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  مذهب و مدرنيته در كردستان
   يمذهب يها ارزش بر مدرن عناصر ياثرگذار يشناخت جامعه ليتحل

   انيموكر ييروستا جامعة در
  

  انتهر دانشگاه ،)توسعهمطالعات ( يشناس جامعه يدكترا ـ*احمدرش ديرش
  قاتيتحق و علوم احد و آزاد دانشگاه ،يشناس جامعه يدكترا يدانشجو - انيديتوح ياسمن

  
   3/4/1392: مقاله رشيپذ           27/8/1391: مقاله افتيدر

  
  چكيده
 مختلف يروستا هشتاد حدود به مستمر مراجعة و مطالعه با و سال دو به نزديك يزمان بازة در حاضر پژوهش
 شيپ مقالة به مربوط يها داده. است شده انجام يغرب جانيآذربا استان جنوب در واقع ،انيموكر به موسوم منطقة

 ةينظر روش به و يفيك وةيش به مطالعه، مورد ييروستا جامعة ياجتماع و يفرهنگ يها يژگيو به توجه با رو
 انجام از پس. شد يآور جمع يدانيم مشاركت و يشفاه خيتار ق،يعم يها مصاحبه فنون از استفاده با و يا نهيزم

 هياول اطالعات ،هجامع نخبگان زين و يعاد افراد با يگروه بحث متعدد هاي هجلس يبرگزار و يعمق يها مصاحبه
 زين و شده يگردآور اطالعات ييروا و اعتبار سنجش منظور به مطالعه دانيم به چندباره هاي مراجعه. آمد دست به

 يارزش تحول ةينظر مشخصاً ،ينظر در بعد. داشت ادامه قيتحق مرحلة نيآخر تا ي،نظر يها افتهي صحت آزمون
 ليتشك را قيتحق يمفهوم چارچوب دنز،يگ شدة يشيبازاند تةيمدرن و ينوساز جديد يها هينظر و نگلهارت،يا

 به نگرش و ،يجمع و يفرد يها ارزش ،يمذهب يباورها حوزة در ايجادشده يارزش راتييتغ به توجه با . دهند مي
 ،شده مطالعه ييروستا جامعة به مدرن عناصر ورود جةينت در كه داشت اذعان توان يم ،يمذهب ينهادها و نمادها

 يها داده ليتحل. است گرفته صورت نظر مورد جامعة افراد جهان ستيز در يا گسترده يهنجار و يارزش راتييتغ
   شوندگان مصاحبه انيم در »يناسوت يزندگ به ليتما« و »انهياگرايدن« تمايالت گسترش و بروز از يحاك يدانيم
 يطرف از كه است، مواجه پارادوكس ينوع با بررسي مورد جامعة كه رسد يم نظر به. است - ميمال يبيش با البته - 

 يها فرقه قالب در نيد سابقة يب شدن افتهي سازمان شاهد گريد طرف از و خورد مي چشم به آن در نيد ينينش عقب
ماهيت  هرحال، به. دينام ياسيس اسالم توان يم يتسامح اندك با را دومي اين كه م؛يهست يواردات و يربوميغ

  . مورد مطالعه است ةثيرپذيري متقابل مذهب و مدرنيته در جامعأوجودآمده بيانگر ت تغييرات به

 .يا نهيزم ةينظر مدرن، عناصر ان،يموكر ييروستا جامعة ،يهنجار - يارزش راتييتغ ،يمذهب يها ارزش و باورها :ها كليدواژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  rahmadrash76@yahoo.com                                                              :نويسندة مسئول *



  ... ياثرگذار يشناخت جامعه ليتحل؛ مذهب و مدرنيته در كردستان                  انيديتوح ياسمن و احمدرش ديرش

٥٦٠ 

  مقدمه
. دتوان پيدا كرد كه باورهاي مذهبي و مناسك خاص خود را نداشته باش اي را نمي هيچ جامعه

آن، چيزي نيست جز بيان مذهب به هرصورت «: گويد مي نينچاميل دوركيم در تعريف مذهب 
 نيا به عقاورد يمذهب باور. »آن ي افرادجمع دسته يها باورداشت و جامعههر  ياخالق يها ارزش

 و يكيزيمتاف يروهاين به ،دنندار يمشخص مبدأي و دزن كه را اموراي از  پاره شخص كه معناست
چنين . كند يم كسب تصورات نيا از را خود مجهولهاي  پاسخ پرسش و دهد يم ربط ينيزمراف

 ،1385 تس،يب( دهد يم نسبت يعيطب فوق يروهاين به را يبداقبال و ياريبدب نوع هرفردي، 
  ). 1380،يورسل و 673

 عنوان به) كردستان( در اين پژوهش بررسي مورد ةجامع كه است آن از يحاك شواهد
 يها ارزش و يزندگ ةويش در هايي يدگرگون و راتييتغ دستخوش گذار، حال در اي جامعه
 و اند شده راتييتغ نيا به منجر كه يطيشرا جادشده،يا راتييتغ يبررس. است شده يفرهنگ

تا كنون  كه هستند يمسائل خواهد داشت، ييروستا جامعة ةنديآ در راتييتغ نيا كه ييامدهايپ
 يبررس به مقاله نيا در). 1382 ،يعنبر و طالب ،169 ،1390ا،يازك( است نشده پرداخته ها بدان
 ييروستا مناطق در يمذهب يها ارزش و باورها ةحوز در جادشدهيا راتييتغ يچگونگ و ييچرا
  .شود پرداخته مي انيموكر كردستان به موسوم يا منطقه در

 يقوم و ياسيس عوامل معطوف به عمدتاً آن، لئمسا و كردستان دربارة نيشيپ يها پژوهش
 در چند هر. اند پرداخته كردستان ةجامع ياجتماع و يفرهنگ يها جنبهكمتر به  و بوده
 استقبال ليدل به و كردستان در يعال التيتحص و آموزش گسترش رويپ و گذشته يها سال

 ژهيو بهـ  ياجتماع و يانسان علوم يها رشته از كرد يها كرده ليتحص و جوانان فراوان
 ةجامع مختلف موضوعات ةدربار يشناخت جامعه يها پژوهش تيفيك و تيكم بر ـ  يشناس جامعه
از  نيشيپ يها پژوهش شتريب در خاص، موارد در جز حال، نيا با است، شده افزوده يكرد
 يويآرش اي هيثانو يها داده ليتحل بر يمبتن واست  شده استفاده انهيگرا اثبات و يكم يها روش
 در. كرد ميتقس يخارج و يداخل دستة دو به توان يم را مذكور يها يبررسترين  مهم. اند بوده
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 يگردشـ  يعلم يسفرها يط و هستند مستشرقاناز ميان  شتريب كه يخارج گران پژوهش انيم
 يليواز ،)1994( كوچرا سيكر مانند يافراد به توان يم ،اند نگاشتهمطالبي  كردستان به دوخ
اشاره ) 2002( راندل جاناتان و) 1991( داول مك ،)1999( برونسن وان ،)1999( نيتيكين

 ياجتماع و ياسيس يها جنبش و ياسيس لئمسا بر تمركز ،آنان يها پژوهش اشتراك وجه. كرد
  . كردهاست

 ژهيو بهـ  ينوساز عناصر ورود موضوع صرفاً ،يخارج يها پژوهش از يگريد ةدست در
 يها پژوهش. است گرفته قرار يبررس مورد ييروستا و يسنت جوامع به ـديجد يها يفناور
 ،نخست ةدست: كرد ميتقس دسته سه به توان يم ليتحل سطح و واحد از نظر را شده انجام
 پژوهش مانند است، فرد آنها ليتحل واحد و شده انجام خرد سطح در كه است ييها يبررس

 دوم، ةدست در). 1379( مقدس و ،)1381( يالله امان ،)1380( احمدرش ،)1386( محمدپور
 موضوع زين سوم ةدست در ).2004(ي ايوان بررس مانند است، خانواده اي گروه ل،يتحل واحد
 پژوهش ؛است بوده كشور اي و جامعه ل،يتحل واحد و شده يبررس كالن سطح در ينوساز

كامبيل  پژوهش و يي،اروپا كشور سه انيم در ينوساز يها وهيش ةدربار) 2009(كالوگراكي 
 نيا از يي،ايآس كشور شش انيم در آن بر مؤثر عوامل و ينوساز روند ةسيمقا ةدربار) 1990(
  .است ليقب

  
  يمفهوم چارچوب

 جدا از هم يحدود تا و غالب كرديرو دو ـ سوم جهان جوامع ژهيو بهـ  جوامع ينوساز خصوص در
 يها نحله و ينوساز قالب در عمدتاً كه ،است توسعه به يكم كرديرو رويكرد نخست،. دارد وجود

هاي آن، بر گذار حتمي، مشابه و متجانس اجتماعات و  يابد و در همة گونه بروز مي آن مختلف
اي صنعتي و مدرن با  هاي مختلف جوامع انساني از زندگي سنتي و پيشامدرن به جامعه گروه

گردد و نقش كنشگران اجتماعي در آنها ناديده يا  مشخصة توليد و مصرف انبوه تأكيد مي
رويكرد دوم، رويكردي كيفي، يا تفسيري و برساختي است كه در . ودش اهميت انگاشته مي كم



  ... ياثرگذار ي

. شود اده مي
 و يفرهنگ ي

Leftwich, 

 نگلهارت،يا 
 مانند يفكران
 به كه وبر ي
 ليتشك دنزي

  

يشناخت جامعه ليحل

ميت بيشتري د
ها و باورهاي رزش

( دارند ينوساز 

يارزش يدگرگون
متف يها شهياند و
يها شهياند و آثار 

يگ ةشد يشيزاند

  ش

هش

ول ارزشي 
هارت

تح؛ نيته در كردستان

٥ 

ه و نوسازي اهم
عي، تحت تأثير ار

عوامل به شانهيد

د يها هينظر از
و آرا( ينوساز يع
از ملهم يها هير
با تهيمدرن يةظر

پژوهش يراهنما ةد

اي راهنماي  پژوه

تة
شي
) دنز

نظرية تحو
اينگله

مذهب و مدرني       

٥٦٢

در فرايند توسعه
كنشگران اجتماع

بازاند و يخابانت ي

يبيترك را اضر
اجتماع - يروان ي

نظر زين و) يگران
نظ بر ديتأك با ت،
  .شود ي

عمد يها هينظر. 1 ل

ب تركيبي نظريه ها

مدرنيت
بازانديش

گيد(شده 

ة نوسازي
 -رواني
)تماعي

          انيديتوح ن

گران اجتماعي د
وم معتقدند كه ك

يواكنش ،شانفرد
.(  
حا پژوهش يم
يها هينظر ژهيو به
د و راجرز لند، له
است مشهور يم

يم مالحظه 1ل

شكل

چارچوب

نظرية
ر(

اجت

ياسمن و احمدرش دي

 به نقش كنشگ
فداران رويكرد د

ف منحصربه يتماع
)1384 ر،يم ،199

مفهو چارچوب
ينوساز يها هير

كل مك لرنر، لس،
تفهم يشناس معه

شكل در كه ،دهد ي
  
  

  

يرش

آن
طر
اجت
98

نظر
انگل
جام
يم



  ۱۳۹۲، پاييز ۳، شمارة ۴دورة    هاي روستايي فصلنامة پژوهش

٥٦٣ 

  پژوهش روش
). 13 ،1385 ر،يسا( »است آن بهتر فهم يبرا عالم به شدن كينزد قيدق ةويش انگريب روش«
 از ريغ ييها وهيش با آن يها افتهي كه است يقيتحق درواقع يفيك پژوهش ،تعريف مذكور تبع به

 در مهم ةنكت). 301، 1384 ،يكيبل( ديآ يم دست به كردن يكم هرگونه اي يآمار يها روش
 و ايدئولوژي فردي، تجربة مستندسازي بر عالوه كه است اين يفيك يها روش خصوص
 و ها جنبش و اجتماعي ساختارهاي خصوص در را اطالعاتيتوان  مي آنهابا استفاده از  ،ها ذهنيت
 اگر حتي كيفي تحقيق هر از اين رو، ).Fronzosi, 1998, 517( كرد ارائه اجتماعي نهادهاي
 باشد داشته خود در سازي نظريه براي را ارزشمندي هاي اشاره تواند مي باشد، ضعيفآن  طراحي

)Alasutari, 1996, 382 .(،معنا، به توجه براي را الزم ابزارهاي كيفي شناسي روش بنابراين 
 مورد هاي سوژه به بيشتري عمل قدرت و سازد مي فراهم اجتماعي حيات در تعامل و قدرت
  ).1، 1381 ،ييذكا( بخشد مي تحقيقات در مطالعه
 م،يمفاه. ايقضا و ها مقوله م،يمفاه از ندا عبارت كه دارد ياصل عنصر سه يا نهيزم يةنظر
 دست به خام يها داده »باز يكدگذار« از كه هستند يانيبن يتئور در ليتحل ياساس يواحدها

 را آن )1385، 7( اشتراوس و كوربن كه هستند ها مقوله ي،ا نهيزم يةنظر عنصر نيدوم. نديآ يم
 شينما كه يميمفاه از تري يديتجر و باالتر سطح در ها مقوله«: كنند يم فيتعر چنين

    اند شده جاديا نييپا سطح ميمفاه كه اي يليتحل نديفرا همان با زين آنها. ، قرار دارنددهند مي
 به .»شوند يم ساخته ـها اختالف و ها شباهت كردن روشن يبرا ها سهيمقا انجام قيطر از يعني ـ 

 توان يم آنها با كه كنند يم فراهم ييابزارها ها مقوله. اند هينظر بسط يربنايز ها مقوله آنها، اعتقاد
 آنها مداوم ةسيمقا و ميمفاه يبند گروه و يرمزگذار گر،يد عبارت به. انسجام بخشيد را هينظر
. آورد ميبه وجود  »يمحور يكدگذار« ةمرحل در را ها مقوله ،باالتر ديتجر سطح به دنيرس يبرا

 ميمفاه و مقوله كي انيم را افتهي ميتعم روابط آنها. هستند يا نهيزم يةنظر عنصر نيسوم ايقضا
  ).131 ،1390 همكاران، و ايازك( دهند يم نشان جداگانه يها مقوله انيمنيز  و نآ
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 يكردهايرو عنوان به ي،مردم يشناس روش و يا نهيزم يةنظر كرديرو دو از ة حاضر،مقال در
 يها سنجه و قيعم و باز مهين ةمصاحب يها كيتكن از زين و يفيك قيتحق روش ياصل
  . شده است استفاده) مدارك و اسناد(ي رواكنشيغ

  
   پژوهشيي ايپا و اعتبار

 از يناش امر نيا( ييايپا تا شود پرداخته مي اعتبار به موضوع شتريب ،يفيك يها پژوهش در
، 410( كيفل اعتقاد به). است يفيك پژوهش يها روش يفلسف و يشناخت يهست تيماه

 اصطالح از يو منظور. است »ينشيگز ركردنيباورپذ« اعتبار، شيافزا يها روش از يكي ،)1387
 از يمتعدد موارد حاضر، پژوهش در .پذيرفتني است ييها قول نقل با متن كردن مستدل مذكور،
 و اعتبار سنجش يبرا. است شده انيبتحقيق  يها افتهي كردن ريباورپذ منظور به ها قول اين نقل

 از خاص، طور به شفاهي تاريخ و قيعم يها مصاحبه و يكل طور به يفيك يها پژوهش در ييايپا
به كار  صحت و ارزيابي براي منبع يا زاويه سه آن در كه ،شود مي استفاده 1بندي زاويه روش

 انسجام ـ تاريخي مدارك ساير مانندـ  شفاهي تاريخ صحت بررسيمنظور  به. شود گرفته مي
 محمدزاده،( است الزم پژوهشگرانهاي  يافته و ها روش منابع، ساير با مقايسهو انجام  داخلي
 كيفي پژوهش در اعتبارسنجي راهبردهاي ترين و پرطرفدارترين مناسب از بندي زاويه). 1388
 متفاوت انواع از استفاده با خاص يا يافته بر مبتني همگرايي مذكور، راهبرد. شود مي قلمداد
 يبرا). 69 ،1389 محمدپور،( است اطالعاتي منابع و گران پژوهش رويكردها، ها، نظريه ها، روش

 ها افتهي ابتدا مختلف، اي داده منابع از استفاده بر عالوه حاضر، پژوهش يها افتهي اعتبار سنجش
 دانشگاه يدكترا مقطع انيدانشجو مشاور، و راهنما استادان ،ييتوسعة روستا متخصصان با را

 كهـ  ردكُ هاي هكرد ليتحص و نخبگان از يتعداد قات،يتحق و علوم واحد آزاد دانشگاه و تهران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Trangulation 
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 ـ ميبود كرده برگزار زين يگروه بحث هاي جلسه و داده انجام ييها مصاحبه برخي از آنها با قبالً
 و يداخل يها پژوهش از يبرخ با پژوهش يها افتهي ةسيمقا ن،يا بر افزون. ميگذاشت انيم در

 يها افتهي اعتبار شيافزا به) محمدپور و فر عيرف ا،يازك يها پژوهش نمونه، يبرا( نيشيپ يخارج
 كيفل از نقل به )1985(لينكلن و گوبا  زعم  به كه آنجا از نيهمچن. كرد كمك اريبس يبررس

 اعتبار انگريب ،يبررس مورد افراد يها برساخته با پژوهشگر  يها برساخته تطابق« )1387، 420(
 ،»دانيم در مدت يطوالن حضور« با حاضر پژوهش در ،»است پژوهش يها افتهي يريباورپذ و
  .شد تالش آن افزايش اعتبار يبرا »روش كردني چندبعد« و »مداوم ةمشاهد«

 شامل( انيموكر كردستان در ييروستا قطمنا حاضر، ةمطالع در بررسي مورد ةجامع
 از استفاده باآنها  انيم از كه است،) سردشت و هياشنو نقده، رانشهر،يپ و بوكان مهاباد، يشهرها
 منطقه در ياصل شهر سه عنوان به رانشهريپ و بوكان مهاباد، شهر سه ،هدفمند يريگ نمونه

 به شان يكينزد و يدور و ها يژگيو حسبروستا بر 10در سه شهر مذكور نيز . انتخاب شدند
 نمونه تيجمع عنوان به ييروستا افراد ي،برف گلوله كيتكن از استفاده با وشدند  انتخاب شهر
  .گرفتند قرار مطالعه مورد

  
  يريگ نمونه نديفرا
 يكم قاتيتحق در يريگ نمونه متداول روند با ،يفيك قاتيتحق در يريگ نمونه يچگونگ و تيماه

 از نمونه حجم و مطالعه مورد تيجمع گسترة چون كيفي، تحقيقات در. دارد بسياري تفاوت
 ليتكم آنها ليتحل و ها داده يآور جمع نيح در و قدم به قدم نمونه ست،ين مشخص ابتدا

 و زريگل. يابد مي تفاوت گريكدي با مختلف هاي همقول و ها حوزه در نمونه زانيم لذا شود، يم
 با ياديز مشابهت امر نيا و كنند يم صحبت »ها نمونه يجيتدر نشيگز اصل« از اوساشتر

 كي« نيز حاضر قيتحق در ن،يدنز شنهاديپ طبق. دارد) 1989( دنزين »يبند هيزاو« مفهوم
 به گيري نمونه نوع دو از و شده مطالعه يمتفاوت اشخاص با و ها مكان و ها زمان در »دهيپد
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 و 1هدفمند گيري نمونه از اند عبارت گيري نمونه نوع دو اين. است شده استفاده زمان هم صورت
 گيري نمونه از و مصاحبه مورد افراد گزينش براي هدفمند گيري نمونه از. 2نظري گيري نمونه
 پژوهش مسير يافتن و نياز مورد هاي داده محل تعيين افراد، تعداد تشخيص براي نظري

  . است شده استفاده
  

  قيتحق يها افتهي
 ه،ياول يها يهماهنگ و اعضا يافتن حضور از پس ،يگروه بحث انجام يبرا رو شيپ مطالعة در

  :شدند دنبال بيترت به ريز مراحل
 بر ديتأك و مطالعه نيا اهداف خصوص در يحاتيتوض ارائة ضمن ابتدا محقق: بحث مقدمة

 جلسه، در حاضران ساختن آگاه منظور به است، يدانشگاه تحقيقي رو شيپ مطالعة كه امر نيا
 ورود با است مقارن كهـ  كردستان سپس و رانيا معاصر خيتار دربارة را يمطالب مختصر طور به 

 و يمذهب يباورها دربارة هايي پرسش بيترت به آنگاه. كرد يم ذكر ـ  تهيمدرن و ينوساز عناصر
  .شد يم مطرح مردم ياعتقاد

 مشخصاً و يبررس مورد موضوع دربارة اصلي و يكل پرسش كي با معموالً: بحث به ورود
 براي زين يفرع و تر يجزئ هاي پرسش بحث نيح در آنگاه. ميشد يم بحث وارد نظر مورد ريمتغ

 و اصلي هاي پرسش از كي هر قيعم يبررس. شد يم دهيپرس مسئله ابعاد شدن تر روشن
  .گرفت مي صورت مرحله اين ادامة در تر يجزئ يها سؤال

 در ساعت ميون كي تا كي نيب آن زمان كهـ  بحث از يريگ جهينت و يبند جمع ضمن: خاتمه
 كه ميخواست يم آنان از گاه و شد مي تشكر كنندگان شركت يهمكار و حضور از ـ بود نوسان
  .كنند يمعرف هاي بعدي هجلس در شركت يبرا را يگريد افراد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Purposive sampling 
2. Theoretical sampling 
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 مردم به دادن گوش براي اي شيوه محوري، هاي گروه با جلسه برگزاري شد، گفته آنچه بنابر
 و چهره به چهره تعاملي به دسترسي مجال كنندگان شركت به كه آنهاست از آموختن و

 تواند مي حدي تا گروه. كند مي فراهم عقايد ابراز براينيز  را امن محيطي و دهد مي را صميمي
 كند كنترل بدهند غلط هاي پاسخ يا و اعتماد غيرقابل اطالعات بخواهند كه را كنندگاني شركت

 كارشناسان و نخبگان گروه دو در را محوري گروه مورد 14 مطالعه اين در ما). 8 ،1994 آيبل،(
 يشرويپ افراد و مطلعان و ـ مورد 5 ـ منطقه يخيتار مسائل مطلعان و يفرهنگ ،ياجتماع
  . است آمده 1 جدول در آنها با بحث جلسات به مربوط اطالعات كه برگزيديم، ـ مورد 9 ـ روستا
  

  يگروه بحث هاي هجلس مشخصات .1 جدول
تيماه  فيرد

 كنندگانشركت
تعداد

ليتشكمحل  جنسيت كنندگانشركت
 جلسه

 به زمان مدت
  روستا-شهر  دقيقه

  تيناچ -بوكان  ساعت كي حدود مسجد مرد 8 مختلفمشاغل  1

 لك -رانشهريپ  ساعت مين حدود  مزرعه  مختلط  12  مختلف مشاغل  2
  بن

ازيكيمنزل  زن  5  دار خانه  3
 -رانشهريپ  قهيدق 45 حدود انيآشنا

  پسوه

 5/1 حدود  ياريده محل  مرد  8  ييروستا جوانان  4
  ساعت

 -مهاباد
  تپه گوگ

- بوكان  ساعت كي حدود  مسجد اطيح  مرد  6  هامعمر  5
  انيحمام

  اسيدر-مهاباد  ساعت كي حدود روستامدرسة مختلط 9 مختلفمشاغل  6

 5/1 حدود  خانة بهداشت  زن  7  زنان  7
  ساعت

-رانشهريپ
  خورنج

  دهبكر -مهاباد  ساعت 2 حدود فوتباليبازنيزم مرد 12 جوانان  8
  كشوهي-بوكان  ساعت 2 حدود روستامسجد مرد 10 مختلفافراد  9

يشوراها  10
-رانشهريپ  ساعت 2 حدود  ياريده  مرد  9 ياسالم

  يسروكان

 اميپ -بوكان  ساعت 2 حدود  دانشگاه  مختلط  7  يمحل نخبگان  11
  نور

  بوكان  ساعت 2 حدود محققمنزل مرد 5 يمحلنخبگان  12

كردگانليتحص  13
 5/1 حدود  ياريده  مختلط  8 ييروستا

  پسوه-رانشهريپ  ساعت

دختران  14
  فانيخل-مهاباد  ساعت 2 حدود  بهداشت خانة  زن  11 ييروستا
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 هاي هجلس يبرگزار اي مصاحبه انجام و روستاها به مراجعه و يريگ نمونه مراحل يتمام در
 سواد يب و كرده ليتحصو  ،جوان و ريپ مرد، و زن مختلف اقشار با كوشش شد تا ،يگروه بحث
 حد در تنها و بود آزاد و باز اغلب ها مصاحبه شكل. شود مصاحبه مختلف يها مكان و ها زمان در
 روستا از برگشت از پس بالفاصله .گرفت هايي صورت مي مداخله پرسش، طرح و بحث تيهدا

 كردن ادهيپ به اقدام شد، يم برداشته ها مصاحبه ضمن كه اي يدانيم يها ادداشتي يبررس ضمن
 موضوع ديتحد كم كم هياول يها مراجعه نيا از پس. گرديد مي ريتصاو ةمشاهد و يصوت ينوارها
 عمدتاً كه( يمحل نخبگان و نامطلع باصرفاً  يگروه بحث ةجلس چند و آغاز شد مطالعه مورد
  .برگزار گرديد) بودند يانسان علوم ةحوز در يدانشگاه مدارج يدارا و كرده ليتحص

  
  جزء هاي همقول و ميمفاه تعداد. 2 جدول

  مطالعه مورد حوزة  فيرد
 ميمفاهتعداد

  شده استخراج 
  ئيجز هايهمقولتعداد
  شده استخراج 

 هاي همقول تعداد
  شده ادغام عمدة

 اعتقادات و باورها  1
  يمذهب

178  12  4  

  
 انجام دان،يم به مراجعه كار ـ  ييمبنا يةنظر يعني ـ  استفاده مورد يليتحل روش به توجه با

 كردن ادهيپ كار البته. داشت ادامه قيتحق مراحل نيآخر تا آنها زمان هم ليتحل و ها مصاحبه
 از استفاده با نيز مواقع از ياريبس در و ساده يبردار لميف نيدورب با اغلب كه شده ضبط ينوارها
 از ياريبس ه آنكهژوي به بود، بر زمان و دشوار اريبس گرفت، يم صورت همراه تلفن يگوش

 در. ميبرگردان يفارس به را آنها كه ميبود ريناگز ما و كردند يم صحبت يكرد زبان به انييروستا
 يشتريب تمركز قيتحق هاي و پرسش مطالعه مورد موضوع بر روستا، به مراجعه يبعد مراحل

  . صورت گرفت
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  يساز مفهوم نديفرا
 و خردكـردن . رود يمـ  شـمار  بـه  ليـ تحل و هيـ تجز درنخسـتين گـام    هـا  داده از يپـرداز  مفهوم
 بـه  را ي آنپـاراگراف  و يـا  جمله يا مشاهده موردپس از انتخاب  كه استبدين معن يپرداز مفهوم
 آن ةنشـان  ايـ  كـه  را ينام رخدادها اي ها دهيا حوادث، از كدام هر براي و ميكن يم ميتقس يياجزا
پـس از  ). 63، 1385 ن،يوكـورب  ستراوشا(دهيم  ، قرار ميندينش يم آن يجا به او ي است دهيپد

 يبـرا  ينظر يريگ نمونه از ها، مقوله ليتشك و يكديگر با آنها ةسيمقا م،يمفاه جاديا و يكدگذار
 بـر  عـالوه  ،يـه اول يهـا  مصاحبه از حاصل يها داده. شد استفاده يبعد يها كننده شركت انتخاب

 كننـدگان  شـركت  از پرسش پژوهشگران را به سمت كرد، ديجد موضوعات متوجه را ذهن نكهيا
 زمـان  تـا  رونـد  نيا. كردهدايت  يبعد هاي مصاحبه در -گريد يها نسل از خصوص به  -ي گريد

 هـر  از حاصـل  يها داده واقع در. افتي ادامه اشباع ةمرحل به دنيرس و مصاحبه نيآخر يبرگزار
 يـة نظر يارهـا يمع اساس بر ها مقوله نيب ارتباط يبرقرار نديفرا و جادشدهيا يها مقوله مصاحبه،

 مختلـف  يهـا  نسل و ها جنس از يافراد انتخاب يسو به را گري پرسش نديفرا يهمگ ،يا نهيزم
  . داد سوق

  

   يمذهب يباورها و اعتقادات ةحوز در راتييتغ ليتحل
 مقاومـت  روسـتا  به گانهيب يها ارزش و يتكنولوژ نوع هر ورود برابر در روستاها مردم گذشته در
 دهيـ د زين روستاها در است موجود شهرها دركالن كه ييها يتكنولوژ اكثر اكنون يول ،كردند يم
. اسـت  شتهاگذ مردم يمذهب يباورها و اعتقادات بر ياديز ريثأت ها يتكنولوژ نيا ورود. شوند يم

 هـا  خانـه  اكثـر  در نكيا كه است ديجد رگذاريثأت و قدرتمند يها يتكنولوژ نيا از يكي ماهواره
 يهـا  ارزش يا مـاهواره  يها كانال كه است شده باعث روستاها به لهيوس نيا ورود. شود يم افتي

 قيتزر مردم به درتضادند، ييروستا ةجامع يها ارزش با موارد از ياريبس در كه را مورد نظرشان
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 آمـده  وجـود  به راتييتغ ةدربار يگروه بحث جلسات در كننده مشاركت انييروستا از يكي .كنند
  : ديگو يم حوزه نيا در

 بلنـد  زود صـبح  هـم  ديع در و ميرفت يم مسجد به مان پدران همراه ميبود جوان كه يزمان«
 زيـ ن ديـ ع در نـد، يآ نمـي  مسـجد  به اديز اآلن جوانان. ميرفت مي ها هيهمسا دنيد به و ميشد مي

گـردش   آنجـا  و رونـد  مـي  شـهر  بـه  روسـتا،  در شـان  يهـا  هيهمسـا  بـه  سرزدن يجا به جوانان
  .)ساله45 مرد،( »....كنند مي

 ةدربـار  ،دارد سـال  26 كـه  ها يسوم نسل از و ييروستا ةكرد ليتحص دختران از يكي نينرم
 داشته يريچشمگ ريتأث جوانان بر« :كه است معتقد ماهواره ژهيو به ي،داريد يها رسانه راتيتأث
 نماز گريد ،جوانان. است نداشته ميعموها اي مادر و پدر همچون يمسن افراد بر يانچند ريتأث اما

 روزه خـوانم،  يم نماز من. اند شده اليخ يب ييجورها كي و دانند ينم بزرگ گناهان از را نخواندن
 زن،( »ستين مهم شان يبرا هم اديز و خوانند ينمنماز  كه دارم يدوستان خب يول ،رميگ يم هم
  .)ساله26

 مـتن  ةجملـ  بـه  جملـه  خوانـدن  از پـس  شـود،  يمـ  مشـاهده  3 جـدول  در كـه  طـور  همان
 يكـدها  ميمفاه از يمشترك ةمجموع به ،كار انجام در سهولت منظور به شده، ادهيپ يها مصاحبه
 شـايان . سازد تر آسان  يانتزاع يسطح دررا  اطالعات يبند دسته و يساز مقوله تا ميداد يمشابه
 صورت نگرفته است، يكار نيچن معموالًشده،  انجام يخارج و يداخل مطالعات در كه است ذكر
 كد اختصاص كه ميديرس جهينت نيا به ،خام يها داده از مفصلي ةمجموع ةمطالع از پس ما يول
ة مذكور كوشش شده اسـت  مرحل در. كرد خواهد فراواني كمك كار سهولت به مشابه ميمفاه به
  .شود استفاده »زنده يكدها« از شتريب تا
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   آنها از حاصل ميمفاه و هياول يها داده از يا نمونه. 3 جدول
  مردم يمذهب اعتقادات و باورها ةحوز در

  

 كد مفاهيم هاي اوليه يا خام برگرفته از مصاحبه با روستاييان داده فيرد

1 
 اديز هم امروز كه روستا مردم ةبرجست يها يژگيو از
 قدر و قضا به اعتقاد و ييگرا سرنوشت نكرده، رييتغ

 .است
 4 )قضا و قدر(يي گرا سرنوشت

2 
اعتقادماندهيباقهنوزكهگذشتهدرروستامردماعتقاد

 .و بدچشمي است بد نفوس به
  نفوس بد و بدچشمي

3 
 و ملّاها برابر در گذشته در روستا مردم شتريب
 يها رسانه ورود با امروزه يول مطيع بودند، دانيسف شير

 .است شده كمتر امر نيا يجمع

 از اطاعت كاهش
 سفيدان و مالها شير

2 

 1 مذهب بر ها رسانه يمنفاثر

 .بودند امروز از تر يمذهب اريبس روستا مردم گذشته در 4
به مذهب در   شتريب يبنديپا

 گذشته
1 

5 
مذهبمانند اينها،وونيزيتلووماهوارهورودباامروزه

 .است شده تر رنگ كم
شدن مذهب بر اثر  رنگكم

 ها رسانه
1 

6 
 و امكانات به بودن يراض و قناعت يةروح ميقد در
 .داشت وجود تجمالت به يتوجه يب

 1 تيرضا و قناعت كاهش
 تجمالت به توجه شيافزا

 يزندگ
1 

7 
 را امكانات به بودن يراض و شكر و قناعت يجا امروز
 .است گرفته يچشم هم و چشم و يتينارضا

 در يچشم هم و چشم
 امكانات از استفاده

1 

8 
 رفتن باال و ها رسانه ورود با يپرست كهنه و خرافات

 .است شده كم مردم يآگاه
 3 خرافات كاهش

 3 ها رسانه اثر بر مردم يآگاه

9 
آوازهااكثردرخيمشانفسةالعادخارقيروينبهاعتقاد

 .است مانده يباق گذشته يها ييالال و
 2 خيمشا و خيش به باور كاهش
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  يامديپ ي وتعامل ،يطيشرا ابعاد كيتفك به ،شده استخراج هاي ترين مقوله عمده. 4 جدول

  عمده هاي همقول  جزء هاي همقول  يبررس مورد حوزة

  مقوله نوع

 ،يا نهيزم(
  )يامديپ ،يتعامل

  مذهب

 يزندگ به شيگرا اي يياگرايدن. 1
 يناسوت

 شيگرا اي يياگرايدن
  يناسوت يزندگ به

  يامديپ

 اي يسنت اقتدار فيتضع. 2
  يامديپ نيد مردان گاهيجا فيتضع

  يا نهيزم  مردم يمذهب يآگاه يارتقا. 3
 نقش تداوم اي يمذهب مقاومت. 4

 مذهب
  يتعامل

  
 ،قيتحق از مرحله نيا در: )يمحور يكدگذار(ي فرع و ياصل هاي همقول ساخت نديفرا

 مـدل  از اسـتفاده  بـا  و گـر يد بار ،باز يكدگذار ةمرحل در آمده دست به يةاول ياه همقول و ميمفاه
 سـؤال « ياسـتراتژ  دو از زيـ ن جـا نيا در. گرفتند قرار يبررس مورد گريكدي با در پيوند يميپارادا
   .شده است استفاده »كردن سهيمقا« و »كردن

 در كه ،ديجد عوامل از يا مجموعه ،شود شاهده ميم 2شكل  در كه طور همان :يعل طيشرا
 يهـا  ارزش و باورها« ةحوز در آمده وجود به راتييتغ براند،  گرفته نام »مدرن عناصر« قيتحق نيا

 يهـا  آمـوزش « ةدامنـ  گسـترش  به توان يم عوامل نيا نيتر مهم از ؛ واند گذاشته ريتأث »يمذهب
 تعـداد  و بـود  شده آغاز انقالب از پيش ديجد مدارس سيتأس جنبش هرچند. كرد اشاره »نينو
 سـپاه « در كسـوت  يكمتـر  تعـداد  بـه  و »دانـش  سپاه« قالب در آموزگاران و ها معلم از ياديز

 و يشـهر  مراكـز  كيـ نزد يروسـتاها  بـه  تنها امر نيا يول بودند، شده كردستان وارد »بهداشت
در  كردسـتان  يكوهسـتان  و دورافتـاده  يروسـتاها  از ياريبس و شد مي محدود بزرگ يروستاها

 آموزگـار  اختصـاص  ايـ  و مدرسه عنوان به يمكان يةتعب از  اعم ـ  ديجد يليتحص امكانات از عمل
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 يروسـتاها  به ييربنايز خدمات ئةارا و يساز مدرسه روند. بودند محروم ـ سيتدر و آموزش يبرا
 ليـ اوا يهـا  ينـاامن  و عـراق  و رانيـ ا جنگ آغاز و انقالب از بعد يكوتاه ةوقف از پس ،كردستان
 كردسـتان  ةمنطقـ  يروسـتاها  شـتر يب ،سال پانزدهنزديك به  يزمانة بره در. شد شروع انقالب،
 ليـ قب از امكانـات  ريسا مرور به و »بهداشت يها خانه« بعداً و مدرسه مانند يامكانات از انيموكر
 عوامـل  نيا ورود. شدند برخوردار نظاير اينها و تلفن خطوط ،يارتباط ةجاد ،يدنيآشام آب برق،

 در يا گسترده راتييتغ ظهور و بروز باعث ـ داشت يتازگ ييروستا ةجامعي از آنها براي بعض كهـ 
 عمـدتاً  سـاكنان . شد مردم »يمذهب يها ارزش و باورها« در جمله از و يزندگ يها حوزه تمامي

 فرسـتادن  از اربابـان   يريـ گ سـخت  و ممانعت و ها يروحان يها آموزه براساس كه منطقه سواد يب
. اقبـال نشـان دادنـد    كار نيا به جيتدر به ،كردند يم يخوددار ديجد هاي همدرس به شان فرزندان

 از، »شان يسنت اقتدار دادن دست از و فيتضع« از ترس جمله از يليدال به ها يروحان از ياريبس
  . بردند يم نام »ينيد يب رواج« و »طانيش درس« عنوان تحت ديجد يها آموزش

 ياجـرا  از قبـل  تـا  ،خـاص  طـور  به انيموكر ييروستا ةجامع و يكل طور به كردستان مردم
 يهـا  آمـوزش  و» نينـو  يرسم يها آموزش« شدنريگ همه از پيش خصوص به و يارض اصالحات

 يمـذهب  داًيشـد  ي،ا مـاهواره  يهـا  كانـال  خصوصاً و ونيزيتلو رينظ يجمع يها رسانه يررسميغ
 كـاهش  رغـم   با اين حال، به. داشتند ييباال منزلت وخيش ژهيو به و ها يروحان آن تبع به و بودند
ـ يم گريكـد ي بـا  يسـنت  طـور  به كه ـ يمذهب قشر دو نيا گاهيجا فيتضع و تيمحبوب  يخـوب  ةان

ـ  نسـل  انيـ م در هـم  هنـوز  جامعـه،  يها يسوم و ها يدوم نسل و جوانان نزد -نداشتند    هـا  ياول
 فصـل  و يكـار يب اميـ ا در ژهيو به  ـ هم هنوز منطقه يها»خانقاه« از يبرخ و دارند ينسب احترام

 مـردم  يمـذهب  يباورهـا  و هـا  ارزش در رييـ تغ حـال  نيـ ا با. دارند ينسب رونق ـ زمستان و زييپا
  .است مشهود

 يآگـاه  يارتقـا  ،يمـذهب  ديـ جد ينهادهـا  سيتأسـ  بـه  توان يم شده، گفته عوامل افزون بر
 يهـا  ارزش و باورهـا  در راتييـ تغ ظهـور  و بـروز به  كه كرد، اشاره ينسل شكاف و مردم يمذهب
    .است دامن زده يمذهب
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  يمذهب يها ارزش و باورها در رييتغ به مربوط يميپارادا مدل. 2 شكل

  

اهميت فراواني  ،يخيتار لحاظ بهمنطقة كردستان موكريان از ديرباز  :اي نهيزمشرايط 
 در رو نيا از. گرفته است قرار هيترك و عراق ران،يا كشور سه يمرز ةمحدود در رايز داشته،
 تيوضع و يزندگ بر مختلف هاي گونه به ،ذكرشده يكشورها نيب ياسيس مناسبات ،خيتار طول

 و ليدال به كدام هر ه،يصفو و يعثمان هاي دولت نمونه، يبرا. است گذاشته ريتأث منطقه ساكنان
 هيعل ـ ندسلحشور و جنگجو يمردمان اصالتاً كه ـ  كردها از در زمان جنگ خود خاص منافع

 همواره ،ياسيس و ييايجغراف ،يخيتار لحاظ به انيموكر ةمنطق ن،يبنابرا. كردند استفاده گريكدي



  ۱۳۹۲، پاييز ۳، شمارة ۴دورة    هاي روستايي فصلنامة پژوهش

٥٧٥ 

 و ينظام ،ياسيس متعدد يها جنبش كه است شده سبب امر نيهم داشته و كياستراتژ يتياهم
 تيماه و نوعبه  كهدر آن است  فوق يخيتار موارد اهميت. ديآ ديپد منطقه نيا در ياجتماع

 بخشد؛ يم يفرد منحصربه گاه هاي ويژه و ، خصوصيتمدرن عناصر ورود ناشي از راتييتغ
 خودمختار يجمهور يعني ـ  يكرد معاصر ياسيس جنبش نيتر عمده مركز ،انيموكر كه چنان

  .است بوده مهاباد تيمركز به) يشمس 1234(ميالدي  1946 سال در ـ  كردستان
 يهـا  ارزش و باورهـا  در رييتغ« ةديپد بر كه يعل عوامل كنار در  :كنش گر مداخله طيشرا

 بـاالرفتن « ريـ نظ كـنش  گـر  مداخلـه  عوامل از يا مجموعه به توان يم اند، گذاشته ريثأت »يمذهب
 و يفرهنگـ  راتييـ تغ ةحـوز  در شـده  انجـام  قـات يتحق. كـرد  اشـاره  نيز» افراد التيتحص سطح

 گير شدن ويژه با همه ، بهافراد التيتحص سطح رفتن باال با كه است تيواقع نيا بيانگر ياجتماع
 شـتر يب افـراد  انيـ م در »انـه ياگرايدن التيتمـا « ،ينوسـاز  گسـترش  و مـدرن  عناصر از استفاده

 سـطح  رفـتن  باال. است اشاره مورد تيواقع نيمب زين لند كله مك و نگلهارتيا مطالعات. شود يم
 و مطالعـات . كنـد  فراواني مـي  كمك »مردم يحقوق و يمذهب يآگاه يارتقا« به افراد التيتحص

ـ  عموماً و سالخورده افراد كه دهد نشان مي ،مطالعه مورد ةحوزدر  مشاهدات  ييروسـتا  سـواد  يب
 »تسـاهل « كرده ليتحص افراد و جوانانو در مقابل،  اند يسنت و يمذهب يباورها بنديپا همچنان

 مشـهود  آنـان  انيـ م در »يمذهب يباورها فيتضع« كه يا گونه به ؛دارند نهيزم نيا در يشتريب
  .است

 و باورهـا « ةديـ پد خصـوص  در مطالعـه  مـورد  ةجامعـ  افـراد  :كـنش  و تعامل يراهبردها
 كـار  بـه  يراهبردهـا  جملـه  از. اند دهكر عمل مقاومت/ رشيپذ صورت دو به »يمذهب يها ارزش
 مـردم،  يارزشـ  و يمـذهب  يباورهـا  تيـ فيك و تيكم در يدگرگون و رييتغ ةحوز در شده گرفته

 نسل ةعالق كاهش. كرد اشاره هاي مذهبي هنوشت و هيادع به باور فيتضع اي و كاهش به توان يم
 يمـذهب  آمـوزش  يهـا  كالس به نوجوانان فرستادن ي نظيرمذهب يها كالس در شركت به جوان

  . شده است راهبردهاي در پيش گرفتهنيز ازجملة  شود يم شدن يروحان ةاجاز اخذ به يمنته كه
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و » وخيشـ  بـه  مراجعـه  كاهش« توان مي مطالعه مورد ةجامع در مشهود يراهبردها گريد از
 بـاً يتقر يمـذهب  رسوم از ياريبس. برد نام نيز را »يمذهب هاي هنوشت و هيادع از استفاده كاهش«

 »يريـ گ سـهل «، مطالعه مورد ةجامع در طور كلي به و اند گرفته خود به يفرهنگ تيماه و شكل
  .يافته است رواج يمذهب مناسك خصوص انجام در يشتريب

 مـردم  يمـذهب  و يارزشـ  يباورهـا  در رييـ تغ از يناش يامدهايپ جمله از :كنش يامدهايپ
در ميان  خصوص به ،»يناسوت يزندگ انتخاب« و »انهياگرايدن التيتما« به توان يم مطالعه، مورد
 فيتضـع « باعـث  مـذهب  ي مردم دربـارة آگاه افزايش. كرد اشاره ها يسوم نسل و ها يدوم نسل
 وجـود  و مـردم  التيتحصـ  سطح رفتن باال. است شده »وخيش و يمذهب ونيروحان يسنت اقتدار
ـ  قارچ رشد همچنين و دانشگاه ةكرد ليتحص نفر چند اي كي كم دست  و كوچـك  يواحـدها  ةگون
 يجد كاهش بودند، مردم يسنت مرجع كهرا  نيد مردان و اصحاب ي، مراجعه بهدانشگاه بزرگ

در برابـر آن   ييهـا  مقاومـت  و نگرفته صورت سهولت با هم چندان راتييتغ نيا البته. داده است
 يدارا عمـدتاً  كـه  ــ  يمـذهب  يتندرو يها فرقه و ها گروه يريگ شكل صورت به را خود كه بوده،

  : ديگو يم نيچن مباحث در كنندگان مشاركت از يكي. است داده نشان ـ  اند يشهر ةشير
 رفـع  يبـرا  مثالً. دهد نمي انجام يكس اكنون ميداد مي انجام شيپ ها سال ما كه ييكارها...«

 تـازه  نوزاد شب، اي ؛ميكرد مي زانيآو مزرعه در يدرخت به را آن و مينوشت مي دعا بت،يمص و بال
 ام خنـده  دوران آن يكارها از خودم من ندزدد، را آن »شَوه« تا ميبست مي محكم را آمده ايدن به
  .)ساله55 مرد،( »هستند دوران آن از تر آگاه اآلن جوانان .رديگ مي

 برخي در و با اينكه شود مي ديده خانوارها ةهم بين در هنجاري ـ ارزشي دگرگوني تقريباً
 ها يسوم نسل خصوص به و ها يدوم نسل نيب در است، كمتر ديگر برخي در و بيشتر ها خانواده
 دو اين بين نسلي شكاف از همين امر. است تر ضعيف ها ياول نسل ميان و يابد مي مصداق بيشتر
 زمان، گذشت با رسد مي نظر به. كند مي حكايت اول نسل با ـ  سوم نسل خصوص به ـ  نسل
  .گيرد به خود مي بيشتري شدت و زانيم تدريج به جديد نسل نظرهاي وجه و ها ارزش در تغيير
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 ةمقول كشف داستان، تيروا نديفرا ،يانتخاب يكدگذار در: هينظر ئةارا و ساخت نديفرا
 اعتبار ،يميپارادا مدل قالب در ها مقوله ريسا با آن ساختن مرتبط و قيتحق يمركزمحوري و 

 يفرع يها مقوله ليتكم و يخال يجاها كردن پر خام، يها داده با تقابل در روابط به دنيبخش
 و اشتراوس( شود يم انجام داستان ياصل خط حيتوض و دارند گسترش و بسط اصالح، به ازين كه

  ).118 - 120 ،1385 ن،يكورب

 افراد )يارض اصالحات از قبل( كه است آن از يحاك معاصر خيتار يها يبررس: داستان تيروا
 هممثل  زدند، يم حرف جور كي كردند، يم رفتار كساني ييروستا ةجامع در مختلف يها نسل
 با ده ارتباط شروع با اما داشتند، كساني شيوب كم يافكار و يتلق طرز و دند،يپوش يم لباس

 راه از ،يقبل نسل از را شان يالگو همواره كه يانييروستا. شد آغاز ، تحولنقاط ريسا
 اب جيتدر به. كردند مي افتيدر هياول يعيطبهاي  گروه و خانواده قيطر از و يريپذ جامعه

 از يكي چهل ةده نخست ةمين در). 66 ،1384 طالب،( شدند آشنا خود رامونيپ يها ناشناخته
 ةهم از ديبا حاال ،ميبرد يم فرمان مالك از سابق در: گفت لمبتون به كرمان استان دهقانان

  ).1386 ا،يازك از نقل به 477، 1378 فوران،( ميكن اطاعت دهند يم دستور ما به كه يكسان

 آن از يحاك ،خاص طور به انيموكر يعني مطالعه مورد ةجامع و اعم طور به كردستان خيتار
 و تجارت مركز گذشته در كردستان منطقه، ييايجغراف و يعيطب يها يژگيو به توجه با كه است
 كـرده،  كـالف  ابريشـم  مـوم،  عسـل، مـازوج،  ( محصوالت ةهم فروشامروزه . است بوده يگانرباز
 صـورت  سـوداگراني  دست بهو  محل خود در) گوسفند و گاو كره پشم، گوسفند، بزرگ هاي گله
 بيـرون  شـان  آبـادي  از چيـان  گمـرك  از خاطر تـرس  به هسكن زيرا آيند، مي بيرون از كه گيرد مي
 نيز كاشاني و يا اروميه و تبريزي ترك و ارمني و يهودي افراد ،سوداگران اين ميان در. روند نمي

  ). 1377، 1378 نيكيتين،( آورند مي خود با فروش براي هم كاالهايي عوض، در كه هستند
 روسـتا  نامعمـر  از زبـان  يشفاه خيتار صورت به كه يمباحث خصوص هب و تحقيق مشاهدات

 كـه  است عواملي نيتر عمده از خود يخود به يارض اصالحات كه دهند اند، نشان مي شده بازگو
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 و ،يسـنت  اقتدار فيتضع ،ييروستا جوامع در اقتدار مراتب سلسله در ياديز راتييتغايجاد  باعث
 انيـ م نيـ ا در. پيامدهاي بسياري نيز به دنبـال داشـته اسـت    كه ،دشدهيتول مناسبات در رييتغ

 منـاطق  نيتر دورافتاده به انآموزگار و ها معلم تعداد كثيري از شدن روانه و دانش سپاه سيتأس
 نيـ ا. شـد  يبعـد  ةگسـترد  راتييـ تغ باعـث  آموزش جديد سبك و التيتحص ةعرض و ييروستا

ها و مالكـان از يـك    يعني ارباب ـ  ييروستا متنفذ اقشار از دسته دو كه بود شده سبب راتييتغ
 كدام هر كه است ذكر شايان. ورزند مخالفت نينو يها آموزش باـ  ها از سوي ديگر سو و روحاني

 يهـا  آموزش با مخالفت در شاناتحاد و داشتند را خود مختص ليدال ياجتماع يها گروه نيا از
 خـوردن  هـم  بـه  ،گـروه  دو هـر  حـال  هر در. بود گرفته شكل يمتضاد منافع حول عمدتاً نينو

 و ريـ تعب شـان  منـافع تضـعيف   جهت در ـ كرد مي ديبازتول را يسنت نظم كه را ـ  يسنت مناسبات
 بـاره  نيـ ا در ي نيز دارد،محدود يمذهب آموزش ةسابق كه روستا افراد از يكي. كردند يم ريتفس
  :آورد يم ادي به نيچن

 كـه  گفتنـد  مـي  مـردم  بـه  هـا  يروحـان  روستاها از ياريبس در. نبود طور نيا گذشته در... «
 راه از را آنها و دهند يم »طانيش درس« آنها به آنجا در چون ،دينفرست مدرسه به را تان فرزندان

 او به آمد، يم روستا به آموزگار كي كه يوقت خود ةنوب به هم ها ارباب. كنند مي در به نيد و خدا
 آموزش ارباب ذكور عمدتاً فرزندان به تا خواستند مي او از عوض در و دادند مي غذا و مكان و جا

 فرهنگة ادار بازرسان اي و يمحل مسئوالن. كردند مي منع ليتحص از را ايرعا فرزندان آنها .دهند
  .)ساله50 مرد،( »كنند ابراز توانستند نمي اي نداشتند يمخالفت چندان كار نيا با هم

 مـردم  يمذهب يآگاه يارتقا و التيتحص  سطح رفتن باال چون يگر مداخله و واسطه عوامل
 يهـا  كانـال  يعمـوم  ياهـ  ازآمـوزش  يريرپـذ يتأث زيـ ن و مدرن و يشهر عوامل با مواجهه اثر بر

 ها يروحان و وخيش اقتدار فيتضع و مردم يمذهب حاتيترج در رييتغ بر يردكُ عمدتاً يِا ماهواره
 سرشناس وخيش از يبرخ يشتريب شدت با و ها يروحان هم هنوز البته. است داشته ييبسزا ريتأث
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 قـرب  و جرا ها ياول نسل انيم در 2گسگسك و ينقشبند و 1ليزنب هاي هفرق وخيش رينظ ،منطقه
 گـاه يجا چنـد  هـر  اسـت،  آبـاد  آنـان  يهـا  خانقـاه  هـم  هنـوز  كـه  گفت توان يم و دارند يخاص

 سـوم  نسـل  خصـوص  بـه  و دوم يهـا  نسل كه رسد يم نظر به و اند داده دست از را شان گذشته
 مـورد  ةجامع در كه است ذكر شايان. ندارند 3يمذهب ونيروحان يحت و وخيش به يچندان ارادت
 را خـود  كـه  يگروهـ  اسـت،  داشـته  وجـود  قـت يطر و سلوك از دسته دو يسنت طور هب مطالعه

 گروه و. دارند ارادت گسگسك و 4برهان خيش خانقاه به خودشان ةگفت به و خوانند يم »يصوف«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 در واقع يمذهب - يستيتور و وهوا آب خوشيي روستا نام است، ينقشبند وخيش از يا مجموعه لقب كه ليزنب .1

به اين روستا  گذشته سال زييپابراي انجام پژوهش حاضر در . است سقز سمت به بوكان يلومتريك 25 حدود
  . مراجعه شده است

 به انقالب لياوا در يو. است طه خيش يزندگ و تولد محل كه رانشهريپ يلومتريك 15 حدود در يي استروستا .2
 ريدا هم هنوز يو خانقاه. دارد خانقاه هياروم شهر در نكيا و برگشت رانيا به هفتاد ةده در و رفت كشور از خارج
  .است انيصوف مراجعة محل زييپا فصل در خصوص به و دارد يچند روانيپ و است

 و است بوده »شكرآب«به اصطالح  همواره يمذهب هاي يروحان و وخيش نيب يسنت طور به كه است ذكر شايان .3
 يسع يول است بوده پرسش يجا همواره منطقه مردم يبرا لهئمس نيا. اند نداشته گريكدي با يخوب ةانيم گاه چيه

   تصاحب يبرا آنها رقابت در ديشا امر نيا ليدل محقق، نظر به. نديايب كنار آن با به نوعي كه اند كرده
 منزلت و ثروت قدرت، از يشتريب سهم تصاحب سر بر رقابت آنها ةلئمس كه رسد يم نظر به. باشد ياجتماع يايمزا

  . است
 يدارا و احترام مورد وخيش از كه هم برهان خيش خانقاه .بوكان ـ مهاباد ةجاد در واقع است ييروستا نام برهان .4
نخستين  يبرا محقق. دارد قرار »خانقاه« نام به ييروستا در است، منطقه از رونيب يحت و منطقه در ياديز روانيپ

 كرد؛ مراجعه خانقاه روستاي به منطقه شناخت و افراد با مصاحبه هدف با و قيتحق نيهم منظور انجام به و بار
ها از فوت  سال .كنند يم مراجعه آنجا به كينزد و دور يشهرها از مرد و زن از يچند زوار و است آباد هم هنوز

 و مرد زوار يبرا وركمذ خانقاه. شود ينم شمردهخانقاه  خيش رسماًوي  ارادتمندان گذرد و اكنون كسي از شيخ مي
 ،كرد جلببه خود  زين را محقق توجه كهو جالبي  مهم تانك از. است استراحت و عبادت گاهيجا يدارا زن

 نيا در كه كنند يم تيوص كشور يحت و منطقه كنار و گوشه از ياديز افراد. است اين خانقاه آباد اريبس قبرستان
  .شوند دفن محل
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 يهـا  سـال  يطـ  .دارنـد  ارادت لبيـ زن وخيش خانقاه به و نامند يم »شيدرو« را خود كه يگريد
ـ  اسـت  شـده  كاسـته  اريبسـ  انيصوف ذكر ةحلق و شيدراو مراسم حدت و شدت از گذشته  يول

 و كماالت صاحب و نيمتد يفرد خيش و مقدس يمكان »خانقاه« ها ياول نسل انيم در همچنان
 كـالم  هيـ تك صـورت  بـه  يمـوارد  در افـراد  نيـ ا از ياريبس كه جايي تا آيد، به شمار مي احترام
 و ايـ بال بـا  مواجهـه  هنگـام  بـه  را »خيباباش اي« و »برهان خيش اي« ،»خيش اي«: ليقب از يجمالت

 يو از خيشـ  بـه  خـود  ارادت انيـ ب ضـمن  لهيوسـ  نيبـد  و آورنـد  بر زبان مي ياحتمال مشكالت
  .طلبند يم يمعنو مساعدت و استمداد
 فصـل  از پـس  و زييپـا  فصـل  در معمـوالً  مـردم  بودنـد،  آبادتر ها خانقاه كه گذشته در البته
 اي و بردند مي خانقاه به خيش يبرا را ييايهدا ،ينسب فراغت اوقات دنيفرارس و محصول برداشت

 عنـوان  تحـت  را دهقانان و ايرعا يايهدا و گشتند يم روستا به روستا خيش مريدان و زيردستان
 و بنام نامالك از خود وخيش كه است ذكر شيان. كردند مي يآور جمع خانقاه و خيش يبرا زكات

 يهـا  گفتـه  طبـق . را در اختيار داشـتند  روستا نيچند يتمالك كدام هر و بودند منطقه متمول
 بـه  يمـذهب  هـاي  يروحـان  و وخيشروابط  معموالً ـ شد ذكر كه طور همان و   ـ شوندگان مصاحبه

 امـر  نيـ ادليـل  . نداشتند وخيش با يخوب چندان ةانيم ها مشخصاً روحاني و بود »شكرآب« ينوع
 اسـت  الزم نكته نيا ذكر نهيزم نيا در. باشد اقتدار گاهيجا كسب و منافع سر بر رقابت تواند مي
 وخيشـ  بـا  زيـ ن »يسلف اي يمكتب« به موسوم يمذهب ةفرق روانيپ اي »نييآ راست« يها گروه كه
 يخوب ةانيم ـ اند يمذهب فاتيتشر و ها نييآ و سنن طرفدار داًيشد و اند مردم يسنت رهبران كهـ 

  .ندارند
 تبـع  به نيزها  پديدهآن  بلكه نبوده سويه يك كردستان ةجامع در اجتماعي هاي پديده ظهور

 و مدرنيتـه  از كردستان ةجامع طرف كي از. اند و تحول يافته تغيير كردستان ةجامع هاي ويژگي
؛ تـا  است شده تحولم كردستان ةجامع در زين مدرنيتهاز سوي ديگر،  و پذيرفته ثيرأت آن مظاهر

 هـر  گر،يد طرف از .سخن راند خود مربوط به هاي ويژگي با كُردي مدرنيتة از توان مي جايي كه
 بـا  گـاه  چيهـ  و شد مواجه يديشد يها مخالفت با كردستان به ورودش با مقارن زين اسالم چند
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 بـوده  ردهـا كُ تيـ هو از يبخشـ  اما همواره نشد، رفتهيپذ كردها انيم در دردسر بدون و سهولت
 ياديـ ز زانيم به ريتعب نيهم به و است گرفته قرار فرهنگ خدمت در كردستان در اسالم .است

وجـوه   نيب ايپو تعامل با يوجه سه يمفهوم هكردستان دستگا دردر واقع . است شده »زهيكورد«
 مظـاهر  و فرهنـگ  و ي،اسـالم  فرهنـگ  ،يكرد تيهو و فرهنگ از ندا عبارت كه آن حاكم است

 ايـ  يفرادسـت در هر زمـان   كردستان ةجامع بر حاكم ياجتماع و ياسيس طيشرا برحسب. يغرب
 .شود وجوه مشاهده مي نيا از يكي يفرودست

 در گر مداخله و يعل عوامل ريثأت و انيموكر ييروستا ةجامع به مدرن عناصر ورود ماحصل
 يارزش راتييتغ« يعني قيتحق ياصل ةديپد سمت به را راتييتغ يوسو سمت ،تعامل يندهايفرا
 به آمده تغييرات پديد يها يژگيو. است هدايت كرده» ييروستا فرد جهان ستيز در يهنجار ـ

 سميمدرن شبه يتئور« با نام را حاضر پژوهش ينظر ةافتي نيتر مهم توان يم كه است يا گونه
 گام تواند يم نظريه نيا طبيعتاً. كرد يبند فرمول يكرد ـ يرانيا مختصات با و» ييروستا
 راتييتغ در خصوص يعلم هاي همناقش در را يديجد باب و ودش گرفته نظر در ينيآغاز

   .رديگ قرار پژوهشگران نظر و نقد مورد و بگشايد رانيا ييروستا ةجامع در ياجتماع
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 .تهران واترز، مالكوم ةراستيو ،مدرن ةجامع



  ۱۳۹۲، پاييز ۳، شمارة ۴دورة    هاي روستايي فصلنامة پژوهش
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 .تهران، احمد عليقليان و افشين خاكباز، طرح نو ة، ترجمدموكراسي و توسعه، 1378 ،لفت ويچ، آدريان

درك معنايي پيامدهاي ورود نوسازي به منطقه اورامان ، 1388، محمدپور، احمد و رضايي، مهدي
-61. صص دوره چهارم، ،سال اول شناسي،- فصلنامه انسان ،اي كوردستان به شيوه پژوهش زمينه

54. 

 ياقتصاد يافتگي توسعه كم تيوضع و نديفرا يقيتطب/  يشناخت جامعه يبررس ،1383 احمد، محمدپور،
 ةدور بار،يزر ياجتماع/يادب ةفصلنام ،)1375 تا 1355 يها دوره در( رانيا كردستان در ياجتماع و

 .23-29 .صص ،55 ةشمار هشتم، سال د،يجد

 :يمورد ةمطالع ،ياجتماع تحوالت و رييتغ و ينوساز يامدهايپ و نديفرا ،1386 احمد، محمدپور،
   ،1386 تابستان و بهار پنجم، ةشمار اول، ةدور ،يشناس انسان ةنام ،سردشت شهرستان

 .33- 46. صص

 انتشارات ،2 جلد ،يفيك يشناس روش در طرح و منطق: ضدروش ،1390 احمد، محمدپور،
 .تهران، شناسان جامعه

  .تهران، ذيپان نشر سوم، چاپ ،يونسي ميابراه ةترجم ،كرد معاصر خيتار ،1386 د،يويد داول، مك

 .تهران، سمت انتشارات ،يصالح زيپرو ةترجم ،ياجتماع رييتغ ،1381 لبرت،يو مور،

غالمرضا  ة، ترجمانداز پيشگامان اقتصاد توسعه آينده در چشم ،1384، استگليتز، جوزف و مير، جرالد
 .تهران، آزاد ارمكي، نشر ني

 .تهران، لوفرين انتشارات دوم، چاپ ،يقاض محمد ةترجم ،كوردستان و كُرد ،1366 ،يليواس ن،يتيكين

 .اول جلد پويان، حسن ةترجم ،مدرن شناسي جامعه ،1380 تر،يپ ،ورسلي
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