف گذشـته   شـود  یقربان به اطالع عموم رسانده م دیع دنیچگونه فرارس »انهیورام هه«

 يمجـاز  در قالـب شـده و   خـارج چهـره   بـه  ارچوب روابط چهرهمختلف از چ يها مناسبت کیتبر

 یتلگرامـ  يهـا  کـه چگونـه در کانـال    شـود  یمشـاهده مـ   زین 3و  2 ری. در تصاوردیگ یصورت م

  .شود یم یرسان اطالعاخبار جامعۀ هورامان  ،»نینو« و» ناو« يهاروستا

اشعار شاعران کُرد  کاربرد .1 ریتصو

 دیع دنیفرارس یرسان اطالعدر 

  قربان

 يها رتبه یرسان اطالع. 2 ریتصو

  1398 يبرتر آزمون سراسر

 وضع یرسان اطالع .3 ریتصو

 صنعت فعاالنهورامان به  يهوا

  )بنهدرخت  ةری(ش سقز

  

 مثابۀ هبگسترش تجارب ارتباطی  ازاشتغال دارد  یبه فروشندگ که پلمهیساله و د 33 يمرد

  :  دکنمی اظهار چنین ادامه در و گویدن میل ارتباطی سخئگسترش وسا یکی از پیامدهاي

به خارج از هورامان  یراحت ل ارتباطی باعث شده که امروزه مردم بهئوسا گسترش

مردم  ۀزیست ۀچراکه قبالً تجرب ؛آورند یدست م هکار تجارب جدیدي ب و با این روند یم

  .محدود به هورامان بود

 گریاز د است، يساختار و علّی شرایط در ییرتغ دهندة نشان که ،»اجتماعی امر زداییمکان«

آداب و  يدر برگـزار  یخـارج  و یداخلـ  مهمانـان  حضورمثال،  يبرا. است شده استخراجمقوالت 

بـا   وانجامیـده  خارج از هورامان  درمناسبات  نیا »یِاجتماع يگسترش مرزها« به ی،رسوم سنت

 ریتصـاو . میهـا هسـت   در رسانه »يمجاز یکینزد و اختالط«شاهد  تبط،مر ریانتشار اخبار و تصاو

ـ  هورامـان،  مـردم  تنهـا اغلـب   نه امروزه که دهند نشان می 6 و 5، 4 يها شماره  جوانـان،  ژهیـ و هب

 یدرصدد معرفـ  ی همکه فعاالن حوزة فرهنگبل ،هستند یسنت يها جشنشدن  يا رسانه استارخو
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 بـا  محلـی  مراسـم  نمونه از دو یِزدایمکان ةنحو ب. دربااند برآمده يمجاز يدر فضا مناسبات نیا

  :که است معتقدشونده  از افراد مصاحبه یکی ،»پیرشالیار« و »کومساي« ناعنو

حتی  .شد یصورت سنتی برگزار م سال قبل کامالً به بیستکومساي تا  مراسم

مدت  مستندساز آلمانی به هیگرو، 1375تا اینکه در سال  ،شد یهم نم برداري یلمف

به ساخت فیلم پرداختند و از آن  يهورامان و مراسم کومسا ةدربار سال در اینجا کی

ابعادي فرامحلی و  یجتدر شد و به ايروز این مراسم بیشتر رسانه روزبه ،زمان به بعد

شدن مراسم منجر به  ايرسانه که معتقدند برخی ی. حت حتی فراملی به خود گرفت...

تغییرات  ینو نمایشی دارد. شدت ا نمادین ۀن بیشتر جنبآن شده است و اال یفتحر

شدید از سوي  هاياوقات منجر به مقاومت یا واکنش هیحدي عمیق شده است که گا به

  .و معلم) یکارشناس التیساله با تحص 45(زن  شودمی سالمندافراد 

  : گویدچنین می باره دراین یکارشناس التیتحص با ساله 40 مرد کی

هورامان  ۀاکنون در جامع هم شالیارپیر و کومساي سممرا برگزاري ةنحو با رابطه در

نسل جوان  که يطور به ؛هستیم سالمندنظر عمیق بین نسل جوان و  شاهد یک اختالف

   با سالمندافراد  ،و از سوي دیگر دارند یدشدن آن تأک بر فرامحلی و حتی فراملی

 تعارض در مراسم اصلی هدف با را کار این و اندمخالف قویاً مراسم این شدن ايرسانه

 شدن ايرسانه» خوب یا بد«هرحال آنچه که امروزه شاهد آن هستیم  ولی به ...بینندمی

 . است مراسم این افزونروز

 يشدن برگزار يا رسانه .4 ریتصو

در  يکومسا یمراسم سنت

  هورامان

 يبرگزار یرسان اطالع .5 ریتصو

 کانالدر  يکومسا یمراسم سنت

  یمحل یتلگرام

ن دش يا رسانه .6 ریتصو

 ةشده دربار نیتدو مقاالت

در  اریرشالیپ یسنت جشن

  هورامان

  ورود گردشگران نۀیزم ی،مراکز اقامت سیکه چگونه با تأس شود یمشاهده م 8و  7 ةشمار ریتصاو در 
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 و ساله 38 يمرد شوندگان،مصاحبه از دیگر یکیبه هورامان فراهم شده است.  یو خارج یداخل

  :کندمی توصیف چنین را موجود وضع تغییر ةنحو ،یدست عیصنا ةشندفرو

 با ولی ،آمدند یارتباطی، مردم کمتري به اینجا م هايزیرساخت گسترش از قبل تا

تردد مردم از نقاط مختلف به  هاي ینهزم ،هاراه شدن آسفالت و يساز راه گسترش

هاي مختلف نیز به این جامعه  نگهورامان فراهم شد و قطعاً با ورود افراد مختلف، فره

  اند. اند و تأثیراتی در فرهنگ ما داشته نفوذ کرده

  هورامان یورود گردشگران به هتل سنگ .7 ریتصو

مراسم  يبرگزار در گردشگران حضور .8 ریتصو

  يکومسا یخیتار

  

  يمجاز يفضا درسنت  استمرار نسبیِ

 روابـط  بـر  تواننـد  یمـ  هـا  سـنت  انـد.  کننـده  مناظر و تنظی یاجتماع روابطدر  ها سنت و هنجارها

داشته باشند.  يشتریب نظارت رندیگ یم شکل خاص یمکان و یزمان محدودة کی در که یاجتماع

کاهش  آید، یم سخن به میاندر هورامان  »یفضامندشدن روابط اجتماع«از  که یوقت ،شک بدون

مطالعه از کـارکرد   نیا يها افتهیحال،  نیاست. باا ناپذیر ها اجتناب سنت یِروزافزون قدرت نظارت

 بـا کـه   يا گونـه  بـه  ؛دارنـد حکایـت  در هورامـان   ها سنت قدرتو تداوم  زوالها در  دوگانۀ رسانه

ـ  کـم  هـا  سنت یِنظارت کارکرد ی،ارتباط يها مردم هورامان به رسانه یدسترس  ؛دارد تـداوم  شیوب

 از و کننـد  یمـ  احسـاس  خود ةروزمر ر زندگیبها را  سنت ۀیسان هورامی اهنوز هم مهاجر یعنی

. نندیگز یم بر خود تعامالت در را »کارانه محافظه يرفتار« يمادر نیدر سرزم» ترس طردشدن«

 در افـراد  ایـن  کـه  دهد نشان می اسکاندیناوي کشورهاي در ساکن هاي هورامی با مصاحبه نتایج

خود بیشتر نظارت و بازاندیشی بر رفتار  کنندمی تالش شانمادري سرزمین با خود ارتباط طول

 يهـا از جمله مقوالت برآمـده از داده هم  »يمجاز يفضا دراستمرار نسبیِ سنت «د. اعمال کنن

  :کرده است اظهار چنین شوندگان مصاحبه از یکی باب این موضوعدر. حاضر است قیتحق
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 ...کنممی لمس عینی طور به امزندگی در را زادگاهم هاي سنت تأثیر روزانه من

 ،کنیممی برقرار ارتباط اسکایپ طریق از نام خانواده با همسرم و من کهگامیهن ،یژهو به

 از را مانفکر کنند که هویت است ممکن رآخ گفتار و ظاهرمان هستیم... مواظبخیلی 

 اند شده طردکه از طرف خانواده  ایمداشته را مواردي دوستان بین در و ایمداده دست

  .)دار رستوران و پلمید التیتحص ساله با 45 ي(مرد

کارانـه در   اتخـاذ رفتـار محافظـه   « بارةدر ،دارد یخدماتکه شغل  پلمهیساله و د 30 زن یک

  :گویدمی »تعامالتش

وقتی  ینجا. مثالً در اکندسنگینی می ینجابراي نسل ما در ا هاسنت ۀسای هم هنوز

را بعداً به  هایمانعکس یا یريتصو هايفیلم که باشد قرار اگر ،رویمکه به تفریح می

ولی  ،که حداقل حجابی را رعایت کنم مجبورم ،مهیخانوادة خود در هورامان نشان د

سبک پوششم متفاوت و تا حدي  بیند یاگر مطمئن باشم که کسی این تصاویر را نم

  .است ترراحت

  

  یمکان و یزمان یازجاکندگ

از مقــوالت  گـر ید یکـ ی منزلـۀ  بـه  »یو مکـان  یزمـان  یازجاکنـدگ «)، 1380( دنزیـ الهـام از گ  بـا 

 انتخـاب  شان يمادر زادگاه با یهورام نامهاجر تعامالت بر حاکم يساختار موقعیت کنندة نییتب

 بـه  یدسترسـ  سـهولت و  »بخـش  تیـ هو يهـا  کـنش « بـه  یهـورام  نامهـاجر  ازین احساس. شد

را با دوستان  ارتباطشان ،»مجازي هايشبکه تشکیل« با تاده کر بیآنها را ترغ جدید يها رسانه

. کننـد  کمـک  »رسـانه  يدر فضـا  سـاز  تیهو يها کنش« تیحفظ کنند و به تقو شاوندانیو خو

 بـا  سـاله  25 يمـرد  دانمـارك،  کشـور  در ساکن افراد از یکی ی،و مکان یزمان یازجاکندگ رةبادر

 در ارتبـاطی  يهـا  بـه مزایـاي رسـانه    است، مشغول يپرستار شغل به که یکارشناس التیتحص

  : کند یم اشاره هورامان حوزة در فعال مجازيِ هايشبکه تشکیل

با زادگاهمان تأثیر  ما روابط کیفیت و کمیت در فیزیکی ۀفاصل که است درست

 تشکیل مجازي فضاي در را اجتماعی هايشبکه ایمتوانسته ولی امروزه ،زیادي گذاشته

... ایمرسانده ممکن حداقل به را نزما و مکان از ناشی هايمحدودیت کار این با و مهید

 مهمی اتفاق اگر و کنممی گیريپی را هورامان و کردستان تحوالت و اخبار روزانه من. 

ل ارتباطی آن ئیا سایر وسا تلگراماز طریق  امخانواده و دوستان ،دهد روي هورامان در

  .دهندرا به من اطالع می

 ثرمـؤ  چگونگی تأثیر عوامل که است مقوالتی از دیگر یکی »فرهنگی عناصر نمادین نمایش«

 از مقـوالتی  ،زمینـه  درهمـین . دهد را نشان میدر هورامان  سازهویت هاينشت کهیتغییر مادر 

 »بخشهویت هايکنش تداوم« و »مجازي فضاي در سازهویت عناصر گذاشتن اشتراك به« قبیل
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 عناصـر  شـدن  دیجیتـالی « بهکه  شد جاستخرا هورامان در یتلگرام يها کانالاز تحلیل محتواي 

 آنهـا  رانیمـد  نشان داد کهها  تحلیل موضوعی این کانال که يطور به ؛شده استمنجر  »فرهنگی

. ندهست هورامان عتیها و طب جشن ،يهورامان با تأکید بر معمار گیدرصدد معرفی عناصر فرهن

  کرده است: فیتوص چنینوضع را این ن هورامان ااز ساکن یکی

ن از ولی اال ،بودم خبرکه از ماهواره استفاده کنم از محاسن آن بیاین از لقب تا

م که ا هبرد از فرهنگ سایر مناطق دنیا، به این نکته پی هیبر آگا طریق ماهواره عالوه

ارتباطی در ابعاد وسیعی به بازسازي عناصر  هايرسانه از استفاده با توانمی

قوم کُرد  هاي یژگیو ن از طریق ماهواره بهاال ،ذشته. برخالف گ بپردازیم... مان یفرهنگ

م ا هبرد گویش هورامی بیشتر پی یژهو اعم از تاریخ، نمادهاي فرهنگی و زبان کُردي و به

  ). پلمهیساله و د 24 ی(زن

فرهنگ هورامان  بخش تیعناصر هو ییبه بازنما يمجاز يکاربران فضا تیفعال از گرید یبخش

 يهـا  ونیـ زیتلو يهـا  برنامـه  و هامسـتند  که شود یم مالحظه 10و  9 ریتصاو دراختصاص دارد. 

دن شـ  يا رسـانه  دهنـدة  نشـان  زیـ ن 11 ریتصو. شوند یم بازنشر رسانه يفضا در یو خارج یداخل

 يارتقا برايدر هورامان است که » تموز ایتاوسان  چله« یسنتجشن  ةشده دربار نیمقاالت تدو

 بازسـازي  بـر  آن تـأثیر  و مجازي هايرسانه از استفاده رةادرب. گرفته استصورت  یعموم یآگاه

 ةننـد یبپر هـاي برنامـه  بـه ضمن اشاره  ،هورامان ناساکن از دیگر یکی هورامان، در هویتی عناصر

   گفته است: ،شود یم پخش یخارج يها ونیزیتلو در که »هورامی هب« و »نگینه رههانه«

 او ۀمطالع ،کند کسب اطالعات ورامانه تاریخ ةدربار که خواستمی کسی اگر قبالً

 هايرسانه از برخی امروزه ولی ،شدمی محدود یابکم غالباً و قدیمی هايکتاب به

 فرهنگ ورا به معرفی تاریخ  هایشان هبرنامکُردزبان، بخشی ولو محدود از  ايماهواره

  .)یسکارشنا التیتحص يدارا و کارمند ساله، 40 مرد( اندداده اختصاص هورامان
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گذاشتن  اشتراك به .9 ریتصو

 يها کانالدر  »ینج ره فه«مستند 

  يا ماهواره

گذاشتن  اشتراك به. 10 ریتصو

 خصوصدر  »يد نه وه« برنامۀ

   هورامان پوشاك یمعرف

 مقاالتن دش يا رسانه .11 ریتصو

 یسنت جشن ةدربار شده نیتدو

  »تموز ای تاوسان چله«

  

  بخش تیهو ۀشدن گذشتمند مسئلهو  زمان

از  یروشن دریافت سالمندتحقیق نشان داد که نسل  هايیافته ،بخشهویت تاریخی منابع ببارد

 خ،و در بازسـازي تـاری   کنـد مـی  منتسب اسالم پیامبر اجداد هخود ندارد و غالباً خود را ب ۀگذشت

ا منتسب سازد. داده دادهاي مذهبی را بازگو کند و نیاکان خود را به این روي تمایل دارد که روي

  :گویدمی نهوراما تاریخ و گذشتهدربارة  است، سواد یب و دار خانه کهساله،  60 زن کی

 به و هورامان، و کرد قوم تاریخ به سپس ،دهم می زیادي اهمیت اسالم تاریخ به اول

 مسلمان پیرشالیار یرتقد خلوص قابل به . ...دارم بیشتري تعلق احساس ایران ۀجامع

  .کنممی افتخار

 روایـت  را) کـافر  یا(گاور  کافر پیرشالیار و مسلمان پیرشالیار بین جنگ داستان ،ادامه در ،وا

 هورامـان  از را او و کنـد مـی  غلبـه  کـافر  پیرشـالیار  بر مسلمان پیرشالیار چگونه اینکه و کندمی

   گوید: می هورامان تاریخدربارة نیز بازنشسته،  و پلمهیساله، د 66 ي. مردسازدمی متواري

ما در طول تاریخ  . که ما ایرانی اصیل هستیم... دانممی را این تاریخ ةدربار

خاطر  ظلمی به همسایگان خود نکردیم. من به گونه چهیبودیم و  دردسر یمردمانی ب

 هورامان مردم به پرستی یهنمردم، مقاومت مردم و داشتن احساسات م ۀعبادت خالصان

حاضر نشدیم که هورامان را تخلیه  وقت چهیاتفاقات تاریخی دربرابر  . ...کنممی افتخار
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) يریکی از روستاهاي نزدیک ما (روه کنیم... براي من خداپرستی مهم است...

  .گفتند یاند و به آنها گاور م کافر بوده االیام یمقد

 یشترب و دارند هورامان ۀگذشت و تاریخ از متفاوت تعابیري جوان نسل و نخبه افراد ،مقابل در

 جوان افراد از بسیاري. کنند بازسازي را خود ۀگذشت باستانی و فرهنگی رویکردي با دارند تمایل

 و ندارد وجود هورامان تاریخ در کافر پیرشالیار عنوان با شخصیتی که معتقدند نخبگان ویژهبه و

 کاراز اسالم بهپیش  1پیرشالیار پیروان توصیف در مسن افراد که ،کافر یا گاور مانند اصطالحاتی

برخـی از   ،دهـۀ اخیـر   مربوط به پیرشالیار اول است که زرتشتی بوده است. در طول یک ،برندمی

صـورت   آن را بـه  ،هورامان هیدن تاریخ شفاکر ضمن روشن، اندکرده تالش هورامانیپژوهشگران 

 آن تاریخی اومتد وهورامان را ترسیم  گذشتۀ ،شناختیباستان هايو با استدالل ندمکتوب درآور

  .کنند حفظ را

-هویـت بازسـازي گذشـتۀ    رةسال و نسل جوان دربا که نسل بزرگ دهدمی نشان هامصاحبه

ـ  را خـود سال تمایـل دارد کـه گذشـتۀ     نسل بزرگ رو،ازاین. رویکردهاي متفاوتی دارند بخش ا ب

 رویکـردي  بـا  تـا  اسـت  آن بر جوان نسل دیگر، سوي از و کند بازسازي اسالمی عقاید استناد به

 و روشـن  ايگذشـته  و زدپـردا ب هورامـان  باسـتانی  دوران در فرهنگی عناصر بازسازي به تاریخی

درصدد بازسـازي هویـت خـود و     هاگروه این از کدام هر که است هیبدی. کند ترسیم را باستانی

رسیدن به نوعی آرامش روحی و روانی هستند که پیامد آن تـالش بـراي تـرمیم بحـران هویـت      

از زمـانِ تـاریخی    شـان تلقی وبرحسب رویکرد را  شوندگانمصاحبه شناسیِسنخ 5ت. جدول اس

  و جوان قابل مشاهده است. سالمندتفاوت نسل  ،جدول نیا در. دهد نشان می

  تاریخی زمانِ از شان تلقی و رویکرد برحسب شوندگانمصاحبه شناسی سنخ .5جدول 

  تاریخی گذشته از تلقی  رویکرد  نسل

  ازلی و گنگ  اسالمی -مذهبی  سال بزرگ

  ازلی و روشن  باستانی - فرهنگی  جوان

  

  راهبردهاو  تعامالت

  فرهنگی گراییخاص دربرابراز تغییر  استقبال

 اصـول  از پیـروي  بـراي  تالش و روپیش تغییرات بارةدر هورامان جامعۀ هیخودآگا از ها مصاحبه

_______________________________________________________ 
اي برخوردار میان مردم هورامان از جایگاه ویژه رود که درشمار می پیر هورامان به 99پیرشالیار (شهریار) یکی از  .1

  ).1387است (محمدپور، 
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ي کـه بـا آنهـا    افـراد  تمـام دارد. حکایـت  هورامان  جامعۀ فرهنگیِ عناصر حفظ جهت در جهانی

در  گردشـگر منظور جـذب   ند که بهکرداین موضوع تأکید  بر، انسالمند ياستثنا به ،شد مصاحبه

 نمـایش  به یعموم يها را در رسانه »انمعماري هورام«و » طبیعت«هورامان باید تالش کنیم تا 

نشـان   نترنتیدر بستر ارا رامان هو يروستاها يگردشگر هاي ظرفیت 13و  12 ری. تصاوبگذاریم

 يهـا   ظرفیـت  ییبـه بازنمـا   يادیـ ز لیـ تما ياست که فعـاالن حـوزة گردشـگر    یهی. بددهد می

است نگرش مثبت جوانان به تعامالت  تیآنچه حائز اهم یول ،دارند يمجاز يدر فضا يگردشگر

. ردیـ گ یت مبا مردم هورامان صور یو خارج یاست که در خالل ورود گردشگران داخل یفرهنگ

 ادیـ  ارزشـمند  یفرصـت  همچـون هورامـان   يگردشگر يها ظرفیتاست که نسل جوان از  نیچن

افراد  که يطور به ،دارد وجودبین نسل جوان و نسل سالمند  چشمگیرتفاوتی  باره، این. درکند یم

 ندنکدر برگزاري مراسم پیرشالیار ابراز نگرانی میدیگر از افزایش مشارکت مردم مناطق  سالمند

نمادین و تبلیغاتی دارد. نارضـایتی از   ۀاالن صرفاً جنبو شده  محتوا بی مراسم این کهو معتقدند 

 گراییخاص«به  ،مناطقدیگر که در برخی موارد مشارکت مردم  استحدي عمیق  این موضوع به

  .است شدهمنجر از سوي افراد سالمند  1»فرهنگی

  

 هورامان يگردشگر يها  جاذبه یمعرف .12 ریتصو 

  يمجاز يفضا در
 براي يگردشگر يها تیاستفاده از سا .13 ریتصو 

  گردشگرجذب 

  

_______________________________________________________ 
١. Cultural Particularism 
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 زبانی غناي درك

 یبـه درکـ   کـرده،  لینسل جوان و تحص ژهیو هب ،شده همطالع افرادپژوهش نشان داد که  يها افتهی

و  انـد  دهیرسـ  شـان  یفرهنگـ  تیـ هو يدر بازساز یمحل اتیمعنادار دربارة نقش مؤلفۀ زبان و ادب

 نکهیبر ا عالوه ،يمجاز يهورامان در فضا یِو فرهنگ یخیمتون تار ییبازنما قیمعتقدند که از طر

 کـه  اسـت  چنـین  این. کنند احیا می زینرا  یهورام شیگو د،دهن یبهبود مخود را  یتیهو یآگاه

 شیوبـه گـ   ي دیگرها زبانآثار مختلف از  ترجمۀو  یهورام شیگو آموزشبه  یپژوهشگران محل

 ضـرورت  ةدربـار اسـت،   یمقطـع کارشناسـ   يکه دانشجو ،ساله 21 ي. مرددارند اهتمام یهورام

در دفتر زمانـه فتـد   « :کندمحمد فرخی یزدي اشاره می شعر به ،هورامی گویش ادبیات بازسازي

  :گویدمی ادامه در و »قلم نداشت ملتی که مردم صاحب هرنامش از قلم / 

 ،شودنمی محلی هايگویشحفظ  يطرف دولت برا از حمایتی گونهچهی که حال

 بـا  را خـود توانیم فرهنگ و ادبیـات   میکار شویم و هرچقدر که  به باید خودمان دست

 کمک ما زبانی غناي به هم دیگر هايکتاب ۀترجم ،البته . ...بنویسیم هورامی گویش

  .شویم آشنا هافرهنگ سایر با بیشتر توانیممی کار این با و کندمی

در آموزش زبـان و ادبیـات    فعالاینترنتی  هايسایت به هورامان ناساکن از دیگر یکی

  :کندکُردي اشاره می

 رسـمی  طـور  بـه  کُـردي  ادبیـات  و زبـان  آمـوزش  خصـوص  در کـه  اسـت  درست

 تـأثیر  اینترنت و ارتباطی هايرسانه گسترش با ولی ،دارد وجود زیادي هايمحدودیت

 ادبیـات  و زبـان  هـا سـایت  همین طریق ازمن  ...است هشد کم خیلی هامحدودیت این

ن ولی اال ،کُردي را بخوانم هايکتاب توانستممی کمتر آن از قبل و گرفتم یاد را کُردي

  .کنم یکمک م نهیزم نی. به بسیاري از دوستانم نیز در اشده بهتر تمیوضع

 درو  دهـد  ینشـان مـ  را  یهـورام  شیگـو  آمـوزش  یتلگرام يها کانالاز  يا نمونه 14 ریتصو

  .شود یم مشاهده یهورام شیگو به ي دیگرها زبان ازشده   آثار ترجمه زین 16 و 15 ریتصاو
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 شیگو آموزش .14 ریتصو

 اتیادب یتلگرام کانال در یهورام

  یهورام

 ۀترجم یرسان اطالع .15 ریتصو

  یهورام شیبه گو يسعد گلستان

 و رمردیپ رمان ۀترجم .16 ریتصو

  یهورام شیوگ به ایدر

  

  پیامدها

  خاص امر کردن عام

است.  انهیگرا عام هاياجتماعی با توسل به ارزش هايزیکردن امر خاص گسترش تما منظور از عام

 قیسال مطابق با عیصنا نیا يبازساز به هورامان یدست عیصنا فعاالن شیگرا از یدانیم يها افتهی

 ،شودمی مشاهده 18و  17 ریر که در تصاوطو. همانحکایت دارد يمدار يمشتر اصول و مختلف

 اقبـال  تا شود اعمال تغییراتی هورامان گیوة زنانه و رنگ يها ظاهر کفش در تا است شده تالش

 يساز تجارينحوة  زین 19 ریتصو. ها صورت گیرد از کفش فرامحلی و محلی بازارهاي در بیشتري

نشـان   ندر هورامـا  ي،کُـرد  يتـزا ینوان پتحت ع ،را موسوم به کالنه ،یمحل يغذا ینوع غیو تبل

 یفرهنگـ  قیـ عال بـه  توجـه  و یفرهنگ ينمادها کردن برجسته یاقدامات نیچن از هدف. دهد می

  : گویدمی هورامان در دستی یعیکی از فعاالنِ صنا .است گرانید

 رانکو و هورامی کالش مثل هورامان محلی صنایع بیشتر فروش جهت ،من نظر به

تنها بازسازي صنایع محلی ضروري است که باید با  اي فرامحلی نهبه بازاره چوخه

 کالش و چوخه رانکو از استفاده. کرد بازاریابی صنایع این براي تبلیغات ۀهزینپرداخت 

 کاالهاي ترویج و هورامان فرهنگ تقویت باعث کردستان دیگر مناطق در هورامی

  . شود می محلی
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 يها کفشظاهر  رییتغ .17 ریتصو

  میبا روکش جاج نهزنا

 يزیآم در رنگ رییتغ .18 ریتصو

  گیوه (کالش) هورامان

 غیو تبل يساز تجاري .19 ریتصو

هورامان تحت عنوان  ۀکالن

  يکُرد يتزایپ

  

 و میدانی مشاهدات ی،جهان يها در قالب ارزش یمحل ساز تیعناصر هو ينحوة بازساز بدربا

 کوشـند  می افراد این که دهدکاندیناوي نشان میمهاجر در کشورهاي اس يها یهورامبا  مصاحبه

 کیـد أتحق آموزش به زبان مادري  بر ،مانند منشور زبان مادري ،تا با توسل به اسناد حقوق بشر

حمایت دولت  ،یهورام شیگو آن کنار در و کُردي، زبان آموزش هايدوره يبرگزار براي و ندکن

  :گویدمی سوئد کشور نساک افراد از یکی ،زمینه دراین. ندرا جلب کن

در اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران بر حق تحصـیل بـه    اگرچه

مـا   وقـت چهـی ولـی   ،کیـد شـده اسـت   أزبان مادري در کنار زبان فارسی در مدارس ت

بـه یـاد    نتوانستیم در مدارس به زبان کُردي یا با گویش هورامی به تحصیل بپردازیم...

صورت داوطلبانه تمایل داشتند که زبان و ادبیات  ن بهارخی از معلمدارم در مواردي که ب

 شدند ینم کاراین به موفق سیاسی هايدلیل محدودیت به ،کُردي را به ما آموزش دهند

ـ  ،به واقعیت تبدیل نشد وقت چهی رانیا دریایی بود که ؤو این براي ما ر  نجـا یدر ا یول

  .میشو مشغول مان يدرما زبانبه آموزش  يحدود تا میا توانسته

  

 کردن امر عام خاص

 کردندنبال آن خاص عام و خاص و به امراز دیالکتیک  گرید ینوع یشدن فرهنگ جهانبسترمند

 در هورامـان  در یفرهنگـ  تیـ هو تحـوالت  کـه  داد نشان مطالعه نیا يها افتهی. است 1گراییعام

_______________________________________________________ 
١. Particularization of Universalism  
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 گیـري شـکل  ن،یانـد. بنـابرا   و شدهس هم یمحل يازهاین با یجهان يها ارزش که دارد قرار يریمس

 مزایـاي  از يمنـد بهـره  براي تالش توانمی را مجازي فضاي درنهاد  مردم هايسازمان و هاشبکه

کــرد.  یــرتعب زنــان حقــوق از دفــاعو  زیســت یطجهــانی از قبیــل حفاظــت از محــ هــايارزش

 هـاي جنـبش  و اهـ انجمـن  در عضـویت  بـه شـد،   مصاحبه ي که با آنهاافراد اکثره، زمین نیمهدر

تمایـل   یکارشناسـ  التیتحص با ساله 29داشتند. یک زن  زیادي تمایل زیست یطحفاظت از مح

  :کندچنین توصیف می ها يسوز آتش مهار در مشارکتخود را به 

-آتش مهار در بار چندین حال به تا ولی ،هستم زن یک من که است درست

 مـردم  کـه  نیسـت  مهم برایم اصالً و امداشته مشارکت روستا اطراف هايسوزي

فرزنـدان مـا در ارتبـاط     ةمسئله با آیند ین. ا ...کنندمی فکر چی من کار ةدربار

  باشیم. اعتنا یب ها يسوز است و نباید به این آتش

  :گویدمی است، کشاورز و ساله 43 يمرد که هورامان،ن ادیگر از ساکن یکی

 و اسـت  طبیعـت  بـا  ختـه آمی هورامان مردم ما زندگی ،بینیدمی کههمچنان

 سـال  چند هايسوزي. متأسفانه آتشدارد جریان ما خون در طبیعت با دوستی

ماسـت کـه از    ۀهمـ  ۀو ایـن وظیفـ   کنـد مـی  تهدیـد  را مـا  زیباي طبیعت اخیر

 »طبیعـت « ایـن  کـه  بگـویم  ،کالم یک درخودمان حفاظت کنیم.  زیست یطمح

  .   است »معنابخش« ما براي

 فعــاالن کــه شــود یمــ مشــاهده 20 ریتصــو در ی،طــیمح ســتیز يهــا تیــفعال رةدربــا

انجمـن   یکانـال تلگرامـ   وار،یـ ژ يروسـتا  ،شـده  همطالعـ  يروستاها از یکی در ستیز طیمح

 بـه  منـدان  هعالقـ  قیتشـو  درصـدد  قیـ طر نیو از ا اند دهاندازي کر را راه واریژ ستیز طیمح

و  عتیاز زبان طبرا  ها يزسو آتش کیتراژ فیتوص زین 21 ری. تصوهستند انجمن در تیعضو

 يهـا  دن ظهـور لکـه  شـ  يا از رسـانه  زین 22 ری. تصودهد ی نشان میبا استفاده از اشعار محل

 درصـددند،  اقـدامات  نیـ دارد. کـاربران بـا ا   تیحکا روانیس ۀرنگ مشکوك در رودخان اهیس

  .کنند وادار آمده شیپ تیوضع يریگ یپ به را نمسئوالساکنان منطقه،  یضمن اعالم نگران
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 انجمنکانال  لیتشک .20 ریتصو

  در تلگرام واریژ ستیز طیمح

 کیتراژ فیتوص .21 ریتصو

در جنگل از زبان  يسوز آتش

  عتیطب

 ظهور دنش يا رسانه .22 ریتصو

 در مشکوك رنگ اهیس يها لکه

  روانیس ۀرودخان

  

 روز لمث تلفمخ يها که چگونه مناسبت شود یمشاهده منیز  25 و 24، 23 ریدر تصاو

. ی شـده اسـت  رسـان  العاطـ » پـاك  يهـوا  یروز ملـ «و » روز زن« ،»داون سـندرم « یجهان

 توانـد  یم یمل و یجهان يها مناسبت با مرتبط نیحقوق و مواز ازکاربران  یآگاه ،شک بدون

  .باشد داشته دنبال به را رفتارها و ها نگرش ،یفرهنگ تیهو در یجیتدر راتییتغ

 یجهان روز کیتبر .23 ریتصو

 با داون سندرم به مبتال مارانیب

  یهورام شیگو

زن  یروز جهان کی: تبر4. ریتصو

  یهورام شیبا گو

 يهوا یمل روز کیتبر .25 ریتصو

  پاك
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  گیرينتیجه

 اسـت.  رانیـ تخت در کردستان ا هورامان منطقۀ یِفرهنگ تیهو راتییتغ مطالعۀ مقاله نیا هدف

 ،اسـت  افتـه ین و توسـعه  یکوهسـتان  يا منطقـه  کـه  ،تخت مثل هورامان ییجا در ی،خیتار ازمنظر

 یتحوالت فرهنگ درآمد شیپ ،در ساختار رییتغو  ددار یسرعت کم یو اجتماع یفرهنگ راتییتغ

آمـوزش   ،یارتباط يها راه لیاز قب يمطالعه نشان داد که ورود عناصر نوساز نیا يها افتهیاست. 

 ومنتهی شده به خارج از هورامان  یت اجتماعتعامال رةیدا گسترشبه  جدید يها مدرن و رسانه

 چگونـه که  میمشاهده کرد زمینه، ایندرشده است.  متنوع جوانان، يبرا ژهیو هب ،یابی تیهو منابع

 گسـترش  درصدد ي،مجاز يفضا در یسنت يها جشن به مربوط اخبار انتشار با یهورامان جوانان

 يهـا  نـه یزم هـا،  مناسـبت  نیدر ا یبومرید غو با استقبال از حضور افرا هستند یاجتماع يمرزها

 لیبـا تشـک  کـه   میکـرد  مشاهده طور، مینهاند.  دهکر تیرا تقو یاجتماع يها دهیپد ییزدا مکان

 به یابی تدس در مکانی و زمانی هايمحدودیت تنها نه ،هورامان يدر روستاها یتلگرام يها کانال

 يدیـ جد یابیـ  تیـ و هو يکنشـگر  دانیـ به م يمجاز يفضاکه ، بلرنگ شده کم سازهویت منابع

  است. شده لیتبد

 و مـادري آموزشِ زبان  بههورامان  جوانانِ گرایشاز  توان یم ،)1995( رابرتسوناز  يرویپ به

 دسته آنمعتقد است  رابرتسونکرد.  ادی 1کردن امر خاص تحت عنوان عام زبانی تعلقات بازسازي

 وضـع  تـا  شـوند می متوسل یجهان يها ارزش به مقامات دولتی واسطۀ یکه ب یمحل کنشگرانِ از

معتقـد   زیـ ) ن1377( دنزیـ گ. هستند خاص امر کردن عام درصدد ،واقع در بخشند، بهبود را خود

 آن دنبـال  بـه  و بـومی  عناصـر  شدن عام براي یمناسب بستر جهانی فرهنگ رشدنیفراگاست که 

در  ،هورامان مردم که است نیچن. است دهکر فراهم جهانی و یمل فرهنگ عناصر بسترمندشدن

و  يگلستان سعدمثل  ،ي دیگرها زبان برجستۀ آثار کنند یم تالش ،ادبیات هورامی دیبازتول کنار

دیگـر   یِفرهنگـ  عناصـر  رشیو پذ  اشاعه بسترتا  کنند ترجمه یهورام بهرا  ،ایو در رمردیپ رمان

  هورامان فراهم شود. در ها فرهنگ

فرهنـگ   يارتقـا  يو تـالش بـرا   سـت یز طیمحـ  از حفاظـت  داوطلبانـۀ  يها انجمن لیتشک

ـ از ابعاد تحول هو گرید یبخش ،یجهان یارزش ۀمثاب به ،یطیمح ستیز در هورامـان   یفرهنگـ  تی

 را زیسـت  یطحفاظـت از محـ   ،دینی و فرهنگـی  هايآموزه مطابق مردم ۀعام که معنا بدین است؛

 واکـنش  موضوع این به محورتوسعه و ختیشنازیبایی رویکردي با نیز جوانان و دانندضروري می

 بکرماندن و طبیعت داشتننگه سالم گرو در را هورامان ۀمنطق گردشگرپذیرشدن و دهند می نشان

_______________________________________________________ 
گرایی فرهنگی در قوانین آموزشی کشور مانع تحقق حاکمیت رویکردهاي مبتنی بر خاصگفتنی است که  .1

 ست.گرایانه شده ااین گرایش عام
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 هـاي کـنش  ارزشیِ ساختار فرامادي هايمعتقد است که ارزش )2001( 1حلوه هلنا. دانندمی آن

 گونـه  هـر واردآمـدنِ   از ،هزینه پرداخت با ،حاضرندآنها  و دهدمی تشکیل را گرایانزیست محیط

 از »محلـی  قرائتـی « هورامـان  مردم که تگف توانمی. کنند جلوگیري طبیعت به احتمالی زیان

ص و خـا  امـر  یِنسـب  شـدن  عـام  از توانمی ،)1995( رابرتسون از اقتباس به و دارند »عام قواعد«

  سخن گفت. هورامانعام در  امر یِشدن نسب خاص ینهمچن

 گذار حال در جوامع در یفرهنگ هویت شدنگونناهم طرفدار هاينظریهپژوهش با  نیا جینتا

 حفـظ  را خود سازهویت کارکرد نسبی طور به بومی و محلی عناصر هم هنوز چراکه؛ است سوهم

هورامـان   جامعـۀ  یفرهنگـ  تیهو تحوالت در ،هانیج يها ارزش از يریرپذیتأث ضمن و اندکرده

بـه اصـول    یدست عیو مدرن در صنا یسنت يالگوها بیکه مردم هورامان با ترک میدیند. دا مهیس

بـا انتشـار    يمجـاز  يتوجه دارند و کاربران فضا ،یجهان یاصول منزلۀ به ،يمدار يو مشتر آییکار

 گرایشـی  گفـت  توان یم ،انیپا در. کنند یم تیآنها را تقو بخش تیهو کارکرد عیصنا نیا ریتصاو

 تیــجمعدر هورامــان وجــود دارد و  ســنتی ســازِبازاندیشــی در منــابع هویــت در زمینــۀ قــوي

ـ عام بازسازي درصدد ،روپیش تغییرات با »مندنیت تعامل« از طریق شده، مطالعه  تیـ هو ۀگرایان

 يها نظام به بخشی مشروعیت جهت در کنش هرگونهاي،  یارزش نظام چنین در. هستند یفرهنگ

-مـی  صـورت  جهـانی  و ملی محلی، بخشهویت منابع چارچوب در آگاهانه بازاندیشی با ،یارزش

 هنوز ،یمحل هايهویت و هاسنت زوالِ بر مبنی رایج تصور برخالف ،گفت توانمی ،ین. بنابراگیرد

 نظــامی« درخــود را  بخــشهویــت و ســازفرهنــگ کــارکرد هورامــان ۀجامعــ هــايســنت هــم

در تحول  یو جهان یبود که تعامل عناصر محل ییها افتهی نیچن با توجه به. نددار »شده بازاندیشی

 و نظـريِ  یمفهـوم  پوشش. شد انتخاب تحقیق نیا هستۀ  ۀمقول منزلۀ هب هورامان یِفرهنگ تیهو

بـر   یمتکـ  مقولـه  نیا یو انتزاع یمفهوم نییتب. بود مقوله نیا یمعرف اریمعمقوالت عمده  دیگر

 یفرهنگ تیهو فیدر بازتعر یو جهان یمحل يها ارزشنقش  يفایا ازکه  استپژوهش  يها افتهی

 ضـمن  هورامـان،  در یفرهنگـ  تیـ هو يها هیما بنگفت  توان ی. مداردحکایت مطالعه  تحت افراد

 شده ترکیب جدید يعناصر با شیوب کم شانهیبازاند يندآیفر یط ،يو کارکرد يساختار راتییتغ

  .است دهمنتهی ش پیوندي یهویت گیريِشکل به و

  

  منابع

 تیـ هو در یشـ یشـدن و بازاند  یمحلـ - جهان) «1392( یهلعبدال عادلو وثوقی، منصور  ،یمصطف ا،یازک

  .22-1: 2 ةشمار، ة پنجمدور ،ییروستا ۀتوسع ،»تخت هورامانِ يموردۀ مطالع: زنان

_______________________________________________________ 
١. Helena Helve  
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 ،ا ه وـه  یـ  و ش ا ه ه یرو  ی یا ن ب م  ۀ یظر : ن ی ف ی ک  ق ی ق ح ت  روش  ول اص) 1385( ن ی ورب ک  ت ی ول ج و  ،م ل س آن ، راس ت سا

      . ی گ ن ره ف  ات ع طال و م  ی ان س ان  وم ل ع  گاه ش ژوه ران: پ ته ،   يد م ح م  وك ی ب  ۀ م رج ت

 .تهران: مرکز ،ترجمۀ محسن ثالثی ،مدرنیت پیامدهاي) 1377( آنتونی گیدنز،

 .جهان نقش: تهران ،ينوذر حسینعلی ۀترجم ،مدرنیسم و مدرنیته) 1380( آنتونی دنز،یگ

 بـر  مـؤثر  يهـا  سازه ییمعنا درك«) 1397( يروزآبادیف داحمدیسو  ،يغالمرضا غفار ن،یحس مهر، دانش

 در یاجتمـاع  قـات یتحق و مطالعات ،»لهون اورامان منطقۀ ساکنان انیم در یزندگ تیفیک راتییتغ

 .368-341: 2 ة، شمارة هفتمدور ،رانیا

  .یعلم: تهران ،یمحسن ثالث ۀترجم معاصر، دوران در یشناس جامعه ۀینظر) 1388( جرج تزر،یر

، شهرسـتان  استان کردستان يها يآباد فرهنگ) 1376( ریزي استان کردستان سازمان مدیریت و برنامه

 .وانیمر

، شهرسـتان  استان کردستان يها يآباد فرهنگ) 1386( ریزي استان کردستان سازمان مدیریت و برنامه

 .وانیمر

، شهرسـتان  استان کردستان يها يآباد فرهنگ) 1391( ریزي استان کردستان سازمان مدیریت و برنامه

 .وانیمر

، شهرسـتان  استان کردستان يها يآباد فرهنگ) 1396( ریزي استان کردستان سازمان مدیریت و برنامه

  د.سروآبا

استان  یدست عیو صنا یفرهنگ راثیم ةسنندج: ادار ،هورامان یدست عیصنا اطلس) 1393( ریام ،یصادق

 کردستان.

 اورامـان  یفرهنگـ  منظر حفاظت در ارزش مفهوم یبازشناس«) 1396(ي و همکاران بهرامجرد نژاد یفدائ

 .50-31: 1 ةشمار، هفتم ةدور ران،یا یشناس انسان يها پژوهش ،»تخت

اورامـان   ۀدرك معنایی پیامـدهاي ورود نوسـازي بـه منطقـ    « )1387( رضایی ديمهو  حمدا ،محمدپور

 .33-3: 1 ة، شمارة نهمدور ،ایرانشناسی جامعه ،»ايپژوهش زمینه ةشیو کردستان ایران به

ة دور ،انفرهنگ مـردم ایـر   ،»فرهنگ مردم هورامان ۀجشن پیرشالیار در آین« )1387( ادلع ،محمدپور

 .151-143: 5 ةشمار یکم،
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